
VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

CSÓKAKŐ



Csókakő

Az alig több, mint ezer lelkes kis falu a Vértesi Natúrpark nyugati 
peremén, a történelmi hagyományokkal rendelkező móri borvi-
déken, Fejér megye egyetlen középkori várának tövében fekszik. 
Az itt élő emberek egy része több száz év óta a mezőgazdaságból 
és bortermelésből él. A táj szépségének, kedvező éghajlatának kö-
szönhetően az utóbbi évtizedekben a csőkakői hegyoldal borpin-
cékkel és hétvégi házakkal népesült be.
Az apró házak fölé magasodó, festői erdőktől övezetett sziklate-
tőn már több, mint 700 éve őrködik a Csókakői vár. 1299-ben 
történik róla először írásos említés, amikor István alországbíró e 
falak között keltezte egyik oklevelét.
Csókakő híres bora az ezerjó, mely sokak szerint ezen a tájon te-
rem a legjobb minőségben. A faluban elszórtan is találunk borpin-
céket, míg az Alsó-Magyalos és az Aranyhegy alatt pincesorokat 
alakítottak ki.
Első alkalommal 1999-ben, azóta pedig minden évben megrende-
zésre kerül – a ma már hagyományosnak nevezhető – Csókakői 
Napok. A lovagrendek bemutatkozását és a lovagok harci játékát 
nagy érdeklődés kíséri. Az eseménysorozat fénypontja egy tűzijá-
ték, amelyet a vár alatti előadótérből csodálhat meg idős és fiatal 
egyaránt.

The small village of Csókakő, with hardly more than a 
thousand inhabitants, lies on the western border of Vértes 
Nature Park. The castle towering above has guarded the 
settlement for more than 700 years, as proven by its first 
written document dating from 1299.
The residents have made their living by agriculture and wine-
growing for centuries. The countryside  around the village is 
part of the Mór Wine Region. The best-known local wine is 
the ‘Ezerjó’. There are cellars scattered all around the village 
itself but, due to the beautiful scenery and the advantageous 
climate, a number of cellars and holiday resorts have also 
lately been built on the hillside.
The annual festival called Csókakő Days is the most important 
series of events. The introduction of  equestrian orders and 
the tournament of medieval knights always attract a lot of 
interest. The highlight of the events is the fireworks over the 
castle.
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