˝ Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2014. július, XVIII. évfolyam 07. szám
Tisztelt Csókakőiek!
Itt a nyár, befejeződött az iskola.
Lassan, júliusban, az óvodánk is bezár.
A 8. osztályosaink elballagtak, s lezártuk az idei tanévet. Az egészségfejlesztést, egészségmegőrzést elősegítő

Sajnos az elmúlt héten is találtunk egy
ilyen veszélyes eszközt. Szerencsére
személyi sérülés nem történt, a bombát
a tűzszerészek hatástalanították. Felhívom a figyelmet, hogy a bombát ne
piszkáljuk, és ne próbáljuk meg szétszerelni. Sajnos a múltban szedett már
áldozatot a felelőtlenség.
Megemlékeztünk
június 4-én, a
Csókakői Általános Iskola
diákjainak
és a Barkócaberkenye
Néptánccso-

Világháborúról, a csókakői hősökről.
Azokról a férfiakról, fiúkról, férjekről,
apákról, akik innen Csókakőről vonultak be a nagy háborúba, ám soha nem
térhettek haza szülőföldjükre. Emlékezzünk rájuk, ne feledjük el áldozatukat,
ne feledjük el, hogy ők helyt álltak a
hazájukért.
A hazáért életüket adták:
Bognár Ferenc, Bognár János, Csada
Donát, Csöngedi Mihály, Dupán Márk,
Fűrész Imre, Galló István, Gálicz János, Hollósi Ferenc, Király Géza, Makk
János, Makk Mihály, Rabóczki József,
Keizer József, Remete József, Suralik
György, Suralik János, Steiner Donát,
Szekeres József, Zsolnai Ferenc, Zsol-

A nagybetűs élet első fokán. A ballagó nyolcadikosok.
táborunkat megtartottuk, ami egy héttel meghosszabbította az iskolánk nyitvatartását. A gyerekeknek most már
tényleg kitört a vakáció. Kérek mindenkit, hogy a közlekedés során fokozott figyelemmel legyünk a gyerekekre,
óvatosan, körültekintően vezessünk, s a
sebességhatárokat tartsuk be, ne hajtsunk gyorsan. A fürdőzés veszélyeire is
felhívom a figyelmet, felhevült testtel
ne ugorjunk a vízbe, csak a kijelölt
fürdőhelyeken strandoljunk.
A II. Világháborúból itt maradt
gránátok, aknák, bombák gyakran előfordulnak községünkben. Minden esetben értesítsék a polgármesteri hivatalt
a megtalált bombáról. A tűzszerészeket
közvetlen vonalról tudjuk értesíteni.

port tagjainak
segítségével,
számos
civilszervezet részvétele mellett, a
94 évvel ezelőtt
kötött becstelen
békediktátumról. Magyarország gyásznapjáról, nemzeti összetartozásunkról, s a csókakői I. Világháborús
katona hőseinkről, nem megfeledkezve,
megkoszorúztuk, és elhelyeztük az emlékezés virágait a Nagy-Magyarország
emlékműnél.
Befejezésül, de nem utolsó sorban
meg kell emlékeznünk 1914. július
28-án, éppen az idén 100 éve kitört I.

Újabb műalkotással gazdagodott
Csókakő
nai István, Zsolnai Lajos, Zsolnai Mihály.
Nyugodjanak békében!
Csókakő, 2014. június 23.
Fűrész György, polgármester
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Önkormányzati hírek
Az idén Pünkösd napján egyházközségünk megemlékezett a keresztény egyház megalapításáról. Ehhez
a naphoz sok népszokás társul, ebből
próbáltunk néhányat megőrizni. A pünkösdi ünnepkörhöz az önkormányzat
is kapcsolódott, immár négy éve,
amióta a májusfa kidöntése is ünnepélyes keretek között történik. Így ennek
az elvnek a szem előtt tartása mellett,
ezen a napon kidöntöttük a májusfát,
megválasztottuk a pünkösdi királyt,
Steiner Mátét, és a pünkösdi királynőt
Havasi Ritát. Ők teljesítették legjobban
a feladatokat, így királyságuk idei év
Pünkösdtől, jövő év Pünkösdjéig tart.
Ezúton is gratulálunk nekik. Felavattuk
és átadtuk a községi kemencét, amiben
kenyeret sütöttünk a helyi pékek (Végh
György, Kas József) segítségével, s szakácsunk (Bognár Sándor) pedig egy jó
gulyás levest készített benne. Egyébként nagyon finom rétest is készítettek
a hozzáértő kezek azóta, a gondosan
felmelegített kemencebúbban.
Az elmúlt hétvége a felvonulások
hétvégéje volt. A Szent Donát Borrend megtartotta a Szent Donát Borün-

nepet és a hozzá kapcsolódó kárpátmedencei borrendek találkozóját. Az
ünnepségen három borlovagot is avattak, majd díszes felvonulás keretében
több állomáshelyen ismerkedhettek
meg a csókakői borok tüzességével és
a csókakői gasztronómiával. A borrend
tagjainak ezúton is köszönöm a sok
munkát, a színvonalas ünnepi műsort,
konferenciát.
Másnap, vasárnap, Úrnapi körmenetre hívták a lakosokat a harangok. A
házaknál a négy égtáj szerint elkészített
sátrak várták a híveket. A családoknak
és a segítőiknek, az egyházközség és a
Nyugdíjas Klub aktivistáinak ezúton is
köszönöm a sok munkát. Nagyon szépen
sikerültek az Úrnak szentelt sátraink. A
július hónap is bővelkedik majd programokban, feladatokban. Még nem júliusban, de előtte lévő hétvégén június
28-án szombaton a Váralja SC Csókakő
Öregfiúk válogatottja lép pályára a felvidéki testvértelepülésünk, Éberhard
Öregfiúk válogatottjából verbuvált
legényekkel, akik a mai megnevezésével élve: Malinovoból Szlovákiából
érkeznek hozzánk, így őrizve a több

mint negyedévszázados kapcsolatot.
Egy nappal július előtt megkezdődik
június 30-án a vár további feltárása
mintegy 200 négyzetméteren. A vár
alatti Nagy-Magyarország téren július
1-jén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
tart köztisztviselői napot. Az elkészült
várkápolnánkat, július 2-án adjuk át,
és avatjuk fel. A várkápolnát a Nemzetgazdasági Minisztériumból Horváth
Viktória turizmusért felelős helyettes
államtitkár és Marjai Gyula, az MNV
Zrt. főigazgatója avatja fel.
A Kárpátia is érkezik hozzánk, július 26-án koncertet tartanak a vár
alatti rendezvénytéren. Jegyek az önkormányzatnál kaphatóak lesznek. A
jegyek ára elővételben: 2500 Ft-ba, a
helyszínen: 2800 Ft-ba fognak kerülni.
A Kárpátia koncert kapunyitása 19 órakor lesz. Az előzenekar a Végvár nevű
együttes lesz, akik 20 órától játszanak.
A Kárpátia 21 órától lép fel.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre, a Kárpátia koncertre!
Csókakő, 2014. június 24.
Fűrész György polgármester

Az általános iskola év végi beszámolója
Az idei év célkitűzése, hogy diákjaink hasznosítható tudást szerezzenek,
gondot fordítottunk a tehetséggondozásra, a gyengébb tanulók felzárkóztatására. Folyamatosan figyelemmel
kísértük a gyermekek teljesítményét,
fejlődését. Tanulóink sport és tanulmányi versenyeken sikeresen helytálltak és jó eredményeket értek el. Szeretnék kiemelni néhány tanulót, akik
öregbítették iskolánk hírnevét.
Az idei tanévben a szakkörök
beindításával, a gyerekek tehetségének
kibontakoztatása volt a célunk. Angol,
néptánc, furulya, énekkar, színjátszás,
kézműves, alsós számítástechnika,

Bozsik-program, jazz balett, német,
honismereti. Részt vettünk az Országos
Kompetencia-mérésben a 6. és 8. osztályosokkal. Elkészítettük az 1. osztályosoknál a Differ-mérést.
Az idei évben is sok tanulmányi
versenyen vettünk részt, néhányat kiemelnék közülük, ahol szép helyezéseket értek el diákjaink.
Kazinczy természettudományi verseny 1. helyezés: Szatzger Martin, Fehér
Georgina, Varga Mátyás; Körzeti népdaléneklési versenyen Fehérvárcsurgó
Kiszely Virág 1. helyezés, Burján Veronika, Stumfold Zsófia, Kiss Milán 2.
helyezés, az első osztályosok különdí-

jat kaptak: Kiszely Zselyke, Kiszely
Vince, Hatalyák Lilla.
Megyei Környezetvédelmi és Egészségügyi vetélkedő Székesfehérvár, Pesti
Júlia, Ruff Georgina, Varga Mátyás 1.
helyezés.
Sárkeresztesi szólások és közmondások verseny Körmendi Attila, Kiszely
Róza, Pavlitzky Laura 1. helyezés.
A sportversenyeken is szépen szerepeltek diákjaink. Körzeti futóbajnokságon Borostyán Szidónia 100
és 200 m 1. helyezés, Szabó Karina
(400m) 2. helyezés, (100m) 3. helyezés, Borostyán Margarita (200m) 3.
helyezés. Kazinczy kupa asztalitenisz
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Kincsesbánya Fehér Georgina 2. helyezés. Körzeti diákolimpia asztalitenisz
Mór Fehér Georgina 1. helyezés, csapatban Fehér Georgina, Pálfi Tímea 1.
helyezés, Pálfi Tímea 2. helyezés, Nagy
Patrik 2. helyezés, Szabó Balázs 3. helyezés. Körzeti úszás diákolimpia Pálmai Kristóf (50m) 1. helyezés. Megyei
asztalitenisz diákolimpia Dunaújváros
csapatban Pálfi Tímea, Fehér Georgina
3. helyezés. Körzeti tornaverseny Mór
1.o. fiú csapat (Laki Balázs, Pálmai
Kristóf, Király Gergely) 1. helyezett,
Laki Balázs egyéniben 1. helyezett;
Pálmai Kristóf egyéniben 2. helyezés;
1.o. lánycsapat (Dobos Szimóna, Pesti Borbála), 3.o. lánycsapat (Kiszely
Róza, Makk Katalin, Pavlitzky Laura),
3.o. fiúcsapat (Körmendi Attila, Varga
Barnabás, Éberling Tamás), 4.o. lánycsapat (Stumfold Zsófia, Dobos Elvira,
Burján Veronika), egyéniben Stumfold
Zsófia, 5.o. lánycsapat ( Borostyán
Margarita, Kiszely Kincső) 3. helyezést értek el. Körzeti terematlétika
versenyen Pesti Zsófia magasugrás 2.
helyezés, Nagy Patrik medicinlabdadobás 3. helyezés. Körzeti labdarúgó
diákolimpia Fehérvárcsurgó 3. helyezés (Burján András, Éberling Patrik,
Czövek Márió, Balogh Márk, Kiszely
Vince, Király Gergely, Könnyű Ákos,
Pálmai Kristóf.
Gratulálok ezekhez a szép eredményekhez, büszkék vagyunk diákjainkra,
hogy ennyi dicsőséget szereztek iskolánknak.
A nyolcadik osztálynak pályaválasztási tanácsadást tartottunk a környező
középiskolai igazgatók részvételével.
A nyolcadikos tanulók közül 1 tanuló
gimnáziumba, 6 szakközépiskolába
nyert felvételt.
Aktívan részt vettünk a falu életében: szüreti felvonuláson táncoltak az
elsős és a felső tagozatos néptáncosok, Szálka fesztiválon, október 23-i
megemlékezést közö-sen ünnepeltük
a faluval, az adventi vasárnapok aktív részesei voltunk, március 15-i ünnepség az iskolások rendezésében
zajlott, az Aradi-vértanúk napjáról, a
Mikulásról, a farsangról, a Június 4-i
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összefogás napjáról a vár alatti Trianon
emlékműnél emlékeztünk meg.
A kulturális rendezvényeink a következők voltak: színházlátogatás,
kulturális gála, Idősek napja, Anyák
napja, Zenei Világnap, a vár felszabadulásának napja, Víz Világnapja, Föld
Napja, gyermeknap, Majális, Mártonnap, műsort adtunk az Autista napon
Az osztályfőnökök kirándulásokat szerveztek, szeptemberben részt
vettünk egy szüreten, harcitúrát tartottunk a Vértesben. Év végén az alsó
tagozatosok a Veszprémi Állatkertbe
és a kislődi Sob-ri Jóska Kalandparkba látogattak el. Ötödik osztályosok:
Városlőd, Kislőd, Veszprém, Pápa.
Hatodik osztály: Erzsébet-program
keretében Fonyódligeten, a hetedik osztály Kislődön a kalandparkban töltöttek
el egy napot. A nyolcadik osztály Nyíregyházára utazott.
Iskolánk létszáma: 84 fő. Bejáró tanulóink: Sörédről 6 fő, Csákberényből
8 fő, Bodajkról 6 gyermek.
Iskolánkban napközi otthonos ellátás működik, melyet 36 gyermek vett
igénybe. Menzás tanulóink száma 23 fő.
A tanévben nem volt igazolatlan
mulasztás, egy főre jutó mulasztott napok száma 10,29 nap.
A gyermekek szabadidős programjainak koordinálását a diákönkormányzat végezte. Havonta értékeltük
a gyermekek tanulmányi és közösségi
munkáját, meghirdettük a hónap tanulója, a hónap osztálya címet. Ünnepélyes
keretek között diákigazgatót választottunk, aki átvette az iskola irányítását,
színes programokkal és versenyekkel
gazdagította a gyermekek napját.
Tantervi követelményeknek 1 tanuló kivételével, mindenki eleget tett.
Iskolánk szakos ellátottsága: 100%.
Iskolánk tanulmányi átlaga 4,5 tavalyi
évhez képest két tizedet javult. 24 gyermek kitűnően teljesített, 15 tanulónk
jeles eredményt ért el.
Az 1. osztályosok szöveges értékelést
kaptak, 5 gyermek kiválóan teljesített:
Appel Maja, Hatalyák Lilla, Király
Gergely, Kiszely Vince, Varga Jonatán,
Kitűnő eredményt értek el:

2. osztályból: Király Eszter, Makk
Liliána, Tóth Éva, Szabó Karina
3. osztályból: Pavlitzky Laura, Körmendi Attila, Varga Barnabás
4. osztályból: Király Anna, Szabó
Balázs, Stumfold Zsófia
5. osztályból: Lóderer Dorka, Kiszely
Kincső, Laki Anna, Dobszai Sára
6. osztályból: Szatzger Martin, Pesti
Zsófia
7. osztályból: Kiszely Virág, Fehér
Georgina
8. osztályból: Varga Mátyás
Ettől a tanévtől kezdve új hagyományt vezettünk be. Dicsőségtáblát
avatunk, melyre annak a tanulónak a
neve kerül fel, aki nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért
el vagy dicsőséget szerzett versenyek
során iskolánknak. Ebben a tanévben
Varga Mátyás neve kerül fel elsőként
a táblára. Másik új hagyomány, hogy a
dicsőség táblára felkerült tanuló, arany
medált kap emlékbe az iskola képével.
Gratulálunk Varga Mátyásnak.
Nyári terveink: 3 osztályterem lambériázás, mosdók rendbetétele, tisztító
meszelés, játszótér építésének befejezése, sajnos a tető és ablakcseréhez
a kincstár nem járult hozzá, bár szóbeli
ígéret előzetesen megtörtént, bízom
benne, hogy ősztől sor kerülhet a további felújításokra. Annál is inkább ezúton
szeretném bejelenteni, hogy a minisztérium írásbeli engedélye is megérkezett,
hogy a 2014/2015 Tanévtől kezdve a
csókakői általános iskola német nemzetiségi iskolává vált.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet az egész éves munkáért, támogatásért: a Móri Tankerület igazgatójának
Pojányi Balázsnak és a tankerület dolgozóinak , a tantestületnek, a technikai
dolgozóknak, a Szülői szervezetnek,
szülőknek, Fűrész György polgármester úrnak, a képviselőknek és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak, a
civil szervezeteknek, a vállalkozóknak,
az iskola volt diákjainak. Külön köszönetem fejezem ki, Laki Lászlóné
Marikának az egész évben gyújtott
önzetlen munkájáért, amit a színjátszó
csoportban végzett.
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Bejelentések:
Az iskola nyári nyitva tartása: minden szerdán 8˗12 óráig
A tankönyv átvételéről értesíteni
fogjuk a szülőket, a csekkeket senki ne
adja fel.
A 2014/2015-es tanév szeptember
1-jén, hétfőn 8 órakor kezdődik.

Megkezdődött a nyári táborozás,
június 16-23-ig TÁMOP-os pályázat
keretében egészségtábor volt Kiszely
Ildikó és Szatzger Cecília vezetésével,
június 22˗27-ig Fonyódligeten focitábor, június 29-től július 4-ig Zánkán
Erdő-mező tábor, szintén június 29-től
július 4-ig Alkotóművészeti tábor.

Minden gyermeket kérek arra, hogy
a nyári szünetben vigyázzon a testi épségére.
A nyárra mindenkinek jó pihenést és
tartalmas kikapcsolódást kívánok, hogy
újult erővel kezdhessük a következő
tanévet!
Bócz Éva, tagintézmény-vezető

erejét, kedves meglepetésben volt
részünk először nekünk, majd pedig a
minket jól ismerő közönségünknek is.
Fogarasi Orsolya népdalénekesnek is
megtetszett kis csapatunk hangulata
s felajánlotta, készséggel színesítené
fellépéseinket egy-egy népdallal. Mi
pedig ˗ még mielőtt meggondolja magát
˗ nagy örömmel, azon nyomban ráhúztuk a szép zöld Berkenyés pólónkat!
A Trianoni megemlékezésen már
hallhatták is csengő hangját. Mi pedig
büszkén mutathattuk be mindenkinek
új tagunkat.
Csakhamar kidőlt Csókakő legfrissebben „ültetett” legdíszesebb fája is,
mint mindig pontosan Pünkösd vasárnapján. A falu május fájának végzete
immár a hagyománnyá vált Pünkösdi
királyválasztással teljesült be. És lám..
ismét kék szín került a Barkócás vérkeringésbe! Megint az egyik tűzről
pattant táncosunk fejére került korona.
A mi Havasi Ritánk lett az idei Pünkösdi királynő! Méltán megérdemelt királyságát a falu fontos eseményein
Steiner Máté királlyal karöltve gyakorolhatja.
Ha indul a nyár, indulnak a táborok
is. Iskolánk helyi napközis táborában
˗ mely az egészség jegyében zajlott
˗ a hét közepe Barkócás hangulatban
telt. A tánccsoport lelkes (és szabad
napos) tagjai, Bognár Kata vezényletével, hagyományos rétessütéssel lepte
meg a táboros gyerekeket. A bele való
gyümölcsöt a fáról szedtük, a mákot Ők
darálták, a zsemlemorzsát Ők reszelték,
a rétest apró gyerek kezeikkel dagasz-

tották, nyújtották. Az igazi különlegesség csak ezután jött. A falu frissen
avatott kemencéjének forró gyomrában
pedig pirosra sültek a finomabbnál finomabb, igazi házi rétesek. Szakértő
segítség nélkül azonban semmire sem
mentünk volna. Végh Gyuri a kis tésztagombócokat kicsit „megvinkülte” aztán „megsvingülte” (fogalmam sincs,
melyik mit jelent...), és már húzhattuk is négyen nyolc felé, a rétestésztát! Ámulva nézték a gyerekek Gyuri
bácsi kiforrott technikáját, fürge kezeit.
Köszönjük az egész napos segítségét.
Azt hiszem, nem sok mai apróságnak
van, vagy volt hasonló élményekben
része. Ilyenekről esetleg a nagyszüleik,
dédszüleik mesélhetnek nekik.Testmozgás gyanánt pedig Fruzsi rövid, de
annál fürgébb táncháza járult hozzá az
egészségükhöz.
A nap koronájaként Anna és Virág
lovagoltatása, méltó befejezése volt a
szerdai programjainknak, melyek szerintem nem csak a táboros gyerekeknek
nyújtottak életre szóló élményt.
A Szent Donát Borrend ünnepe,
mely a Kárpát-medencei Borrendek Találkozójává nőtte ki magát, rég várt eseménye volt a Barkócaberkenyéseknek
is. A program színesítésére szánt zenét,
éneklést, jókedvet, felszolgálást, táncot,
nem feladatként, inkább az esemény
szív jövő velejárójaként éltük meg.
Ismét együtt rezdült a borlovagok
és a táncosok lelke s koccant megannyi borospohár e napon. Őszintén,
szeretettel, önzetlenül együttműködve,
példaként állva mindenki előtt!

Barkóca nyár
Köd előttünk, köd mögöttünk.
Mondja a mondás. Barkócáéknál ezt
ekképp módosíthatnánk: programok
előttünk, programok mögöttünk.
De ennek az időszaknak ez a szépsége. Persze nem tudunk mindannyian mindenhol ott lenni, ám ennek
a Berkenyének bármely ága képes
virágba borítani a szíveket. (Mindegy,
hogy lóháton, motorral vagy biciklivel érkezik a fellépésre.) Ennél fogva
csupán az elbeszélések alapján mondhatok regéket, a májust záró és júniust
nyitó eseményeinkről. A „Visegrádi
alap” számunkra is lehetővé tette a kedvenc borrendünkkel való kirándulást
Szentendrére.
Az egyre növekedő kis hajtásainkat
itt is ki kell emelnünk. Az osztálykirándulások már megszokott, rettegős bolondériája számunkra ismeretlen. A
mi gyerekeink kivétel nélkül példásan
viselkednek, és mint egy kis szivacs
szívják magukba a néphagyománnyal
kapcsolatos ismereteket. Mindezt pedig nem kényszerből teszik, azonban
jókedvűen, boldogan.
A sörédi szőlőhegy ünnepén is
kitett magáért a Barkócás különítmény
kis- és nagy csoportja. Bár az Ikarus
Senior több évtizede táncoló csoportja
is színesítette a programot, szégyenkeznünk nem kellett. Sőt. A Berkenyés
szív ha megdobban, láb ha beindul, az
bizony azon nyomban kitárul, mosolyra
csábít és melegséggel tölti el a közönség lelkét. Ilyenek vagyunk mi. Barkócaberkenyék. Hogy tovább gördítsem
egyesületünk közösségi, összetartó
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8. A diplomácia háborúja
Dr. Dunka Sándor cikkének harmadi k része
Franciaországban Poincaré köztársasági elnök július 4-én még azt
mondta a Monarchia párizsi nagykövetének: „a szerb kormány a bírói vizsgálatban és az esetleges bűntársak
üldözésében bizonyára a legnagyobb
előzékenységet fogja mutatni.” Aztán
következett a szerb kormány szentpétervári látogatása július 20˗23. között,
s ettől kezdve a francia diplomácia
hangja a Monarchia iránt egyre ellenségesebb lett, s bár még nem ismerték
a Monarchia ultimátumának szövegét,
máris azt terjesztették, hogy a Monarchia teljesíthetetlen feltételeket támasztott Szerbiával szemben. Egyúttal sürgette Oroszország mozgósítását
Németország ellen, hogy Németország
Franciaország megtámadása esetén kétfrontos háborúra legyen kényszerítve.
Oroszország pedig megkezdte a
mozgósítást Németország és a Monarchia ellen. Mivel a német támadási
terv sikere Franciaország ellen az
oroszok lassú és nehézkes mozgósításán alapult, Németország sürgette a
Monarchiát a Belgrád elleni mielőbbi
demarchera, hogy Szerbia orosz segítséget kérve Oroszországgal együtt
mielőbb hadviselő fél legyen
A Monarchia tehát Németország
sürgetésére gyors intézkedésre volt
kényszerítve. A szarajevoi nyomozás
befejeződött, s az világosan bizonyította, hogy a merényletet Belgrádban
készítették elő, s a merénylők ott kapták a fegyverek használatával kapcsolatos kiképzést, a fegyverek szerb katonai
raktárból származtak, s a merénylőket
szerb határőrök segítették a Monarchia
területére történt illegális átkelésben.
Belgrádban a kormánynak főtt a
feje, mikor kiderült, hogy a közlekedésnél szolgáló Ciognovic is köztük van
a merénylőket segítő szerbek között.
Mivel tartottak Ciganovic kihallgatásától, június 28-cal szabadságolták
és többé nem lehetett megtalálni. Pasic
a merénylet miatt várható kellemetlen
következmények miatt igyekezett a

merényletet bagatellizálni, s azt a külföld felé úgy igyekezett beállítanj, hogy
az néhány boszniai forrófejű felelőtlen
suhanc cselekménye volt, s ahhoz Szerbiában senkinek semmi köze nincs!
Ebből a mondat első fele igaz, de a második fele hazugság, mert maga Pasic
is nagyon jól tudta, hogy a merénylet
mögött a Belgrádban működő terrorszervezet, a Fekete Kéz áll.
A Monarchia ultimátuma viszont
alaposan alátámasztott tényeken alapult. Mivel azonban a nyomozás eddig
elért eredményei kizárólag a boszniai
merénylők, s ugyancsak boszniai összeköttetéseik vallomásaira támaszkodtak,
ezért a merénylet valamennyi részletének felderítésére szükség lett volna a
merénylet belgrádi összeköttetéseinek
felderítésére is, melyet az ultimátum 5.
és 6. pontja tartalmazott:
5. A szerb királyi kormány kötelezi
magát, hogy elfogadja a cs. kir. közös
kormány közegeinek közreműködését
Szerbiában a Monarchia területi épsége
ellen irányuló felforgató mozgalom elnyomásában.
6. A merénylet előkészítésében
részt vett személyek felkutatásának
és felelősségre vonásának „…nyomozásában a cs. kir. közös kormány
részéről kiküldendő közegek is részt
fognak venni.”
(Az ultimátum hangja egyébként
igen sértő volt, de sem ezt, sem pedig
az ultimátum többi pontjait a szerb kormány nem ellenezte, ezért én is csak
ezzel a két „kifogásolt” ponttal foglalkozom.)
Mint említettük Szerbiában július
végén választásokra készültek, ezért
Pasic miniszterelnök is választási körúton volt. Emiatt báró Giesl tábornok, a
Monarchia belgrádi nagykövete július
23-án délután a Pasicot helyettesítő
Pacu pénzügy-miniszternek adta át a
Monarchia jegyzékét azzal, hogy arra
48 órán belül kielégítő választ vár, tehát „ha 1914 július 25.-én délután 6
óráig nem kap kielégítő választ, ak-

kor a követség személyzetével együtt
elhagyja Belgrádot” Tehát 1914 július
25-én délután 6 órakor a Monarchia és
Szerbia között a diplomáciai viszony
megszűnik.
A jegyzék átvétele után a távollevő
Pasicot nélkülöző miniszterek magukhoz hívatták Oroszország belgrádi
ügyvivőjét, ˗ Stradmannt ˗ aki azonnal
jelentette a Pacutól kapott információt
Pétervárra, s azt is, hogy Pacu kérte
Oroszország védelmét és kijelentette,
hogy egyetlen szerb kormány sem
fogadhatja a felállított követeléseket.
A jegyzék szövegét külön táviratban
adta le.
Pacu ezután felkereste Sándor
trónörökös régensherceget, aki Pasicot
azonnal Belgrádba hívta. Pacu pedig
tájékoztatta az ultimátumban foglaltakról az angol és francia követséget, s
táviratot küldött minden külföldi állam
szerb követének. A régensherceg pedig
személyesen kereste fel az ügyvivőt,
aki a látogatásról a következő jelentést
küldte Pétervárra: „Teljesen lehetetlen,
hogy egy állam, amely ad valamit a méltóságára, a maga egészében elfogadhassa a jegyzéket. Őfensége (az öreg szerb
király, I.Péter) azt mondta nekem, hogy
minden reményét Őfenségébe, a cárba
és Orosz-országba helyezi, mert csakis
az ő hatalma mentheti meg Szerbiát”.
Pasic 25.-én hajnalban érkezett Belgrádba, s még a minisztertanács kezdete
előtt tárgyalt az orosz ügyvivővel, aki a
megbeszélés után Pétervárra azt táviratozta: „Pasic szerint az osztrák jegyzéket
sem elfogadni, sem elutasítani nem lehet, minden áron időt kell nyerni”. A
minisztertanács ülése után felkeresték
a régenst, s megállapodtak, hogy a régens a cárhoz fordul, akinek segélykérő
táviratát nyomban eljuttatták a az
orosz ügyvivőhöz, aki azt továbbítja a
cárhoz: „…Túl rövid időt szabtak meg
nekünk. Az osztrák-magyar hadsereg
határainkon összpontosul és a határidő
leteltével megtámadhat minket. Nem
tudunk védekezni, ezért könyörgünk
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fenségedhez, hogy sürgősen részesítsen minket segélyben… tegye magáévá
Szerbia sorsát.” Erre a táviratra érkezett
a cár válasza, ami állítólag kétezer szót
tartalmazott. Tartalmát nem ismerjük, de a szerb kormány ultimátumot
elutasító magatartásából következtetünk arra, hogy a válasz biztosította
Szerbiát Oroszország katonai támogatásáról. Ezután a szerb kormány elutasította az ultimátum elfogadhatatlannak
minősített pontjait.
Az indok az volt, hogy az ultimátum ismertetett 5. és 6. pontja sérti
Szerbia szuverenitását. A szuverenitás
fogalmának értelmezése a történelem
során sokat változott, így egyértelmű
választ erre a kérdésre ma sem tudunk
adni. Rö-viden: A szuverenitás az államnak, mint közösségnek meghatározó ismérve, felségjoga. Kétféle szuverenitást ismerünk: a külső és belső
szuverenitást. A külső szuverenitás, ha
az államokkal szabadon érintkezhet
(szerződést, szövetséget köthet stb.)
belső szuverenitás, ha az állam minden
külső befolyástól mentesen intézi saját
ügyeit (ami egyenlő a függetlenséggel.)
A szerb kormány, ˗ a mi értelmezésünk szerint ˗ a belső szuverenitásban érezhette a sértést, mert az
tulajdonképpen a saját területén élő lakosság feletti hatalmat, ˗ a felségjogot
˗ és a közösség ügyében az önálló rendelkezés jogát is sértette.
Ha a szuverenitás fogalmával ebben
az esetben konkrétan kívánunk foglalkozni, akkor azt állapíthatjuk meg,
hogy a szuverenitást először Szerbia
sértette meg azzal, mert eltűrte, hogy a
területén élő szervezetek megszervezzék a Monarchia két állampolgárának
meggyil-kolását. Mivel ezt a tényt a
szerb kormány nem ismerte el, annak
ellenére hogy a szarajevói nyomozások ezt igazolták, a Monarchia jogosan
követelte, hogy a nyomozást Szerbia
területén folytassák, s abban a monarchia nyomozói is részt vegyenek, mert
ha a nyomozást kizárólag szerbek végzik, az eredmény nem valószínű, hogy
a felek számára egyértelműen elfogadható lesz. A Monarchia követelése te-
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hát nem a szerb állam polgárai feletti
hatalom, ˗ a „felségjog” ˗ megszerzése
volt, hanem egyedül az IGAZSÁG
kiderítése, hogy a Monarchia állampolgárainak meggyilkolásában részt
vettek-e szerb állampolgárok?
Ennek az IGAZSÁG-nak a kiderítésétől félt Szerbia kormánya, hiszen
ismerve a merénylet célját, saját eszközeivel maga is meg kívánta akadályozni a merényletet. Mivel ez nem sikerült,
s a nyomozás eddigi eredményei szerb
állam polgárainak bűnösségére utaltak,
előrángatták a diplomácia szennyes
eszköztárából a szuverenitás megsértését.
Amennyiben ugyanis valami indokkal nem sikerül elutasítani a Monarchia jegyzékét, akkor a jegyzék 5. és
6. pontja alapján kiderül, hogy Szerbia
állampolgárai között terroristák vannak, ráadásul működik az országban
egy terrorszervezet is, mely az országban nagy népszerűségnek örvend és
igen sok támogatója van. Ezzel a terrorszervezettel ugyanakkor Szerbia lakosságának nagy része nem ért egyet.
Ha tehát az ultimátumban követelt nyomozás kiderítené, hogy Szerbiában terroristák vannak, akik előkészítették a
szarajevoi merényletet, és fegyverrel,
kiképzéssel, s a határon az illegális
átkelés megkönnyítésével segítették
a merénylőket, akkor ezeknek a terroristáknak a bűnössége beigazolódik, s
gyilkosságban történt részvételért vagy
felelősségre kell őket vonni, vagy kiadni a Monarchiának. Ez viszont a terrorszervezet részéről olyan ellenálláshoz
vezetne, hogy fegyveresen támadnák
meg a kormányt, s a kormány híveinek
ellenállása esetén olyan polgárháborút
eredményezne, amely képtelenné tenné
Szerbiát a Monarchia elleni háború
felvállalására.
Mindezt követségeiken és lapjaik
tudósításain keresztül nagyon jól ismerték az antant államok vezetői is,
ezért Szerbiának a Monarchia ultimátumának elutasítását javasolták. Nem
tagadhatják le, hogy Szerbia megmentése érdekében egy anarchista államot
és egy terrorszervezetet támogattak, s

ezek megmentése érdekében egy világháborút is vállaltak.
Július 25.-én délután 6 óra előtt 5
perccel Pasic személyesen vitte át a
Monarchia belgrádi nagykövetségére
Szerbia francia nyelvű válaszát. Giesl
belenézett, de anélkül hogy elolvasta
volna, Pasictól a válasz tartalma iránt
érdeklődött. Pasic erre így felelt: „Az
önök követelésének egy részét elfogadtuk… A többinél számítunk az Ön
loyalitására és lovagiasságára tábornok úr.” Giesl ekkor közölte, hogy
a szerb kor-mány levelére rövidesen
választ ad. Elolvasta válaszjegyzéket, s
megállapította, hogy az nem kielégítő,
s a következő jegyzéket írta Pasicnak: „Elnök Úr! Tekintettel arra, hogy
az az időpont, amelyet kormányom
Őexcellenciájának Pacu úrnak a csütörtökön délután 6 órakor átadott jegyzékben megállapított, elmúlt anélkül,
hogy kielégítő választ kaptam volna,
van szerencsém Excellenciáddal tudatni, hogy ma este a császári és királyi
követség személyzetével együtt elhagyom Belgrádot… Végül megállapítom,
hogy attól a pillanattól fogva, hogy
Excellenciád ezen iratot kézhez veszi,
a Szerbia és Ausztria-Magyarország
közötti viszony megszakítása ténnyé
vált.”
Giesl ezután a követség személyzetével együtt a legközelebbi menetrendszerinti vonattal elhagyta Belgrádot.
Zimonyba érve a vasútállomás telefonján felhívta Tiszát, s bejelentette neki
a diplomáciai viszony megszakítását.
Budapesten a vasútállomáson Tisza személyesen várta a nagykövetet, elolvasta
a válaszjegyzéket, Giesl pedig folytatta
útját Bécsbe, ahol Berchtold átvette tőle
a szer kormány válasz-jegyzékét. Ennek másolatát másnap, ˗ július 26-án ˗
megküldték minden nagykövetségnek,
hogy az elégtelen válasszal igazolják
az érdekelt nagyhatalmak előtt a Monarchia további lépéseit.
Ha reálisan végiggondoljuk a
diplomáciai viszony megszakítását
Szerbiával, megállapíthatjuk, hogy a
diplomáciai viszony megszakítása, ˗ s
ezzel a háború megindítása a Monar-
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chia részéről ˗ hirtelen, átgondolatlanul,
s valószínűleg a Német birodalom sürgetésének megfelelően történt. Ennek
a lépésnek a következményeit végül
nekünk kellett viselni.
Az antantnak az az elgondolása,
hogy a Monarchiát olyan kényszerhelyzet elé állítják, hogy a háború megindításának bűnét viselje, tökéletesen
bevált. És ezt a beugratást a Monarchia
diplomáciai testülete nem vette észre.
Ráadásul diplomáciai viszony meggondolatlan megszakításából már semmi előnyünk nem származott. Amikor
egy hónappal ezelőtt, ˗ a merénylet
után azonnal ˗ a vezérkari főnök Szerbia gyors megtámadását javasolta, s akkor még felkészületlen és belpolitikai
problémákkal küzdő Szerbia könnyű
zsákmány lett volna. Most már a Monarchia ultimátuma egységbe kovácsolta a katonailag is jól felkészült Szerbiát,
s most már az oroszokkal is megkezdett
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háború csak kudarcokkal fenyegetett. A
jövőbe nem lehetett látni, de így utólag
megállapíthatjuk, hogy a diplomáciai
viszony megszakításának időpontja a
Monarchia számára nem volt kedvező.
Várni kellett volna, míg az ultimátum
ügyében a Monarchia és Szerbia között
folyó tárgyalások a szerb közvéleményben egyre nagyobb ellentétet váltanak
ki a kormány hívei és a terrorszervezet,
˗ a Fekete Kéz ˗ tagjai között, s akkor
megszakítani a diplomáciai viszonyt,
amikor Szerbiában már szinte polgárháborús állapotok vannak.
A Monarchia jegyzékével kapcsolatban felvetődött, hogy egyáltalán
ultimátumnak tekinthető-e? Mivel katonai fenyegetést nem tartalmazott.
Ezért a Monarchia július 28-án szabályos, francia nyelvű hadüzenetet küldött
Szerbiának, melynek magyar fordítása a
következő volt: „Minthogy a szerb kormány arra a jegyzékre, melyet részére

Ausztria és Magyarország belgrádi
követe 1914 június hó 23-án adott át,
kielégítő választ nem adott, a cs. és kir.
kormány kénytelen maga gondoskodni
jogainak és érdekeinek védelméről és
ebből a cél-ból a fegyverek erejéhez
fordul. Ausztria és Magyarország ennélfogva jelen pillanattól kezdve Szerbiával szemben hadiállapotban levőnek
tekinti magát. Ausztria és Magyarország
külügyminisztere: Berchtold gróf s. k.”
A Monarchia szerencsétlen diplomáciai testületének irányítója ezzel a levéllel világossá tette mindenki előtt, hogy
az I. világháborút a Monarchia kezdte.
Ez aztán így rögződött mindenki tudatában, mert a valódi okokat, ˗ ami erre
a hadüzenetre a Monarchiát kényszerítette ˗ senki nem kereste
A következő fejezetekben a világháború első időszakával, majd a
háborút befejező békediktátumokkal
foglalkozunk.

Borrendi Krónika
Elérkeztünk hát a júliushoz, a nyár
derekához, amikor a gyermekek boldogan masíroznak az erdőben, bicikliznek
a liget fáinak hűs árnyékában, rigó és
gerlepárokat késztetve arra, hogy fitytyet hányva a gravitációnak, az égbe
röppenjenek. Persze ez ma már kevés
gyermekre jellemző, hiszen a legtöbb a
WI-FI árnyékában ül, eszik és versenyhízik a mozdulatlanságra ítélt rigó és
gerle párokkal.
A Csókakői Szent Donát Borrend
tagjaira ez a tespedtség nem jellemző,
különösen júniusban nem, hiszen 21én tartottuk a Szent Donát Borünnepet,
a Kárpát-medencei Borrendek Találkozóját.
Több, hosszú, nagytanácsi egyeztetés előzte meg az eseményt, melyet
a júniusi rendi gyűlésen, Kaiser Tibor
pincéjében, öntöttünk végső formába.
A gyűlés másik házigazdája Lakatos
István volt, aki betegsége miatt személyesen nem tudott jelen lenni, de lelki-

ekben és főleg borokban végig társunk
volt a hosszú megbeszélésen. Többféle
bor, hideg pálinka és tepsiben készült
kakaspörkölt tette még élvezetesebbé,
az amúgy is bársonyos, nyári estét.
Először voltak jelen az Alsó-magyalosi
dűlő pincetulajdonosai is a gyűlésen.
A kedves vendéglátást és a sok finomságot ezúton is köszönjük.
A borünnep, szokásainkhoz híven,
a Faluházban indult. A közel százötven
fős társaság a Bognár lányok hagyományos, magyaros és igencsak kiadós
reggelije után tanúja lehetett, hogy hogyan avatnak borlovaggá valakit Csókakőn. Ez az első ilyen alkalom volt,
hiszen eddig a vár alatti rendezvénytéren, a Csókakői Várjátékok keretében avattunk tagokat. Visegrádi József, Végh József és Eisenberger Zsolt
állt be a borrend zászlaja mögé, hogy
segítsenek őrizni a hagyományokat és
terjeszteni a kulturált borfogyasztást.
Szeretettel köszöntjük őket sorainkban.

Hét borkirálynő és az új tagunk,
Végh József kezében lobogó zászló
mögé felsorakozott a közel százötven fős, színes társaság és a Barkócaberkenye néptánccsoport éneke - és
zenekarának játéka - kísérte az úton,
melynek végcélja a vár volt. A Sörédi
Szőlőhegyért Alapítvány, Király Imre,
Horváth Csaba és Kiss Miklós látta
vendégül a fáradó és s egyre inkább
szomjazó borlovagokat és kísérőiket.
A kőbánya alatti füves területen Balázs
Attila és Lévai Imre által tartott csikósbemutatóval jutalmaztuk a kitartó csapatot, akik közben Kőrősi Imre hűtött
borait kortyolgathatták. A rendezvénytér nagyszínpada már feldíszítve várta
az éhes, út porától és helyiek borától
elcsigázott barátainkat. Raguleves és
kemencében sült, fűszeres, burgonyás
tarja volt az ebéd, savanyúsággal, süteménnyel és sokféle borral.
A bánhidai (tatabányai) szlovák
hagyományőrző népdalkör, a Barkó-
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caberkenye és az ír zenét játszó
Holdkő zenekar adta az érzelmi, míg
Vasuta Zsolt, a csókai vár aznapi idegenvezetője, a szellemi táplálékot a vendégeinknek. A délután gyorsan elszállt
és eljött a vacsora ideje. Kemencében
sült, aranybarna csirkecombok kerültek az asztalokra. Mint minden más
sült, ezek is Végh György és Kas József kemencéiből bújtak elő. A desszert
viszont helyben készült finomság volt.
Bognár Kata és Végh György tésztája
hamar kidagadt a tálból és kezdetét
vette a kürtöskalács nádon történő sütése. A bébibarkócák mellé sok felnőtt
is leheveredett a tűzhöz, hogy a parázs
fölött egyre barnább legyen a tészta, a
ráolvadó cukortól. A vendégek távozása után egy kis pihenőt adtunk magunknak, ám nem tartott sokáig, mert
a Holdkő zenekar muzsikája beindította
a táncos lábakat, méghozzá úgy, hogy
még az asztalon is táncoltak a barkócás
fiúk. Persze ahogy ez lenni a szokott, a
lányok sem úszták meg a dolgot, így
mindenkinek felpezsdült a vére. Még

akkor is táncolt és forgott mindenki,
mikor az asztalokat és székeket rakosgatták egymásra a borlovagok és mindig hű segítőik, a barkócák. Közben
az árnyak egyre hosszabbra nyúltak és
a várhegy felől érkező hideg légáram
egyre többször oltotta el a pipázgató
cimborák csibukjában a parazsat.
A korábban felsorolt neveken kívül
rengeteg támogatója van a borrendnek, mint a Hartl család, Pataki Attila,
Fűrész György és Györgyné, de mindig
veszélyes a felsorolás, mert valaki mindig kimarad. Ezért kérem a Csókakői
Szent Donát Borrend valamennyi tagja
nevében, hogy mindenki, aki csak egy
kicsivel is előre mozdította a borrend
szekerét, az fogadja el szívből jövő
hálánkat. Nagy feladat egy ilyen rendezvény lebonyolítása és tagjaink többsége tudja mi a dolga és el is végzi azt
a feladatot amit rábíznak, de a segítőink
nélkül nem, vagy nem ilyen jól menne
a munka.
A szőlőben menetel a lisztharmat.
Levélről levélre, levélről fürtre. Mint

mindig, most is csak annyit tehetünk,
hogy megelőzzük a megfelelő permetszerekkel. Ha már megjelentek
az első tünetek, akkor próbálkozhatunk még egy kontakt szeres, kénes,
áztató permetezéssel, ami talán meggátolja a továbbterjedést. Tegyünk
hozzá felszívódó szert is a későbbi
fertőzéseket elkerülendő. A permetezési
fordulót 7-10 napra mondják a szakemberek. A molyok negyedik generációja
okoz problémát ebben az időszakban
és a peronoszpóra sem figyelmen kívül
hagyható.
Ha sikerült megelőznünk a bajt,
azért, ha olyan nagy a baj, hogy már
csak a növényt mentjük, mert a termés elveszett, akkor azért, de igyunk
egy pohárka bort, mert aki dolgozik a
szőlőben, az megérdemli a bort is. És a
felsorolt és kihagyott segítőink is megérdemlik a bort, ezért igyunk a gazdák
mellett rájuk is!
Egészségükre!
Palocsai jenő
krónikás

˝ ˝
Védekezési felhívás az amerikai szolokabóca
ellen
Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) ˗ a szőlő egyik legveszélyesebb betegségének ˗ a szőlő
aranyszínű sárgaságát okozó karantén fitoplazmának (Candidatus Phytoplasma vitis, más néven Grapevine
flavescence dorée, továbbiakban: FD)
a vektora. A kabóca által terjesztett FD
betegség (hazánkban elsőként) a tavalyi évben jelent meg Zala és Veszprém
megyékben.
Tekintettel arra, hogy a fitoplazmás
betegség ellen nem áll rendelkezésünkre
hatékony növényvédőszeres védekezési eljárás, ezért elsődleges feladatunk
a rovarvektor irtása, megakadályozva
ezzel a kórokozó továbbterjesztését.
Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban, a szőlő kétéves hajtásain telel át,

ahová a nőstények a tojásokat a kéreg
alá helyezik.
A lárvák kelése időjárástól függően
elhúzódó, május közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az időjárás függvényében július elejétől–közepétől
jelennek meg és egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a
fagyokig megfigyelhetők.
A rajzás-csúcs időjárástól függően
július vége–augusztus közepe közötti
időszakra esik.
Fejér megye területén 2014.06.11én Magyaralmáson került felderítésre
első alkalommal, ezt a nagyon veszélyes karantén betegséget terjesztő
szőlőkabóca L2-es lárva alakja!

Az FD kórokozóval már fertőzött
növényállományban a fiatal, L1-L2es lárvák táplálkozásuk során már
képesek felvenni a fitoplazmát.
Az egyedek fertőzőképessége kb.
4–5 hét múlva alakul ki, bármilyen
fejlődési stádiumban vannak is, és
egész életük során fertőzőképesek
maradnak.
Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés optimális ideje tehát, amikor
a lárvák elérték a harmadik, negyedik
fejlődési fokozatot (L3-L4). Ezideig
Fejér megyében L1 és L2-es lárvafokozatokat találtunk, így a védekezéseket
két héten belül esedékes elvégezni.
Már rendelkezésre áll egy online
elérhető károsító monitoring rend-
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szer, ahol térképi felületen is nyomon
követhetőek az egyes lárvafokozatok
észlelésének helyszínei, ami alapján a
védekezések ütemezhetők.
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nagyobb fertőzésveszély megelőzése
miatt.

A károsítóról további információk
találhatóak a http://scaphoideus.weebly.com weboldalon.

A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és faiskolák)
a vektor elleni védekezés kötelező,
függetlenül attól, hogy előfordul-e a
kabóca a területen vagy sem. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
honlapjára 2014. május 30-án védekezési felhívás került fel, amelyben a
leírtaknak megfelelően kell elvégezni
a védekezést.

Azokban a termő ültetvényekben,
amelyekben kimutatjuk az amerikai
szőlőkabóca jelenlétét, kifejezetten
ajánlott a lárvák ellen védekezni a

A szaporítóanyag előállító területeken az általunk végzett szemle során
ellenőrzésre kerül a permetezések
megtörténte.

A rendszer megtalálható az alábbi
linken:
https://karositomonitoring.
nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx.

A védekezés során felhasználható
készítmények a mellékelt táblázatban
láthatók.
A permetezések előtt a fitotechnikai
műveleteket (hajtásválogatás, kötözés,
hajtásigazítás) célszerű elvégezni,
hogy a permetlé hajtások közé jutását
a lombozat belsejében is biztosítani
tudjuk.
Velence, 2014.06.17.
Fejér Megyei
Kormányhivatal
Növény-és Talajvédelmi
Igazgatósága

Az amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett készítmények

*A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy
virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
**Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési
időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23
óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
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Az általános iskola sport hírei
Az általános iskolánkban megtartott 2013/2014-es évet lezáró évzáró
és ballagás alkalmával Bócz Éva
tagintézményvezető beszámolt az iskola tanulói által az idei évben elért
eredményekről. Úgy gondolom, hogy
ezeket a szép eredményeket a Csókakői
Hírek olvasóival is meg kell osztanunk.
Méltán lehetünk büszkék tanulóinkra, hiszen a megyében és a járásban
is patinánsnak számító, és több mint
két évszázados múltra visszatekintő
Csókakői Általános Iskola sportolói

olimpia:
3. helyezés: III. korcsoportos lánycsapat: Fehér Georgina, Pálfi Tímea
Móri Körzeti Úszó Diákolimpia:
1. helyezés: Pálmai Kristóf – 50
méteres gyorsúszás.
Móri Körzeti Sakk Diákolimpia:
3. helyezés: Varga Mátyás
Móri Körzeti Tornaverseny:
1. helyezés, torna csapatban: 1 osztály fiúcsapat: Komáromi Balázs, Pálmai Kristóf, Király Gergely
1. helyezés, torna egyéni összetett-

nabás, Ébeling Tamás
3. helyezés, torna csapatban: 4. oszt.
lánycsapat: Stumpfold Zsófia, Dobos
Elvira, Burján Veronika
3. helyezés, torna egyéni összetettben: Stumpfold Zsófia
3. helyezés, torna csapatban: 5. osztály. lánycsapat: Borostyán Margarita
és Kiszely Kincső
Móri Körzeti Terematlétikai Verseny:
2. helyezés, magasugrás: Pesti Zsófia
3. helyezés, medicinlabda-dobás:
Nagy Patrik
Móri Körzeti Labdarúgó Diákolimpia:
3. helyezés, I. korcsoportos fiúcsapat: Burján András, Éberling Patrik,
Czövek Márió, Balogh Márk, Kiszely
Vince, Király Ger-gely, Könnyű Ákos,
Pálmai Kristóf
Befejezésül szeretném megköszönni a szülőknek a közreműködést, és a
segítséget. A szülők támogatása, biz-

tovább öregbítették iskolánk hírnevét.
A Csókakői Általános Iskola sport
eredményei a 2013/2014-es tanévben a
következők voltak:
Móri Körzeti Futóbajnokság:
1. helyezés: Borostyán Szidónia 100
méteres és 200 méteres síkfutás
2. helyezés: Szabó Karina 400 méteres síkfutás
3. helyezés: Szabó Karina 100 méteres síkfutás, Borostyán Margarita 200
méteres síkfutás, Veress Áron 200 méteres síkfutás
Móri Körzeti Asztalitenisz Bajnokság:
1. helyezés: Fehér Georgina
III. korcsoportos lánycsapat: Fehér
Georgina, Pálfi Tímea
2. helyezés: Nagy Patrik
3. helyezés: Szabó Balázs
Fejér Megyei Asztalitenisz Diák-

ben: Komáromi Balázs
2. helyezés, torna egyéni összetettben: Pálmai Kristóf
3. helyezés, torna csapatban: 1 osztály lánycsapat: Dobos Szimóna, Pesti
Borbála
3. helyezés, torna egyéni összetettben: Király Gergely
3. helyezés, torna csapatban: 3.oszt.
lánycsapat:Kiszely Róza, Makk Katalin, Pavlitzky Laura
3. helyezés, torna csapatban: 3.oszt.
fiúcsapat: Körmendi Attila, Varga Bar-

tatása nélkül ezek az eredmények nem
születhettek volna meg. Az iskolánk a
versenyzés örömén kívül 35 gyereknek megadta azt az élményt is, hogy
45 érmet hozhattak haza a különböző
versenyekről. Köszönöm a gyerekeknek a lelkesedést, azt a hozzáállást, aminek köszönhetően a tornaórai
munkánk, sportfoglalkozások edzései
végül a bajnokságokban eredményre
vezettek, s érmekkel térhettünk haza.
Csókakő, 2014. június 15.
Kanczler Nándor, testnevelő tanár
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˝
Bozsik program, serdüloink
bronz érme
A Váralja SC Csókakő felnőtt csapatának bronz érme mellett az általános
iskolánk serdülő csapata a Móri Körzeti
Labdarúgó Diákolimpián szintén bronz
érmes lett. A bronz érmet szerzett tanulók névsora:Burján András, Éberling
Patrik, Czövek Márió, Balogh Márk,
Kiszely Vince, Király Gergely, Könnyű
Ákos, Pálmai Kristóf.
Ugyanez a névsor az iskolai sport
hírek rovatban, szintén ebben a számban olvasható. A labdarúgás területén az
intézményi Bozsik programban az általános iskolánk és a helyi sportegyesület együttműködésének köszönhetően
veszünk részt. A 2011-ben, a sportegyesület és az önkormányzat kezdeményezésére indult program, immár a
harmadik évében jár.
Külön öröm számomra, hogy a
felnőtt csapat bajnoki szereplését befejezve a két serdülő csapatot kiállító
Csókakői Általános Iskola labdarúgásban elért eredményeiről teljesen külön,
a júliusi számban számolhatok be. A
serdülő csapatokat a 2013/2014-es
tanév kezdetén Wurczinger Lóránttól vettem át a legfiatalabb csókakői
labdarúgókat. A Bozsik program szervezése mellett, Wurczinger Lóránt a
csókakői csapatok edzője is volt.
Az első évet mindenképpen ismerkedésnek szántam, egyfajta próba évnek,
de őszintén írhatom le, hogy örömömre
szolgált a legfiatalabb labdarúgóink
bronz érme, ami komoly fegyvertény
a jövőre nézve. Bízom benne, hogy
ez a lendület nem fog megszakadni, s
tovább tudjuk folytatni a megkezdett
munkát.

Az idei 2014-es Móri Körzeti Bozsik Program Intézményi Bajnokságát
Móron az új műfüves nagypályán rendezték meg. Igazi élményt jelentett
a TAO-s pályázati program keretében megépített pályán a gyerekeknek
játszani. A Bozsik Programban nem a
csapatok teljesítményét, hanem kifejezetten a játékosokét értékelik. Ez a
program a tehetségek megtalálására, az
utánpótlás nevelésre koncentrál.
A Bozsik program első versenynapját 2014. április 24-én rendezték
meg, ahol a következő eredmények
születtek:
Csókakő Serdülő I. korcsoport Mór Zimmermann 0 – 6
Csókakő Serdülő I. korcsoport Mór Radnóti 0 – 0
Csókakő Serdülő I. korcsoport Bodajk 2 – 0, Gólszerző: Czira Levente
(2)
Csókakő Serdülő II. korcsoport
– Mór Radnóti II. 1 – 4, gólszerző:
Lőrincz Dávid
Csókakő Serdülő II. korcsoport –
Mór Petőfi II. 1 – 4
Az első versenynap után a kicsiknél
Czira Levente, a nagyoknál Lőrincz
Dávid lett a versenynap legjobb játékosa.
A Bozsik Program második versenynapját 2014. május 19-én hétfőn
tartották, ahol a következő eredményeket értük el:
Csókakő Serdülő I. korcsoport –
Bodajk 2 – 0
Gólszerzők: Czira Levente, Szabó
Balázs

Csókakő Serdülő I. korcsoport –
Mór Zimmermann 0 – 2
Csókakő Serdülő I. korcsoport –
Mór Radnóti 0 – 4
Csókakő Serdülő II. korcsoport –
Mór Radnóti II. 2 – 1, gólszerző: Nagy
Patrik (2)
Csókakő Serdülő II. korcsoport –
Mór Petőfi II. 0 – 1
Csókakő Serdülő II. korcsoport –
Mór Radnóti II. 1 – 2, gólszerző: Nagy
Patrik
A második versenynap után a kicsiknél Czira Levente, a nagyoknál
Nagy Patrik lett a versenynap legjobb
játékosa.
Csókakő Serdülő I. Bozsik programban részt vett csapat névsora: Kiss
Milán, Nyerges Roland, Szabó Balázs,
Bokor Tamás, Czira Le-vente, Király
Gergely, Dobos Elvira, Faddi Kristóf
Csókakő Serdülő II. Bozsik programban részt vett csapat névsora: Szabó Dániel, Nagy Patrik, Szatzker Martin, Czira Levente, Rozsnyai Dominik,
Lőrincz Dávid
A csapatoknak, a díjazott játékosoknak ezúton is gratulálok! A tornának
és Bozsik programnak köszönhetően,
komoly értékű labdarúgó felszerelést
kapott iskolánk, és óvodánk.
Reményeim szerint a jövő évben
ezek a labdák, eszközök jó szolgálatot
fognak tenni a labdarúgás további fejlesztéséhez.
Csókakő, 2014. június 16.
Kanczler Nándor,
testnevelő tanár

˝ Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Csókakoi
Kiadja: Csókakői Önkormányzat, 8074 Csókakő, Petőfi u. 3. Telefon/fax: 22/422-001
Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
Kövessék figyelemmel a rendezvényeket, fényképeinket Csókakő Község Facebook oldalán,
valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

