
Tisztelt Csókakőiek!

Eltelt megint négy év és elérkez-
tünk a választási ciklus végéhez. Áder 
János köztársasági elnök a hely-
hatósági, önkormányzati választá-
sokat 2014. október 12-re írta 
ki. Felhívom a fi gyelmüket, 
hogy az elkövetkezendő idő-
szakban 2014. augusztus 25-
ig postázni fogják az Önök 
részére választási értesítőt. Aki 
eddig az időpontig nem kap 
majd értesítőt, azt kérem, hogy 
érdeklődjön a helyi választási 
bizottságnál, a községházán. 

A képviselő-jelölteknek, 
és a polgármester-jelölteknek 
az ajánlóíveken ajánlásokat 
kell gyűjteni a jelöltséghez. 
Az ajánlások gyűjtését 2014. 
augusztus 25-én lehet meg-
kezdeni. A megfelelő számú 
ajánlást, 2014. szeptember 
8-ig kell összegyűjteni, és 16 
óráig a hivatalban le kell adni. 
A polgármester-jelölteknek 
fejenként, a szavazásra jogosultak 
minimum 3%-ának az ajánlására 
lesz szüksége, hogy a választáson 
indulhassanak. A képviselő-jelöl-
teknek pedig fejenként, a szavazás-
ra jogosultak 1%-nak ajánlását kell 
megszerezni a jelöltséghez.

A választás a demokratikus 
intézményrendszer alapköve. A 
megválasztott képviselő-testületet 
és polgármestert öt évre fogjuk 
megválasztani. Kérem, hogy jöjje-

nek el szavazni, döntsünk közös 
sorsunkról, jövőnkről!

 A nyári időszakban elvégeztük 
a szükséges útfelújításokat, több 
helyen szelvényeznünk is kellett. 
A Deák Ferenc utcában súlyos út-

beszakadások nehezítették a közle-
kedést. Ezeket a beszakadásokat a 
szennyvízcsőárkok megsüllyedése 
okozta. Jelentős költségbe került 
volna önerőből kijavítani a hibát, így 
garanciában történő úthelyreállítás 
érdekében, megkerestem az akkori 
kivitelező fővállalkozót az ÁMK 
Kft-ét, akik több évtizedre kiterjedő 
garanciát vállaltak. Mint megtudtam 
a fővállalkozót épp végelszámolták, 
de ennek ellenére a Geotech Kft. aki 

a cég többségi tulajdonosa, helyt 
állt, így sikerült a szennyvíz csatorna 
miatti hibákat kijavítani. Így ezek a 
javítások nem terhelték a községet, 
s így további fejlesztéseket tudtunk 
eszközölni a költségvetésünk ter-

hére. Az ott lakóknak ezúton 
is köszönöm a türelmét.

Elkészült az óvoda és az 
orvosi rendelő előtti térköves 
járda, a Sport utca úttorkolata. 
Mart aszfalt burkolatot ka-
pott az Erdőalja utca, és Deák 
Ferenc utca vége. Kijavítot-
tuk az aranyhegyi utakat, a 
Móri Határutat. Rendbe tettük 
és felkészítettük a Vásár-
teret, ahol augusztus 10-én a 
Csókakői Szent Donát Napi 
Búcsút fogjuk tartani. Az au-
gusztusi hónap is bővelkedik 
rendezvényekben, augusztus 
16-án nemzeti rockzenekarok 
adnak ingyenes koncerteket a 
Vár alatti rendezvénytéren a 
Vértes-alja Gyermekei szer-
vezésében.

A Barkócaberkenye Néptánccso-
port augusztus 30-án szüreti fel-
vonulást és bált szervez, majd 
szeptember 5-én a Várjátékok első 
napján jön a P-Mobil és az Osszián 
koncertezni. Szeptember 5-én és 
6-án pedig a XVI. Csókakői Vár-
játékok programjaiban vehetünk 
részt. Rendezvényeinkre mindenkit 
szeretettel várunk!

Csókakő, 2014. július 30.                                                 
Fűrész György polgármester

Csókakoi Hírek
A polgármesteri hivatal lapja

 ˝
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Barkócáéknál is beindult a nyár, 
mely nem csupán a fellépésekből, 
de némi pihenésből és lazításból is 
áll. Ám ne szaladjunk ennyire előre, 
hiszen a június vége lemaradt a leg-
utóbbi számból. A helyi idősotthon 
lakói várták csoportunkat egy hét-
köznapi, júniusi délelőtt. Az időpont 
okozhatta talán csapatunk kör-
berágott létszámát, de ahogyan ed-
dig is bebizonyítottuk, nálunk nem 
számít, hányan vagyunk. De, hogy 
ki küldhette ránk a rossz szelleme-
ket azon a napon,az rejtély marad 
mindörökre. Ugyanis mindemellett 
még a technika ördöge is csúnyán 
kibabrált velünk. Így maradtunk 
zene nélkül, kissé kétségbe esve. 
A várakozó időseket azonban nem 
hagyhattuk cserben s mivel a Berke-
nye szív nem csupán CD-re dobban, 
hát énekeltünk. Csakhamar a lányok 
karikázója, a gyerkőcök tánca és 
Kiss Milán nyírségi csapásolása 
zengte be az otthon nagytermét. A 
megfáradt arcok elmosolyodtak, a 
ráncok kissé elsimultak, a reszkető 
kezek összecsapódtak s itt-ott bi-
zony könny szökött a sokat látott 
szemekbe. Ez a legszebb vissza-
jelzés a közönségtől. Ezért mentünk 
és megyünk legközelebb is. 

Még mindig nem léptük át július 
küszöbét, amikor a falusi nyugdí-
jasok klubestjére kaptunk kedves 
meghívást. Ezek a fránya időpontok 
folyton kibabrálnak velünk, de mit 
tegyen az ember fia/lánya, ha nem 
főfoglalkozásként űzi a „berkenye-
séget”. Ki időre érkezett, ki pedig 
munkából esett be, mikor már az 
idősebb korosztály fiatalos lendü-
lettel ropta a táncot. Kis fáziskésés-
sel ugyan, de hasonló elszántsággal 

csatlakoztunk mi is a társasághoz. 
Még egy gyors táncházra is sikerült 
rávenni kis falunk idősebbik korosz-
tályát. A lányok sárközi karikázóját 
pedig egy szempillantás alatt megta-
nulták nagymamáink. Fantasztikus 
érzés volt újra azt a mosolyt látni az 
arcukon,amit a tavalyi közös szerep-
lésünkön láthattunk. Be is indult a 
fantázia jó pár berkenyés fejben… 
Hiszen a „két/három generáció egy 
színpadon”, mindig is a szívünk 
csücske marad!

Eljött a július, beindultak – vagy 
inkább folytatódtak – a fellépések. A 
bodajki keresztény tábor programját 
kellett színesítenünk, Lakiné Mari-
ka kérésére. Marika interaktív me-
séit mindenki ismeri és szereti. 
Többször volt már rendezvényeink 
fénypontja, így természetes volt, 
hogy ilyetén formán is viszonoz-
zuk határtalan szeretetét. A bodaj-
ki tó szúnyogserege egy pillanatig 
megörülhetett a bőséges, népes la-
koma láttán, ám többségük vacsora 
nélkül maradt, hiszen a majd’ 80 
gyerek és fiatal keze-lába fürgébben 
járt a vérszívóknál. A jó öreg Hold 
már réges-rég a csillagok között 
úszkált, mikor elköszöntünk a tá-
borosoktól. Igazán varázslatos este 
volt.

Ezt követte a sárkeresztesi, majd 
pedig a neszmélyi fellépés. Keresz-
tesen láthatták kis hajtásaink, hogy 
mennyire fontos, a jókedv, vidám-
ság, mosoly a színpadon. Majd 
jöttek a FolkManuShowk profi, 
lehengerlő, modern elemekkel egy-
beszőtt néptáncukkal. Őket látva 
bizony leesett nem csak a kis, de a 
nagy barkócások álla is. Fantasz-
tikus műsoruk ösztönzőleg hatott 

mindannyiunkra. Jó érzés volt, 
ahogyan a mi, gyerekcipőben járó 
tánccsoportunkhoz viszonyultak, 
ugyanis a színpad mögül fütyültek, 
tapsoltak nekünk. 

A neszmélyi különítmény busszal 
vágott neki a nagy útnak, a sárkeresz-
tesi fellépést követő napon. Nos, ha 
valaki esetleg a csákberényi kopasz 
dombok kőfeliratait nézegetve e-
setleg megpillantott egy hatalmas 
„BARKÓCABERKENYÉK” fel-
iratot, azoknak innen üzenjük, bi-
zony mi vagyunk! Ezen a bizonyos 
reggelen készült, megalapozva az 
egész nap jó hangulatát. Vértes-
somlón lánchintával, dodzsemmel, 
kirakodóvásárral fűszerezett ren-
dezvénybe csöppent a zöld pólós 
társaság. Ki nosztalgiázott, ki pedig 
az újdonság varázsával telve ült a 
körhintára. Majd Neszmélyben, a 
kellemes fogadtatást remek fellépés 
követte. Példát mutatva az ottani 
néptáncra éhes fiatalságnak.

Csakhamar elérkezett a rég várt 
Berkenye tábor. Ismét a sörédi sző-
lőhegyen, – Bognár család jóvol-
tából – a Mó-Ka pince adott otthont 
idén is a tábor résztvevőinek. Színes 
gombaként bújtak elő a sátrak, a 
pince előtti placcon. Első este hal-
pucolás, sátorállítás és szalonna- és 
lángossütés volt a program. Utólag 
visszagondolva, egy csoportkép 
sem készült, pedig többet is elkat-
tinthattunk volna, hiszen a tábor 
létszáma folyamatosan változott. 
Első este lehettünk tán 40-en is. 
Igyekeztünk meghívni majd’ min-
denkit, akiben időnként berkenye 
szív dobog. Aztán elcsitult a mindig 
nyugalmas szőlőhegy s csakhamar 
az erdei éjszaka titokzatos hang-

Nyári Berkenye
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jai hallatszottak. A szombat reggel 
frissen, korán érte a táborlakókat. 
Hagyománytiszteletből (és csak 
amiatt!) néhány barkócás pálinkával 
indította a napot. A friss kúti vízben 
való mosakodás pedig hamar elűzte 
az álmosságot a táborosok szeméből. 
Ki nem hagyhatom a szomszédos 
pince tulajdonosának, Szabó Imré-
nek a nélkülöz-
hetetlen segít-
ségét. Felszerelt 
házikója ajta-
ja nyitva állt 
előttünk, ha va-
lamire hirtelen 
szükségünk volt, 
ott megtaláltuk. 
Nem beszélve 
a tábori toalett 
m i n d e n n a p o s 
használatáról… 
Jött a finom, friss 
kifli reggelire s 
mire ismét teljes 
lett a csapat (az 
otthon alvók is 
visszajöttek), a 
Nap már igen-
csak magasan 
járt. Mindenki 
cipőt húzott, az időjáráshoz mérten 
felöltözött és nekiindultunk, ahogy 
régen volt szokás, toronyiránt 
Orondpusztára. A természet hatal-
mas játszótere csábítóan hatott kortól 
és nemtől függetlenül mindenkire. 
Volt ott tarlón járás, szalmabálára 
mászás, fürge gyík kergetés, hogy 
csak a legnépszerűbbeket említsem. 
Orondpusztai vendéglátónk, Vé-
csei László pedig már várt minket. 
Időnként mosolyogva csóválta a fe-
jét, ahogyan a zöld pólósok birtokba 
vették a majomházat. A nádtető hűs 
árnyékában, térdig érő szalmában 
ugrálva, hintázva, hempergőzve 

telt a délelőtt. Kortól függetlenül 
játszott mindenki önfeledten, gyer-
mekként. Szívünk megtelt a gyerek-
kor ízével, a szánk meg szalmával.. 
Egy gyors elnöki, tábori fürdetést 
követően pedig már Gombos Árpi 
várt bennünket egy kis kóstolás-
sal egybekötött sajtkészítési bemu-
tatóval. Kiürült energiaraktárainkat 

pedig a Preszter család felajánlott 
tombolanyereménye töltötte fel. 
Ropogósra sült malacpecsenye 
várta a csapatot a majomház aszta-
lainál. Gabi anyu (Guszterné Gabi), 
kivétel nélkül, mindenkinek olyan 
falatokat vagdosott, amilyeneket 
szeretett volna. Nem finnyáskodott 
senki és bizony nagyon maradék 
sem volt a tányérokon. Pisch István, 
borrendünk kancellárja egy délelőtt 
erejéig szakáccsá változott, ugyanis 
Ő vállalta be a malac fel-ügyeletét, 
sörrel való locsolgatását, míg az a 
kemencében várta az éhes csapa-
tot. Köszönjük az idősebbik Bognár 

családnak is, hogy a tombolán nyert 
orondpusztai látogatásukat a tánc-
csoportnak adományozták. Haza-
felé kicsit kerülővel mentünk. 

A Kató-hegy varázslatos kilátása 
keveseknek volt ismert. Csupán a 
gyakori természetjárók, vagy a lo-
vasok, szemének nem volt szokatlan 
a látvány, ám a meseszép körpano-

ráma minden-
kit rabul ejtett. 
Kissé kitikkad-
tan érkeztünk 
a sörédi pince-
sor, Csókakőhöz 
legközelebb eső 
pincéjéhez. Tóth 
Jenő és kedves 
felesége nagy 
szeretettel vártak 
már bennünket 
hűs borral és házi 
bodzaszörppel. 
Egy-két közös 
nótázás után fel-
k e r e k e d t ü n k , 
hiszen Radics 
Lajos várt ben-
nünket néhány 
pincével arrébb, 
ahol különleges 

gyümölcsborokat kóstolhattunk. 
Visszaérkezve a táborba, vacsorára 
már készült a csilis bab. Estére is-
mét mindenki gyermekké változott. 
Ki-ki focizott, számháborúzott, tol-
lasozott, biciklizett, sakkozott, vagy 
beszélgetett. Nem hiányzott a tévé, 
a „fészbuk”, a telefonos játékok, 
sem pedig semmiféle elektromos 
kütyü. Szabó Balázs 11 éve alatt ta-
lán egy születésnapja sem telt ilyen 
népes társaságban és biztosan nem 
kiabált még át soha neki, egyik sá-
torból a másikba a születése pillana-
tában. Igazán megható volt látni Őt 
is és szüleit is ezen az estén. A Nap 

A tánccsoport megalapozta a nap jó hangulatát
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Július 2-án került sor a re-
konstruált Várkápolna ünnepé-
lyes átadására. Ha ennek szakrális 
felszentelése is megtörténik, szeret-
nénk, hogy a kápolna Brindisi Szent 
Lőrinc nevét viselje, hiszen ő az a 
szent, aki ezen a helyen járt, szent-
misét mutatott be és nehéz időkben 
sorsdöntő támogatást adott itt küzdő 
magyar őseinknek.

 Július 21-én volt Brindisi Szent 
Lőrinc (1559–1619) itáliai születésű 
kapucinus szerzetespap ünnepe. 
Fáradhatatlan és hatékony vándor-
prédikátorként bejárta Európát, 
így 1601-ben Magyarországra is 
eljutott, ahol Székesfehérvár és 
Csókakő ostrománál tábori lelkész-
ként szolgált. 1601. októberében a 
mintegy négyszeres török túlerő el-
lenében 16 napon át dúló csókakői 
(másnéven sárréti) csatában döntő 
szerepet játszott. Brindisi Szent 
Lőrinc tanácsára Mátyás főherceg 
Csókakő vára alatt táborozó 18.000 

fős keresztény serege nem hátrált 
meg a 80.000 fős török sereg előtt, 
hanem egy 16 napon át dúló csatában 
visszavonulásra késztette őket. A 
törökök a híradások szerint 30.000 
embert vesztettek. A „szent tábor-
nok” eredeti neve érdekes módon 
Giulio Cesare Russo volt (a Lőrinc 
nevet szerzetesként kapta, a Brindisi 
jelző pedig születési helyére utal), 
eredeti neve latinra fordítva tehát 
Julius Caesar. Az elfogott török tisz-
tek azt vallották, hogy Lőrinc bará-
tot 5-6 méter magasnak látták, amint 
kereszttel a kezében bátorította a 
katonákat. A török elleni védekezés 
ügyét leszámítva, számtalan európai 
küldetése során a béke embere volt, 
az egymással háborúzó keresztény 
hatalmak között közvetítve. 

A Szentírást annyira szerette, 
hogy szóról-szóra megtanulta a Bib-
lia héber és görög szövegét. Írásbeli 
életműve 15 kötetet tesz ki. Ezek fő 
jellegzetessége a filológiai alapos-

ság, a bibliai kifejezések eredeti 
értelméhez való visszatérés, a bibli-
kus hitvédelem pozitív módszerének 
alkalmazása. Meghalt Lisszabonban 
1619. július 22-én. 1783-ban avatták 
boldoggá, 1881-ben pedig XIII. Leó 
pápa a szentek közé iktatta. A szentté 
avatáson a nagy képeken bemutatott 
két csoda közül az egyik a csókakői 
csata jelenete volt. Giuseppe Gran-
di olasz festőművész (1843–1894) 
eredeti képét (S.Lorenzo da Brin-
disi all’assalto di Alba Reale) ma 
a Vatikáni Múzeum őrzi. Máso-
lata a móri kapucinus templom 
mennyezetén látható. Az Egyház 
egésze számára jelentős teológiai 
munkássága elismeréséül XXIII. Já-
nos pápa 1959-ben egyháztanítóvá 
avatta. Az Apostoli Tanító (doctor 
apostolicus) megtisztelő címe apos-
toli életmódjára, és arra a missziós 
tevékenységre utal, amelyet egész 
Európában kifejtett. 

Sörédi Pál

már átbukott a horizonton, mikorra 
megérkezett a mi Lakiné Marikánk, 
hogy egy  interaktív mesével zárja 
a napot. A fantasztikus előadás, a 
rögtönzött színészek ismét neve-
tésre késztették a közönséget. És 
biz’ mindenki „mosolygott es, mint 
á kálács!” Elérkezett a tábor utolsó 
napja s részletes beszámolómat im-
már rövidebbre fogom. A „Visegrádi 
alap” által felajánlott halalapanyag-
ból hozzáértő, kinevezett szakácsok 
finom halászlevet főztek. Móni, 
Mariann, Bogi mama, Magdus néni 
és Gabi anyu az egész tábor alatt 
szorgosan segítettek. A hajdúsági 
különítmény pedig bográcsban ké-

szült slambucot készített. Végh 
Józsi és Lévai Imi koprodukcióját 
Palocsai Jenő egészítette ki, ha a 
bográcsrázásban nem is, de egy 
közös pipázás erejéig mindenképp. 
A remek ebéd után kissé fáradtan, 
de annál vidámabban összegeztük 
az eseményeket. Kis papírra min-
denki leírta, mit gondolt erről a 
néhány napról. Ezt követte az elnöki 
beszéd és a vélemények felolvasása. 
Csupán egy-két hiányosság merült 
fel az észrevételek között. Úgy mint 
a medence, a kürtős kalács sütés, 
vagy a néptánc(!). Mindent leírni 
a táborról képtelenség, mint ahogy 
minden segítő nevét sem lehetne 

hiánytalanul felsorolni. Így hát, 
ezúton köszönünk meg mindent 
azoknak az embereknek, akik most 
mosolyogva és emlékekkel teli szív-
vel olvassák e sorokat. De azoknak 
is, akik nem osztozhattak velünk az 
élményben, ám hozzájárulásukkal 
részesei voltak a tábornak.

Vannak pillanatok, időszakok, az 
ember életében, amik tökéletesek. 
Akár egy kör. A 2014-es Barkó-
caberkenye tábor így volt tökéletes. 
Nem voltak halmazok, metszéspon-
tok, csupán egyetlen kör. Melyen 
mindenki belül volt!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport firkásza

Az Egyházközösség életébol˝
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2014. június 8-án a Barkóca-
berkenye Néptánccsoport kitáncol-
ta, majd a csókakői férfiak sikeresen 
kidöntötték a falu Májusfáját. Ezután 
elkezdődött a Csókakő III. Pünkösdi 
Király és Királynő választási cere-
mónia.

A Pünkös-
di Koronát 
viselő szemé-
lyeknek nem 
kell egy párt 
a l k o t n i u k , 
független fiúk 
és lányok is 
megküzdhet-
nek tehetsé-
gükkel eme 
rangos címért, 
melyet egy 
évig birto-
k o l h a t n a k , 
miközben kö-
telezettségeik 
is vannak, 
ami annyit 
jelent, hogy 
minden he-
lyi rendezvényen, ünnepélyen tisz-
teletüket illik tenni.

Idén is igazi, nagy küzdelem folyt 
a fiúk között, de mindenki teljesíteni 
tudta a próbatételeket, csupán pár 
pontos különbségek születtek.

A lányok is nagyon bátran kiáll-
ták a próbákat, öten vívtak meg ezért 
a nemes rangért.

A Királynő és a Főhercegnő 
között csupán egy pont különbség 
született. Nagy öröm volt látni, hogy 
a fiatalságuk miatt „hátránnyal” in-
duló versenyzők is milyen szépen 
teljesítettek. Jó volt tapasztalni, 
hogy a győzelmi vágy nem állhatott 

a ba-rátságok közé, így vidám han-
gulat uralta az egész rendezvényt. 
Nagyon nehéz dolga volt a Király-
választó Tanácsnak, akiket igazán 
megdolgoztattak a jelöltek, minden 
versenyzőt figyeltek, hol az időt, hol 

a mennyiséget kellett mérniük. A III. 
Pünkösdi Király Választó Tanács 
Tagjai: Vass Rezsőné, Ács Imréné, 
Steiner Lajosné, Zsipi Gyula, Palo-
csai Jenő. Köszönjük munkájukat és 
hogy eleget tettek felkérésünknek!

A vidám, ámde nehéz küzdelem 
után, a Rózsás Koronázó téren, a 
polgármester kihirdette az ered-
ményt és az I. Pünkösdi Király, 
Preszter Balázs, és az I. Pünkösdi 
Királynő, Bognár Katalin, megko-
ronázta Csókakő III. Pünkösdi Kirá-
lyát, Steiner Mátét, aki elfoglalhatta 
a királyi trónt. Főhercege Nagy 
Gábor lett. Hercegi címet kapott: 

Zsindely Árpád és Rozsnyai Do-
minik. A királynői ruhát, koronát és 
a fátyolt Havasi Rita vehette fel és ő 
foglalhatta el a királynői trónszéket. 
Főhercegnője: Tejes Anita lett. 
Hercegnői címet kapott: Kucsorka 

G y ö n g y i , 
Szűcs Anna 
és Galambos 
Katalin. Majd 
a Pünkösdi 
Királyi Udvar 
segített a pol-
gármesternek 
ünnepé lye-
sen átadni a 
Csókakő la-
kóinak a falu 
kemencéjét, 
ahol aznap 
a Csókakő 
pékjei, Végh 
György és 
Kas József 
kenyeret sü-
töttek, Bog-
nár Sándor 
által készített 

gulyásleveshez, melyet a rendez-
vényen résztvevő, lelkes szurkolók 
elfogyaszthattak.

Köszönjük munkájukat!
Reméljük jövőre is lesznek ki-

csi falunkban lelkes fiatalok, akik 
bátran jelentkeznek, hogy kiállják 
a próbatételeket és nem merül fele-
désben ez az immáron három éve 
létrehozott mulatság.

Gratulálunk minden versenyző-
nek, kívánjuk, büszkén viseljék titu-
lusukat, hiszen megdolgoztak érte!

Pné Fűrész Éva
és Rné Fűrész Bernadett

Új Királya és Királynoje van Csókakonek!˝˝

Csókakő III. Pünkösdi Királya Steiner Máté, Királynője Havasi Rita lett
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Július 30.-án Szazonov üzenetet 
küld a német kormánynak: „Ha 
Ausztria elismervén, hogy az 
osztrák-szerb probléma európai 
méreteket öltött, késznek mutatkozik 
elhagyni ultimátumából azokat a 
pontokat, amelyek sértik Szerbia 
szuverenitását, Oroszország 
hajlandó felfűggeszteni katonai 
előkészületeit.” Az üzenetből 
kitűnik a szláv álnokság, mert 
már idejét múlta, a háború 
már megindult a Monarchia 
és Szerbia között. És ki tette 
európai méretűvé a Monar-
chia trónörökösének meg-
gyilkolását? Oroszország és 
Franciaország, akik a merény-
let miatt nagyhatalmi konfe-
renciát akartak összehívni! A 
Monarchia pedig állandóan azt 
hangoztatta, hogy a merénylet 
miatti konfliktus a Monarchia 
és Szerbia ügye, s abba a nagy-
hatalmi csoportosulások ne 
avatkozzanak bele, mert abból 
világháború lehet!

Július 30-án a cár Orosz-
országban hivatalosan is elren-
delte az általános mozgósítást. 
Franciaország augusztus 1-én 
du. ¾ 5-kor, Német-ország u-
gyancsak augusztus 1-én du. 5 
órakor, – az érdekelt nagyhatalmak 
közül utolsóként – mozgósított. 

Aztán következtek a hadüzenetek: 
A Monarchia Szerbiának július 28-
án, Németország Oroszországnak 
augusztus 1-én, Franciaországnak 
augusztus 3-án, Belgiumnak au-
gusztus 4-én, Anglia Németország-
nak augusztus 4-én, Montenegro 
a Monarchiának augusztus 5-én, a 
Monarchia Oroszországnak augusz-

tus 6-án, Szerbia Németországnak 
ugyancsak augusztus 6-án, Mon-
tenergro Németországnak augusz-
tus 11-én, Franciaország és Anglia 
a Monarchiának augusztus 12-én, a 
Monarchia Belgiumnak augusztus 
27-én. 

Egy hónap alatt lángban állt 
egész Európa, a határokon pedig au-
gusztus 31-én a Központi hatalmak 
8 millió, az antant 12 millió katoná-
ja állt készen egymás gyilkolására: 
összesen 20 millió ember. 

Az antant a háború kezdetén a 
katonákat tekintve mintegy másfél-
szeres túlerővel rendelkezett a köz-
ponti hatalmakkal szemben, s ez az 
arány később tovább javult az antant 

javára. A központi hatalmak ugyanis 
veszteségeiket csak saját országuk-
ból tudták pótolni – aminek korlátai 
voltak, – ugyanakkor az antant ha-
talmak veszteségeiket gyarmataik-
ról bőven ki tudták egészíteni. (Pl. 
Oroszország hatalmas veszteségei 

ellenére a Szibériában mozgó-
sított katonákkal kiegészülve 
1916 nyarán összesen 12 millió 
katonával rendelkezett.) 

II. Vilmos császár július 
31-én bejelenti, hogy Német-
országot háborús veszély 
fenyegeti, ezért elrendeli a 
tartalékosok behívását és a ha-
tárok lezárását. 

E hírre a II. Miklós cár au-
gusztus 1-én a következőket 
sürgönyözte a császárnak: 
„Megértem, hogy kénytelen 
vagy mozgósítani, de szeretnék 
tőled ugyanolyan biztosítékokat 
kapni, amilyet én adtam neked, 
tudniillik, hogy ezek az intézke-
dések nem jelentenek háborút, 
és hogy tovább folytatjuk tár-
gyalásainkat a mindannyiunk-
nak oly drága általános béke 
érdekében. Kipróbált régi 
barátságunk, Isten segítsé-

gével, meg kell akadályozza a 
vérontást. Bizalommal várom 

válaszodat.” Hazug szavak, mert 
a békének milyen biztosítéka az, 
amikor Német-ország nyugati ha-
tárán ott áll támadásra készen négy 
hadseregben 15 hadtest, a Monar-
chia határán pedig három hadsereg-
ben 12 hadtest, két hadsereg között 
pedig még egy összekötő hadtest, 
összesen 6,5 millió orosz katona. 
A német császár felelete erre nyílt 
és világos, nem hazugságok töm-

9. Megkezdodik a világháború
Dr. Dunka Sándor cikkének harmadik része

˝

Szazonov, az Orosz Birodalom
külügyminisztere
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kelege, s nem hivatkozik állan-
dóan a béke megőrzésére. Pourtales 
szentpétervári német nagykövet 
uralkodója nevében átadja Szazo-
novnak augusztus 1-én a német 
hadüzenetet, mely a következő sza-
vakkal végződik: „Felséges uralko-
dóm, a császár Őfelsége birodalma 
nevében elfogadja a kihívást, s úgy 
tekinti hogy hadiállapotban van 
Oroszországgal.” 

Az első világháború kitörésével 
kapcsolatban eddig azokat az ese-
ményeket ismertettük, mely a tö-
megek szeme előtt játszódott le, 
tehát az akkor élő európai emberek, 
majd pedig a történelmi kutatások 
alapján XX. század később született 
egyedei is megismerték.

Ismeretlenek maradtak azon-
ban előttük azok a hatalmak, akik 
az eseményeket ismeretlenül a hát-
térből irányították. A háború mögött 
a világ pénzügyi óriásai álltak, 
akik hatalmas kölcsönöket adtak a 
fegyverkező államoknak. Oroszor-
szág, Anglia, Franciaország, Olasz-
ország és a Monarchia teljesen el 
volt adósodva, és ezek a pénzügyi 
hatalmak kölcsöneik kamatos visz-
szanyerésében csak egy háború ki-
robbantása esetén bizakodhattak. 
A hatalmak közül csak a Német 
birodalom maradt meg kölcsön 
felvétele nélkül. Németországban 
a társadalom többi hatalmaktól 
eltérő formája szükségtelenné az 
eladósodást. A nagyhatalmakban 
demokrácia volt, ez pedig nem-
csak az emberek szabadságát, ha-
nem a pénzszerzés szabadságát is 
jelentette, s ezzel sokan az állam 
megkárosításával éltek is. Német-
országban is demokrácia volt, ezt a 
szabadságot azonban a német öntu-
dattól, az „űbermencsh” gondolattól 
átnevelt emberek az állam megkáro-

sításával történő pénzszerzésre nem 
használták fel. Németországnak 
tehát nem volt szüksége kölcsönre, 
mert ott a leggazdagabb kapitalis-
ták is az állam érdekében dolgoz-
tak, vagyis a demokratikus Német 
birodalomban olyan diktatúra volt, 
melyet az ország lakói – ha öntu-
datlanul is, – az „űbermensch” sovi-
niszta gondolattól áthatva magukra 
erőszakoltak.

A pénzügyi hatalmak azonban 
ebbe nem nyugodtak bele, s Német-
országot egy háborúra kénysze-
rítve, majd a háborút elveszítve, 
a Német birodalom is a pénzügyi 
hatalmak kezébe kerül. A háború 
kirobbantásának felsorolt szereplői,  
– sokszor öntudatlanul is – ennek a 
világot átölelő pénzügyi maffiának 
az eszközei voltak.

A pénzügyi hatalmaknak vol-
tak a világháború kirobbantásával 
konkrét céljaik is: 

· A háborút az antantnak kell 
megnyerni, tehát Anglia, Francia-
ország, Oroszország és Olaszország 
a pénzügyi hatalmaktól felvett 
kölcsönt vissza tudja fizetni, tehát 
itt veszteségük nem lesz. 

· A háború végére, – függetlenül 
jelenlegi felkészültségüktől – a Né-
met birodalom összeomlik, ekkor 
a győztesek olyan magas háborús 
jóvátétellel fogják megterhelni, 
hogy azt kölcsönök felvétele nélkül 
nem tudja visszafizetni. Kölcsönt 
pedig csak a pénzügyi hatalmak tud-
nak adni, s ezzel a Német birodalom 
is a kezükben lesz. 

· A Monarchia veresége ellenére 
is vissza fogja fizetni kölcsöneit, 
legrosszabb esetben kényszerítik. . 
(Ekkor még szó sem volt a Monar-
chia felosztásáról) 

Már a korábbi századokban is, 
de különösen a XIX. század végén, 

ez a pénzügyi maffia irányította a 
nagyhatalmak gyarmati háborúit. 
Ismertes előttünk, hogy a XX. 
század elejére a Nyugat-Európai 
hatalmak és Oroszország nyíltan, 
vagy provokáció által megszállta 
Ázsia, Afrika és Amerika minden 
önálló, – korábban bennszülöttek 
által lakott – területét és gyarmat-
birodalmává tette. Ismerjük a gyar-
matosítás körülményeit, az Észak-
amerikai indiánok kiirtását, a Közép 
és Dél-amerikai indiánok kegyetlen 
kizsákmányolását, az afrikai feke-
ték rabszolgasorsba hurcolását, az 
otthon maradt négerek és arabok 
leigázását, az oroszok provokációit 
és írtóháborúit az ázsiai mohamedán 
országok ellen, Kína megalázását, 
India, Hátsó-India és India üzleti 
kizsákmányolását, Ausztrália és az 
Óceániai szigetvilág megszállását 
és gyarmatosítását. Ezt korábban 
még a szervezetlen pénzügyi hatal-
mak irányították, de Japán kapita-
lista állammá alakítását, – s ezzel 
az orosz keleti terjeszkedés megállí-
tását, – már a szervezett pénzügyi 
hatalmak működtették. Fölösleges 
bizonyítani, hogy a gyarmatosí-
tott törzsek, országok lerohanása, 
sokmillió ártatlan ember kiirtását 
jelentette, ez azonban a pénzügyi 
hatalmakat nem érdekelte. Azt pe-
dig fölösleges megemlíteni, hogy a 
gyarmati háborúkban mindenütt a 
most „antantba” tömörült államok 
voltak az agresszorok! 

Ezeket a hatalmakat aztán az 
sem érdekelte, hogy az első világ-
háborúnak csak a hadseregekben 
közel 9 millió hősi halottja, 22 mil-
lió rokkantja, s számlálhatatlan pol-
gári áldozata lett. 

A továbbiakban röviden a had-
színtereken történt eseményeket is-
mertetjük.
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Molnár Istvánt azt gondolom, 
hogy senkinek nem kell bemutat-
ni, hiszen mindenki ismeri őt itt 
Csókakőn. Az „öreget”, a „tesita-
nárt”, a „tanárurat” a közélet min-
den részében meg lehet találni.  

Jó ideje már, hogy itt él közöttünk, 
s lakóhelyéül választotta Csókakőt. 
Ha a Téli Kupáról beszélünk, ak-
kor a Felvidék csapatának tagja 
volt és mai napig drukkere. A Fel-
vidékben még 65 évesen is magára 
húzta a mezt. Ha az asztaliteniszről 
beszélünk, akkor is Molnár Pista 
bácsi jut az eszünkbe, hiszen több 

éve már szervezi a falubajnokságot. 
Meg is „fenyeget” mindenkit, aki 
nem megy el, ezen rangos bajnok-
ságba, ütni a labdát, hogy igazgatói, 
enyhébb esetben osztályfőnöki fi-
gyelmeztetésben fogja részesíteni, 
a hiányzó, a versenyről elmaradó 
egykori ne-bulóit, diákjait. Két év-
vel ezelőtt a Magyar Tollaslabda 
Szövetség munkája elismeréséül 
Életműdíjjal díjazta, az idén a Test-
nevelési Egye-temen átvehette a 
második aranydiplomáját. Az idei 
év májusában pedig betöltötte a 80. 
életévet. Felkértem őt, hogy az elért 

eredményeit, szakmai életútját ossza 
meg velünk, hiszen jól ismerjük őt, 
ám munkáját, sikereit már kevésbé 
tudjuk számon tartani. Kérem, fo-
gadják szeretettel az alábbi cikket, 
ami róla szól, annak az embernek a 
tollából, aki mindezt átélte, megélte.

Pista bácsi az életműdíjadhoz, 
aranydiplomádhoz ezúton is, a köz-
ség nevében is, gratulálok, születés-
napod alkalmából pedig erőt, egész-
séget kívánok neked!

Csókakő, 2014. július 31.                                         
Fűrész György polgármester

Július 1-én a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeum szer-
vezésében ismét megkezdődött, il-
letve folytatódott az alsóvár régészeti 
feltárása. A sok törmelékből faragott 
kövek, csontok, fémdarabok, cserép-
maradványok kerültek elő. Megtalál-
ták és a törmelékből kiszabadították 
a törökök által épített dzsámi alapját, 
melyet hatalmas faragott kövekből 
építettek, valamint az eredeti járó-
szintet, ami egyben a csapadékvizet 
is kivezette a várból. A törmelékből 
előkerült kövek már akadályozták a 
régészeti munkálatokat. Dr. Hatházi 
Gábor régész kérésére a várbará-
tok hónapvégi mun-káját egy héttel 
előbbre július 19-ére szerveztük. Saj-
nos várbarátaink többségének már 
előre eltervezett programja volt erre 
a napra, így nem tudtak a munkában 
részt venni. Kértem Csöngedi Ro-
land és Csaba segítségét, hogy a 
Vértesalja Gyermekei tagságát 
mozgósítsák a munkára. A mozgó-

sítás sikeres volt, ők még a távoli 
ismerőseiket is értesítették. Somogy 
megyéből jött 4 fő, Baranyából 4 fő, 
Pest megyéből 1 fő, Fejér megyéből 
8 fő, várbarátok 9 fő, összesen 26 fő 
dolgozott ezen a szombat délelőttön. 
A felhalmozott kőkupacokat sike-
rült elrakni, a feltárandó területet 
szabaddá tenni. Köszönöm Roland-
nak és Csabának, de minden részt-
vevőnek az önzetlen segítséget. 
Július 2-án volt a várkápolna ün-
nepélyes átadása. Ezen a napon egy 
álom teljesült. Sokan nem hittek ab-
ban, hogy az ősi várkápolna felépül-
het. Most itt áll teljes pompájában, 
mégis egyszerűségében. Nagy öröm 
ez nekünk 19 évi munkánk után. Kö-
szönetet mondunk a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt.-nek hogy az 
anya-gi fedezetet biztosította.

Az átadási ünnepségen részt 
vett Horváth Viktória államtitkár 
és Marjai Gyula a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. főigazgatója, 

akitől ígéretet kaptunk a munkák 
további folytatására. Az avatási ün-
nepségen díszőrséget állt a Szent 
Donát Borrend és a Várbarátok Tár-
sasága. Köszönjük szolgálatukat. 
Köszönettel tartozunk az állófogadás 
előkészítőinek is, akik sokat fáradoz-
tak az átadás sikeréért. Az ünnepség 
kiemelkedő színfoltja volt, hogy a 
Fejér Megyei Szent György Egye-
temi Oktató Kórház énekkarának 
egy csoportja is fellépett. Köszönjük 
a felemelő pillanatokat!

A várbarátok legközelebbi össze-
jövetele augusztus 30-án szombaton 
lesz. Gyülekező reggel 8 órakor a 
várkapunál. Feladat lesz az utak kar-
bantartása, kövek összegyűjtése, a 
vár takarítása a várnapokra. Szeret-
nénk, ha a fiatalok közül többen csat-
lakoznának hozzánk és kapcsolód-
nának be a várbarátok munkájába.

Csókakő, 2014. július 30.
Sörédi Pál

Várbarátok Társasága elnöke

Várhíradó

Életmudíj˝
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Életút dióhéjban
Molnár István
1934.05.23. Tiszaföldvár

Iskoláimat Szolnokon végeztem 
4 elemi, 4 polgári, közgazdasági 
szakközép, érettségi

Középiskolában láttam először 
testnevelő tanárt, hatására lettem 
testnevelő.

Középiskolai sportágak: evezés, 
kerékpár, atlétika, kosárlabda, de fő 
sportág a torna versenyszerűen.

2 év munka a képesítésnek 
megfelelő könyvelés, terv-statisz-
tikus. Ezen két év alatt az egyetem 
tornacsapatában versenyeztem. 

1954–57-ig Pécsi Pedagógiai Fő-
iskola biológia-testnevelés szakán 
1957-ben diploma

1957–1965-ig Martfűn testne-
velő. Az egyesületnél atlétika edző – 
versenyző, kézilabdázó, vízisí edző.

1965. Mór, Petőfi Sándor Ált. 
Iskola, óraadó a Táncsics Gimnázi-
umban. 

1968. Mór, Radnóti Miklós Ált. 
Iskola majd ismét 2 napon óraadó a 
Táncsicsban és a Perczelben.

1975-től a Táncsics állományában 
testnevelő 1995-ig nyugdíjaztatá-
somig. 

Móri időszakom alatt a Rad-
nótiból és a gimnáziumból 12-szer 
voltunk, kvalifikáltuk magunkat a 
sí-szánkóban a téli havas országos 
döntőkön.

1995-től nyugdíjállomány mel-
lett tanítás a következő iskolákban: 

1995–96 Székesfehérvár, Zentai 
úti általános iskola

1996–97 Székesfehérvár, István 
kir. ált. iskola

1997–2005 Isztimér, Füle, Ma-
gyaralmás, óraadói státuszban.

A Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesületének Móri Váro-
si szervezetének alapító tagja, el-
nökhelyettese, majd 2005-től elnöke 
vagyok. Feladatunk a testnevelők 
érdekvédelme, a magyar testnevelés 
és egyetemes sport szervezése segí-
tése. Főfoglalkozáson kívül feladatok 
végzése: a járási úttörőszövetségen 
belül sportfelelős:versenyek szer-
vezése, lebonyolítása ( a móri Diák 
Sportbizottság elnöke) 

Járási Pedagógus Szakszervezet 
elnökségi tagság (Ped. sportverse-
nyek szervezése, részvétel) 

Táncsics Mihály gimnáziumban 
pedagógiai alaptervi titkár voltam.

1965-től napjainkig 4 tornaünne-
pek szervezése, lebonyolítása, isko-
lámmal részvétel

1973-tól a tollaslabda sportág 
meghonosítása

10 évig gyógyúszásban rétvevők 
oktatása, majd évenkénti versenyük 
szervezése hagyományteremtés ré-
vén a mai napig élő versenyeztetés.

1970-től a móri diákok úszások-
tatása oroszlányi uszodában történő 
megvalósítása. 

Mindenkori iskoláimból orszá-
gos döntőkön való részvétel és he-
lyezések:

atlétika: Győr, Tata,  úttörő sta-
dion 2.6 hely

asztalitenisz: Túrkeve 2. hely
tájékozódási futás: Szombathely 

6. hely
sakk: 3 ízben, egyszer egy 2. 

hely
turisztika: ODK 5 alkalommal 
tollaslabda: 6 alkalommal 2 arany
országos középiskolai verseny: 3 

ezüst
diákolimpia: 5 bronz

Sí – szánkó verseny: 2 arany, 2 
ezüst, 3 bronz.

Tollaslabdában leraktam az 
alapokat, tanítványomat Gombás 
Szabolcsot elindítottam az országos 
versenyeken, kiváló eredményeket 
ért el Ezerjó egyesület munkavég-
zésén. 

A megyében 12 iskolában honosí-
tottam meg a tollaslabda sportágat. 

1994–96-ig a Magyar Tollaslabda 
Szövetség utánpótlás bizottságának 
voltam az elnöke.

Móron 4 iskolából jutottunk el az 
országos döntőre. 

Ezen kívül óraadóként a kö-
vetkező iskolából kerültek verseny-
zőim országos döntőre: Székesfe-
hérvár Zentai úti Általános Iskola, 
Füle, Székesfehérvár Vasvári, István 
király Általános Iskola , Vörösmarty 
Szakközépiskola.

2007-ben megkaptam a Pécsi Fő-
iskolán az aranydiplomát, 2008-ban 
a Testnevelők Országos Egyesületé-
nek és a Magyar Olimpiai Bizottság-
nak az elismerő oklevelét, 1995-ben 
szakszervezeti tevékenységemért 
az EÖTVÖS emlékérmet, 2010-
ben a Magyar Tollaslabda Szövet-
ség elismerő oklevelét, 2011-ben a 
„Matolay Életműdíjat”, 2012-ben a 
Fejér-megyei Tollaslabda Szövet-
ség Életmű DÍJÁT, 2014-ben a test-
nevelési Egyetem az arany diplomá-
mat.

Tizenegy testnevelő van a pá-
lyán, akiket felkészítettem a felvé-
teli vizsgára és el is mentem velük a 
nagy megmérettetésre. 

Molnár István
nyugalmazott testnevelő
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Megkezdődött a bajnoki idény-
re történő felkészülés.

A futballcsapat nevezését 
időben benyújtotta szakvezetés, 
az igazolások és az orvosik ad-
minisztrációja, most a fő téma a 
klubnál. 

A szakvezetés élén is változá-
sok történtek, Rácz László tech-
nikai vezető lemondott posztjáról, 
és Szabó Zsolt vezetőedző sem 
folytatja tovább a csapat irányí-
tását. Ezúton is köszönjük a le-
mondott szakvezetőknek az eddigi 
munkájukat, mindketten a csapat 
közelében maradnak, továbbra 
is számítunk a segítségükre az 
egyesületnél.

A csapatot technikai vezetőként 
és játékos edzőként Szabó Szilárd 
irányítja tovább, segítője pedig 
Kadlecsik Tibor lesz.

Az adminisztratív feladatok 
mellett megkezdődött a nyá-
ri felkészülés, s három edző 
mérkőzést játszottak a játéko-
saink.

Jelentős változás még, hogy 
Répási Tamás magasabb osztály-
ban a Fehérvár-csurgónál folytatja 
a labdarúgást. A Tominak ezúton 
is köszönjük az eddigi játékot, 
sok sikert kívánunk neki a továb-
biakban, s reméljük, hogy ez az 
igazolás csak az első lépcsője lesz 
annak, hogy minél magasabb osz-
tályú csapatoknál játszhasson.

Az elmúlt hetekben a következő 
eredmények születtek:

Sárkeresztes, 2014. július 13. 
Sárkeresztes – Váralja SC Csókakő 
2–3 (0–2)

Gólszerzők: Zsolnai Richárd, 
Máhr Dániel, Falusi József

Az első félidőben jól játszott 
a csapatunk Zsolnai Richárd ta-
lálatával szereztünk vezetést. 
Egy nagyon szép akció végén 
Máhr Dániel bomba gólt lőtt 20 
méterről. A találkozó során négy 
fiatalt is beépítettünk a csapatba, 
annak érdekében, hogy szokják a 
nagypályás körülményeket. A má-
sodik félidőben feljött a Sárkeresz-
tes, kiegyenlítették a mérkőzést, 
ám Falusi József lövése a szöglet 
után egy védőn megpattanva meg-
zörgette a hálót, így állítva be a 
3-2-es végeredményt.

Csókakő, 2014. július 20. 
Váralja SC Csókakő – Söréd SE 
1–3 (0–0)

Gólszerzők: Kutassy Barnabás

A mérkőzést az edzés jegyé-
ben tartottuk meg, így az a dön-
tés született, hogy a két félidőt 
harmadoljuk, így biztosítva több 
lehetőséget a pihenésre és a pá-
lyán történtek menet közbeni meg-
beszélésére. Ezen a mérkőzésen is 
az volt a jellemző, hogy több fi-
atalt, új játékost próbáltunk ki, il-
letve gyakoroltuk az edzések során 
megbeszélt elemeket. Az első 
félidő kiegyenlített játékot hozott, 
a két csapat nem bírt egymással. 
A második játékrészben a Söréd 
jobban játszott, szép megoldá-
sokat láthattunk a sörédiektől. 

A csókakőiek egyetlen találatát 
Kutassy Barnabás szerezte.

Söréd, 2014. július 27. Söréd 
SE – Váralja SC Csókakő 2–0 
(1–0)

Az előző heti mérkőzés visz-
szavágóját játszottuk le ezen a 
vasárnap. Itt is három harmadra 
osztottuk a mérkőzést. A nyara-
lások, szabadságolások miatt ép-
pen tizenegyen tudtunk kiállni, 
így aki eljött az végig lehetőséget 
kapott a játékra. Szép megmozdu-
lásokat láthattunk a mieinktől, s a 
kondíció is próbára lett téve min-
den pályán lévő játékosnál. Gólt 
azonban, nem sikerült szerez-
nünk. A Söréd ezen a hétvégén 
jobb volt, s a mezőnyfölényüket 
ők gólokra váltották. Ezektől füg-
getlenül úgy érzem hasznos volt 
ez az edzőmérkőzés is, ahol egy 
ilyen helyzetben is látszott, hogy 
van tartása a csapatnak.

A csapat legközelebb a Ma-
gyar Kupában a Bakonycsernye 
futballcsapatát fogadja 2014. au-
gusztus 3-án. A bajnokság 2014. 
augusztus 17-én indul útjára, azon-
ban még jelenpillanatban nem áll 
rendelkezésre sorsolás, így nem 
tudjuk, hogy kivel kezdjük meg a 
2014/2015-ös pontvadászatot. 

Mérkőzéseinkre minden druk-
kert, érdeklődőt nagy szeretettel 
várunk!

Csókakő, 2014. július 31.                                                                   
Kadlecsik Tibor

Elkezdodott a felkészülés az új bajnoki idényre˝ ˝
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Csókakoi Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Kiadja: Csókakői Önkormányzat, 8074 Csókakő, Petőfi u. 3.  Telefon/fax: 22/422-001
Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
Kövessék figyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

˝

Ebben az évben is megrendezi a 
Barkócaberkenye Néptánccsoport a 
Csókakői Szüreti Felvonulást. Idén, 
a szokásoktól eltérően, augusz-
tusban áll össze a lovaskocsikból, 
lovasok-
ból, trak-
torokból, 
kis és 
nagy tán-
cosokból,  
valamint 
borlova-
gokból a 
színes ka-
v a l k á d , 
hogy a 
k i s b í r ó 
m ö g ö t t 
haladva, 
végigjár-
va a falut, hogy mindenkihez eljus-
son a bíró üzenete. Való igaz, hogy 
a hagyomány szerint ősz derekán 
kéne engedélyt adni a szüretre, de a 
szeptemberi és az októberi program 
annyira sűrű a környéken, hogy le-
hetetlen komolyabb programütközés 
nélkül megrendezni a felvonulást.

A jó szórakozás garantált, hi-
szen óvodás, iskolás és felnőtt 
vállalkozók tucatja táncol majd a 
megszokott megállóhelyeken. Ter-
mészetesen zenében sem lesz hiány 
és a Szent Donát Borrendnek, vala-
mint a kedves, csókakői gazdáknak 

köszönhetően, bor is kerül majd 
mindenki poharába, az asszonyok 
süteményei pedig még senkinek 
sem okoztak csalódást.

A hagyományoktól eltérően, a 
felvonulás estéjén nem lesz szüreti 
bál és sajnos az élő zene is elmarad 

(Szilárd  és az Ő Zsuzsijának nászút-
ja miatt). De garantáltan népzenétől 
zeng majd a falu közepe! Ugyanis 
helyette egy levezető kemencés 
dínom-dánomra invitálunk min-
denkit, akinek még nem tud leállni 
a lába, vagy újra töltené a poharát, 
esetleg szívesen elhozná az állomá-
sokon megmaradt harapnivalót, 
vagy egyszerűen csak jól érzi magát. 
Ezen az estén ismét füst száll majd 
a falu kemencéjéből, gyomrában 
forró finomságokkal.

Ünnepeljünk tehát augusztus 30-
án kezdve a vár alatt, az utcákon át, 
a faluházig, hogy tele legyenek a 

szüretelő 
k á d a k , 
hogy jó 
legyen az 
új bor – és 
f o g y j o n 
el az óbor 
– , hogy 
együtt le-
g y ü n k , 
mulassunk 
és ismét 
jól érezzük 
magunkat!

V é -
gül, ahogy 
m o n d a n i 

szoktuk:  Aki hallja, adja át!

Berkenye-elnökség

Szüreti felvonulás




