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Tisztelt Csókakőiek!

Először is szeretném megkö-
szönni a Csókakői Szüreti Felvo-
nulásban résztvevő utcákon létre-
hozott állomások segítőinek, csa-
ládjaiknak a munkáját, segítségét, 
amellyel nagyban segítették a fel-
vonulás színvonalának emelését. 
Jövőre is számítok a segítségükre, 
s bízom benne, hogy a hosszabb 
úton tudjuk majd a felvonulást 
megszervezni. 

Köszönöm a részt vevő civil-
szervezetek a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport, a Szent Donát 
Borrend, a Csókakői Nyugdíjas-
klub, és a Csókakői Polgárőrség 
munkáját, felajánlásait, bemutatóit. 

Köszönöm a traktorosoknak, 
a csókakői, a móri és a bodajki  
fogatosoknak, csókakői, bodajki, 
csákberényi lovasoknak, segítő-

iknek a részvételt, hogy emelték 
rendezvényünk szüreti hangulatát. 
Az idei évben a nagyobb községi 
rendezvények végére értünk, azt 
gondolom, hogy a nehéz helyzet 
ellenére is sikerült megvalósítani 
mindent, amit a jelenlegi körülmé-
nyek lehetővé tettek számunkra. 

Felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a Depónia Kft. átfog térni a 
szelektív gyűjtőedényes rendszerre 
községünkben. 

Kérem figyeljék a postalá-
dáikat, illetve honlapunkat a  
www.csokako.hu-t illetve a 
facebook oldalunkat, mivel jövő 
hét elején megkezdjük a gyűjtő-
edények kiosztását. A járványügyi 
helyzetre való tekintettel szabad-
téren is tartsuk be az előírásokat a 
távolságtartás szabályait. 

Jelenleg Csókakőn nincs jár-
vány, ám a hírekből hallható eset-

szám növekedések óvatosságra 
intenek mindenkit. Kérem, tart-
suk be az előírásokat, hordjunk 
maszkot. Amit látunk előre, hogy 
egyenlőre nálunk tartható a hely-
zet, a bajnokság őszi szezonját már 
biztosan le fogjuk játszani, ám a 
környező országok további korlá-
tozásai óvatosságra intenek engem 
is, hogy milyen korábban megszo-
kott évvégi ünnepséget, megem-
lékezést tudunk majd megtartani. 
Amennyiben ezek megtartására 
lesz lehetőségünk és nem szigoríta-
nak ebben a tekintetben, természe-
tesen lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy közösségünk minél kevésbé 
érezze meg ennek a helyzetnek a 
hátrányait. Addig is vigyázzunk 
egymásra, vigyázzunk másokra!

Csókakő, 2020. október 12.                                                   
Fűrész György polgármester
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Tisztelt Csókakőiek!

Csókakőn bevezetésre kerül az 
úgynevezettkétfrakciós gyűjtést (bi-
ológiailag lebomló és anyagában 
hasznosítható hulladékgyűjtés) Szé-
kesfehérváron a Depónia Nonprofit 
Kft. 2016. június 06-tól kezdődően 
vezette bea családi házas övezetben.
(A rendszer bevezetésével a hatályos 
hulladékszállítási díjak nem változ-
tak.) Ehhez a Depónia Nonprofit Kft. 
díjmentesen biztosított egy új, 120 
l-es kerekes gyűjtőedényt, melybe 
az elkülönítetten gyűjtött hulladékok 
gyűjthetők. Ide az anyagukban hasz-
nosítható hulladékok helyezhetők, a 
korábban meglévő gyűjtőedénybe pe-
dig a vegyes települési hulladék kerül-
het. A hulladékgazdálkodásban zajló 
változások, fejlesztések, a jogszabályi 
kötelezettségek és az elmúlt időszak 
tapasztalatai időnként változtatást igé-
nyelnek a korábbi gyűjtéshez, kezelés-
hez képest. A fentiek következtében 
a szelektív hulladékok elszállítása 
Csókakő belterületi övezeteiben a 
2020-as 2021. évben megváltozik, 
kizárólag a tiszta csomagolási, hasz-

nosítható hulladékok kerülnek el-
szállításra a szelektív edényekből (120 
l-es gyűjtőedény). Az első körben a 
helyi belterületi ingatlanoknak osszuk 
ki a 120 literes edényeket. Az első kör-
ben 300 db szelektív gyűjtőedény ér-
kezett Csókakőre, ezt az önkormány-
zat 2020. október 19. és 20. között ki 
osztja azoknak, akik a postaládájukba 

értesítést kaptak. Kérjük, hogy a to-
vábbi edényzet mielőbbi kiosztásának 
érdekében figyeljék postaládájukat, 
facebook oldalunkat, honlapunkat, 
ahol felhívjuk a lakosság figyelmét az 
átvételi időpontokra. 

Csókakő, 2020. 10. 13.                                                
Csókakő Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírek

Borrendi Hírek

CSÓKAKŐI SZÜRETI  
                           FELVONULÁS

A borrendük életében a helyi ese-
mények között a Csókakői Szüreti 
Felvonulás nagyon fontos szerepet 
tölt be. A borral, a szőlőműveléssel  
kapcsolatos ünnepség és felvonulás 
Csókakő egyik legrégebbi rendez-
vényei közé tartozik. A felvonulás  
kezdete a 18. századra tehető, a  
hagyományok szerint 1749-ben, az 
újonnan idetelepülők, illetve visszate-
lepülők egyik első közösségi ünnepe 
volt, afféle erődemonstráció. Csókakő 
visszatelepítése, betelepítése tudatos 
tervszerű folyamat volt, aminek végén 
Csókakő hegyközséggé szerveződ-
hetett, és megköthették a 8 évig tartó 

adómentességről szóló Szőlőtelepítési 
Szerződést. Ez a szerződés lett a köz-
ség újra alakításának alap köve, és ezt 
1749. októberében, immár 271 évvel 
ezelőtt megünnepelték a szüreti felvo-
nulással és bállal. A Csókakői Szüreti 
Felvonulás az elmúlt 271 évben nem 
mindig került megrendezésre, voltak 
évek, amikor kimaradt ez az esemény, 
volt hogy kisebb formában valósult 
meg. Mégis az itt élőknek, fiatalok-
nak, szőlészeknek, borosgazdáknak 
mindig igénye volt arra, hogy ha el is 
maradt valamikor a rendezvény, akkor 
újra indítsák azt. Igaz, az már a fele-
dés homályába veszett, hogy miként, 
miért is indult el ez a hagyomány, de 
Csókakő megtartotta, és ma is megéli 

ezt az ünnepét. A Szent Donát Borrend 
2002-ben vett először részt benne, 
majd egy-két évnyi szünet után min-
den évben ott vagyunk ezen a jeles 
eseményen. Az idei évben a Majális 
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és a Csókakői Várjátékok elmaradása 
miatt nagyon fontos volt a civilszer-
vezeteknek, hogy ezeket a kisebb ám 
nagyobb hagyományokkal rendelke-
ző ünnepeinket a törvényes keretek 
megtartása mellett megülhessük, fel-
vonulhassunk. Az idei felvonulást is 
sikerült megrendezni. A rendezést a 
Csókakő Községi Önkormányzat vál-
lalta magára, de több civilszervezet, 
és magánszemély is az önkormány-
zat segítségére sietett. Így jelen volt 
minden szakosztályával a korábbi 
rendezője a szüreti felvonulásnak, a 
Barkócaberkenye Néptáncsoport, a 
Szent Donát Borrend borlovagjai, a 
Csókakői Nyugdíjasklub, és a Csóka-
kői Polgárőrség. Az útvonal az idén 
rövidített volt, és a szokásos szombat 
helyett, most vasárnap tartottuk a fel-
vonulást. Minden állomáson a csóka-
kőiek borral, és finomságokkal várták 
a felvonulókat. Itt meg is ragadjuk az 
alkalmat, hogy az állomások segítői-
nek ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki a sok finomságért, és jól tartásért. 
Kiszely Vince kisbíró a vonulási út-
vonal minden állomásán felolvasta 
a bírói rendelkezést a szüret végéről, 
és kihirdette a mulatságot, Törő Gá-

bor borlovagunk pedig a dobolásban 
segítette a felvonulás tisztségviselő-
jét. A Barkócás táncosok, táncaikkal 
örvendeztették meg a kitelepülőket, 
és a vonulókat, s az idén a legkiseb-
bek is bemutatták a tudományukat. A 
rendezvényen a csókakői traktorosok 
mellett, a Lévai Imi csókakői hintója 
mellett felsorakoztak a bodajki, a móri 
fogatosok, a csákberényi, móri lova-
sok is. A Polgárőrség végig biztosí-
totta a menetet, ezúton is köszönjük a 
segítségüket, a rendezvény lebonyolí-
tásában. A menet a Művelődési Háztól 
indult és oda is ért vissza, ahol Végh 
György pékmester várta a felvonuló-
kat egy kis kemencés kenyérlángossal, 
és babgulyással. A borosgazdáinknak 
köszönhetően rengeteg borfelajánlás 
is érkezett, így nem maradtak szomjan 
a felvonulásra érkezők. Ennek meg is 
lett az eredménye, hiszen a Szalonna 
és Bandája fellépését megelőző idő-
ben a borban rejlő jókedv táncra per-
dített mindenkit, így a végén egyfajta 
utcabállá terebélyesedett a Szüreti Fel-
vonulás. A Csókakői Nyugdíjasklub 
nem hagyta magára Csókakő felső ut-
cáit sem, míg a fiatalok, idősek ropták 
a táncot a község főutcáján, addig a 

zámolyi Páli István Pusi harmonikajá-
téka mellett vitték tovább a jókedvet 
a Petőfi, Arany és Vár utcába. A Sza-
lonna és Bandája már a Művelődési 
Ház színpadán játszott, így az időjárás 
viszontagságai már nem kockáztatták 
a koncertet. Akinek meg nem volt ez 
sem elég, az pedig még felmehetett a 
Bagossy Brothers Company évzáró 
koncertjére is.

Azt gondolom, hogy tartalmas 
szép napot sikerült lezárnunk. Meg-
ünnepeltük a szüret végét Csókakőn, 
megemlékeztünk eleinkről, és megél-
tük hagyományainkat. Jövőre ugyanitt 
folytatjuk, a Szent Donát Borrendre 
számíthat mindenki. 

Csókakő, 2020. október 12.                                                              
Szent Donát Borrend

Tűzoltó Hírek

Megújul a Csókakői Tűzoltó-
szertár

A Csókakői Tűzoltószertárt a lajst-
romlista szerint a tűzőrség részére 
már 1857-ben felépítették. Az akkori 
épület, hogy a mai épület-e azt nem 
tudjuk, az hogy a mai épületet, újra 
építették, vagy felújították, vagy mi-
ként bővítették, bizony elveszett a 
régi idők homályában. Akkoriban még 
nem lehetett önkéntesen tűzoltásra 
szervezkedni a 48-as forradalom és 
szabadságharc miatt. Ezt a korlátozást 
a kiegyezés után 1873-ban oldották 
fel és Csókakőn is megalakult a Csó-
kakői Önkéntes Tűzoltóság 1887-ben. 
Ami biztos, hogy ettől az időponttól a 
ma is működő önkéntes tűzoltóságot 
szolgálta az épület, amit az egy év-
század alatt többször is átépítettek. A 
szertár mostani felújítása nem újdon-

ság, hiszen mintegy tíz évvel ezelőtt 
kezdődött a folyamat a tető teljes fel-
újításával, valamint az épület mellett 
újonnan kialakított kocsiszínnel, ahol 
a tűzoltóautó parkolt egy féltető alatt. 
Ezt a részt a közelmúltban teljesen 
zárttá tették, és hamarosan fűthetővé 
is válik reményeink szerint, így az au-
tót nem kell télen állandóan víztelení-
teni a fagyás elkerülésére.

A belső munkálatokat a Belügy-
minisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság pályázatain 
nyert összegekből finanszírozzuk, 
illetve tagjaink végzik a konkrét fel-
újítási munkákat. Természetesen, 
akik szeretnének csatlakozni, ehhez 
a nemes kezdeményezéshez, és szí-
vesen kőműves kanalat, lapátot, sep-
rűt, s egyéb szerszámot ragadnának, 
ne tartsák magukat vissza, mindig jól 

jön a friss erő, a segítség. Az egyko-
ri MHSZ helyiségből, ami korábban 
a csókakői vizügyeseket is szolgálta, 
most oktatótermet alakítottak ki, ott 
már csak a lámpák és a fűtőtest fel-
szerelése van hátra. Ebben a terem-
ben fogják a jövőben az iskola diákjai 
számára megtartani a tűzoltószakkör 
foglalkozásait, amelyre jelenleg 17 ta-
nuló jár. A polgárőrség által használt 
korábbi helyiségben pedig egy 5-6 
ágyas vendégszoba lesz, ahol adott 
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esetben az egyesület vendégeit tudják 
a látogatások alkalmával elszállásolni. 
A polgárőrség kiköltözését követően, 
a Tűzoltószertár teljesen az önkéntes 
tűzoltók birtokába kerül. Az épület 
amúgy az önkormányzat tulajdonában 
van, s a tűzoltóink szeretnének segíte-
ni a község kül- és belkapcsolatainak 
ápolásában is. Kapcsolatból márpe-
dig nincs hiány, hiszen határon belül 
és kívül is ápolnak kölcsönös baráti 
viszonyt más önkéntes tűzoltó egye-
sületekkel. A garázs hátuljában vizes-
blokk is készül zuhanyozóval és mel-
lékhelyiséggel, ami szintén régi igény, 
hiszen egy-egy vonulásból visszaérve 
az önkéntes tűzoltók eddig nem tudtak 
hol tisztálkodni.

Mindezeket szeretnénk jövő ta-
vaszra befejezni, hogy aztán máris 

nekivághassunk az újabb tervnek: a 
tetőtérben további vendégszobákat 
alakítanánk ki, és az önkormányzattól 
arra is ígéretet kaptunk, hogy az épület 

külső felújítása is megtörténhet.

Csókakő, 2020. szeptember 25.    
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Iskolai Hírek

Klebelsberg Kuno emlékérem-
mel tüntették ki Bócz Évát iskolánk 
vezetőjét

el és 1978-ban a Kecskeméti Óvónői 
Képző Intézetbe jelentkezett, ahol 
1980-ban óvónői képesítést szerzett. 
Az óvodapedagógusi pályát elhagyva, 
1981-ben és a tanítói hivatás keltette 
fel érdeklődését, és 1981-ben elhe-
lyezkedett az Aba Sámuel Általános 
Iskolában Abán, és tovább képez-
te magát és 1982-ben jelentkezett a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskolára 
az ének-zenei szakkollégiumba, ahol 
1984-ben tanítói végzettséget szerzett. 
A Nagyvelegi Általános Iskola tanító-
ja lett 1987-ben, ahol 1995-ig dolgo-
zott. A tanítói pálya alatt is fontosnak 
tartotta a szakmai fejlődést, így 1989-
1990 között magyar nyelv és irodalom 
kiegészítő képzésen vett részt, majd 
1993 és 1996 között hitoktatói vég-
zettséget szerzett, 2005 és 2008 között 
magyar nyelv és irodalom szaktanári 
képesítést szerzett a Nyugat-magyar-
országi Egyetemen, Szombathelyen. 
Az abaiAba Sámuel Általános Isko-
lába 1995-ben tért vissza, itt egészen 
2011-ig magyar nyelv és irodalom ta-
nárként dolgozott. Óraadó tanárként, 
2011 és 2013 között több általános 
iskolában is megfordult, majd 2013-
ban a Csókakői Általános Iskola tag-
intézmény-vezetője lett. A szakmai 

csúcsra itt ért fel, hiszen egy elsorvadó 
kisiskola megmentése volt a feladat, 
ahol 65 tanulóval vette át az oktatást, 
s ahol most 130 gyermek jár iskolába. 
Az oktatás, a szakmai stáb megújítása 
mellett, az iskola épületének felújí-
tása, modernizálása és az eszközfej-
lesztése is komoly szakmai kihívást 
jelentett az új tagintézményvezetőnek. 
Nemzeti, keresztény látásmódja, a 
gyermekek iránti elkötelezettsége el-
vitathatatlan. Csókakő társadalmi éle-
tében aktívan részt vevő Bócz Éva, a 
Katolikus Caritasz helyi vezetőjeként, 
a rászoruló emberek segítését is na-
gyon fontos feladatának tekintette. 
Számos civilszervezet tagjaként aktív, 
kezdeményező lokálpartriótaként, is-
kola vezetőként is példát mutatott szá-
mos kollégájának, helyi polgárnak. A 
Csókakői Általános Iskolát bevonta a 
helyi élet vérkeringésébe, népszerűvé 
tette a helyi oktatás lehetőségét, szá-
mos program szervezésével aktivizálta 
a helyi iskola körüli társadalmi életet. 
Igazán motorja lett a helyi közösség-
nek, s az emberek értékelték is társa-
dalmi szerepét, és munkáját, hiszen 
2014-től 2019-ig Csókakő Községi 
Önkormányzat önkormányzati képvi-
selője is lett. Az általános iskolát si-

Bócz Éva a Csókakői Általános Is-
kola tagintézmény-vezetője 2012 óta, 
az iskolánk újbóli felvirágoztatásába 
rengeteg időt és energiát fektet, és fek-
tetett. De ez csak az utóbbi évek mun-
kája. Több mint négy évtizedes pálya-
futását nem régen Klebelsberg Kuno 
Emlékéremmel ismerték el.

Bócz Éva Budapesten született, 
1959. február 14-én, csókakői szülők 
gyermekeként. Gyermekkorát Csóka-
kőn töltötte, itt a Csókakői Általános 
Iskolában kezdte meg tanulmányait, 
aminek később tagintézményvezetője 
lett, jelenleg is Csókakőn él. Az ál-
talános iskolai tanulmányait és az 
érettségit követően 1977-ben a móri 
Erzsébet Téri Óvodában helyezkedett 
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került teljesen megújítania, tantermek 
átalakítása, a felső iskola épületének 
tetőfelújítását, a fejlesztéseket siker-
rel valósította meg. A Csókakői Álta-
lános Iskola mellett az alsó tagozattal 
működő Csákberényi Általános Iskola 
vezetését is rábízták, ahol sikerült a 
csákberényi alsó tagozat elsorvadá-
sát megakadályoznia, és stabilizálni 
a nagy múltú kisiskola működését. 
Érdemei elvitathatatlanok a kis isko-
lák megmentésével kapcsolatban, és 
példát mutatnak a szakmai éleslátása 
tekintetében, hogy érdemes a kistele-
pülések általános iskoláit megmen-

teni. Ő gyakorlatban is megmutatta, 
hogy a gazdasági szempontok előtérbe 
helyezésének közepette is az iskola, a 
gyermekek nyugodt gyermekkorhoz 
való joga, mindennél előrébb való, fő-
leg egy kis település életképességének 
megtartása érdekében. 

Bócz Éva szakmai életútjának mot-
tója, talán Reményik Sándor: Temp-
lom és Iskola című versével fogalmaz-
ható meg a legjobban, s engedjék meg, 
hogy ki emeljek két sort ebből:

„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Ő a nehéz helyzetben is eleget tett 
a felszólításnak, követte elődeinek tö-
rekvését, s szakmai tudását, képessé-
geit felhasználva nem hagyta, a temp-
lomot s az iskolát! Azt gondolom, 
hogy a leírtak alapján az elismerésre 
érdemessé vált! Ezúton is gratulálunk 
Csókakő Község nevében az elért 
eredményhez, a szakmai elismeréshez.

Csókakő, 2020. október 12
Fűrész György Csókakő 

polgármestere

Polgárőr Hírek

Megtartottuk Közgyűlésünket

Megtartottuk közgyűlésünket 
2020. 09. 24-én a Kaiser Pincénél sza-
badtéren. A közgyűlésünkön elfoga-
dásra került az elnöki, és a pénzügyi 
beszámoló, és elfogadtuk az idei költ-
ségvetésünket is. Többen beléptek a 
polgárőrség kötelékébe, őket is meg-
ismerhettük, szeretettel köszöntjük az 
új tagjainkat, örülünk és jó szolgálatot 
kívánunk nekik! 

Köszönjük szépen Kaiser Ti-
bornak a vendéglátást, Steiner Sán-
dornak a finom vacsorát és Elnök 
Urunknak:Ábele Mártonnak a hoz-
závalót! A közgyűlésen értékeltük az 
elmúlt időszak biztosítási feladatait, 
hiszen a járványügyi védekezés la-
zítását követően községünkben több 
rendezvény is megrendezésre került, 
valamint átbeszéltük a következő fel-
adatot, ami a Csókakői Szüreti Fel-
vonulást és a hozzákapcsolódó zenei 
programokat jelentette.

Október 11-én újabb feladat, fel-
adatok vártak a polgárőrségre. A 
községünk legrégebbi ünnepségét a 
Csókakői Szüreti Felvonulást kellett 
biztosítani. Október 11-én délelőtt 
11 órakor a Művelődési Háznál volt 
a gyülekező, a Szüreti Felvonulásra 
érkezőknek biztosítottuk a felvonu-
lás indulásának helyét. Az idei év-
ben a tervek szerint délután 15 óráig 
a rövidített útvonalon ment végig a 
menet, ám a jóhangulatnak és a ven-

dégszerető csókakőieknek köszönhe-
tően egy félóra csúszással 15:30-ra 
ért vissza a csapat. Ameddig a Pál 
István vezette Szalonna és Bandája a 
Művelődési Házszínpadára felpakolt, 
addig a felvonulás szó szerint utca-
bállá vált a Kultúrház előtti téren és 
az utcán. Természetesen, mint minden 
állomásnál itt is eltereltük a forgalmat 
így biztosítva a rendezvény biztonsá-
gát. Miután a Szalonna és Bandája a 
Művelődési Ház Nagy Termében el-
húzta délután négy órakor a talp alá 
valót, a rendezvény külső biztosítása 
is véget ért. Egy kis pihenőt követően 
16 óra 30 perckor a Nagy-Magyaror-
szág téren kellett lenni, mivel segíteni 
kellett a parkoltatást, és biztosítani a 
koncertkülső helyszínét. A belső te-
ret biztosító biztonsági szolgálattal is 
egyeztettünk, 17 órakor kapunyitást is 
biztosítottuk, illetve zártuk a koncert 
helyszínére vezető utcákat. A Bagossy 
Brothers Companykoncertje 18 óra-
kor kezdődött el, és 20 óráig tartott. A 
koncertet követően este 21 óráig biz-
tosítottuk a helyszínt és a koncertről 
elinduló autósok forgalomirányítását 
is. A rendezvények balestmentesen 
kerültek megrendezésre, a biztosítást 
a Csókakői Polgárőrség maximálisan 
végrehajtotta.

Köszönjük a résztvevő polgárőre-
inknek a helyszínek biztosítását, akik 
el tudtak jönni a vasárnapi nap elle-
nére.Probléma nélkül, profi módon 
helytálltatok megint! 

Csókakő, 2020. október 13.
Csókakői Polgárőrség vezetősége
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Öngondoskodás = tervezett jövő

Az öngondoskodás az a megoldás, 
amivel a jövőnket tudatosan alakíthat-
juk, és fel tudunk készülni a tervez-
hető és váratlan helyzetekből fakadó 
anyagi kiszolgáltatottság kezelésére, 
csökkentésére.  Akinek van megtaka-
rítása, vésztartaléka, biztosítása, köny-
nyebben viseli a későbbi(pl. nyugdíj), 
vagy hirtelen bekövetkező(pl.baleset), 
pénztárcát/bevételeket is komolyan 
érintő eseményeket. Hazánkban is 
egyre többen ismerik fel ebben saját 
felelősségüket. A megtakarítások az 
időtáv, a célok és a ráfordítandó ösz-
szeg és egyéb más szempontok sze-
rint is megkülönböztethetőek. Persze 
vannak összefüggések, hiszen minél 
nagyobb a cél, általában annál hosz-
szabban kell erre takarékoskodni, 
vagy nagyobb a ráfordítandó összeg... 
Szinte mindenre léteznek speciális 
megoldások, a befektetési lehetősé-

gek tárháza pedig még ennél is jóval 
szélesebb. A biztosítási piac hasonló-
an széles és sokrétű. Az aranytojást 
tojó tyúkot és a tojásait is fel lehet 
ruházni megfelelő védelemmel arra 
az esetre, ha megtörténne a baj. A fele-
lősen gondolkodók minden olyan ese-
ményre találhatnak benne megoldást, 
ami megadja családjuk és szeretteik 
anyagi biztonságát akkor is, ha va-
lami miatt ők már erre nem képesek.  
A megoldások léteznek, mi-
ért van mégis az, hogy sokaknak 
nincs, vagy éppen nem a megfe-
lelő értékű/tartalmú/szolgáltatá-
sú szerződésekkel rendelkeznek? 
Saját, 22éves tanácsadói tapasztala-
tom alapján az egyik legfőbb ok pont 
a pénzpiacon található óriási mennyi-
ségű termék és azok átláthatatlansága. 
Laikusként - idő és szakértelem hiá-
nyában - nehéz felelősségteljes dön-
tést hozni, ezért sokszor inkább nincs 
döntés. Mivel véleményem szerint ez 

a legrosszabb döntés, érdemes - lehe-
tőleg független - szakember segítségét 
kérni. A szociális modellváltás a rend-
szerváltással együtt több, mint 30 éve 
itthon is elkezdődött, emiatt egyre na-
gyobb szükség van öngondoskodásra, 
felelősségteljes gondolkodásra, vala-
mint a rövid,- közép,- és hosszútávú 
tervezésre az egyén szintjén is.  
„Nem a legerősebb marad életben, 
nem is a legokosabb, hanem az, aki a 
legfogékonyabb a változásokra.”

Amennyiben felkeltettem érdek-
lődésüket, úgy szeretettel várok min-
denkit a Csókakői Művelődési Ház-
ba 2020. október 29-én csütörtökön 
18:00 órakor, a témával kapcsolatos 
információs előadásra, beszélgetés-
re. Az időtartam körülbelül 1óra-1óra 
15perc.

Csókakő, 2020. október 12.                                                  
Szabó István

Tájékoztató

Egyházi hírEk
„’Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, 

teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből,  
felebarátodat pedig, mint saját magadat.’” - LK 10,27

 
A múlt vasárnapi „Péterfillér” gyűjtést a Szentszék javára továbbítottuk az Egyházmegye felé, köszönjük adományaikat!

Balinka Bodajk Csákberény Csókakő Fehérvárcsurgó Iszkaszentgyörgy Isztimér Magyaralmás Sárkeresztes Söréd Zámoly

4.600.- 35.495.- 20.425.- 16.740.- 18.010.- 10.650.- 14.300.- 16.275.- 7.800.- 8.300.-

A szokásos fatimai engesztelést a 
hónap 13. napján (kedden)megtartjuk 
a megújult bodajki kegyhelyen: dél-
után 17.00-tól elmélkedés, szentol-
vasó, körmenet, 18.00-kor szentmise, 
20.30-kor szentóra. Buzdítjuk a híve-
ket a közös imádkozásra; az engeszte-
lésen való részvételre!

Kérjük híveinket, hogy felelős 
magatartással legyünk egymás iránt, 
tartsuk be a templomi előírásokat a 
járványügyi intézkedések tekinteté-
ben, templomba lépés után kötelező 
a szájat, orrot, eltakaró maszk hasz-
nálata! Minden liturgián lelkipásztori 
körzetünkben, az áldás előtt közösen 

imádkozzuk el a „Most segíts meg 
Mária” kezdetű imát, kérve a Szűz-
anya oltalmát, segítségét ebben a jár-
ványhelyzetben.

Bodajk
Ahéten kedden, október 13-án za-

rándoklatot hirdetünk az alsószentiváni 

fatimai kegyhelyre az egyházmegyei 
nagyszülők zarándoklatára. 

Balinka
Jövő vasárnap tartjuk templomunk 

búcsúját Szent Vendel tiszteletére, a 
vasárnap reggeli 8 órai szentmise ke-
retében.

Dátum Időpont Helyszín Esemény
11.okt 19.15 Bodajk Képviselőtestületi ülés
13.okt 9.00 Alsószentiván Nagyszülők zarándoklata
16.okt 19.00 Magyaralmás Képviselőtestületi ülés
18.okt 8.00 Balinka Szent Vendel templombúcsú

Közös programok
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Liturgikus elmélkedés

Alexandriai Szent Cirill püspöknek 
Aggeus próféta könyvéhez írt magya-
rázatából

(Cap. 14: PG 71, 1047-1050)

Üdvözítőnk eljövetelével fönséges 
templom jelent meg, amely összeha-
sonlíthatatlanul csodálatosabb min-
den eddiginél. Mindenki beláthatja, 
hogy ez az új templom a réginél annyi-
val kiválóbb és magasztosabb, ameny-
nyivel felülmúlja a mózesi törvény 
istentiszteletét az Istennek Krisztus 
evangéliuma szerinti imádása, vagyis 
amint felülmúlja az árnyékot az igaz 
valóság.Egyébként úgy vélem, hogy 
erről még többet is lehetne monda-
ni. A múltban csak egyetlen templom 
volt, mégpedig Jeruzsálemben, és ott 
is egyetlen nép, az izraeliták népe mu-
tatta be az áldozatokat. Miután Isten 
Egyszülöttje hozzánk hasonlóvá, em-
berré lett, aki a Szentírás szava szerint 
Isten és Úr, ő ragyog felettünk (Zsolt 

117, 27), megszámlálhatatlan sok 
templommal és imádkozóval telt meg 
a földkerekség. Ezek az imádók jó il-
latú lelki áldozatokkal imádják a min-
denség Istenét. Azt hiszem, ez az, amit 
Malakiás jövendölt Isten nevében: Én 
vagyok a Nagy Király, mondja az Úr, 
és nevem megdicsőült a nemzetek kö-
zött. Jó illatú áldozatot mutatnak be 
mindenütt, tiszta ételáldozatot a ne-
vemnek (Mal 1, 14. 11).Igaz tehát az 
a jövendölés, hogy nagyobb lesz az új 
templomnak, vagyis az Egyháznak a 
dicsősége. Üdvözítő Istenünk kijelen-
ti, hogy a templomért fáradozóknak, a 
templom építőinek ünnepi ajándékul és 
mennyei jótéteményként elküldi majd 
Krisztust, mindnyájunk békéjét, aki ál-
tal szabad utunk van az egy Lélekben 
az Atyához (Ef 2, 18). Így szól ugyanis: 
Békét adok ezen a helyen, a lélek béké-
jét jutalmul mindenkinek, aki dolgozik 
a templom felépítésén (vö. Agg 2, 9). 
Maga Krisztus is azt mondja az evan-
géliumban: Az én békémet adom nek-
tek (Jn 14, 27). Pál magyarázza meg, 

miként válik ez az Istent szeretők ja-
vára: Krisztus békéje, mondja, amely 
minden értelmet meghalad, megőrzi 
szíveteket és értelmeteket (vö. Fil 4, 7). 
Így imádkozott bölcsen Izajás: Urunk, 
Istenünk, add meg nekünk a békét, és 
akkor mindent megadtál nekünk (vö. 
Iz 26, 12). Mert akik egyszer szeren-
csések lehettek Krisztus békéjében ré-
szesülni, azok könnyen megmenthetik 
lelküket, és az erényes élet feladatai-
nak tökéletes teljesítésére összponto-
síthatják figyelmüket.Megígérte tehát 
Isten, hogy minden templomépítőnek 
megadja majd a békét. Lehet, hogy 
az egyik az Egyház építésén dolgozik 
papi szolgálatot végezve, a másik meg 
a szent isteni titkok magyarázójaként 
elöljáró lesz Isten házában. Ismét más 
pedig a saját lelke megszentelésén fá-
radozik, hogy mint élő lelki kő épüljön 
be a szent templomba, Isten hajléká-
ba a Lélek közreműködésével (vö. Ef 
2, 22), az ilyen feltétlenül élvezi azt a 
nagy előnyt, hogy könnyen elnyeri lel-
ke üdvösségét.

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

Arad, 1849. októbEr 6.
A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává 

nyilvánította október 6-át, arra emlékezve, hogy 1849. ok-
tóber 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 
honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az 
első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Az 1848–1849-es szabadságharc leverését kegyetlen 
megtorlás követte. A közkatonák amnesztiát kaptak ugyan, 
de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú 
tisztek, tisztviselők pedig hadbíróság elé kerültek. A tárgya-
lások sorrendjét a „bűnösség” foka határozta meg: elsőként a 
„főbűnösök”,a csehországi Olmützben (Olomouc) Batthyány 
Lajos, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet ve-
zénylő főtisztjeinek perét folytatták le.A tisztségéről 1848. 
október 2-án lemondó Batthyányt 1849 januárjában Pesten 
tartóztatták le. A szabadságharc bukása idején Olmützben ra-
boskodó politikust 1849. augusztus 30-án a haditörvényszék 
koncepciós eljárásban, felsőbb utasításra, felségárulás miatt 
kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte, de ke-
gyelemre ajánlotta.
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A per még azt a bécsi utasítást is 
megsértette, hogy a vádlottak csak a 
magyar parlament 1848. október 3-i 
feloszlatása utáni forradalmi cselek-
ményekért vonhatók felelősségre, 
ugyanis a vád alapját Batthyány ko-
rábbi cselekményei (többek között 
külföldi hatalmakkal való kapcsolat-
felvétel, a horvátokkal és az osztrák 
kormánnyal történő megegyezés el-
mulasztása, uralkodói jóváhagyás nél-
küli honvédújoncozás és papírpénz-
kibocsátás) alkották. A kegyelemre 
ajánlást Ausztriában az íratlan sza-
bály szerint figyelembe kellett venni, 
ezért Batthyányt Pestre vitték, ahol a 
Magyarországot teljhatalommal kor-
mányzó Haynau táborszernagy 1849. 
október 5-én megerősítette az ítéletet.

Aradon 1849. szeptember 26-án 
tizenhárom tábornokot és egy ezre-
dest (Lázár Vilmost, aki szintén önálló 
seregtestet irányított) ítéltek halálra 
felségsértés és lázadás miatt. Haynau 
ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de 
Gáspár András (Ferenc József egykori 
lovaglómestere) büntetését az utolsó 
pillanatban börtönre változtatták.

A kivégzéseket október 6-ára, az 
egy évvel korábbi bécsi felkelés és 
Latour osztrák hadügyminiszter meg-
lincselésének évfordulójára időzítet-
ték.

A börtönként szolgáló pesti Újépü-
letben Batthyány éjszaka egy becsem-
pészett tőrrel nyakon szúrta magát, 
és súlyos vérvesztesége miatt nem 
lehetett végrehajtani a megbecstelení-

tőnek számító, jobbára köztörvénye-
seknél alkalmazott akasztást. Mivel a 
kivégzésnek meg kellett történnie, a 
helyi parancsnok a kötél általi halál-
büntetést saját hatáskörben „porra és 
golyóra” változtatta – ennek hallatán 
Haynau később idegrohamot kapott. 
Batthyány nem engedte a szemét be-
kötni, és maga vezényelt tüzet a ki-
végzőosztagnak, utolsó szavai három 
nyelven hangzottak el:

„Allez, Jäger! (Rajta, vadászok!) 
Éljen a haza!”

Kivégzésének színhelyén, az egy-
kori Újépület falánál 1926. október 
6-án avatták fel a Pogány Móric ter-
vei alapján készült Batthyány-örök-
mécsest, amely a szabadság jelképe, a 
kádárizmus utolsó éveiben a március 
15-i ellenzéki tüntetések rendszeres 
színhelye lett. Magyarország első mi-
niszterelnökének hamvai a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertben, a Batthyány-ma-
uzóleumban nyugszanak.

Aradon ugyancsak október 6-án 
végezték ki a 13 honvédtábornokot: 
Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Des-
sewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich 
Károlyt, Láhner (Lahner) Györgyöt, 
Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg 
Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poel-
tenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, 
Török Ignácot és Vécsey Károlyt. A 
golyó általi halálra „kegyelmezett” 
Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lá-
zárt hajnalban lőtték agyon a vár észa-
ki sáncában, a többi elítéltet ezután a 
vártól délre sebtében összetákolt bi-

tófákra akasztották fel.A holttesteket 
elrettentésül estig az akasztófán hagy-
ták, de éppen az ellenkező hatást érték 
el, mert a kivégzés helye valóságos 
búcsújáró hellyé vált. Ma az egykori 
vesztőhelyen emlékoszlop áll, a vér-
tanúk emlékét a városban a 2004-ben 
visszaállított Szabadság-szobor, Zala 
György munkája őrzi. 

Aradon 1850 februárjáig még há-
rom honvédtisztet végeztek ki, Ormai 
Norbert honvéd ezredest, Kazinczy 
Lajos honvéd ezredest (Kazinczy Fe-
renc fiát) és Ludwig Hauk alezredest, 
Bem tábornok hadsegédét. Lenkey Já-
nos honvéd vezérőrnagy azért nem ke-
rült a kivégzőosztag elé, mert megté-
bolyodott, ő 1850 februárjában a vár-
börtönben halt meg. A szabadságharc 
utáni megtorlások alatt hozzávetőleg 
500 halálos ítéletet hoztak, és mintegy 
110-et hajtottak végre. Az emigrán-
sokat in effigie – távollétükben – vé-
gezték ki, azaz nevüket az akasztófára 
szögelték. A bosszúhullám csak 1850 
júliusától mérséklődött, amikor az ál-
talános európai felháborodás miatt a 
bécsi udvar nyugdíjazta a „hatáskörét 
túllépő” Haynaut.

A kormány 2001. november 24-
én nemzeti gyásznappá nyilvánította 
október 6-át. Ezen a napon az állami 
lobogót félárbócra eresztik, a középü-
letekre kitűzik a gyászlobogót, az is-
kolákban megemlékezést tartanak.

Csókakő, 2020. október 6.                                                 
– MK -

Magyarország, 1956
Így kezdődött
„Az összes szovjet csapatok-

nak azonnali kivonását követeljük” 
– szögezték le a Magyar Egyetemis-
ták és Főiskolások Szövetségének 
(MEFESZ) tagjai híres, 16 pontos 
határozatukban, amelyet a műszaki 
egyetemi diáknagygyűlés résztvevői 
1956. október 22-én elfogadtak. Kö-
vetelték egyebek között Nagy Imre 
kinevezését miniszterelnökké, több-

párti választásokat, a termelés racio-
nalizálását, a mezőgazdasági magán-
gazdálkodás feltételeinek biztosítását, 
és március 15-e ünneppé nyilvánítását 
is, utolsó programpontként másnap-
ra békés felvonulást hirdettek meg, 
amelyhez számos szervezet csatla-
kozott. 1956 őszére a magyarországi 
sztálinista berendezkedés romokban 
hevert, egyre szélesedett a pártot és 
Rákosi Mátyást bírálók köre. Nagy 

Imre korábbi miniszterelnök reformjai 
enyhítettek a rendszer kegyetlenségén 
és észszerűtlenségein, így a diktatúrá-
val szembeni hangulat és a változás 
megtestesítőjévé vált.

„Lengyelország példát mutat, kö-
vessük a magyar utat!”

„Bem apó és Kossuth népe, men-
jünk együtt, kéz a kézbe!”

„Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a 
kormányba!”
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Egyebek között ezeket a rigmuso-
kat kiabálta a Műegyetem előtti térről 
induló tömeg, amely a Kiskörúton és 
a Margit hídon át a Bem térre tartott 
október 23-án délután. Az első lövé-
sek nem a fővárosban, hanem Debre-
cenben dördültek el, ahol a hatalom a 
békésen tüntető tömegbe lövetett. A 
budapesti vonulás közben az emberek 
kivágták vagy kiégették zászlóikból az 
1949-es „Rákosi-címert”. A Bem-szo-
bor lábánál elhangzottak a követelések 
és a Nemzeti dal is, utóbbi Sinkovits 
Imre előadásában. Az ekkor még kö-
rülbelül ötvenezres tömeg a későbbi-
ekben már több mint százezresre duz-
zadt, és főleg Budapest három pontján 
folytatta a tüntetést.

A Felvonulási téren ledöntötték a 
tízméteres és hattonnás Sztálin-szob-
rot, aminek csak a csizmái maradtak 
meg, ezért gúnyolta a helyet a nép 
Csizma térnek.

Rádiófoglalás, sortüzek és Nagy 
Imre dilemmája

A Parlamentnél Nagy Imre beszé-
dét várta a tömeg, amelyet Gerő Ernő 
– aki Rákosi távozása óta a Magyar 
Dolgozók Pártjának első titkára volt 
– esti rádióbeszéde még jobban fel-
tüzelt, mivel sovinisztának, naciona-
listának és antiszemitának nevezte a 
tüntetést.

Ezután Nagy Imre szereplése oko-
zott csalódást, talán azért, mert „Elv-
társak!” megszólítással kezdte beszé-
dét. A felháborodott tömeg a Magyar 
Rádióhoz vonult, hogy követeléseiket 
beolvashassák.

(A bemenő küldöttség tagja volt 
Iván Kovács László, a Corvin köz 
későbbi főparancsnoka.) Kérésüket a 
rádió vezetősége elutasította. Az első, 
figyelmeztető lövések után a rádió 
fegyveres őrsége a tömegbe lőtt. A 
rádióhoz több rendőri és katonai ala-
kulatot rendeltek fel (utóbbiakat lőszer 
nélkül).

A katonák egy része csatlakozott a 

forradalmárokhoz, miután egyik tiszt-
jüket a rádióból lelőtték.

A tüntetők az időközben feltört 
budapesti fegyverraktárakból fegy-
vert és muníciót szereztek maguknak. 
Az éjszaka folyamán a szovjet csapa-
tok beavatkoztak az eseményekbe, és 
szabadságharccá változtatták a kom-
munista diktatúra elleni tüntetéseket. 
A páncélosokkal többségében fiatal 
munkások vagy ipari tanulók szálltak 
szembe. A rendszerváltás után a Cor-
vin köznél szobrot emeltek a gyakran 
tizenéves „pesti srácok” emlékére.

Mivel a Bródy Sándor utcai rádiós-
túdió használhatatlanná vált, másnap 
egy kis országházi fülkéből sugározták 
a rádióadásokat.

A beszédek mellett zenét is szük-
séges volt lejátszani, ami készületle-
nül érte a technikusokat, akik végül 
találtak pár régi lemezt az épületben, 
egyebek között a Himnusz, a Szózat, 
egy magyarnóta-lemez, egy operett és 
Beethoven Egmont-nyitánya szerepelt 
a kínálatban. Az utóbbi a forradalom 
jelképévé vált. Pár nap múltán hallha-
tó volt a Szabad Kossuth Rádió For-
radalmi Bizottságának Örkény István 
által fogalmazott híres nyilatkozata: 
„Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, 
hazudtunk minden hullámhosszon.” 

Az MDP központi vezetősége ka-
tonai bizottságot állított fel, és szov-
jet, illetve magyar katonai és rendőri 
erőkkel igyekezett felszámolni a fel-
kelőközpontokat. Huszonnegyedikén 
Nagy Imre miniszterelnök statáriumot 
hirdetett ki, és a hatalom a tüntetők-
kel szemben is keményen lépett fel. 
Ezen a napon a Honvédelmi, 25-én a 
Földművelésügyi Minisztérium előtt 
dördült el sortűz (sortűzön M. Kiss 
Sándor és Kahler Frigyes definíci-
ója szerint 1956-ban az egyenruhás 
rendőri vagy katonai alakulatok által 
a fegyvertelen tömegre leadott lövé-
seket értjük – beleértve a repülőgépek 
géppuskatüzét is). I. Tóth Zoltán, az 
ELTE Történeti Intézetének dékánja is 

a sortűz áldozata volt: egy delegációt 
kísért aznap a Parlamentbe.

Sortűz a Kossuth téren
Október 25-én tehát újabb tragédia 

történt. A város több pontján tüntettek, 
majd a tömeg a Kossuth térre vonult, 
közben a tüntetők a szovjet katoná-
kat igyekeztek meggyőzni arról, hogy 
nem a „szocializmus elleni fasiszta el-
lenforradalom” zajlik, hanem nemzeti 
demokratikus szabadságharc, persze 
nem túl magas szintű iskolai orosz-
nyelv-tudással. Bár kezdetben néhány 
szovjet kiskatona barátságosan visel-
kedett velük, a téren lövések dördül-
tek el, kitört a pánik, és véres mészár-
székké változott a tér. A történtek oka 
valószínűleg az volt, hogy az ÁVH és 
a szovjet vezetés számára egyaránt el-
fogadhatatlan volt a magyar tüntetők 
és a szovjet katonák barátkozása, írja 
Nagy György. A visszaemlékezéseket 
összegyűjtő Kő Andrásék szerint nem 
zárható ki, hogy a magyar pártveze-
tők, illetve a velük tárgyaló szovjet ta-
nácsadók védelmében vezényeltek tü-
zet. (Az Országgyűlési Múzeum külön 
kiállítást szentelt ennek a sortűznek.)

A Földművelési Minisztérium épü-
letének falában ma 74 golyónyom em-
lékeztet a Kossuth téri sortűz halálos 
áldozataira és több száz sebesültjére.

Október 25-én bejelentették Gerő 
menesztését, és az MDP új első titká-
ra a Rákosi börtönét is megjáró Kádár 
János lett. Október 25–26-án a forra-
dalom tüze vidékre is elért. Az ország-
szerte lezajlott tüntetéseket a hatalom 
nem egy helyen sortűzzel oszlatta fel. 
Huszonhatodikán például Mosonma-
gyaróváron, 27-én Tiszakécskén dör-
dültek el a fegyverek. Országszerte 
forradalmi tanácsok, nemzetőrségek 
alakultak, és az üzemek irányítására 
később munkástanácsok jöttek létre.

A felkelésről Nagy Imre kezdet-
ben még ellenforradalomként beszélt, 
később belátta, hogy két lehetséges 
forgatókönyv van: vagy a szovjet csa-
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patok leverik a felkelést, vagy az ese-
mények élére áll.

„Súlyos lelki tusa után Nagy az 
utóbbi mellett döntött. Javaslatára 
a pártvezetés 28-án újraértékelte az 
eseményeket, és »ellenforradalom« 
helyett »nemzeti demokratikus mozga-
lomnak« minősítette a történteket” – 
írja Romsics Ignác. Nagy bejelentette, 
hogy a követelések nagy részét teljesí-
tik, a forradalmi szervezeteket elisme-
rik, és a felkelők teljes amnesztiát kap-
nak. A párt Magyar Szocialista Mun-
káspárt néven újjáalakult, és korábbi 
koalíciós pártok is újjászerveződtek. 
Október végén még úgy látszott, a 
Szovjetunió elfogadja a változásokat, 
de aztán a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának elnöksége a felkelés fegy-
veres leverése mellett döntött, mivel 
nyugati beavatkozás nem volt várható.

„Csapataink harcban állnak. A 
kormány a helyén van. Ezt közlöm az 
ország népével és a világ közvélemé-
nyével.” Nagy Imre november 4-én 
hajnalban elmondott híres rádióbeszé-
de még optimistának tűnt, pedig a For-
gószél hadműveletet végrehajtó szov-
jetek már a reggeli órákban elérték a 
Parlamentet. Több felkelőcsoport nem 
tette le a fegyvert, hanem ismét szem-
beszállt a szovjet túlerővel. A Magyar 
Néphadsereg egységei parancsot kap-
tak, hogy ne tanúsítsanak ellenállást. A 
vezető kommunista politikusok külön-
böző követségeken kaptak menedéket, 
közülük csak Bibó István állammi-
niszter maradt a Parlamentben.

Közben olimpia is volt
A melbourne-i olimpiára induló 

magyar csapat tagjainak ilyen kö-
rülmények között kellett eljutniuk a 
versenyre. Már a kiutazásnál is gon-
dok voltak, Ferihegyet megszállták 
a szovjet csapatok, és az út sem volt 
kifizetve, írta Nagy György. Már két 
napja bevonultak a szovjet tankok 
Budapestre, amikor Prágából sikerült 
elindulniuk Ausztráliába, ahol a Him-
nusszal várták őket.

Több ország bojkottal tiltakozott 
a szovjet beavatkozás ellen, de a ma-
gyar sportolók elindultak a versenye-
ken. A csapat több mint harmada nem 
tért haza az olimpia után.

Kádár János vezetésével megbíz-
ható kommunistákból megszervezték 
a Magyar Forradalmi Honvéd Karha-
talmat – tagjait vattakabátjukról pu-
fajkásoknak hívták –, és felgyorsult a 
„rendcsinálás” folyamata. November 
közepéig országszerte leverték a fel-
kelést. A halálos áldozatok száma Bu-
dapesten nagyjából 2500 és 3000 közé 
tehető, míg a sebesülteké húszezerre.

„Magyar anyák! Magyar lányok és 
asszonyok! […] Még a golyó sem fog 
bennetek!” Az asszonyok tüntetésére 
december 4-én (Veszprémben decem-
ber 6-án) az Élünk című lap felhívá-
sára került sor több helyen az ország-
ban. Budapesten nők ezrei tartottak 
csendes megemlékezést a forradalom 
áldozatainak tiszteletére a Hősök teré-
nél. A békés menetben a Szózatot és a 
Himnuszt énekelték, skandálás nélkül 
haladtak, és csak egy-egy szál virágot 
helyeztek el a Névtelen Hős sírjánál. 
A pártvezetés ellentüntetéssel reagált, 
de az ott kialakult verekedést már sor-
tűz követte, a fővárosban és vidéken 
egyaránt.

A megtorlás
A tüntetések kiújulása után „olyan 

terror köszöntött az országra, hogy a 
korabeli vicc szerint jobboldali for-
dulatban reménykedett az, aki Rákosi 
visszajöveteléről beszélt” – mond-
ta Budapest Főváros Levéltárának 
főlevéltárosa, Szakolczai Attila. Fo-
lyamatosan tartóztatták le a forrada-
lom résztvevőit és az ellenállás szer-
vezőit, ügyeik tárgyalására ismét nép-
bíróságokat alakítottak.

1963-ig 23 761 embert ítéltek el, 
18 ezret internáltak.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
Hivatalának kutatása szerint országo-
san a tizenöt vagy több évre, életfogy-
tiglani börtönbüntetésre vagy halálra 
ítéltek száma 496 – a később kivégzet-
tek nélkül. „A megtorlások elől közel 
200 ezren külföldre menekültek”, írja 
Romsics. Sőt Kecskés D. Gusztáv, 
az MTA Bölcsészettudományi Kuta-
tóközpont Történettudományi Inté-
zet főmunkatársának szavaival élve, 
a magyar menekültek befogadása az 
ENSZ segélyszervezeteinek legfon-
tosabb „pilot projekt”-je volt. Nagy 
Imre és társainak perében a vádlot-
tak közül négyet ítéltek halálra, köz-
tük Nagy Imrét és Maléter Pált, Nagy 
Imre harmadik kormányának honvé-
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delmi miniszterét. Az ítéleteket 1958. 
június 16-án hajtották végre. Nagy 
Imre a következőket mondta, ezek a 
mondatok Nagy Imre Emlékház olda-
lán megtalálhatók: „Úgy érzem, eljön 
az idő, amikor ezekben a kérdésekben 

nyugodtabb légkörben, világosabb lá-
tókörrel, a tények jobb ismerete alap-
ján igazságot lehet szolgáltatni az én 
ügyemben is. Úgy érzem, súlyos téve-
dés, bírósági tévedés áldozata vagyok. 
Kegyelmet nem kérek.”

Budapest, 2020. 10. 13.                                 
Nemzeti Emlékezet Bizottság

Sport Hírek

Egyszer lent, Egyszer fent, aztán 
megint lent

Felemásra sikeredett a hazai 
sorozat a bajnokságban. Sajnos 
két vereség és egy győzelem a mér-
leg, ám nincs veszve semmi, hiszen 
még lehet majd Jenőben javítani a 
szabad hétvége után, mivel a 9. for-
dulóban szabadnapos volt a csapat. 
A Jenő jelenleg előttünk a 6. helyen 
áll. 

6. forduló: Csókakő, 2020.  
szeptember 20. vasárnap

Paulus Csókakő - Iszkaszent-
györgy 0 - 5 (0 - 3)

Vezette: Kovács Róbert, Nézők: 
100 fő

Paulus Csókakő: Deák – Takács 
Z.,Redolfi (Preszter), Jelena, Szabó 
Sz. (Schwarcz) – Nyevrikel Gábor, 
Nyevrikel Gergő (Réti), Koller (Falu-
si), Czira – Kutassy, Grüll.

Iszkaszentgyörgy: Gyarmati – 
Stumpf, Balla T. (Néma), Répási, Os-
váth – Bokor (Kántor), Farkas B. (Né-
meth D.), Kéri, Farkas Zs. – Nyers, 
Czvikli (Fábián). Vezetőedző: Gál 
Péter

Gól: Kéri Norbert 11’, Nyers Zsolt 
26’, Farkas Balázs Imre 35’, Stumpf 
Szabolcs 70’, Farkas Zsolt 90’ (Iszka-
szentgyörgy)

A győzelmet nem kell, a vereséget 
pedig nem érdemes magyarázni. Talán 
ez a legjobb összefoglaló most erre a 
mérkőzésre. Bár többen a kupamér-
kőzésből kiindulva, egy sokkal acé-
losabb Csókakőt vártak volna kijönni 

a pályára, ám az elmúlt két forduló 
előjelei nem voltak biztatóak. Minden 
tekintetben jobb volt az ellenfelünk, s 
maga az eredmény is önmagáért be-
szél. Csüggedni nem szabad, össze 
kell szedni magunkat, a következő 
mérkőzésre kell koncentrálni, s meg 
kell mutatni, hogy azért ennél többre 
képes a csapat.

7. forduló Csókakő, 2020. 09. 27. 
Paulus Csókakő–Nádasdladány  
5-0 (3-0)

Vezette: Gombor Jácint 100 néző
Paulus Csókakő: Weiger – 

Kadlecsik (Fazekas), Takács Z. 
(Preszter), Bitter, Kutassy (Schwarcz) 
– Szabó Sz., Nyevrikel Gábor, 
Nyevrikel Gergő (Bernáth), Czira – 
Koller, Réti (Falusi).

Nádasdladány: Antal – Fister, 
Szigligeti, Negyela, Csete – Farádi, 
Füreder Z.,Preimayer, Szabó M. – Ba-
uer, Babirák.

Gól: Bernáth (36., 90.), Takács Z. 
(23.), Koller (45.), Bitter (82.).

A Nádasdladány ellen elvárás volt 
a győzelem mindenki részéről. Az idei 
évben, a ladányiaknak nem úgy megy 
a szekér ahogy szerették volna, ezért 
mindenki bizakodott, hogy meglesz a 
három pont ebben a fordulóban. A két 
csapat között nagy volt a különbség és 
ez most a gólok számában is megmu-
tatkozott. Ezen a hétvégén visszajaví-
tották a gólarányunkat a fiúk, jó lenne 
ha folytatódna ez az irány a következő 
fordulókban is.

8. forduló 2020. október 4.  
Csókakő Paulus Csókakő–Videoton 
Baráti Kör 2–4 (1–0)

Vezette: Klujber Kristóf. 60 néző
Paulus Csókakő: Weiger – Grüll 

(Bernáth), Kadlecsik, Takács Z. (Fa-
zekas), Bitter – Kutassy, Szabó Sz. 
(Schwarcz), Nyevrikel Gábor, Czira – 
Koller, Réti.
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Videoton Baráti Kör: Szabó 
N. – Balogh Á.., Barna, Juhász L. 
(Polacsek), Sasvári – Timár (Molnár 
M.), Forró (Csákány), Németh D. 
(Jankovics), Nagy K. – Molnár A. (Ju-
hász G.), Harangozó.

Gól: Kutassy (2.), Schwarcz (90.), 
ill. Forró (82., 87.), Molnár A. (48.), 
Nagy K. (74.)

Kiállítva: Balogh Á. (92.)

Mi szereztük meg a vezetést 
Kutassy Barnabás góljával, tartottuk 
is magunkat, mert az biztos, hogy a 
Vidi nem adta fel, végig rohamozták 
a félidőt. Már az első félidőben jó-
ban volt Weiger Balázs a felsőléccel, 
mert négyszer is ott csattant a labda. 
A második félidő elején lényegében 
neki szegeztek minket a kapunak, a 
középpálya nem tudta megszűrni a tá-
madásait a Videotonnak, s most már a 
kapufa sem mentett meg bennünket az 
egyenlítő góltól. Ezután a 74. percig 
tartottuk a rohamokat és a döntetlent, 
ám lehetett látni, hogy erőnlétileg is 
felkészültebb az ellenfelünk, s nem 
tudta a védelem tartani a ránehezedő 
nyomást. Ezután az utolsó negyedórá-
ban még kaptunk három gólt, s ezzel 
eldőlt a mérkőzés. A fiúk becsületére 
legyen mondva, hogy a végén hajráz-
tak egyet, amin meglepődtek a Vidi 
játékosai, és számunkra érthetetlen 
módon felpaprikázták a hangulatukat. 
Ennek a felkorbácsolt indulatoknak a 
következményeként előbb a 16-oson 
belül buktatták az egyik játékosunkat 
majd a csapatkapitányukat ki is állí-
tották a mérkőzést követően. A 90. 
percben A 11-est a csereként beálló 
Schwarcz Tamás értékesítette, így a 
90. percben 4-2-re szépített a Váralja 
SC Csókakő.

Az idei évben tehát két forduló van 
vissza. Az egyik mérkőzést idegenben 
játszuk majd a fentebb említett Jenő 
ellen, majd a 11. fordulóban a jelenleg 
harmadik helyen álló Sárszentmihály 
érkezik majd. A csókakőiek jelenleg a 

7. helyen állnak a bajnokságban. Min-
denkit szeretettel várunk mérkőzése-
inkre! Mérkőzésekről további infor-
máció: www.mlsz.hu

Csókakő, 2020. október 12.                                                                   
– VSC - 


