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Tisztelt Csókakőiek!

Megint eltelt egy év és bizony 
elballagtak a Csókakői Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói. A 239 
éve fennálló iskolánk történetében, 
immár a 235. évfolyam búcsúzott 
az alma matertől. Minden vég-
zős diákunk tovább tanul, felvételt 
nyert valamelyik középiskolába. Ez 
az osztály kiemelkedett az elmúlt 
évtizedben, így négy tanuló került 
fel egyszerre a dicsőségtáblára, és  
Fűrész Eszter pedig a tanulmányi 
eredményének és közösségi mun-
kájának köszönhetően a „Büszkék 
vagyunk Rád!” díjjal tüntette ki a 
képviselő-testület. A ballagó diákja-
inknak sok sikert kívánok, a magam 
és a képviselő-testület nevében is!

Júniusban több rendezvény ke-
rült megrendezésre. Megtartottuk  
az általános iskolai ballagást, a Szent 

Donát Borünnepet, P.Mobil, Hunga-
rica és E.V.M. koncert is volt, ami 
előtt ünnepélyes körülmények kö-
zött lelepleztük első kormányzónk 
Hunyadi János szobrát a Nagy-Ma-
gyarország téren. Ezúton is köszö-
nöm a Vértesalja Gyermekei Baráti 
Társaság tagjainak az önzetlen nem-
zetépítő, és községszépítő tevékeny-
séget, Csöngedi Csabának pedig a 
szervezést, és az ezzel járó rengeteg 
munkát, s köszönjük az újabb szob-
rot, ami tovább emeli a tér színvo-
nalát.

Civilszervezeteink is sorra ren-
dezték meg összejöveteleiket, köz-
gyűléseiket, és luxemburgi barátaink 
is meglátogattak bennünket, s mi is 
ellátogattunk lengyel barátainkhoz 
Byczynába, Felvidékre Búcsba, Mu-
ravidékre Völgyifaluba. Úgy tűnik, 
hogy a remete életet követően, most 
zarándokolunk testvértelepüléseink-

hez, és barátainkhoz. Az elkövetke-
ző időszakban számos programunk 
lesz, július 16-án szombaton Spencer 
Hill Magic Band koncert lesz a vár 
alatti Előadó téren, a Kiszely fivérek 
jóvoltából. A Csókakői Szent Donát 
Napi Búcsú 2022. augusztus 7-én 
vasárnap lesz, de búcsúszombaton 
augusztus 6-án is lesz rendezvény 
a Sport utcában. Néptáncfesztivált 
tart a Barkócaberkenye Néptánc-
csoport augusztus 27-én és 28-án, 
majd a következő héten szeptember 
2-án, szeptember 3-án és szeptember 
4-én megrendezzük a XXIII. Csóka-
kői Várjátékokat. A terveink szerint 
október 8-án szombaton tartjuk a  
Csókakői Szüreti Felvonulást. 

Mindenkit szeretettel várunk ren-
dezvényeinkre!

Csókakő, 2022. június 29.                                                 
Fűrész György polgármester
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NE ITTASUK A FÉSZEKBŐL  
KIESETT MADARAT

Az itatás hatásai feketén-fehé-
ren, de leginkább feketén. Már nem 
is számoljuk, hogy hány madár halt 
meg a kezeink között ebben a sze-
zonban vagy akik el sem jutottak 
már hozzánk azért, mert megitatták 
őket. TILOS A MADARAK ITA-
TÁSA!!! A madarak nyelvének a 
végén található a nyitott légcső. Ha 
víz kerül bele, akkor vagy egyből 
megfullad a madár, vagy aspirációs 
tüdőgyulladás következtében fog 
elpusztulni. Ha fiókát találtok, nem 

szomjasak, nem kell őket megitatni, 
az énekesmadár szülők sem itatják 
a fiókákat. Ha felnőtt, sérült mada-
rat találtok, ők sem szomjasak, őket 
sem kell megitatni, főleg a kába ál-
lapotban lévőket nem. Tudjuk, hogy 
ha egy madarat találtok, egyből ez 
jut a többség eszébe: nem tudom, 
mit adjak neki enni, de legalább meg 
tudom itatni, abból baj nem lehet. 
DE! Kérünk Titeket, hogy ne itas-
sátok meg a madarat, amit találtok. 
SŐT! Addig semmit ne tegyetek, 
amíg szakemberrel nem beszéltetek. 
Minden egyes esetben AZONNAL 
keressetek fel egy SZAKEMBERT, 

aki elmondja, hogy mit és hogyan 
kell csinálnotok. Dübörög a fióka-
szezon, így legyetek türelmesek, 
rengeteg hívás fut be minden szer-
vezethez. Ha nem értek el valakit 
azonnal, hívjátok a következőt. Ad-
dig pedig maximum csak helyezzé-
tek el biztonságban az adott madarat 
(cipős doboz, lyukak nélkül, alá egy 
papírtörlő). Iszonyatosan nagy szük-
ség van arra, hogy minél több ember 
tudjon erről, ezért kérjük, hogy osz-
szátok meg ezt az információt min-
denkivel. Köszönjük!

Madárkórház

Önkormányzati Hírek

Kedves Olvasó!
Tájékoztatom, hogy JÚLIUS hónap-
ban a könyvtár zárva tart.

Júniusban a szokott időben: 
Hétfőn: 16.00-19.00 óráig,
Szombaton: 9.00-12.00-ig tart nyitva.
Augusztusban: csak hétfői napokon 
15.00-19.00 óráig lesz nyitva a könyvtár.

Szeptembertől a szokott időre áll 
vissza a nyitvatartás.

Kérem, amennyiben ebben a hó-
napban (vagy már régebben) lejár/t 
a visszahozás határideje, látogasson 
el a könyvtárba, hogy az Önnél lévő 
könyveket más is olvashassa!

A nyaralásra cserélje le könyveit, 
hogy új olvasmány élménnyel gaz-
dagodjon!
Jó pihenést és tartalmas időtöltést kí-
vánok!

Találkozzunk a könyvtárban!  
Mensáros Zsuzsánna

TOVÁBB FOLYTATJUK A 
CSÓKAKŐ TV-ÉN

Amit már tapasztalta a telepü-
lés lakossága a közkedvelt Falu TV 
2022.03.28-án befejezte pályafutá-
sát.

Sajnálatos esemény hatására újra 
alakult, és kibővítette tevékenysé-
gét a Csókakő TV, amelyet Fináncz 
Imre csókakői polgárőr működtet. 
Korábban a Falu TV mellett működő 
Csókakő TV átveszi a korábbi Falu 
TV szerepét. Igaz kábelen nem lesz 
elérhető, de a youtube csatornán ke-
resztül, bármikor megnézhető min-
den felvétel. 

A Csókakő TV együttműködve 
az önkormányzattal, tájékoztatja a 
lakosságot a településen történt ese-
ményekről.

Az eseményekről készült vi-
deókat   „Csókakő TV” névvel ta-
lálható meg a YouTube-on illetve 
Facebookon. 

Csókakő TV 
elérhetősége: csokakotv@gmail.com
Tel: 06204577427

Június hónap Hírei 
06.03 Trianoni megemlékezés. 
06.05 A csókakői egyházközségi 
képviselő-testületének eskütételé-

vel egybekötött Pünkösd vasárnapi 
szentmise.
06.17 Általános iskolai ballagás.
06.18 Szent Donát borünnep. 
„Kárpát Medencei Borrendek Talál-
kozója”
06.25 Hunyadi János kormányzó 
mellszobrának avatása. P.Mobil 
koncert.

„Youtube, Facebookon a követést,  
feliratkozást előre is köszönjük”

F.I Csókakő TV főszerkesztője. 

Csókakő Tv Hírek

KönyvTári Hírek
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2021-2022. tanév zárása
„ A LEGTÖBB EMBER OLYAN, 

MINT A HULLÓ FALEVÉL, MELYET 
A SZÉL FÚJ ÉS LEBEGTET – CSAK 
RING A LEVEGŐBEN, S VÉGÜL 
FÖLDRE HULL. DE VANNAK MÁ-
SOK, KEVESEK, AKIK OLYANOK, 
MINT A CSILLAG, KIJELÖLT ÚTON 
HALADNAK, SZÉLJÁRÁS NEM ÉRI 
EL ŐKET, MAGUKBAN HORDJÁK 
TÖRVÉNYÜKET ÉS ÚTJUKAT.” – 
ÍRTA HERMANN HESSE.

A tanévet 123 tanulóval zárjuk. 
Növendékeink sikeresen teljesítették a 
tantervi követelményeket. Nehéz, ám 
a fáradtság mellett szép eredményeiket 
is hozó tanéven vagyunk túl. A tanévre 
kitűzött céljainkat teljesítettük. Talán 
legsúlyosabb gondunk a tanulók gyen-
ge viselkedési kultúrája, morálja. A 
többség megérti, hogy rend nélkül nem 
létezikharmonikus, eredményes munka. 

Rengeteg színes, értékes progra-
munk volt: elsősök fogadása, Magyar 
Népmese Napja, családi nap, harcitúra, 
Idősek Napja, Zenei Világnap, Aradi 
vértanúkról való megemlékezés, szü-
ret, szüreti felvonulás, papírgyűjtés, Vár 
felszabadulásának ünnepe, Márton napi 
vigasságok, 1956-os megemlékezés, 
Adventi gyertyagyújtás, Mikulás, Házi 
prózamondó verseny, középiskolai fel-
vétel, farsang, 1848-as szabadságharc-
ról való megemlékezés, Víz Világnapja, 
Költészet Napja, Föld Napja, Anyák 
napja, Majális, Madarak-fák napja.

Osztálykirándulásaink: alsó tagozat 
Tatára szervezte, 5. osztály Sümegre, 
6. osztály Budapestre, 7. osztály Pusz-
tavámra, 8. osztály Balatonra, ahol 
élménydús napot töltöttek. 

Tanulóink sikeres felvételi vizsgát 
tettek: 15 tanulót az első helyen meg-
jelöltre, 4 tanulót a második helyre,  
1 tanulót a harmadik, 3 tanulót a negye-
dik helyre vettek fel. 

11 tanulónk a 8. osztályból sikeres 
szóbeli alapfokú DSD német nyelvvizs-
gát tett. Az írásbeli 1 tanulónak sikerte-
len lett, viszont 7 tanuló B1-es minősí-
tést ért el, 3 tanuló pedig A2 eredményt.

A következő versenyeken vettünk 
részt sikeresen. 50 rajzpályázatot ad-

tunk le, melyből 49-en az első 3 he-
lyen végeztünk. Nemzetközi Szülőföl-
dem című rajzversenyen 334 pályamű  
közül Balázs Eszter 8. osztályos tanuló 
2. helyezést ért el, Király Virág Rózsa  
5. osztályos tanuló különdíjas lett.  
Gratulálunk nekik! Az ELTE Origó 
Nyelvi Centrum „Mese habbal” rajzpá-
lyázaton Hantos Ramóna 8. osztályos 
tanuló a zsűri különdíját nyerte el. Az 
Országos Pénzokos kupán a 8. osztály-
ból 3 tanuló: Balázs Eszter, Kapos Vi-
vien, Tóth Bernadett 6. helyezést értek 
el. Az Országos Német Nemzetiségi 
prózamondó versenyen Abért Szabolcs 
Bulcsú kiemelkedő helyezést ért el. 
Megyei német szépkiejtési versenyen 
Balázs Eszter 1. díjat hozott el. Ebben a  
tanévben elnyertük a végleges Ökoiskola 
címet, köszönöm Koósné Kenessey Éva 
és Bakosné Fábián Hajnalka munkáját. 

Megkaptuk a Boldog Iskola címet 
is, köszönöm Koósné Kenessey Éva  
sikeres pályázatát. 

Ebben a tanévben 4 tanuló került fel 
a dicsőségtáblára: Balázs Eszter, Kapos 
Vivien, Tóth Bernadett és Magda Milán. 
Jutalmuk egy arany medál. Önkormány-
zati díjas Fűrész Eszter lett.

Néhány statisztikai adatot szeretnék 
megosztani Önökkel.

Alapozó tárgyak átlaga: 4,3
Készségtárgyak átlaga: 4,8
Iskola átlaga: 4,6
29 tanuló kitűnő tanulmányi ered-

ményt ért el, 15 tanuló jeles tanulmányi 
eredményt ért el.

Kitűnő tanulóink: 
1. osztály: Bakos Dániel, Jakab Míra, 
Mike Emma, Nádvári Levente, Polacsek 
Ákos, Pap Zétény
2. osztály: Szabó Zsolt, HenneguetElise
3. osztály: Szabó Klarissza, Vass Enikő
4. osztály: Bágya Dzsenifer, Czikora 
Vince, Pap Zsombor, Sántha Szófia, 
Abért Szabolcs
5. osztály: Berényi Bence, Kun Kristóf, 
Szabó Lara Fanni, Tóth Dávid, Abért 
Márton Kenéz
6. osztály: Hegedüs Boldizsár, Lóderer 
Miklós
7. osztály: Asztalos Anna Zsófia
8. osztály: Balázs Eszter, Hantos  

Ramóna, Kapos Vivien, Tóth Bernadett, 
Fűrész Eszter, Magda Milán

Jeles tanulóink:
1. osztály: Kalauz Regina,Spitzmüller 
Balázs
2. osztály: WaldeLilien, Rácz Levente, 
Gubicza Zalán, Király Bíborka, Horváth 
Beatrix, Tajti Szonja
3. osztály: Nádvári Viktória, Polacsek 
Csaba
4. osztály: Labádi Léna
5. osztály: -
6. osztály: Labádi Hanna
7. osztály: -
8. osztály: Bágya Vivien, Hegedüs 
Boróka, Simicska Kinga

Azok a tanulók, akik öregbítették 
iskolánk hírnevét a versenyeken elért 
kimagasló eredményeikkel díszoklevél-
ben részesültek.

Idei tanévben 3 kolléga részesült 
tankerülti dicséretben, elismerő okleve-
let kaptak: Jányné Tamás Éva, Kovács 
Tünde, Kordiszné Pintér Katalin. Ez-
úton is gratulálok nekik! 

Szeretnék köszönetet mondani a tan-
testületnek az egész évi munkáért, az 
egész évi támogatását Fűrész György 
polgármester úrnak, képviselőknek, ön-
kormányzati dolgozóknak, szülői szer-
vezetnek, a Luxemburgi Társaságnak, 
Polgárőrségnek, Tűzoltóságnak, Iskolai 
Alapítványnak, Guszter Jánosnak, Kun 
Gyula családjának. 

Megköszönöm Mitru Lászlónak a 
munkáját, aki véglegesen nyugdíjba vo-
nult. 

A nyár szünetre jó pihenést,  
feltöltődést kívánok kollégáimnak  
és a tanulóknak!

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Iskolai Hírek



4   XXVI. évfolyam 07. szám

KISPESTEN JÁRTAK OVISAINK
Kispesten jártunk a Szivárvány Oviban. A csókakői Mesevár 

Óvoda óvodásai látogattak Kispestre, mivel az ottani óvoda most 
hívott bennünket vissza viszonzásul azért, mert ők is eltölthettek 
nálunk egy tartalmas napot Csókakőn. Az ovisainkat a vezetőóvónő 
és az óvodapedagógusaink mellett elkísérte még a Csókakői Kép-
viselő-testület küldöttsége is. A megújult Nemzeti Múzeumot  
tekintettük meg, ahol az óvodásaink a Lovagkor kiállítást tekintet-
ték meg, ahol a múzeum munkatársai foglalkozás keretében mutat-
ták be a kiállítást. Ezt követően a Szivárvány Óvodában vendégel-

pítvány számlája.
Az alábbiakat vásároltuk az ala-

pítvány által:
-bábelőadások
-báb eszközök
-játékok
-ugrálóvár bérlése
-biciklitároló
-falmatricák
-napvitorlák
-kerti padokat, asztalokat, székeket
- számítástechnikai eszközöket
-bútorlapokat, lambéria pótlására
-mesekönyveket, ismeretterjesztő köny-
veket
-faanyagot homokozó felújítására

Számunkra ezek nagyon jelentős 
eszközök, melyek nagyban hozzájá-
rulnak  mindennapjaink tevékenysé-
geihez.

Jól eső érzés, hogy közösen 
dönthetjük el, mire lenne leginkább 

szükség óvodánkban, és a döntés 
után rendelkezésünkre álló pénzesz-
közökkel szabadon rendelkezhetünk, 
természetesen mindez összhangban 
van az alapítvány létrehozását szol-
gáló célokkal.

Köszönjük az eddigi támogatásokat!

Kérem ezúton is, hogy aki teheti, 
támogassa alapítványunkat, mely a  
község óvodájának minőségét javít-
ja, és közvetlenül a gyermekek javát 
szolgálja.

Köszönettel
Kas Zoltánné
A Mesevár Óvoda Közhasznú 
Alapítvány elnöke és a 
kuratórium tagjai

Adószám:18503302-1-07

Csókakő, 2022. 05. 25.

tek meg bennünket és az ebéd után az 
óvoda udvaron szabadfoglalkozáson, 
ovis gyermek programon vehettek 
részt a gyerekek, majd közösen fel-
kerestük a kispesti vizes játszóteret.  
A vizes játszótér nagyon tetszett a 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 
nap végére élményekkel gazdagab-
ban kellemes fáradtsággal utaztunk 
haza. 

Ezúton is köszönjük a Szivár-
vány Óvoda vendéglátását, és a 
meghívást!

Óvodai Hírek

Csókakői Mesevár Óvodáért 
Közhasznú Alapítvány
Tájékoztató a 2021-es évről.

Szeretnék tájékoztatni minden-
kit, aki az elmúlt években, ill. évben 
hozzájárult az óvoda alapítványának 
gyarapodásához, akár az 1%-kal, 
akár más felajánlással, és azokat is, 
akik még nem tudtak eddig az ala-
pítvány létéről, hogy mire fordítot-
tuk az eddig összegyűlt összeg egy 
részét.

Alapítványunk 2009 óta műkö-
dik.

Az elmúlt 12 évben sok-sok 
programmal és értékes eszközökkel 
gyarapodott óvodánk, támogatóink 
jóvoltából. Köszönet érte.

2021-ben 590.000 forint nyitó-
egyenleggel indult az alapítvány 
pénzeszköz állománya.

Az 1%-os adófelajánlások révén 
343.000 forinttal gazdagodott az ala-
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Füstérzékelőket adományozott 
Csókakőnek testvérvárosa

Füstérzékelők vigyáznak a csó-
kakői lakosok biztonságára. A ké-
szülékek helyes elhelyezését a helyi 
önkéntes tűzoltók segítik.

Luxemburgi önkéntes tűzoltók 
nyolcszáz füstérzékelőt adományoz-
tak Csókakőnek. Ezzel a Fejér me-
gyei község lehet az első olyan te-
lepülés hazánkban, ahol minden la-
kásban füstérzékelő is vigyáz a biz-
tonságra – adta hírül a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Csókakő és testvérvárosa, 

Heffingen partnerkapcsolatának és 
együttműködésének alapja a két te-
lepülés önkéntes tűzoltóinak szoros 
barátsága. A luxemburgiak már két 
gépjárműfecskendőt ajándékoztak 
a Vértes tűzoltóinak, amelyek kö-
zül az egyik Csókakőn, a másik a 
bodajki önkénteseknél állomásozik. 
Minden évben támogatják a jármű-
vek üzemeltetését, és egyéni védő-
eszközöket, tűzoltó-szakfelszerelé-
seket adományoznak barátaiknak. 

A füstérzékelők használatát a 
lakástüzek megelőzése érdekében 
kiemelt fontosságúnak tartják a lu-
xemburgi tűzoltók is, ezért még a 

2019-es látogatásukkor határozták 
el – csatlakozva a katasztrófavéde-
lem hazai füstérzékelő-adományo-
zásához –, hogy a lehetőségeik¬hez 
mérten ők is támogatják Csókakő 
lakosságát.

A Luxemburgból érkezett tűzol-
tók nyolcszáz füstérzékelőt adtak át 
Csókakőnek és a helyi önkéntes tűz-
oltóknak. Az első készüléket közö-
sen szerelték fel a tűzoltószertárban. 
A település lakóinak az önkéntes 
tűzoltók segítenek majd a füstérzé-
kelők helyes elhelyezésében.

forrás: Fejér Megyei Hírlap, Héjj Vivien

Polgárőr Hírek

Kitüntetést  kapott Háhn Mihály a Csókakői Önkéntes Tűzoltóság  
parancsnoka

Szent Flórián a tűzoltók , tüzes szakmák védőszentje. Eme nemes nap 
alkalmából, és elődeink, hőseink iránti tisztelet jeléül a móri tűzoltók ünnepi 
megemlékezést, koszorúzást tartottak a Szent Flórián szobornál. 

Az ünnepség keretein belül átadásra került az év tűzoltója díj is, melyet 
Fenyves Péter polgármester Úr adott át. Az elismerő címet ez alkalommal 
Háhn Mihály gépjárművezető érdemelte ki! 

Gratulálunk Misinek a kitüntető címhez, és további erőt, kitartást kívá-
nunk hivatása gyakorlásához!

Forrás: Móri Önkormányzati Tűzoltóság

AKTÍV VOLT A POLGÁRŐR-
SÉGÜNK JÚNIUSBAN IS

Újabb Életmentő Érdemérmet 
vehetett át Fináncz Imre, aki 2022. 
január 25-én egy székesfehérvári 
Budai úti nagyáruházban a hangos-
bemondó tájékoztatására lett figyel-
mes, melyben egy eszméletét vesz-
tett férfinak kértek segítséget. 

Imre a férfi segítségére sietett, 
a betegvizsgálat után azonnal meg-
kezdte az újraélesztést. Határozott, 
példamutató magatartásának kö-
szönhetően az úr életét sikerült meg-
menteni.

Ennek elismerésére korábban már 
megkapta az OPSZ-től (Országos 

Polgárőr Szövetség), az életmentő 
érdemérmet, most pedig egy újabb el-
ismeréssel gazdagodott egyesületünk 
és ezáltal Csókakő települése is, mint 
arról már a Csókakő TV is beszámolt. 

2022.06.10 én a Magyar Vörös-
kereszt Fejér Megyei Szervezete a 
Vöröskereszt Napja alkalmából ön-
kénteseinek és segítőinek mondott 
köszönetet, s adott át kitüntetéseket. 

Az Életmentő Érdemérmet ezút-
tal Fináncz Imre csókakői polgárőr 
érdemelte ki.

Egyesületünk június hónapban a 
szokásos járőr feladatok ellátása mel-
lett a következő rendezvények, esemé-
nyek, lebonyolításában segédkezett. 

TűzolTó Hírek

06.03 -Trianoni megemlékezés.
„közrend nyugalmának megóvása”
06.17 -Általános iskolai ballagás.
„parkoltatás, forgalomirányítás, ün-
nepség biztosítása”
06.18 -Szent Donát borünnep. 
(Kárpát Medencei Borrendek Talál-
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lássanak el. Ezt követően nyilvánva-
ló volt számunkra, hogy az OPSZ-en 
belül is szükség van egy erős alapo-
kon nyugvó, jól szervezett, hatéko-
nyan működő ifjúsági tagozatra.

E tagozat legfőbb célja, hogy az 
ország bármely pontjáról egyesüle-
tek tagjaiként nyilvántartott és ifjú 
polgárőr igazolvánnyal rendelkező 
fiatalokat összefogja és őket egy 
csapattá kovácsolja. Szeretnénk kö-
zösséget teremteni az országban élő 
azon fiatalok számára, akik tisztában 
vannak a saját életükben a minden-
napok során felmerülő problémák-
kal, veszélyekkel és ezek ellen tenni 
is akarnak. A cél ezen fiatalokban a 
hazaszeretet, a közrend, és a közbiz-
tonság védelme iránti elkötelezett-
ség elmélyítése, valamint az elme 
és a test olyan szintű edzése, amely 
szükséges ahhoz, hogy a polgárőr te-

vékenységen keresztül hasznos tag-
jai legyenek a társadalomnak.

A már-már hagyománynak szá-
mító nyári ifjúsági tábor (OPIT) 
megrendezése mellett olyan progra-
mokat szervezünk számukra, melye-
ken megszerezhetik és elmélyíthe-
tik a polgárőr szolgálat ellátásához 
szükséges elméleti és gyakorlati 
ismereteket. A sport programok és 
a különböző versenyek keretében 
pedig nemcsak nyáron, hanem év-
közben is lehetőség nyílik arra, hogy 
társaikkal összemérjék tudásukat és 
akár életre szóló barátságokat is kös-
senek.

A tagozatunk fő célkitűzése a 
megyei ifjú polgárőr centrumok fel-
állítása, -ehhez keressük a szakkép-
zési centrumokkal és egyéb oktatási 
intézményekkel az együttműködési 
lehetőségeket.

Ezúton szeretnénk felhívni a la-
kosság figyelmét, aki szeretne csat-
lakozni egyesületünkhöz, azt szere-
tettel várjuk. 

Tegyünk együtt településünk 
közbiztonságáért. 

Figyeljünk egymásra, ameny-
nyiben bármilyen rendellenességet, 
gyanúsan viselkedő személyt lát a 
településen, hívja a 112-t,  vagy le-
het bejelentést tenni az egyesület te-
lefonszámán is. +3620-457-7427

Kérjük, akinek módjában áll tá-
mogasson bennünket!

Önöknek csak egy gesztus, ne-
künk pedig nagy segítség, anyagiak-
kal küszködő egyesületünk működé-
séhez, fejlődéséhez… 

szerkesztő: F.I. polgárőr 

Vár Hírek

VÁRBARÁTOKAT TOBORZUNK
Tisztelt Csókakőiek!
A Csókakői Várbarátok Társasá-

ga 1995-ben, immár 27 évvel ezelőtt 
kezdte el vállalt feladatát a Csókakői 
Vár helyreállítását. Az idő vasfoga 
bennünket sem kímél, és sajnos töb-
ben is megtértek a teremtőhöz a vár-
barátok és a várlovagok közül. Ettől 
függetlenül a várat nekünk, mint 
társadalmi szervezetnek őriznünk 
kell, s vigyáznunk kell az elért ered-
ményekre. A társaság tagsága sajnos 
egyre idősebb, s a sokszor fizikai 
munkával is járó építési, rendrakási 
feladatokra már csak nehezen tudjuk 
a társaság várbarátait mozgósítani. 
Most márciusban tisztújítás történt, 
ahol a vezetőséget megfiatalította a 
közgyűlés, ugyanakkor a létrejövő új 
elnökség világosan látja, hogy szük-
sége van a társaságunknak fiatalok-
ra, akik elhivatottak a vár megmen-
tésében. Szeretnénk újra indítani a 
Csókakői Szabad Királyi Íjászokat 
is, akik akár kardforgató renddel is 
kiegészülhetnének. Sok elképzelé-

sünk van, a havi rendszerességű vármunkán kívül. Ám ehhez tettre kész fiatal 
várbarátokra is szükség van, hogy vállvetve az idősebb várlovagokkal és vár-
barátokkal a vármegőrzésén túl, megélhessük a lovagkori hagyományainkat, 
és fejleszthessük a Várbarátok Társaságán keresztül a Csókakői Várat, mind 
építészeti, mind pedig hagyományőrzés tekintetében. Elhatároztuk tehát, 
hogy a Nagy-Magyarország téren 2022. július 23-án szombaton reggel 9 órá-
tól várjuk a kicsiket és nagyokat egész nap, ahol a katonai hagyományoknak 
megfelelően, várbarátokat, apródokat, támogatókat, várnépet, fegyverhordo-
zókat, lovagjelölteket toborzunk a Csókakői Vár számára. Reméljük felkel-
tettük érdeklődésüket, szeretettel várunk mindenkit közénk!

Csókakő, 2022. június 29 - Csókakői Várbarátok Társasága
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Szent Donát Borünnep Kárpát-medencei Borren-
dek, Borbarátok és Borkirálynők Országos Találko-
zója 2022

A Szent Donát Borrend a Szent Donát Borünnep 
Kárpát-medencei Borrendek, Borbarátok és Borki-
rálynők Országos Találkozójának rendezvényét június 
18-ánhétvégén, szombaton tartotta. 

Az eseményt 2002 óta hagyomá-
nyosan, minden évben megtartják a 
lovagok. A résztvevők között nem-
csak borrendek, de jeles szakmai 
szervezetek is képviseltetik magu-
kat minden évben. Idén 41 szervezet 
tette tiszteletét, többségük itthonról 
érkezett, de szép számmal érkeztek 
a Kárpát-medence területéről a ha-
táron túlról is, Felvidékről, Erdély-
ből, Délvidékről voltak vendégeink. 
Koczor Kálmán, a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségének 
elnök-nagymestere idén is nagy el-
ismeréssel beszélt a Csókakői Szent 
Donát Borrend rendezvényének 
színvonaláról. Idén három borlova-
got és egy borhölgyet avattak. Bócz 
Évát, Lévai Ildikót, Király Ferencet 
borlovaggá ütötték valamint Takács-
né Herman Éva személyében új bor-
hölgyet avatott a borrend.

A nap további részében tartalmas, 
színes programok tették szebbé ren-
dezvényünket. A már szokásos útvo-
nalon járva a Szent Donát Templom-
ba mentünk először, ahol a Csókakői 
Egyházközség Kórusának előadását 
hallgathattuk meg. Ezután a Szent 
Donát Szobor előtti áldás kérés kö-
vetkezett, ahol csókakői Ezerjóval 
kínálták meg Csókakő védőszentjét, 
majd utána Szent Flórián Szobornál 

Borrendi Hírek

tette tiszteletét a díszmenet, ahol a 
helyi tűzoltóság tűzoltói oltották a 
vendégeink szomját borral, üdítő-
vel. Ezt követően a himnusz, majd 
egy Balázs Eszter által elszavalt vers 
zengett a Tordai kettőskereszt alatt, 
majd a Förhétz-Zichy Pincénél meg-
csodálhattuk Csókakő legnagyobb 
felújított pincéjét, utána Szili Sán-
dor birtokán tölthettük kellemesen 
az időt, ahol jó borokat fogyasztva 
indultunk a Nagy-Magyarország 
térre. Itt a Kárpatok Őre Szobornál 
megemlékeztünk az igazságtalan 
trianoni békediktátumról. Itt Baráth 
Eszter Adrienn mondta el Sajó Sán-
dor Magyarnak lenni című versét.A 
vár alá érkezve kis műsort láthattunk 
a Csókakői Barkócaberkenye Nép-
tánc Csoporttól és a férfi kórustól, 
majd Szávolovics Gabriella énekelt. 
Ezután jött a közös ebéd, beszélge-
tés, nótázgatás. Köszönjük a Csó-
kakő Községi Önkormányzatnak és 
a Csókakői Általános Iskolának a 
helyszínek biztosítását. Külön kö-
szönet Végh Györgynek és párjának 
Margónak a sok frissen sütött finom-
ságért és persze Molnár Józsefnek, 
aki az elkészített tésztákat kisütötte 
a mobil kemencében.Köszönjük a 
Szent Donát Borrend tagjainak, bor-
hölgyeinek, borlovagjainak, a Nagy-

tanácsnak a rendezvényen tanúsított 
helytállást, és a sok munkát. És per-
sze hála és köszönet a Szent György 
kórház kórusának, akik több helyszí-
nen is énekeltek a vendégseregnek.

Fotók: Berényi István
Csókakő, 2022. június 20.                                                        

Szent Donát Borrend
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KÁLVÁRIA
A Csókakői Kálvária helyreállí-

tását célozta meg több szervezet és 
magánszemély. Az egykori Csóka-
kői Kálváriát, ami a Rákóczi Ferenc 
utcában állt a Szovjet tankok 1945 
márciusában rombolták le. Egyesü-
letünk vezetése úgy döntött, hogy a 
kezdeményezésnek szervezeti ke-
retet adva megkezdjük a gyűjtést a 
helyreállítás költségeinek közada-
kozásból történő finanszírozására. 
Az új Csókakői Kálváriát, azonban 
nem a Rákóczi Ferenc utcában, ha-
nem a vár felé vezető úton a Zrínyi 
Miklós utcában építjük fel. Az áthe-
lyezésnek két oka van, egyrészről a 
Rákóczi utcában az elmúlt évek be-
építései és a kialakult forgalom mi-
att már szűk lenne a hely egy ilyen 
műemlékegyüttes visszaállítására. 
Másrészt, a Zrínyi utcában több hely 
áll rendelkezésre, valamint itt halad 
el a Mária út, és a Kék túra útvonal is 
és a kálvária fel fogja vezetni a kirán-
dulót, a hívőt, a zarándokot a Csóka-
kői Várba, ezen belül pedig a Várká-
polnába. A kálvária 14 stációból fog 
állni aminek felépítési költsége 250 
000 Ft/darab lesz. Szeretnénk meg-
köszönni az eddig beérkezett támo-
gatásokat, a múltkori cikk után, né-
hány napon belül elkeltek a stációk, 
így örömmel jelenthetem, hogy ezek 
anyagi fedezete már rendelkezésre 
áll. Továbbra is várjuk a támogatást, 

hiszen még a felállításnak is jelentős 
költségei vannak, illetve szeretnénk 
világítást is kiépíteni a fülkékbe, s 
lesznek egyéb kifizetni valók a meg-
valósítás során. Várjuk a kisebb és 
nagyobb adományokat is, tehát to-
vábbra is összefogást kérünk a támo-
gatók és a lakosság részéről, hogy a 
tervünk megvalósulhasson. Öröm-
mel tájékoztatjuk a Csókakői Hírek 
olvasóit, hogy megérkeztek a stációk 
a csókakői Előadó térre, innen júni-
us hónapban kikerültek elhelyezésre 
a Zrínyi utcába. Mindegyik stáció 
áll már. Terveinket teljesítettük mely 
szerint május 9-től a felállítási mun-
kálatok előkészítését délelőttönként 
és délutánonként elvégeztük. Sokan 
mellé álltak az ügyünknek, aminek 
eredményeképpen a Zrínyi utcában 
már állnak a stációk oszlopai, és a 
sziklákon is elkészültek a talapzatok, 
ahová felkerültek a fülkék. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek aki idáig 
segített a munkában. Kérem, hogy 
ne veszítsünk a lendületből, hiszen 
most kezdődik a munka legszebb 
része, amikor tartalommal kell meg-
töltenünk a félig kész kálváriát. A ki-
egészítő elemek és a stációk elhelye-
zése és a szépítés munkálatai követ-
keznek. Aki esetleg fizikai munkával 
tud segíteni, azokat is szeretettel vár-
juk, oldalainkon a facebookon meg-
hirdetjük a munkák időpontját. Kér-
jük, hogy aki adományával szeretné 

Barkócaberkenye Hírek

segíteni vállalásunkat a következő 
bankszámlára történő utalással teheti 
meg támogatását a cél érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCA-
BERKENYE EGYESÜLET 
BANKSZÁMLASZÁM: 
11736044-20014115
KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI KÁL-
VÁRIA HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Segítségüket előre is köszönjük, és 
várjuk közösségünk adományait, hogy 
Csókakőnek legyen újra kálváriája!

Csókakő, 2022. június 29.                                              
Bognár Gábor elnök

Barkócaberkenye Néptánccsoport

„Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem  
alkalmas az Isten országára.” - Lk 9,62begyházi hírek

Július hónapban a szabad-
ságolások miatt a hétköznapi 
fehérvárcsurgói éscsókakői liturgiák 
elmaradnak.

Csókakőn a toronyóra gyűjté-
sét május 31-én befejeztük Fűrész 
György polgármester által. Aki még 
esetleg lemaradt, azok július 10-ig  

perselyadományként még tudnak 
adakozni erre a célra. A Csókakői 
Kálvária újjáépítése is zajlik, itt a 
Csókakői Barkócaberkenye Egye-
sület vállalta fel az adományok 
gyűjtését, a számlaszám a Csókakői 
Hírekben a barkócás híreknél látha-
tó, vagy pedig Bognár Gábor alpol-
gármesterhez lehet ez ügyben biza-
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lommal fordulni, aki felvállalta az 
egyesület elnökeként is a Csókakői 
Kálvária újraépítését. Segítségüket 
ezúton is köszönjük!A Szent Donát 
Borünnep borlovagjait és borhöl-
gyeit láttuk vendégül június 18-án 
szombaton a Szent Donát Plébánia 
Templomban, ahol Dr. Sörédi Pál 
világi elnökünk fogadta a betérő lo-
vagokat, és úrhölgyeket. A rendez-
vényen az egyházközségi kórus éne-

kelt. Másnap június 19. Úr napja volt 
a templomunkban. Szép hagyomány, 
hogy ezen a napon sátrakat állítanak 
a híveink a négy égtájnak megfele-
lően, és szépen feldíszítik, virág-
koszorúval borítják a sátrakat. Az 
idei évben is nagyon szépek lettek 
a sátrak, és ezúton köszönjük, hogy 
a díszítésben, a rakodásban részt 
vettek, s ezzel is emelték az ünnep 
színvonalát, s megőrízték ezt a szép 

hagyományt.Az idei évben is meg-
rendezésre kerül a Csókakői Szent 
Donát Napi Búcsú, ami Csókakő 
egyik legrégebben megszervezett 
egyházi, helyi ünnepe. Az idei évben 
a csókakői búcsú augusztus 7-én va-
sárnap Szent Donát napján lesz. 

Szeretettel várjuk tempomunkba 
a csókakőieket, vendégeket, és híve-
inket.

Dátum Időpont Helyszín Esemény

15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János születése 
templombúcsú

Bodajk - Szent 
Imre Zarándokház Hittantábor I.

10.00 Bodajk Kossuth Rádió 
szentmiseközvetítés

10.00 Fehérvárcsurgó Kossuth Rádió 
szentmiseközvetítés

10.00 Vértessomló Sarlós Boldogasszony búcsú
Templomainkban Péterfillér-gyűjtés

Június

26. v.

Július

3. v.

Közös programok

Liturgikus elmélkedés
VI. Pál pápa szentbeszédei-

ből(1970. november 29-én, Manilá-
ban tartott homília)

Krisztust hirdetjük a földkerekség 
határáig

     Jaj nekem, ha nem hirdetem az 
evangéliumot (1 Kor 9, 16). Ugyanis 
őtőle, magától Krisztustól nyertem ezt 
a küldetésemet. Én is apostol vagyok, 
de egyben tanúságtevő is. Minél távo-
labbi az elérendő cél, és minél nehe-
zebb a feladatom, annál hevesebben 
sürget Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 5, 
14). Nevének dicséretét kell hirdetnem, 
hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia 
(vö. Mt 16, 16); ő az, aki számunkra a 
láthatatlan Istent kinyilvánította; ő az 
elsőszülött minden teremtmény előtt, 
őbenne áll fenn minden (vö. Kol 1, 
15). Ugyanő az emberiség Tanítója és 
Megváltója is; hiszen értünk született, 
halt meg, és támadt fel. 

     Ő a történelem és mindenség 
központja; ő mindnyájunkat ismer és 
szeret; állandó kísérőnk és barátunk 
életünk során; a fájdalom, de a re-
mény férfia is. Valóban ő az, aki majd 
ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk 
lesz; és amint hisszük, egykor életünk 
örök beteljesedése és boldogsága is ő 
lesz. 

     Róla beszélni soha meg nem 
szűnöm; ő maga a fény, maga az igaz-
ság, sőt mint önmaga mondja: Ő az út, 
az igazság és az élet (vö. Jn 14, 6); ő 

az élet kenyere és élő víz forrása, aki 
tökéletesen ki is elégíti éhségünket és 
szomjúságunkat; ő a mi pásztorunk, 
vezérünk, példaképünk és vigasztalá-
sunk, ő a mi testvérünk. Csakúgy, mint 
mi, sőt még nálunk is kisebb lett, sze-
gény, megalázott, fáradalmakkal ter-
helt, elnyomott, türelmes lett. Értünk 
nyitotta meg ajkát tanításra, értünk 
művelt csodákat, s egy új országot ala-
pított, ahol a szegények lettek a boldo-
gok, ahol a közös élet alapja a békes-
ség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő 
sírók felmagasztalást és vigasztalást 
nyernek, az igazság szomjas kutatói 
kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is 
elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, 
és az emberiség egy boldog testvéri-
ségben olvad egybe. 

     Íme: ez a Jézus Krisztus, akinek 
jó híréről már tudomást szereztetek, 
aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen 
ezért vagytok Krisztuskövetők. Az ő 

szent nevét kiáltom felétek újra meg 
újra, keresztény testvéreim, amikor azt 
hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus 
Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az 
ómega, az új világ Királya, az embe-
ri történelem és egész emberi sorsunk 
titokzatos és végső értelme; közvetítő 
és híd az ég és föld között; a legtöké-
letesebb értelemben ő „az ember fia”, 
sokkal inkább, mint mindenki más; 
mert mint Isten Fia, örök és végtelen, 
de test szerint Mária Fia is, Fia ennek 
a legáldottabb asszonynak, aki a mi 
anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben 
az Egyháznak, a Titokzatos Testnek ré-
szei vagyunk. 

     Ne felejtsétek el: Jézus Krisztus 
az, akit mi nektek egy egész örökkéva-
lóságra meghirdetünk, és azt szeret-
nénk, hogy az ő neve visszhangozzék a 
földkerekség végső határáig örökkön-
örökké.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 

Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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Együtt az első, s utolsó
Leleplezték az első kormányzó 

legújabb szobrát Csókakőn
Ágyúszóval kezdődött a törökverő 

szobrának avatása Csókakőn. Ismét 
szobrot avattak a vár alatti téren. A 
Vértesalja Gyermekei Mozgalom ez-
úttal első kormányzónk, Hunyadi Já-
nos szobráról rántották le a leplet, így 
már együtt van a Nagy-Magyarország 
téren az első és az utolsó kormányzó, 
Horthy Miklós.

Hunyadinak, a törökverőnek ki-
járó tiszteletet adta meg az ágyúszó, 
mellyel elkezdődött az ünnepség. Ezt 
követően Fűrész György köszöntötte 
a megjelenteket. A polgármester pár-
huzamot vont a múlt és a jelen között. 
Mint elmondta: -Hunyadi nagy formá-
tumú politikus és hadvezér volt és bár 
sajnálatos módon meghalt pestisben, 
de maga mögött hagyott egy utódot, 
Mátyást, aki erős országgá, mondhat-
juk nagyhatalommá alakította a ma-
gyar államot, méghozzá a szövetséges 
népekkel. Ezek azok a szövetséget, 
amik előre visznek minket ma is. Ezt 
is szimbolizálja a szobor, ahogy azt is 
jelképezi, hogy egyik határ sem örök.

Fazakas Sándor János, az Ősdalár-
da vezetője úgy fogalmazott: Az első 
kormányzó személye mélyen beleivó-
dott a magyarság tudatába így olyan 
nevek között szerepel, mint például 
Szent István, Horthy, Kossuth. Hu-
nyadi története olyan, mint egy igazi, 
magyar népmese, hiszen a szegény fiú 
apródból lett hadvezér és éppen érde-
mei miatt lehetett később király a fia. 
Bármikor példaképnek lehet állítani a 
magyarok elé, hiszen minden megtett 
ezért az országért, saját vagyonát és 
önmagát nem kímélve.

Aztán Publik Antal mondott verset, 
feltüzelve a közönséget, majd a Fejér 
Szövetség vezetője, Boór Ferenc szólt 
az egybegyűltekhez. Boór visszaemlé-
kezésében úgy fogalmazott: -Tíz éve 
az utolsó kormányzó szobrát állítottuk 
itt Csókakőn, ma pedig az első kor-
mányzó szobrát leplezhetjük le. Lehet 
vitatkozni, Hunyadi származását ille-

tően, de őt magát sem érdekelte, hogy 
ki honnan jött magyar földre. Hunyadi 
havasalföldi volt, de a lelke, a szíve 
magyar volt. Személye és szobra arra 
emlékeztet minket, hogy a zászlóvivő 
nemzetnek, a magyaroknak van még 
dolga ebben a világban.

Az ismételt ágyúlövést követő-
en Publik Antal színművész és Föl-
di Ferenc fegyverfeltaláló bontották 
meg a trikolór szalagot és leplezték le 
Hunyadi hófehér mellszobrát, melyet 
Endresz László készített.

Ismét szobrot avattak Csókakőn
Horthy, Rákóczi, turul és csendőr 

szobor is áll már a téren. A Vértesalja 
Gyermekei Mozgalom egyik vezér-
alakját kérdeztük, mi a szándékuk az 
újabb és újabb szobrokkal?

Csöngedi Csaba elmondta: -Az a 
tervünk, hogy a Nagy-Magyarország 
tér egy magyar emlékpark legyen. Ha 
valaki ide feljön, akkor érezze át, hogy 
a nemzet hősei között sétálhat. Hunya-
di szobrát már 2014-ben terveztük fel-
állítani, de sajnos ennyi csúszott a do-
log, ugyanakkor ma is van aktualitása, 
elég, ha a migrációra gondolunk.

Arra a kérdésre, hogy milyen szo-
bor szerepel a következő tervben, a 
mozgalom képviselője így felelt: -Már 
megrendeltük Szent László és egy 
névtelen betyár szobrát, de az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy azt még nem 
tudom megmondani, melyik lesz kész 
előbb.

Csókakő, 2022. június 27.                                     
Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei 

Hírlap

KÖSZÖNET MINDENKINEK

A Vértesalja Gyermekei köszö-
netet mond minden résztvevőnek és 
minden segítőnek!!!Rapali Lászlónak, 
Csöngedi Attilának és Háhn András-
nak a Csókakői Várlovagoknak, Ko-
vács Attila vezette hagyomány őrzők-
nek. Publik Antalnak, Fazakas Sándor 
Jánosnak, Öreghegyi Boór Ferencnek, 
Romer Balázsnak,Mentes Norbert-
nek és Fűrész György polgármester-

vérTesalja hírek

nek és Endreß Lászlónak valamint 
Cseszneki Zoltánnak a szakácsnak!  
Köszönjük még egyszer a Vértesalja 
Gyermekei nevében!

Csókakő, 2022. június 26.                                                      
Csöngedi Csaba

Vértesalja Gyermekei Baráti Társaság
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Móri borvidék – az Ezerjó hazája
Szőlő növényvédelmi előrejelzés a móri borvidék szőlőter-
mesztői számára

2022.06.17.
Fenológiai stádium:Fürttisztulás, bogyónövekedés

Az elmúlt két hétben az alábbiak szerint alakultak a hő-
mérsékleti és csapadék viszonyok a borvidéken:

ség kialakulásának veszélye még min-
dig fennáll. Folytatni kell az intenzív 
védekezést. Továbbra is felszívódó ké-
szítményt (Topas 100 EC – 0,3 liter/
ha, vagy Dynali 0,65 liter/ha), és kén 
(ThiovitJet – 1%-oskoncentráció) 
kombinációjának alkalmazását javas-
lom. Nem feltétlenül indokolt a per-
metezési fordulót 10 napra lecsökken-
teni, de 14 napnál több ne teljen el két 
permetezés között!

FONTOS! Ne csak a kemikáliák-
ra támaszkodjunk a betegség elleni 
küzdelem során. Az ültetvény megfe-
lelő kultúrállapota (szellős lombozat, 
gyommentes soraljak) nagyban csök-
kenti a fertőzés kockázatát. Igyekez-
zünk megfelelő időben, és megfelelő 
minőségben elvégezni a zöldmunká-
kat!

Ahogy fentebb is írtam, a pero-
noszpóra egyelőre nem jelentkezett 
az ültetvényekben. Az előrejelzések 
szerint az előttünk álló időszakban 
nem várható jelentős mennyiségű csa-
padék, vagyis kicsi a fertőzés kiala-
kulásának kockázata. Ezt, és a szőlő 
fenológiaistádiumát figyelembe véve 
a rézkészítmények alkalmazása ele-
gendő lehet a betegség elleni megelő-
ző védekezéshez.

A szőlőmoly 2. nemzedékének 
rajzása megkezdődött. Még nagyon 
a rajzás elején vagyunk, védekezni 
egyelőre nem feltétlenül érdemes. A 

szőlőmoly elleni beavatkozást ugyan-
akkor összeköthetjük az amerikai sző-
lőkabóca, illetve a lentebb részleteseb-
ben tárgyalt gyapjas pajzstetű elleni 
védekezéssel. A Monospel 24 EW, 
illetve a Karate Zeon 5 CS készítmé-
nyek alkalmasak a Scaphoideus lárvák 
gyérítésére, és egyben a szőlőmoly 
imágókat is ritkíthatják.

Néhány ültetvényben felfedezhe-
tők, és egyes helyeken sajnos jelentős 
egyedszámban a gyapjas pajzstetvek. 
Ez a kártevő a leveleket, és a zöld haj-
tásokat szívogatja. Elsősorban csök-
kentett növényvédő szer felhasználású 
területeken lehet számítani felszapo-
rodásukra. Kártételének következ-
tében csökkenhet a hajtásnövekedés 
mértéke, illetve erős fertőzés esetén 
akár korai lombhullást is okozhat. 
A 3-4 mm nagyságú nőstények által 
kiválasztott fehér „gyapjúban” akár 
több ezer tojás is lehet. A lárvakelés 
június-július hónapban várható. Véde-
kezni ellene nem egyszerű. A kezelést 
a lárvák tömeges vándorlásához kell 
igazítani, mert ekkor még érzékenyek 
a rovarölő szerekre. Jelenleg, ha mik-
roszkóp alatt megvizsgáljuk a „gyap-
jú” tartalmát, azt láthatjuk, hogy na-
gyon nagy a nyüzsgés. Gyakorlatilag 
most lehet mondani, hogy a lárvake-
lés időszakában vagyunk, hamarosan 
megkezdődik a kis lárvák szétván-
dorlása a növényen. Javasolt készít-
mény a Karate Zeon 5 CS (0,25 liter/
ha). Azt kell mondanom, hogy sajnos 
nem lehet csodát várni a kezeléstől, 
de némileg ritkíthatjuk a populációt. 
Később, amikor már elkezdik a paj-
zsukat fejleszteni, nincs lehetőségünk 
a vegetációban történő védekezésre.  

hegyközség hírei

 06.02-06.15.  Kétheti átlaghőmérséklet (oC)  Csapadékösszeg (mm)
 Csákberény 20,5 88,4
 Csókakő 20,7 90,1
 Mór      20 91,4
 Zámoly   20,4 87,9

Ahogy azt mindenki megtapasz-
talhatta, gyorsan elvirágzott a szőlő. 
Május végén indult meg a virágzás, 
ma pedig már több ültetvényben is 
lehet találkozni borsószem nagyságú 
bogyókkal. A szőlők szépen fejlőd-
nek, egyes fajták (Generosa) igencsak 
csonkázás közeli állapotban vannak.

A múlt heti jelentős csapadék-
mennyiség növényegészségügyi 
szempontból okot adott aggodalom-
ra, különösen azoknál, akiknél a per-
metezési fordulót szakította meg. Az 
eső mennyisége és intenzitása miatt 
jó döntésnek tűnt az eső előtt kezelt 
területek felülkezelése. Ma már nem 
biztos, hogy indokoltnak tartom ezt az 
eljárást. Annak ellenére ugyanis, hogy 
a csapadékfelhők nyugatról és délről 
érkeztek – vagyis számítani lehetett 
peronoszpóra fertőző képletek érkezé-
sére -, és nagy mennyiségű csapadék 
hullott – vagyis akár helyi fertőző-
anyagból is elindulhatott volna a pe-
ronoszpóra -, most úgy tűnik, hogy a 
fertőzések elmaradtak. Remélhetőleg 
a Botrytis fertőzést is megúsztuk, hi-
szen a legtöbb fajta elvirágzott a csa-
padékos idő előtt. Azokban az ültetvé-
nyekben, ahol még virágoztak a fürtök 
(pl.: Olaszrizling), elképzelhető, hogy 
ennek az esőnek a hatására történtek 
fertőzések és az érés idején gondunk 
lehet a szürkepenésszel.

Egyelőre nem találkoztam liszthar-
mattal fertőzött bogyókkal, de a beteg-
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Ahol nagy egyedszámban látjuk őket, 
ott tavasszal célszerű egy olajos lemo-
só permetezést végezni.

Elvétve lehet találkozni zöld csere-
bogárral az ültetvényekben. Senki ne 
ijedjen meg! Az egyedszám nem indo-
kol növényvédelmi beavatkozást.

A T4-es gyomok (parlagfű, disznó-

paréj, libatop), valamint a betyárkóró 
fejlődése továbbra is intenzív. Ezek 
megfékezése nem csak azért fontos, 
hogy szép látványt nyújtson az ültet-
vényünk, hanem azért is, hogy ne se-
gítsék a kórokozók számára kedvező 
ültetvény-mikroklíma kialakulását. 
Lehetőség szerint vegyszermentes 
(mechanikai) gyomirtási technológiá-

kat részesítsük előnyben! Ha ezt nem 
tudjuk megoldani, akkor alkalmaz-
hatjuk a Medallon Prémium készít-
ményt. A glifozát hatóanyag azonban 
a szőlőre is ártalmas, ezért vigyáz-
zunk, hogy a hajtásokra ne kerüljön a 
permetléből!

Mukli Dániel
növényvédelmi szakirányító

sporT hírek

NYOLC-NULL
Egy másfél éves győzelmet nél-

külöző időszakot zárt le a csapa-
tunk a Vértesacsa ellen, és sikerült 
Újbarokon is győzelmet aratni. 
Már csak egy forduló volt visz-
sza a bajnokságból, a Csákberény 
alakulata érkezett hozzánk ven-
dégségbe. Mi a 11. helyen álltunk 
a bajnokságban. Mindenki nagy 
meglepetésére a rangadón Csák-
berény ellen, sikerült úgy játszani, 
ahogy az egész évben kellett vol-
na. A csákberényiek nem találták 
a játékunk ellenszerét majd bele-
szaladtak egy nyolcas zakóba. „A 
győzelmet nem kell, a vereséget 
pedig nem lehet megmagyarázni” 
álljon itt feketén, fehéren az elért 
eredmény jegyzőkönyve:

26. forduló 2022. június 12. 
Csókakő – Csákberény 8–0 (3–0) 
vezette: Horváth Marcell

Gólok: KOLLER GÁBOR 11’, 
SINKA ROLAND 14’, 
PINTÉR BENCE 41’, 
VISI ZOLTÁN 46’, 
ALBERT ADRIÁN 63’, 
FALUSI JÓZSEF 78’, 80’, 
RÉTI ERIK 88’ 8 – 0 

CSÓKAKŐ: SZABÓ CSABA,  
VIRÁG ANDRÁS, BITTER  
BENCE, ALBERT ADRIÁN,  
JELENA LÁSZLÓ, MÁHR LAJOS 
ÁKOS, PINTÉR BENCE, BER-
NÁTH SZILÁRD, VISI ZOL-
TÁN, KOLLER GÁBOR, FALUSI  
JÓZSEF, GRÜLL DÁNIEL,  
MERNYEI BENCE MÁRIÓ,  
SINKA ROLAND, KADLECSIK 
PÉTER, RÉTI ERIK

CSÁKBERÉNY: HAMAR  
ZÉTÉNY, SEBESTYÉN JÓZSEF 
SZABOLCS, ZSÖLLEI LÁZÁR, 
FILOTÁS DÁNIEL, SZABÓ  
GERGŐ, GYURIS MARTIN,  
BAKSA ROLAND, HAMAR  
ÁRMIN, BÍRÓ BALÁZS, CSIKÓS 
ÁKOS TAMÁS,CZIRA LEVENTE, 

SZILÁGYI SÁNDOR, KESZEG 
DÁVID, BÍRÓ BÁLINT

A bajnokság most véget ért, 11. 
helyen végeztünk 14 pont meg-
szerzésével. A csapatot újra be-
nevezte a vezetőség a Megyei III. 
osztályú bajnokságba. A csapat az 
edzőmérkőzéseket és a nyári fel-
készülést követően a Magyar Ku-
pában kezd majd augusztus 7-én 
vasárnap Csókakőn, utána pedig 
augusztus közepén indul a baj-
noki szezon. Köszönjük az egész 
évi drukkolást és figyelmet, hajrá 
Csókakő! 

Csókakő, 2022. június 29.                                                     
Fűrész György


