˝ Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2014. május, XVIII. évfolyam 05. szám
választását tartjuk meg 2014. május
25-én. Az országgyűlési választáA Húsvét ünnepkörének prog- sokhoz hasonlóan, ez a választás
ramjait követően a május sem hagy is a Művelődési Házban lesz majd.
bennünket majd magunkra. Ebben A szavazás reggel 6 órától este 19
a hónapban állítjuk fel májfánkat,
köszöntve a lányokat, asszonyokat,
megemlékezve a munka ünnepéről.
Május első vasárnapján az Anyák
Napjáról emlékezünk meg, ezúton
is köszöntjük az anyukákat, nagymamákat.
Majd
május utolsó hétvégéje a gyerekekről
szól, akik jövőnk
zálogai, szeressük
és tiszteljük őket,
s köszöntsük a legkisebb polgárainkat is, szervezzünk
nekik a családdal
közös programot,
hogy velünk együtt
élhessék meg a
gyermeki lét minden szépségét.
Május
10-én
megtartjuk a Csókakői Borversenyt,
majd május 17-én
a hagyományos Tavaszköszöntő Majálisunkat tartjuk
meg, ahol számos nívós program- óráig tart majd. Mozgóurnát a közmal kívánunk kedveskedni kicsik- ségházán lehet igényelni, az itt megtalálható nyomtatvány segítségével.
nek és nagyoknak egyaránt.
A május a számos ünnep és A választás napján délután 15 óráig
program mellett másról is szól lehet mozgóurnát igényelni a Hemajd. Az Európai Unió parlamenti lyi Szavazatszámláló Bizottságnál.
Tisztelt Csókakőiek!

Kérem, hogy a szavazás napján a
személyi azonosításra alkalmas személyi igazolvánnyal, illetve lakcímkártyával jöjjenek el, mert a szavazatszámláló bizottság, csak ezen
okmányok
felmutatása
esetén engedhetik a választópolgárt
szavazni. Ezt
a
szabályt
ennél a szavazásnál is
szigorúan be
fogják tartani
a bizottság
tagjai. Ezen
a szavazáson
mi is döntünk
arról, hogy
milyen Európát
szeretnénk, éppen
ezért mindenkit kérek,
hogy jöjjenek el szavazni, mindenkit szeretettel várunk az urnáknál.
Május 1-jén életbe lép községünkben a tűzgyújtási tilalom,
ami szeptember 15-ig fog tartani.
Kérek mindenkit, hogy a rendeletet a tűzvédelem és a levegőnk
tisztasága érdekében tartsuk be.
Együttműködésüket ezúton is
köszönöm!
Csókakő, 2014. április 28.
Fűrész György
polgármester
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Alapítványi hírek
2014.április 11-én a helyi
művelődési házban alapítványunk
„Jótékonysági
kulturális
gálát” rendezett. Tanulóink lázasan
készülődtek erre az alkalomra,
hisz hagyomány már, hogy ezzel
szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, segítőinknek.
A meghívott vendégek hallhatták és láthatták az ifjú tehetségek
bemutatkozó produkcióit, akik
verssel, tánccal, énekkel, hangszeres zenével és színi előadással
kedveskedtek a megjelenteknek.
Nagy öröm volt számunkra, hogy
az autista farmról is érkeztek versmondók. Köszönettel tartozunk
a szereplőknek, felkészítőiknek
és a szülői szervezetnek, hogy segítségükkel egy kellemes estet
tölthettünk el együtt. Köszönjük a
felajánlott adományokat, amelyet
a gyermekprogramok támogatására
kívánunk fordítani.
16 évvel ezelőtt alakult alapítványunk legfontosabb célja és

feladata a gyermek és ifjúsági
közösségek működésében való
közreműködés, a tehetséges és
hátrányos helyzetű tanulók felkarolása. A szabadidő helyes és kulturált eltöltéséhez programokat
biztosítunk, támogatjuk az ilyen
programok megvalósítását. Az évek
folyamán számtalanszor éltünk a
pályázati lehetőségekkel, élvezhettük a szponzorok, szülők, vállalkozók önzetlen segítését, anyagi
támogatását, valamint a személyi
jövedelemadó 1 %-os felajánlásokat. Ha céljainkkal egyetértenek,
kérem továbbra is támogassák
alapítványunkat!
„Egyedül a legnagyobb erő sem
tehet mindent, mondhatnám, nem
tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran
lehetséges. Mit ér egy csepp víz?
De milliomonként egyesült cseppek
megdöbbentő erőt fejtenek ki.”
Kölcsey Ferenc

Az alapítvány neve:
A Csókakői Általános Iskoláért
Alapítvány
Adószámunk:
18488209-1-07
Bankfiók:
Alba Takarékszövetkezet
Számlaszámunk:
58000195-10000049
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási napon meglepetést szerveztünk iskolánk tanulói részére.
A sportudvar füves területén csoki tojásokat rejtettünk el, amit a
diákoknak kellett felkutatni. Nagy
izgalommal láttak neki a feladatnak. Lázas keresés eredményeként
senki sem maradt üres kézzel. Szerettünk volna ezzel az akcióval is
ráhangolni gyermekeinket a húsvéti ünnepekre. Fontosnak tartjuk a
hagyományőrzést.
Ábele Mártonné
kuratórium elnöke

Várhíradó
Befejezéshez közeledik a várkápolna felújítása, restaurálása.
Felépítése és helyreállítása a kaputorony elkészülte után igazán
nagy eredmény. A régi alapokra
és a sziklára épített falak hűen
tükrözik az eredeti állapotot. Május
24-én, szombaton nyílt napot tartunk a várban. Idegenvezetőnk
Vass Rezsőné vállalta az egész napos szakszerű idegenvezetést az
érdeklődők számára. A felügyeletet

a várbarátok lovagi tagozata adja.
Mindenkit szeretettel várunk épülőszépülő várunkban. Megköszönjük
a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek
az építkezés finanszírozását, és kérjük további támogatását.
Nyáron szeretnénk az alsóvár
régészeti feltárását folytatni. Szükséges az itt talált épületalapokat
konzerválni, hogy a későbbiek folyamán restaurálhatók legyenek. A
március 26-ára tervezett vármunka

az esős időjárás miatt elmaradt, helyette május 3-án, szombaton fogjuk
ezt pótolni. Feladat lesz a várban
levő utak karbantartása, gyomirtás,
lépcsők javítása stb.
Megköszönöm az adóból felajánlott 1%-okat. Ezen összegeket a
vár fenntartására és restaurálására
fogjuk fordítani.
Csókakő, 2014. április 26.
Sörédi Pál
Várbarátok Társasága elnöke
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Ovi hírek
„Egyedül lenni nem olyan jó, révén a már meglévő láthatósági
mint ketten lenni, és összetartani.” mellényeket ki tudtuk egészíteni
A.A. Milne úgy, hogy most már valamennyi
ovisunk felvehet egyet, ha sétálni
Az elmúlt időszak ismét esemé- indulunk.
Köszönjük szépen Boros György
nyekkel, programokkal bővelkedve
telt óvodánkban. Március utolsó munkáját is „szúnyogháló és redőny
napján, a meseerdő Bábszínház ügyben”!
Kedves Olvasók!
előadását nézhették meg gyerAzt hiszem, az én cikkem ismét
mekeink, Kaktuszkirály címmel.
Nagyon jó volt látni, hogy ovisaink a köszönetek sokaságával lesz tele.
milyen nagy figyelemmel, átélés- Nem az első ilyen alkalom ez, és
sel, követték a mese fordulatokban bővelkedő
cselekményét,
hol
tágra nyílt szemmel
csodálkoztak, hol pedig
jóízűen kacagtak.
Április 11-én, a
legnagyobb
gyermekeinkkel szerepeltünk
az
iskola
kulturális gálaműsorán. Az
éneklős, mondókázós,
táncolós elő-adáson igazán nagyon ügyesek
voltak nagycsoportosaink.
Áprilisban kéthetes
projekt keretében foglalkoztunk a közlekedés
témakörével. Az ismeretek feldolgozásában
segítségünkre volt Lévai
Imre rendőrhadnagy, aki
előadásával, gazdagította, színesítette egy délelőttünket. nagyon remélem nem is az utolsó.
A gyere-keknek óriási élmé- Nagyon jó érzés leírni, hogy még
nyt jelentett, hogy a szirénázó mindig vannak emberek, akik erőt,
rendőrautót mindenki kipróbálhat- fáradságot nem kímélve, szabadidejüket feláldozva megmozdulnak
ta. Köszönjük szépen!
A közlekedés témaköréhez kap- azért, hogy a falu óvodája egyre
csolódóan szeretném megköszönni szebb és szebb legyen.
Április 24-én, 25-én, és 26-án isZsolnai Judit segítségét is, akinek

mét nagyszabású társadalmi munka
volt intézményünkben. A hinták
alá ütéscsillapító burkolat került,
az udvarra gyönyörű asztalok és
padok készültek, a kerítés mellé
pedig tujákat ültettünk. Ahogy látom, ez leírva még három sor sincs,
munkában viszont sok-sok órát
jelentett.
A hinták alatt, 20 centiméter
mélységben, 24 négyzetméteren ki
kellett termelni a földet. Ezután a

Mérnöki kerekasztal
szegélyt le kellett betonozni, majd
a murva elterítése, ledöngölése
következett. A gumitéglákat már
finom kőporra raktuk rá. A gumitéglák egy részét még sok-sok
évvel ezelőtt Luxemburgból kaptunk, a többit pedig alapítványunk
vásárolta. A munkát Braun Béla és
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Kiss Gábor szervezte. Nem az első
esetben vállaltak ilyen nagy feladatot, köszönjük Nekik. Rajtuk kívül,
az első napon segítségünkre volt
még Balogh Péter, Király Zoltán,
Kun Gyula, Lugosi Ferenc és Ungi
Zsolt. Minden földmunkát elvégeztek, kőkeményen dolgoztak egész
nap. Már az első nap a helyére
került valamennyi pad és asztal,
elültették a tujákat, és a szegélyt is
lebetonozták.

Márton, Preszter Balázs és Tóth
Bálint volt segítségünkre a pénteki
napon. Köszönjük nekik!
Szombat reggelre még rosszabbra fordult az időjárás, a munkát
azonban mindenképpen be kellett
fejezni, hiszen ha félbe marad, gyermekeink nem tudnak az udvarra kimenni. Balogh Péter, Braun Béla és
Kiss Gábor öt órán át dolgoztak az
esőben, és mire délutánra kisütött
a nap, el is készültek a munkával.

Külön ki kell emelnem Ungi
Zsoltot, aki immár harmadszor
szervezte meg, hogy munkatársai eljöjjenek az óvoda társadalmi
munkájára, és ezzel megteremtette
a lehetőségét annak, hogy alapítványunk részt vehessen az ALCOA
pályázatán. Köszönjük szépen Bognár Gábor, Hánh Mihály és Kaiser Tibor segítségét is, akik a fuvarozásban vállaltak szerepet.
A második napon sajnos az
időjárás elromlott, de ez nem zavarta „embereinket”. Kiss Gábor,
Fekete-Paris Zsuzsanna, Makk

Hintáink alá elkészült az ütéscsillapító burkolat. Nagyon jó lett!
Szeretném még megemlíteni
Czövek Sándor és Réti Imre nevét
is, akik éjszakai műszakból érkezve
„jelentkeztek munkára” reggel
nyolc órakor. Az időjárás miatt
azonban néhány munkát el kellett halasztanunk, így jó szándékú
hozzáállásukat megköszönve, Őket
pihenésre biztattuk.
Természetesen az óvoda dolgozói
is kivették részüket a munkából. Eta
néni, Zsuzsa óvó néni, Brigi néni és
Kata néni sütött, főzött, Piroska néni

és én, pedig a szombati ügyeletet
vállaltuk. Anita néni a gyermekek
között tevékenykedett, és hiába
hozott gumicsizmát és munkásruhát, nem juthatott a murva és
lapát közelébe. Óvodánkban ismét
bebizonyosodott, hogy egy jó ügy
érdekében, közösségünkben mindenki szívesen vállal plusz munkát.
Köszönöm szépen Fodor Katinak is a reggelire készített remek
pizzát. Köszönjük önkormányzatunknak is a támogatást!
Aki majd ellátogat intézményünkbe, biztosan észreveszi azt az idézetet,
amit ma mottómul választottam.
Az egyik felújított padon olvasható.
Szívet melengető meglepetés volt
nekünk is. Köszönjük!
Végezetül én is egy idézettel
szeretnék elköszönni:
„Tudod, kisfiam, a világon
nagyon sok a csalán, a tövis, a
gyom. Mert az emberek több rosszat
cselekszenek, mint jót. És a csalán,
a tövis meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön. De láthatod, hogy pillangó is van azért.
A sok kicsi pillangó a sok kis jóság
hírét hordozza magával. És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú
pillangók: ezek a ritka, nagyon
jó cselekedetek. Minél szebb és
nagyobb jót teszel, annál szebb,
nagyobb és színesebb pillangó száll
föl a nyomában. Minden jótettedet
egy pillangó viszi hírül.”
(Wass Albert)
Kedves Olvasók!
A Mesevár Óvoda udvarán,
sok-sok pillangó szállt fel ebben a
három napban. Mi (az óvoda dolgozói) valamennyit láttuk. Nagyon
jó érzés volt! Köszönjük!
Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda vezető
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Barkóca körkép
Az idei húsvéti nyuszi végre a
megszokott fészkeket találhatta a
kertekben. Nem kellett hóból épített
rejtekhelyekre csempésznie az
ajándékokat és a locsolók sem befagyott
vödrökből locsolhattak. Barkócáék háza
táján ismét táncházzal indult a böjt utáni
mulatozás.
Ezúttal újdonsült barátunk, Szabó
Tibor fürge lábait
figyelte mindenki,
akinek táncolhatnékja volt ezen az estén.
Még számunkra is
felért egy intenzív
próbával Tibi húsvéti táncháza. Családias hangulatban
lehetett része mindazoknak, akik
eljöttek.
Ezúton köszönjük minden
kedves támogatónknak a tombola
felajánlásokat és köszönjük az újra
felajánlott tombola nyereményeket
is! Ugyanis a két fődíjat a nyertesek
továbbadták a Barkócaberkenye
kis- és nagy csapatának. Nevezetesen Bognár Marci bácsi és felesége
Boris néni által nyert orondpusztai
sajtkóstolós tanyalátogatós, 1520 gyerek részére szóló ajándékát
kaptuk meg; ezen kívül Preszter
Gyuri és párja Eta ünnepélyesen
átadta elnökünknek az általuk nyert
választási malac átvételére jogosító
kupont, melyet szintén az orondpusztai Vécsei tanya ajánlott fel.
Igazán köszönjük nekik, de szeretnénk, ha elkísérnek majd bennünket
a nyertesek is!

A hagyományok fontosak.
Őriznünk kell őket, mert az
idő előrehaladtával mind egyre
kopottabbá,fakóbbá válnak. Raj-

vödröt tüntesse el az udvarból! ...és
még így sem biztos,hogy megússza
szárazon a locsolást! Mert a mi
fiaink így locsolnak! Csupán a

tunk múlik,hogy életben tartsuk ha
nem is mindet, de néhányat mindenképp. Régen Csókakő utcáit húsvét hétfőn ellepték a locsolkodó fiatalok. Apuka vitte fiacskáját, nagy
testvér a kisebbet, nagypapa az
unokát, vagy éppen osztálytársak,
barátok egy-egy csoportja kopogtatott sorra a lányos házak ajtaján. Ittott előkerült a patronos szódásüveg,
amit az utcai kutakról újratöltöttek,
de elsősorban a jó kis gyöngyvirágos
kölni lapult a fiúk zsebében. Uraim!
Fiúk! Ne hagyjátok elszáradni a
lányokat,asszonyokat!
Itt pedig folytathatnám azzal,
hogy vegyetek példát a Barkócás
legényekről… Aki akár halvány esélyt lát arra a jövőben,hogy meglátogatják eme hagyománytisztelő ifjak, akkor mindenképpen zárja el a
vizet, a kutat szögelje le és az összes

hagyományőrzés miatt gondolom. Ja, és egyre több követőjük
van már! …és ez így van rendjén!
Köszönjük fiúk!
Visegrádi Józsi bácsi jóvoltából
Neszmélyre és Tatára látogattunk
kedvenc borrendünkkel. A két csapat képes egymás jókedvét négyzetre emelni és akár a könnyekig
megnevettetni. Reméljük, sok ilyen
lesz még!
A falu május fája is a helyére
került, újabb hagyományt életben
tartva. Díszes szalagjai pedig vidáman táncolnak a magasban.
S hogy kiknek köszönhetik
Csókakő hajadonjai ezt a fát? Hát
mindenkinek,aki számít! Aki nem
csupán itt lakik, de itt ÉL! Éjünk
minél többen itt, Csókakőn!
ErdődiOrsolya
a tánccsoport firkásza
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8. A diplomácia háborúja
Dr. Dunka Sándor cikkének elso˝ része
A Monarchia vezérkari főnöke,
– Conrad von Höntzendorf – a
Szarajevoi merényletet Szerbia
hadüzenetének tekintette, s erre
válaszul Szerbia azonnali megtámadását javasolta.
Mielőtt Conrad javaslatával
foglalkoznánk, foglalkoznunk kell
a Monarchia XX. században folytatott diplomáciai tevékenységével.

Conrad von Höntzendorf
Mindenek előtt meg kell állapítanunk, hogy a Monarchia diplomáciai tevékenysége mindig is gyenge
volt, de a XX. században gyengesége minden eddigit felülmúlt. Önálló
tevékenységet nem folytatott, teljesen Németország kívánságának
megfelelően dolgozott.
Mivel Olaszországnak és Romániának nem voltak ellentétei
a Német birodalommal, ezt a két
országot mindenképpen benn akarta

tartani a Hármas szövetségben, annak ellenére, hogy a XX. században
ezek az országok a szövetség egyik
tagjával, – a Monarchiával – már
szemben álltak.
A Monarchia katonai vezetői,
elsősorban Conrad von Hötzendorf,
ki akarta használni a Monarchia
számára a XX. század elején adódó
kedvező hadviselési lehetőségeket
és preventív háborút
akart indítani Szerbia és
Románia ellen 1905 után,
amikor Oroszország – a
japán háború és a forradalom miatt – még gyengélkedett, valamint a II.
Balkán háborúban, amikor
mindkét ország háborúval
volt elfoglalva. Továbbá
Olaszország ellen, amikor
Észak Afrikában a törökkel háborúzott.
Németország
azonban Olaszországot és Romániát minden áron benn
akarta tartani a szövetségben, s a Németország
irányítása alatt álló Monarchia diplomáciája megakadályozta a Conrad
által javasolt preventív
háborúkat. 1914-ben pedig már bizonytalan helyzet állt elő. (Minden
valószínűség szerint kiemelkedő
szerepe volt ebben II. Vilmos német
császár rövidlátó politikájának, aki
előtt a német egység családja – Hohenzollnerek – alatti létrehozásának
terve „lebegett”. Ez pedig a Habsburg család kizárását jelentette
volna a német egységből. Emiatt a
Monarchia ellenségeit benn kívánta
tartani a szövetségben. Ezért Con-

rad preventív háborús tervét Szerbia, Románia és Olaszország ellen
nem támogatta.) Vilmos császár
legnagyobb tévedése az volt, hogy
ezeket – mint később beigazolódott
– a Monarchiaellenes intézkedéseit éppen a legkritikusabb időben
tette, s a szövetséges Olaszország
1915-ben, Románia pedig 1916ban feladta semlegességét és hadat
üzent a Monarchiának.
Mindez természetesen ismert
volt az antant államok előtt is, és
természetesen kedvezőnek tartották
számukra a német császár politikai
rövidlátását, s ennek következtében a Monarchia hadvezetése, – s a
Conrad – által javasolt „preventív”
háborúk elmaradását.
A merénylet elkövetése után a
vezérkari főnök által javasolt azonnali támadás valószínűleg sikeres
lett volna, mert a XV. szarajevoi és
XVI. raguzai hadtest most fejezte
be a hadgyakorlatot, a XIII. zágrábi
hadtest pedig június 28.-án kezdte,
tehát ezeket a hadtesteket „hadilétszámra” kiegészítve, a szerb határon levő hadtesteknél pedig általános mozgósítást elrendelve az
ekkor még zavaros közállapotban
levő Szerbiát könnyen meg lehetett
volna szállni. Amennyiben pedig
Oroszország Szerbia mellett beavatkozik, el lehetett volna kerülni
a kétfrontos háborút, mert a Monarchia teljes haderejét, – némi Szerbiát
megszálló erő kivételével, – az oroszok ellen lehetett volna bevetni.
Az így előállott „kész helyzet”
pedig esetleg megfontolásra késztette volna az antant diplomáciát
is, s egyelőre talán a világháború is
elkerülhető lett volna?
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Iskolaélet hírei
nyen, az 5 forduló után döntőbe hívták Fehér Georginát matematikából
és Fehér Elizabettet matematikából
és általános műveltségből. Az eredmény április végén várható. Gratulálunk!
Kaán Károly Természettudományi Verseny
megyei döntő-jében Lóderer Dorka V. és Szatzger
Martin VI. helyezést ért el.
Gratulálunk!
A Kultúrházban az
iskola alsó tagozatos tanulói Húsvéti bábelőadást
láthattak.
Április végén papírgyűjtési akciót szerveztünk, melynek a bevételét
az osztályok kirándulásra
költik.

Március 27-én a 3. osztályosok
részt vettek a Székesfehérvár térségi szövegértési versenyen, ahol I.
helyezést értek el. A csapat tagjai:
Pavlitzky Laura, Körmendi Attila,
Kiszely Róza. Gratulálunk!

tehetségét. Részt vettünk a Fejér
Megyei Katasztrófavédelem által
meghirdetett versenyen, ahol a 30
csapatból a 12. helyen végeztünk,
ami nagyon szép eredmény, hiszen
először méretették meg magukat

Autista Világnapon az 1. 2. 5.
osztály műsorral kedveskedett az
Autifarm lakóinak.
Idén is sikeresen pályáztunk a
Mezőgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vesd bele magad
programra, 35 gyermek át is vette a
vetőmag csomagokat.
Az Erzsébet- program keretében 40 gyermek táborozhat Zánkán
és Fonyódligeten 6 nap/5 éjszaka
2000 Ft-ért.
Április 11-én a Költészet napján
rendeztük meg az évenkénti Kulturális Gálát, amelyen szinte minden tanulónk bemutathatta tudását,

Büszkék vagyunk tanulóinkra,
tanulóink: Kernbaum Patrik, Nagy
Patrik, Fehér Georgina, Lőrincz köszönöm a felkészítő tanárok
Dávid. A Mozaik Kiadó által szer- munkáját!
Bócz Éva, Tagintézmény-vezető
vezett országos tanulmányi verse-
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Borrendi krónika
Igen változékony időjárással
dolgoztatott meg minket az április, hiszen nem győzött az ember
vetkőzni-öltözni a hőmérséklet
függvényében. A bátrabbak már
rövidnadrággal is próbálkoztak és
bár reggelente frissítő érzés volt csupasz lábszárral közlekedni, a délutáni meleg kárpótolta azt, aki bevállalta a nyári ruhadarabokat.
A szőlőben dolgozók sem voltak ezzel másképpen, csak akik ezt
a hobbit választották maguknak,
azok nem fáztak annyira, mert bele

A borrend válogatott segítői,
Szatzger Cili és Guszter Gabi
kellett húzni a munkába. Minimum
két hetes lemaradásban vagyunk,
illetve az időjárás van legkevesebb
két héttel előrébb, mint mi. A vege-

táció, fittyet hányva a kevés csapadéknak, megelőzte önmagát, így
április közepén már május elejére
jellemző a természet arca. A tulipánok feslett kelyhei és az illatbanvirágban pompázó orgonák is azt
jelzik, hogy valamilyen más virág
után kell néznünk Anyák napjára.
A Szent Donát Borrend is sokat
dolgozik, leküzdve a lépéshátrányt,
ezért az áprilisi rendi gyűlésen megbeszéltünk mindent, a borversenynyel és a Szent Donát Borünneppel
kapcsolatban.
A Csókakői
Borverseny
2014.05.10-én
lesz a Faluházban. A verseny
nyílt, így mindenki hozhatja a
borát. Ahogy azt
a rutinosabbak
megszokhatták,
több bírót hívtunk meg, mert a
várhatóan magas
mintaszám nem
engedi, hogy egy
bírálóbizottság vegye górcső alá, az
ötven-hatvan féle
bort. A társadalmi zsűri is olyan
személyekből áll,
akik véleménye
országos szinten
is mérvadó. A
versenyre négy,
tisztára mosott,
címkementes palackba zárt borokat
lehet leadni, 2014.05.08-ig Bognár
Gábor nagymesternél. A nevezési
díj ötszáz forint mintánként. A vál-

lalkozó kedvű bortulajdonosok esetében a verseny látogatása és az azt
követő vacsora ingyenes. A bormintát nem hozó érdeklődők számára
is adott a lehetőség. Ők kétezer forintért ehetnek egy tál finom ételt és
kóstolhatnak várhatóan ötven, hatvan bort, borkorcsolyával. A Szent
Donát Borrend szeretettel vár mindenkit!
Az áprilisi rendi gyűlés, ahogy
az lenni szokott, Végh György és
párja Margó rezidenciáján volt.
Társrendezők, Szkok Pál és kedvese,
Klárika. Régóta dédelgetett álom,
mióta bezárt a péküzem, hogy újra
ehessünk kemencében sült kenyérlángost, fényesen, fokhagymásan,
köményesen, sok tejföllel. Hát pék
barátunk valóra váltotta ezt az álmot, így éhes vadállatként csaptunk le a forró, hatalmas szeletekre,
a hosszúra nyúlt hivatalos részt
követően.
Ehhez persze jó száraz ezerjó és
ezerfürtű, meg persze az elmaradhatatlan Hartl szikvíz. A forró ételtől
és a hideg italtól elnehezülve vettük
észre, hogy abból a kemencéből
egy hatalmas pizza is kiesett valahogy. Nem akartuk megsérteni a
vendéglátóinkat, ezért engedtünk a
nadrágszíjon, és megkóstoltuk. A
második fogás emésztéséhez már
nagy szükség volt egy kis birsés törkölypálinkára. Igazán sok
nagyevő van tagjaink között, ezért
Gyuriék nem bízták a véletlenre a
dolgot, kihúztak egy újabb pizzát.
Ezt már csak a legbátrabbak merték
megkóstolni.
A csapat jelentős része már a
szabadban pihegett, mikor megérkezett a feneketlen kemence
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utolsó műremeke, a tűzforró sült
tarja krumpli ágyon. A gyengébb
idegzetűek dohányozni mentek,
így csak azok maradtak ott „vacsorára”, az „előételek” után, akiknek
bővíthető a kapacitása. Hát abba
is belekóstoltunk, kis ecetes almapaprikával kísérve. Veszélyes
teltségérzettel vettük észre, hogy
Margó egy hatalmas tálcán
házi kakaós csigát hoz be
az ajtón. A kupac olyan magas volt, hogy nehezen tudta
eldönteni a szemlélő, hogy
porcukor van-e a tetején,
vagy hó? A desszertből már
csak hármat tudtam megenni,
mert jómagam is elérkeztem
a tűréshatárra. Köszönjük a
vendéglátóinknak a lucullusi
vacsorát, a jó borokat és a
szíves vendéglátást.
Ismét a Lincz pincészet
vendége volt a Szent Donát
Borrend által szervezett
Csókakői Bormustra lebonyolításában résztvevő csapat. A boros hagyományokat
őrző, baráti társaság mindig
együtt dolgozik, fejlődik és
lazít a Barkócaberkenye Néptánccsoporttal. E két egyesület legszorgalmasabb tagjai
egyre szorosabbra fűzik a
baráti szálakat Lincz Istvánnal, a pincészet tulajdonosvezetőjével, aki az első találkozás
óta szinte családtagként fogadja a
csókaiakat. Lincz úr folyamatosan
fejleszt, ötvözve a hagyományos
borkészítést a legújabb, szinte a
jövőből kölcsönzött technológiákkal. Ahogy az egy jó hangulatú,
családi vacsorán illik, nemcsak a
munkáról és a jövőről, hanem a
múltról is szó esett. A házigazda
felidézte életútjának legfontosabb
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nál tapasztalható volt az ékfoltos
faaraszoló és vagy a bagolylepke
lárvájának kártétele, ezért mindenképpen permeteznünk kell ellene!
Szakemberek szerint a töke alatti
talajba, avarba bújnak nappal, és
éjjel táplálkoznak, ezért vagy éjjel
kell permetezni vagy fújni kell a
károsodott tőke alatti földfelszínt
is. Többen a „vadászó”
permetezést javasolják,
melynek előnye, hogy
gyorsabb, költséghatékonyabb és kevésbé terheli
a környezetet. Persze a
növény kihajt a tartalék
rügyekkel, de nagy valószínűséggel termést már
nem hoz ebben az évben,
ezért előzzük meg a bajt, ha
lehetséges. Az atkák kártétele is jelentős, ám ezekre
a pókszabásúakra nem hatnak a rovarölő szerek, ezért
ellenük másik fegyverrel
kell harcba indulni. A kén
a legolcsóbb és legkevésbé környezetszennyező,
de komolyabb fertőzésnél
komolyabb szerekhez kell
nyúlni.
A lassan esősre forduló
tavaszban a hajtások egyre
Másodszor volt a Lincz pincészet gyorsabban nőnek, ezért
vendég a borrend. érdemes gyorsan elvégezni a támberendezés javítározó családi pincészet boldog és tását, mert hamarosan belenőnek
büszke tulajdonosa lehet. A finom az új vesszők, és akkor már csak
vadpörköltet, a pálinka- és borbe- a lomb sérülése mellett lehet ilyen
mutatót, valamint a szíves vendég- munkákat elvégezni.
látást megköszönve, további eredHa permeteztünk is és a rendszer
ményes munkát kívánva, búcsúzott is rendben, akkor süssünk egy kis
a baráti társaság a kedves vendég- szalonnát a pince oldalában, csalátótól.
láddal, barátokkal és igyunk rá egy
Az enyhe tél miatt minden bizony- pohárka csókakői bort!
nyal meggyűlik a baja a gazdáknak
Egészségükre!
a rovarokkal. Már a rügyfakadáspalocsai jenő, krónikás
állomásait, bevonva minket egy
általunk ismeretlen világba. Beszámolóinak köszönhetően megismerhettük Magyarország és a nyugati szomszédok régebbi és mai
borkészítési eljárásait, jelesebb
szereplőit. A temérdek tapasztalat
segítségével sikerült eljutnia arra a
szintre, hogy a piacon egy megha-
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Bíró és a kapufák
Tovább folytatódott a bajnokság.
A kezdeti lendület az utóbbi hetekben megtörni látszott. Csapatunkat
a szomszéd rivális Csákberény torpantotta meg. Az első helyet így
elvesztettük, ám a második helyet
magabiztosan tartja egyesületünk.

sodik félidőben mi kezdtünk jobban.
Egy szabadrúgást követően Répási
Tamás kilőtte a hosszú sarkot, majd
mintegy tíz perc múlva újra érkezett
a csákberényiek válasza, így 4–3
lett az állás a javunkra. A végére
parázs hangulatú lett a mérkőzés,

Gólszerző: Juhász Gábor 78’
(Videoton Baráti Kör)
Az első félidőben felváltva
forogtak veszélyben a kapuk. A második félidőben, Szabó Szilárd által
az ellenfél kapujáig jutott a csapatunk, ám az akció végén egy eladott
labdából induló kontrából szerzett
vezetést a Videoton. Hiába egykapuzott a hazai csapat, a legnagyobb
helyzetek sajnos rendre kimaradtak, így maradt a Videoton egy gólos előnye, ami azt jelentette, hogy
három pontot veszítettünk, s a végeredmény 1–0 lett, a Vidi javára.
Megyei III. osztályú bajnokság
20. forduló 2014. 04. 13. Jenő –
Váralja SC Csókakő 5–3 (3–1)

Megyei III. osztályú bajnokság
2014. március 30. 18. for. Csákberény SE – Váralja SC Csókakő
4–4 (2–3)
Gólszerzők: Horváth Dávid 21’,
Leitner Zoltán 41’, Kovács Zoltán
(2) 82’ 90’ (Csákberény) Zsolnai
Richárd (2) 4’ 29’, Répási Tamás
(2) 17’,70’ (Csókakő)
Jól kezdődött a mérkőzés, már
a negyedik percben Szabó Szilárd
kitűnő labdáját, Zsolnai Richárd
rúgta magabiztosan a kapu sarkába.
Nem sokkal később egy jogos 11-est
Répási Tamás értékesített. Váratlanul szépített a csákberényi csapat,
majd Labádi Gábor beadását, ismét
Zsolnai Richárd csúsztatta a hálóba.
A félidő befejezése előtt, egy újabb
gólt szerzett a Csákberény. A má-

egy bírói tévedés
miatt az utolsó
percben jogosulatlan 11-est ítélt meg
a játékvezető, amit
a csákberényiek
értékesítettek is,
beállítva ezzel a
végeredményt, s
így 4–4 lett a végeredmény. Ezzel az eredménnyel 2 pontot
veszítettünk, ráadásul több sárga lapot is begyűjtöttünk, s két
piros lappal is sújtott bennünket a
játékvezető.

Gólszerzők: Fister Gergő 6’,
Szilágyi László 24’, Kiss Dávid
33’, 64’, 83’ (3) (Jenő) Zsolnai
Richárd 32’, 58’(2) Koller Gábor
48’ (Csókakő)
Hamar elhúzott két góllal a
hazai csapat. Majd Labádi Gábor
Megyei III. osztályú bajnokság átadását Zsolnai Richárd biztosan
2014. április 6.19.for.Váralja SC rúgta a hálóba. A szünet előtt még
Csókakő – Videoton Baráti Kör 0–1 a hazaiak lőttek egy gólt. A tér(0–0)
félcserét követően, Koller Gábor
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beadás szerű lövése talált a kapuba,
majd Szabó Szilárd passzát Zsolnai
Richárd értékesítette. Ezután ismét
a hazai csapat lőtt 2 gólt, amire már
nem tudtunk válaszolni, így újabb
vereséget könyvelhetett el csapatunk.
Megyei III. osztályú bajnokság
21. forduló 2014. április 20. Magyaralmás – Váralja SC Csókakő
1–1 (1–1)
Gólszerzők: Tóth Martin 23’
(Magyaralmás) Szabó Szilárd 30’
(Csókakő)
Az első valamire való vendég
támadás, gólt eredményezett. A

Világ vándorai
Világ vándorai mi vagyunk,
Kik hazánkat cserben hagyva,
Fejünket homokba dugva
Ballagunk a pokolba.
Mosoly már nem ül az arcodon,
Mert hazád, kit úgy szerettél,
Cserben hagytad a sok lóvéért.
Pusztulj te szerelem, maradjon
a család,
Nem lesz már többé soha szép
Magyarország.
Elhagytad hazád, életed mostoha,
Kínok kínjával szenvedsz,
más honban.
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félidő hajrájában, egy kipattanó
labdát, Szabó Szilárd lőtt a hosszú
sarokba. A 2. félidőt végig támadta
a csókakői csapat, de sajnos csak
helyzetekig és kapufáig jutottunk.
Sajnos a sok sérülés és kiállítások
és a szerencse hiánya okozta a gyengébb szereplést ezen a mérkőzésen,
s az ezt megelőző meccseken is.
Köszönjük a drukkereinknek a lelkes biztatást, s hogy a gyengébb
teljesítmény ellenére, továbbra is
kitartanak a csókakői futball csapat
mellett.
A következő fordulóban a Szabadbattyán ellen játszunk idegen-

ben, majd itthon fogadjuk a 23.
fordulóban az Isztimér csapatát,
majd rangadót játszunk a bajnokság élén álló Soponya ellen. Aztán
újabb erőpróba vár ránk Felcsúton a
Puskás Akadémia III. csapata ellen,
akik a harmadik helyen tanyáznak
a jelen helyzetben. Az idény utolsó
mérkőzését itthon játszuk, a csóriak lesznek az ellenfeleink. Minden drukkert, érdeklődőt, a futball
iránt elkötelezett nézőt, nagy szeretettel várunk hazai és idegenbeli
mérkőzéseinkre!
Csókakő, 2014. április 25.
Kadlecsik Tibor

Friss patakunk vizét nem iszod már
többé,
Csörgedező Tiszánk kiapad
medréből,
Mire te hazajössz a Föld túlsó
végéből.

Elpusztul a világ

Nézel majd a mennyből, kis hazánk
de szép volt,
Otthonunk, a családunk a múltban
rejlő égbolt.
Már késő Magyarország,
elárultalak,
A múltban vesző, szép emlékeim
sírig tartanak.
Bognár Flóriánné
2013.03.29.

Akarsz egy világot,
Melyben valóra válik minden
álmod?
Légy jó és vidám,
A boldogság szele téged érint ám!
Legyünk jók és vidámak,
A boldogság nem csak álom csupán.
Keresek egy új világot, a valóságot!
Érzem a rossz szagát,
mely egész testem járja át.
A jelent megváltoztatni nem lehet,
Hát építsük a jövőt, mely
új nemzedékünk büszkesége lesz.
Bognár Flóriánné
2013.03.29.
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