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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt hetekben számos 
programon vehettünk részt, úgy 
látom, hogy intézményeink, ci-
vilszervezeteink aktivitása pél-
daértékű. Az általános iskolában 
megemlékeztünk az 1848/1849-
es Forradalom és Szabadsághar-
cunk kivégzett 13 tábornokáról. A 
Móri Bornapok után megtartottuk 
a hagyományos Csókakői Szüreti 
Felvonulásunkat, ahol a csókakői 
gazdák, az általános iskola tanu-
lói, a Barkócaberkenye Néptánc-
csoport, a Szent Donát Borrend 
és még sokan mások részt vet-

tek a menetben és hét állomáson 
várták a szereplőket egy kis sü-
teménnyel, új borral. Köszönöm 
az állomások megszervezőinek 
és az utcabeli segítőknek a sok 
süteményt és frissítőt, a szerel-
vények tulajdonosainak, a lova-
soknak, lovaskocsiknak a részvé-
telt, a gyerekeknek pedig a lelkes 
szereplést a tanároknak pedig a 
felkészítést. Az 1956-os Forrada-
lom és Szabadságharc 61. évfor-
dulójáról október 20-án pénteken 
emlékeztünk meg a Művelődési 
Házunkban, ahol a Csókakői Ál-
talános Iskola tanulói színvonalas 
műsorával idéztük meg múltat. A 

műsort követően az községházán 
elhelyezett emléktáblánál koszo-
rúztunk. Köszönöm az iskolások 
közreműködését a felkészítő pe-
dagógusoknak pedig a munkát. 
A események vonulatában még a 
Csókakői Általános Iskola Szülői 
Munka Közösségének rendezvé-
nye a Tök Jó Buli van még ebben 
a hónapban még hátra, nekik is 
ezúton köszönöm, hogy a bálon 
keresztül támogatják az oktatá-
sunkat és színesítik a programo-
kat Csókakőn. 

Csókakő, 2017. október 26.                                                                    
Fűrész György polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREI

Mik a kutyatartással kapcsola-
tos legfontosabb előírások?

Az elmúlt időszakban megsza-
porodott a község területén sza-
badon kóborló ebek száma. Kér-
jük a község lakosságát, hogy a 
kutyákat a szabályok szerint meg-
felelően tartsák, tekintettel arra, 
hogy a kutya veszélyes jószág, és 
rátámadhat szabadon hagyva az 
utcán gyerekekre, idősre, fi atalra, 
akár súlyos sérülést okozva. Kér-
jük a gazdákat, hogy az ebtartá-
sára vonatkozó szabályokat foko-
zottan tartsák be. 

Kistestű kutyát (20 kg-ig) leg-
alább 10, közepes testűt (20-40 
kg-ig) 15, nagytestűt (40 kg fe-
lett) 20 négyzetméteres területen 
kell tartani (ez a rendelkezés nem 
terjed ki az állatmenhelyekre, 
valamint a hatósági megfi gyelés 
alá vont ebek tartására). Tartósan 
csoportosan tartott ebek esetén 
számukra egyedenként legalább 
6 négyzetméter akadálytalanul 
használható területet kell biztosí-
tani (nem számít csoportos tartás-
nak a szuka együtt tartása a köly-
keivel, azok 6 hetes koráig).

Tilos a kutyát állandó jelleg-
gel kikötve tartani. A hat hóna-
posnál fi atalabb ebet nem szabad 
tartósan kikötni (2016. január 
elsejétől ez a szabály minden eb 
tartására kiterjed majd). Kistestű 
kutyát legalább 4, közepes tes-
tűt 6, nagytestűt 8 méteres esz-
közzel szabad tartósan kikötni. 
Amennyiben az eb futólánccal 
(vagy ahhoz hasonló elven mű-
ködő szerkezettel) van kikötve, 
a feszített és futó részek hosszá-
nak összege nem lehet kevesebb 

8 méternél, valamint a futó rész 
nem lehet rövidebb 3 méternél. 
Az ebek kikötéséhez, illetve ve-
zetéséhez használt eszközöknek 
az állatra történő rögzítésére ki-
zárólag nyakörv vagy hám hasz-
nálható oly módon, hogy az az ál-
lat egészségét ne veszélyeztesse.

Az eb kölyköket 8 hetes koru-
kig anyjukkal kell tartani.

Az eb tartója köteles az álla-
ta állategészségügyi felügyeletét 
ellátó szolgáltató állatorvosnak 
bejelenteni, ha az állata a három 
hónapos kort elérte, elhullott vagy 
elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz 
került. Az ebtartó köteles min-
den három hónaposnál idősebb 
ebet veszettség ellen beoltatni az 
alábbiak szerint: a három hónapos 
kort elérteket 30 napon belül, az 
első oltást követően 6 hónapon 
belül, ezt követően évenként. Az 
oltási könyvet meg kell őrizni, il-
letve tulajdon átruházás esetén az 
új tulajdonosnak át kell adni. Az 
oltási könyv megrongálódása, el-
vesztése esetén az oltást végző ál-
latorvostól 8 napon belül az oltási 
könyv pótlását kell kérni. A ve-
szettség ellen történő immunizá-
lás során az ebet széles spektrumú 
féreghajtó szerrel is kezelni kell.

Négy hónaposnál idősebb eb 
csak mikrochippel megjelölve 
tartható. Ebet forgalmazni, illet-
ve tulajdonjogát forgalmazásnak 
nem minősülő más módon átru-
házni kizárólag az állatot azono-
sító mikrochippel történő megje-
lölése után lehet. A mikrochippel 
megjelölt eb tartójának megvál-
tozása esetén az új tartó az adat-

változást 8 napon belül köteles a 
szolgáltató állatorvossal az orszá-
gos elektronikus ebadatbázisban 
regisztráltatni. A mikrochippel 
megjelölt eb tulajdonosának, tar-
tási helyének megváltozása, vagy 
az állat elpusztulása esetén az eb 
tartója az adatváltozást 8 napon 
belül köteles a szolgáltató állat-
orvossal az országos elektronikus 
ebadatbázisban regisztráltatni.

A kedvtelésből tartott állatok 
utaztatásának állategészségügyi 
előírásairól készített tájékoztató 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal (NÉBIH) honlapján 
olvasható.

Kutya küllemének megvál-
toztatása érdekében kizárólag 
farok kurtítás végezhető, az eb 7 
napos koráig. A fülkurtítás nem 
engedélyezett. Az olyan sebésze-
ti beavatkozások végrehajthatók, 
amelyek az állat egészsége vagy 
későbbi egészségkárosodásának 
megelőzése céljából történnek.

Ebet nem szabad felügyelet nél-
kül közterületre bocsátani vagy 
kóborolni hagyni!

Az állatban félelmet keltő, 
erős fény- vagy hanghatással járó 
tevékenységek és időjárási jelen-
ségek teljes időtartama alatt (kü-
lönösen szilveszterkor) a kutya 
tartójának gondoskodnia kell az 
állat félelmében történő elszö-
késének megakadályozásáról és 
törekednie kell az állat megnyug-
tatására.

Csókakő, 2017. október 26.                                                                  
Önkormányzat
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Befejeződött a várrom régé-
szeti feltárása. Sok meglepetés-
ben volt részünk a feltárás során. 
Előkerültek a várban levő épüle-
tek alapjai, a helyiségek padoza-
tának agyagtapasztásai, lépcsők, 
cserépmaradványok és természe-
tesen sok-sok törmelék, amit a 
régészeket segítő munkások eltá-
volítottak a várból. A legnagyobb 
meglepetés talán az alsóvárban 
levő kút megtalálása volt, amely 
a török uralom idején készült. 

Ebben az évben a várbarátok 
munkája kiterjedt a felvezető út 
karbantartására, a gyomirtásra, 
a kaputorony és a kápolna taka-
rítására. Enesén két darab XVII. 
századi mintájú ágyúcsövet ön-
tettünk, melynek az állványza-
tát Steiner József asztalosmester 
készíti el. Megköszönöm Kaiser 
Tibornak, hogy az ágyúcsöveket 
társadalmi munkában szállította 
haza. Tervezzük még két darab 
ágyúcső beszerzését. 

Július 22-én megünnepeltük 
Brindisi Szent Lőrinc (1559-
1619) emléknapját. 1601-ben 
a Csókakő-Sárréti csatában az 

egyesített keresztény seregek tá-
bori lelkésze volt, akinek nagy 
szerepe volt a győzelem kivívásá-
ban. Ezen a napon Mórocz Tamás 
atya szentmisét tartott a várkápol-
nában a várbarátok részvételével. 

Szeptember 8-án részt vettünk 
a Várnapon, elmondtuk eredmé-
nyeinket és röviden vázoltuk ter-
veinket. 22 évvel ezelőtt, 1995-
ben alakult meg a Várbarátok 
Társasága. Ekkor határoztuk el, 
hogy Csókakő várát megmentjük 
a végső pusztulástól. Az ered-
mény szemmel látható. Továbbra 
is részt veszünk a munkákban és 
segítjük a vár építését. Az idősö-
dő tagok közé várjuk a fi atalokat, 
hogy továbbvigyék a megkezdett 
munkát.

A Várbarátok nevében meg-
köszönöm Csókakő Község kép-
viselőtestületének az elismerést, 
melyet a Várnapon kaptunk. A 
„Csókakőért Érdemérem” igazi 
meglepetés volt számunkra. Kö-
szönjük! 

Megköszönöm a Várbarátok 
munkáját és segítőinknek a fel-
ajánlásokat; Zsolnai Tibornak, aki 

nagyon szeretne velünk dolgoz-
ni, de mivel régi sérülése ebben 
akadályozza, helyette egy karton 
sört küldött a dolgozó várbará-
toknak; Hartl Istvánnak pedig 
köszönjük a sok-sok üveg szó-
dát. Megköszönöm a felajánlott 
adó 1 %-okat. 2017-ben 613.389 
Ft-ot utal át számlánkra a NAV. 
Sokan látogatják várunkat és ér-
deklődnek a vár története iránt. 
Megköszönöm Vas Rezsőnének 
idegenvezetői munkáját, aki fá-
radságot nem ismerve, társadalmi 
munkában, szívesen végzi isme-
retterjesztő munkáját. 

Csak így összefogva tudunk 
eredményeket elérni. Köszönet 
érte.

Csókakő, 2017.10.23.
Sörédi Pál

Várbarátok Társasága elnöke

VÁRHÍRADÓ

F E L H Í V Á S
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy Csókakő Községi Önkormányzata

a felsőoktatásban részt vevő csókakői fi atalok részére
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot hirdetett. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
a 2018-as évet tekintve, 2017. november 7-ig lehet jelentkezni. A pályázatbeadásához az EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik korábbi években regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat elérésére: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Csókakő Községi Önkormányzat
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Ez történt októberben
Szeptember hónapot családi 

nappal összekötött harcitúrával 
zártuk, melyet a 8. osztály szer-
vezett. Érdekes feladatokat állí-
tottak össze, tanulóink kiválóan 
teljesítették a próbákat. 

Október hónap az idősek hó-
napja, 2-án az Idősek Otthonában 
verssel, tánccal, énekkel köszön-
töttük a lakókat. Ugyanezen a na-
pon a Zenei Világnap alkalmából 
az egész iskola dalra fakadt.

Az Önkormányzat rendezésé-
ben tanulóink részt vettek a szü-
reti felvonuláson, ahol tánccal 
örvendeztették meg a falu lakóit.  
Ezúton köszönjük a sok fi nom-
ságot, amellyel megvendégeltek 
minket az utca lakói.

Mint minden évben idén is 
megünnepeltük a vár felszaba-
dulását, Sörédi Pál Címzetes 
Igazgató Úr érdekes előadásából 
megtudhattuk a vár történetét és a 
gyerekek megismerhettek néhány 
régészeti leletet. A vár történetét 
játékos feladatokkal dolgozták fel, 
rajzpályázatot hirdettük, melynek 
értékelése később történik.

Első osztályosaink mesedéle-
lőttön vettek részt a Községi 
Könyvtárban, amely a Megyei 
Könyvtár szervezésében történt. 

Megkezdődtek a tanulmányi 
versenyek is, október 19-én a 
Táncsics Mihály Gimnáziumban 
megrendezett járási komplex ter-
mészettudományi versenyen vet-
tünk részt, amelyen 3. helyezést 
értek el 8. osztályos tanulóink: 
Winkelman Zsanett, Pap Marcell, 
Szabó Balázs. Gratulálunk a szép 
eredményükhöz!

Eszék

ISKOLA ÉLET HÍREI

Október 20-án megemlékez-
tünk az 1956-os forradalomról, 
Fiala Eszter tanárnő felkészí-
tésével tanulóink színvonalas 
műsort adtak elő a csókakői és 
a csákberényi kultúrházban. Kö-
szönjük nekik!

A hónapot a Kincsesbányai 
Kazinczy- napok versenyein való 
részvétellel zártuk. 

Természettudományi verse-
nyen első helyezést értünk el (10 
csapatból), a csapat tagjai: Balázs 
Anna, Fehér Elizabet, Szabó- 
Galácz Réka, Szabó Balázs. 

Az alsós komplex anyanyelvi 
versenyen különdíjat kapott (11 
csapatból) Balázs Eszter, Fűrész 
Eszter és Asztalon Anna.

Sportversenyeken is dicsősé-
get szereztek tanulóink iskolánk-
nak. Asztaliteniszben 2. helye-
zett Kiszely Vince, 3. helyezett 
Berbekár Blanka. Labdarúgásban 
3. helyezést értek el (7. csapat-
ból) a csapat tagjai: Czira Leven-
te, Pap Marcell, Király Csongor, 
Bokor Tamás, Kiss Milán, szabó- 
Galácz Levente, Rózsa Ádám, 
Körmendi Attila.

Büszkék vagyok tanulóinkra! 
Gratulálunk a szép eredményeik-
hez!

Iskolánk létszáma 110 főre 
emelkedett. A tantestület össze-
tétele is változik november 1-től. 
Kun Gábor testnevelő tanár he-
lyére Almádi István szakértő ta-
nár lép be, testnevelést, technikát 
és fi zikát fog tanítani. Gáspár- 
Dénes Erika testnevelés oktatás-
ban segít az alsó tagozatban és 
egyéb tárgyak tanításában. Gu-
lyás Anita kémia szakos tanárnő 

helyett Steiner Lajosné veszi át a 
kémia tantárgyat. 

Az őszi szünet 2017. október 
30. – november 3-ig tart. Első ta-
nítási nap november 6. hétfő.

A papírgyűjtés időpontja 2017. 
november 8. szerda 13–17 óráig.

Bócz Éva
tagintézmény-vezető 
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Óvodánkban, az idei nevelési 
évben az előzőekhez hasonlóan 
sok-sok színes program, élmény 
vár a gyermekekre. 

A szeptembert a hagyományos 
szőlőszürettel indítottuk, mely-
nek helyszínét ugyanúgy, mint 
tavaly Lőrincz Ottó biztosította 
számunkra. Köszönjük szépen 
a lehetőséget! A nagycsoportos 
gyerkőcök vidáman, szorgoskod-
va töltögették meg kis kosaraikat 
az édes fürtökkel. A nagy munka 
végeztével a házigazda fi nom sü-
teménnyel és üdítővel is megkí-
nálta a kicsiket. 

Szeptember végén tartottuk 
Mihály-napi vásárunkat, melyet 
nagy készülődés előzött meg. A 
lelkes szülők segítő munkájának 
köszönhetően ezúttal is sikerült 
örömet okozni kicsiknek és na-
gyoknak. A gyermekek a külön-
böző állomásokon teljesített fel-
adatokért cserébe gesztenyékkel 
gazdagodhattak. Lelkesen törték 
a diót, morzsolták a kukoricát, 
színeztek, vagy éppen a farkast 
űzték el a birkanyájtól. A vásár-
ban, a jutalomként kapott gesz-
tenyékkel fi zethettek a szebbnél 
szebb portékákért. Természetesen 
ezúttal is meglátogattak bennün-
ket az óvodából május végén el-
ballagott első osztályosok. Szívet 

OVI HÍREI

melengető érzés számunkra, hogy 
az iskolások minden találkozás 
alkalmával boldogan üdvözlik az 
óvó néniket, dajka néniket. 

A magyar népmese napja al-
kalmából báboztunk a gyerme-
keknek, melyet rendkívül nagy 
érdeklődés és fi gyelem övezett. 
Bízom benne, hogy ez alkalom-
mal is sikerült maradandó él-
ményt nyújtani óvodásainknak.

Az állatok világnapja minden 
évben központi szerepet játszik 
az óvodai életben. Rendkívül fon-
tos feladatnak tartjuk környeze-
tünk és benne élő állatok megsze-
rettetését, védelmét, szeretetét, 
és a környezettudatos magatartás 
megszilárdítását. Az esemény-
hez kapcsolódóan a nagycsopor-
tos gyermekekkel elsétáltunk a 
Rössler birtokra, ahol gyönyörű 
lovakat simogattunk és etettünk 
meg. A kiscsoportosok Bognár 
Gábor állatait nézték meg az óvo-
da szomszédságában. Mindkét al-
kalmat köszönjük szépen! A Pro 
Vértes Alapítványtól minden év-
ben ellátogat hozzánk Szalai Gá-
bor, aki ezúttal egy macskabag-
lyot hozott nekünk. Sok érdekes 
tudnivalót mesélt nekünk erről a 
különleges madárról, s a bátrabb 
gyermekek meg is simogathatták. 

Az őszi programok mellett 
nagy élmény volt a Katica cso-
portosoknak, amikor elsétáltunk 
a Jordán Parkerdőbe terméseket, 
és őszi faleveleket gyűjteni. A 
kicsiket és minket, felnőtteket is 
minden alkalommal elvarázsol a 
természet szépsége, tisztasága. 
Szeressük és óvjuk hát környe-
zetünket, és töltsünk el benne 
minél több minőségi időt gyer-
mekeinkkel, hiszen olyan gyor-
san elszáll ez a néhány gondta-
lan, óvodás év! ☺

Bognár Lívia
 óvodapedagógus
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EGYHÁZI HÍREK

„…Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré, és az Istennek, 
ami az Istené!” 

Mt 15,21b

A 2017. 10. 22-i vasárnap volt 
templomainkban a missziós gyűj-
tés, perselyadományaikat e céllal 
továbbítjuk az Egyházmegye felé!

Következő szombaton október 
28-án délután 4 órakor a bodajki 
kegytemplomban családos-gyer-
mek szentmisét imádkoztunk. 
Szeretettel vártuk a családokat, a 
szentmise után meglepetéssel ké-
szültünk a gyerekeknek!

Örömmel adunk tájékoztatást 
arról, hogy lelkipásztori körze-
tünkben a vasárnapi liturgiák kap-
csán segítségünkre van Molnár 
Károly nyugalmazott bodajki plé-
bános, esperes. Lehetőség szerint 
az igeliturgiák helyett Károly atya 
fog szentmisét imádkozni. Szol-
gálatához sok erőt, Isten áldását 
kérve, fejezzük ki köszönetünket 
segítő szeretetéért!

November 1. szerda Minden-
szentek ünnepe, parancsolt ün-
nep, a szentmisehallgatáson sokan 
részt vettek. Templomainkban dél-
előtt ünnepi miserendet tartottunk, 
délután pedig temetői imádságok 
voltak. A temetőkbe az elhunytak 
hozzátartozói nagy számban láto-
gattak ki, és sokan részt vettek a 
temetői imádságokban.

Bodajk
Köszönjük az iraki üldözött 

keresztényeknek adott támoga-
tást, az összegyűlt 95.000.- Fo-
rintot továbbítottuk a Püspökség 
felé.

Október 23-án hétfőn, délelőtt 
fél 10 órakor tartottunk szentmi-
sét kegytemplomunkban, imád-
kozva a hazánkért.

Magyaralmás
Örömmel adunk tájékoztatást ar-

ról, hogy temetőnkben egy adakozó 
jóvoltából megújult a kőkereszt. 
Ennek megáldását a 2017. október 
29-én vasárnap végeztük el. 

Csókakő
Október 16-án a csókakői Szent 

Donát Plébánia Templomban 
felvételeket készített az Ízőrzők 
című műsor stábja. A forgatás 
során bemutattuk templomunkat, 
és az orgonát is megszólaltattuk 
a műsor készítőinek kedvéért. A 
műsort a tervek szerint Karácsony 
előtt az M1 csatornán fogják dec-
emberben bemutatni. 

Közös programok
Dátum Időpont Helyszín Esemény

Október
22. v. 8.00 Balinka Templombúcsú tit. Szent Vendel
28. szo. 16.00 Bodajk Családos szentmise

November
12. v. 9.30 Csákberény Szent Márton búcsú
13. h. 17.00 Székesfehérvár – Bazilika Magyar Szent Család ünnepe
13. h. 17.00-21.30 Bodajk Fatimai Imaóra

Lelkiség
Szent Ágoston püspöknek

Próbához írt leveléből
(Ep. 130, 8, 15. 17 – 9, 18:

CSEL 44, 56-57. 59-60)
Imádságainkban erősítsük az 

örök élet utáni vágyat!

Miért kapkodunk olyan na-
gyon, és miért keresgéljük, hogy 
mit is imádkozzunk, attól fél-
ve, hátha nem megfelelőképpen 
imádkozunk? Miért nem mondjuk 
inkább a Zsoltárossal: Csak egyet 
kérek az Úrtól, egy a vágyam: 
hogy az Úr házában lakjam éle-
tem minden napján, hogy az Úr 
gyönyörűségét láthassam, és 
szemléljem templomát! (Zsolt 26, 
4) Ott ugyanis már nem jönnek 
és mennek a napok, és egyik kez-
dete sem lesz a másiknak a vége, 

hanem ott mindegyik vég nélkül 
együtt van. Hiszen ott nincs vége 
magának az életnek sem, és ehhez 
tartoznak azok a napok. Ennek a 
boldog életnek elnyerése végett 
tanított meg minket imádkozni 
maga az igazi Élet. Nem bőbe-
szédűségre, mintha csak akkor 
hallgatna meg, ha minél bőbe-
szédűbbek vagyunk. Hiszen maga 
az Úr mondta, hogy ahhoz imád-
kozzunk, aki mielőtt kérnénk, már 
tudja, hogy mire van szükségünk. 
Azért teszi mindezt Isten, aki tud-
ja, hogy mire van szükségünk, 
mielőtt mi kérjük tőle, hogy meg-
indítsa lelkünket, de értsük meg: 
Urunk és Istenünk nem a mi aka-
ratunkat szeretné ezzel megtudni, 
mintha előbb még nem ismerné, 
hanem éppen azt akarja, hogy 
imádságunkban tartósan foglal-
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kozzunk kérésünkkel, hogy ezál-
tal majd be tudjuk fogadni, amit 
már úgyis adni készül. Hiszen 
olyan nagyon nagy az, amit ad, 
mi pedig oly kicsik és kislelkűek 
vagyunk annak befogadására! 
Ezért szólít fel bennünket: Tár-
játok ki a szíveteket, ne húzzatok 
egy igát a hitetlenekkel! (2 Kor 6, 
13-14). Mivel olyan nagy dolog-
ról van szó, amit sem a szem nem 
látott, mert nem szín; sem a fül 
nem hallott, mert nem hang; sem 
az emberi szívbe nem hatolt (vö. 1 
Kor 2, 9), hiszen éppen az emberi 

szívnek kell majd oda felhatolnia, 
legyünk annál fogékonyabbak 
befogadására, minél rendület-
lenebbül hiszünk benne, minél 
erősebben reméljük, és minél 
forróbban vágyakozunk utána. 
Tehát ilyen hitben, reményben és 
szeretetben imádkozzunk mindig 
e boldog élet után való állandó 
vágyakozással, így azután kérjük 
ezt Istentől szóbeli imádságban 
is, meghatározott órákban és idő-
pontokban is, hogy a kijelölt al-
kalmak serkentsenek bennünket, 
és mi magunk is lássuk: mennyire 

haladtunk már előre ebben a vá-
gyakozásban, és még buzgóbban 
törekedjünk e vágyakozás foko-
zására. Annál nagyobb előreha-
ladást érdemlünk ugyanis, minél 
forróbb lelkülettel törekszünk rá. 
Ezért mondja maga az Apostol is: 
Szüntelen imádkozzatok! (1Tessz 
5, 17) Mi másra biztatna ezzel, 
mint hogy szüntelenül kérjétek 
a boldog életet, vagyis a boldog 
örök életet attól, aki azt egyedül 
képes megadni?

Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat:
Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00;

csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00 
Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu

e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Az aradi vértanúk, azok a ma-
gyar tábornokok voltak, akiket 
az 1848–49-es szabadságharc 
leverése után, az abban játszott 
szerepük miatt, Aradon kivégez-
tek. Bár, ezen honvédtisztek szá-
ma tizenhat, a nemzeti emlékezet 
mégis elsősorban az 1849. ok-
tóber 6-án kivégzett tizenhárom 
honvédtisztet nevezi így, gyak-
ran használva a tizenhárom aradi 
vértanú, illetve az aradi tizenhár-
mak elnevezést is.

Mindegyikük eleve aktív, 
vagy kilépett császári-királyi tiszt 
volt, a szabadságharc végén. A 
honvédseregben egyikük altábor-
nagyi, tizenegyen vezérőrnagyi 
és egyikük ezredesi rendfokoza-
tot viselt. Lázár Vilmos ezredest 
azért sorolták a tábornokokhoz, 
mert a szabadságharc végén ön-
álló seregtestet irányított. A győz-
tesek ellenben egyikük tábornoki 

rendfokozatát sem ismerték el hi-
vatalosan. A vértanúk között Kiss 
Ernő honvéd altábornagy volt a 
rangidős, aki korábban k.k. (csá-
szári-királyi) ezredes volt, a töb-
biek a közös hadseregben ennél 
alacsonyabb tiszti rendfokozatot 
viseltek.

Kossuth Lajos 1890-ben, az 
egyetlen fonográfon is rögzített 
beszédében Aradot a magyar 
Golgotának nevezte. 

Ugyanezen a napon végezték 
ki Pesten az első felelős magyar 
miniszterelnököt, Batthyány La-
jost.

Emlékezzünk az aradi vértanúkról

Az aradi vértanúk Barabás Miklós litográfi áján: Knezić Károly, Nagysándor József,
Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő,

Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő,
Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos
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„A rendszert az egész magyar 
nép söpörte el. (…) A világon pá-
ratlan szabadságharc volt ez, a fi -
atal nemzedékkel a népünk élén. 
A szabadságharc azért folyt, mert 
a nemzet szabadon akart dönteni 
arról, hogy miképpen éljen. Sza-
badon akar határozni sorsa, álla-
mának igazgatása, munkájának 
értékesítése felől.”

Mindszenty József (1956)

„A harcban osztály- és feleke-
zeti különbségek nélkül vett részt 
az egész magyar nép, s megren-
dítő és csodálatos volt a felkelt 
nép emberséges, bölcs és meg-
különböztetni kész magatartása, 
mellyel csupán a leigázó idegen 
hatalom és a honi hóhérkülönít-
ményesek ellen fordult.”

„A szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem.”

Bibó István (1956)

„A magyar forradalom a kom-
munizmus végének kezdete.”

Milovan Gyilasz (1956)

„A magyar vér oly nagy ér-
téke Európának és a szabadság-
nak, hogy óvnunk kell minden 
cseppjét.”

„A legázolt, bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabadsá-
gért és igazságért, mint bármelyik 
nép a világon az elmúlt húsz esz-
tendőben.”

Albert Camus (1957) 

„1956. október 23-a örök-
ké élni fog a szabad emberek és 
nemzetek emlékezetében. E nap a 
bátorság, az öntudat és a győze-
lem napja volt. A történelem kez-
dete óta nincs még egy nap, mely 
világosabban mutatja az ember 
csillapíthatatlan vágyát a szabad-
ság iránt – bármily kicsi is a siker 
esélye, s bármily nagy is az áldo-
zat, amit követel.”  

John F. Kennedy (1960)

„A szabadságharcosok álma 
ötven évvel a forradalom után 
megvalósult, Magyarország el-
foglalta méltó helyét a független 
államok között. A vasfüggöny 
lebontásában játszott szerepével 
Magyarország más országokat is 
segített abban, hogy részesülhes-
senek az önállóság áldásaiból.”

Arnold Schwarzenegger (2006)

1956-ról
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Mikor valakit semmiképpen 
nem lehet rávenni arra, hogy 
megkezdett munkáját, tevékeny-
ségét tovább folytassa, azt szok-
ták mondani: „Megütötte magát, 
mint a hencidai asszonyok a híd-
nál.”

Hencida kisközség Hajdú-Bi-
har megyében a Berettyó folyó 
mellett. A népmesékből ismere-
tes, mert „Hencidától-Bonchidáig 
folyt a sárgalé”, vagyis a fi nom 
tyúkhúsleves a lakodalomban, 
mikor a fi atalok sok viszontagság 
után egymásra találtak. S a lako-
dalom igencsak gazdag, bőséges 
volt, mert Bonchida Erdélyben a 
bihari Hencidától több mint száz 
kilométerre van.

A XVII. század második fe-
lében már Nagyváradon is török 
basa uralkodott, s a hódoltság 
alá tartozó környékbeli falvak 
kötelesek voltak a basa paran-
csait teljesíteni. Egy alkalommal 
eszébe jutott a basának, hogy 
várbeli kastélyának kertjét par-
kosítani kellene. Elrendelte ezért 
a környék falvainak, hogy a park 
elkészítése érdekében ültetvé-
nyeket és munkásokat küldjenek 
Váradra. Tervezett a parkba szép 
sétányokat is, s ezeket murvával 
akarta beszórni. A murvát Henci-
dáról kívánta beszerezni, s ennek 
érdekében szívélyes levelet írt a 
hencidai bírónak, hogy:

– „Ha a fejedet továbbra is a 
nyakadon szeretnéd hordani, 
akkor küldj nekem egy héten 
belül egy szekér murvát!” – 
(Abban az időben ilyen kedé-
lyesen folyt a levelezés.)

A basának volt egy csintalan 
magyar íródeákja, hogy aztán ő 
cserélte-e ki a levélben a murva 
első betűjét „k”-ra, vagy a levél-
ben elmosódott betűt olvasta téve-
sen a hencidai bíró, az már örökre 
titok marad. A lényeg az, hogy 
Hencidán már a murva első betű-
jét „k”-nak olvasták. A bíró meg 
is lepődött a basa furcsa kívánsá-
gán, de mivel a basának máskor 
is volt bolond kívánsága, s a fejét 
is szerette volna még egy ideig a 
nyakán viselni, kiadta az esküd-
teknek a parancsot, hogy sürgő-
sen szedjenek össze egy szekér 
asszonyt a „kikapósabb” fajtából. 
Miután pedig ez a fajta a falu leg-
szebb fehérnépéből került ki, pár 
napon belül el is indulhatott egy 
szekér szép asszonyokkal Várad-
ra. A szekéren csak a kocsis tudta, 
hogy az asszonyokat miért viszik 
Váradra, az asszonyok viszont 
nem. Ezek aztán addig simogat-
ták, cirógatták a kocsist, míg az 
elárulta, hogy a basa parancsára 
egy szekér kikapós, könnyűvérű 
hölgyet kell szállítani Váradra. A 

szekér éppen ekkor ért a Berety-
tyó hídjához, ekkor az asszonyok 
„megütötték” magukat, s a ko-
csisnak kijelentették, hogy:

– „Tovább egy lépést sem me-
het a szekér, míg a bírónét is 
utánuk nem hozzák, mert az a 
legnagyobb…, szóval a legki-
kapósabb, legszemrevalóbb, 
könnyűvérű nő a faluban”

Természetesen híre ment a 
szekérnyi „murva” lázadásának. 
Megtudta a hencidai bíró, hogy az 
ő nejének is a szállítmány részé-
nek kellene lennie, mert külön-
ben nem megy tovább a szekér, s 
kénytelen lesz megválni a nyaka 
a fejétől, de szerencséjére eljutott 
a hír a váradi basa udvarába is, s 
hamar tisztázták a félreértést. Így 
aztán, visszafordították a szekeret 
Hencidára, s a rakományt gyor-
san kicserélték az eredetileg kért 
murvára. Hát, ezért ütötték meg 
magukat a hencidai asszonyok a 
Berettyó hídjánál!

Dunka Sándor

Miért ütötték meg magukat a hencidai asszonyok a Berettyó hídjánál?
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SPORT

Lassan a 12. forduló követ-
kezik, s az őszi szezonnak is 
hamarosan vége. A legnagyobb 
dolog, most még sem az, hogy 
hányadik helyen várják a fi úk 
majd a folytatást, hanem az, 
hogy van csapat, s tovább foly-
tatódik az 1940 majd 1995-től 
tartó történet. A bajnokságban 
eddig a teljesítmény hullám-
zó volt, de mindenki megtesz 
mindent azért, hogy a pályán 
pattogjon a labda. A munkának 
pedig meg van a gyümölcse, hi-
szen alább beszámolhatok az 
elmúlt hetek eredményeiről. 

***
Megyei III. osztályú bajnokság 

9. forduló,
2017. október 8. vasárnap

Tác-Csősz –
Váralja SC Csókakő
2 – 4 (0 – 1) 60 néző

Gólszerzők: Sárempek Márk 
50’, Mikola Péter 79’ (Tác-Csősz) 
Schwarcz Tamás 37’, Redolfi  Dá-
niel 46’, Jakab Imre 53’, Szabó 
Szilárd 86’ (Cs0,5ókakő)

A 8.fordulóban szabadnapos 
volt a csapat, így a 7. forduló után 
volt bőven idő kipihenni a Sopo-
nya elleni győzelmet. Ennek el-
lenére baljós előjelekkel vártuk 
ezt a mérkőzést. Egyrészt bornap 
volt, bár a csapat tartotta magát 
az ígéretéhez, és elmondhatjuk, 
hogy mindenki a vasárnapi meg-
mérettetésre készülve ön megtar-
tóztatta magát. Valljuk be, ez igen 

nehéz feladat, hiszen a móri bo-
rok kiváló minősége okán is itatja 
magát,de játékosaink ezen az aka-
dályon is túllendültek. Sérülések, 
és egyéb okok miatt több meg-
határozó játékosunk is hiányzott, 
ráadásul Török Norbert a jobb 
hátvédünk is jelezte közvetlenül 
a mérkőzés előtt, hogy munkahe-
lyi kiküldetés miatt nem tud jönni 
a meccsre. Az edzők feje is főt, 
hogy lesz, mint lesz, de egy biztos 
volt, hogy ha akarnák sem tudnák 
a rosszul megválasztott cserék 
miatt elrontani a derbit. A táciak 
a 8. helyen álltak mi pedig a 9. 
helyen vártuk a folytatást. A csa-
pat jelenlévő játékosai elszántan 
léptek a pályára. Talán erőt adott 
az is, hogy a csókakői Réti Patrik 
bekerült a Videoton első csapatá-
ba. Igaz, barátságos mérkőzésen, 
ám nemzetközi szinten debütált a 
csókakőiek tehetséges játékosa, 
a Vidi egyben. Ezúton is gratu-
lálunk neki, és innen is üzenjük, 
hogy nagyon büszkék vagyunk 
rá! Az első félidőben kiegyenlí-
tett volt a játék, ám érezhetően a 
csókakőiek tűntek jobbnak, amit 
Schwarcz Tamás gólja a 37. perc-
ben igazolt is. A félidőt meglepe-
tésre Tomi góljával mi nyertük 
meg. A második félidőben aztán a 
táciak valószínű még bent marad-
tak az öltözőben, vagy mi jöttünk 
ki határozottabban, de egy biztos, 
hogy a visszatérő Redolfi  Dániel 
a 46. percben megzörgette a táci-
ak hálóját, így ekkor már 2-0-ra 
vezettünk. Persze, aki ismeri a 

táciakat, az tudja, hogy nem ad-
ják könnyen a bőrüket, főleg ott-
hon, s bizony mi tudjuk, hogy a 
táci pálya sok parázs mérkőzést 
látott már, s mindent megtettek 
azért, hogy lehozzák ezt a mér-
kőzést. A félelmeink be is igazo-
lódtak, mert Sárempek Márk az 
50. percben Deák Balázs mögé 
juttatta a labdát, így szépítve az 
eredményt 1-2-re. Ám alig telt el 
három perc Jakab Imre is meg-
rázta a góllövő cipőjét, s az egész 
táci védelem megadta magát, s az 
53. percben gólt könyveltek el az 
Imi neve mellé. Ekkor már 3-1-
re vezettünk, és kezdett mindenki 
reménykedni abban, hogy meg 
lesz idegenben a három pont. A 
táciak mindent egy lapra feltéve 
támadtak, ám meddő támadásaik 
végül is eredményre vezettek a 
79. percben, amikor Mikola Péter 
a csókakőiek kapujába segítette 
a labdát. Ekkor Csókakő 3-2-re 
vezetett, ám kiegyenlítettebb lett 
az eredmény, s a Tác is mindent 
megtett, hogy legalább a dön-
tetlent elérje. Ám a csókakőiek 
csúsztak, másztak a győzelemért. 
Nem volt elveszített labda, min-
dig kisegítették egymást, bízott 
mindenki abban, hogy a győzel-
met elérik. A mérkőzés 86. percé-
ben, aztán a csapatkapitány: Sza-
bó Szilárd adta meg a táciaknak 
a kegyelemdöfést, amikor bevet-
te az ellenfél kapuját, beállítva a 
4-2-es végeredményt Csókakő ré-
szére. Mindenkit dicséret illet, ez-
után a mérkőzés után, akit esetleg 

Közeledik a bajnokság vége
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nem említettem meg annak is gra-
tulálunk, hogy mindent megtettek 
a sikerért! Most mondhatnám, 
hogy a kispadosok megnyerték a 
mérkőzést, de nem mondok ilyet, 
mert Csókakőn már régóta nincs 
kispad, itt már csapat van! És ezt 
nagyon jó leírni.

Megyei III. osztályú bajnokság 
10. forduló,

2017. október 15. vasárnap
Váralja SC Csókakő –

Magyaralmás SE
2 – 2 (0 – 1) 100 néző

Gólszerzők: Szabó Szilárd 
55’, Kutassy Barnabás 82’ (Csó-
kakő) Szűcs Zoltán 13’, Rideg 
Imre János 87’ (Magyaralmás)

A közeli Magyaralmás csapa-
ta látogatott át Csókakőre, és az 
idő is kegyes volt hozzánk, sokan 
kilátogattak mindkét településről 
erre a mérkőzésre. Az embernek 
az az érzése volt, hogy két ha-
sonló képességekkel rendelkező 
gárda csap ma itt össze. S végül 
ezt a megállapítást a játékosok 
hamar igazolták is. Az első gólt a 
13. percben Szűcs Zoltán szerez-
te. Az első félidőben ez aztán kis-
sé görcsössé tette a csókakőieket, 
ám mindkét oldalon voltak hi-
bák a befejezéseket illetően, így 
az első félidőben maradt ez az 
eredmény. A második félidőben 
a csókakőiek kezdtek acélosab-
ban, s a játékosaink rohamai az 
ellenfél kapujára eredménnyel 
jártak, mert Szabó Szilárd az 55. 
percben egy szép távoli lövés-
sel, betalált így kiegyenlítve a 
mérkőzés állását, 1-1 lett ezzel a 
góllal. Változatos mérkőzés volt, 
néhol kemény belépőkkel, osz-
totta a játékvezető a sárga lapo-

kat, hogy rend legyen a pályán. 
Aztán Szabó Szilárd felső léces 
bombáját követően, egy almási 
ajándéklabdára lecsapott Kutassy 
Barnabás, és bevágta a csókakői-
ek második gólját a 82. percben, 
így már mi vezettünk 2-1-re. Ám 
a magyaralmásiak sem adták fel, 
s nem tudtuk tartani őket, s ekkor 
egy védelmi hibánkat követően a 
87. percben Rideg Imre János a 
tizenhatos környékéről kiegyen-
lített, így a végeredmény 2-2 lett.

Megyei III. osztályú bajnokság  
11. forduló

2017. október 22. vasárnap
Jenő – Váralja SC Csókakő

1 – 0 (1 – 0)

Gólszerző: Kelemen János 45’
Idegenben szerepelt csapa-

tunk, nyolcadik helyről vártuk a 
folytatást. Ahhoz, hogy megőriz-
zük helyezésünket, vagy esetleg 
előrébb lépjünk győznünk kellett 
volna. A jenőiek bennünk látták 

a lehetőséget, hogy javítsanak 
a nem túl jó őszi szereplésükön, 
éppen ezért próbálták bevenni ka-
punkat. Az első félidőt nagy rész-
ben kivédekezve a jenői támadá-
sokat, igyekeztek helyzetbe ke-
rülni a mieink, ám az első félidő 
eldöntetlennek tűnt, amikor hideg 
zuhanyként érkezett Kelemen Já-
nos gólja, így a Jenő 1-0-ra ve-
zetett az első játékrész végén. A 
félidő végén kapott gól nem iga-
zán esett jól senkinek a csapatból, 
ám a második félidőben láthatóan 
ráült az eredményre ellenfelünk. 
Igyekeztek tartani a Jenő játéko-
sai az előnyt, nekünk pedig nem 
sikerült szépíteni vagy megfordí-
tani az eredményt, így végered-
ményben maradt az 1-0. A csapat 
a 9. helyről várja a folytatást, a 
következő fordulóban a harmadik 
helyen álló Szabadbattyán lesz az 
ellenfelünk.

Csókakő, 2017. október 26.                                                            
Fűrész György
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