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Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt hetekben megkezd-

tük a járdaépítési és felújítási 
programunkat, az idei évben a 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Kossuth Lajos utca Hol-
lósy dombon lévő járda szakaszát 
újítjuk fel, illetve a plébániahi-
vatal előtti erősen széttöredezett 
járdaszakaszt állítjuk helyre az 
eredeti állapotnak megfelelően. 
Sajnos pályázati pénzt nem sike-
rült a megvalósításra nyernünk. 
A beruházás során többször is 
meggyőződhettem róla, hogy 
jól döntöttünk, amikor ezt a 300 
méteres szakaszt választottuk. 
Több helyen komoly talajvízzel 
és lappangó vízzel is találkoz-
tunk, a csapadékvíz elvezetés 
sem volt tökéletesen megoldva, 
több helyen a járda alá vezették 
a csatornák a vizet, a vízelnyelők 
siralmas állapotban voltak, néme-
lyiket a lakók betömedékelték, 
de volt olyan is amit egyszerűen 
bebetonoztak. Ezeket a csator-
narendszerhez tartozó műtárgya-
kat kitakarította a kivitelező, és 
minden háznál a csapadékvizet a 
főcsatornába bevezették. Az el-
múlt hétvégén sikeresen megren-
deztük a Kárpátia koncertet, amin 
közel 1000 ember vett részt. Au-
gusztus 7-én védőszentünk Szent 
Donát ünnepe lesz. Már pénteken 
és szombaton megkezdődik a bú-
csú a vásártéren, ahol a búcsúsok 
várják az érdeklődőket. A járda 
átadását is a búcsúi időszakban 

tervezi a képviselő-testület. Vé-
dőszentünk búcsúi szent miséje 
vasárnap 11 órakor lesz a Szent 
Donát Plébánia Templomban, 
ahová minden csókakőit és ven-
déget nagy szeretettel várunk! A 
vasárnapi napon búcsúi forgatag 
és vásár lesz a szokásos helyen 
a Sport utcában a Csókakői Vá-
sár Téren. Este pedig a Viking 
tart egy fergeteges koncertet a 
Vadász Vendéglőben. A Talpra 
Magyarock Fesztivál augusztus 
19-én kerül megrendezésre ahová 
öt rock együttes érkezik, Ossián, 
Moby Dick, Nemzeti Hang, Ke-
leti Sor és a Széljáró Balladás. A 
jegyek erre a fesztiválra elővétel-
ben 3 000 Ft, a helyszínen 3 500 
Ft-ba kerülnek. A XVIII. Csóka-
kői Várjátékok 2016. szeptember 
2-tól 2016. szeptember 4-ig tart. 
Szeptember 2-án István Király 
történetének folytatása a Vazul 
Vére rockopera kerül bemutatás-

ra, a jegyek elővételben: 2 500 
Ft, a helyszínen 3 000 Ft-ba ke-
rülnek. A második napon szept-
ember 3-án a várjátékok főnapja 
lesz, ahol a községi kitüntetéseket 
adjuk át, neves színművészek és 
énekesek érkeznek hozzánk, este 
tűzijáték, lézershow várható, és 
a második napot a Viking együt-
tes bulija fogja megkoronázni. A 
harmadik napon Csókakői Vári 
Vásárt és morzsapartit rende-
zünk, ahová várjuk a felnőtteket 
és gyerekeket egyaránt. Rendez-
vényeinkre mindenkit szeretettel 
várunk!

Csókakő, 2016. július 25. 
Fűrész György polgármester
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A járdaépítés beruházása volt 
az elmúlt időszak legfontosabb 
önkormányzati feladata. A régi 
elöregedett, széttöredezett járdát 
felbontottuk. A beruházás mellék 
beruházásaként a járda betonját 
összetörettük és 300 méter hosz-
szan a Látóhegyi út felsősza-
kaszába útfelújítást végeztünk 
el, így egy jó minőségű murvás 
burkolattal láttuk el ezt az útsza-
kaszt. A beruházást az adófi zetők 
pénzéből, a költségvetésből, és 
alpolgármesterünk Bognár Gá-
bor tiszteletdíjának felajánlásából 
fi nanszíroztuk meg. A beruházás 
várható összértéke 6 000 000 Ft 
lesz, ebből a felajánlott két évi 
tiszteletdíj járulékokkal együtt 3 
230 400 Ft-ot tett ki, így járulva 
hozzá a felajánló a beruházás si-
keréhez.

A saját beruházásunk mellett 
az elmúlt hetekben befejeződött 
a vár alsó részének részbeni le-
fedése, és megkezdődött a régé-
szeti feltárás, ezt az MNV Zrt-vel 
közösen a Várprogram pályáza-
ti pénzéből fi nanszíroztuk 35.5 
millió Ft értékben. Az elmúlt 
évben a várnál felállított WC-t 
a Várbarátok Társasága által ki-
épített szennyvíz csatornát sike-
rült megtalálni és rákötöttük a 
szennyvízhálózatra az eredetileg 
tartályos WC-nket. A bajnokság 
tavaszi idényének megkezdése 
előtt felújítottuk és elvégeztük a 
sportöltöző éves karbantartását, 
és kimeszeltettük az épületet. A 
szolgalmi időszak befejezését 
követően megkezdtük az általá-
nos iskola és az óvoda nyári ren-
des karbantartását. Az iskolában 
már befejeződtek a munkálatok 
az óvodában pedig a napokban 
kezdték el az általános karbantar-
tási feladatok elvégzését, annak 

érdekében, hogy a gyermekeink 
tiszta, és rendezett intézmények-
ben kezdhessék meg a követke-
ző tanévet. A murvás útjainkat is 
felújítottuk mintegy 25 kilométer 
hosszan, bár a hirtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék nem 
kíméli sem a szilárd burkolatú 
útjaink útpadkáit, illetve a mur-
vás útjaink útfelületét sem. Több 
pályázat benyújtására is sor ke-
rült az elmúlt hetekben. Beadás-
ra került a TOP 3.2.1-15-ös Ön-
kormányzati épületek energetikai 
fejlesztése című pályázat az orvo-
si rendelő és az óvoda felújítása 
érdekében, mintegy 40 millió Ft 
értékben. A BM-es pályázatoknál 
az óvodai tálalókonyhára 1.5 mil-
lió Ft-os igényt nyújtottunk be, 
a Tölgyfa utca teljes hosszának 
aszfalt burkolattal való ellátására 
15 millió Ft-os pályázatot adtunk 
be. A Művelődési Ház hangosítá-
sának fejlesztésére 1 millió Ft-os 
pályázatot adtunk be. Befejez-
tük az NKA könyvtár fejlesztési 
pályázatát, aminek keretébe 2.7 
millió Ft értékben kicseréltük és 
bővítettük a könyvtár bútorzatát. 
A várjátékokra és a testvér tele-
pülési programra 7.5 millió Ft-os 

pályázatot, az egészségmegőrzés-
re és programokra pedig 20 millió 
Ft-os pályázatot küldtünk be a ki-
íróknak. Így jelenleg önkormány-
zatunk 120.5 millió forint érték-
ben rendelkezik élő pályázattal. 
A könyvtárnál az e-magyarország 
pont kialakítására is nyújtottunk 
be pályázatot. Terveink szerint 
két 150 m2-es sportparkra is be-
nyújtjuk a napokban pályázatun-
kat, s ha minden jól megy közsé-
gi kocsink felújítása és műszaki 
vizsgája után, községi traktorral 
és pótkocsival fejlesztjük a köz-
séggazdálkodásunkat.

Dr. Juhász Éva korábbi or-
vosunk nem tudta értékesíteni 
praxisát a megadott határidőig. 
Így reményeink szerint a praxis-
jog visszaszáll az önkormány-
zatra. Az új orvosunk várhatóan 
szeptember-től vagy októbertől 
veheti át Dr. Hatalyák Dezső he-
lyettesítő orvosunktól a betegek 
ellátását, akinek áldozatos mun-
káját az önkormányzat, és a bete-
gek nevében ezúton is köszönöm.

Csókakő, 2016. július 25.
Fűrész György polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A Művelődési Házba 1983-
ban került a Községi Könyvtár 
elhelyezésre, az épület 2006-os 
felújítása során a könyvtárnak ki-
alakított kisterem nem volt meg-
felelő, az építész elképzelései 
szerinti működtetés pedig nem 
volt életszerű. Ezért a képviselő-
testület 2015-ben a könyvtár fej-
lesztését határozta el úgy, hogy a 
könyvtár helyiséget a község tu-
lajdonában lévő Csókakői Idősek 
Otthona községi feladatokat ellá-
tó K épületébe, az ott kialakított 
130 m2-es könyvtári helyiségébe 
költöztette fel. Elhatározták azt 
is, hogy a több mint 40 éves bú-
torzatot az NKA pályázatának se-
gítségével felújítják, s egy telje-
sen megújított könyvtárat adnak 
át az itt élők részére.

A korábbi helyén a könyvtár 
alapterülete 20 m² volt, és mint-
egy 5000 kötetnek adott helyet. A 
polcok még az 1960-as 1970-es 
években kerültek beszerzésre. A 
könyvtár inkább hasonlított egy 
raktárhoz, mint egy könyvtár-
hoz. Ezen a méltatlan és rendkí-
vül rossz helyzeten javított a be-
nyújtott, majd később megnyert 
pályázat, ami döntésre sarkalta a 
község döntéshozóit. A Művelő-
dési Házban nem volt lehetőség 
helyben olvasásra, tanulásra, a 
hely szűke miatt még a könyvek 
kiválogatása is problémát oko-
zott. A Magyar Honvédség több 
ezer kötetes könyvadományát 
sem tudtuk a hely és a bútor hiány 
miatt tíz éven át a községi állo-
mánnyal összevonni, és a könyv-

tárba járó közönség részére kiköl-
csönözhetővé tenni.

Ennek ellenére az elmúlt évek-
ben az érdeklődés, a kölcsönzés 
iránti igény nem változott, ám a 
körülmények miatt érezhető volt 
a könyvtár iránti érdeklődés meg-
fogyatkozása. Az NKA-s pályázat 
megnyerését követően felgyor-
sultak az események a könyvtár 
új helyre költözött, ahol minőségi 
munkát lehetett innentől végezni. 
A honvédségi adományból érkező 
könyveket végre kikölcsönözhe-
tővé tudtuk tenni, ha még polc hi-
ány miatt egy része a könyveknek 
nem is került a helyére. Az egy 
évvel ezelőttihez képest a beirat-
kozott olvasók száma megkétsze-
reződött, (2016.01.01.–06.27-ig 
80 főről, 164 fő) a könyvtár iránt 
az érdeklődés a lakosság részéről 
megnövekedett, s ez a lakossági 
könyvtári beiratkozások számá-
ból is egyértelműen látszik.

A 2015-ben novemberig heti 
egy nyitva tartással működött a 
könyvtár. Az új helyen a könyv-
tár novembertől heti két napon 
tart nyitva. A statisztikai adatok-
ból jól látható az érdeklődés ug-
rásszerű növekedése. A községi 
vezetés havonta egy alkalommal 
hétfői napon könyvtárjáratot in-
dított, ezzel is megkönnyítve az 
idősebb korosztály könyvtárba 
járását.

A könyvtárban végbe menő 
változásoknak köszönhetően ál-
landó az e-mail-es kapcsolattar-
tás az olvasókkal. A könyvtárban 

elhelyezett könyveket az új, kibő-
vített polcokon átlátható módon 
sikerült elhelyezni. Az NKA-s 
pályázatnak köszönhetően, így a 
könyvállomány szakszerűen lett 
elhelyezve, a könyvespolcok pe-
dig egységes korszerű megjele-
nést biztosítanak a könyveknek. 
A jövőben a számítógépes állo-
mányt is fejlesztjük, a számító-
gép állások bútorai is az NKA 
pályázatában elkészültek, lesz ez 
által internetezési, számítógépe-
zési lehetőség is a könyvtárban. 
Könyvtárunk a fejlesztésnek kö-
szönhetően csatlakozott az e-ma-
gyarország programhoz. Az in-
ternetezési lehetőséget olvasóink 
egyébként már nagyon várják.

A könyvtár KSZR-hez való 
csatlakozása, a két könyvtár ál-
lományának összevonása, és a 
megnövekedett érdeklődés indo-
kolttá tette a könyvtár alapterü-
letének növelését és a bútorzatá-
nak cseréjét. Az NKA-s pályázat 
megvalósítása, a bútorzat felújí-
tása a könyvtár megjelenését, a 
könyvek elhelyezését nagyban 
segítette, a könyvtár elhelyezé-
sében pedig jelentős motivációt 
jelentett. A változással az olvasók 
és a könyvtár személyzete is na-
gyon elégedett.

Csókakő, 2016. július 22.     
Mensáros Zsuzsánna

könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREK 
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„…kérjetek és kaptok, keres-
setek és találtok, zörgessetek és 
ajtót nyitnak nektek.”

Lk 11,9b

Takács Nándor Egyházme-
gyénk volt megyéspüspökének 
temetése szerdán, július 27-én 11 
órakor volt szentmiséhez kötötten 
a Székesfehérvári Bazilikában. 
Imádkozzunk érte! R. I. P.!

Ferences, Porciunkula – An-
gyalos Boldogasszony búcsú volt 
az elmúlt szombaton július 30-án 
a Bodajki kegytemplomban. Dél-
előtt 11 órakor ünnepi szentmisét 
imádkozott Hermann Áron OFM. 
Délután tanítás és keresztúti ájta-
tosság zárja a ferences búcsút.

Bodajk
Augusztus 14-én plébániai za-

rándoklatot hirdetünk a felújított 
Mátraverebély-szentkúti zarán-
dokhelyre a főbúcsúra. Jelentkez-
ni 3500 Forint befi zetésével lehet 
a Plébánián augusztus 1-jéig.

A héten fi atalokkal dolgoz-
tunk plébániánkon. Köszönjük 
mindazok segítségét, akik ebéd 
elkészítésében munkát vállaltak, 
illetve Palotai Réka tanárnő szer-
vezését!

Csókakő
A Várkápolna védőszentjének 

Brindisi Szent Lőrincnek a tisz-
teletére 2016. július 21-én csü-
törtökön megemlékezést tartott a 
Várbarátok Társasága, a csókakői 
Szent Donát Plébánia Templom-
ban. A szent misét Horváth József 
plébános mutatta be.

Az idei esztendőben 2016. au-
gusztus 7-én vasárnap 11 órakor 
Szent Donát Napi Búcsút tartunk 
templomunkban, ahol a Szent 
Donát borlovagok közreműködé-
se mellett megszenteljük a csóka-
kői borokat és megemlékezünk a 
szent mise keretében híres védő-
szentünkről, akinek szobránál is 
tartunk megemlékezést. Minden 
csókakőit és vendéget szeretettel 
várunk templomunkban!

Liturgikus elmélkedés

Aranyszájú Szent János püspök-
nek a második korintusi levélről 

mondott szentbeszédeiből

(Hom. 14, 1-2: PG 497-499)

Minden bajom közt is túlárad 
bennem az öröm

Szent Pál ismételten a szeretet-
re tereli a szót, hogy rosszallása 
érdességét egy kicsit elsimítsa. 
Előzőleg ugyanis megrótta őket, 
és szemükre vetette, hogy szere-
tetét nem viszonozták szeretettel, 
sőt hátat fordítottak szeretetének, 
és más, lelki ragályt terjesztő em-
berekhez csatlakoztak. Tehát újra 
tompítja a megrovás élét: Értse-
tek meg bennünket (vö. 2 Kor 7, 
2), azaz „szeressetek minket”! 
Kéri szeretetüket; és az nem lesz 
terhes számukra, sőt nagyobb 
hasznára lesz azoknak, akik ad-
ják azt, mint annak, aki kapja. De 
nem azt mondta: „szeressetek”, 
hanem a könyörületre jobban em-
lékeztető kifejezést használt: Ért-
setek meg bennünket! 

Ki távolított el minket tőle-
tek, kérdezi, ki vetett ki minket 
a ti jóindulatotokból? Mi az oka 
annak, hogy kiszorultunk szíve-
tekből? Mert amit már előbb is 
mondott: hogy ti nem nyitottátok 
ki a szíveteket (2 Kor 6, 12), azt 
most itt még világosabban fejezi 
ki: értsetek meg bennünket, és 
ezzel ismét a szívébe akarja zár-
ni őket. Mert semmi sem éleszti 
fel annyira a szeretetet, mint ha 
a szeretett személy megérti azt, 
hogy nagyon vágyik a szeretetére 
az, aki őt szereti. 

Hiszen előbb már megmond-
tam, írja, hogy szívembe vagytok 
zárva, együtt élünk-halunk (2 Kor 
7, 3). Ez a legnagyobb szeretet! 
Visszautasítottan is együtt akar 
meghalni, együtt akar élni velük. 
Mert nem akárhogyan vagytok 
szívembe zárva, jelenti ki, hanem 
úgy, amint megmondtam. Mert 
előfordulhat az, hogy szeret vala-
ki, de a bajban aztán elfut. De mi 
nem így vagyunk. 

Vigasztalás tölt el (2 Kor 7, 4). 
Honnét ez a vigasztalás? Tőletek 
jön: mert jó útra tértetek. A tette-
itekkel örömet szereztetek nekem. 
Aki szeret, az egyrészt felpana-
szolja ugyan, hogy őt nem szere-
tik, de másrészt fél attól is, hogy 
a mértéket túl ne haladja e rosz-
szallásban, nehogy szomorúságot 
okozzon. Ezért hangoztatja: Vi-
gasztalás tölt el, túlárad bennem 
az öröm. 

Vagyis: „Kihívtátok rosszallá-
somat, de bőségesen jóvá is tetté-
tek, megvigasztaltatok: nemcsak 

EGYHÁZI HÍREK
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megszüntettétek szomorúságom 
okát, hanem még örömmel is el-
halmoztatok.” 

Ezután bemutatja öröme nagy-
ságát, nemcsak azzal, amit mon-
dott, hogy túlárad bennem az 

öröm, hanem azzal is, amit hozzá-
fűzött: minden bajom közepette is. 
Mert oly nagy volt, úgymond, az a 
gyönyörűség, amelyet nekem sze-
reztetek, hogy nem volt képes arra 
árnyékot vetni az előző nagy szo-

morúságom sem. Az öröm kiára-
dó bősége ugyanis minden ránk 
zúduló gyötrelmet megszüntetett.

Csókakő, 2016. július 24.                                                                                                                 
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
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

Hozzád, Veled, Neked, 
Mondani egy utolsó éneket,

Imában ömleni Eléd
Legutolsó, de hűséges cseléd...!

De jaj! ha nem igaz! 
Szobám csupa por, 
Kertem csupa gaz, 

Csupa lelógó tört faág, 
A templom messze, a könyv nehéz,
Ólomcsizmában toporog az ész. 

És mégis, mégis, ő van itt, 
Immár tőlem el nem veszik. 

Nap nap után, éj éj után 
Én Téged hívlak, Miatyánk.

De mire jó

Egy lámpástalan rádió? 
Hogyan szólítsam az Ég Urát 

Egy siketnéma Miatyánkon át? 
Ha szói közül minden második 

Alattomosan elrejtőzködik! 
Bénult napokon, izzadt éjeken 

Az értelem is értelemtelen, 
Értelemtelen és imátalan, -

Magam vagyok, egészen egymagam. 
De talán mégis volna valami 

Helyettem hinni, vallani. 
Nevemben felimádkozó 

Karikás kis szentolvasó, 
Egyetlen társam aki vagy, 

Karikagyűrűm, el ne hagyj! 

De nem hagytalak-e Téged el én, 
Szómmal, amelyből kialudt a fény? 

Szívemmel, amely csupa seb, 
Elmémmel, amely űrnél üresebb? 

S nem hagytam-e el Veled együtt Azt, 
Aki az űr fölött virraszt? 

Mit felelek, hisz nem tudok felelni: 
Mit felelhet a Mindennek a semmi? 

Akarom élni az egész hitet, 
Szeretni, ahogy Isten szeret. 

És bízni, bízni akarok 
Abban, amit a Krisztus hozott. 
Nem érzem, nem is gondolom, 
De akarom, akarom, akarom.

Sík Sándor
A néma Miatyánk
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Az idei művésztelepet július 
19-e és augusztus 3-a között meg-
tiszteli személyes jelenlétével 
hét palesztin képzőművész mes-
ter, alkotni fognak a varázslatos 
fekvésű Csókakőn. Mivel ritkán 
adatik meg, hogy palesztin mű-
vészek találkozzanak egymással, 
köszönhetően a diaszpórának, a 
jogi-, technikai-, illetve egyéb 
akadályoknak-, mégis sikerült 
hét palesztin művészt meghívni, 
és egy semleges közegben össze-
hozni őket egy hosszabb időszak-
ra, amely időszak kétségtelenül 
újabb benyomásokkal gazdagít-
hatja művészetüket.

A projekt központi pillére, 
hogy a művészeket összehozzuk 
egy számukra teljesen új közeg-
ben, egy új miliőben. A művé-
szek két és fél hetet töltenek el 
egy gyönyörű inspiráló helyen 
Csókakőn, mely helyet ad egy 
természetvédelmi területnek is 
és mindössze hetven kilométerre 
van a fővárostól, Budapesttől.

A program tartalmazza a vidék 
felfedezését, városnézést, ismer-
kedést a magyar gasztronómiával, 
sport és kulturális rendezvénye-
ket, ezzel tesszük színesebbé az 
itt tartózkodásukat.

Ezzel a projekttel a művésze-
ket „kiemeljük” a napi megszo-
kott környezetükből, rutinjaikból. 
Lehetőségük nyílik arra, hogy 
egymást inspirálva együtt alkos-
sanak, hogy jövőképüket megosz-
szák egymással, beszélgessenek, 
elmélkedjenek, mindezt persze 
egy csodálatos festői szépségű 
környezetben. Eme pillanatokat 
fogja kamerájával megörökíteni 
egy szíriai-palesztin származású 
fi lmrendező és egy magyar ope-
ratőr. Munkájuknak köszönhe-
tően egy dokumentumfi lm fogja 
bemutatni a művészeket és a mű-
veiket, melyet decemberben ter-
vezünk bemutatni. A dokumen-
tumfi lmet több tv társaságnak is 
szeretnénk elküldeni. A találkozó 
végén egy kiállítás kerül megren-

dezésre az elkészült alkotásokból 
Budapesten.

A projekt tervezője és kivite-
lezője, az Interkulti Egyesület, 
mely szervezi, és e projektet mű-
ködteti. Az egyesület 2008-ban 
– a kultúrák közötti párbeszéd 
európai évében – alakult, s a ma-
gyarországi törvények szerint 
működik non profi t szervezet-
ként. Az egyesület küldetése a 
kultúrák közötti párbeszéd erősí-
tése, támogatása.

A művésztelepen résztvevő 
képzőművészek: Nabil Anani (Pa-
lesztina), Abed Abdi (Izrael, Ma-
gyarország), Suleiman Mansour 
(Palesztina, Jordánia), Asad Azi 
(Izrael), Tayseer Barakat (Palesz-
tina), Ibrahim Hazimah (Német-
ország), Szamír Szalámeh (Fran-
ciaország, Palesztina) 

A dokumentumfi lm két ren-
dezője Salim Abu Jabal (Szíria/
Palestina), a „Roshmia” díjnyer-
tes fi lm készítője és Mezei Zoltán 
magyar operatőr.

Csókakő, 2016. július 22.                                                                         
Abdi Amir

Interkulti Egyesület szervező

CSÓKAKOI NEMZETKÖZI MVÉSZTELEP
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VÁRHÍRADÓ

Július 21-én ünnepeltük Brin-
disi Szent Lőrinc emléknapját, 
szentmisével és ezt követően a 
plébánián beszélgetéssel és aga-
péval. Brindisi Szent Lőrinc vá-
runk kápolnájának védőszentje, 
vagyis emléknapja a várkápolna 
búcsúnapja. 1559. július 22-én 
született Brindisiben. 16 éves 
korában 1575. február 15-én a 
kapucinus rendbe lépett. Tanul-
mányai befejezése után 1583-ban 
pappá szentelték, de csak az en-
gedelmesség parancsával lehetett 
erre rávenni. Azt vallotta: ”Nagy 
dolgokat elhatározni sokszor 
nagyon nehéz. Mégsem szabad 
teljes bizonytalanságban vergőd-
nünk. Ha nem a nagyra törés hajt 
minket, legyünk nyugodtak. Kü-
lönösen akkor, ha jó tanácsadó 
sürget minket. Persze ehhez kell 
a minket ismerő jó tanácsadó”. 
Rendtársait teológiára tanította, 
új házakat alapított és gyorsan 
haladt a rendi ranglétrán egyre 
fontosabb megbízások lépcsői-
re. Vándorprédikátorként bejárta 

egész Európát, fáradhatatlanul 
és eredményesen hirdetve Isten 
Igéjét. Több nyelven beszélt. Sok 
könyvet írt, ezekben a hitet mu-
tatta be. Nagy alázatosságban, 
csak Isten dicsőségét szolgálva, 
csodálatos eredményeket ért el, 
ezek azonban soha nem tették be-
képzeltté. Eredményes követsé-
geket teljesített különböző királyi 
udvarokban.

1601-ben Magyarországon is 
járt. Székesfehérvár és Csókakő 
ostrománál győzelemre segítette 
az egyesített seregeket a török el-
len. Rendíthetetlen bátorságával, 
lelkesítő szavával, hatalmas ke-
reszttel a kezében elöl járt a csa-
tában és biztatta a keresztény ka-
tonákat. Tudjuk azt, hogy Brindi-
si Szent Lőrinc itt járt Csókakőn, 
látta a Vértest, a várat. Feljegyzé-
sek igazolják, hogy a győztes csa-
ta után Bodajkról a csókakői vár-
hoz 1601. október 23-án hálaadó 
körmenetet vezetett, és szentmi-
sét mutatott be a várkápolnában. 
A sárréti-csókakői győzelem után 

tovább folytatta európai körút-
ját fáradhatatlanul hirdetve isten 
Igéjét. 

Békeszeretete tette alkalmas-
sá arra, hogy békét közvetítsen. 
Többször fordultak hozzá, hogy 
segítségével békét kössenek a ha-
dakozó felek. Ilyen volt Párma és 
Mantua háborúja, vagy a Savoyai 
ház és Milánó közti ellenségeske-
dés. Utoljára III. Fülöp spanyol 
király előtt jelent meg, és apostoli 
bátorsággal ítélte el a nápolyi al-
király zsarnokságát.

Lisszabonban halt meg 60-ik 
születésnapján 1619. július 22-
én. 1783-ban boldoggá, 1881-ben 
szentté avatta XIII. Leo pápa. 
Szeretnénk hagyománnyá ten-
ni, hogy minden év július 22.-ét 
Brindisi Szent Lőrinc emlékének 
szenteljük, és a várkápolnában 
megemlékező szentmisén ve-
gyünk részt.

Csókakő, 2016. július 25.
Sörédi Pál

Várbarátok Társasága elnöke
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Dunka Sándor cikk folyt.

Magyarország bízott abban,  
hogy a békekonferencián az etni-
kai elv alkalmazására is sor kerül. 
Ezért egy kitűnő néprajzi térképet 
készítettek (A magyarságot áb-
rázoló vörös színe miatt „vörös 
térkép”-nek is nevezték). A tér-
képen a valóságnak megfelelően 
voltak ábrázolva a magyarok által  
lakott területek, a magyar többsé-
gű területek, a vegyes lakosságú 
területek (ahol népszavazást ja-
vasoltunk) és a nemzetiségi több-
ségű területek. De a bizottságok 
javaslatunkat mindenütt elutasí-
tották, mert tudták, hogy nemcsak 
a vegyes lakosságú területeken, 
hanem még a nemzeti többségi 
területeken is sokan Magyaror-
szághoz akarnak csatlakozni. Így  
bukott meg Wilson amerikai el-
nök egyik legfontosabb pontja: 
„a népek önrendelkezési joga!” 
Benes 1919. december 15-én kö-
vetelte, hogy a határral kapcsola-
tos javaslatokat tekintsék végle-
gesnek, mert a változtatás esetleg 
Szlovákia leválásához vezethet. 
(Ezt komolyan kellett a bizottság-
nak venni, mert a tótok évszáza-
dok óta lejártak a Felvidékről a 
Magyar Alföldre dolgozni, s csa-
ládjuk egész éves kenyerét itt ke-
resték meg. A Felvidék Csehszlo-
vákiához történt csatolása tehát 
kenyerüktől fosztotta meg őket!)  
Ugyanezt kérte Eichof osztrák 
követ is. A franciák aztán mind-
kettőjüket megnyugtatták, ne fél-
jenek, változtatás nem lesz!

A kitűnően felkészített ma-
gyar békedelegációt gróf Ap-
ponyi Albert vezette, ami nem 

volt valami szerencsés választás. 
Kétségtelen, hogy Apponyi gróf 
hatalmas idegen nyelvtudásával 
és szónoki képességével elkáp-
ráztatta a békekonferencia kül-
dötteit. De a magyarországi nem-
zetiségek rettenetesen gyűlölték, 
mert nevéhez fűződött az 1907. 
évi XXVII. tc. – „a lex Appo-
nyi”, – ami az Eötvös József ál-
tal  1868. évi XLIV. tc-t, – a világ 
legliberálisabb nemzetiségi tör-
vényét 1907-ben a nemzetiségek 
számára kedvezőtlenül módosí-
totta.

A magyar delegációnak a 
Nagykövetek Tanácsa 1920. ja-
nuár 15-én adta át a békefeltétele-
ket. Az eredeti szöveg módosítá-
sának kérdése valóban felmerült, 
de azzal kapcsolatban a magyar 
küldöttséget meg sem kérdezték. 

Magyarország is keresett szö-
vetségest a tervezett békeszer-
ződéssel kapcsolatos álláspontja 
támogatásához, de Lengyelor-
szágtól sem kapott támogatást.
Horthy Miklós 1920. február 
21-én a Budapesten levő katonai  
misszió tagjaihoz intézett levelet,  
melyben az Európát fenyegető 
bolsevista veszélyre hívta fel fi -
gyelmüket.  

Közben a francia belpolitika 
vezető személyiségei is kicseré-
lődtek. Clemencau megbukott 
az  elnökválasztáson, mire meg-
sértődve lemondott a miniszter-
elnökségről is. Utóda Alexandre  
Miterrand lett aki a külügy-
miniszteri tárcát is megtartotta.  

Berthelot vezértitkár, – nemze-
tünk nagy ellensége – is kikerült 
a minisztériumból, de rossz szel-
leme márciusig még uralkodott a 
kabinetben.

A magyar küldöttség 1920.  
február 12-én nyújtotta át a terü-
leti rendezésre vonatkozó észre-
vételeit, melyre az érintett szom-
szédok dühödten, a legbarátság-
talanabb hangnemben válaszol-
tak. Mint korábban írtuk,  Loyd 
George angol miniszterelnök 
már felháborodottan  nyilatkozott 
a hazug és csaló dokumentumok  
miatt, melyek alapján döntöt-
tek,  most francia feljegyzés sze-
rint azt  mondta: „A magyarokat 
szemlátomást igazságtalanul ke-
zelték, sosem hallgatták meg… 
Nem rendelkezhetnek emberek-
kel barmokként, és nagyon rossz 
szolgálatot a szlovákoknak, ro-
mánoknak, vagy szerbeknek, ha 
nagyon is hazafi as lakosságot 
csatolnánk hozzájuk.” De vá-
laszolt arra a kérdésre is, mely 
azt állította, hogy „nem léteznek 
magyarok”, s az állandóan  han-
goztatott francia „egységes nem-
zetre” történt hivatkozásra is azt 
mondta: a „francia érzést nem 
határozza meg a francia nép ve-
gyes eredete.” Március 3.- és 7. 
között aztán az angol miniszter-
elnök megdöbbenve tapasztalta, 
hogy a konferencia a határozato-
kat már véglegesítette, s ebben 
maga és külügyminisztere is 
részt vett. Ekkor teljes fordulatot 
csinált, s nem merte bevallani, 
hogy tévedett, vagy oda sem fi -
gyelt, (lehet, hogy aludt) amikor 
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a konferencia a határokat vég-
legesítette. Később is hangoztat-
ta, hogy ő az olasz Nittivel értett 
egyet, de nem volt bátorságuk ál-
láspontjuk végrehajtásához.

A határok ezzel véglegesek 
lettek, s Magyarországnak 1920. 
június 4-én délután 4 óra 30 
perckor alá kellet írni a diktátu-
mot. A békediktátumot magyar 
részről jelentéktelen személyek: 
– Bernárd Ágoston és Drasche 
Lázár Alfréd minisztereken kívül 
Praznovszky, Wettstein és Bobrik 
Arno követségi titkárok – írták alá  
Millerand francia miniszterelnök  
jelenlétében a Versayllesben levő 
Nagy Trianon palotában.  

A békeszerződést az 1921.  
évi XXXIII. sz. tc. (fekete keret-
ben) tartalmazza.

A kormány a szerződést alá-
író küldöttség hazaérkezése után  
azonnal lemondott.

Robert  Lansing pedig már 
látta a sötét jövőt: „Minden elő-
re el volt döntve! A világ ezzel a 
békediktátummal olyan bizto-
san megy a háború felé, mint a 
nappal megy az éjszakába.”

Az új birtokosok pedig ha-
marosan bebizonyították „ki-
emelkedő európai műveltségi 
színvonalukat”. Lerombolták a 
pótolhatatlan művészi értékeket, 

pl. Fadrusz János pozsonyi Má-
ria Terézia szobrát. Zala György 
aradi Szabadság emlékművét, s 
számtalan magyar művészek ál-
tal alkotott műemléket. Fadrusz  
kolozsvári Mátyás király szob-
ra a megsemmisítéstől csak úgy 
menekült meg, hogy nagy kirá-
lyunkra ráfogták: oláh eredetű 
volt, amit pedig nem romboltak 
szét, arra ráfogták, hogy az ő al-
kotásuk. Elrabolták tehát nem-
csak hazánk legszebb területeit,  
erőforrásait, hanem a magyar 
nép művészi alkotásait, ipa-
ri  műveit, vasútjait, közútjait,  
rendezett vizeit! A szlovákok 
később címerünkből még a kettős 
keresztet is.  

2016. szeptember 2. –
szeptember 4.

(Program a 10. oldalon)
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• • • 2016. SZEPTEMBER 03. SZOMBAT • • •• • • 2016. SZEPTEMBER 03. SZOMBAT • • •
I. helyszín: VÁR
11,00 -14,00 -16,00 órakor Várostrom a II.András Királyi Lovagrend és 
a Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesülettel

II. helyszín: Várszínpad:
13,00  Ünnepi felvonulás, Polgármester köszöntő
13,15  Csókakői Várbarátok bemutatkozása
13,40  Szelindek Középkori Zenekar koncertje
14,15  Szent Donát Borrend bemutatkozása
14,45  Csókakői érdemrend átadása
15,00  Madzag Bábegyüttes Lovagi torna Gólyalábas produkciója gyerekeknek
16,15  Bandiera Zászlóforgatók műsora
16, 30  Csókakői HUN-ok harci bemutatója
17,00  Szondi SE Kardforgatók harci bemutatója
17,30  Szatzger Cecília és Shazadi Orientál Art hastánc előadása
18,00  Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport műsora
19,00  Máté Ottilia magyarnóta – és operetténekesnő fellépése
19,45  Megarox Rockszínház műsora
21,00  Csókakői HUN-ok Tűztánc bemutatója
           Laser Show
           Tűzijáték
           VIKING ZENEKAR

III. helyszín: Nagy-Magyarország Tér
14,00  Sondi SE Magyar Királyi Kardforgatók harci bemutatója
14,30  Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület LOVAGI TORNA bemutatója
15,30  Lóki György Solymász bemutatója
17,30  Csókakői HUN-ok harci bemutatója

• • • 2016. SZEPTEMBER 04. VASÁRNAP • • • • • • 2016. SZEPTEMBER 04. VASÁRNAP • • • 
Vári Vásár, Borutca, Gyerekeknek Bicikló, Ugrálóvár 

VÁR A VÉRTES VÉDŐJE!VÁR A VÉRTES VÉDŐJE!
A műsor változtatás jogát fenntartjuk! Csókakői Községi Önkormányzat

• • • • • • 2016. SZEPTEMBER 02. PÉNTEK 2016. SZEPTEMBER 02. PÉNTEK • • •• • •
 Vazul Vére Történelmi rockopera

Helyszín: Várszínpad 
Elővételben: 2500,- helyszínen: 3000,- 

14 év alatt ingyenes
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