
Tisztelt Csókakőiek!

A májusfa állítást követően, a 
Tavaszköszöntő Majálisunk az idén 
is megrendezésre került. Remélem 
mindenki talált magának megfelelő 
programot ezen hidegre sikerült 
májusi napon. A főzőversenyünket 
a Balaskó József által vezetett, 
Lendvai Járásból érkezett magyar 
falu Völgyifalu csapata nyerte meg, 
a tizenhárom résztvevő főzőcsapat 
közül.

A 11-es rúgó versenyt Réti Pat-
rik nyerte meg, az ifjúsági 11-es 
rúgó versenyen pedig Zsédely 
Dávid lett a győztes. A kaput a 
csókakői csapat kapusa Weiger 
Balázs védte. A sakkszimultánon 

is sokan részt vettek. A helyi sakk 
bajnokunk Steiner László volt a 
vállalkozó kedvűek ellenfele, aki 
az idén nem talált legyőzőre, ám 

egy lakónk: Gerhard Höltke a Szent 
Donát Borrend lovagja, döntetlent 
ért el az NB-és sakkozónk ellen a 
Hegyalja utcából. A résztvevőknek, 
győzteseknek ezúton is gratu-
lálunk. 

A júniusi hónap is bővelkedik 
eseményekben, hiszen pedagógus 
nap, óvodai és iskolai ballagás, Tria-
noni és I. Világháborús megem-

lékezés, Szent Donát Borünnep 
színesíti majd mindennapjainkat. 

Az idei évben emlékezünk meg 
az 1914-ben épp 100 évvel ezelőtt 
kitört I. Világháborúról. Ne feled-
kezzünk el hősi halottainkról, em-

lékezzünk meg, gondoljunk déd- és 
üknagyapáinkra, akik ezekben a 
vészterhes időkben helyt álltak a 
hazáért és értünk. Keressük fel a hősi 
emlékműveket,  csókakői egykori 
katonáinak hősi emlékművét, sír-
jait. Emléküket soha ne feledjük! 
Mi itt a Csókakői Hírek hasábjain 
most már hónapok óta emléket állí-
tunk a kornak Dr. Dunka Sándor ta-
nulmányának köszönhetően, ezzel 
is tisztelegve a hős elődök előtt.

Csókakő, 2014. június 2.
Fűrész György
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Június első vasárnapja Pedagó-
gus nap volt.

Ez alkalomból az Önkormány-
zattal és az Óvoda Szülői Szerveze-
tével együtt köszöntöttük falunk 
pedagógusait. A gyerekekkel együtt 
kis mű-sorral, virággal köszöntük 
meg egész éves munkájukat. Jó 
érzés volt az óvodai szülőkkel 
együtt készülődni, szervezni ezt a 
napot. Köszönöm segítségüket, és 
munkájukat.

Ebben a tanévben szervezetünk 
50.000Ft-os anyagi támogatással 
járult hozzá, az iskola hátsó ud-

varán megépülő, játszótér és pihenő 
parkhoz.

A gyereknapra tervezett átadás, 
időjárási és egyéb okok miatt sajnos 
elmaradt, de reméljük a következő 
tanévben használatba tudják venni 
a gyerekek.

Lassan vége a tanévnek. Ezú-
ton is szeretném megköszönni 
azoknak a szülőknek a segítségét, 
akik bármilyen formában támogat-
ták szervezetünk működését és ter-
veink megvalósítását.

A nyári szünidőre a Szülői Szer-
vezet nevében minden gyereknek és 

családnak, kellemes és élményekkel 
teli nyarat kívánunk.

Volt lecke rengeteg,
s játszottunk eleget. 

Szurkoltunk is?
Lehet, de üsse kő: ami rossz, 
elszaladt, ami jó, megmarad, 

tótágast, gyerekek,
száz cigánykereket, - 

ma az a fő, hogy itt van a, itt van a
nagy szünidő!

Szabó Zsoltné
SZM elnök

Ebben az évben ünnepelte 
a Csókakői Polgárőr Egyesü-
let a 15. születésnapját. Az Ábele 
Márton által vezetett csapat biz-
tosítja a település valamennyi 
rendezvényét, legyen szó vallás-
sal kapcsolatos felvonulásokról, 
körmenetekről, hivatalos ünnep-
ségek védelméről, parkoltatásról, 
vagy más egyesületek, tanintéz-
mények által rendezett ünnepekről, 
rendezvényekről. Többször szüksé-
gesnek érezte a posta a kézbesítők 
védelmét és Csókakőn ezt a felada-
tot is a polgárőrség látta el.

Ezen eseményeket profi bizton-
sági cégek is biztosíthatnák, ám an-
nak komoly költségvonzata lenne. 
A polgárőrök ezt a munkát a sza-
badidejükben végzik, mindenféle 
ellenszolgáltatás, javadalmazás nél-
kül, pusztán azért, hogy Csókakőért 
dolgozhassanak. 

A másik, legalább ennyire fon-
tos feladata a polgárőrségnek a 
közbiztonság fenntartása. Sajnos 
meglehetősen szűk hatáskörrel ru-
házza fel a tagokat a törvény, de a 
hasznosság elvitathatatlan. Magu-
kat utazó árusoknak kiadó szemé-
lyeket mindenki lát, de senki sem 
állít meg, hogy mit keres itt? Senki 
nem kéri el az önkormányzattól ka-
pott engedélyét és senki nem tölti 
az éjszakáját az utcákat pásztázva 
saját autójával, csak a polgárőrök. 

Kérjük, hogy továbbra is segít-
sék munkánkat a bejelentéseik-
kel! Írjanak fel minden fontos 
részletet egy papírra, különösen a 
rendszámot, a gyanús személyek 
számát és az észlelés időpontját, 
mert ez később sokat segíthet a 
rendőrségnek.

Az egyesület négytagú elnöksé-
gének lejárt a mandátuma, így tisz-

tújító nagygyűlést tartott a polgárőr 
egyesület. Guszter János elnökségi 
tag nem kívánt a továbbiakban a 
vezetőség tagja lenni, ezért új tagot 
kellett választani helyette. Fára-
dozásait, az egyesületért végzett 
munkáját ezúton is köszönjük! Bí-
zunk benne, hogy mint polgárőr, 
továbbra is hasznos tagja lesz a csa-
patunknak, annál is inkább, mert ő 
az egyik legtöbb feladatot magára 
vállaló tagja az egyesületnek. He-
lyére Palocsai Jenő lép, míg Ábele 
Márton maradt az elnök, két régi 
elnökségi taggal az oldalán, Király 
Zoltán és Rozsnyai Attila.

Az új vezetésnek eredményes 
munkát, a tagságnak eseménymen-
tes szolgálatot, a csókakőieknek 
pedig nyugodt, zavartalan második 
félévet kíván a

Csókakői Polgárőrség

Polgáror híradó˝

Iskolai Szüloi Szervezet hírei˝
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Tuzoltó hírek˝
Tisztelt Csókakőiek! Egyesü-

letünk mozgalmas időszakon van 
túl, sajnos több esetben is szük-
ség volt a beavatkozásra. Sajnos 
tűzeset volt a Kossuth utcában, 
baleset az Ezerjó utcában. Szeren-
csére senki sem sérült meg, az 
anyagi kár  jelentős volt. Mindkét 
esetben a hivatásos egységek előtt 
értünk a helyszínre és kezdtük meg 
a beavatkozást. A tűzeseteknél, de a 
baleseteknél is fontos a gyors segít-
ség ilyenkor a percek is számítanak, 
ezért van nagy szerepe az egyesü-
let munkájának. Ha Csókakőről 
bejelentés érkezik a Tűzoltóságra 
az ügyelet egyből SMS-ben érte-
síti egyesületünk több tagját, így 
egyszerre többen tudnak indulni, 
és segíteni a bajba jutottakon. Ez a 
rendszer eddig jól működött, remél-
jük ezután se lesz másként.

Szeretném megköszönni a segít-
ségét mindenkinek, aki a tűzeset 

oltásában segített. Május 5-én részt 
vettem Budapesten a szolgálattelje-
sítés közbe hősi halált halt tűzoltók 
emlékre emelt emlékmű avatásán. 
Sajnos nagyon sokan adták életüket 

a hivatásukért. A pályázatokon 
elnyert eszközök segítségével 
egyre hatékonyabban tudunk bea-
vatkozni, az idei évre is beadtuk a 
pályázati kérelmet. Kértünk esz-

közöket, rádiót és védőeszközöket. 
Remél-jük, az idén is elfogadják pá-
lyázatunkat. A ta-valy elnyert EDR 
rádiót a tűzesetnél kellett először 
használni nagy segítség volt, mert 

közvetlenül az ügyelettel beszél-
tünk, mi adtuk az első információt 
a helyszínről így a hivatásos egy-
ségeknek nem kellett a felderítés-
sel törődni, egyből az oltást tudták 

kezdeni.
Május 11-én 

egy lelkes csapat-
tal részt vettünk a 
Székesfehérváron 
rendezett országos 
h a g y o m á n yő r ző 
tűzoltó versenyen, 
ahol tisztességesen 
helytálltunk. Előtte 
a tűzoltóság ud-
varáról induló fel-
vonuláson és ko-
szorúzáson vettünk 
részt. Sokan meg-
csodálták a felújí-
tott autónkat. 

Egyesületünk a 
majálison is részt 
vett, nagyon jól é-
reztük magunkat, 
főztünk egy finom 
babgulyást, ami 
mindenkinek ízlett. 
Az autót egész nap 
a gyerekek birtokol-
ták jó volt nézni a 
gyerekek mosolygó 
arcát. Jön a nyár, a 
meleg, ezért min-
denkit kérek, hogy 
a tűzgyújtási szabá-
lyokat, rendeleteket 
szigorúan tartsuk 

be, így előzzük meg  a bajt!
Tisztelettel:

Weiger Lajos 
Csókakői Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület elnöke

Baleset.
Mindig mi érünk 
először a helyszínre 

Borús és alatt
is boldogan.
A hagyományőrző 
önkéntesek
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A májusi hónap kezdetével, 
országszerte beindultak a szabadtéri 
rendezvények. A Nap már hosszabb 
ideig mutatja magát természetes 
fényforrásként a kék égen és ennek 
köszönhetően egyre többen bíznak 
abban is, hogy az Égiek nem ron-
tanak bele ezekbe a természet kö-
zeli programokba. 

Egy fellépésünk alkalmával, 
amikor is csodaszép kis falunkba 
látogatott a Vértes-Gerecse Vidék-
fejlesztési Közösség által szervezett 
maroknyi küldöttség, kedves meg-
hívást kaptunk a szlovákiai Izsa 
község polgármesterétől, a május 
1-én megrendezett Izsai Lovas-
napokra. Különleges élmény volt 
ez, főként a kis Barkócásoknak, 
hiszen sokan még nem is jártak kül-
földön. Nem utolsó sorban pedig 
remek ünnepi programot kínált a 
családoknak is, hiszen erre a fellé-
pésre, a gyerekek szülőstül, testvé-
restül jöhettek, megfűszerezve egy 
jó adag Barkóca hangulattal. Fan-

tasztikus jókedv és vidámság ural-
ta a buszunkat. Zengett a népzene, 
mindenki énekelt, nevetett. Nem 
volt rosszul senki, az ülések mellé 
készített zacskókat pedig – ahogy 
kell – szemetesnek használtuk. 
Odaérve, kedves időutazásban ve-
hettünk részt, ugyanis a lámpa-
oszlopokon levő hangszórókból 

kissé sercegő hangon régi indulók 
ritmusos zenéje hangzott, amit a 
veterán autók felvonulása még 
tovább fokozott. Az úttörős korsza-
kot megélt Barkócások, illetve a 
kicsiket kísérő anyukák-apukák 
különös nosztalgiával vonultak a 
menetben. Felidézve a régi tornaün-
nepélyeket, nyakkendős emlékeket. 
Ám korszaktól és országhatártól 
függetlenül, nagy szeretettel fogad-
tak bennünket a Duna túloldalára 
szorult magyarok. Minden gyerek 
tüneményesen viselkedett, mint 
mindig. A fellépésen és a szabad 
programokon egyaránt. Hatalmas 
élmény volt a dunai motorcsóna-

kozás, amit bár néhány Berkenyés 
nem vállalt be, de aki egy kis plusz 
adag adrenalinra vágyott, nem bán-
ta meg, hogy száguldott egy kicsit 
a Duna barnás-zöldes vizén. Kül-
földi „turnénkat” egy kis komárnói 
fagyizós sétával zártuk. A határhoz 
közelítve Roland és Balázs másod-
percenként számolt vissza, mikor 
érünk újra magyar területre. A nap 
koronájaként pedig a móri Galam-
bos pince  hűvös klímája, gazdái-
nak pedig  annál melegebb szeretete 
várt bennünket egy pohár borral és  
zsíros kenyérrel. Köszönjük Kati-
nak és Lajosnak, hogy vendégül lát-
ták a csapatot. Csókakő, a majálisa 
időpontját tekintve is kuriózumnak 
számít. Mi, úgy tűnik beosztjuk az 
ünneplős hétvégéket, nehogy egy is 
eseménytelenül maradjon. Ki nem 
hagyhatom most sem nagytestvé-
rünket a Szent Donát Borrendet, 
akivel idén is karöltve főzőcskéz-
tünk, iszogattunk, nevettünk a 
Jordán parkerdő fái között. Ha úgy 
vesszük, nincs okunk panaszra az 
időjárást illetően. A Nap ugyan nem 
gyakran láttatta magát, de legalább 
az eső elkerülte a rendezvényt. Pe-
dig a tornyosuló felhők csaknem 
egész nap az égi áldást sejtették. Ta-
lán ez lehetett az oka annak, hogy 
csupán az igazán bátrak és elszántak 
csatlakoztak a komor időre fittyet 
hányó vidám társasághoz. Ehhez a 
csapathoz sorolható a Szlovéniából 
érkező „Balaskó-küldöttség” is, akik 
magukkal hozták az ottani ételeiket, 
boraikat, iparművészeti csodáikat 
és igazi magyaros szeretetüket! Az 
általuk főzött Bujtarépa pedig mél-
tán nyerte el az idei főzőverseny 
kupáját. Nem is beszélve a bor-

Sokszínu berkenye˝

A Barkócaberkenye a Tavaszköszöntő Majális színpadán
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Ahogy minden évben, idén is 
besűrűsödött a tanév vége óvodánk-
ban. Tapasztalhatja ezt mindenki, 
aki nevelési-oktatási intézményben 
dolgozik. Ünnepek, programok 
sokasága várja az óvoda gyerme-
keit és dolgozóit egyaránt, s ami a 
kicsiknek felhőtlen szórakozás, az a 
felnőtteknek kemény munka, szer-
vezés.

Anyák napi ünnepünkön meghitt 
hangulatot varázsoltak a gyerekek, 
s a szülők hol sírtak, hol nevettek 
a bájosan előadott verseken, éneke-
ken. Nagy igyekezet előzte meg 
ezt a kedves ünnepet, hiszen im-
már hagyományosan az óvodában 
köszöntöttük az édesanyákat, nagy-
mamákat. Meleg, családias lég-
kört teremtettünk a katica csoport 
feldíszítésével, ahol a gyerekek is 
otthonosabban mozognak, így a 
kevésbé bátrak is porondra mertek 
lépni. (Köszönet Rozsnyai Atti-
lának a fotókért)

A majális forgatagából természe-
tesen óvodásaink sem maradtak ki, 

s a zord idő sem tántoríthatott el 
minket, így a gyerekek egy lelkes 
csoportja bemutatta tudását a szín-
padon.

Május végén kirándulni vittük 
óvodásainkat, meglátogattuk az 
orondi tanyát. Remek szórakozást 
nyújtott ez a hely mindkét csoport 

számára, ahol Ildikó kalauzolásával 
ismerkedtünk meg a tanyán élő ál-
latokkal és betekintést nyertünk 
az itt folyó munkába. A gyerekek 
mégis legjobban a kalandparknak 
is beillő majomházat várták, a 
szalmával vastagon bélelt, hin-
tákkal, kötélhágcsókkal, bálákkal 

Ovi hírek - Mesés május

versenyünkön kiválóan szerepelt 
boraikról! Mi, Barkócaberkenyék 
ebben az évben megpróbálkoztunk 
egy kisebb mennyiségű, ám annál 
egészségesebb étellel, hiszen ez a 
majális kicsit az egészség jegyében 
is zajlott. A friss zöldségekkel és 
pikáns, pirított hússal töltött, hely-
ben sütött lepénnyel az egészséges 
kategóriában első helyet kaptuk a 
zsűritől. A borrend pedig a finom 
borokkal járult hozzá egészségünk 
megőrzéséhez…természetesen eme 
értékes nedű antioxidáns hatását 
szem előtt tartva! 

Májusi fellépéssorozatunkat 
a Csákberényi  Betyárnap zárta. 
Erre a felkérésre nem mondhattunk 
nemet, hiszen betyáros (-csikós)
egy tánccsoport vagyunk. A ló sze-
retete már többeket megérintett, így 
ki a földről, ki pedig a ló hátáról 
szurkolhatott Lévai Iminek, a csikós 
verseny Barkócás indulójának. Még 
a legprofibbak is izgalommal telve 
végezték el a kötelező, nagy figyel-
met és ügyességet igénylő felada-
tokat. A kora délutáni Nap szikrázó 
fényében pedig a világon egye-
dülálló eseményben lehetett része 

mindazoknak, akik dacolva a pára-
tartalommal, hőséggel, végignézték 
a programot.

Az alföldi rónaságtól távol, a 
mi Vértesünk lábánál 24 csikós 
fektette le a lovát egyszerre, egy 
időben, hatalmas taps kíséretében. 
Abba a bizonyos Világrekordok 
nagy könyvébe immár a „csákberé-
nyi” csikósok is bekerültek.

Köztük az egyik bizony, Barkó-
caberkenyés! 

ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza
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A Monarchia diplomáciája azon-
ban ezt a kedvező helyzetet sem 
használta ki. 

Emlékszünk rá. hogy Conrad 
június 27-én éjszaka, az ilidzai 
cercle után indult el Ilidzából, s 
június 28-án délután két órakor 
érkezett Zágrábba, aholbáró Reh-
men tábornok közölte velea me-
rénylet hírét. Miután a merényletről 
részletes tájékoztatást nem ka-
pott, folytatta útját a hadgyakor-
lat helyszínére, Károlyvárosba. 
Itt megkapta Potiorek jelentését 
amerényletről, ekkor megkérdezte 
az uralkodó kabinetirodájától, hogy 
f0lytassa-ehadgyakorlattal kapcso-

latos programját? Válaszul Bécsbe 
rendelték. 29.-én reggel már Bécs-
ben volt, s még aznap este tárgyalt 
báró Berchtolddal, a Monarchia 
közös külügyminiszterével.

Berchtold egyetértett Conrad-
dal abban, hogy Szerbiával most le 
kell számolni, de meg kell várni a 
szarajevoi vizsgálat eredményét, 
s annak alapján kell előkészíteni 
a Monarchia diplomáciai lépé-
seit, vagyis betartva a hadüzenet-
tel kapcsolatos összes nemzetközi 
jogi szabályokat. (Berchtoldnak, 
– mint diplomatának, – igaza volt 
olyan tisztességes országokkal 
szemben, amilyen a Monarchia is 

volt, akik betartják a második há-
gai békekonferencia hadüzenetre 
vonatkozó összes előírást, mely az 
1907. évi III. hágai egyezmény sze-
rint így szól: a hadüzenet a fegy-
veres támadás bejelentése diplomá-
ciai úton, írásban, mely szerint a 
háború megindítását „előzetes és 
mindent kizáró értesítés”-nek kell 
megelőznie. A hadüzenet lehet felté-
teles jellegű, ilyenkor „ultimátum”-
nak nevezik.)

Nem írja elő ez az egyezmény, 
– bár az első világháború előtt 
még általános szokás volt – hogy 
a hadüzenet előtt katonaijellegű 
cselekményeket – pl. mozgósítás – 

8. A diplomácia háborúja
Dr. Dunka Sándor cikkének második része

felszerelt játszóteret, ahol mindenki 
kipróbálhatta erejét, ügyességét, 
bátorságát. Fogyhatatlan energiával 
bíró óvodásaink kis időre mégis 
megpihentek, amikor házi készítésű 
sajtfinomságokkal kínálták őket a 
háziak.

A kellemes, szórakoztató kirán-
dulás után azonban kiderült, hogy 
minden „elem” töltésre szorult, 
szuszogós, hosszú alvással pihenték 
ki e remek délelőttöt a gyerekek. 
A programok sora májusban ezzel 
még nem ért véget.

A szülői szervezet tagjai gye-
reknapi meglepetésként ügyességi 
feladatokkal tarkított akadálypályát 
állítottak fel a kultúrház nagytermé-
ben. Az eredetileg udvari játékok 
átszervezését és beüzemelését ru-
galmasan oldották meg a segítő 
szülők, sőt a nap megkoronázá-
saként palacsintával vendégelték 
meg óvodásainkat.

Mi, akik a Mesevár óvodá-
ban dolgozunk, mindig örömmel 
vesszük a szülők segítségét, tá-
mogatását, hiszen ezáltal szépül, 
bővül környezetünk. Köszönjük 
Szluka Edina munkáját, aki a kis-
csoport sötétítő függönyeit varrta 
meg.

Mozgalmas tanévünk tartogat 
még számos eseményt, családi nap, 
évzáró, ballagás vár a sorára…no, 
de ez már a következő lap témája.

Szakács Zsuzsi
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nem rendelnek el. (Az oroszok ezt 
nem tartották be.)

(Berchtold ekkor még arra gon-
dolt, hogy az esetleg bekövetkező 
háborút lezáró béketárgyalásokon 
ezt a Monarchiával szemben kedvező 
körülményként fogják figyelembe 
venni, s eszébe sem jutott, hogy hat 
év múlva már nem békeszerződés, 
hanem „békediktátum” fogja lezár-
ni a háborút, ahol nem a háború 
indításával kapcsolatosszabályok 
betartása, hanem a „Vae victis”, 
„Jajj a legyőzötteknek!” elve fog 
érvényesülni.) Ezen elv alapján az-
tán már a háború kirobbantásáért a 
Monarchia, – elsősorban Magyaror-
szág – lett a felelős. 

Berchtoldot június 30-án délben 
fogadta az uralkodó, – Ferenc József 
– is, aki külügyminiszterének a vizs-
gálat befejezésére és a Szerbia elleni 
fellépés diplomáciai előkészítésére 
vonatkozóálláspontját fogadta el. 
Ezzel el lett vetve a vezérkari főnök 
Szerbia gyors letámadására és meg-
szállására vonatkozó terve, mely 
később végzetes lett a Monarchia 
hadserege számára. 

A Monarchia diplomáciai tes-
tülete azt viszont tudta, hogy ha 
Szerbiát háború fenyegeti, ak-
kor Oroszország – balkáni bázisa 
megvédése érdekében – Szerbia 
segítségére fogsietni, ezt pedig a 
Monarchia saját erejével nem tud-
ja elhárítani, tehát tisztázni kell 
a kialakuló konfliktus érdekében 
a Német birodalom álláspontját. 
(Oroszország titkos háborús tervei 
közé tartozott a tengerszorosok – 
Boszporusz és Dardanellák – meg-
szerzése után Szerbián keresztül 
Bosznia, Hercegovina és Dalmá-
cia megszerzése, s máris kinn van 
a nagy szláv birodalom az Adriai 
tenger partján.)

Ekkor Berchtold álláspontjának 
megfelelő levelet küldött Ferenc 
József II. Vilmos császárnak, a 
levél végén a következő szöveggel: 
„Kormányom törekvésének Szer-
bia elszigetelésére és kisebbítésére 
kell irányulnia. A Szerbiát tőlünk 
elválasztó ellentét kiegyenlítésére 
többé gondolni sem lehet… Meg-
oldást csak az hoz, ha Szerbia… 
mint politikaitényezőa Balkánon 
kikapcsoltatik.”

 Július 6-án Vilmos császár 
Kielbőlelindult a balti tenger part-
jait meglátogató hajóútjára, de még 
aznap délután közölte Bethmann-
Hollwegnémet kancellár a Monar-
chia diplomatáival II. Vilmos állás-
pontját: „…A császár tudomásul 
veszi és támogatja a Monarchia 
Balkán politikáját, de realizálását 
illetően súlyt helyez arra, hogy 
ez mint tervezik is, a Romániával 
szemben fennálló kötelezettségein-
ket nem érintő formában történ-
jen...”

Berlin tehát biztosította a 
Monarchiát, hogy Németország egy 
– Szerbia megvédésére irányuló 
orosz támadás esetén – a Monar-
chiának segítséget ad.

A Szerbia elleni fellépés mód-
ját azonban nem Németországnak, 
hanem a Monarchiának kellett el-
dönteni. A háborút elhatározó és 
gyors beavatkozást sürgető dip-
lomatáknak azonban még egy ne-
hézséget kellett leküzdeniük: Tisza 
István magyar miniszterelnök el-
lenállását.

Tisza István saját emlékiratai 
szerint elképzelhetetlennek tartotta, 
hogy a szarajevoi merénylet miatt 
háború lehet. Tisza valószínűleg 
tisztában volt az európai nagyhatal-
mak szemben állásával, de elkép-
zelhetetlennek tartotta, hogy a XX. 

században felvilágosult, értelmes 
emberek ilyen, – beláthatatlan 
következményekkel járó – kalandba 
merjenek bocsátkozni. Különösen 
egy olyan főhercegnek a meggyilko-
lása miatt, akit Ő, – mint a magyar 
nemzet ellenségét, – nem szeretett, 
s zavaros tervei és elképzelései mi-
att nem is becsült. De nem gondolt 
arra, hogy az Európában hatalmon 
levő politikusok és diplomaták a 
merényletet követő általános na-
cionalista felháborodást hatalmi 
céljaik elérése érdekében fel fogják 
használni. Berchtold megküldte 
Tiszának Vilmos császár táviratát 
is: „Berlinben elvárják a Monarchia 
Szerbia elleni akcióját.” Tisza erre 
táviratban közölte: „Nem hagyom 
magamat a német direktívák által 
befolyásoltatni és elmozdíttatni ar-
ról az útról, amelyet a mi szempon-
tunkból helyesnek tartok…”

Tisza július 7-én a közös mi-
nisztertanácsban és július 8-án a 
magyar Országgyűlésben is ezt az 
álláspontot képviselte, s a magyar 
kormány is egyetérett Tiszával.
Július 14.-én azonban megváltoz-
tatta elhatározását, s ekkor már 
azt mondta német nagykövetnek: 
„Nehezen határoztam el magam, 
hogy a háborút ajánljam, de most 
szilárdan meg vagyok győződve 
szükségességéről…” 

Hogy mi bírta rá Tisza Istvánt 
pár nap alatt a korábbi álláspontja 
megváltoztatására? Csak találgatni 
tudunk. Valószínűleg az az ígéret, 
hogy Szerbiát győzelem esetén sem 
fogják a Monarchiához csatolni, 
továbbá a határozott német segít-
ség, ami a háború gyors befejezését 
vetítette előre, s végül a szerb na-
cionalisták kegyetlenkedése a szer-
biai magyarok ellen.

Folytatás a következő számban.
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Borrendi krónika
Még alig pattantak ki a tavasz 

elején metszett veszőkből, csapok-
ból a rügyek és máris elérkeztünk az 
első félév végéhez. A Szent Donát 
Borrend lovagjainak ez az időszak 
a legnehezebb.

Június harmadik hétvégéjén 
tartjuk a Szent Donát Borünnepet, 
immáron öt éve. A szervezés nem 
kis feladatot ró azon tagjainkra, akik 
munkájukkal, főzőtudományukkal, 
finom boraikkal és más segítség-
gel támogatni tudják a június 21-én 
tartandó ünnepet.

Közel száz hazai és határon túli 
borlovagot látunk ilyenkor vendé-
gül. Ebben az évben először, ezen 
az ünnepen avatjuk új tagjainkat. 
Négy tagjelöltünk van pillanatnyi-
lag, de fel vagyunk készülve többre 
is. Az egyesületünk jól, igazi csa-
patként működik.

A májusi rendi gyűlés házi-
gazdája Horváth Csaba és Veress 
István volt. A füstölt csülkös bab-
gulyást a Móri Borbarát Hölgyek 
képviselőivel együtt fogyasztottuk 
el, hiszen ők is hivatalosak voltak 
az összejövetelre. A finom borokat, 
ételeket és a vendéglátást, ezúttal az 
ő nevükben is köszönöm.

Az elmúlt hónap hasonlóan nagy 
eseménye a borverseny, rendkívül 
eredményes volt. Kiváló borokról, 
javuló tendenciáról, és biztató 
eredményekről tudok csak beszá-
molni. Ezen eredmények megta-
lálhatók a hegyközség honlapján 
is, de Bognár Gábor Nagymester is 
tud segíteni. A majálison elmondta, 
hogy ki, mennyire csillogós érmet 
kapott a borára.

Ha már a Tavaszköszöntő Ma-
jálisnál tartunk, azt is el kell mon-

danom, hogy a remek boroknak a 
rossz idő ellenére is hatalmas si-
kere volt. A szokásos három üveg 
helyett, Csókakőn, mindig négy 
üveggel kérünk, hogy a hozzánk 
látogatók, illetve a pincébe nem 
járó helyiek megismerkedhessenek 
azokkal az ízekkel, melyek az itt 
termett szőlőkből készültek. Sok 
arany, rengeteg ezüst, kevés bronz 
és pár oklevél. Ez volt az eredmény, 
ami önmagáért beszél. Ezúton is 
köszönjük a gazdáknak, a 10 min-
tát küldő Lendva környékieknek is, 
az összesen hetven mintát és azt, 
hogy a plusz üveggel színesítették 
a település egyik fontos rendezvé-
nyét.

Külön ki kell emelnem Kis 
Miklóst, de nem azért mert jól szere-
pelt a helyi borversenyen, mert ezt 
már megszokhattuk, hanem azért, 

A következő
versenyborra várva. 
Segítőink
Jelena Renáta, 
Fűrész Cecília, 
Guszter Gabriella
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mert elnyerte a Móri Borverseny 
kristály vándorserlegét. Négy boruk 
szerepelt a komoly seregszemlén, 
melyből három nagyarany és egy 
arany fokozatot ért el. Gratulálunk 
a gazdának és segítőinek!

A borrend és a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport a szentendrei skan-
zenbe készült tavaly március 15-én, 
ám le kellett mondanunk erről a 
közös programról, mert a 
fényképezőgépet, térképet 
és a rövidnadrágot kény-
telenek voltunk vízhat-
lan ruhákra, hólapátra és 
kesztyűre cserélni, hogy 
megszabadítsuk a 81-es 
főutat, ha már azok nem 
tudták, akiket ezért fizet-
nek. Idén azonban nem 
bíztuk a véletlenre, ezért 
a kedves május legutolsó 
napját választottuk a ki-
rándulás időpontjául. A 
skanzen nagyon érde-
kes, a két csapat pedig 
vidám, hangos, harsány és 
nótáskedvű volt, ahogy azt 
már mindenki megszokhat-
ta, aki ismer minket.

A szőlőről is kell pár 
szót szólnom. Ahogy azt 
már többször megírtam, 
nem vagyok szakértője 
sem a bornak, sem a sző-
lőnek, de nagyon igyekszem ellesni 
az öregek trükkjeit éppúgy, mint az 
új technológiák fortélyait. Sokan 
vagyunk így ezzel, és ha működik ez 
a módszer, ha nem, a növényvédel-
mi állomások rendszere nagy segít-
ség lehet mindenki számára. Min-
den héten előre megmondják, mit 
érdemes tenni a szőlőkkel és mikor, 
sőt abban is tanácsot adnak, hogy 
mivel. Ha már megvan, mikor van a 
molyok rajzáscsúcsa, a lisztharmat-

támadás legveszélyesebb pillanata, 
be kell vetni ellenük a megadott 
hatóanyagot tartalmazó készítmé-
nyeket. Persze garancia semmire 
sincs, de használjuk ki a modern 
világ minden lehetséges előnyét. A 
sok eső a gombáknak kedvez, de a 
szőlőnek nem annyira, ezért több 
helyen megfigyelhető, különösen a 
gyengébb, meszes talajokon, a le-

velek sárgulása. Ezt a folyamatot is 
meg lehet állítani, sőt vissza lehet 
fordítani, megfelelő lombtrágyák 
alkalmazásával. A rovarok, az eny-
he tél miatt, nagyobb kárt okoznak, 
mint szoktak. Az ellenük használ-
ható idegmérgek és kitinszintézis-
gátlók garmadája a boltok polcán 
ücsörög, de arra mindig figyelni 
kell, hogy a megfelelő pillanatban 
és csak a megfelelő mennyiséget 
juttassuk ki. Ne rosszkor és ne töb-

bet, mert a többlettel magunkat is és 
a környezetünket, akár a közelben 
lévő veteményesünket is terheljük.

A pincesorok valaha élettel teli, 
külön kis falvak voltak a falvak 
mellett. Egymáshoz átjáró szom-
szédok, barátok, rokonok nyü-
zsögtek a dűlőutakon. Jó volna 
visszatérni ehhez a jó szokáshoz. 
Remek ellenszer az unalom, a dep-

resszió és a pincevakság ellen. A 
borrend zászlaján a legfontosabb 
szó a hagyományőrzés, ezért az 
erre felesküdött tagjaink gyakran 
látogatják egymás és mások pincéit. 
Önöknek is ezt ajánlom. Törjenek 
egy darabot a pince plafonjáról lógó 
kolbászból és igyanak mellé egy 
pohárka bort!

Egészségükre!
palocsai jenő,

krónikás

A Csókakői Borverseny serlegserege.
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Dobogón végzett csapatunk
Az idei évben felnőtt csapatunk a 

bajnoki címért harcolt. Sajnos nem 
sikerült a bravúr de így is sikerült a 
dobogón végeznünk.

Az elmúlt hetekben a következő 
eredmények születtek.

Megyei III.osztályú bajnokság 
22. forduló 2014. április 27. Sza-
badbattyán – Váralja SC Csókakő 
1–2 (0–1)

Gólszerzők: Herczeg Bence 56’ 
(Szabadbattyán) Jelena László 11’, 
Máhr Dávid 55’ (Csókakő) 

Jól kezdett a csapatunk, mér-
kőzésünk elején Jelena László lö-
vése 10 méterről betalált a kapuba. 
Az első félidőben már több gól nem 
született. A második félidő elején 
a kapu előtti kavarodás után Máhr 
Dávid növelte előnyünket. Rá két 
percre szépített a hazai csapat. Ezu-
tán már csak küzdelem folyt a pá-

lyán, de gól nem esett. A célunkat 
elértük, sikerült visszavágnunk a 
battyányiaknak az őszi vereségért.

Megyei III. osztályú bajnokság 
23. forduló 2014. május 4. Váralja 
SC Csókakő – Isztimér 11–2 (5–1)

Gólszerzők: Jelena László 21’, 
Szabó Szilárd 24’, 79’, 89’ (3), 
Répási Tamás 32’, Koller Gábor 
40’, Borkövi Norbert 45’, Kadle-
csik Péter 56’, Falusi József 69’, 
Lénárt Dániel 85’, Weiger Balázs 
90’ (Váralja SC Csókakő) Vári 
Gergő 6’, 82’ (Isztimér)

Támadólag léptünk fel a tíz 
fővel érkezett csapat ellen. Mégis 
a vendégek szereztek vezetést a 
mérkőzés elején. Ezután beindult a 
csapatunk és öt góllal terheltük meg 
a vendégcsapat hálóját.

A második félidőben újabb hat 
gólt szereztünk, így közönség-

szórakoztató meccs lett a vége a ta-
lálkozónak.

Megyei III. osztályú bajnokság 
24. forduló 2014. május 11. So-
ponya – Váralja SC Csókakő 4–2 
(2–0)

Gólszerzők: Kovács Krisz-
tián 18’, 29’ (2), Varga Attila 68’, 
Radnics Attila 85’ (Soponya) Sza-
bó Szilárd 60’, Répási Tamás 72’ 
(Csókakő) 

Felhőszakadás és jégeső kö-
zepette játszottuk a meccsünket. Az 
első negyedórában sok helyzetet 
hagytunk ki, a hazaiak viszont 
két lehetőséget értékesítettek. A 
második félidő elején Szabó Szi-
lárd szabadrúgásból szép gólt lőtt. 
A hazai csapat megint növelte 
előnyét, mire Répási Tamás is gól-
lal válaszolt. A hátralévő időt végig 
támadták a mieink, de egy kont-

Répási Tomi: 
Elfogópályán
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Felelős kiadó: Fűrész György polgármester
Megjelenik: 450 példányban, 1997. óta
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valamint a www.csokako.hu internetcímen is olvashatják lapunkat.

˝

rával eldöntötte a hazai gárda a 
mérkőzést.

Megyei III. osztályú bajnokság 
25. forduló 2014.05.18. Puskás 
Akadémia III. – Váralja SC Csókakő 
3–1 (0–0)

Gólszerzők: Nagy Balázs 62’, 
Tóth András 66’, Csatlós Szabolcs 
90’ (Felcsút) Zsolnai Richárd 50’ 
(Csókakő) 

Az első félidőben mezőfölényben 
játszott csapatunk, de gól nem 
született. Az 50. percben Zsolnai 
Richárd higgadtan gurított a kapu-
ba. Negyed óra múlva jogtalan 11-
eshez jutott a hazai csapat, ráadásul 
Lénárt Dánielt ki is állította a bíró.  
Továbbra is küzdöttek a srácok, de a 

bíró sípja nem felénk fújt. Letörten 
érkeztünk haza a vereség után, ám 
tudtuk, hogy a dobogó harmadik 
fokát már nem tudják tőlünk el-
venni.

Megyei III. osztályú bajnokság 
26. forduló 2014. május 25. Váralja 
SC Csókakő – Csór 3–0 (0–0)

A mérkőzés a csóriak ki nem 
állása miatt elmaradt. A mérkőzés 
elmaradásának az oka az, hogy a 
vendégcsapat játékosai lemondták 
a mérkőzést, mivel kevesen tudtak 
volna kiállni ellenünk.

A bajnoki szezon ezzel véget ért, 
a Váralja SC Csókakő a harmadik 
helyen végzett a Puskás Akadémia 

III. a második helyre futott be, a So-
ponya pedig megszerezte a bajnoki 
címet.

A soponyai Kovács Krisztián 
39 góllal lett a gólkirály, ezüst 
cipős lett Csókakő játékosa Répási 
Tamás, aki 23 góllal szerezte meg 
a második helyet a góllövő listán. 
Szabó Szilárd 19 góllal, az ötödik 
helyen végzett a góllövő listán.

Szeretnénk megköszönni a 
szurkolóinknak az egész éves bíz-
tatást és a segítséget, hogy ismét 
dobogón végeztünk.

Hajrá Csókakő!

Csókakő, 2014. május 31.
Kadlecsik Tibor

A kapus vállán 
mindig nagy a 

teher
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