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Tisztelt Csókakőiek!
Az idei nyáron a Medárd napi jóslat 

úgy tűnik bevált, mivel a csapadékos 
időnek köszönhetően, jelentős mérték-
ben javult a tűzbiztonsága a községnek. 
Ettől függetlenül kérem a lakosságot, 
hogy továbbra is tartsuk be a tűzgyúj-
tási tilalmat, hiszen ez a rendelet nem 
csak a tűzveszély elhárítását hivatott 
szolgálni, hanem a levegőnk tisztaságát 
is biztosítja. Gondoljunk arra, hogy a 
csapadék miatt, a fülledt, meleg időben 
a szellőztetés alkalmával nem mindegy, 
hogy milyen levegővel frissítjük fel la-
kásunkat. A tüzelés helyett részesítsük 
előnyben, a komposztálást, amivel azt 
gondolom jelentősen csökkenthetjük 
a kerti hulladékot, és őszre a földnek 
tápanyagot is biztosíthatunk. Ha van 
időnk rá, a fanyesedékek feldolgozása 
is kellemes elfoglaltság tud lenni, ezzel 
télre gyújtóst, vagy akár a tüzelő egy 

részét is biztosíthatjuk, s hasznossá te-
hetjük az udvar hulladékának tűnő, ám 
igen hasznos nyersanyagot. Ahol van 
gyermek, unoka, ott vonjuk be a gye-
rekeket is, ezekbe a környezettudatos 
tevékenységekbe, higgyék el érdemes. 
Tovább folytatódtak a nyári eseménye-
ink, megtartottuk július 20-án pénte-
ken, immár tizenharmadik alkalom-
mal a Kárpátia koncertet. A Csókakői 
Polgárőrségnek ezúton is köszönöm 
a parkoltatást, és a rendezvény bizto-
sítását. A Várkápolnában július 22-én 
vasárnap Brindisi Szent Lőrinc tiszte-
letére Mórocz Tamás plébános búcsúi 
szent misét celebrált. A Csókakői Vár-
barátok Társaságának szervezésében, 
most már hagyományosnak mondható 
búcsús szent misét követően, a társaság 
tagjai Végh György udvarházában, egy 
kellemes összejövetellel tisztelegtek a 
Várkápolna védőszentje előtt. A szer-
vezésért külön köszönet Sörédi Pálnak, 

a vendéglátásért Végh Györgyné Mar-
gónak, és Végh György lovaguramnak, 
pékmesterünknek. Augusztus 5-én 
tartjuk védőszentünk Szent Donát bú-
csúját, a szent mise 11-kor kezdődik a 
templomunkban, de a hagyományok-
hoz híven vidámpark, vásár és számos 
program várja a kicsiket, nagyokat a 
Sport utcában.  Küldöttségünk indult 
július 26-án Byczyna testvértelepülé-
sünk, Biskupice favárába, ahol barkó-
cás gyermekeinket látja vendégül az 
ottani vár ura András lovag, Effendi. 
A tíz főből és a kísérőkből álló csa-
pat reméljük, gazdag élményekkel tér 
majd haza Lengyelországból, tovább 
mélyítve, és gazdagítva a két település 
közötti testvértelepülési kapcsolatokat. 
A kísérőknek és a vendéglátóknak ez-
úton is köszönöm a község nevében a 
lehetőséget.

Csókakő, 2018. július 27.
Fűrész György polgármester
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Tisztelt Csókakőiek!

Az elmúlt fél évben szerencsére 
kevés vonulásunk volt az esős idő 
megakadályozta a szokásos tavaszi 
avar tüzeket. Baleseteknél több al-
kalommal  segítettünk. Volt egy ve-
szélyesen megdőlt fa a Vár utcában, 
ami veszélyeztette a község Vértes 
felőli oldalának áramellátását, illet-
ve a gyűjtő út szabad forgalmát. En-
nek a veszélyes fának a kivágását a 
tűzoltóink elvégezték, így szüntetve 
meg a balesetveszélyt, s így biztosít-
va a közszolgáltatások biztonságát. 
Az idősek otthonából a hibás tűzjel-
ző miatt az idén már 9 riasztást kap-
tunk, ami a 3-as kiemelt eset miatt 
3 megye tűzoltóit érinti, minden al-
kalommal 8 tűzoltó autó 30 tűzoltó 
indul feleslegesen, ez nem kis költ-
ség és elvonja az erőket a tényleges 
káresetektől. A második fél évben is 
folytattuk a gyerekekkel a szakkört. 
Voltak gyakorlati és elméleti fog-
lalkozások (tűzoltó és elsősegély-
nyújtó). Elmentünk és megnéztük a 
móri tűzoltók laktanyáját, autóikat, 
eszközeiket, amelyekből többet ki 
is próbáltak. Két csapattal részt vet-
tünk a megyei polgárvédelmi verse-
nyen, három csapattal pedig a me-
gyei tűzoltó versenyen, ahol a ve-
gyes csapatunk előkelő negyedik, a 

fiú csapat pedig az ötödik helyezést 
érte el. Meghozta gyümölcsét a szor-
galmas gyakorlás és a luxemburgból 
kapott frissen felújított kismotor-
fecskendő. Köszönjük a gyerekek 
szorgalmas munkáját a szülőknek 
pedig, hogy elengedték őket és tá-
mogatták, hogy a gyerekeik a tűz-
oltó szakkörre járjanak. Úgy gondo-
lom a gyerekek számára már ebben 
a korban is nagyon fontos a csapat-
munka az együtt végzett feladatok 
végrehajtása, egy jó közösségben. 
Szeptemberben folytatjuk, várjuk a 
csapat tagjait és az új gyerekeket. 
Köszönöm Palocsai Jenőnek, Rozs-
nyai Attilának a sok munkát, amit a 
gyerekekkel végeztek.

Tavasszal folytattuk a szertár át-
építését kis lépésekkel, de haladunk. 
A vonulós állománynak sikerült egy-
séges újszerű bevetési védőruhát, 
sisakot beszerezni, így teljes bizton-
ságos öltözetbe vonulunk. Részt vet-
tünk a társ egyesületek ünnepein, a 
fehérvári Flórián napi felvonuláson, 
koszorúzáson. Majálison finom étel-
lel, a borrendek találkozóján kiváló 
móri ezerjóval kínáltuk a kedves 
vendégeket. Az idén is pályáztunk, 
amit már el is fogadtak kis korrek-
cióval, a teljes  összeget fogadták el. 
Kapunk komplett légzőkészüléket, 
poroltókat haboltókat, sisaklámpát. 

Pályáztunk különböző tanfolyamok-
ra és az egységes gyakorló ruházat-
ra. Az elmúlt hónapokban három 
tagunk végezte el a tűzoltás vezetői 
tanfolyamot növelve a beavatkozá-
sok sikerének esélyét. A három tűz-
oltás vezetőnk Háhn Mihály, Weiger 
Balázs, Nagy Gábor. Reméljük, a jó 
tendencia megmarad és kevés est-
ben lesz ránk szükség, de ha kell, 
akkor ránk számíthat a falu minden 
lakója, egyesületünknek minden esz-
köz, személyi háttér rendelkezésére 
áll, amivel mindenféle káresetnél 
szakszerűen hatékonyan be tudunk 
avatkozni. Ezúton szeretnék egy fel-
hívással élni! Kedves Csókakőiek! 
Várjuk sorainkba azokat, akik egy 
kiváló közösségbe szeretnének tar-
tozni és így akarnak tenni a falu kö-
zösségéért, jó lenne ha minél többen 
lennénk, várunk minden érdeklődőt. 
Tudom, hogy ez egy fiús műfaj, de 
lányok, asszonyok jelentkezését is 
várjuk. Ősszel szeretnénk a szer-
tár belső terét felújítani, nagyon 
sok munka lesz vele, de ha csinál-
juk, előbb, utóbb elkészül. Kívánok 
magunknak eseménymentes, a falu 
minden lakójának kellemes meleg 
nyarat!

Csókakő, 2018. július 14.
Weiger Lajos elnök

TuzolTó hírei˝

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék a Csókakői Lakóotthon lakói 
és dolgozói nevében köszönetet mondani 

a Csókakői Luxemburgi Társaságnak  
a nagylelkű adományaiért.

Schmidt Gabriella – telephelyvezető
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Négy év után folytatja a 
megkezdett munkát dr. Simon 
László a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal élén; Orbán Vik-
tor miniszterelnök – a Minisz-
terelnökséget vezető minisz-
ter javaslatára – 2018. július 
1-jétől kinevezte Fejér megye 
kormánymegbízottjának.

Dr. Simon László felsőfo-
kú tanulmányait a Rendőrtiszti 
Főiskolán, majd a Pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 
végezte, ahol 1999-ben doktori 
címet szerzett. Az eddigi életpá-
lyáját a közszolgálatban töltötte. 

A Belügyminisztérium állo-
mányában, 1996-2012. között 
különböző szintű rendőri fel-
adatokat látott el, volt rendőr-
őrs-parancsnok, majd városi 
rendőrkapitány, megyei rendőr-
főkapitány. 

A közigazgatás területén 
2013. június 20-tól tevékeny-
kedik, előbb a Fejér Megyei 
Kormányhivatal igazgatói fel-
adatkörét, majd a főigazgatói 
teendőket látta el. Ezt követő-
en, 2018. május 17-ig a Fejér 
Megyei Kormányhivatalt veze-
tő kormánymegbízottként dol-
gozott.

Kormánymegbízottként ki-
emelt feladatának tekintette az 
ügyfélközeli, hatékony köz-
igazgatás megteremtését. En-
nek keretében részese volt a 
járási hivatalok tevékenysége 
kiteljesítésének, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal külső, belső 
integrációja megteremtésének. 

A szervezeti átalakításon 
túl, a Miniszterelnökség irá-
nyításával, jelentős fejlesztést 
hajtottak végre a megyei kor-
mányhivatalok, köztük a Fejér 
Megyei Kormányhivatal, a kor-
mányablakok létrehozásával, 
illetve korszerűsítésével. Ennek 
eredményeként ma már jelentős 
részben megvalósult, hogy az 
állampolgárok a lakóhelyükhöz 
közel, egy helyen intézhetik az 
ügyeik jelentős részét. 

Orbán Viktor miniszterelnök, 
a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter javaslatára, 2018. jú-
lius 1-jétől, kinevezte dr. Simon 
Lászlót Fejér megye kormány-
megbízottjának.

Dr. Simon Lászlónak a kö-
vetkező időszakra vonatkozó 
elképzelései az előző négy év-
ben megalapozott folyamatok 

továbbfejlesztését szolgálják. 
Továbbra is kiemelt figyelmet 
kíván fordítani a Fejér Megyei 
Kormányhivatal hatékonysá-
gának növelésére, a személyi 
állomány felkészültségének és 
megbecsültségének erősítésére 
érdekében, hogy az állampol-
gárok még magasabb szintű 
kiszolgálásban részesüljenek a 
közigazgatási közszolgáltatá-
sok területén. Fontosnak tartja, 
hogy a közigazgatási eljárások 
tovább egyszerűsödjenek, az ál-
lampolgárok az ügyeiket gyor-
san, a kor követelményeinek 
megfelelő színvonalon intéz-
hessék. 

Dr. Simon László személyes 
meggyőződése szerint a Fejér 
Megyei Kormányhivatalnak a 
jövőben is az állampolgárokért, 
a vállalkozásokért, a gazdaság 
fejlesztéséért kell tevékenyked-
nie. Ennek során a legfontosabb 
szlogen továbbra is a „miben se-
gíthetünk?” kell, hogy legyen.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Folytatja kormánymegbízotti munkáját dr. Simon László
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A 2017/2018-as tanév első fél-
éve 2018. január 26-ig tartott, ezt 
követően iskolánk értesítette a ta-
nulókat és a szülőket az első félév-
ben elért tanulmányi eredmények-
ről. A második félévben a személyi 
feltételekben nem következett be 
változás. Töretlenül folytatódtak a 
szeptemberben beindított tehetség-
gondozó szakkörök. 

Február
Idén is megtartottuk a Művelő-

dési Házban a farsangi mulatságot. 
A megnövekedett gyereklétszám 
miatt az alsó és a felső tagozat kü-
lön mulatozott. A farsangi délutánt 
a 7-8. osztályosok keringővel nyi-
tottak meg, amit Steiner Lajosné 
Lujzi néni tanított be nekik. Ezt az 
osztályok produkciói követték. 

Március
2-án katolikus és református 

hittan szülői értekezlet tartottunk, 
melyen Mórocz Tamás plébános 
úr, Bokorné Sörédi Zsuzsanna hit-
oktató és Brunner Vilmos refor-
mátus lelkész a hitoktatással kap-
csolatosan tájékoztatta a szülőket. 
8-án férfi kollégáink és a Polgár-
mester Úr virággal köszöntötték a 
tantestület nőtagjait Nőnap alkal-
mából. 10-én ÖKO projektnapot 
tartottunk, aminek keretében di-
ákjaink hulladékokból különböző 
tárgyakat készítettek, melyekből 
kiállítást is rendeztünk. 14-én az 
iskola tanulói színvonalas műsor-
ral emlékeztek meg a 1848/49-es 
forradalomról és szabadságharcról, 
majd megkoszorúzták az emlékhe-
lyeket. A tanulókat Almádi István 
készítette fel. A Víz világnapjáról 
iskolánk filmvetítéssel, feladatla-
pok kitöltésével, közös poszter ké-

szítésével emlékezett meg. 22-én 
a fafaragó szakkörre járó diákok 
(Király Eszter, Fűrész Eszter, Bo-
kor Tamás, Kiszely Vince, Bognár 
Csenge, Bokor Ádám, Förhétz Lili) 
munkáiból készült kiállítást tekint-
hettük meg a Művelődési Házban. 

Április
6-án tanfelügyeleti intézményi 

ellenőrzés zajlott iskolánkban. 
11-én osztályonkénti szavalás-
sal emlékeztünk meg a Költészet 
napjáról. 12-13-án megtörtént a 
beiratkozás, 14 fővel indul az első 
osztály. 13-án Nyárádszeredáról 
középiskolás tanulók és kollegák 
látogattak el iskolánkba. A hónap 
folyamán 8. osztályos tanulóink 
részt vettek a Bugát Pál Szakgim-
náziumban a Szakmák Éjszaká-
ja programon. 18-án előadással 
egybekötött ásványbemutatón ve- 
hettek részt tanulóink. 20-án meg-
emlékeztünk az I. Világháború be-
fejezésének 100. évfordulójáról. 
Diákjaink, akiket Almádi István 
készített fel, színvonalas műsort 
adtak. 21-én a 7-8. osztály Fiala 
Eszter és Pataki-Huszár Rita ta-
nárnők kíséretében ellátogatott 
Budapestre a Terror Házába és a 
Hadtörténeti Múzeumba. 

Május-június
Május 16-án megtörtént a német 

idegen nyelvi kompetenciamérés a 
6. és 8. osztályban. Május 23-án 
magyarból és matematikából Or-
szágos Kompetenciamérésen vet- 
tünk részt a 6. és a 8. osztályosok-
kal. A mérés eredményét, 2019. 
márciusban hozzák nyilvánosság-
ra. A tavalyi mérések eredményei: 

Osztálykirándulások:
Június 1. 5-6-7. osztály:

Kápolnásnyék – Vörösmarty Em-
lékház
Martonvásár – Óvodamúzeum, 
Brunszvik-kastély
Tordas – Western falu
Június 1-2. 8. osztály: Neszmély 

Továbbtanulás
A pályaválasztás előtt álló 8. 

osztály ellátogatott a székesfehér-
vári Pályaválasztási Kiállításra il-
letve számukra és szüleik számára 
Pályaválasztási Szülőértekezletet 
tartottunk, ahol több szakgimnázi-
um, is bemutatkozott, ezzel is se-
gítve tanulóink iskolaválasztását. 
2017. január 20-án nyolcadikos 
tanulóink megírták a középiskolai 
központi írásbeli felvételi vizsgát. 
Februárban megtörtént 8. osztályo-
sok középiskolába való jelentke-
zése. Április végén pedig végleg 
kiderült, hogy melyik diákunkat 
melyik középiskolába vették fel. 8. 
osztályos tanulóink bejutottak az 

iskola éleT hírei

Felsős munkaközösségi év végi beszámoló
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általuk első helyen megjelölt kö-
zépiskolákba: 
• Szabó Balázs Széchenyi István 

Szakgimnázium kéttannyelvű ta-
gozatára

• Bokor Tamás Pannonhalmi Ben-
cés Gimnáziumba

• Palocsai Linda, Winkelman Zsa-
nett Bugát Pál Szakgimnáziumba

• Dobos Elvira Hunyadi Mátyás 
Szakgimnáziumba

• Király Csongor és Pap Marcell 
Jáky József Szakgimnáziumba

• Kiss Milán Deák Ferenc Szakis-
kolába

• Németh Gábor Árpád Szakisko-
lába

• Czira Levente a Vörösmarty Mi-
hály Szakiskolába.

2017. június 12-én került sor a 
8. osztály szerenádjára, majd ban-
kettjére. Június 13-án volt a bo-
londballagás, amikor is a végzős 
diákok ittmaradó iskolatársaik és 
tanáraik számára egy kis jelenetet 
adtak elő, majd ellátogattak egy-
kori óvodájukba, a polgármesteri 
hivatalba és a Váralja Varrodába, 
ahol ballagási dalokkal búcsúztak.  
Június 15-én 17 órakor tartottuk a 
ballagást és a tanévzáró ünnepsé-
get. Az idei tanévben 10 tanulók 
ballagott el. Az évzárón a jeles és 
a kitűnő tanulók könyvjutalomban 
részesültek, a különböző tanulmá-
nyi versenyeken eredményesen 
szereplő diákok pedig díszokleve-
let kaptak. Weiger Lajos, a csóka-
kői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnöke jutalomkönyveket ajándé-
kozott a tűzoltó szakkör végzős 
diákjainak. 5 évvel ezelőtt új ha-
gyományt vezettünk be. Dicsőség-
táblát avattunk, melyre annak a 8. 
osztályos tanulónak a neve kerül 
fel, aki nyolc éven keresztül ki-
tűnő tanulmányi eredményt ért el 
és dicsőséget szerzett a versenyek 
során iskolánknak. Ebben a tanév-
ben Szabó Balázs neve került fel a 
táblára. Bokor Tamás és Palocsai 
Linda pedig az önkormányzat el-
ismerő kitüntetését vehették át Fű-

Ballagás és Tanévzáró ünnepély

rész György polgármestertől.  Az 
ünnepség során Almádi István Pe-
dagógus Szolgálati Érdemrendben, 
Kamocsa Eszter, Molnárné Bognár 
Mónika és Buzás Antalné pedig 
Tankerületi Elismerő oklevélben 
részesültek.

Versenyek:
• Kaán Károly megyei természet-

tudományi versenyen Balázs 
Anna 6. osztályos tanuló 5. he-
lyezést, Király Eszter 6. osztá-
lyos tanuló 6. helyezést ért el 58 
indulóból. 

• Hunyadi Mátyás élete és kora 
országos történelmi levelező ver-
senyen Balázs Anna 6. osztályos 
tanuló 4. helyezést, Szabó Karina 
6. osztályos tanuló 6. helyezést 
ért el 65 pályázatból.

• MOZAIK országos matema-
tika levelező versenyen Fehér 
Elizabet 5. osztályos tanuló 49. 
helyen végzett.

• Március 22-én Pusztavámon 
a 7-8. osztályos tanulók közül 
Oláh Sára, Körmendi Attila, 
Szabó Balázs, Bokor Tamás 1. 
helyezést ért el a Víz Világnapi 
versenyen. 

• Április 12-én a tűzoltó szakkörö-
sök két csapata a megyei kataszt-
rófavédelmi versenyen vett részt 

Székesfehérváron. Élményekben 
gazdagon tértek haza. 

• 3 fordulós Időutazó országos tör-
ténelem versenyen Raposa Zol-
tán 5. osztályos tanuló 13., Köny-
nyű Ákos szintén 5. osztályos 
tanuló 9. helyezést ért el. 

• „Itthon Otthon vagy” országos 
földrajzversenyen Szabó Balázs 
8. osztályos tanuló bejutott a leg-
jobb tíz közé. 

• Frühling in den DACH-Ländern 
című országos német levelező 
verseny: 

• 11. helyezés: Körmendi Attila, 
Rózsa Ádám, Szabó-Galácz Le-
vente, Varga Barnabás (7. o.)

• 10. helyezés: Oláh Sára, Szabó-
Galácz Réka, Kiszely Róza, 
Pavlitzky Aliz (7.o)

Minden hónap első hétfőjén 
16:30-tól 17:30-ig fogadóórát tar-
tottunk. A munkatervben megjelölt 
feladatok végrehajtása időarányo-
san megtörtént. Tantervi követel-
ményeknek minden tanuló eleget 
tett. Köszönöm minden kollé-
gámnak az egész éves segítségét, 
együttműködését és kitartó mun-
káját! 

Kamocsa Eszter 
felsős munkaközösség-vezető

Tanulóinknak 
sok sikert kívánunk!

Csókakő, 2018. június 20.                                                                   
Felsős Munkaközösség
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Szeptember első hetében az 
osztályok megválasztották kép-
viselőiket, akik az első DÖK 
megbeszélésen döntöttek a diák-
elnök és helyettes személyéről. 
Ebben a tanévben diákelnökünk 
Winkelman Zsanett, helyettese 
Palocsai Linda lett. Összeállí-
tottuk az éves munkatervünket, 
megbeszéltük a gyerekekkel 
programokat, és összegyűjtöttük 
az ötleteket, javaslatokat.

30-án az iskolai hagyomá-
nyokhoz híven megtartottuk az 
akadályversenyünket. A nyol-
cadikos diákjaink érdekes és 
változatos feladatokat állítottak 
össze. Vértesben választottak 
útvonalat, minden csapat sok él-
ménnyel tért vissza a kőbányá-
hoz, ahol a szülők finom ebéddel 
várták a gyerekeket.

Októberben sok megemléke-
zésre készültünk. Az idősek vi-
lágnapján, az Aranyhegyi Idősek 
Otthonában tanulóink műsorral 
kedveskedtek a lakóknak. Az ara-
di vértanúk emléknapján a felső 
tagozatosok műsorát nézhettük 
meg. A Nemzeti ünnepünkön, 
okt. 20-án diákjaink színvonalas 
műsort adtak a faluünnepélyen. A 
vár felszabadulásáról is megem-
lékeztünk, ellátogattunk a várba, 
ahol Sörédi Pál várkapitány me-
sélt a vár múltjáról és jelenéről. 
Ebben a hónapban a vidámság, 
a szüret és szüreti felvonulás is 
helyet kapott. Az osztályok nép-
tánccal, jókedvvel vonultak végig 
a falu utcáin. Az őszi papírgyűj-
tésben gyerekek 5719 kg papírt 
gyűjtöttek össze. A versenyt az 1. 
és a 6. osztályosok nyerték meg. 

Az őszi szünet után az egészsé-
günk megőrzését tűztük ki fontos 
feladatnak. Az alsós tanulóink a 
tisztálkodásról, a helyes fogápo-
lásról nézhettek meg egy kis be-
mutatót, a felsősök a káros szen-
vedélyekről, kiemelten a dohány-
zás káros hatásairól hallhattak. A 
hónap közepén, a hagyományok 
megőrzéseként Márton napi já-
tékos vetélkedőt szerveztünk. 
November végén már az adventi 
időszakra készülődtünk. Az ad-
venti vasárnapokon sok tanulónk 
szerepelt, nemcsak az iskola ne-
vében, hanem a falu civil szerve-
zeteinek tagjaként is. December 
6-án iskolánkban is megérkezett 
a Mikulás, a Luxemburgi Társa-
ság segítségével gazdagon meg-
pakolt csomagokkal mehettek 
haza a gyerekek. A karácsonykor 
az iskolában is tartottunk egy kis 
ünnepséget, a gyerekek szalon-
cukrot kaptak és egy kis éneklés-
sel próbáltuk az ünnep hangula-
tát megteremteni. A téli szünetről 
visszatérve a tanulásra, a félévi 
értékelésekre figyeltünk jobban. 
A lelkesebb tanulóink készültek 
a próza- és mesemondó verseny-
re, ahol 4 diákunk képviselte is-
kolánkat.

A félévi bizonyítványok után 
az osztályok a farsangi bálra ké-
szülődtek. A felső tagozatos diák-
jaink Lujzi néni segítségével nyi-
tótáncot tanultak, és az osztályok 
egyéni produkcióval lepték meg 
a közönséget. Az alsós tanulóink 
ötletes jelmezeikkel nehezítették 
a zűri döntését. Az idei tanévben 
a hely szűkössége miatt, az alsós 
és felsős bált kettévettük. 

A tavasz beköszöntével papír-
gyűjtést szerveztünk, diákjaink 
5640 kg papírt gyűjtöttek össze, 
melynek bevételét az osztályok az 
év végi kirándulásokra fordítot-
ták. Az osztályok közötti versenyt 
az 1. és a 6. osztály nyerte meg, 
szorgos munkájukat egy-egy tor-
tával jutalmaztuk meg. 

A 2. félévben számos verseny 
útiköltségét támogattuk, és az is-
kolai programokhoz eszközöket 
biztosítottunk. Igyekeztünk min-
den hónapban „Az igazlátó na-
pon” az igyekvő, jól tanuló gyere-
keket megdicsérni, a versenyeken 
részt vevőket kiemelni. Az év vé-
gén diáknapot szerveztünk, meg-
választottuk a diákigazgatóinkat, 
Palocsai Lindát és Winkelman 
Zsanettet, akik összeállították a 
diáknap programját. Június 15-én 
8. osztályos diákjaink elballagtak, 
Szabó Balázs, aki nyolc évig ki-
tűnő tanulója volt az iskolánknak, 
került fel az iskola dicsőségtáblá-
jára, és emlékül egy  aranymedált 
kapott tőlünk. 

A diákönkormányzat éves, 
tervezett programja megvalósult, 
melyhez köszönjük minden taná-
runknak, szülőnek, civilszerveze-
teknek a segítségét. 

Csókakő, 2018. június 15.                                                        
Bognár Gáborné

DÖK elnöke

Diákönkormányzat beszámolója
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Jövő vasárnap, július 29-én 
Szent Kristóf, az utazók védőszent-
jéhez kötődően, megáldjuk a gép-
járműveket, motorkerékpárokat a 
bodajki esti 6 órai szentmise után. 
A járművekkel a kegytemplom 
előtt húzódó Ady Endre utcán par-
koljunk, mise után minden egyes 
járművet áldásban részesítünk! 
Szeretettel várunk Mindenkit!

Bodajk
A következő héten hétköznapo-

kon csak hétfőn és pénteken este 
tartunk szentmisét.

Jövő vasárnap lesz Szent Anná-
hoz kötődően az idősek napi szent-
mise, megemlékezés, este 6 órakor 
kegytemplomunkban, melyet a za-
rándokudvaron szeretetvendégség 
követ. Szeretettel várjuk az időse-
ket! Kérjük a testvéreket, egyegy 
tálca süteménnyel, üdítővel készül-
jünk az eseményre. 

A szokásos hó végi templomta-
karítást, kivételesen e hét péntekjé-
re hirdetjük reggel fél 9 órai kez-
dettel. Szeretettel kérjük híveink 
segítségét!

Július 24-én, kedden 8-10 óra 
között ruhaosztás lesz a Malom 
épületénél a Karitász szervezésé-
ben. Kérjük a Karitász tagok segít-
ségét!

Fehérvárcsurgó
Jövő szombaton lesz Szent An-

nához kötődően az idősek napi 
szentmise, megemlékezés, délelőtt 
11 órakor templomunkban, melyet 
a Kaszap Központban szeretetven-
dégség követ. Szeretettel várjuk 
az időseket! Kérjük a testvéreket, 
egyegy tálca süteménnyel, üdítővel 
készüljünk az eseményre.

Isztimér
Jövő vasárnap tartjuk templo-

munk búcsúját Szent Anna tisztele-
tére reggel 8 órakor. A szentmisét 
követően a temetőben megáldjuk a 
német testvértelepülés adományá-
ból felállított harangot. Előtte nap 
szombaton pedig délután 2 órakor 
templomunk mellett megáldásra 
kerül a kitelepítettek emlékműve.

Csókakő
A Szent Donát Napi Búcsút 

2018. augusztus 5-én vasárnap 
tartjuk delelőtt 11 órakor a Csóka-
kői Szent Donát Plébánia Temp-
lomban. A szent mise keretében 
borszentelést is végzünk. A tavalyi 
termést a Szent Donát Borrend lo-
vagjai és a csókakői borosgazdák 
hozzák az oltár elé. A szent mise 
végén Szent Donát védőszent új 
szobrát szenteljük fel a templom 
előtt. Mindenki szeretettel várunk!

egyházi hírek
„Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. 
Sok mindenre kezdte őket tanítani.”

Mk 6,34

Közös programok
Dátum Időpont Helyszín Esemény

Július
28. 
szo.

11.00 Fehérvárcsurgó Idősek köszöntése

29. v.
8.00 Isztimér Szent Anna búcsú
18.00 Bodajk Gépjárművek megáldása – Szent Kristóf, Idősek 

köszöntése
Augusztus

5 v. 11.00 Csókakő Szent Donát templombúcsú
12. v. 16.00 Zámoly Szent Lőrinc templombúcsú

Liturgikus elmélkedés
Kezdődik Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a 

magnésziaiakhoz írt levele (Nn. 1, 1 – 5, 2; Funk 1, 191-195)
Úgy illik, hogy ne csak a nevünk legyen keresztény, 

hanem valóban azok is legyünk.

…Megismertem hívő szeretetközösségtek jó rendjét, és örvendezve 
elhatároztam, hogy Jézus Krisztus hitében szólok hozzátok. A bilincsek, 
amelyeket viselek, már most tiszteletreméltóvá teszik nevemet, és így di-
csérem azokat az egyházakat, amelyeknek kívánom, hogy egységben ma-
radjanak Jézus Krisztus testével és lelkével. Ő a mi örök életünk. Vele 
legyen egységünk a hit és a szeretet által. Ennek semmit sem szabad elébe 
helyeznünk. Legfőképpen legyünk egyek Jézussal és az Atyával, akiben 
e világ fejedelmének minden támadását elviseljük és kivédjük; így Isten 
birtoklására jutunk el. Abban a szerencsében volt részem, hogy láthatta-
lak titeket Damasz püspökötök, valamint Basszusz és Apolloniosz Istenhez 
méltó presbiterek személyében, és megismertelek titeket szolgatársam, 

ba
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Dzotinosz diakónus által is. Őt na-
gyon szeretem, mert úgy engedel-
meskedik püspökének, mint a jósá-
gos Isten kegyelmének, a presbite-
rek testületének pedig, mint Jézus 
Krisztus törvényének. De nektek 
sem szabad püspökötökkel fiatal 
kora miatt bizalmaskodni, hanem 
az őt püspökké tevő Atyaisten ere-
jére tekintve meg kell adni neki 
minden tiszteletet. Ezt láttam is, 
hogy a szent presbiterek nem vetik 
meg őt szemmel látható fiatal kora 
miatt, hanem istenes bölcsességgel 
alávetik magukat neki, nem is neki, 
hanem Jézus Krisztus Atyjának, 

aki mindnyájunk püspöke. A min-
ket szerető Isten dicsőségére kell 
tehát színlelés nélkül engedelmes-
kednetek. A színlelő nem a látható 
püspököt téveszti meg, hanem a 
Láthatatlant akarja megtéveszteni. 
Nem a test szerint való embernek 
szól a tisztelet, hanem Istennek, aki 
a rejtett dolgokat is látja. Ne csak 
a nevetek legyen keresztény, hanem 
életetek is. Egyesek hivatkoznak 
ugyan a püspökre, de mindent nél-
küle tesznek. Ezekről azt gondo-
lom, hogy nincs bennük jó lelkiis-
meret, mert nem a törvény szerinti 
hűségben gyűlnek össze. Mivel 

minden véget ér, és két dolog: az 
élet és a halál előttünk áll, minden-
ki a maga helyére (vö. ApCsel 1, 
25) jut, mint ahogyan kétféle érem 
van: az egyik Istené, a másik a vilá-
gé, s mindkettőnek megvan a saját 
vésete. A hitetleneken e világ képe 
van, a hívőkén pedig, akik szere-
tetben élnek, az Atyaisten pecsétje 
Jézus Krisztus által. Ha tehát nem 
törekszünk erősen arra, hogy ha-
lálunkban Krisztus szenvedésével 
egyesüljünk, akkor az ő élete sincs 
igazán bennünk.

Csókakő, 2018. július 22.                                                                                                                   
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: 06-22/410-039

www.bodajkikegyhely.hu • e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Előadás a Szent Donátok felcseréléséről  
a Csókakői Szent Donát Borünnepen 2018 június 16-án

Tisztelt Nagymester Úr, 
Tisztelt Elnök Úr, 
Tisztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Borkirálynők, 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Szeretném Önöket az 
Arezzoi püspök Szent Donát 
és a Münstereifeli Szent Donát 
Vértanú, Mártír, Védőszent és 
Katakombaszent legendáiról és 
adatairól informálni, ami téves 
összevonással Magyarországon 
elterjedt.

Hogyan és mikor kerültem 
kapcsolatba Szent Donáttal?

Székesfehérváron az Öreg-
hegyen születtem és ott laktam 
1973-ig. 

Negyvenöt éve Ausztriában 
élek és megtanultam németül. 

1993-ban Kovács Imre ba-
rátom, volt osztálytársam, Fe-
hérváron a városban találkozott 
édesapámmal és elkérte tőle az 
ausztriai címemet. Pár héttel ké-
sőbb küldött Imre barátom egy 
levelet, amiben megkérdezte tő-
lem, mivel tudta, hogy a Bécsi 
Iparművészeti Egyetemen végez-
tem, hogy tudnék-e egy nagymé-
retű oltárképet festeni az újjonan 

épülő Szent Donát kápolnába, 
amit akkor kezdtek el terevezni a 
2.világháborúban porig lerombolt 
kápolna helyére.

Almássy Tibor ny. tábornok 
úr, Imre barátom nagybátyja Ka-
nadában élt és gyakran hazajárt 
Magyarországra. 

Ő kezdeményezte a kápolna 
újjáépítését 1.000.000.- forintos 
adományával. 

Megígértem, hogy a követke-
ző látogatásom alkalmával meg-
nézem az építkezést. 

Felajánlottam, hogy az oltárké-
pet Szent Donát tiszteletére ado- 
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mányomként honorármentesen 
megfestem és az Öreghegyi Hit-
községnek ajándékozom.

Szent Donátról a plébánián 
csak homályos információkat kap- 
tam, így nekem kellett utánajár-
nom és adatokat gyűjtenem. Ha-
marosan kiderült, hogy összesen 
122 Szent Donát van, de közülük 
csak hét jöhetett számításba.

Egy levelében Imre barátom 
megemlítette Münstereifelt, ami-
re felfigyeltem, mert továbbra is 
az volt a fő kérdés, hogy melyik a 
mi Szent Donátunk? 

A püpök Arezzoból, vagy a lé-
giós katona Münstereifelből?

Küldtem egy levelet Münste- 
reifelbe a plébániára és az oltár-
kép festése előtt kaptam tőlük 
hiteles leírást a legendáról, egy 
korabeli fametszet másolatát, ami 
Szent Donátot légiós katona öltö-
zetben ábrázolta. Egy fényképet 
az ezüst mellszobor ereklyéről és 
egy képeslapot a templombelső-
ről a főoltárral. 

Ezekkel a bizonyítékokkal 
jöttem el újra Dr. Glósz Ervin 
atyához Fehérvárra. Miután atya 
megnézte, amit Münstereifelből 
kaptam, átkísért a Fiskális úti 
templom oltárát is megtekinteni, 
ahol a régi Szent Donát kápolna 
modellje és Szent Donát püspök 
fából faragott szobra van az oltár 
jobb oldalán. 

Útközben a sekrestyefolyo-
só falán megláttam egy fényké-
pet, amihez mintha mágnessel 
húztak volna oda, hogy meg-
nézzem. 

Kérdeztem atyától, hogy ez 
milyen fénykép itt a falon? Ez? 
Ez volt a régi eredeti oltárkép a 
háború előtti Szent Donát kápol-
nában, ami elpusztult. 

Ezen a képen itt kit tetszik lát-
ni, kérdeztem atyától? 

Egy félig térdelő római légiós 
katona Szent Donátot, válaszolta 
Ervin atya. 

Na, tetszik látni, akkor nem az 
Arezzoi püspök volt az eredeti ol-
tárképen, hanem a Münstereifeli 
légiós katona Szent Donát, aki-
ről úgy tudom, hogy ő az igazi 
védőszetje a szőlősgazdáknak. 
Ez a fotó is egyértelműen ezt bi-
zonyítja.

Dr. Glósz Ervin atyának át-
adtam a Münstereifelből kapott 
legenda leírást, amit időközben 
hitelesen lefordítottam magyarra. 
(Szent Donát élete)

Ebben a szövegben sehol sem 
említették meg az Arezzoi püs-
pök személyét.              

Most mi legyen és hogyan 
döntsünk, kérdeztem Ervin atyá-
tól? Hát akkor kedves Imre, fes-
sük a légiós katonát, amit a terv-
rajzán előterjesztett nekünk. Az 
lesz a jó és a megfelelő a kápol-
nába.

Elejétől fogva éreztem, hogy 
a légiós katona Szent Donát lesz 
a hiteles, amit a később gyűjtött 
adataim is bizonyítanak. Örü-
lök annak, hogy mi akkor he-
lyesen döntöttünk és kiálltunk a 
Münstereifeli Szent Donát védő-
szent mellett.

1995-ben megfestettem az ol-
tárképet és augusztus 7-én Dr. 
Takács Nándor megyés püspök 
úr felszentelte a Donát Búcsún, 
amin édesapám, nagybátyám, is-
merőseim, barátaim, volt osztály-
társaim és a régi szomszédaim 
közül sokan jelen voltak és kö-
szönetet mondtak érte.

Néhányan ugyan csodálkozva 
kérdezték, hogy te római légióst 

festettél ide Imi? Nem a püspököt 
kellett volna helyette? Nem, vá-
laszoltam, mert nem az Arezzoi  
püspök Szent Donát a ti védő-
szentetek, hanem a Münstereifeli 
légiós katona.

Páran kételkedtek továbbra is 
a légiós katonában, mások elfo-
gadták.

Kezdetben hamar feltűnt ne-
kem, hogy két azonos nevű, de 
két különbözö személyről lehet 
szó, amikor Szent Donátot meg-
említik. 

Erre a tévedésre 1995-ben 
felhívtam a plébánia figyelmét 
remélve, hogy belső vonalon utá-
nanéznek a felfedezésemnek és a 
Püspökségen rövidesen helyrei-
gazítják a helytelenséget. 

Húsz évig nem történt semmi 
változás, maradt minden a régi-
ben. Az augusztusi búcsúk előtt 
rendszeresen megjelentek az 
újságcikkek az Arezzoi püspö-
köt dícsőítve és a rádióban is az 
Arezzoi püspök Szent Donát kö-
zelgő ünnepére hívták fel a hall-
gatók figyelmét. (augusztus 7-e a 
lefejzésének emléknapja)

2015-ben kaptam egy kiad-
ványt „Húsz éve történt” címmel 
az újjáépítés húszéves évforduló-
járól, amiben több helytelen le-
írást olvastam Szent Donátról. 

Emiatt ismét el kellett kezde-
nem a helyreigazítással foglal-
kozni. 

Levélben felkerestem Spányi 
Antal megyés püspök urat, küld-
tem néhány német és magyar le-
írást a Szent Donátokról és meg-
kértem tőle a húsz évvel ezelőtt 
általam felfedezett tévedés ki-
vizsgálását és a helyreigazítását. 

A megyés püspök úr a negye-
dik válaszlevélben azt közölte, 
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hogy a küldeményeimet áttekin-
tés után elhelyeztette a Püspöki 
Irattárukba.

Ezt így nem tudom elfogadni 
és saját szakállamra folytattam a 
további bizonyítékok megszerzé-
sét és a felcserélés igazolását Ma-
gyarországon. 

Az internetben nagyon sok 
adatot találtam, amik másoknak 
is rendelkezésre állnak, ezek-
nek egy részét lefordítottam 
magyarra. 

Jövőre kiadom egy könyvbe 
foglalva a Szent Donát leírásokat, 
hogy a téves összevonásról és az 

érthetetlen felcserélésről értesül-
hessenek azok, akiket ez érint, 
vagy akiket ez érdekel.

Nézzük meg a 
két Szent Donát adatait:

A Münstereifeli Szent Donát Az Arezzoi püspök Szent Donát

Született:              140-ben Rómában Született: 300-ban Nikomediában
Mártírhalált halt:  180-ban Rómában                                      (ma Izmit Törökország)
kereszténységéért Mártírhalált halt: 362-ben Arezzoban
 kereszténységéért
Légiós katona (keresztény)
Marcus Aurelius császár seregében Átköltözés Nikomediából Rómába
Markomannok elleni harc/ütközet                                                                                                                            
 Szülei elvesztése Rómában 
Viharcsoda győzelem 173/174                                  
 Keresztény-Hitoktatása Rómában
Keresztény fogadalma Istenhez 

Császári testőrparancsnok Rómában Keresztényüldözések Rómában                     

Mártírhalála a kereszténységéért Menekülés Rómából Arezzoba
180-ban Rómában Diakonus Arezzoban (Hilarius szerz.)
 Pap Arezzoban
Sírbahelyezése a Szent Ágnes kinevezése I. Gyula pápa által 346-ban 
Katakombába Rómában Arezzo II. püspökének          

Sírfeltárása 1646-ban Rómában Csodatételek, pogányok megtérítése
                                                                                    
1649-ben kivétele a sírból 362 augusztus 7-én mártírhalála, 
átszállítása Rómából Kölnbe és lefejezése kereszténységéért Arezzoban                                                 
az Ereklye megőrzése 1652-ig Sírbahelyezése, temetése  362-ben  
az Alsórajnai Rendházukban a Pionta dombon Arezzoban

1652 június 30-án Villámcsoda az 1346-ban a sír megtalálása 
Euskircheni Templomban Arezzoban és kezdete az Ereklyéinek
Páter Heerdével szétosztása Olaszországban

Ereklyeátvitel Münstereifelbe 1384-ben Arezzo kifosztása, a                                                                                                                         
 Fejereklye elrablása és elhurcolása
Alapkőletétel felszentelés Münstereifelben Forli városába VII. Enguerrand de Couc                                                                                                  
1652-ben június 30-án Francia hadvezér által
Az Ereklye elhelyezés a Szent Mihály Forli polgármestere kiváltotta
Kápolnában az új Kollégium felépítéséig. a Francia hadvezértől                                                                          
Tiszteletének kezdete, terjedése Az Ereklye megőrzése és visszavitele
 Forliból Arezzoba 
Időjárás Szentnek választása A Dóm építése a síremlékkel Arezzoban,
 csontjai ma is ott nyugszanak, nem pedig
Katakombaszent! Bad Münstereifelben Németországban!

A két Szent Donát életének és legendájának összehasonlítása
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A kérdés az, hogy ki, hogyan 
és mivel tudná bebizonyítani, 
hogy az Arezzoi püspök Szent 
Donát csontjait vitték 1649/52-
ben Rómából Münstereifelbe?

A holtteste 362 óta 
Arezzoban a Pianta dombon 
volt eltemetve és a sírját 1346-
ban, 300 évvel korábban meg-
találták. Az Ereklyéit röviddel 
utána már akkor elkezdték szét-
osztani Arezzoból több városba 
Olaszországban. 

Hogyan és miért került volna 
el az Arezzoi püspök Szent Donát 
Ereklyéje Rómába a Szent Ágnes 
Katakombába, ahol 1646-ban a 
légiós katona Szent Donát földi 
maradványait találták meg a Je-
zsuita feltárások alkalmával?

1646-ban 300 év után begyűj-
tötték a már szétosztott Ereklyéit 
és odavitték Arezzoból Rómá-
ba a légiós katona Szent Do-
nát Katakombasírjához, hogy 
majd onnét az övét küldhes-
sék tovább 1649/1652 között 
Münstereifelbe? 

Ha ez így lenne, aminek sem-
mi értelme nincsen, akkor mi tör-
tént a légiós katona Ereklyéjével? 
Rómában maradt, vagy az övét 
csereként átvitték Arezzoba? 

Most kinek a Csontereklyéi 
nyugszanak az Arezzoi Dómban? 
Nem a püspöké?

A Katakombasír feltárása és 
a Pápai ajándékozás Rómában 
hiteles közjegyzői dokumentu-
mokkal bizonyított, amiket ma is 
Németországban őriznek. 

A magyar tévedésen kívül, 
sehol sem találtam feljegyzést, 
ami arról tanúskodna, hogy az 
Arezzoi püspök Ereklyecsontjai 
kerültek volna el Münstereifelbe!

„Szent Donát csontjait, több 
másik Ereklyével a Jezsuita páter 
Balthasar Ballonus hagyatékából 
1649-ben a Jezsuita generálvikár 
Florentius de Montmorency a 
Münstereifeli Kollégiumnak szánta.

Ezeket az Ereklyéket, Szent 
Donát csontjait és valószínüleg 
egy vérrel befröcskölt üvegecs-
két a Coemetireum (nyughely, 
sír) a Szent Ágnes Katakomba 
szisztematikus feltárásáért a pá-
pai generálvikártól, kardinális 
Girettitől kapta páter Ballonus 
ajándékba.

Az Ereklyéket tanúk jelenlété-
ben egy cédrusfa ládába helyez-
ték, zsinórral átkötötték, a pápai 
generálvikár két pecsétjével le-
plombálták és átadták a Jezsuita 
páternek Jacobus Hannotnak, 
akinek az Ereklyét Münstereifelbe 
kellett vinni. (kísérni) Eddig a 
közjegyzői okirat 1649-ből”.

A német leírásokban több 
helyen utalnak arra, hogy a 
Münstereifeli Szent Donátot 
nem szabad az Arezzoi püspök 
Szent Donáttal, vagy hasonló 
Szent Donátokkal összekeverni 
ésösszetéveszteni. 

Az összetévesztés elkerülésé 
ért mindig ellátják a Münsterei- 
feli melléklettel!
Donatus von Münstereifel 

(140 – 180), 
Mártír és római légiós katona 
(június 30)

Donatus von Thmuis          
(†316), 
Thmuisi Mártír és Püspök 

Donatus von Arezzo           
(†362), 
Arezzoi Mártír és Püspök 
(augusztus 7)

Donat (Diakon)                   
(†362), 
Diakon és Mártír

Donatus von Evorea            
(†381), 
Evoreai Mártír és Püspök   
(augusztus 7)

Donatus von Besançon        
(†657/660), 
Besançoni Püspök 
(augusztus 7)

Donatus von Zadar 
(† um 811),  
Zadar első Püspöke

Donatus von Fiesole            
(†876), 
Fiesolei Püspök 

Ebben a felsorolásban felfe-
dezhető, hogy időbeli és műkö-
désterületi különbségek vannak.                    

A fordításaim viszont a valósá-
got közlik. 

Azt még sajnos nem sikerült 
kiderítenem, hogy ki, mikor és 
miért keverte össze a két Szent 
Donátot egymással Magyaror-
szágon?

A Püspöki Levéltárban április-
ban kaptam egy rövid, de jelentős 
bizonyítékot a Székesfehérvári 
Szent Donát kápolnáról, amiben 
arról írnak, hogy:

„Két évszázadon keresztül 
(1733-1945) minden május első 
vasárnapján körmenet ment a ká-
polnához a Belvárosból és a Fel-
sővárosból, hogy a jégverés és 
más elemi csapások elhárításáért 
könyörgjön Szent Donáthoz, a 
szőlősgazdák közbenjáró pártfo-
gójához. A kápolna az 1945. évi 
nagy ostrom alatt elpusztult”.

Mikor érdemes védelemért a 
védőszenthez fohászkodni és se-
gítségét kérni? 
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Véget ért a bajnokság

Előtte, vagy utána? Amikor 
elkezd a szőlő kihajtani, vagy ak-
kor, amikor már szüretelik a be-
érett szőlőt?

Mindkét időszak veszélyt jelent 
a termés elvesztésére, de szerin-
tem a megelőzés célszerűbb, mint 
a késői kesergés.

A májusi körmenet kétszáz 
éven keresztül nem az Arezzoi 
püspök tiszteletére utal, hanem a 
légiós katonára, amit a kápolna 
régi, eredeti oltárképe is bizonyít. 

A Jezsuiták kapcsolata Szent 
Donáthoz: Sírfeltárás Rómá-
ban, az Ereklye átszállítá-
sa Münstereifelbe, csodatétel 
Euskirchenben, Kollégium és 
Templom alapítása. Védőszent 
tiszteletének kezdete, terjedése. 
Dokumentumok: német leírások, 
magyar fordítások.

Jezsuiták jelentősége Székes-
fehérváron: iskolák, templomok, 
püspökszőlő alapítása. Anyagi 
hátterük. Kiterjedésük a Veszpré-
mi Püspökségig.

Magyarországon több egyete-
mi tanárral sikerült kapcsolatot 
felvennem, miután meghallgat-
tak, mindegyikük igazat adott a 
tévedés felismerésében. 

Ők sajnos ezzel nem tudnak 
foglalkozni, mert ez egyházi 
vonatkozású és emiatt nem az ő 
témakörükbe tartozik. De adtak 
tanácsokat a további kutatása-
imhoz.

Az egyik professzor úr azt írta 
vissza, hogy nekem kellene do-
kumentumokkal, vagy hivatalos 
iratokkal bebizonyítanom, hogy 
a Rajna vidékéről jöttek a bete-
lepedők és ők hozták magukkal 
Magyarországra a Münstereifeli 
Szent Donát kultuszát. 

Itt lenne egy bizonyíték erre:
Magyarország újratelepítése a 

török kiűzése után. A „harmadik 
honalapítás”, 1686-1800   Szabó 
Dezső

(ELTE BTK Germanisztikai 
Intézet, Budapest)

„Dél-Magyarország betelepí-
tése három nagy hullámban ment 
végbe. A német telepesek első 
hulláma III. Károly német-római 
császár (1711-1740) uralkodá-
sa alatt, 1722-1726 között tető-
zött. Ekkor az ideérkező mintegy 
15.000 telepes 46 települést népe-
sített be. A telepesek a Köln, Maj-
na menti Frankfurt, Strassburg és 
Trier által határolt Rajna-vidékről 
érkeztek Magyarországra.”

Feltételezem, hogy az 1711-
1740 közötti időpont passzol a 
székesfehérvári kápolna (1733) 
és a Csókakői templom (1772 
-1773) építésének évszámához, 
amiket Szent Donátnak szentel-
tek. Felmerül a jogos kérdés, ha 
a betelepedők az Eifel és Rajna 
vidékéről érkezetek és ott a leírá-
sok szerint a légiós katona Szent 

Donátot tisztelték, akkor hogyan 
hozhatták ők Magyarországra az 
Arezzoi püspök Szent Donát kul-
tuszát magukkal? 

Hogy lehetne az Arezzoi püs-
pök Katakombaszent, amikor 
Arezzoban egy sírban volt elte-
metve és nem Rómában a Szent 
Ágnes Katakombában?

Megfordítom a nyársat, mivel 
Németországban a sírfeltárásról, 
az ajándékozásról és az ereklye 
átszállításról az eredeti doku-
mentumok rendelkezésre állnak, 
bizonyítsák be azok az Arezzoi 
püspök „ védőszent hitelességét”, 
akik tévedésből őt tarják az iga-
zinak!

Ez nehezen fog sikerülni, mert 
éppen ebben a félreértésben van 
a hiba, ami Magyarországon or-
szágszerte tévesen elterjedt. 

A Katolikus Lexikon Szer-
kesztőségében azt az információt 
kaptam, hogy a Szent Donát tisz-
telete nem országos jelentőségű, 
mert csak azokon a tájakon terjedt 
el, ahol földművelésekkel, szőlő 
és bortermeléssel foglalkoznak. 

Németországban és Ausztriá-
ban nem keverik össze őket, mert 
ott az Arezzoi püspök tisztele-
te nem terjedt el annyira, mint a 
Münstereifeli Szent Donáté.

(pl. az Innsbruck melleti 
Patschi plébánia)

A következő számban folytatjuk.
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