
1XX. évfolyam 9. szám

Tisztelt Csókakőiek!
A hagyományos Szent Donát 

Napi Búcsúnkat augusztus 7-én 
megtartottuk. Az idei évi búcsúnk 
keretében avattuk fel a felújított 
Kossuth utcai járdánkat, s bár a 
természet nem kímélte települé-

sünket, védőszentünk is megér-
demelt egy jó, hűs csókakői ezer-
jót. A Szent Donát Napi Búcsú 
a falu legrégebbi rendezvénye, 
immár 242. éve rendezzük meg 
eme jeles egyházi ünnepséget és 
a hozzátartozó búcsús vásárt. Az 
idei év különlegessége az volt, 
hogy most a 243. búcsú pont arra 
a napra esett, mint az első 1774. 
augusztus 7-én vasárnap. 

A Vértesalja Gyermekei Baráti 
Társaság augusztus 19-én sikere-
sen megtartotta a Talpra Magyar 
Rockfesztivált, minden együttes 

megérkezett, a koncertek rendben 
lezajlottak. Ezután a következő 
rendezvényünk a 2016. szeptem-
ber 2-4-ig tartó Csókakői Várjá-
tékok lesz, aminek keretében a 
Vazul Vére rockopera is megren-
dezésre kerül.

Szeptember 1-jén megkezdő-
dik az iskola, kérek mindenkit, 
hogy fokozottan fi gyeljünk gyer-
mekeinkre az útjainkon, kérem a 
szülőket, hogy az iskola mellett 
lévő buszfordulót hagyjuk sza-
badon, autóinkkal ne parkoljunk 
oda. Ha szeptember, akkor véget 
ér a tűzgyújtási tilalom is. A nyá-
ri tűgyújtási tilalom szeptember 
15-én szűnik meg a helyi rende-
letünk szerint, ez azt jelenti, hogy 
a kerti növényi nyesedéket eltü-
zelhetjük a saját telkünkön, de 
felhívom a fi gyelmet, hogy a ti-
lalom továbbra is érvényben van 
vasárnap illetve állami és nemzeti 
ünnepeinken. A tüzeléses időszak 
alatt is javasolom a komposztálás 
előnyben való részesítését, hiszen 
így Csókakő levegője, környeze-
tünk sokkal tisztább lesz. 

Csókakő, 2016. augusztus 25.                                                         
Fűrész György polgármester

2016. szeptember, XX. évfolyam 9. szám
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Tisztelt Csókakőiek!

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy Csókakő Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2016. 
május 1 hatállyal bővítette a szo-
ciális alapon ellátásra jogosultak 
körét az alábbi feltételek szerint: 

1.§ 2/2015. (II.27.) önkor-
mányzati rendelt (továbbiak-
ban: Rendelet) 15.§ (2) bekez-
dése hatályát veszti és helyébe a 
következő rendelkezés lép:

(2) A (1) bekezdés szerinti tá-
mogatás összege 25.000-Ft.

2.§ A Rendelet 16.§-a hatá-
lyát veszti és helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

16. § (1) Települési támogatás 
nyújtható annak a személynek, 
aki a köznevelési intézménybe 
járó gyermekre való tekintettel 
rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásra nem jogosult, és a csa-
ládjában az egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
400 %-át a gyermek(ek) család-
ban történő gondozásának költ-
ségeihez való hozzájárulásként 
a tanköteles gyermekek tanszer, 
tankönyv ellátásának támogatá-
sára;

(2) A támogatás iránti kérelem 
tárgy év július és augusztus hó-
napban nyújtható be. 

Kötelező melléklete a tankö-
teles gyermek tanulói jogviszo-
nyának fennállására vonatkozó 
igazolás;

(3) A támogatás felhasználását 
számlák bemutatásával kell iga-
zolni.

(4) A támogatás összege gyer-
mekenként 10.000 Ft.

3.§ A Rendelet az alábbi 
16/A. §, 16/B. §, 16/C.§ ,16/D.§, 
16/E § egészül ki:

16/A.§ (1) Települési támoga-
tás (ösztöndíj) nyújtható annak 
a személynek az első diplomája 
megszerzéséhez, aki számára a 
felsőoktatásban történő bejutás, 
illetve felsőoktatási tanulmánya-
inak folytatása szociális helyzete 
miatt nehézségekbe ütközik.

2) Ösztöndíj annak a személy-
nek nyújtható, akinek a családjá-
ban az egy főre jutó nettó átlag-
jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének  

a)  400 %-át   2 fős háztartás 
esetén

b)  350 %-át   3 fős háztartás 
esetén

c)  300 %-át     4 fő és annál 
nagyobb háztartás esetén nem 
haladja meg. 

(3) Minden pályázatot elnyert 
hallgatónak (szociális körülmé-
nyeire tekintettel) 2.000,- Ft-tól 
5.000,- Ft-ig terjedő támogatást 
biztosít az önkormányzat, össze-
sen a költségvetésben meghatáro-
zott keret erejéig.         

(4) Az önkormányzat a pá-
lyázatok kiírása, határideje, el-
bírálása és folyósítása során a 
Bursa Hungarica Felsőoktatá-

si Ösztöndíjat minden évben a 
hatályos jogszabályok alapján, 
a kiadott Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak meg-
felelően jár el.

***
16/B.§ (1) települési támoga-

tás nyújtható annak a személy-
nek, akinek  gyermeke (ei) térítési 
díjának kifi zetése gondot jelent.

(2) Települési gyermekintéz-
mény ( óvoda, iskola) nevelésé-
ben részesülő gyermek étkezési 
támogatására jogosult az a sze-
mély, aki étkezési kedvezményre 
nem jogosult és a háztartásban 
az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek illetve 400%-át. 

(3) A (2) bekezdés szerinti tá-
mogatás mértéke a mindenkori 
nevelési intézményben nyújtott 
napi étkezés díjának

– 50%-a a Bodajki Általános 
Iskola  Nádasdy Tamás Tagis-
kolájába járó tanulók  

– 100%-a, Vértesalja Óvo-
da Mesevár Tagóvodába járó  
gyermekek estében.  

(4) A térítési díj települési tá-
mogatását egy nevelési év idő-
szakára kell nyújtani.

***
16/C.§ (1) Települési támoga-

tásként  egyszeri születési támo-
gatás nyújtható a Csókakőn  la-
kóhellyel rendelkező és életvitel-
szerűn ott élő szülőnek gyermeke 
születése esetén.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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(2) A kérelemhez csatolni kell 
a gyermek/ek születési anya-
könyvi kivonatát.

(3) A kérelmet a gyermek/ek 
hat hónapos koráig lehet benyúj-
tani.

(4) A támogatás összege gyer-
mekenként 25.000 Ft.

***
16/D.§ (1) Települési támo-

gatásként egyszeri letelepedési 
támogatás nyújtható, azoknak a 
35 év alatti fi ataloknak az első 
lakásuk megszerzéséhez, akik 
házasságban, élettársi kapcso-
latban élnek, illetve egyedül álló 
gyermekes szülők, akik Csóka-
kőn ingatlant vásárolnak, illetve 
építenek és legfeljebb ½ rész tu-
lajdoni hányaddal rendelkeznek 
más lakóházas ingatlanban.

(2) A támogatás feltétele, hogy 
Csókakőn lakóhelyet létesítsenek 
vásárlás esetén egy hónapon be-
lül, építés esetén a használatbavé-
teli engedély kiadását követő egy 
hónapon belül, és vállalják, hogy 
az ingatlant 5 éven belül nem ide-
genítik el..    

(3) A támogatás összege  
100.000 Ft, mely az adás-vételi 
szerződés, vagy használatbavéte-
li engedély egyidejű csatolásával 
fi zethető ki.

(4) Amennyiben a (2) bekez-
désében felsoroltak nem telje-
sülnek a támogatást vissza kell 
fi zetni.

***
16/E.§ (1) települési támoga-

tásként egyszeri támogatás nyújt-
ható azoknak akik

a.) település intézményénél 
nevelésben részesülő gyerme-
ket nevelnek
b.) e rendelet alapján támoga-
tásban részesülnek
c.) településen élő 70 év feletti 
egyedül élő személyeknek 

(2) A támogatás minden év 
decemberében biztosítható.

4.§ A Rendelet 19.§-a az aláb-
bi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) A házi segítségnyújtás biz-
tosított azon 65 év alatti egyedül-
állóknak akiket a (3) bekezdés 
alapján egészségi állapota miatt 
rászorultnak kell tekinteni.

Bővebb tájékoztatás illetve a 
nyomtatványt a polgármesteri 

hivatalban lehet igényelni!
Önkormányzat

F E L H Í V Á S
Tisztelt Csókakőiek!

Az iskolánk, melyben lassan negyed évezrede tanulnak csókakői diákok,

folyamatosan épül, szépül, megfelelve a kor követelményeinek. 

Most a tető felújításának jött el az ideje, ehhez kérjük a lakosság támogatását!

Az önkormányzat cserépjegyeket bocsát ki 

500 Ft, 1000 Ft, 5000 Ft, 10000 Ft-os
címletekben 

mely megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban. 

Várjuk támogatásukat! 
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„Igyekezzetek a szűk kapun 
bejutni, mert mondom nektek, so-
kan akarnak majd bemenni rajta, 
de nem fognak tudni.” 

Lk 13,24
A ministránsverseny jutalom-

kirándulását későbbiekben fog-
juk megtartani, megköszönve és 
jutalmazva hűséges oltárszolgá-
latukat ministránsainknak.

Hirdetjük, hogy ez év őszén za-
rándokutat szervezünk Olaszor-
szágba Nápoly úti céllal. Október 
16. vasárnap estétől, október 22. 
szombat éjjelig tart az út. Szállás 
Nápolyban lesz 4 csillagos szál-
lodában. Többek között megte-
kintjük Pió atya sírját, Amalfi t, 
Sorrentói félszigetet, Caprit, és 
egy nap Római programban a Va-
tikánt, illetve visszafelé Assisit. 
Részvételi díj 140000.- Forint 
mely a biztosításon kívül tartal-
mazza a szállást, reggelivel és va-
csorával illetve az egyéb költsé-
geket is. Előlegként 20000-. Fo-
rintot kérünk, jelentkezni október 
1-jéig lehet az atyáknál.

Bodajk

Augusztus 28-án vasárnap a 
bodajki plébánia fogadalmi nap-
ján Csatkára zarándokoltunk. 
Azna a délelőtti szentmise kegy-
templomunkban elmaradt. Za-
rándokbuszt indítottunk települé-
sünkről reggel 8 órakor Csatkára 
a vasútállomástól. A busz költsé-
gét plébániánk állja.

Köszönjük mindazoknak akik 
a Szent István napi ünnepségek 
kapcsán bármivel is segítettek!

Csókakő

A Szent Donát Napi Búcsút 
2016. augusztus 7-én tartottuk 
meg a csókakői Szent Donát Plé-
bániatemplomban. A Karitász ve-
zetőjéről lemondott Bócz Évának 
a mise keretében köszöntük meg 
a több éves munkáját, akinek ez-
úton is a Csókakői Hírekben kö-
szönjük az áldozatos több éves 
munkát. Az új vezetetőt Döme 
Valériát is itt mutattuk be a hívek-
nek, munkájához sok sikert és tü-
relmet kívánunk. A Szent Donát 
Borrend tagjai és a borászok je-
lenlétében az oltár elé hozott ter-
mést, bort megszenteltük, majd a 
Szent Donát szobornál bő áldásért 
könyörögtünk és megáldottuk hí-
veinket és a község lakóit. Az ön-
kormányzat képviselőinek rész-
vételével ünnepélyesen átadásra 
került a Kossuth utcai járda, ami 
300 méteren került felújításra. A 
szalag átvágása előtt a járdát fel-
szenteltük, kívánjuk, hogy hasz-
nálja mindenki egészségben, és 
balesetmentesen!

Liturgikus elmélkedés

A II. vatikáni zsinat Gaudium et 
spes kezdetű,

az Egyház és a mai világ
kapcsolatáról szóló lelkipásztori

konstitúciójából

(N. 39)

Az új világ körvonalai

Nem tudjuk, mikor teljesedik 
be a föld és az emberiség ideje, és 
nem ismerjük a módot, ahogyan 
a mindenség átalakul. Elmúlik 

ugyan ez a bűn miatt eltorzult 
világ, de tanítást kaptunk, hogy 
Isten új lakóhelyet és új földet 
készít, az igazságosság hazáját, 
amely a maga boldogságával 
betölti, sőt felülmúlja mindazt a 
vágyat, ami feltör a békét szom-
jazó szívekből. Akkor vereséget 
szenved a halál, Isten fi ai pedig 
feltámadnak Krisztusban, és rom-
latlanságba öltözik az, ami erőt-
lenségben és romlandóságban 
mag módjára a földbe került. A 
szeretet és művei megmaradnak, 
és a mulandóság szolgai állapotá-
ból mindenestől felszabadul az a 
világ, amelyet Isten az emberért 
teremtett. 

Igen, elhangzott a fi gyelmez-
tetés, hogy mi haszna van belőle 
az embernek, ha megszerzi akár 
az egész világot is, de önmagát 
elveszíti (vö. Lk 9, 25). Az új föld 
várásának mégsem szabad csök-
kentenie, hanem inkább fokoznia 
kell a szorgoskodást, hogy szebb 
legyen a föld, hiszen itt van nö-
vekedőben az új emberi család 
közössége, amely némiképp már 
sejteti az eljövendő világ körvo-
nalait. Ezek szerint, a földi ha-
ladást gondosan meg kell ugyan 
különböztetnünk Krisztus orszá-
gának növekedésétől, ez a hala-
dás mégis sokat jelent az Isten 
országa szempontjából, amennyi-
ben hozzájárulhat a társadalom 
különb rendjének megalkotásá-
hoz. 

Ha tehát egykor az Úr Lelké-
nek erejével és az Úr parancsa 
szerint közkinccsé tettük világ-

EGYHÁZI HÍREK
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szerte az olyan értékeket, mint 
az emberi méltóság, a testvéri 
közösség és a szabadság, meg-
találjuk majd természetünknek 
és emberi iparkodásunknak jó 
gyümölcseit, megtisztítva min-
den szennytől, tündöklően és 

megdicsőülve, amikor Krisztus 
visszaadja Atyjának „az örök és 
egyetemes országot: az igazság 
és élet, a szentség és kegyelem, 
az igazságosság, szeretet és béke 
országát”. Ez az ország titokzatos 
módon itt van már ezen a világon, 

az Úr eljövetelekor azonban tel-
jessé válik.

Csókakő, 2016. augusztus 21.
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

Dunka Sándor cikkének 
utolsó része:

Tudjuk, hogy a magyar nem-
zet sohasem fog belenyugodni 
hazája gyalázatos hazugságokon 
alapuló megcsonkításába. Mit 
kell tennünk most, hogy trianon  
emlékét egyelőre elhomályosít-
suk? Elsősorban meg kell ta-
lálni régi öntudatunkat, meg 
kell őrizni szellemi fölényünket 
szomszédainkkal szemben itt a 
Kárpát medence közepén, tehát 
szaporodnunk kell, hogy kiszo-
rítsuk rabló szomszédainkat 
a Kárpát medencéből! Úgy, 
ahogy ők leszorítottak bennün-
ket a medence közepére! Meg 
kell menteni a még itt élő 15 
millió magyart a pusztulástól, 
hogy ellenségeink trianonban 
tervezett céljai meghiúsulja-
nak!

Kétezer éve élünk Európában,  
s ebből 11 évszázada a Kárpát  
medencében. Viharos évezredet 
éltünk meg, állandóan háborgott 
a világ tengere körülöttünk. De 
ma sincs béke a Földön, a máso-

dik nagy háború óta ma is egyik  
„kis háború” követi a másikat.   
Körülöttünk is forr az erjedő ká-
osz, felettünk pedig Trianon óta  
éj van. Sehol sincs nyugalom a 
Földön, bennünk pedig felsajog 
minden fájdalom, mely 1920 óta 
szívünket hasogatja.  

De hisszük, hogy elmúlik ez 
a fájdalom, s megvigasztal ben-
nünket az ősi föld, mely 1100 év 
alatt hazánkká vált. Bátorságot 
csöpögtet belénk a Kárpátok 
koszorúzta Duna és Tisza völ-
gyében elterülő gyönyörű táj, 
nyugalmat ad s a belőle felszál-
ló erő a Turáni Alföldről hozott 
őserőnkkel együtt meg fog gyó-
gyítani bennünket. Ha felemel-
jük fejünket, még az éj köze-
pén is látjuk, hogy kelet felől 
nekünk is virrad. A mi templo-
munk boltozatai Kölcsey Him-
nuszának és Vörösmarty Szó-
zatának oszlopain nyugszanak, 
s benne az angyalok kara Liszt 
és Erkel zenéjével magasztalja 
az Istent, s népünk szeretete 
Bartók és Kodály dalain száll 
az ég felé!

A sok tudós, művész, író és 
tisztán látó államférfi  trianoni bé-
kediktátummal kapcsolatos nyi-
latkozatából is megállapíthatjuk,  
hogy a magyar nemzetet a tria-
noni békediktátum – nemzetközi  
bűnöző alkotói – halálra ítélték.

Ha pedig ideológia, köntör-
falazás és mellébeszélés nélkül  
tisztán akarunk Trianon és Ver-
sailles döntéseire válaszolni, ak-
kor azt néhány mondatban össze-
foglalhatjuk: 

Az első világháborút nem 
a Központi hatalmak, hanem  
Szerbia és Oroszország rob-
bantotta ki! 

A háború során egyaránt 
követtek el nemzetközi bűn-
tetteket, mind a Központi Ha-
talmak, mind az antant, csak 
a békediktátum indokolásában 
előbbiek bűneit kihangsúlyozták,  
utóbbiakét elhallgatták.

A békeszerződés nem egyen-
lő felek kötött szerződés, hanem 
„diktátum” volt, mert a győzte-
sek a háborúban vesztes felet a 
háború folytatásának fenyege-
tésével kényszerítették a szer-
ződés aláírására.  
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A területi kérdésekben elfo-
gult és félrevezetett, tájékozat-
lan diplomaták hamis doku-
mentumok és térképek alapján  
döntöttek, akik a németeket le 
akarták gyöngíteni, a magya-
rokat pedig ki akarták irtani, 
s amit Franciaország a XVI. és 
XVII. században a törökökkel 
megkezdett, Trianonban a szlo-
vákokkal, románokkal és szer-
bekkel akarták befejeztetni. 
(Ráadásul ezeket a diplomatákat 
a leggyalázatosabb eszközökkel 
befolyásolták. Valószínűleg nem 
bírná el a nyomdafestéket annak  
az „50 oláh fátának” a tevékeny-
sége, akik Mária román királynő 
szervezésében keresték fel Pá-
rizst, s a perverz francia diploma-
táknak nyújtottak szolgáltatást!)   

TRIANONT GONOSZ LÉ-
NYEK EGY BORZALMAS VI-
LÁGHÁBORÚ UTÁN HOZTÁK 
LÉTRE, MI MAGYAROK BÉ-
KÉS NEMZET VAGYUNK, BI-
ZONYSÁG ERRE, HOGY 1100 
ÉV ALATT EURÓPAI NEMZE-
TEKKEL CSAK FENNMARA-
DÁSUNKÉRT, SZABADSÁGUN-
KÉRT VISELTÜNK HÁBORÚT. 
TRIANON TRAUMÁJÁBÓL MA 
IS BÉKÉS ESZKÖZÖKKEL KÍ-
VÁNUNK MEGSZABADULNI, 
DE BÍZUNK ABBAN, HOGY IDŐ 
S KEDVEZŐ KÖRÜLMÉNYEK, 
AZ IGAZSÁG KIDERÜLÉSE, ÉS 
A JÓ ISTEN KEGYELME EB-
BEN SEGÍTSÉGÜNKRE LESZ.    

Mit adtunk mi Európának,  
azon felül, hogy egy évezreden 
keresztül védtük a vén kontinens  
déli és keleti kultúrájának falait,  
miközben véreztünk és élet-halál  
harcunkat vívtuk fennmaradá-
sunkért. Egyik kezünkben a kard, 
a másikban a toll és a tudomány  
harcolt a keresztény Európáért.

A legtöbbet adtuk, amit adni 
lehetett, hiszen nagyhatalmi állá-
sunkat, s népünk millióit áldoztuk  
fel a vén kontinensért!    

És mi volt érte a hála? Milyen 
ítéletet mondtak felettünk, és mi-
lyen bírák?

Volt-e hazugság, amivel ne 
minket vádoltak volna? Volt-e 
gyűlölet, amely nem minket üldö-
zött? Volt-e gyalázatosság, amit 
ne ránk kentek volna?

Ezek azt hiszik, hogy gyen-
gék vagyunk, s még mindig nem 
épültünk fel az Európáért folyta-
tott ezeréves küzdelemben szer-
zett sebeinkből.

Valóban gyengék vagyunk, s  
belefáradtunk az ezeréves harcba.

Nem vagyunk gyengék, hi-
szen megfogyatkozva a hatal-
mas török-tatár támadások 
után egyszerre voltunk képesek  
szembeszállni Európa két leg-
nagyobb hatalmával, – mint a 
kontinens utolsó demokráciája,   
– akkor, amikor már Európa 
minden népe feladta szabadsá-
gát, és csendes, újra csendes volt,  
„mert elzúgtak forradalmai.” 
(1848-1849)

Rajtunk kívül a XX. század-
ban is csak egy ország létezett,  
mely szembeszállt kelet hatal-
masságával, akitől két évtized-
del ezelőtt még az egész világ 
rettegett.
(1914-1918, 1941-1945)

S amikor „nyugat” odadobott 
bennünket a kegyetlen  diktatú-
rának, volt-e rajtunk kívül olyan 
nemzet, amely fegyverrel mert 
szembeszállni a legnagyobb ka-
tonai hatalommal?  (1956)

És ki nyitott végül rést az 
elnyomás és rabszolgaság vas-
függönyén és betonfalán, amely 
kettészelte Európát?
(1989-1990)

Megmutattuk, hogy nem 
vagyunk gyengék, de még meg 
kell találnunk önmagunkat, 
vissza kel szerezni önbizalmun-
kat, amit az utolsó évszázad alatt 
igyekeztek belőlünk kiirtani. És 
ahogy egy nyelvet beszélünk, úgy 
kell együtt gondolkoznunk is, 
mert még mindig sok küzdelem 
vár ránk, hiszen nagyravágyó, 
soviniszta szomszédaink galád,  
nemzetünket pusztító szándékai-
val tisztában lehetünk.        

A mi feladatunk nem egy im-
perialista birodalom felépítése. 
A mi feladatunk a középkor-
ban is az volt, hogy hazánk a 
körülöttünk levő népeket ösz-
szekapcsolja, egyensúlyozza, 
jogaikat megvédelmezze, őket 
életfeltételeihez hozzásegítse, s 
egy magasabb egységben össze-
tartva kapocs legyen Kelet és 
Nyugat között. És a magyarság 
ezt a hivatását a középkorban 
be is töltötte, mert megismer-
te és megértette népi jellemét, 
s az önismeret legmagasabb 
fokára jutott. Népi mivoltunk 
megismerése pedig nem jelent 
kevesebbet, mint a velünk kö-
zös földrajzi keretek között élő 
népek megértését, szabadságuk 
elismerését és biztosítását.

A magyar nemzet összekötő 
erő volt, mert magában foglal-
ta mindazokat a kulturális ér-
tékeket, lelki komponenseket,  
amelyek a környező népekben  
is külön-külön megvoltak. Cso-
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dálatos gyűjtőmedence volt a 
magyarság, összeömlött benne  
Kelet- és Közép-Európa népe-
inek minden értékes tulajdon-
sága, mely olyan acéllá forrott 
össze, mely jellegzetesen ma-
gyar, tehát minden más néptől  
különbözik, de közös a román-
nal, szlávval, délszlávval, sőt 
még a törökkel és távolabbi né-

pekkel is. De élesen különbözött 
ezer éven át attól a népiségtől, 
ami a Lajtától nyugatra, s azon 
túl terül el.  

Trianon szétszakította ezt az 
összetartó erőt. Ezt a korábbi 
népiséget kellene keresni ma is 
szlováknak, románnak, s dél-
szlávnak egyaránt. De amíg ha-

tártalan sovinizmusuk és nagy-
ravágyásuk fertőjében vergőd-
nek, addig ezt a népiességet 
nem találják meg, de akkor 
Kárpát medence közepén elhe-
lyezkedő magyarságban sem 
fogják megtalálni azt az össze-
tartó erőt, ami boldogulásukat 
nekik is biztosítaná!

NEM TUNT EL A BARKÓCABERKENYE!
utcácskájával ez a település. Aki 
teheti, látogasson el!

Július végén, ismét részesei le-
hettünk a Söréden táborozó sérült, 
fogyatékkal élő „gyerekek” tábo-
rának. Preszter Balázs traktoros 
„fogata” utaztatta át a mi várunk 
alá a bevállalósabb táborosokat 
és segítőiket. Rövidke énekta-
nulás, egy kis táncház, játék, ki-
rándulás és – Havasi Ritának, no 
meg két leánykájának köszönhe-
tően – lovaglás következett. Min-

kezett küldöttségünk polgármes-
terestől, elnököstől, hajtásostól, 
családostól. Ünnepségük össz’ 
létszámát könnyen meghalad-
hatná egy nagyobb családi ren-
dezvény tagjainak száma, ám az 
apró falucska igencsak nagy szí-
vet takar. Dicséretes az az ösz-
szefogás, ami ezt a maroknyi kis 
közösséget jellemzi. Mint egy 
pici ékszerdoboz, úgy bújik meg 
a Vértes közepén, tanterem mé-
retű kis templomával, egyetlen 

Az írás receptjét igen nehéz 
megfogalmazni. A hozzávalók 
között mindenesetre bizonyosan 
szerepel a kedv, a jókedv (a kettő 
nem ugyanaz!), az ihlet, talán a 
múzsa csókja is segít és ugyebár 
elengedhetetlen a téma. Ez utób-
biban sosincs hiány barkócáéknál.

A nyár amilyen gyorsan betop-
pant, olyan sebesen távozott is a 
kertek alján. Pillantsunk vissza 
kicsit és összegezzük, amolyan 
„barkócásan” ezt a nyarat. Ked-
venc borrendünkkel együtt ünne-
pelhettünk még júniusban, a Kár-
pát-medencei Borrendek Orszá-
gos Találkozóján itt, Csókakőn. 
Az érkező borlovagok és borhöl-
gyek számára, már természetes 
a barkócás leányok, legények és 
gyerekek látványa, amint sürög-
ve-forogva, énekelve, táncolva 
fokozzák az amúgy is remek han-
gulatot.

Következő jelenésünk Vér-
tes-kozmán, ebben az aprócska 
vértesi falucskában volt. Az Ő 
kis falunapi rendezvényükre ér-



8 XX. évfolyam 9. szám

den barkócásra büszkék vagyunk, 
hiszen ezeknek az embereknek 
felejthetetlen élményt adtak ezen 
a délutánon.

Végezetül pedig elérkezett a 
várva várt Barkócás tábor! Az 
előző évekhez hasonlatosan, a 
sörédi szőlőhegy Mó-Ka pincé-
je és a szomszédos Szabó Imre 
birtoka adott otthont a három na-
pos táborozásunknak. Őszintén 
szólva, egészen megható érzés, 
hogy egyre több kis hajtásunk 
családostól, sátrastól, hálózsá-
kostól vett részt ezen a hétvégén. 
Voltak, akik az egyéb elfoglalt-
ságaikat alakították úgy, hogy a 
tábor programjaira visszaérje-
nek. Már minden gyerek tudta 
– sőt fi gyelmeztették is egymást 
–, hogy nem szabad telefonon és 
hasonló mai modern kütyün ját-
szani. Így került elő a kártya, a 
társas játék, a tollas labda, a foci, 
estére a gitár és a legtermészete-
sebben mindenkinek a szája(!), 
hiszen hatalmas beszélgetések 
folytak a sátrakban, a fűben, vagy 
a fölnőttek között egy pohárka 
bor mellett. Kézműves foglalko-
zás gyanánt idén mindenki saját 

keszkenőt hímzett magának. Még 
a fi úk is! Mert, – bár kevesen tud-
ják – a legényeknek is volt kesz-
kenőjük, a csizmaszárba rejtve! 
Elképesztő lelkesedéssel hímez-
tek kicsik-nagyok, fi úk-lányok, 
sőt még az apukák is! S micso-
da boldogság volt, ahogy elké-
szült a kendő! (Elsőként Kiszely 
Ábelé!) A szombat esti bátorság 
próba emlékezetesre sikeredett. 
Nem is tudom, ki izgult jobban a 
bokorból előugró „rémek” miatt, 
a gyerekek, vagy az Őket kísé-
rő fölnőttek?  A kis túra során a 
sötétben ugyanakkor megismer-
kedhettek a környék állat és nö-
vényvilágával, megtanulták, ho-
gyan rögzíthetnek az erdőben egy 
törött végtagot, milyen hangot ad 
ki a Fekete Harkály, vagy az idei 
év madara a Haris, valamint egy 
rövid kis csillagászati előadást is 
meghallgathattak. Mindeközben, 
illetve ezt megelőzően az egy-
mástól távoli állomásokon részt 
vevő fölnőttek rendkívül fontos 
eszmecserét folytattak a Polgár-
őrség „voki-toki”-jain keresztül.. 
Fanni, Linda és Elvira népdalo-
kat énekelve járták végig az utat. 

Biztos ami biztos, hiszen nem tu-
dunk egyszerre félni és énekelni. 
Lili és Maja – szintén biztos, ami 
biztos – minden apró zajra sikí-
tott. A táborba visszaérkezve pe-
dig már Makk Beni volt az első, 
aki a felnőtteket ijesztgette. Ez-
zel is bizonyítva számunkra azt, 
hogy nem a félelemkeltés volt a 
cél. Inkább a játék, a vidámság, a 
csapatmunka, az ismeretszerzés. 
Köszönjük a tábor ideje alatti hát-
térmunkában részvevők pótolha-
tatlan segítését! A fi nom ételeket 
természetesen Móninak, a fotó-
kat Rozsónak, a lövészgyakor-
latot Kindler Józsinak, Erdődiné 
Edit néninek a keszkenők meg-
varrását, a sátrat a borrendnek, a 
hely biztosítását Szabó Iminek, 
a sok dinnyét a szülőknek, Végh 
Csaben fuvarozását, az egész 
Bognár családnak a pince és az 
eszközök biztosítását – hogy csak 
pár dolgot említsek. Valamint 
mindenkinek, aki bármilyen mó-
don segédkezett a tábor tartalmas, 
vidám lebonyolításában! 

A nyári szünet ránk nem vo-
natkozik, bár a nyaralások idejére 
mindenki kapott felmentést a pró-
bák alól. Elképesztő lelkesedés-
sel és meglepetéssel készülünk 
a Várjátékokra kicsik és nagyok 
egyaránt. Reméljük, munkánk 
gyümölcse beérik addigra és a 
közönség számára is hasonlóan 
édes lesz, mint amilyen számunk-
ra az érés folyamata volt!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport fi rkásza
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Újra elindult a
pontvadászat

A Váralja SC Csókakő fel-
nőtt csapata az idei évben is el-
indult a Megyei III. osztályban. 
Most az Aqvital-Publo cso-
portba kerültünk, ahol főként 
az északi csapatokkal fogunk 
játszani. A csoportunkban 13 
csapat verseng az elsőségért. 
A sakkozóink immár 4. alka-
lommal vesznek majd részt 
a Magyar Sakkvilág Kupán. 
A versenyt Ászáron rendezik 
meg, augusztus 26-a  és augusz-
tus 28-a között. Bízunk benne, 
hogy a sakk szimultánon és 
a falubajnokságban edződött 
sakkozóink hely fognak állni, 
eme rangos eseményen. Termé-
szetesen az eredményeikről a 
Csókakői Hírekben befogunk 
számolni. 

A bajnokságot megelőzően 
a Magyar Kupában vitézkedett 
csapatunk, akik a Megyei I. osz-
tályban érdekelt Bakonycsernye 
ellen léptek pályára. Bár sokáig 
úgy tűnt, hogy sikerülni fog a bra-
vúr ám a végén mégis kiestünk a 
Magyar Kupából. A mérkőzésen 
a következő eredmény született:

Magyar Kupa 1. forduló 2016. 
július 31. Váralja SC Csókakő – 
Bakonycsernye 0 – 1 (0 – 0)

Gólszerző: Strommer Miklós 
68’ (Bakonycsernye)

***
Megyei III. osztályú bajnok-

ság 1.forduló 2016.augusztus 
14. Gyúró – Váralja SC Csókakő 
4 – 2 (2 – 0)

Gólszerző: Albrecht Adri-
án 18’, Puskás Balázs 22’, Rácz 
Csaba 49’, Bányai László 59’ 
(Gyúró) Fekete Attila 59’, Zsol-
nai Richárd 74’ (Csókakő)

***
Megyei III.osztályú bajnok-

ság 2.forduló 2016.augusztus 
21.Váralja SC Csókakő – Tordas 
2 – 2 (0 – 2)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 11’, 
34’ (2) (Csókakő) Márkus Roland 
73’, Vida Zoltán 74’ (Tordas)

A következő fordulóban 
Etyekre megyünk játszani, 
majd a negyedik fordulóban 
Lovasberény érkezik hozzánk. 
Szemptember 11-én rangadót 
játszunk a Söréd otthonában, 
aztán Vértesboglárra visz a 
csapat útja, ahol a helyi sport-
egylet futballistáival mérik 
össze az erejüket. Mérkőzése-
inkre szeretettel várjuk érdek-
lődőinket, drukkereinket, szur-
kolóinkat!

További információ, a csa-
patról, eredményekről, sorso-
lásról: www.fmlsz.hu

Csókakő, 2016. augusztus 25.     
Fűrész György

SPORT
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Csókakő vára a XII. században 
épült. A Szulejmán által 1543-ban 
megostromolt várban napjaink-
ban régészeti feltárások és hely-
reállítások folynak, az 1995-ben 
megalakult Csókakői Várbarátok 
Társaságának köszönhetően.   

„1995-ben jött a múzeumi fel-
adat, hogy meg kéne ásni, mert 
életveszélyes az egész. Min-
denki azt hitte, hogy már halott 
a felsővár, hogy ott már semmi 
nincs. Ott zuhant le a legtöbb 
ember, mert a túloldalán 28 mé-
teres mélység van. Valóban nem 
lehetett úgy megásni, mint egy 
rendes középkori várat, hogy ásó, 
lapát és akkor ott állnak a 2-3 mé-
teres középkori falak. Úgy lett 
kibontva, mint egy őskori tell, 
végigspakniztuk az egészet. És 
ennek alapján lehetett felhúzni a 
falakat, és már úgy kezdett min-
denkinek tetszeni a dolog. Nekem 
az igazi kihívás az, hogy egy jól 
kiásott és 100%-ig dokumentált 
vár legyen. 

Persze azért csak elengedhe-
tetlen mértékben nyúlunk hozzá, 
hogy húsz év múlva a hitelesítő 
ásatáson az ifjú titánok a török ré-
tegek alatt érintetlen 13. századi 

rétegekkel tudjanak dolgozni. De 
mentsük meg, amit lehet és mu-
tassuk meg.” - meséli Dr. Hatházi  
Gábor, aki Dr. Kovács Gyöngyi-
vel, az MTA Régészeti Intézeté-
nek tudományos főmunkatársával 
közösen irányítják a vár feltárási 
munkálatait.

Napjainkban egyre több példát 
találunk a magyarországi várak 
felújítása, karbantartása mellett a 
várjátékok felelevenítésére, me-
lyet a hagyományőrző csoportok 
létrejötte is segít. Amellett, hogy 
egy várjáték kikapcsolódást nyújt 
a mindennapokból, tartalmas 
szórakozást is ígér, segítségével 
megőrizhetjük és átadhatjuk tör-
ténelmünk egy-egy szeletét a 21. 
század embere számára, és ne-
velhetjük gyermekeinket a lovagi 
erények tiszteletére.

A több száz éves falak között, 
korhű környezetben tekinthetőek 
meg a haditorna-bemutatók, me-
lyek általában a legnépszerűbbek 
a közönség, főként a gyerekek 
körében. A lovagi tornák, párvi-
adalok mellett azonban egy vár-
játék keretében a korabeli táncok, 
zenék, a viselet- és fegyverbe-
mutatók, illetve egy-egy előadott 

történet keretében komplex képet 
kaphat a közönség a megidézett 
korról. A hagyományőrző csopor-
tok bemutatóit  vásári kavalkád 
kíséri, melyben megízlelhetőek a 
régmúlt korok fi nomságai és ki-
próbálhatóak használati tárgyai, 
játékai. Megvásárolhatóak kéz-
műves termékek, amik  igyekez-
nek a valódi tartós értékeket kép-
viselni, a fogyasztói társadalom 
gyorsan eldobható olcsó giccsei-
vel szemben. 

Mit üzen nekünk a múlt? A 
keresztes hadjáratok idején főúri 
várkastélyokban és királyi udva-
rokban alakult ki az un. lovagság. 
A lovagi ideál volt az európai 
ember első állásfoglalása, amely 
már ezen a világon találta meg 
értelmét és nem a másvilágon. A 
lovagban a középkori felfogás a 
lelki nemesség, az erkölcsi tiszta-
ság, a becsület és a harci bátorság 
példáját látta, az igazság fárad-
hatatlan védelmezőjét tisztelte. 
Az udvariasság, a testi ápoltság, 
a vidámság és az udvari szerelem 
tartoztak még a lovag jellemző 
vonásai közé.

Nem is lehetne jobb helyszínt 
találni ennek az értékes múlt je-
lenbe idézésének, mint Csókakő 
vára és a Vértes ezen része, hi-

A csókakői vár
(rekonstrukciós elképzelés,
Ferenc Tamás grafi kája)

CSÓKAKO VÁRA ÉS A VÁRJÁTÉKOK ÉRTÉKÖRZO SZEREPE

Dr. Hatházi Gábor régész, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumi közgyűjteményi 

főosztályvezető-helyettese.

Vásári forgatag
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szen a területen erős támogató 
energiák futnak a föld alatt. 

Alfred Watkins, aki 1855 és 
1935 között élt, 1921- ben fe-
dezte fel az un. Ley-vonalakat, 
amelyeket a kínaiak ősidők óta 
ismernek és sárkány áramnak 
vagy sárkány ösvénynek hívnak. 
Magyarosrzágon Szent György 
vonalaknak is hívják őket. 

A Kárpát-medencében az el-
nevezések sokasága utal a „Szent 
Kövekre” azaz szent helyekre,  
amik jelzik a sárkány ösvények 
vonalát: 

Írottkő, Csudálókő, Sükő, Szé-
kelykő, Csókakő, Dobogókő, stb. 

Aki tehát különösen jól érzi 
magát Csókakőn, az meglehet, 
hogy a hely energiájának áldásos 
hatását is érzi egyben. Tudták ezt 
azok is, akik a várakat építették. 

Elődeink nem voltak istentele-
nek és hitetlenek, ennek ellenére 
a római kereszténységre térítés 
ürügyén az idegen papok rovás- 
írásunkat betiltották, a színma-
gyarokat csaknem az utolsó szá-
lig kiirtatták és hatalmas darabo-
kat téptek ki Magyarország terü-
letéből. Példa erre többek között 
Ajtony fejedelem esete, aki Szent 
István korában élt és a ma Dél-
vidéknek nevezett terület volt az 
övé. Igen irgalmas ember hírében 
állt, s az első kolostort ő építtette 

Magyarországon, mégpedig Ke-
resztelő Szent János tiszteletére. 
A velencei papoknak megfájdult 
foguk a birtokaira és a kolostorra, 
így Szent Istvánt ellene hergelték, 
aki unokaöccsét, Csanádot küldte 
Ajtony elpusztítására 1028-ban. 
Csanád, akiről később püspök-
séget neveztek el, Ajtony fejét 
saját kezűleg levágta, nyelvét is 
kitépte. Ezeket a testrészeket be-
mutatta Szent Istvánnak, aki neki 
ajándékozta Ajtony birtokainak 
egy részét, más részét pedig az 
Ajtony által épített kolostorral 
együtt a velencei Gellért püspök-
nek. Ajtony udvar- és házanépét 
részint felkoncolták, részint szél-
nek eresztették. Helyükre olasz, 
velencei, német szolgahad és ka-
tonaság került. A mai történelem 
könyvek ezt Koppány felnégyelé-
sével együtt úgy állítják be, mint 
a kereszténység szent harcát az 
istentelen pogányok ellen.

A sárkány egy ősi őr-állat, aki 
bátran védi az igaz értékeket és 
életét áldozza ezekért. Jelentését 
csak később torzították gonosszá, 
ugyanúgy, mint magyar nemzeti 
hőseinket, többek között Kop-
pányt, Ajtonyt, Vatát, Csák Má-
tyust, Kán Lászlót, Zách Feliciánt.

A római keresztény vallásra 
való áttérés idején táltosainkat 
legyilkolták, megnyomorították, 
működésüket betiltották, a gyó-

gyító növényeket és eljárásokat 
tartalmazó rovásírásos botjaikat 
elégették, hihetetlen kárt okoz-
va ezzel az emberiségnek. Olyan 
betegségeket gyógyítottak, ame-
lyekre a legjobban felszerelt ku-
tatócsoportok sem találtak ma-
napság orvosságot, pl. rák, ve-
szettség. Napjainkban sem kapta 
még vissza sem a rovásírás, sem a 
természetgyógyászat, ősművelt-
ségünk e két fontos összetevője a 
neki járó rangot.

A múltat idézve a várjátékok 
idején érezhetjük őseink szelle-
mét, a maradandó értékeket és a 
szakrális hagyatékokat. Olyan tu-
dás és kincs ez ami évezredek óta 
létezik, és szolgálja az emberek 
jólétét, egészségét, fejlődését. 

Ahogyan a Csókakői vár épül-
szépül és újjáéled, remélhetőleg 
párhuzamosan ezek a háttérbe 
szorult értékek is egyre nagyobb 
erővel jelennek meg saját éle-
tünkben, akár egy ilyen közösségi 
alkalomnál is. 

Összeállította: Klein Lisa
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Sárkány vonalak / Szent György vonalak 
Magyarországon

Részlet az idei Várjátékok alatt 
bemutatásra kerülő „Vazul Vére” 
történelmi  rockopera előadásából

Lisartfolk: Életfa 
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