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Tisztelt Csókakőiek!

A Szent Donát Napi Búcsúnkat 
is megültük a hagyományaink sze-
rint, majd az augusztus 20-a jelezte, 
hogy lassan vége a nyári szünetnek 
és indul az iskola. Mindenkinek 
szeretném felhívni a fi gyelmét az 
iskola kezdésre. Az útjainkon újra 
megjelennek az iskolába igyekvő 

gyerekek. Kérem a szülőket, hogy 
gyermekeiket készítsék fel a köz-
lekedés alapvető szabályaiból. Az 
autósoknak pedig felhívom a fi -
gyelmét, hogy fokozottan tartsuk 
be a sebességkorlátokat, lehetőleg 
körültekintően vezessünk, a par-

kolásnál is fi gyeljünk oda, főként 
az iskola mellett lévő buszfordu-
lót hagyjuk szabadon, vigyázzunk 
gyermekeinkre. 

A tűzgyújtási tilalom szeptember 
14-éig van érvényben, de az orszá-
gos tűzgyújtási tilalomra is legyünk 
tekintettel. A tüzeléses időszak alatt 
is javaslom a komposztálás előny-
ben való részesítését, hiszen így le-

vegőnk is sokkal tisztább lesz. Ké-
rem, hogy fi gyeljünk az útra, járdára 
behajló ágak megnyesésére. A tűz-
gyújtási tilalmat egy-két kivételtől 
eltekintve mindenki betartotta, aki 
elfeledkezett erről, az együttműköd-
ve a tüzet eloltotta. Éppen ezért kö-

szönöm mindenkinek a tűzgyújtási 
tilalom betartásában való eredmé-
nyes részvételét.

Ha szeptember, akkor Csókakői 
Várjátékok. Az ünnepi eseményso-
rozat megkezdése előtt 2015. szep-
tember 3-án 16 órakor átadjuk a vá-
rat a közönségnek, terveink szerint 
ebben segítségemre lesz L. Simon 
László államtitkár, Törő Gábor or-

szággyűlési képviselő 
és Marjay Gyula az 
MNV Zrt. főigaz-
gatója. Szeptember 
4-én a Művelődési 
Házunkban 14 órakor 
Kosztics László ki-
állítását nyitjuk meg, 
majd este a vár alatti 
rendezvény téren 19 
órakor Hungarica, ezt 
követően 21 órakor 
Bikini koncert lesz. 
Szeptember 5-én a 
Csókakői Várjátékok 
második napján szá-
mos neves művész, 
előadó, lézer show, 
tüzijáték fogja szóra-
koztatni a látogatókat. 
A várjátékok negye-
dik napján a vásá-

ré, és a gyerekeké lesz a főszerep, 
kézműves játékok, Csurgó Zenekar, 
igazi morzsa party várja a kicsiket 
és nagyokat. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Fűrész György
Csókakő polgármestere

2015. szeptember, XIX. évfolyam 09. szám
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Várhíradó - Ez a vár, az a vár!
A Fejér Megyei Hírlap 2015. 

július 30-i számában megjelent ol-
vasói vélemény „Ez a vár már nem 
az a vár” cikkéhez szeretnék hoz-
zászólni. A megye lapjának, egy 
nyugdíjas fehérvári olvasója: (Név 
és cím a szerkesztőségben) hossza-
san taglalja a Csókakői Várral kap-
csolatos ismereteit, és kifogásait az-
zal kapcsolatban, hogy miként lett 
helyreállítva a várunk. A cikk mel-
lett nyilván nem mehettem el szó 
nélkül, és tollat, azaz billentyűzetet 
ragadtam, hogy tájékoztassam az 
olvasókat. A cikk több tárgyi téve-
dést is tartalmaz, illetve magának a 
kritikus olvasónak is szerettem vol-
na reagálni, hogy a helyreállítással 
kapcsolatban milyen szempontok 
érvényesültek. 

Olvasónk bár gyűjti a várral kap-
csolatos írásokat, emlékeket, a cikk 
szerint sokat tud a várról, mégis 
több olyan komoly tévedést ír le, 
amit mindenképp helyre kell ten-
ni, hiszen a tájékozódó olvasót is 
megtéveszti, és téves ismeretanyag-
gal látja el. Elöljáróban még annyit 
azért leírnék, hogy a vár komoly 
régészeti kutatás, tervezés, és mű-
emlékvédelmi felügyelet, szigorú 
örökségvédelmi szabályok mentén, 
a leghitelesebb formában került, ke-
rül helyreállításra, tehát ez a vár, az 
a vár, amit őseink ide építettek.

 Az első megállapítása a szerző-
nek a vár helyreállítására vonatko-
zik, a lakótelepi házakat idéző stílust 
jelöli meg. Téves a megállapítása, 
mivel nem ebben az általa megjelölt 
stílusban épül a vár. A kaputorony 
kinézete ilyen, lehet ezt a paneltor-
nyokhoz hasonlítani, ám Zombori 
G. rajza 1864-ből, Könyöki József 

rajza 1885-ből, Cserna Károly met-
szete 1896-ból, Csernó Géza távlati 
rajza 1897-ből, Károly János 1899-
ben készített fényképe, és Müllner 
János 1914-ből dátumozott fotója 
megnyugtathat mindenkit, hogy a 
kaputorony eredetileg is így nézett 
ki. A XX. század végére megmaradt 
csonka kaputorony Csókakő jelkép-
évé vált, olyannyira, hogy még egy 
ideig a csókakői címernek is a fő al-
kotóeleme lett 1998-ig. Ennek okán 
is megtartottuk a csonka kaputorony 
részét az újjáépített toronyban. A vár 
kaputornyának kiegészítését nem 
panelokból, hanem a középkorban, 
és a török korban is gyakran használt 
téglából oldotta meg a tervező. A ka-
putorony helyreállításánál az eredeti 
kinézetének az elérése volt a cél, ak-
ként, hogy jól elválasztható legyen 
a 21. század építő munkája. Az első 
konstrukció valóban nem volt haté-
kony, ami a festést illeti, reméljük a 
most felvitt réteg biztosítani fogja 
a fal állagmegóvását. Amennyiben 
nem, úgy a kaputoronynak ez a ré-
sze is bepucolásra kerül. Mi csóka-
kőiek a kiegészítést kővel szerettük 
volna megoldani, ám a műemlékvé-
delem, és az örökségvédelem, nem 
támogatta az elképzelésünket, mivel 
meg akarták tartani a középkorból 
ránk maradt csonka kaputornyot, 
hogy a teljes építmény és a megma-
radt rom látványát is megőrizzük. A 
várkapu előtt nem vizesárok van. A 
hegy tetején nem volt akkora vízho-
zamú forrás, patak, folyó, ami lehe-
tővé tette volna azt, hogy vizes árkot 
alakítsanak ki. A cikk szerinti „vizes 
árok” a kaputoronyhoz tartozó far-
kasverem.  A csörlő nem 9 perc alatt 
húzza fel a felvonóhidat, hanem kb. 

6-8 perc alatt, és a leeresztés sem 9 
perc alatt történik, hanem kb. 4-5 
percet vesz igénybe. A felhúzás se-
bessége a kezelő személyzet fizikai 
erejétől is függ. Ám, bőven elegen-
dő volt ez az idő a vár bezárásához, 
hiszen már jóval távolabb látták az 
érkező ellenséget, a vár védői. Az 
eredeti csörlős felvonó szerkezet 
lett helyreállítva. Nem helytálló, 
amit a cikk szerzője állít, hogy az 
ellensúlyos hídfelvonó szerkezet 
helyét 40 éve, azaz 1965-ben még 
lehetett látni.  A régészeti feltárás 
során a cikk szerzője által említett 
ellensúlyos hídfelvonó szerkezet 
helyének maradványait nem talál-
ták meg. Nincs meg az ellensúly 
aknája sem. Az 1925-ben és 1962-
ben készült fotókon eme hídfelvonó 
szerkezet helyét nem látni sehol, így 
nagy biztonsággal megállapíthatjuk, 
hogy a hídfelvonó szerkezet csör-
lős volt. A jelenleg működő eredeti 
kapuvédelmet bemutató felvonó és 
kapuvédelem egyedülálló és valódi 
különlegessége a várnak.

A kápolna. Meglepő számom-
ra a szerző magabiztossága, hogy 
egy ilyen olvasói véleményoldalon, 
utána járás nélkül, minden kutató 
munkát felrúgva, és fittyet hányva 
a valóságnak, a korabeli felméré-
seknek, műszaki rajzoknak, fényké-
peknek kijelenti, hogy „ A kápolna 
eredetiben a ma felépítettnek a fele 
sem volt.” Tájékozatlanságát még 
jobban kiemeli, hogy a vár helyőr-
ségét 25-30 fősre teszi a szakáccsal 
együtt. Azt állítja, hogy a kápolná-
ból dzsámit alakítottak ki a törökök. 
Természetesen ez az állítás nemes 
egyszerűséggel valótlanság, nélkü-
löz minden valóság alapot. A ká-
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polnát török kori emlékként írja le, 
s rossz példaként említve, felkiáltást 
tesz közzé, hogy: „török idők épít-
ményeit ne állítsák helyre!”  Meg-
jegyezném, török kori épületet, em-
lékeket már tártunk fel a várban, ám 
török kori építményeket még nem 
állítottunk helyre. A török külön 
dzsámit, vagy mecsetet épített ma-
gának, ennek az épületnek az alapját 
és falmaradványát tavaly 2014-ben 
megtalálták a régészek. A létszám 
adatokkal kapcsolatban a valóság 
az, hogy jelentések vannak a vár 
helyőrségéről, annak összetételé-
ről, éppen ezért a legutolsó adattal 
cáfolnám meg a 25-30 személyt és 
a szakács mítoszát. A töröktől 1687. 
október 17-én a várat visszafoglaló 
Zichy István győri alkapitány jelen-
tése szerint a vár készletekkel jól el 
volt látva. A magyar csapatoknak 
20 török ágyúval és 68 katonával 
kellett szembe nézniük. A várban, 
rajtuk kívül még 97 asszony és 39 
gyermek tartózkodott. A fehérvári 
nyugdíjas írónk a vár létszámát 25-
30 főben határozta meg legfeljebb. 
Én inkább hiszek a katonai jelentés-
nek, ahol a vár vissza foglaláskori 
létszáma összesen 204 fő volt. A 
törökök a kápolnában nem dzsámit, 
hanem kovácsműhelyt alakítottak 
ki. Ezt bizonyítja a falazott kovács-
tűzhely megmaradt talapzata, és a 
tűzhely fölötti falak korommal tör-
ténő elszíneződése. A kápolnáról 
pontos méret adataink vannak, bárki 
utána nézhet, még levéltárba sem 
kell menni ezért. A kápolna helyre-
állításakor ugyanaz volt a cél, mint 
a kaputoronynál. Élesen el akarták 
különíteni az eredetit a romokban 
fennmaradt falaktól. A kápolnáról 
nem voltak képeink, így nem tud-
juk, hogy hogyan nézett ki pontosan. 
Épp emiatt a kápolna semmiképp 

nem épülhetett meg kövekből, hi-
szen a most látható felépítmény fel-
használva a középkori építészet je-
gyeit, csupán a régi falak, és a boltív 
fölé emelt védőtető, ami formájában 
megpróbálja megidézni, és meg-
őrizni az eredetit, ám az való igaz, 
hogy szintén 21. századi építmény. 
A bepucolását mi is szorgalmaztuk, 
hiszen a kaputoronynál az első fes-
tés nem igazán védte meg a falakat, 
így mi is és a tulajdonos állam is a 
tartósabb, és időt állóbb megoldást 
javasolta. A csókakői kőbánya kö-
veit javasolja a szerző felhasználni 
a várhoz. Azokat a köveket sosem 
használták a vár építéséhez, és nem 
is alkalmas épületkőnek az ott ta-
lálható nyersanyag, mivel erősen 
vasoxidos, ezáltal gyenge minősé-
gű követ lehetne onnan kitermelni. 
A bányát 2003-ban bezárták, onnan 
követ kitermelni szigorúan tilos! A 
várhoz a követ a mór felőli mészkő-
kiszögelésből termelték ki a közép-
korban, a kőbányát csak az 1950-es 
években nyitották meg.

A barbakán kaput nem bontották 
el, hanem boltívvel jelölték a helyét 
és befalazták az oldalsó bejáratot, 
elbontva az ív alá 1962-ben beépí-
tett támpillért. Barbakánt nem épí-
tettek eredetileg a kaputoronyhoz a 
Rozgonyi korban, azt később épí-
tették a 15. században hozzá. Épí-
tészetileg most elölről közelíthető 
meg a vár kaputornya a Rozgonyi 
kor felvonóhídját bemutatva, ami a 
barbakán megépülése után egyéb-
ként megszűnt, a farkasveremmel 
együtt. Emiatt lett az oldalsó kapu 
befalazva, ám jelölte az építész a 
későbbi bejáratot. A vár 716 év alatt 
sokat változott, több korszaka is 
volt. Sokszor nehéz a szakemberek-
nek eldönteni, hogy mit jelenítsenek 
meg a várból. Általában az a dön-

tés, hogy megmutatni mindent, amit 
lehet, és ami még építészetileg egy-
ségesen kezelhető. A most látható 
vár, főként a Csákok, Rozgonyiak, 
Bakicsok által épített várat jeleníti 
meg látványban. A vár építészeti-
leg sosem volt egységes, különböző 
korokban épültek a részei, amit le-
hetetlen teljes egységbe kovácsolni, 
de nem is kell, hiszen épp ez a mi 
várunkban az eredeti.

A kút, amit a szerző láthatott, a 
fellegvári ciszterna lehetett, feltéte-
lezem, hogy esővizet láthatott ben-
ne, saját vize nem volt soha. A kút 
mélységét 30 méterre tippeli, ami 
azért túlzás, hiszen negyven évvel 
ezelőtt már eléggé fel volt töltőd-
ve kövekkel. Alagsori épületek a 
várban nem voltak, a vár külső ré-
gészeti határa, maga az alsó várfal 
által övezett terület. A váron kívüli 
épületeket, várfalakat a korabeli fel-
mérések, rajzok, festmények nem 
jelölték, a régészeti terület megha-
tározásakor a 60-as években a vár-
falon kívüli területeken árulkodó 
jeleket nem találtak a régészek. Az 
alsó várban van még egy kút, ám 
azt idáig senki nem találta meg. A 
vár konyhájának helyét pontosan 
ismerjük, sőt a Szalonna Torony 
egy falmaradványa az alsó vár fölé 
emelkedik, amit reményeink szerint 
helyreállítanak majd. Az alsó vár 
régészeti feltárása jelenleg is folyik, 
több épület, lakóépület, raktárak, 
gazdasági épületek kerültek elő, a 
vár alsó részén. Az alsó várban talált 
épületmaradványok és leletanyagok 
kiértékelése még most is tart, ér-
demben nem tudok még beszámolni 
arról, hogy pontosan mit is látunk. 
A cikk végén az alagsori várral kap-
csolatos és a szerző által megjelölt 
szemtanúk beszámolóit nem tartom 
elég pontosnak, ugyanakkor az alsó 
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várban valóban találtunk kőből kifa-
ragott boltívekhez hasonló köveket.

Befejezésül egy újságírói szlo-
gennel zárnám gondolataimat, a 
„hír szent, a vélemény szabad”. A 
hír szentségét itt a tény szóval he-
lyettesíteném. A szerző feltételezé-
sekbe bocsátkozva, a tények figyel-
men kívül hagyásával a vélemény 

műfajba csomagolt korabeli, a fel-
tárást, a várral kapcsolatos alapos 
történeti kutatást megelőző elméle-
teket, koncepciókat írt le. Ajánlom 
figyelmébe Csókakő a harmadik 
évezred küszöbén című könyvet, 
ahol a várral kapcsolatban igen el-
avult, és hiányos ismereteit bővít-
heti és új, az utóbbi idők kutatási 

eredményeit feldolgozó tudásra is 
szert tehet.

Addig is, míg ismeretei nem bő-
vülnek, kérem fogadja el, hogy ez 
a vár, az a vár, Csókakő mindenkit 
szeretettel vár! Így nyílván Őt is.

Üdvözlettel: 
Fűrész György

Csókakő polgármestere

Újabb adomány Csókakonek˝

Sokan már idejét sem tudják an-
nak, mikor és hogyan kezdődött az 
a kapcsolat, amikor Heffingen és 
Csókakő vezetői, lakói, egy ked-
ves, baráti, szinte már családias 
kapcsolatot alakítottak ki.

Mindig szívükön viselték a kinti 
barátok Csókakő és a csókakőiek 
sorsát. Ruhákat, bútorokat, sport 
és más felszereléseket, valamint 
pénzt gyűjtöttek, hogy javítsák a 
csókakői emberek életminőségét, 
és egyébként is híres, jó kedvét.

A kezdetek kezdetén Gémesi 
József volt az összekötő. Ő mind a 
két ország polgára és ma is, bár más 
úton-módon, de támogatja Csóka-
kőt. Az általa elindított folyamat-
ból lavina lett. Egyre több és több 
adomány érkezett a távoli, idegen 
városból, ide, erre a kis Fejér me-
gyei településre.

Segítőkészségüknek, tenni aka-
rásuknak és a nagy szívüknek kö-
szönhetően sokat szépült, fejlődött 
Csókakő. Az óvoda és az iskola pa-
dokat, székeket, játékokat kapott. 
Segítettek felszerelni, az indulás 
idején, az idősek otthonát.  A pénz-
ből az oktatási intézmények abla-
kot cseréltek, és még sorolhatnánk 
a végeláthatatlan jó cselekedetek 

százait. Az élet szinte minden terü-
lete  megérezte a jó szándék jelen-
létét, de külön ki kell emelnem azt 
a szinte már szerelemnek mondha-
tó ragaszkodást, amit a Csókakői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület iránt 
érzett, illetve érez, a kinti, ma-
gyarbarát csapat. Minden tárgyi 
eszközt ide teremtettek, az autótól 
a motoros pumpán át az egyéni vé-
dőfelszerelésig. A tűzoltó szertár 
felújítása, az épületet körülölelő 
tér kialakítása is nekik köszönhető. 
Hogy az ÖTE ezeket biztonságosan 
és hasznosan tudja felhasználni, a 
működési költségekbe is besegítet-
tek. Az önkormányzat támogatásá-
val kiegészülve stabil, megbízható 
csapat jött létre, akik még oktatás-
ban is részesültek, így bármikor, 
bárhol bevethetők.

Hát ilyen barátokra tett szert 
Csókakő, tettek szert a csókakői 
emberek. Ám, ahogy azt a beve-
zetőben írtam, ez nem mostanában 
kezdődött, hanem huszonöt éve. A 
kinti csapat egyik motorja, aki szí-
vét-lelkét kitette e nemes ügy érde-
kében, a kezdetektől fogva, Nico 
Hendriks, mindenki Nico bácsija, 
még Csókakő ügyénél is nehezebb 
ellenféllel vette fel a harcot. Amíg 

korábban mindent meg tudott ol-
dani, most alul maradt az egyenlőt-
len küzdelemben, 69 éves korában 
elhunyt, idén március ötödikén, 
itthagyva Heffingent is és Csóka-
kőt is. Emlékét őrizzük úgy, hogy 
az ő munkájának is köszönhető az, 
hogy a falu szebb, modernebb és, 
hogy gyermekeink, unokáink olyan 
óvodába és iskolába járhatnak, ami 
bátran felveszi a verseny nagyobb, 
városi, akár nagyvárosi társaival 
szemben is.

Aki ismerte, annak nehéz lesz 
nélküle, de a sok jót, amit tett, nem 
fejezte be, mikor az utolsó „isten 
veledet” intette ennek a világnak, 
mert a temetésén és az után, a gyá-
szoló család adományokat gyűjtött, 
hervadásra ítélt koszorúk helyett, 
így még utoljára segített egy hánya-
tott sorsú családon, az iskolán és 
természetesen a Csókakői ÖTE-n 
is. Utóbbi háromezer eurós támoga-
tást köszönhet neki. Ezt az összeget 
úgy hasznosítja az egyesület, hogy 
Nico bácsi büszke legyen ránk, ha 
lát minket az égi ablakon, ha nem.

Köszönjük Nico bácsi, még egy-
szer és utoljára. Nyugodj békében!

palocsai jenő
képviselő
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Szeptember az ősz első hónapja, 
a betakarítási munkák dandárjának a 
kezdete, de még sok az egyéb ten-
nivaló a kertben. A hó elején (kb. 
10-ig) lehet szemzéssel szaporítani 
az értékesnek tartott gyümölcs és 
díszfákat, cserjéket. Gyep is telepít-
hető. Az idei ültetésű növényeket, 
friss magvetéseket öntözzük be. 
Kora őszi fagy a hónap végén már 
várható, ezért készítsünk elő fóli-
át, textíliát az érzékeny növények 
takarására. A kertben felszabadult 
területeket ássuk fel. A lehullott le-
veleket gyűjtsük össze, és ha nem 

fertőzöttek, vigyük a komposztte-
lepre. A díszkertben egész hónapban 
lehet még földlabdás örökzöldeket 
és fenyőket telepíteni. Október kö-
zepéig ültessük ki a tulipán-,jácint-, 
nárcisz-,díszhagyma-, csillagvirág-
,gyöngyike-,írisz-,hóvirág-, csá-
szárkorona-hagymákat és a krókusz 
hagymagumóit. Az ültetési mélység 
a hagyma nagyságának 2-3 szorosa 
legyen. Lehet még ültetni évelő-
ket és az elnyílott egynyári virágok 
helyére árvácskát, százszorszépet 
és díszkáposztát. Az elvirágzott és 
száradó szárú gladiolusz hagyma-

gumóit szedjük fel, tisztítsuk meg és 
tavaszig tároljuk. A szabadban a ko-
rai fagytól védjük a nemsokára nyíló 
krizantémot és a dáliát. 

A haszonkertben kezdődik az őszi 
alma- és körtefajták színelő szedése, 
mert a gyümölcsök nem egyszerre 
érnek a fán. A tárolásuk előzetesen 
fertőtlenített ládákban, rekeszekben, 
helységben történjék. Az erő szőlőt a 
darazsak megdézsmálják, ezért cuk-
ros oldattal harmadáig megtöltött 
palackokat helyezzünk ki. Fagyve-
szély esetén a paradicsomot, papri-
kát takarjuk le éjszakára.

„Eljött hát az idő, eljött hát a 
szép nap,

Hogy a Csókakői gazdák szüretet 
tarthatnak!”

Véget ért a hosszú, forró nyár, de 
a szőlővel most is ugyanúgy törődni 
kell, mint eddig. Ha sikerült megóv-
ni a lisztharmattól és a peronoszpó-
rától, akkor most már ne lökjük ál-
dozatként a szürkepenész vermébe. 
„Sokat alszik még, kint”, szokták 
mondani a babonásabbak, mert nem 
merik  előre kijelenteni, hogy jó év-
járat és nagy szüret lesz idén. Pedig 
Szent Donát megvédte a szőlőket 
ebben az évben is a jégeső mindent 
elpusztító csapásaitól, így rakott tő-
kék várják az ingujjra vetkőzött szü-
retelők ollóit a határban és a faluban 
egyaránt.

A Szent Donát Borrend mindent 
elkövet, hogy a védőszenttel kialakí-

tott jó viszony megmaradjon, ezért 
nem felejtünk el búcsúkor bort tölte-
ni az összeforrott kehelybe és havon-
ta összegyűlni a tiszteletére.

Júliusban Temesi István, Gerhard 
Höltke és kedves feleségeik kényez-
tették el a tiszteletadás miatt meg-
éhezett borlovagokat. Augusztusban 
kihelyezett gyűlést tartottunk, Szabó 
Imrének, és Pisch Istvánnak hála, a 
Sörédi Szőlőhegyen. A sok finom-
ságot, és a családias légkört ezúton 
is köszönjük az említett tagoknak és 
családjuknak.

A köszönetek sora szinte végte-
len. Ez is bizonyítja, hogy a borrend 
mennyire szerves része a település-
nek. Sokan segítenek nekünk és mi is 
segítünk, ha valaki ilyen célból for-
dul hozzánk. Ahogy nálam megszo-
kott, fogadalmam ellenére mindig el-
kezdek neveket felsorolni, és ahogy 
az lenni szokott, mindig kihagyok 

valakit. Legutóbb, a Szent Donát 
Borünnepről szóló élménybeszámo-
lómból kihagytam azt a hölgyet, aki 
nélkül elképzelhetetlen, és színtelen 
egy ilyen ünnepnap. Minden évben 
elkápráztatja tárgyi tudásával és ked-
vességével a borrend százfős ven-
dégtáborát pedig a szájtátók között 
ott vannak saját tagjaink is, akik már 
sokszor hallották a vár történetét, de 
mégis lebilincseli őket az előadás. 
Köszönjük Vass Rezsőné, Tucika.

Mire a következő számot írja a 
borrend krónikása, már javában forr-
nak az új borok a csókakői pincék-
ben. „A mustgáz veszélyes dolog, 
ezért fokozottan ügyeljünk a szel-
lőztetésről, biztonságról!” mondják 
a szakemberek. Az új bor még ve-
szélyesebb, de muszáj nap mint nap 
megkóstolni, mondja a krónikás.

Egészségükre!
palocsai jenő

Szeptember a kertben

Borrendi krónika
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Egy hétköznap reggele az óvo-
dában. Népzene szól a csoportszo-
bában. A beérkező gyerkőc -persze 
Barkócás-, szeme felcsillan. Ragyo-
gó arccal odakurjant az óvó néninek: 
-Zsuzsa néni, akkor én most bejö-
vök Szili karéjjal! Mindez csupán 
egy éve zajlott le, a történet főhőse 
pedig Magda Milán volt, aki nem is 
olyan rég csak úgy, mint Szabó Ba-
lázs Bodajkon, megmentette a Bar-
kócás fiúk becsületét a helyi idősek 
otthonában rendezett családi napon. 
Lassanként kirajzolódni látszik a kis 
hajtások között is, ki lesz az, akinek 
hasonlóan berkenyésen dobban majd 
a szíve. 

Sajnos vége a nyárnak. Újra is-
kola, a gyerekek lebarnultan, kipirult 
arccal és pár centivel magasabbra 
nőve ülnek be a padokba. A fölnőt-
tekre pedig vár a sok őszi munka. A 
Barkócaberkenye idén is vakáció-
mentesen töltötte ezt a pár hónapot. 
A próbákat megtartottuk, noha nem 
mindegyiken volt ott mindenki. Igye-
keztünk minden fellépésen megje-
lenni, ha foghíjasan is, de megoldot-
tuk a feladatot. Mivel rendkívül sok 
láthatatlan szponzorral rendelkezik a 
csapat, bizony van úgy, hogy viszon-
zásképpen, táncházzal és egy kis 
műsorral háláljuk vissza a segítséget. 
Így történt ez július elején, amikor is 
a fehérvárcsurgói hittan táborosok 
egy estéjét tettük színesebbé. Szabó 
Barni kérésére természetesen nem 
mondtunk nemet, így egy kis darázs-
tészta-lemozgatós játszós, táncolós 
vidám este kerekedett ki. Reméljük, 
maradandó élményt szerezünk a tá-
borosoknak! Ha csákberényi falunap, 
akkor bizony nem hiányozhatnak a 
kis helyi hajtások! Talán az elő olyan 

fellépésünk volt, amelyen csupán a 
kicsik táncoltak. Mert a nyár, nem 
csak a gyerekeké. Sokszor nem volt 
könnyű összetrombitálni a felnőttek 
csapatát sem. Így pedig ez a falu nap, 
maradt az ifjaké. Ismét büszkék le-
hettünk rájuk, hiszen magabiztosan 
táncoltak egytől-egyig. Van olyan 
kislány, aki semmilyen színpadi sze-
replést nem vállal az iskolában, mert 
annyira izgulós. Édesanyja majd-
hogynem könnyes szemmel mesélte, 
a barkócával azonban boldogan lép 
színpadra. Már ezért is érdemes…

Rövid pihenő után irány a vár alat-
ti előadótér, ugyanis Vérteskozmáról 
érkezett egy maroknyi különítmény, 
mely a környékbeli településeken 
aktívan működő, civil szervezetek 
munkájába kért egy kis bepillantást. 
A borrenddel egyetemben tánccso-
portunk is meghívást kapott erre a 
bemutatkozásra. Legapróbb tánco-
sunk Nádvári Viki, apró lábacskái-
val, hangos énekével és a maga két 
és fél évével, egy szempillantás alatt 
levette a lábáról a közönséget. Rö-
vid vár-túra, kellemes beszélgetés, 
majd a kápolnában zárult a csóka-
kői kirándulásuk egy kis rögtönzött 
opera duettel. A júliust Söréden zár-
tuk. Egy, a sérült gyerekek-fiatalok-
felnőttek számára tartott táborban. 
Preszter Balázs vezette traktoros 
menettel érkeztünk, ahol már izga-
tottan vártak bennünket, egészsé-
gesek és fogyatékkal élők egyaránt. 
Rövid tánc, táncház, közös tánco-
lás, majd játék következett. Búcsú-
zás előtt pedig egy-egy traktorozós 
kör erejéig Balázs, hatalmas örömet 
szerzett a kis táborlakóknak. Szeren-
csére sokfelé megfordulunk, sokféle 
emberrel találkozunk. Vannak olyan 

helyek, amik nem ragadnak meg az 
emlékezetünkben. Azonban akadnak 
olyanok is, melyek mély nyomot 
hagynak bennünk. Az ember olykor 
hajlamos beletemetkezni a problé-
máiba. Látva ezeket a „gyerekeket”, 
önfeledt mosolyukat, ragyogó arcu-
kat, érezni szeretettel teli ölelésüket, 
kissé átértékeli a probléma fogalmát. 
A Barkócaberkenye lehet, hogy nem 
jut el olyan szakmai magasságokig, 
mint amire a többi tánccsoport oly 
nagyon vágyik. A mi csapatunk erre 
hivatott. Mosolyt csalni az arcokra, 
vidámságot, kellemes élményt, pici 
boldogságot cseppenteni az emberek 
életébe. Mi erre vagyunk büszkék. 

Augusztusra végre elérkezett a 
saját táborunk is. Ismét sátrak hada 
lepte el a sörédi Mó-Ka pince körüli 
területet. A rögtönzött kemping ezút-
tal Szabó Imi területén helyezkedett 
el, ugyanis a tavalyi helyünket ki-
nőttük. Oldalakon keresztül lehetne 
mesélni a három nap eseményeit. 
Kezdtük egy péntek esti szalonna- és 
kürtős kalácssütéssel. Majd folytat-
tuk szombaton egy hosszabb kirándu-
lással, a szomszédos Csákberénybe. 
Megnéztük, a Gróf Merán Fülöp Va-
dászati és Erdészeti Múzeum érdekes 
kiállítását, majd egy néhány km-es 
túrára indultunk a Vértesi Panoráma 
Tanösvényen. Kellemesen elfáradva 
és visszaérkezve a múzeum kertjébe, 
rövid pihenő után fogyaszthattuk el, 
jól megérdemelt ebédünket. Szatzger 
Cili és párja Nedal által nyert sült 
malacot mindenki jóízűen falta be, 
mely Végh Gyuri kemencéjében sült 
ropogósra, természetesen az Ő óvó 
tekintete mellett. A desszert, túrós le-
pény viszont már kifogott a bandán. 

Este Lakyné Marika csatlakozott 

Barkócaberkenyésen
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hozzánk, egy mese erejéig. Szüle-
tésnaposok ünneplése, szalonna sü-
tés-aki esetleg újra megéhezett..- és 
sok-sok nevetés zárta a napot. Apró 
parázsszemek fickándoztak a csilla-
gok felé még késő éjszaka is, ahogy 
a tűz körül ülve megvitattuk az élet 
nagy dolgait, nem kevés hahotázás-
sal körítve.

A vasárnap délelőtt a kézművesség 
jegyében zajlott. Rita vezényletével 
makkból és zsenília drótból móku-
sokat gyártottunk, Mitru Andi pedig 
korongozni tanította a legmerészeb-

beket. Volt, aki csak”gyurmázott” az 
agyaggal, ám így is kedves és szép 
munkák készültek. Még az apukák 
is belefeledkeztek időnként a nagy 
szobrászkodásba. Ebéd után, de még 
az eső előtt sátorbontás következett, 
majd délutánba nyúló pakolás.

Köszönet MINDENKINEK, aki 
bármi módon hozzájárult a tábor 
létrejöttéhez-sikeréhez. Az ilyenkor 
szokásos hiánytalan felsorolástól 
eltekintenék, hiszen nem szívesen 
hagynék ki senkit! Azonban idén is 
köszönjük a Bognár családnak a hely 

biztosítását és a sok háttérmunkát, 
melyre sokszor elfelejt gondolni az 
ember fia-lánya. Ám ezek nélkül vi-
szont szétesne az a bizonyos gépe-
zet. Két dolog tekintetében azonban 
bizton állíthatom, hogy hiány volt a 
táborban. Nem sikerült idén sem tán-
colnunk… - bocs Elnök Úr - és azt 
a fránya medencét sem sikerült ösz-
szehozni! 

Hogyan is zártuk tavaly? „Na, 
majd jövőre!” Úgy legyen! 

Erdődi Orsolya 
a tánccsoport firkásza

Szeptember elsejétől óvodánk-
ban is megkezdődött az új nevelési 
év, de mielőtt arról írnék néhány 
gondolatot, még „adós” vagyok egy 
beszámolóval a májusi társadalmi 
munkáról, melynek révén ismét 
szebbé és jobban használhatóvá vált 
óvodánk udvara.

Az elmúlt években is mindig 
megtettem, hogy a község újságjá-
ban is megköszönöm azoknak az 
embereknek a munkáját, akik sza-
badidejüket áldozzák arra, hogy egy 
olyan célért dolgozzanak, mely vala-
mennyi óvodánkba járó kisgyermek 
mindennapjait szebbé varázsolja.

Májusban 3 alkalommal, 9-én, 
11-én, és 16-án szerveztünk munkát. 
A „projekt” megtervezésében, meg-
szervezésben és a megvalósításában 
ismét Braun Béla és Kiss Gábor vál-
lalta a főszerepet.  Az elmúlt négy 
évben nagyon sokat tettek óvodán-
kért, KÖSZÖNJÜK NEKIK!

Szerencsére segítőik is akadtak 
szép számmal. Jó érzés leírni, hogy 
az óvodába járó gyerekek szüleinek 
(nagyszüleinek) 50%-a részt vett 

ebben a nagyszabású munkában.
Köszönjük szépen Balogh Péter, 

Cseh Attila, Czikora József, Czompó 
Krisztián, Hegedüs Szilárd, Jobbágy 
László, Kiszely Dávid, Király Nor-
bert, Király Zoltán, Kovács-Hagyó 
Gábor, Krauser Lajos, Kun Gyula, 
Lőrincz Csaba, Mitru László, Réti 
Imre, Trádler Péter segítségét!

Köszönjük Farkas Anettnek, Ha-
vasi Henriettának, és Hegedüsné 
Korda Emőkének, hogy finom 
sütikkel igyekeztek a „fiúk” munka-
kedvét fenntartani.

Köszönjük Lőrincz Istvánnak, 
(aki nagypapaként érintett az ügyben) 
a vasárnapi, sürgősségi vízszerelést.

Köszönjük Preszter Balázsnak és 
Tóth Bálintnak, hogy készek beug-
rani, ásót, csákányt, lapátot ragadni 
(már nem először), az adódó nehéz, 
munkaerő hiányos helyzetekben.

Köszönjük Kaiser Tibornak, 
hogy ingyenes fuvarjaival folyama-
tosan támogatja óvodánkat!

Természetesen köszönettel tar-
tozom munkatársaimnak is, akik 
tudják, hogy eredményt csak úgy 

érhetünk el, ha összefogunk, ösz-
szetartunk, a szülőkkel együtt részt 
veszünk a munkában, és igyekszünk 
ezt jó kedvvel, derűsen tenni, legyen 
akár szombat, vagy vasárnap.

Köszönjük szépen Koczka Mi-
hálynak, hogy több alkalommal is 
friss, gyönyörű szép gyümölccsel 
örvendeztette meg óvodásainkat!

Most pedig néhány gondolat az 
előttünk álló nevelési évről.

Óvodánkban a gyermekek lét-
száma szeptember 1-től 42 fő lesz. 
Januárban még két kisgyermek ér-
kezését várjuk. A nyári karbantar-
tási  munkálatok, és a nagytakarítás 
után nagy szeretettel, sok-sok tevé-
kenységi lehetőséggel,programmal 
várjuk óvodásainkat. Bízunk abban, 
hogy az elmúlt évekhez  hasonlóan, a 
szülőkkel együttműködve, óvodánk 
megőrzi  derűs, családias légkörét, 
hiszen így valósíthatjuk meg célja-
inkat, a gyerekek sokoldalú, harmo-
nikus fejlődésének elősegítését.

Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda –vezető

Ovihírek
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Önkormányzati rendelet a környezet védelmérol
Csókakő Községi Önkormányzat

11./2008.( X.01) sz. rendelete
a környezet védelméről

Csókakő község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a község  lakói élet-
minőségének fenntartása, a környezeti 
értékek megóvása érdekében a környe-
zet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) 
bekezdés c.) pontjában, a 48. § (1) és a 
(3) bekezdés b.) pontjában, az 58. § (1) 
bekezdésében, továbbá a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdésében, valamint 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 49. § (4) bekezdése 
alapján biztosított hatáskörében eljárva a 
következő rendeletet alkotja:
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja
1. §

 
(1) E rendelet célja, hogy az ember 
egészségének és környezetének meg-
óvása érdekében elősegítse a környezeti 
elemek védelmét és megállapítsa
- a levegőtisztaság-védelmi,
- a zaj- és rezgésvédelmi szabályokat,
 

A rendelet hatálya
2. §

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed 
azokra a természetes és jogi személyekre, 
valamint a jogi személyiség nélküli társa-
ságokra, szervezetekre, akik állandó vagy 
ideiglenes jelleggel Csókakő közigazga-
tási területén tartózkodnak, működnek, 
tevékenykednek.
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a 
háztartási tüzelőberendezések és a 140 
kW névleges bemenő hőteljesítményt 
meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizáró-

lag füstgáz kibocsátó berendezések for-
rásai által okozott légszennyezésre, vala-
mint az avar és kerti hulladék égetésére.

II.
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3. §
 
E rendelet alkalmazásában:
(1) avar- és kerti hulladék: falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi ma-
radványok (továbbiakban kerti hulladék);
 
(2) csendes övezet: a rendeltetése miatt 
fokozott védelmet igénylő (pl. egész-
ségügyi, oktatási, művelődési, szociális 
stb.) létesítményt körülvevő terület;
 
(3) háztartási, fűtési tevékenység: min-
den olyan 120 kW/h alatti egyedi fűtő-
berendezés üzemeltetése, amely egy, 
vagy több család mindennapi fűtési igé-
nyét szolgálja.
 
(4) közterület: a közhasználatra szolgáló 
minden olyan  önkormányzati tulajdon-
ban álló terület, amelyet rendeltetésének  
megfelelően bárki használhat, ideértve 
a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom számára 
a tulajdonos (használó) által megnyitott 
és kijelölt részét, továbbá az a magánte-
rület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat.

III.
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
4. §

Lábon álló növényzet, tarló, illetve nö-
vénytermesztéssel összefüggésben ke-
letkezett hulladék égetése, az avar- és 
kerti hulladék kivételével Csókakő egész 
területén tilos.

Avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok

5. §
 
(1) Avar és kerti hulladék ártalmatlaní-
tása elsősorban komposztálással történ-
het.
 
(2) A község azon részein, ahol az (1) 
bekezdés szerinti ártalmatlanítás nem 
oldható meg és égetése is tilos, az avart 
és kerti hulladékot kommunális hulla-
dékgyűjtő edénybe kell elhelyezni.
 
(3) Családi házas és üdülőövezetben 
kerti hulladékot (nyesedéket) égetni
szeptember  15-e és április 30. között le-
het vasárnapok és ünnepnapok kivételé-
vel. Az égetést  9,00 - 17,00 óra közötti  
időszakban lehet végezni, szélcsendes 
időben.
Avar és kerti hulladék nem égethető tűz-
gyújtási tilalom időtartama alatt.

(4) Avart és kerti hulladékot csak olyan 
helyen és területen szabad elégetni, ahol 
az égetés és annak  hősugárzása a sze-
mélyi biztonságot nem veszélyezteti, va-
gyoni és környezeti kárt nem okoz.
 
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén 
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, illetőleg az 
eloltható.
 
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el 
kell oltani, és a parázslást meg kell szün-
tetni.

(7) Az égetendő hulladék nem tartalmaz-
hat kommunális, illetve ipari eredetű hul-
ladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket, illetve ezek maradékait stb.).



XIX. évfolyam 09. szám 9

A háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó szabályok

 
6. §

 
(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakó-
házakban csak megfelelően karbantartott 
tüzelőberendezésekben és csak az arra a 
berendezésre engedélyezett tüzelőanya-
got szabad elégetni.
 
(2) A fűtőberendezésben ipari hulladé-
kot, műanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket stb. égetni tilos.
 
(3) A jegyzői hatáskörbe tartozó ház-
tartási és a 140 kW névleges bemenő 
hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- 
és egyéb kizárólag füstgáz kibocsátó be-
rendezések forrásait úgy kell üzemeltet-
ni, hogy azok káros levegőszennyezést 
ne okozzanak. Ezekben a tüzelőberen-
dezésekben csak az arra a berendezés-
re engedélyezett tüzelőanyagot szabad 
elégetni.

 (4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszé-
lyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, 

műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) 
nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőbe-
rendezésben történő égetése tilos.
 
(5) A háztartásban, kis mennyiségben 
keletkező papírhulladék, veszélyesnek 
nem minősülő fahulladék háztartási tü-
zelőberendezésben történő égetése kü-
lön engedély nélkül végezhető.
 

ZAJVÉDELEM
7. §

 
(1) Zajvédelmi szempontból az övezeti 
besorolásnál Csókakő mindenkor hatá-
lyos szabályozási tervét kell alapul ven-
ni.
 
(2) Csendes övezetek kialakítására ki-
jelölt területek: a község egészségügyi, 
közigazgatási, szociális, oktatási, műve-
lődési intézményeinek, templom, temető 
és a pihenésre szolgáló létesítményeinek 
és helyi oltalom alá tartozó természetvé-
delmi területeinek 100 m-es körzete, va-
lamint a lakóövezetek és üdülőövezetek 
100 m-es körzete.

 (3) A csendes övezetekben zajkibocsá-
tással járó ipari tevékenység újonnan 
nem telepíthető, és újonnan csak nappal 
(6,00-20,00-ig) üzemelő kereskedelmi 
egység létesíthető.
 
(4) A csendes övezetekben zajjal járó 
munkákat (pl. betonkeverés, fűnyírás, 
gépi fűrészelés, stb.) munkaszüneti és 
vasárnapok kivételével 7.00-20.00 óra 
között lehet végezni.
 

 RENDELET BETARTÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE ÉS SZABÁLY-
SÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

8. §
 
(1)  Aki e rendeletben foglalt kötelezett-
ségeket és tilalmakat megszegi, szabály-
sértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő 
szabálysértési, illetőleg 500-tól 10.000 
Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtha-
tó, amennyiben magasabb szintű jogsza-
bály másként nem rendelkezik.

Kérjük a rendelet betartását!

Önkormányzat

Tisztelt Csókakőiek!
Szerencsésen átvészeltük a hosszú, 

nagyon meleg napokat. Területünkön 
nem történt tűzeset és a viharok is elke-
rültek bennünket. 

Az idei pályázatunkat kevés kor-
rekcióval elfogadták, így tovább javul a 
beavatkozási lehetőségünk. Kapunk két 
darab láncfűrészt, egy félkezest és egy 
nagyobbat, továbbá egy nagy teljesítmé-
nyű aggregátort. Luxemburgi barátainktól 
megint komoly segítséget kaptunk, 3000 
euró értékben, ebből 2000 eurót Nico 
Hendriks temetésén gyűjtött adományok-
ból jött össze és a család ezt ajánlotta fel a 
tűzoltó egyesület javára.

Ezúton is szeretném megköszönni 
magam és az  egyesületünk minden tagja 
nevében  Nico családjának, hogy a bána-
tukban is az adni akarás és az önzetlen 
segítség vezérelte őket.

Nico bácsi nyugodjál békében! Nem 
fogunk elfelejteni téged. A pénzt az autó-
ra és a szertár további felújítására fogjuk 
költeni. Habár lassan vége a nyárnak, a 
nagy melegnek, kérek mindenkit, hogy 
továbbra is tartsuk be tűzgyújtási szabá-
lyokat!

Közeledik a szüret, újra megtelnek a 
pincék. A bor forrása idején fokozottan 
fi gyeljünk a felgyülemlett gázokra! Egy 
szál gyertya is életet menthet! Ha a gyer-
tya elalszik, azonnal hagyjuk el a helysé-
get! Ha van rá mód, lehetőleg ne egyedül 
ellenőrizzük a hordókat!  

Tisztelettel:
Weiger Lajos, Egyesület elnöke

Tuzoltó hírek˝
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Az idei évben 2015. augusztus 
9-én az elmúlt hónapban volt a Szent 
Donát Napi Búcsú. Magyarország ta-
lán egyetlen, vagy egyik Szent Donát-
nak szentelt temploma áll Csókakőn. 
Elevenítsük fel most Csókakő védő-
szentjével kapcsolatos tudnivalókat.

Csókakőn 1772-ben kezdik el épí-
teni a templomot, amit Szent Donát-
nak, a szőlősgazdák és szőlőskertek 
védőszentjének a tiszteletére szentel-
nek majd fel.

Szent Donát a közép-itáliai Arezzo 
püspökeként 362-ben szenvedett már-
tíromságot. 1652-ben, amikor a szent 
ereklyéit Rómából a Rajna-vidéki 
Münstereifelbe szállították, Pater 
Herde kísérő pap misét mondott a 
szent ereklyéje előtt, közben hatalmas 
vihar kerekedett. A villám a templom-
ba csapott, és a pátert a földhöz vágta. 
Azt hitték, hogy meghalt. Ő azonban 
Szent Donáthoz fohászkodott, és rövid 
időn belül rendbejött. Így el tudta kí-
sérni a körmenetet Münstereifelbe.

Szent Donát tisztelete a rajnai sző-
lővidéken gyorsan terjedt, a XVIII. 
század óta Ausztriában és Magyaror-
szágon is elemi csapások, villámcsa-
pás, jégeső elhárításáért könyörögtek 
hozzá, emléknapján, augusztus 7-én 
körmenetet is tartottak tiszteletére.

A móri borvidéken Csókakőn 
1772 és 1774 között épült, majd 1863 
és 1866 között megújított templo-
mának is ő a védőszentje.Oltárképe, 
amelyen Szent Donát áldó-védő keze-
it a szép szőlőtőkék fölé terjeszti, az 
elmúlt században, 1986-ban festette 
a mezőkövesdi Takács István. A csó-
kakői templom búcsúja augusztus 7-e, 
amelyet az utána következő vasárnap 
és hétfőn kétnapos búcsúval szokott 
megünnepelni a csókakői nép nagy-

misével, a meghívott vendégek szá-
mára ünnepi ebéddel.

Szent Donát ünnepét időjárásjósló 
napként tartják nyilván:

„Jön a csókai búcsú, majd lesz 
eső! Donát hetében mindig vihar szo-
kott Csókára jönni: vagy jégeső vagy 
hatalmas zápor. Búcsú hetében mindig 
jön. A búcsúsok azt mondták, ha búcsú 
szombatján nem jön meg az eső, akkor 
egy hónapig nem lesz!”

„A csókai búcsú hozza meg az esőt. 
Búcsú hetében néha akkora vihar szo-
kott lenni, hogy a hegyről lezúduló víz 
köveket görgetett az utcákon. Az öre-
gek ilyenkor szentelt barkát dobtak a 
tűzre. Szentelt gyertya fénye mellett 
imádkoztak. Búcsúhétfőn kellett meg-
kezdeni a szőlősorok kitisztítását. Hét-
főn reggel kimentek a hegybe kinyűni 
a szőlő közé vetett babot. Az előző napi 
vendégeskedés után sokan alig bírtak 
fölkelni, de menni kellett. Délután már 
újból folytathatták az ünneplést. Min-
dig volt néhány Donát névre keresztelt 
ember a faluban.”- így emlékeztek a 
csókakői búcsúra és a hozzá fűződő 
hagyományokra 1990-ben a 77 éves 
Kalocsai Istvánné, a 67 éves Végh 
Ferencné és a 63 éves Végh Donát. 
Ők énekelték fel kazettára az alábbi 
két Szent Donát-éneket is:

1. ÉNEK

Ó, Szent Donát, buzgó szívvel köszön-
tünk ma tégedet,

Győzedelmed emlékére szenteljük ez 
ünnepet

Te, ki Jézus szent hitéért életed 
feláldozád,

Megnyerted érte mennyekben a vérta-
nú koronát.

 

2. ÉNEK
Védőszentünk, ünnepeden kérünk 

téged kegyesen,
Az Istentől kérd mireánk bő áldását 

szüntelen.
Óvjad jégtől, csapásoktól

gyümölcsünket, szőlőnket,
S mi fogadjuk, megjobbítjuk bűnnel 

terhelt életünket.
Ó, Szent Donát, kérj kegyelmet

számunkra az Istentől,
Hogy lelkünket megtisztítsuk a bűn 

minden szennyétől.
És ezáltal méltók legyünk így az égi 

áldásra,
Hogy az bőven áradhasson fáradságos 

munkánkra.

Egykor Szent Donát-kereszt állt a 
szintén a móri borvidékhez tartozó, szé-
kesfehérvári Öreghegy legmagasabb ré-
szén. Ugyanitt Szent Donáthoz címzett 
kápolnát találunk. Szent Donát nevét 
adták a csókakői Magyalos szőlőhegyen 
felállított viharágyúnak. A századfordu-
lón még ilyen viharágyúkkal próbáltak 
védekezni a jégverés ellen.

Az egyháznak, a Szent Donát Bor-
rendnek is köszönhetően, Szent Donát 
tisztelete most is nagy a községben. 
Évről évre, a falubeliek és az elszárma-
zott csókakőiek, ha máskor nem is, de 
ezen a napon hazatérnek, és a csókakői 
templomban a közbenjárásáért könyö-
rögnek. Ilyenkor a templomban a csó-
kakői gazdák megszenteltetik a borai-
kat, amit a búcsúi ebédnél fogyasztanak 
el. Természetesen Szent Donát poharát 
is tele töltik a Szent Donát Borrend lo-
vagjai, hogy védőszentjük védje meg a 
települést az elemi károktól, természeti 
csapásoktól és bő terméssel lássa el a 
gazdákat. 

Önkormányzat

Egyházi hírek
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Csapatunk elkezdte a 2015/2016-
os bajnoki idényt. Az első erőpróba 
a Magyar Kupa első fordulója volt, 
azonban nem sikerült vennünk az 
akadályt, hiszen a Videoton Baráti 
Kör Megyei II. osztályú csapata , 
bár szoros eredménnyel, de tovább 
jutott. A bajnokságban három fordu-
ló volt idáig. Az első két fordulóban 
még a nyaralások, szabadságolások 
erősen beleszóltak az összeállításba, 
s a csapat sem állt még igazán össze, 
ám a harmadik mérkőzésen a móri-
ak második csapatát sikerült itthon 
megvernünk, így megszereztük az 
első három pontunkat.

Az elmúlt hetekben a következő 
eredmények születtek:

Magyar Kupa I.forduló 2015. 
08. 01.

Váralja SC Csókakő – Videoton 
Baráti Kör 2 – 3 (1 – 2)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 5’, 
70’ (2) (Csókakő) Jankovich Gábor 
2’, Nagy Kornél 37’, 79’ (2) (Video-
ton Baráti Kör

Megyei III. osztályú Bajnokság  
I. forduló 2015. 08. 08.

Jenő – Váralja SC Csókakő 7 – 1 
(3 – 0)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 68’ 
(Csókakő) Bogó Csaba 5’, 50’, 76’ 
(3) Kiss Dávid 26’, Gerák László 
18’, 85’, 88’ (Jenő)

Megyei III. osztályú Bajnokság  
II. forduló 2015. 08. 16.

Magyaralmás – Váralja SC Csó-
kakő 3 – 0 (1 – 0)

Gólszerzők: Németh Péter 2’, 61’ 
(2), Tóth Máté 87’ (Magyaralmás)

Megyei III. osztályú Bajnokság  
III. forduló 2015. 08. 22.

Váralja SC Csókakő – Móri II. 
SE 2 – 1 (0 – 0)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 74’, 
Tábori Norbert 77’ (Csókakő) 
Schábel Balázs 76’ (Mór)

A bajnokságban a következő for-
dulóban Csórra megyünk, majd az 5. 
fordulóban a Söréd válogatottja ér-
kezik hozzánk. A hatodik fordulóban 
Sárszentmihályra megyünk, aztán 
idehaza fogadjuk az Isztimér csapa-
tát. A hazai mérkőzéseinket szomba-
tonként játszuk. A csapatról további 
információ: www.varaljasccsokako.
extra.hu, www.fmlsz.hu. Drukke-
reink a facebookon is megtalálnak 
bennünket: a Váralja SC Csókakő 
név alatt. Mindenkit szeretettel vá-
runk a mérkőzéseinkre!

Kiestünk a kupából, elindult a bajnokság

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 fi gyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

˝




