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Tisztelt Csókakőiek!

Elérkeztünk a Csókakői Hírek 
ez évi decemberi utolsó számá-
hoz. Sajnos az idei évünket is a 
járványhelyzettel kapcsolatos gon-
dok jellemezték, ám az oltásoknak 
köszönhetően valamivel szabadab-
ban élhettük meg az elmúlt évün-
ket. Több rendezvényünk is meg-
valósult a tavalyi évhez képest, és 
döntéshozóink is visszatérhettek a 
községi ülésterembe, hogy igazgat-
hassák településünk ügyes, bajos 
dolgait. Szeretném megköszönni a 
Csókakői Heffi ngen Baráti Társa-
ság, vagyis a Luxemburgi Társaság 
támogatását a temetői kannatartó 
és a vadonatúj öntözőkannák ki-
telepítéséhez. Kérem, használják 
egészséggel, és vigyázzanak rá! 

Még hátra van szűk egy hónap eb-
ből az évből, amikor Szent Miklós 
napján ezeket a sorokat a papírra 
vetem. Megkezdődött a Csókakői 
Adventi Várakozás rendezvényso-
rozata vasárnaponként. Eddig két 
gyertyagyújtás zajlott le, az első 
gyertyát Dr. Sörédi Pál egyház-
községi képviselő-testületi elnök 
gyújtotta meg, a Csókakői Római 
Katolikus Egyház képviseletében, 
majd az azt követő vasárnapon 
maga a Mikulás volt a segítőm, 
akinek köszönhetően fellobbant a 
láng a második gyertyán is. Kicsik-
nek és nagyoknak örömére szerény 
ajándékkal, de annál nagyobb sze-
retettel ajándékozta meg közössé-
günket ezen a szép havas napon 
Szent Miklós képviselője Csóka-
kőt. Szeretném itt is megköszönni 

minden segítőnek, akik ezt a csodát 
a Csókakői Adventet létrehozzák, 
segítik, dolgoznak érte, díszítenek, 
forralt bort főznek, képet, felvételt 
készítenek, zsíros kenyeret kennek, 
pogácsát sütnek, takarítanak, havat 
lapátolnak, hangosítanak, prog-
rammal kedveskednek. Köszö-
nöm, hogy ennyien eljönnek, hogy 
újra együtt lehetünk. Az Adventet 
követően december 24-én éjfélkor 
lesz a Karácsonyi Szent Mise, oda 
is várunk mindenkit nagy szeretet-
tel! Ünnepeljünk együtt!

Áldott, Békés Karácsonyi Ün-
nepeket, és eredményekben gazdag 
Boldog Új Évet Kívánok minden-
kinek!

Csókakő, 2021. december 6.
Fűrész György polgármester
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
KARÁCSONYRA

A Szent Donát Borrend az Csó-
kakői Advent előtt még részt vett a 
Tihanyi Apátságban megrendezett 
Garda Fesztiválon, ahol borrendün-
ket címzetes hegybírónk Horváth 
Csaba képviselte. A téli hónapok 
sem múlnak el események nélkül, 
hiszen a Csókakői Advent minden 
vasárnapján készülünk forralt borral 
és egy kis rágcsálni valóval a közsé-
gi kemencénél.

Tihany- Garda fesztivál. A tiha-
nyi bencés kolostort I. András alapí-
totta. Alapító oklevele a legrégebbi 
formájában fennmaradt magyaror-
szági oklevél. Középkori kolostor, 
melyen átvonult egy évezred. Fontos 
a magyarok hitében, lelkiségében és 
a folytonosságban.A Garda fesztivál 
régi hagyomány, a hal és a bor ün-
nepe a bencések áldásával, melyen a 
Szent Donát Borrend, idén is képvi-
seltette magát Horváth Csaba által. 
Az eseményen a borrendek felvo-
nultak, hajóra is szálltak és megko-
szorúzták a Balatont. Az idei évben 
elmaradt a Garda halászása, ám úgy 
tűnik, hogy előre lehalászták a ba-
latoni Gardát, hiszen sütve lehetett 
kóstolni ebből a nemes halfajtából.

Ha Advent első vasárnapja, akkor 
megkezdődik Csókakőn is az adven-
ti várakozás. Az idén is mint, minden 
évben a Szent Donát Borrend bizto-
sítja a forralt bort a rendezvényhez. 
A községi kemencéhez pakolunk ki, 
ahol az üstben forraljuk a bort, és 
egy kis pogácsával, harapnivalóval 
kedveskedünk az Adventre kilátoga-
tó csókakőieknek és a vendégeknek. 
December 10-én a Csókakői Műve-
lődési Házban évzáró bankettet tart 
a borrendünk, ahol értékeljük az el-
múlt esztendőt. Az idei évben még 
ezen kívül december 24-én az éjféli 
misén is részt veszünk majd, hiszen 

egyházi előljárónk Mórocz Tamás 
plébánosunk, címzetes apát meg-
ígérte, hogy pontban éjfélkor lesz 
ez a lélekemlő szent mise, amire mi 
is készülünk majd a hívek örömére 
egy kis forralt borral. Jézus Krisztus 
születését ünneplő misét követőn az 
idei évben Bodajkon a Szent János 
Napi Szent Misével, és borszente-
léssel zárjuk a 2021-es évet. De tér-
jünk vissza az Adventhez. Évek óta 
tapasztaljuk, hogy sokan kérdezik 
tőlünk, hogyan kell forralt bort ké-
szíteni és tudnánk-e receptet mon-
dani. Természetesen a Szent Donát 
Borrend tagjainak sokféle receptjük 
van, és nyilván nem lehet mindet itt 
közölni, de egy általánosan használt 
receptet megosztanék itt az olvasók-
kal, hogy aki nem mert, vagy nem 
tudott karácsonykor forralt bort ké-
szíteni az ünnepi vacsorához, most 
megpróbálkozhasson vele. A leg-
fontosabb szabály, amit meg kell je-
gyezni a forralt borral kapcsolatban, 
hogy csak kiváló minőségű jó borból 
szabad készíteni azt, legyen az újbor, 
vagy akár óbor!

A forralt bor valamiért a kará-
csonyhoz kötődik, pedig kellemes 
melegítő ital lehet, persze mérték-
kel fogyasztva.

Csókakő szerencsés helyzetben 
van, mivel jelentős szőlőterületek 
vannak a közigazgatási területén, eb-
ből kifolyólag minden évben nagyon 
sok házi borunk készül. Önmagában 
is szeretjük a borokat, de a forralt bor 
különösen közel áll a szívünkhöz. 
Ahogy beköszönt az ősz és túl va-
gyunk a szüreten, alig várjuk, hogy 
az újbor letisztuljon, és készülhessen 
belőle egy jó kis fűszeres változat. 
Csókakőn inkább az óborból készí-
tett forralt bornak van hagyománya, 
s ha ősszel nem készítettünk forralt 
bort az újborból, abban biztosak va-

gyunk, hogy a hideg tél és a havazás 
megérkezésével Csókakő borkedve-
lő lakossága forralt bort fog készíte-
ni. Ez az ital nemcsak a karácsonyi 
ünnep, hanem a disznóölések és az 
ekkortájt ünnepelt névnapok, baráti 
összejövetelek, az adventi vasárna-
pok, sőt a közel fél évszázados múlt-
ra visszatekintő Téli Kupa itala is! 

A forralt bort készíthetjük vörös- 
vagy fehérborból, a vörös talán a 
gyakoribb, de mi, fehér bort termelő 
borvidék okán is legjobban a fehér-
ből szeretjük elkészíteni. Nagyon 
sok mindent dobálhatunk a borba a 
fahéjtól kezdve a citromig, a kreati-
vitásunkra van bízva, hogy mit ra-
kunk bele. Az, hogy mennyi cukrot 
teszünk hozzá a bor típusától függ. 
Egy száraz vörösbor akár 3-4 evőka-
nál cukrot is elbír, míg egy édes bor-
ba lehet, hogy semennyi sem kell. 
Egy biztos, hogy Csókakőnek sok 
titkos családi receptje van és min-
denki a sajátjára esküszik, hogy az 
a legjobb. Igazából nagyon egyedi 
lehet a forralt bor, ahány ház, családi 
pincészet, annyi féle forralt bor ké-
szül itt kis falunkban.

A cukrot helyettesíthetjük mézzel 
is, de akkor az ízélmény is kicsit más 
lesz. Gondoljunk csak arra, hogy a 
tea is milyen más mézzel. Csókakői 
forralt borba, ha mézet használunk, 

BORRENDI HÍREK
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akkor lehetőleg a helyi mézterme-
lőktől vásárolt helyi mézzel tegyük 
ezt. Megfi gyelte több borosgazda, 
hogy a legjobban főleg az Ezerjó faj-
tájú borból készült borhoz a csóka-
kői méz illet, akkor volt a legharmo-
nikusabb a forralt bor, ha csókakői 
mézet raktak hozzá. Mi legtöbbször 
csak narancsot teszünk még bele 
pluszban, de lehet citromot vagy 
almát is. Maga a bor is lehet eleve 
gyümölcsbor, akár cider is, ezt is 
tovább ízesíthetjük. A lényeg, hogy 
felejtsük el, hogy a rossz bor jó lesz 
majd forraltnak!

A FORRALT BOR receptje:

Hozzávalók -4+ adaghoz:
• 75 dkg bor
• 1 darab narancs
• 8 darab szegfűszeg
• 2 darab fahéj
• 2 darab ánizs
• 2 evőkanál cukor
• opcionális citrom
o Előkészítési idő: 5 perc
o Elkészítési idő: 15 perc
Elkészítés:
Karikázzuk fel a narancsot (és a 

citromot). Rakjuk az összes hozzáva-
lót egy lábasba, kezdjük el melegíte-
ni a bort. A cukrot vagy mézet annak 
megfelelően tegyük bele, hogy mi-
lyen fajta bort választottunk. Tegyük 

rá a fedőt, kis lángon főzzük, ha már 
gyöngyözik a bor, kapcsoljuk le alat-
ta a lángot, nem szabad forrnia, nem 
akarjuk ugyanis, hogy elpárologjon 
az alkohol. Tálalásnál kivehetjük a 
fahéj-, ánizs-, szegfűszegdarabokat 
a borból, de a hangulat kedvéért az 
se baj, ha benne maradnak. Ha még 
szeretnénk, szeleteljünk pluszban 
narancsszeleteket, és arra öntsük a 
forralt borunkat. Egészségükre!

Áldott, békés karácsonyt! Ered-
ményekben gazdag boldog új évet 
kívánunk!

Csókakő, 2021. december 6.             
Szent Donát Borrend

ISKOLAI HÍREK

Az elmúlt hónapok ismét mozgalmasan teltek 
iskolánkban.

Programjaink:
Meghívást kaptunk az óvodától a Mihály-napi vásár-

ra, első osztályos tanulóink nagyon jól érezték magukat 
a programon. Az Idősek Napja alkalmából kis műsorral 
és ajándékkal készültünk a csókakői idősotthon lakói-

Körzeti asztalitenisz versenyen 
szép eredményeket értek el tanu-
lóink: Trádler Petra 1.hely, Szabó-
Monok Kirill 2. hely, Kiszely Ábel 
3. hely, Krauser Róbert 4. hely, 
Berényi Bence 5. hely.

„Menő jövő” rajzpályázatonTajti 
Szonja 2. osztály 1. helyezést ért el, 
WaldeLilien 2. o. 3. helyezést ért el.

„Kedvenc népmesém” rajzpályá-
zaton Király Bíborka 2. osztályos 
tanuló 2. helyezést ért el.

„Kölyökszemmel a polgárőrség-
ről” rajzpályázat: Király Bíborka 
2. hely, Tajti szonja 3. hely.

Leonardo Média Akadémia 
Gimnázium, Szakgimnázium és 
Általános Iskola Nyírbátori Tagin-
tézménye által szervezett „Ősz sze-
le zümmög” rajzpályázaton Tóth 

nak. Megemlékeztünk a Zene Vi-
lágnapjáról. Október 6-án  az aradi 
vértanúkról iskolai keretek között a 
8. osztályosok műsort adtak az isko-
larádión keresztül.A vár felszabadu-
lásának évfordulója alkalmából elő-
adásokon, játékos feladatokon, íjá-
szaton és rajzpályázaton vettek rész 
az osztályok.  Október 16-án a szülői 
szervezet újbor bált szervezett, ez-
úton is köszönjük a sok támogatást, 
tombola felajánlást és a szülők mun-
káját. Megrendeztük az őszi papír-
gyűjtést,  részt vettünk az országos 
„Te szedd” szemétgyűjtési akcióban. 
Megemlékeztünk az 1956. október 
23-i eseményekről, iskolánk tanulói 
színvonalas műsorral készültek. 

Mártonnapi vigasságokat tartot-
tunk, az osztályok Márton-napi de-
korációba öltöztek. November 11-én 
színes programok várták ez alkalom-
ból a gyerekeket: lámpáskészítő ver-
seny, fi lmvetítés, lámpás felvonulás.

Versenyek:

A meghirdetett országos Zrínyi 
matematika versenyen több tanuló-
ink is képviselteti magát.



4   XXV. évfolyam 12. szám

Olívia Fióna 3.osztályos tanulónk 
arany minősítést, Tajti Szonja 2.osz-
tályos tanulónk pedig ezüst minősí-
tést ért el.

„Az én váram” rajzpályáza-
ton 1. helyezést ért el Tajti Szonja, 
2. helyezett lett Csöngedi Zétény 
2.osztályostanulónk, 1.helyezést ért 
el Polacsek Csaba 3.osztályos tanu-
lónk.

Az Ivanics Kft. „Álomautóm 
„ rajzpályázatán Nádvári Viktória 
3.osztályostanulónk 1.helyezést ért 
el, Abért Szabolcs 4.osztályos tanu-
lónk 2.helyezett lett.

„Balatoni halmesék” pályázaton 
a legmozgalmasabb rajz címet nyer-
te el és ezzel a különdíjat Mike Lau-
ra 3.osztályostanulónk. Értékes aján-
dékcsomag és 2 személyes balatoni 
hajóút a nyereménye.

Domján Optikák „Szuperhő-
sök szemüvegben” rajzpályázatán 
Szabó Zsolt 2.osztályostanulónk és 
Nádváry Viktória 3.osztályos tanu-
lónk 3.helyezést értek el.

„Álmaim tortája” rajzpályá-
zaton iskolánk tanulói kiemelke-
dő eredményt értek el. Oklevelet 
és ajándékcsomagot kapott: Tajti 

nyen Balázs Eszter és Fűrész Eszter 
8. osztályos tanulók képviselték is-
kolánkat. Balázs Eszter I. helyezést 
ért el.

Gratulálunk tanulóinknak a ki-
magasló eredményekhez!

Téli szünet időpontja:

2021. december 21- 
2022. január 2-ig

Utolsó tanítási nap: 
 2021. december 20. hétfő
Első tanítási nap: 
 2022. január 03. hétfő

Mindenkinek áldott, szeretetteljes 
karácsonyt kívánok! 

„Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavábanmegferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.”

-Wass Albert

Bócz Éva
tagintézmény-vezető

Szonja, Walde Lili és Strohéber 
Zalán 2.osztályostanulónk. Sza-
bó Klarissza a 3.osztályból, Bágya 
Dzsenifer és Licska Lilla a 4.osz-
tályból.

A Tóparti Gimnázium által meg-
rendezett német szépkiejtési verse-
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ÉVZÁRÓ GYŰLÉST TAR-
TOTTAK POLGÁRŐREINK

A Csókakői Polgárőrség 2021. 
december 2-án tartotta évzáró állo-
mánygyűlését a Csókakői Művelődé-
si Házban, ahol értékeltük az elmúlt 
év munkáját. Magyarországon a pol-
gárőrök 30 éve önkéntes munkát vé-
geznek, fi zetségük a hála és a köszö-
net. Ez a hitvallás és munka emelte 
a polgárőrséget olyan magas szintre 
a társadalmi elismertség terén, ahol 
napjainkban van. Csókakőn, 1919. 
augusztus 8-án alakult meg a Csóka-
kői Polgárőrség, majd a kilencvenes 
évek közepén alakult újjá, s 1997-től 
csatlakoztunk az Országos Polgár-
őr Szövetséghez. Az elmúlt 102 év 
alatt sok mindenen ment keresztül 
a szervezetünk, de egy biztos, hogy 
az akkori és a mostani polgárőrök 
célja ma is a település közbiztonsá-
gának biztosítása volt. A polgárőr-
ség elsődleges feladata a közterü-
letek rendje, biztonsága érdekében 
végzett járőrszolgálat. A polgárőr 
a szolgálatát csak megfelelő fi zikai 
és mentális állapotban, tiszta, kul-
turált, a szabályzatnak megfelelő 
formaruhában végezheti. A pogárőr 
a szolgálatát csak műszakilag alkal-
mas járművel és a használatára meg-
lévő jogosultsággal kezdheti meg. 
A polgárőr a közlekedési szabályok 
betartásával mindig példát mutat. 
A polgárőr a szolgálata során az ál-
lampolgárokkal mindig udvariassan 
beszél, segítőkész, együttműködő. 
A hitvallásához hűen intézkedése 
alatt végig szakszerű. A polgárőr a 
szolgálata során fi gyelemmel kísé-
ri a környezetét. A szabálysértések, 
bűncselekmények elkövetését meg-
akadályozza, a jogsértőket előírás 
szerint visszatartja és átadja az ille-
tékes hatóságnak. A polgárőr a köz-
területi járőrszolgálata során minden 
estben segítséget nyújt a bajbajutot-

taknak. A polgárőr a közterületi jár-
őrszolgálata során minden esetben 
segítséget nyújt a bajbajutottaknak. 
A rendőrrel közös járőrszolgálat 
során a rendőr a járőrparancsnok, a 
polgárőr az ő utasítást követi. A pol-
gárőr a külterületeken ellátott szol-
gálata során kiemelt fi gyelmet fordít 
az ott megjelenő idegen járművekre, 
személyekre, valamint az illegális 
hulladéklerakó helyekre. Az infor-
mációcsere érdekében a polgárőr jó 
kapcsolatot alakít ki az önkormány-
zatokkal, a helyi szervezetekkel és a 
rendészeti feladatokat ellátó szemé-
lyekkel. A polgárőr folyamatos kap-
csolatot tart a tanyavilágban élőkkel, 
és amennyiben szükséges, segítséget 
nyújt nekik. Kiemelt fi gyelmet fordít 
a településeken élő idős emberekre. 
Magyarország kormányának straté-
giai partnere az Országos Polgárőr 
Szövetség és a polgárőrök, ezért, a 
Belügyminisztérium útján kiemelt 
költségvetési forrással, új jogszabá-
lyokkal, új polgárőr-igazolvánnyal, 
emelkedő szolgálati óraszámok el-
ismerésével támogatja, és erősíti a 
Polgárőrség működését. A szolgá-
latba lévő polgárőrök 2000. év óta a 
jogszabály szerint közfeladatot ellá-
tó személynek minősül.

 
A Csókakői Polgárőrséget a Csó-

kakői Községi Önkormányzat ki-
emelten támogatja. Az önkormány-
zat, mint alapító a polgárőrségünk 
fennállásának 100. évfordulóján 
2019-ben csapatzászlókat adomá-
nyozott szervezetünknek, amiket 
Szent Donát napján szentelt fel Mó-
rocz Tamás plébános, a csókakői bú-
csúkor. A Csókakői Polgárőrség egy 
járőrautóval, egy csapatszállító kis-
busszal, két darab kismotorral, és két 
darab járőrkerékpárral rendelkezik. 
A polgárőriroda helyiségét az Orvosi 
Rendelő épületében biztosítja az ön-
kormányzat. Az idei évben vezettük, 

hogy mennyi bevetésben kellett részt 
vennünk. A járőrszolgálatok száma, 
közterületbiztosítás 104 szolgálati 
nap volt. Ezen kívül még 65 járőr-
szolgálaton kívüli egyéb intézkedés-
ben vettünk részt. Mi biztosítottuk a 
rendezvényeinket, és a temetéseknél 
18 alkalommal zártuk és biztosítot-
tuk a Rákóczi Ferenc utca zárását, 
ami lehetővé tette a temetések biz-
tonságos és zavartalan lebonyolítá-
sát. Ezúton is, szeretnénk a polgár-
őreink munkáját megköszöni, akik 
a szabad idejüket feláldozva végzik 
a közbiztonság javítása érdekében 
társadalmi, önkéntes munkájukat. 
Köszönjük a lakosság támogatását, 
és együttműködését! Mindenkinek 
áldott, békés karácsonyt és boldog új 
évet kíván a Csókakői Polgárőrség!

Csókakő, 2021. december 6.                                                  
Csókakői Polgárőrség

POLGÁRŐR HÍREK
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FOKOZOTTAN FIGYELJÜNK 
A TÉLI ÚTVISZONYOKRA

Az elmúlt időszakban téliesre 
fordult az időjárásunk. Megjelent a 
jegesedés a közutakon és leszállt a 
köd is az utakra, helyenként 20 és 50 
méter látótávolsággal. Megdöbbentő 
volt megtapasztalni november 21-én 
vasárnap egy vonulás során, hogy a 
tejföl ködben az amúgy is veszélyes 
81-esen polgártársaink ész nélkül a 
feltorlódott autósort elkezdik előzni, 
nem egy esetben! 

Elgondolkoztunk rajta, tapasztal-
va, látva ezeknek a sikertelen ma-
nővereknek az eredményét, törött 
csontok, vérző fej, halottak látványa, 
totálkáros autók, összetört életek, 
hogy megéri 5 perccel korábban a 
bevásárlóközpontba beérni? Koc-
káztatva a családunkat, másokat, az 
egészségünket? Az autóvezetés nem 
játék, veszélyesüzem, kérjük fele-
lősségteljesebben közlekedjenek, 
ha ránk nincsenek is tekintettel, leg-
alább a családjukra tekintsenek, gon-
dolják át, hogy egy rosszul megvá-
lasztott sebesség, manőver micsoda 
tragédiákkal és következményekkel 
jár! 

Egyesületünk 2021.11.22-én hét-
főn 7 óra 17 perckor kapta a riasz-
tást, miszerint a 81-es számú főút 
17-es kilométerszelvényénél két 
személyautó frontálisan ütközött, az 
egyik az árokba borult. A baleset so-
rán az autóba nem szorult be senki, 
a forgalmi akadály megszüntetését a 
Móri Önkormányzati Tűzoltósággal 
és Móri Önkéntes Tűzoltósággal kö-
zösen végeztük. Szépen kérünk min-
denki legyünk fokozott fi gyelemmel 
a megváltozott útviszonyokra, hogy 
mindenki hazaérjen!

Az elmúlt években több eset-
ben riasztották a karácsonyi ünnepi 

időszakban a tűzoltókat, az ottho-
nokban, szociális intézményekben 
az adventi koszorún égő gyertyák, 
karácsonyfán elhelyezett csillag-
szórók, illetve meghibásodott elekt-
romos karácsonyfadíszek okozta 
tüzekhez. Tekintettel a közeledő 
ünnepekre a Békéscsabai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség felhívja a 
lakosság fi gyelmét az alapvető biz-
tonsági szabályok betartására, a nyílt 
láng, valamint az elektromos áram-
mal működő villamos berendezések, 
díszek tűzvédelmi szempontú meg-
felelő használatára.

 
1. Az adventi koszorúkat he-

lyezzék olyan felületre, amely nem 
éghető anyagú (pl. fém, vagy hőálló 
üveglap) és a közvetlen környezeté-
be se tegyenek lehetőleg más éghető 
anyagokat! A koszorúkon elhelye-
zett gyertyák alá tegyenek nem ég-
hető anyagú szigetelő alátétet (fém 
talp)!

2. Gyertyákat csak felügyelet 
mellett égessék a nyíltlángú világító 
eszközöket, mielőtt a helyiséget el-
hagyják, fújják el a lángot! (A tűz-
esetek jelentős részét az égve felej-
tett gyertyák okozzák!)

3. Csillagszórókat, díszgyer-
tyákat csak felügyelet mellett éges-
senek, használat után a gyertyákat 
oltsák el!

4. Csak a tűzvédelmi előírá-
soknak megfelelő, megfelelőségi ta-
núsítvánnyal rendelkező elektromos 
üzemelésű lámpafüzéreket használ-
janak! A tanúsítvánnyal nem ren-
delkező villamos berendezések leg-
többször rossz minőségűek, komoly 
veszélyt jelenthetnek! A lámpafüzé-
reket éjszakára, vagy hosszabb tá-
vollét idejére se hagyják bekapcsol-
va!

5. Az égő gyertyát, mécsest 
tartalmazó koszorút ne tegyék huza-
tos helyre! (égő gyertya elborulhat, a 
tűz tovább terjedhet)

6. A villamos berendezések 
működtetéséhez használt elektromos 
hosszabbítók teljesítménye igazod-
jon az elektromos díszek teljesítmé-
nyéhez. A hosszabbítók rendelkez-
zenek megfelelőségi tanúsítvánnyal.

7. A gyertya, mécses égésekor 
ügyeljenek a kanóc hosszúságának 
helyes megválasztására! (ne legyen 
túl hosszú)

8. A gyertyát, mécsest soha 
ne hagyják teljesen leégni! Az égő 
gyertya, mécses oltására mindig tart-
son a közelben megfelelő eszközt 
(tűzoltókészülék, víz)!

Végezetül, szeretnénk megkö-
szönni az önkéntes tűzoltóink ön-
zetlen munkáját, a lakosság együtt-
működését, és támogatását. Minden-
kinek áldott, békés karácsonyt, és a 
jövő esztendőre pedig eredmények-
ben gazdag boldog új évet kívánunk!

Csókakő, 2021. 12. 06.                                                             
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

TŰZOLTÓ HÍREK
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A színvonalas szintlépés

Az év utolsó hónapjában néha-
napján jólesik, ha kicsit leülünk, 
egy meleg tea vagy éppen jó csókai 
forralt bor kíséretében és gondol-
kodunk. Visszatekintünk mennyi 
minden csodás dolgot éltünk meg, 
mennyi kedves emlék gyűlt fel a szí-
vünkben az adott esztendő során. 

Ennek fényében, én is helyet fog-
lalok és elmesélem, milyen esemé-
nyek szálltak be ősszel Barkócaber-
kenyék naptárába, akár csak a sárga, 
hulló falevelek.

Az októbert, és annak 2. napját 
mindjárt nem is egy, hanem kettő, 
igazán nagyszabású fellépéssel nyi-
tottuk, amiken eddig csak álmunk-
ban és kósza gondolatainkban ve-
hettünk részt. Elsőnek ellátogattunk 
Mórra, hogy tiszteletünket tegyük a 
Bornapokon. Így hát szombat reggel 
megragadtuk súlyos ruhazsákjain-
kat, kisbuszba szálltunk és robog-
tunk is, a Radnóti Miklós Általános 
Iskola felé. Amint megérkeztünk, 
kedvesen fogadtak minket majd el-
foglalhattuk az öltözőnket. Nagy 
izgatottság járta át a csapatot, szülő-
ket, és minket táncosokat egyaránt. 
Ezt a felfokozottságot azonban si-
keresen lefojtottuk, a helyi zenekar 
és egy kis próba segítségével. Mikor 
minden hang és lépés a helyére ke-
rült, elérkezett az öltözés ideje, és 
mivel 3 számmal is készültünk, kü-
lönösen fi gyelnünk kellett, mit hova 
teszünk le és veszünk fel. Szerencsé-
re volt néhány lelkes segítők ennek 
lebonyolítására, akiknek nagyon kö-
szönjük, hogy minden alkalommal 
ott vannak nekünk.

 Déli harangszóra fel is sorakoz-
tunk a lépcső elé, és tanáraink biz-
tató szavaival eltelve léptünk fel a 
színpadra. Amint táncolni kezdtünk, 
elfeledtünk minden problémát, fő 

célunk volt, hogy jól érezzük ma-
gunkat, melynek egy kibomló haj-
fonat sem szabhatott akadályt. Sike-
rességünket végül a hangos taps és 
mosolygó arcok sora bizonyította. 

Felocsudásra azonban nem volt 
túl sol idő, hiszen egy gyors ebéd 
után indulhattunk is Székesfehérvár-
ra, a „Fejér színei” elnevezésű nép-
tánc gálára, melyet az Alba Regia 
Táncegyüttes rendezett.

Az út alatt új erőre kaptunk, így 
ismét készek voltunk lehengerel-
ni közönségünket, ezúttal csak a 
Domaházi táncunkkal. Immáron ki-
sebb csomagokkal, akár egy nagy, 
ősszel is zöldellő lapulevél vonul-
tunk át a parkolón és célba vettük 
újdonsült bázisunkat.

Nem sokkal később pedig újra 
egy pódiumon találtuk magunkat, 
ahol a főpróba keretén belül ismét 
élő zenére járhattuk a friss csárdást, 
igazíthattunk a térformán.

A későbbiekben bőven jutott 
időnk beszélgetni, gyakorolni, fel-
fedezni a Feketehegy-Szárazréti 
Kultúrudvar. 

Midőn szólított a kötelesség, fel-

öltöttük a rakott szoknyákat, mel-
lényeket és amint kalapdíszek is a 
megfelelő szögben álltak, a nézőtér-
re siettünk, hogy szemügyre vegyük 
az előttünk sorra kerülő tánccsopor-
tokat. A program listáján 17 együttes 
neve tündökölt, ifjabb Berkenyéink 
pedig a 11. helyen lettek feltűntetve. 

Így hát, mikor eljött a mi időnk, 
felhőtlen tekintettel, büszkén lép-
tünk a publikum elé. 

Zengett az ének, tarkítva sok 
csujogatással, hajlítással. Vigyorunk 
egyre őszintébbé szélesedett, szin-
te megfoghatóvá vált a jókedv, az 
energia és a szeretet, mely belőlünk 
áradt, és aminek semmi sem állhatta 
útját.

Az előadás végeztével a kihe-
lyezett öltözőbe siettünk, és meg-
beszéltük, milyen remekül éreztük 
magunkat. Ezt egy jó adag dicséret 
és ölelés követte, mindazoktól akik 
velünk voltak, sőt néhány könny-
csepp is legördült az arcukon. A há-
zigazdák tiszteletében és elismerésé-
ben is részesülhettünk, akiktől nem 
igazán búcsúztunk el, hiszen két hét-
tel később újra találkozunk, ezúttal 

BARKÓCABERKENYE HÍREK
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az Alba Regia székházában. A napot 
egy Nagy Feró koncert zárta, amit 
igazi barkóca-módra élveztünk. 

A „Húzd keresztül…!” Gyermek 
és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Fesz-
tiválját idén 8. alkalommal rendez-
ték meg, viszont számunkra ez volt 
az első minősítő találkozó, annak 
ellenére, hogy a járványhelyzet a va-
lódi rangsorolást meggátolta.

Itt ismét zenekar játszotta nekünk 
a domaházi talpalávalót, amelyet épp 
úgy élveztünk, mint korábban. A 3 
tagú zsűri minden csoportot szóban 
értékelt, amit a néptánctanárokkal, 
koreográfusokkal meg is osztottak. 
Ezzel párhuzamosan a 200 fellépő 
számára táncház állt rendelkezésre, 
amivel egy-kettőre megtöltöttük a 

táncteret nem csak emberrel, de han-
gos énekkel és vidámsággal is is.

Miután tanáraink, Gábor és 
Gyöngyi visszatért a minősítési tájé-
koztatóról, elmesélték nekünk az el-
hangzottakat, amiket azóta is észben 
tartunk.

A délutánt ezután egy közös 
uzsonnával folytattuk a városban, 
majd 4 óra tájban, emlékekkel teli 
indultunk neki a hazavezető útnak.

Azonban a Barkócáknak nem 
sokat kellett várniuk, hiszen novem-
ber 6.-án helyi rendezvényen kellett 
megjelenniük, de ez alkalommal 
mint szervezők.

 A Márton-napi Libavacsora már 
igen szerves részét képezi a hagyo-
mányok megőrzésben Csókakőn, 

amit egy év kihagyás után még na-
gyobb öröm volt megrendezni. Dí-
szítés, térítés, felszolgálás, mindenki 
szorgosan segített, amiben csak kel-
lett, hogy minél szebben sikerüljön 
az este, mely éjszakába nyúlóan, ze-
nével, vigadalommal szórakoztatta a 
megjelenteket.

A Barkócaberkenye Néptánccso-
port nevében mindenkinek, áldott 
békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!

Csókakő, 2021.11.17
Palocsai Linda

Barkócaberkenye Néptánccsoport

„…A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr 
útját, egyengessétek ösvényeit!

Lk 3,4b
EGYHÁZI HÍREK

A mai vasárnapig bezárólag vár-
juk, a templomainkban külön elhe-
lyezett perselyekbe az adakozást, 
a rászoruló testvéreink karácsonyi 
csomagjaira!

2022-es évi naptárak érkeztek; 
katolikus kalendárium (800.- Ft), 
forgathatós falinaptár (500.- Ft), és 
egylapos falinaptár (100.- Ft). Temp-
lomainkban a kitett helyen megvásá-
rolhatók

Már most hirdetjük, hogy két hét 
múlva hétfőn, december 13-án este 6 
órakor fatimai engesztelést tartunk a 
bodajki kegytemplomban. Az ünne-
pi szentmisét Fódi Ákos várpalotai 
plébános atya imádkozza, mely alatt 
gyóntatástbiztosítunk. Szeretettel 
várunk mindenkit!

Jövő vasárnap délután 4 órától a 
bodajki kegyhely megújult orgoná-
ján felvett CD bemutatóval egybekö-
tött orgonakoncertlesz. Dr. Bednarik 
Anasztázia orgonaművész asszony 
hangversenye után megvásárolható 
az új CD lemez (3.000.- Ft), mely 
jó karácsonyi ajándék-lehetőség is 
egyben.

Csókakőn tovább folytatódott a 
Magyar Faluprogram keretében a 
Szent Donát Plébánia Templom fel-
újítása. A terveink szerint a kivite-
lezők, ha az időjárás is kegyes lesz 
hozzánk december 24-re befejezik 
a munkálatokat. A templom óráját 
is szeretnénk megcsináltatni, így a 
hiányzó 3 db óralapot, és a hozzátar-
tozó működtető szerkezetet is befog-
juk építeni a templomtoronyba. Saj-
nos a toronyórára, már csak korláto-
zottan állnak rendelkezésre a pénz-
ügyi forrásaink, éppen ezért várjuk 
a híveink és a helyi vállalkozóink 
adományait, hogy megvalósíthas-
suk a templomunk teljes körű külső 
megújulását és a toronyóra 2008 óta 
húzódó befejezését. Felajánlásaikat 
ezúton is köszönjük! A járvágyügyi 
helyzet miatt az adventi időszakban 
a reggeli 6 órai szent misék csütör-
tökön elmaradnak. Elmarad továbbá 
a csütörtöki 17 órás mise is. Szent 
misét illetve igeliturgiát vasárnap 11 
órakor tartunk a Szent Donát Plébá-
nia Templomban, és minden adventi 
vasárnapon 17 órakor a Művelődé-
si Ház parkjában felállított községi 
adventi koszorúnál gyertyagyújtás 

lesz. Tájékoztatjuk a csókakői híve-
inket, hogy az Éjféli Mise az elmúlt 
évekhez hasonlóan, fi gyelembe véve 
a lakosság, a civilszervezetek, és a 
Csókakői Egyházközségi képvise-
lő-testület kérését hagyományaink 
szerint, 2021. december 24-én 24 
órakor lesz. Szeretettel várunk min-
denkit a Csókakői Éjféli Misére!
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Közös programok

Dátum Id pont Helyszín Esemény

12:15 Zámoly Adventi gyertyagyújtás HG

15:00 Iszkaszentgyörgy /F tér/ Kisiszkai kereszt megáldása, gyertyagyújtás OA
16:00 Bodajk Városi gyertyagyújtás-Szent Miklós érkezése MT
12:15 Zámoly Adventi gyertyagyújtás MT

Bodajk Városi gyertyagyújtás-orgonakoncert – CD bemutató MT

Sárkeresztes / Faluház el tti tér/ Óvodások m sora kapcsán lelki gondaltok HG

Bodajk Városi gyertyagyújtás MT

Sárkeresztes / Faluház el tti tér/ Falukarácsony OA

20-23 17:00-18:00 Bodajk Gyóntatás

5. v.

12. v.
16:00

19. v 16:00

December

Liturgikus elmélkedés
Cezáreai Özséb püspöknek Izajás könyvéhez írt magyarázatából(Cap. 40: PG 24, 366-367)

A pusztában kiáltónak szava

    A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek Istenünk ösvényeit! (Mt 3, 3) Nyíltan 
kimondja, hogy mindazoknak, amik a jövendölésekben foglaltatnak, nem Jeruzsálemben, hanem a pusztában 
kell megtörténniük, vagyis elmondja: minek kell megtörténnie, hogy az Úr dicsősége megjelenjék, és minden 
ember megismerje Isten üdvözítő akaratát. Mindez a történelem tanúsága szerint szóról szóra akkor teljesedett 
be, amikor Keresztelő János a Jordán pusztájában az Úr üdvözítő eljövetelét meghirdette, ahol az Isten üdvös-
ségterve nyilvánosságra jutott. Mert Krisztus és az ő dicsősége akkor lett nyilvánvaló mindenki előtt, amikor 
megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállott, és megnyugodott fölötte, és 
ez az atyai hang hallatszott, amely bizonyságot tett a Fiúról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! (Mt 17, 
5) E szavak azt fejezik ki, hogy Isten ősidők óta a járatlan és áthatolhatatlan pusztaságba készül jönni. Továbbá 
nem volt meg Isten ismerete a népekben, sőt Isten igaz emberei és a próféták sem kaptak hozzájuk küldetést. 
Ezért készített ez a hang utat az Isten Igéjének. Az úttalant és rögöset elsimíttatja, hogy az érkező Úr bevonul-
hasson. Készítsétek az Úr útját (Mt 3, 3): ez az az evangéliumi meghirdetés és új vigasztalás, amely arra irá-
nyul, hogy Isten üdvözítő akaratát minden ember megismerje. Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel 
Sionnak: és engedd ki a hangod, jól engedd ki, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek (Iz 40, 9). Ezek a mondatok 
jól kapcsolódnak az előbbiekhez, és alkalmas módon utalnak az evangélistákra, akik hirdetik Isten eljövetelét: 
az emberekhez, miután előbb a pusztában kiáltó szóról adtak hírt. Vagyis helyes sorrendben követi a Keresztelő 
Jánosról szóló jövendölést az evangélisták híradása.Mi más lehetne tehát ez a Sion, mint az, amelyet előzőleg 
Jeruzsálemnek neveztek? Mert az is hegy volt, amint a Szentírás megemlíti: Sion hegye ez, amelyen laktál (vö. 
Zsolt 73, 2). Az Apostol pedig: Ti Sion hegyéhez járultatok (Zsid 12, 22). Vajon talán a régi választott népből 
kiemelt apostoli kar az, amelyről itt szó van? Mert hiszen az apostoli kar ez a Sion, ez a Jeruzsálem, amely Isten 
üdvösségét elfogadta. Ez csatlakozik fönségesen az Isten hegyéhez, tudniillik Isten egyszülött Igéjéhez. Ennek 
adja a parancsot, hogy ott fönt a magas hegyen hirdessék az üdvösség igéit. De ki az, aki ezt az örömhírt hirde-
ti, ha nem az evangélisták kara? Mert mit jelent örömhírt hirdetni? Minden embernek, de mindenekelőtt Júda 
városainak, hirdetni Krisztus földi eljövetelét

Irodai szolgálat:
Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva;szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30 
Tel: 22/410-039  •  www.bodajkikegyhely.hu •  e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés - PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu
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Utolsó helyen áll Csókakő, 
indul a Téli Kupa

Fejér Megyei Hírlapban szerepelt 
Csókakő csapata, mivel az utolsó he-
lyen végeztek játékosaink a Megyei 
III. osztályú bajnokság őszi idényé-
ben. Közzé tesszük a Fejér Megyei 
Hírlap cikkét rólunk:

„A Csókakő zárt a megyei bajno-
ki piramis alján, de nem adják fel, és 
harcolnak!

Győztes meccs nélkül zárta az 
őszi szezont a megyei harmadosz-
tály északi csoportjában a Csókakő. 
Azonban jóval árnyaltabb kép. Sza-
kadó esőben fejeződik be a csókakői 
pálya vonalaink felfestése az eldu-
gott futballpályán, amely mellett – 
mi más – a kék turistajelzés vezet. 
¬Hamar elmosódik a mészcsík, a 
létszám viszont egyre nő, sorra fut-
nak be a játékosok. Módjával, mert 
a szezonkezdethez képest, amikor 
több mint húsz fős keretből gazdál-
kodhattak volt, hogy annak is örül-
tek, hogy tizenegyen összejöttek. Ez 
a probléma egyik forrása, ami miatt 
a teljes harmadosztályt tekintve is a 
legkevesebb ponttal várja az utolsó 
őszi fordulót a zöld-fehér együttes. 
A színkombináció, az immáron fű-
tött klubházban, öltözőben is megje-
lenik, például a hűtőn: a „büfé” fel-
irat romájában. Aligha lesz szükség 
jeges italra. Egy jó kezdőcsapatra 
viszont nagyon az Újbarok elleni 
derbire. A sportszakmai megközelí-
tés egyszerű: „Megvárjuk, mennyien 
leszünk, összedugjuk a fejünket, és 
összeállítjuk a csapatot” – jelenti ki 
egybehangzóan Wittner Márton és 
Szabó Zsolt, akik edzőként négy éve 
vezetik a csapatot. A járvány miatt 
sok a hiányzó, és sok a fi atal, akik 
kevésbé járnak edzésekre. Finoman 
szólva kevés tréninget tudnak vezé-

nyelni. Az Ikarus-Maroshegy sietett 
a segítségükre, Mezővári Balázs 
kettős igazolással bocsátott a ren-
delkezésükre játékosokat, akiknek 
a beilleszkedésre sokszor nem sok 
idejük van: mondjuk a meccs előtti 
bemelegítés. Két üveges sör díszeleg 
az öltözőterem asztalán, ez a két ka-
pusé – mindketten sérültek, egyben 
a klub vezetőségi tagjai is. Weiger 
Balázs és Deák Balázs közül utób-
bi 2019 óta nem tud védeni, előbbi a 
Vértesacsa elleni derbin dőlt ki. Ka-
mionozik, de azt mondja, ez a kikap-
csolódás számára, hétvégén itt lazít. 
Akkor is kijárt, amikor a bajnokság 
félbeszakadt, igyekezett szépítgetni 
a környezetet, ami sajnos „olyan, 
amilyen” – egyelőre. – Van, amikor 
az embernek elmegy a kedve, de 
szakosztályvezetőként azt mondtam, 
ha tizenegyen vagyunk, tizenegyen 
játsszuk le a meccset. Mi nem fogjuk 
feladni, mindig ki fogunk állni. Ezt az 
évet arra szánjuk rá, hogy beépítsük 
a fi atalokat – szögezi le Weiger Ba-
lázs. Rácz László, a klub elnöke mű-
anyag tányérokkal fut be, reggel fel-
tette a sertéspörköltet, hogy délután 
megvendégelje a csapatot. „Adjak 
esernyőt?” – kérdezi a tar fejű part-
jelzőtől egy szurkoló. Nem sokkal 
később, már kevésbé barátságosan 
arra kéri, hogy vegye le a szemüve-
gét, hátha jobban lát. Az első nagy 
helyzet a vendégek előtt adódik. Jól 
jön a házigazdáknak, hogy a vakon-
dokok „megtámadták” a pályát. Ta-
lán éppen egy túráson pattan meg a 

labda és megy a kapujuk mellé. Kép-
telen a játékszer gurulni, leginkább 
mindenütt csak pattog az őstalajon. 
Kivéve ott, ahol bokáig ér a falevél. 
Keményen küzd az Újbarok szorítá-
sában a Csókakő, olykor felborul a 
pálya. Naná, mert „völgynek lefelé” 
támadnak: keresztben három méter 
a szintkülönbség a szögletzászlók 
között. Állítólag Magyar¬almáson 
régen rosszabb volt a helyzet, ott az 
egyik keresztléc jószerével a másik 
gólvonallal volt egy szintben. Az 
első csókakői lövésnél máris jön a 
hazai oldalról a megállapítás: „érik a 
gól”. Nem bánják, hogy jól megáz-
nak. A vendégdrukkerek a pálya sar-
kában lévő fedett parkolóban húzzák 
meg magukat, van, aki ki sem száll a 
kocsiból, végül is az egyik tizenha-
tosra jól rálát. Egy kipattanó labdát 
egy férfi  a levegőből csap le, „együtt 
élek a játékkal” – mondja. „Veled él 
együtt a játék” – jön az egyik hazai 
szurkolótól a refl exió a polgármes-
ter, a klub egykori balhátvédje felé. 
Fűrész Györgynek, és a klubnak egy 
új pálya is az álmai között van, de 
most a hamarosan felépülő torna-
teremre koncentrálnak. – 1978 óta 
évről évről megrendezzük a falusi, 
amatőr csapatoknak a Téli Kupát 
az iskola aszfaltos pályáján, amivel 
a tornaterem szükségességére hív-
juk fel a fi gyelmet. 2023 tavaszán 
indul a tornaterem építése! Így idén 
decemberben itt a hátsó füvesen ren-
dezzük meg a Téli Kupát – mondja 
Fűrész György, aki 2016-ban búcsú-

SPORT HÍREK
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meccsén két góllal akasztotta szögre 
a stoplist. Az önkormányzat támo-
gatja a klubot, igyekeznek pályázni 
jövőre, fejleszteni az infrastruktúrát. 
Az első félidő végére nekiiramo-
dik a Csókakő! Kapujához szegezi 
az Újbarokot. Lehet, hogy meglesz 
az első győzelem? A klubelnök ak-
kor is megvendégeli a csapatot, ha 
nem.  – Soha nem volt még ilyen 
nehéz szezonunk – szögezi le Rácz 
László. – A gyerekeket alig tudod ki-
robbantani a szobából. Nekem min-
denki csókakői, aki a mi mezünkben 
játszik, de valójában a döntő többség 
nem idevalósi. Aki egy kicsit ügyes, 
elszippantják a nagyobb egyesüle-
tek, a 18-20 éveseknél pedig sokat 
nyom a latba, hogy hol lakik a játé-
kos barátnője, ismerősei. Ha máshol, 
elmegy oda játszani. Semmiképpen 
nem szeretnénk abbahagyni! Koráb-
ban mindig a tabella elején voltunk. 
Kellemetlen a helyzet, eddig 50 gólt 
kaptunk, máskor egy egész szezon-

ban nem kapunk ennyit. De dicsé-
ret illeti a csapatot, mert csinálják, 
ahogy tudják. Ez a sport szellemisége. 

Ami jól leképeződik a fordulás 
után: a szünet után hármat vág a 
Csókakő! Szabó Szilárd után Sinka 
Roland, és Falusi József a 70. perc-
re háromgólos előnyt szerez, aztán 
a vendégek tizenhárom perc alatt 
négyet! De a 92. percben Réti Erik 
döntetlenre menti a derbit. 4-4. 

A leggyengébb csapat talán a leg-
erősebb?”      

Szerző: Németh Krisztián Fejér 
Megyei Hírlap.

Indul a Téli Kupa! A Váralja SC 
Csókakő elnöksége úgy döntött, 
hogy az idei évben megrendezik a 
43. Téli Kupát. Sajnos a járvány-
ügyi korlátozások miatt nem tudjuk 
a szokásos helyen az általános isko-
lai pályán megrendezni a tornát, ám 

a korábbi Nyári Kupák helyszínére 
a szervezők elköltöztették a ren-
dezvényt. A Jordán Parkerdő füves 
pályáján lesz tehát megrendezve a 
torna, és bízunk benne, hogy sikeres 
rendezvényt zárhatunk. A Csókakői 
Bajnokságnak is nevezett Téli Ku-
pára az idén 7 csapat nevezett be. 
A címvédő Felvidék, az Öregfi úk, a 
Vértesalja Gyermekei, a TBC, a Su-
hancok, a Faterok és a Csull Juniors. 
A Téli Kupa 2021. december 12-én 
vasárnap reggel 9 órakor keződik 
és 2022. január 23-én vasárnap fog 
befejeződni. A mérkőzések kezdési 
időpontjai: 9 óra, 10 óra és 11 óra. 
Mindenkit szeretettel várunk a Téli 
Kupa új helyszínére a sportpályára.

Áldott, Békés Karácsonyt, és 
Boldog Új Évet Kívánunk minden-
kinek!

Csókakő, 2021. 12. 06.    
Váralja SC Csókakő


