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2017. szeptember, XXI. évfolyam 9. szám

Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt hónapban megtartottuk védőszentünk ünnepét a
Szent Donát Napi Búcsút. Most
a XIX. Csókakői Várjátékok következik, ami községünk legnagyobb eseménye. Pénteken Edda
koncert, szombaton számos program, tűzijáték, Viking buli, vasárnap pedig gyerekeknek szóló
programok lesznek Csókakő 718.
éves fennállását ünneplő rendezvényünkön.
Ha szeptember, akkor iskola, s
augusztus végén már elindult az
óvoda is. Mindkét intézményünk

éves karbantartását elvégeztük
az elmúlt időszakban. Az óvodai
tálaló konyha teljes felújításra
került, s az óvoda mellett kialakításra került parkolók segítik az
óvodába, az orvosi rendelőbe, és
a gyógyszertárba autóval igyekvők biztonságos parkolását. Kérjük, hogy használják ki a kialakított helyeket és a Kossuth utca
helyett, válasszák a Sport utcába,
és a Deák Ferenc utcában rendelkezésre álló biztonságos parkolókat. Az iskolában a 3. számú tanteremet újítottuk fel, a felső épülethez tartozó lépcső is felújításra
került, az iskola és az óvoda ki-

meszelése is megtörtént. Minden
adott arra, hogy a pedagógusok,
gyerekek megkezdjék nyugodt,
rendezett körülmények között az
iskolát és az óvodát. Az autósokat
kérem, hogy fokozott ﬁgyelemmel legyünk az utcán közlekedő
ovis és iskolás gyerekekre, vigyázzunk rájuk, ahogy az eddigiekben is tettük. A gyerekeknek
pedig eredményes, jó tanulást kívánok a következő tanévre!

Csókakő, 2017. augusztus 29.
Fűrész György polgármester
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ISKOLA ÉLET HÍREI
Bócz Éva tagintézmény-vezető beszámolója az első öt éves ciklusról
2012. augusztus 28-án kerültem az általános iskolába, tagintézmény- vezetőként. Legfontosabb feladatomnak tartottam,
a meglévő tantestülettel való jó
kapcsolat kialakítását, egymás
megismerését. A következő lépés a szülők és a tanulókkal való
együttműködés lehetőségeinek
megteremtése volt. Az iskola
épületének állapota, nem a XXI.
század elvárásait tükrözték. Az
első öt év célkitűzése közé tartozott az iskola teljes belső és külső
felújítása, mely 2013 nyarán meg
is kezdődött.

2012/2013-as tanév tantestületi felépítése: 9 fő állású pedagógus, 2 részmunkaidős, 8 óraadó,
1 utazó pedagógus. 2017/2018-as
tanévben: 12 főállású pedagógus,
a két üres álláshelyen 5 óraadó
segíti a munkánkat. Az elmúlt öt
év során 7 kolléganő nézett anyai
örömök elé, helyettesítésük nem
volt egyszerű feladat. A szakos
ellátottságunk 98 %-os.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,3 és 4,5 között váltakozott.
2012-ben 66 tanulóval vettem át
az iskola vezetését, a 2017/2018
tanéveben 106 tanuló kezdi meg
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tanulmányait. Az évek során tanulóink a megjelölt első iskolába
nyertek felvételt, néhány intézmény: Tóparti Gimnázium, Széchényi István Szakközépiskolakét tannyelvű, gépész, Vasvári Pál
Gimnázium- 6 osztályos képzés,
Kodolányi János Középiskola,
Táncsics Mihály Gimnázium- két
tannyelvű és informatikai képzés,
I. István Szakközépiskola, Bugát
Pál Szakközépiskola. Az országos
kompetencia-mérésekben a 6. és
8. osztályosok, az országos átlag
felett teljesítettek matematikából
és magyarból. A hagyományok
ápolása fontos feladat, ezért is
vezettük be felmenő rendszerben
a néptánc oktatást. Szakkörök indításával lehetőséget biztosítunk
a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltésére. A 2014/2015-ös
tanévtől német nemzetiségi iskola lettünk, így felmenő rendszerben bevezetésre került a német
nyelv oktatása heti hat órában. A
2012/2013-as tanévtől tanulóink
angol nyelvet is tanulhatnak.
Kiemelkedő eredményeket
értek el tanulóink a járási,
megyei és országos tanulmányi
versenyeken
az elmúlt három évben:
Táncsics környezetvédelmi vetélkedő 1. helyezés
Bugát Pál egészségügyi és környezetvédelmi verseny 1. helyezés
Járási természettudományi verseny Kincsesbánya 1. helyezés
„Itthon otthon vagy” országos
földrajzverseny 2. helyezés
Országos honismereti verseny
1. helyezés
Megyei szövegértési verseny
1. helyezés
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Országos matematika verseny
11. helyezés
Országos német verseny
1-11. helyezés
Sportversenyek:
Járási sportversenyeken tanulóink rendszeresen az első három
helyen végeznek.
Eredményeink is bizonyítják,
hogy a csókakői általános iskolában színvonalas minőségi nevelés-oktatás folyik. Arra törekedtünk, hogy tanulóink esztétikus,
otthonos környezetben tanulhassanak. A mai kornak megfelelő
tárgyi eszközöket biztosítjuk számukra.
2013. májusában az iskolánk
230 éves évfordulóját ünnepeltük, melyen díszvendégként Báró
Nádasdy Borbála, iskolánk névadójának leszármazottja tisztelt
meg bennünket. Minden évben
az alsó tagozatosok egy napos, a
felsősök két- három napos kiránduláson vesznek részt. 2013. óta
tanulóink 30-40 fő nyaral Erzsébet- táborokban a Balaton partján. Harmadik éve veszünk részt

a „Határtalanul- programban” a
7. osztályos tanulókkal, melynek
keretében jártunk már Szlovéniában, Erdélyben, szeptemberben
pedig Horvátországba utazunk.
Tanulóink a Byczynai baráti
kapcsolatnak köszönhetően fogadtak lengyel gyerekeket és ők
is ellátogattak hozzájuk, ezáltal
megismerték Lengyelország kultúráját, hagyományait, barátságokat kötöttek. Minden évben
gyermekeink Székesfehérváron
és Budapesten színházlátogatáson vesznek részt. Évente kétszer
családi napot szervezünk, mely a
közösségépítés fontos része, itt
kötetlenül találkozhat tanár, diák
és szülő. Minden hónapban úgynevezett „Igazlátó napot” szervezünk, ahol a hónap osztályát,
a hónap tanulóját, versenyeken
résztvevőket jutalmazzuk. Év végén diáknapot tartunk, diákigazgatót választunk, aki egész napos
programot szervez diáktársainak.
Német nemzetiségi hagyományokat ápoljuk, Márton-napi rendezvénnyel és felvonulással, májfa állítással. A nemzeti ünnepeken
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iskolánk tanulói színvonalas műsorral szerepelnek. Rendszeresen
látogatjuk az Idős Otthon lakóit,
műsorral, ajándékkal kedveskedünk nekik.
Tanulóinknak fontos, hogy
megismerjék saját falujuk történetét, ezért minden évben megünnepeljük a vár felszabadulását,
a Várbarátok és Sörédi Pál Címzetes Igazgató Úr segítségével. A
Világnapok játékos megismertetésével tanulóink látókörét szélesítjük.
Az elmúlt öt év fejlesztései
• Tetőcsere a fenti épület tetőtéri
osztálya felett
• Tanterembővítés-ajtó áthelyezése
• Féltető a 4.o. előtt
• Ablakcsere 5 tanteremben, folyosón, tanáriban, igazgatói irodában
• Az ebédlő teljes felújítása:
csempézés, álmennyezet, taposózás, új székek, falfestés
• Konyhabútor csere, tálalókonyha teljes felszerelésének cseréje

• 3 új hűtőszekrény vásárlása
• új padok, székek minden tanteremben
• Új bútor a tanáriban, igazgatóiban
• Számítógép állomány cseréje
• Az iskola teljes kifestése minden évben
• régi mosdó teljes felújítása
• udvari lépcsők térkövezése
• emlékpark létrehozása
• Folyosón új fogasok, kalaptartók felszereléseinternet hálózat
fejlesztése
• szeméttároló elkészítése
• játszótér építése
• audovizuális eszközök vásárlása: 2 db magnó, hi-ﬁ torony
• Lambériázás: kettő tanteremben, folyosó egy részén
• új mosdó építése, öltöző kialakítása
• új függönyök vásárlása tantermekbe, folyosóra
• 2-es számú tanterem teljes felújítása, aljzat csere, vakolás,
festés
• Alsó folyosó és tornaterem
mennyezet cseréje

• projektor vásárlása
• felső épület homlokzatának javítása, festése
***

A következő év feladata:
• mindkét épület tetőcseréje
• pályázat tornaterem építésére
• kinti mosdó ajtó, ablak cseréje
Köszönöm Ábele Mártonnénak az önzetlen segítségét. Köszönöm a tantestület munkáját,
támogatását. Köszönöm Fűrész
György polgármesternek és a képviselő testületnek, Önkormányzat dolgozóinak, hogy segítették
eddigi munkámat. Köszönet a
Szülői Szervezetnek, Civil szervezeteknek, különös tekintettel
a Luxemburgi Társaságnak a támogatásért. Köszönöm a Váralja
Varroda, a székesfehérvári Alcoa
dolgozóinak, a móri Johnson cég
dolgozóinak támogatását. Köszönöm az egyéni támogatásokat,
Guszter Jánosnak, Lőrincz Ottónak, Makk Andrásnak, Rozsnyai
Attilának, Hartl Istvánnak, Kaiser
Tibornak, Háhn Mihálynak.
2017. júliusában a tantestület
egyhangúan újra bizalmat szavazott 2022-ig, melyet köszönök.

„Nagy dolgokat tenni nem
tudunk, csak kicsiket, nagy
szeretettel.”
Teréz Anya

Bócz Éva
tagintézmény-vezető
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A GÁLÁNS MAGYAR KIRÁLY

Mátyás királyunkról tudjuk,
hogy igazságos, tudományt és
művészetet kedvelő, igazi reneszánsz uralkodó volt, azt is tudjuk, hogy háborúban bátor hadvezérként is megállta a helyét, de
hogy gáláns uralkodó is volt, azt
eddig nem tudtuk. Pedig ez nem
monda, nem mese, mert ennek
tárgyi bizonyítéka is van.
Alsó Ausztriában, Bécsújhelytől (Wiener Neustadt) néhány
kilométerre délre, Neukirchentől
keletre, Soprontól autón alig fél
órányira, gyönyörű erdős hegyek
között van egy Pitten nevű osztrák városka, hasonló nevű bájos
folyó mellett. A városka mellett
mintegy 20 kilométerre halad el
az E59-es számú autópálya, anélkül, hogy a környék nyugalmát
zavarná. Mert ez a nyugati határunk mellett húzódó vidék Ausztria nagy múltú, igazi történelmi
területe, évszázadokon át folytak
itt harcok a keletről támadó népek, - elsősorban elődeink, majd
a rajtunk keresztül támadó törökök – és a védekező osztrákok
között. Számos – az erdős hegycsúcsokon – még ma is meglevő
vár, várrom emlékeztet erre a változatos múltra.
Pitten erdős hegyek között
334 méter magasan fekvő üdülő városka, több mint 1100 éves
múlttal. Pitten vára a Pittenbergen száz méter magasra emelkedik
a városka fölé, a tengerszint felett
431 méteren fekszik, felejthetetlen panorámát nyújtva a városba
látogatóknak.
A vár alapjait már a VIII. században lerakták, és a vár, mint
Pittner Mark (Pittner határvár)

már Nibelungenliedben is említve van. Több ízben átépítették,
a XIX. században pedig várkastéllyá alakították át. A várban
templomot, a várudvarban pedig
140 méter mély kutat találunk.
Amilyen szép a kilátás a kis településről a várra, olyan szép települést láthatunk, ha letekintünk
a várból a várhegy alatt elterülő
városkára. A település közepén a
városháza egyemeletes épületének kapuja és földszinti ablakai
kovácsoltvas díszráccsal vannak
ékesítve, homlokzatát ión oszlopok tagolják. De szép modern
népiskolát (Volkschule), polgári
főiskolát (Bürger-Hauptschule)
s több medencés strandot, szép
ódon házakat, templomot is láthatunk. A városon túl erdővel borított hegyek, várak és várromok,
kastélyok, rohanó ezüst patakok
mellett kis falvak, majorok teszik
elragadó szépségükkel változatossá a környéket.
A város alapítását 869-től számítják, s 1969-ben színvonalas,
fényes rendezvényekkel ünnepelték – a városka 1100. születésnapját.
Ez tehát Alsó Ausztria gyönyörű, több mint egy évezredes
történelmi múltra visszatekintő
tája. De mi köze van ennek a területnek a mi nagy királyunkhoz?
Mátyás királyunk 1482-ben
háborút indított a ravasz III. Frigyes német császár ellen, s hadjáratának végső eredménye Bécs,
1485. június 1-jén történt elfoglalása lett. A hadjárat során 1482
és 1485 között Pitten várát is ostromolta a magyar király, de a vár
védői parancsnokuk, – a félelme-

tes nevű – baron Wolfgang Teufel
(báró Ördög Farkas) kapitány
vezetésével az ostromnak négy
éven keresztül bátran ellenálltak,
s mikor 1485-ben végül a magyaroknak sikerült bevenni Pitten
várát, a gáláns magyar király bátorságukért a pitteniek kapitányának – báró Teufelnek 1485-ben
Bécsújhelyen – egy aranyozott
ezüstből készült ivókelyhet ajándékozott. Corvin Mátyás magyar
király tehát a bátor helytállást
nemcsak elismerte, hanem gazdagon meg is jutalmazta!
A kehely három – tölgyfalombbal díszített – lábon áll, melyen a kelyhet a tölgyfa makktermése alkotja, tetején a nyitható
kupak is egy kisebb makkal zárul.
A kehely azonban a közel
félévezred vérzivataros századai alatt eltűnt, de a pitteniek az
1100 éves évfordulón mindenképpen be akarták mutatni! Kutatásuk végül eredményes volt, a
Schleswig-Holsteinben egy osztrák kutató rá is akadt a kehelyre, s
a Corvin kehely aztán a jubileumi
kiállítás leghíresebb és legszebb
darabja lett.
A pitteniek ma is büszkék a
kehelyre, állandó kiállításukon
szerepel, a városkáról szóló német nyelvű ismertetésen is színes fényképen van bemutatva, s
nemcsak a kehelyre emlékeznek,
hanem nagy tisztelettel Corvin
Mátyás magyar királyra is, aki a
bátor helytállást katonai ellenfeleinél nemcsak elismerte, hanem
jutalmazta is.

Dunka Sándor
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EGYHÁZI HÍREK
„Én is mondom neked: Péter
vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem
vesznek rajta erőt.”
Mt 16,18
Hirdetjük, hogy az idei bodajki
búcsú szeptember 9-10-ei hétvégén lesz. Két hét múlva a búcsúra
való tekintettel, lelkipásztori körzetünkben sehol sem lesz liturgia. Szeretettel várjuk híveinket
Kegyhelyünk búcsúünnepére!
A héten péntektől, a lelkipásztori körzethez tartozó 8 oktatási
intézmény minden osztályában,
órarendbe iktatottan megkezdődik a hitoktatás. „Veni Sancte”
tanévkezdő imádságra majd a
bodajki búcsút követő hétvégén,
szeptember 17-én kerül sor, amire különösen is szeretettel várjuk
diákjainkat templomainkba.
Bodajk
Köszönjük mindazoknak, akik
a Szent István napi ünnepségek
kapcsán bárminemű segítséget
nyújtottak az idei színvonalas
rendezvényekben. Külön köszönetet mondunk Bodajk Város
Önkormányzatának a közös ünneplésért!
A jubiláns házasok megáldása
a búcsút követő szombaton szeptember 16-án este lesz kegytemplomunkban az esti 6 órai szentmise kertében.
A búcsút megelőző képviselőtestületi ülést szeptember 4-én
két hét múlva hétfőn tarjuk plébániánkon. Szeretettel várjuk a képviselőtestületi tagokat az ülésre!

Csókakő

Söréd

A héten szerdán, augusztus
30-án, este 7 órai kezdettel képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a képviselőtestületi és karitász tagokat
az ülésre!

Az idei bodajki búcsúba családos biciklis zarándoklatot szervezünk településünkről. Szeptember 10-én vasárnap, indulás 9 órakor templomunk elől, részvétel a
fél 11 órai püspöki szentmisén a
bodajki kegyhelyen, visszaérkezés 2 óra körül Sörédre. Szeretettel várjuk a családokat, ﬁatalokat!



Közös programok
Dátum
9. szo.
9-10. szo-v.
13. sze.
16. szo.
17. v
29-30. p-szo.

Időpont

Helyszín
Szeptember
10.00Székesfehérvár
Bodajk
17.00-21.30 Bodajk
kegytemplom
18.00
Bodajk
kegytemplom
Templomainkban

Esemény
Egyházmegyei látónap
Búcsú – elsőáldozók zarándoklata
Fatimai imaóra
Jubiláns házasok megáldása

„Veni Sancte” Hittanos tanévkezdő imádság, tolltartók megáldása
Bodajki Kegyhely Egyházmegyei ifjúsági zarándoklat – bérmálkozók zarándoklata

Liturgikus elmélkedés
A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű,
az Egyház és a mai világ kapcsolatáról szóló lelkipásztori konstitúciójából (N. 39) Az új világ körvonalai
Nem tudjuk, mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje, és nem
ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Elmúlik ugyan ez a
bűn miatt eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet
és új földet készít, az igazságosság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör a békét szomjazó szívekből. Akkor vereséget szenved a halál, Isten ﬁai pedig feltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben
és romlandóságban mag módjára a földbe került. A szeretet és művei
megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestől felszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett.

XXI. évfolyam 9. szám
Igen, elhangzott a ﬁgyelmeztetés, hogy mi haszna van belőle
az embernek, ha megszerzi akár
az egész világot is, de önmagát
elveszíti (vö. Lk 9, 25). Az új föld
várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia
kell a szorgoskodást, hogy szebb
legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Ezek szerint, a földi haladást
gondosan meg kell ugyan külön-
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böztetnünk Krisztus országának
növekedésétől, ez a haladás mégis sokat jelent az Isten országa
szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb
rendjének megalkotásához.
Ha tehát egykor az Úr Lelkének erejével és az Úr parancsa
szerint közkinccsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az
emberi méltóság, a testvéri közösség és a szabadság, megtaláljuk
majd természetünknek és emberi
iparkodásunknak jó gyümölcse-

it, megtisztítva minden szennytől, tündöklően és megdicsőülve,
amikor Krisztus visszaadja Atyjának „az örök és egyetemes országot: az igazság és élet, a szentség
és kegyelem, az igazságosság,
szeretet és béke országát”. Ez az
ország titokzatos módon itt van
már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik.

Csókakő, 2017. augusztus 28.
Mórocz Tamás plébános

Irodai szolgálat:
Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00;
csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039
www.bodajkikegyhely.hu
e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
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BARKÓCABERKENYE
Az aranysárga napraforgók
már megkopva, búsan bólogatnak
a határban, jelezvén mindennek
és mindenkinek a nyár végét, ezzel együtt pedig az ősz közeledtét.
A hosszú vakációnk köszönhetően – és még megannyi okból
kifolyólag – hajtásaink kezdik átvenni a fölnőttek stafétáját. Lám,
a Barkócaberkenye megﬁatalodott! A nyári kánikulában való
fellépések igencsak próbára teszik
a szervezetet. Nem volt ez másként a mohai falunapon sem, amit
a nyár talán legforróbb napján
tartottak. A mi Illés Icánknak köszönhetően a Barkóca ezen a településen is kezd gyökeret verni.
Szokás szerint kicsik és nagyok
együtt táncoltak, melynek öszszeszervezése nem kis logisztikát
igényelt.
Magyarország
születésnapját Pusztavámon ünnepelhettünk
méltóképpen, magyar néptánccal.
Bakik és majdnem bakik sokszor
történnek egy-egy fellépés alattelőtt. Pl. egy fejtetőre feltolt és
ottmaradt napszemüveg, vagy egy
kis hátizsák, melyet a színpadra
lépés előtt „tépünk” le a gyerkőc
hátáról. Így viszont őszintébb a
mosoly tánc közben! ☺
A nyár vége Barkócáéknál a
szórakozásé volt. A Székesfehér-

vári Királyi Napok néptánc nélkül fakóbb volna, ezt mindenki
tudja. Egy kis „szakmai továbbképzés” pedig minden amatőr
táncos előnyére válik. Ezért is
lepték el a Barkócás zöld pólósok Fehérvárt,a fesztivál egyik
estéjén. Csillogó szemmel nézte
fölnőtt és gyerek a proﬁ ifjú és
idősebb táncosokat. S miközben a
távolsági busz hazafelé zötyögött,
a látottakat összegezve kissé hízott az önbizalmunk.
Az őszinte mosoly, nevetés, röhögés, kacagás és vihogás szorosan együtt jár a mi kis iskoláskorú
tánccsoportunkkal. Mindez pedig,
hol máshol csúcsosodhatna ki,
mint a Barkóca táborban. Szülő,
testvér, barát, borlovag, borhölgy,
barkócás és nem barkócás együtt
töltött ismét egy hétvégét a sörédi
szőlőhegyen augusztus utolsó kánikulai hétvégéjén. Az ott történteket nehéz szavakba önteni. Az
elsütött fotók és az elkészült video anyag talán jobban képes érzékeltetni az ottani hangulatot. A
Mó-Ka pince háziasszonya, Molnárné Bognár Móni a pályázatok
megírásához szükséges eszközöket és egyéb papírmunkát most
fakanálra cserélte, mellyel hasonlóan proﬁn tud bánni. Táborunk
séfje egyszerű, tartalmas, viszont

annál ﬁnomabb étkekkel látta el
a táborosokat mindhárom napon.
A sátorállítás és a tábori körülmények természetes velejárói ennek
a különleges kempingezésnek,
de mindezek mellett még számos
elfoglaltság és – a pince nevéhez
hűen- móka várt minden odalátogatóra. Egy kis néptánc, éneklés,
beszélgetés, fölnőtt borozgatás,
haj- és kosárfonás, íjászkodás,
tollasozás, focizás, kártyázás, sorversenyezés, „Ki mit tud?”-ozás,
mesehallgatás, gyerekek által a
fölnőtteknek szervezett bátorság
próbázás, evés-ivás, sátorbontás,
bohóckodás, vízfröcskölés, szaladgálás, hasra esés, dartsozás,
barátkozás és sok vidámság járt
együtt az idei, rendkívül tartalmasra sikeredett táborunkkal.
Fölnőtt és gyerek egyaránt fáradtan, de megannyi élménnyel gazdagabban zuhant ágyba vasárnap
este. Köszönet a Bognár családnak a hely és az egyéb fontos kellékek biztosításáért, és mindenkinek, aki bármi módon hozzátett a
tábor sikeréhez!
Soha rosszabbat! Együtt!

Erdődi Orsolya
a tánccsoport ﬁrkásza
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SPORT
Elindult a bajnokság
Csókakőn is elindult a bajnokság, az igazolási időszakot
követően sikerült fél év szünet
után újra indítani a csapatunkat. Az idén a Simix Üveg Közép csoportba sorsoltak bennünket, ami lényegében Fejér
Megye észak-nyugati csapatait
foglalja magában. A bajnokságban 12 csapat vesz részt.
***
1. forduló
2017. augusztus 13.
Váralja SC Csókakő –
Sárszentmihály
2 – 6 (1 – 4) 100 néző
Gólszerző: Kutassy Barnabás
(2) (Csókakő) Szilágyi László,
Gulyás Gábor (2), Gurdon Gábor,
Scheidl Tibor (2) (Sárszentmihály)
Az első fordulóban a csapat 10
fővel tudott kiállni, sajnos többen hiányoztak nyaralás, illetve
sportorvosi igazolás lejárta miatt.
Ettől függetlenül vállalta a csapat
a mérkőzést. Az első félidőben lényegében két lesgóllal vezetett az
ellenfelünk, s bár végig fölényben játszottak, nem voltunk alárendelt szerepben, ám a második
félidei frissítéssel, vendég cserékkel, már nem tudták felvenni
a ritmust az elfáradó hazai játékosaink, s így a Sárszentmihály
magabiztos győzelmet aratott ellenünk.

2. forduló
2017. augusztus 19.
Sárkeresztes –
Váralja SC Csókakő
2 – 2 (2 –1) 75 néző
Gólszerzők: Papp Krisztián 9’,
Kovács Krisztián 13’ (Sárkeresztes) Szabó Szilárd 42’, Kutassy
Barnabás 60’ (Csókakő)
A csapat második bajnoki
mérkőzésén már két cserével is
rendelkeztünk, így úgy tűnik,
hogy a létszámhiányos állapotot
a szakvezetésnek erre a találkozóra sikerült orvosolnia. Nagyon
nagy szélben kellett lejátszanunk
ezt a mérkőzést, és az ellenfelünket nem csak a szél, hanem a
bíró is segítette, hogy az egyetlen
partjelzőt nem a mi oldalunkra állította. Így eshetett meg, hogy az
első gól egy két méteres lesállásból született, majd nem sokra rá
kihasználva a csókakői védelem
zavarát a sárkeresztesiek újabb
gólt szereztek. A mieink nem adták fel, és ellenszél ide, vagy oda,
egy támadásunk végén a félidő lefújása előtt Szabó Szilárd bevágta
a kapuba a labdát, így 2-1-re szépítve az első félidő eredményét.
A második félidőben érdekes
módon megint a sárkeresztesiek
kapták meg a partjelzőt, így ezen
a mérkőzésen a lesre állítás taktikáját el is felejthettük. Hiába a
hazai pálya előnye. Ettől függetlenül az egyre jobban elfáradó
sárkeresztesi védelmet többször
átjátszottuk, aminek aztán meg is

lett az eredménye hiszen Kutassy
Barnabás a 60. percben megzörgette ellenfelünk hálóját. Ezután
már nem sikerült gólt szerezni,
és a végén egy igazságos döntetlennel vonulhattak a csapatok az
öltözőbe.
3. forduló
2017. augusztus 27.
Váralja SC Csókakő –
Iszkaszentgyörgy
5 – 0 (2 – 0) 150 néző
Gólszerzők: Kutassy Barnabás 35’, 83’(2), Bitter Bence 39’,
Szabó Szilárd 74’, 93’ (2) (Csókakő)
A csapat az első helyen álló és
komoly, nagyarányú győzelmeket
felmutató Iszkaszentgyörgy ellen
lépett pályára. A mieink mindent
megtettek a győzelemért, az első
félidőben végig rohamoztuk az
ellenfél kapuját. Kutassy Barnabást, még a 16-os on belül is csak
felrúgni tudták, így akasztva meg
a csókakői támadást. Természetesen az iszkai védelem utolsó
lehetősége, nekünk 11-est eredményezett, amit Bitter Bence értékesített. Bár a második félidőben frissített az Iszkaszentgyörgy,
többször szorultunk be a kapunk
elé, a labdaszerzéseknek köszönhetően Szabó Szilárd és Kutassy
Barnabás vezénylete mellett sikerült kontrákra építeni a játékunkat,
ami újabb gólokat eredményezett, s a végén Szabó Szilárd második, a meccsnek az ötödik gólja
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megadta az Iszkaszentgyörgynek
a kegyelemdöfést, akiknek a szépítő gól elérése sem sikerült ezen
a vasárnapon. Ez a tény pedig dicséri a védelmet is és a védelmet
kisegítő középpályát is, ha a kapusunk Weiger Balázs, már nem
tudott menteni, akkor a védelem
oszlopa Boros György vetődött
a kapuban elhárítva a veszélyes

kapura lövést. Mindenki egy emberként és mindenkiért küzdött
azért, hogy ez a mérkőzés meglegyen, és „ha lúd, akkor legyen
kövér”, tartja a mondás, így a végén Csókakő-Iszkaszentgyörgy 5
– 0.Gratulálunk a csapatnak, csak
így tovább! Hajrá Csókakő!
A következő fordulóban Kőszárhegyre megyünk, majd a

Nádasdladányt fogadjuk itthon,
az ötödik fordulóban, Csákberényben lesz rangadónk, majd
a hatodik mérkőzésünket itthon
játsszuk Soponya ellen. Mindenkit szeretettel várunk mérkőzéseinkre!
Csókakő, 2017. augusztus 29.
Fűrész György
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