ß Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
MDQXiU;9,,,pYIRO\DPV]iP
7LV]WHOW&VyNDNĘLHN

tünk fel karácsony misztériumára,
s azt gondolom, hogy iskolásaink,
Megint eltelt egy év, s bízom yYRGiVDLQN PHOOHWW D IHOQĘWWHN LV
benne, hogy a karácsonyi ünnep- V]pSWDUWDOPDVVDOHONHWPHOHQJHWĘ
körben megpihent lélekkel vágunk PĦVRUUDO |UYHQGH]WHWWpN PHJ D]

XGYDUWGtV]tWĘIHQ\ĘW$]yYRGiEDQ
NpW FVRSRUWEDQ OpYĘ IiW /ĘULQF]
Ottónak, az iskola karácsonyfáját
pedig Oláh Ferencnek köszönhetMN$]LGĘVHNRWWKRQiEDpVDWHP-

HVHPpQ\HQ UpV]WYHYĘNHW $] LGHL
évben is felajánlásokból sikerült
D IHQ\ĘIiNDW EL]WRVtWDQL D] LQtézményeknek,
közterületeknek,
a templomnak. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek
D IHODMiQOiViW DPLYHO MHOHQWĘVHQ
hozzájárultak a karácsonyi ünQHSKH]$N|]VpJIHQ\ĘIiMiW6WXPSI
)HUHQFDPĦYHOĘGpVLKi]EDQSHGLJ
Stumpf István ajánlotta fel az addig

plomba Psóra György és Makk
József fáit állítottuk fel, az AutiIDUPKR]SHGLJ0DNN/DMRVQpDMiQORWWDIHODKi]DHOĘWWiOOyIHQ\ĘIiMiW
Még egyszer köszönjük a felajánlásokat, s kérem a lakosságot, ha
NLYiJDQGy IHQ\ĘIiMXN YDQ DNNRU
hasonlóan a tavalyi felajánlókhoz,
gondoljanak ránk.
&VyNDNĘMDQXiU
)ĦUpV]*\|UJ\SROJiUPHVWHU

neki az újévnek. Megragadva az alkalmat, kívánok mindenkinek eredPpQ\HNEHQJD]GDJEROGRJ~MpYHW
Az elmúlt adventi várakozás
megszervezésében, és a falu karácsonyi ünnepségnek lebonyolíWiViEDQ PLQGHQ V]HUYH]ĘQHN FLYLO
szervezeteknek ezúton is szeretném
megköszönni a segítséget. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hiszen egy nagy családként készül-
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Várbarátok társasága - Meghívó

A Várbarátok Társasága
2014. február 22-én, szombaton délután 4 órakor tartja
ĠǀǌĄƌſŬƂǌŐǇƾůĠƐĠƚĂĐƐſŬĂŬƅŝ<h>djZ,E͘
D/EEd'dZ^hE<d^Zddd>sZhE<
^D':>E^Z^D1dhE<͊
Sörédi Pál
Várbarátok Társasága Elnöke
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ß
Tuzoltó
hírek
7LV]WHOW&VyNDNĘLHN
0R]JDOPDVLGĘV]DNRQYDJ\XQN
túl lázasan készültünk az adventi
fellépésre. Nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy résztvehettünk az
ünnepélyen. A második pályázatunkat is pozítívan bírálták el és már
meg is kaptuk a kért eszközöket
pV YpGĘIHOV]HUHOpVHNHW 6DMQRV GHFHPEHU iQ pMMHO WĦ]HVHWKH] NHOlett vonulnunk. A Hegyalja utcában
égett egy hétvégi ház. A kémény
J\XOODGWNLpVRQQDQiWWHUMHGWDWĦ]D
faház szerkezetére és a szigetelésre.
$ PyUL WĦ]ROWyNNDO N|]|VHQ |W
IĘYHO YRQXOWXQN D KHO\V]tQUH (] D
WĦ]HVHW LV UiPXWDW PLO\HQ IRQWRV

a kémények vizsgálata, mert úgy
PHJHOĘ]KHWĘN D] LO\HQ WĦ]HVHWHN
Szerencsére a tulajdonosok felébredtek és el tudták hagyni a füsttel
telt épületet, így személyi sérülés
QHP WĘUWpQW 5HPpOMN D] ~M pYEHQ
elkerülnek bennünket a hasonló
esetek, de ha mégis mennünk kell,
akkor mindenki számíthat ránk. Az
eszközeink és az autó alkalmas arra,
hogy beavatkozzunk ha kell. Szeretném megköszönni mindenkinek a
EDQYpJ]HWWPXQNiMiWVHJtWVpgét támogatását mert csak így lehet
egy közösségben jól dolgozni.
A hívó szóra mindig jöttek az
HPEHUHN KD WĦ]K|] YDJ\ iUYt]KH]
kellett a segítség. A tél eddig ke-

gyes volt hozzánk, de azért fel kell
készülnünk a hideg, fagyos idöszakra, ezért kérek mindenkit, hogy foNR]RWWDQ ¿J\HOMQN LGĘV HJ\HGO
pOĘ WiUVDLQNUD PHUW VDMQRV PLQGHQ
pYEHQ W|EEV]|U HOĘIRUGXO KRJ\ D
VDMiWODNiVXNEDQKĦOQHNNLHPEHUHN
mert elesnek, rosszul lesznek. Ezt
PHJHOĘ]KHWMNKDMREEDQRGD¿J\H
OQNHJ\PiVUD)HOKtYMXNLGĘVODNyWiUVDLQN ¿J\HOPpW KD YDODPLEHQ
tudunk segíteni, keressenek benQQNHW V]tYHVVHQ VHJtWQN W]HOĘW
bekészíteni, havat eltakarítani stb...
Kívánok mindenkinek boldog új
évet, magunknak pedig nyugodt, esemény menteset.
7LV]WHOHWWHO:HLJHU/DMRVHOQ|N

Az Adventi Kör hírei
Ismét sikerült széppé, meghitté varázsolni az év végét, a karácsonyra várást, tehát az adventi
LGĘV]DNRW D FVyNDNĘL IDOXKi] PHOletti parkban.
Az advent négy gyertyáját
ebben az évben is olyan személyek
gyújtották meg, akik sokat tettek,
tesznek mind a mai napig a faluért.
Köszönjük nekik az eddig végzett,
áldozatos munkát és azt is, hogy elfogadták felkérésünket és meggyújWRWWiN&VyNDNĘJ\HUW\iLW
Persze nemcsak nekik jár köszönet, hiszen mire mentek volna a
V]HUYH]ĘNDW|EEL|Q]HWOHQHPEHUpV
civil szervezet nélkül, akik jó szándékukkal, szorgalmukkal és jelenlétükkel, lelket öntöttek az egyébként
is meghitt ünnepbe. Sorolhatnánk

itt azoknak a neveit, akik minden
alkalommal mögöttünk álltak, mint
&V|QJHGL$WWLOD.DUJHU/iV]Oy5R]VQ\DL $WWLOD YDJ\ LGĘVHEE )ĦUpV]
György de a nevek felsorolása minGLJYHV]pO\HVPHUWIpOĘKRJ\NLPDrad valaki, aki hasonlóan sokat tett
a négy ünnepi vasárnap lebonyolításában. Tarthatnánk seregszemlét,
számba véve a gyertyagyújtás idején helyt álló civil szervezeteket, diFVpUYHĘNHW|Q]HWOHQVpJNpUWPLQWD
három éve ingyenes forralt bort biztosító Szent Donát Borrendet, de akkor fel kellene sorolnom az összes
egyesületet, szervezetet. Arra kérek
tehát mindenkit, hogy tekintsen el
DOLVWDV]HUĦIHOVRUROiVWyO(]~WRQLV
megköszönjük mindenkinek a sok
munkát, a fellépéseket, a felajánlá-

sokat és a támogatásokat, amelyek
nélkül nem jöhetett volna létre az
a tér, és az a hangulat, ami létrejön
újra meg újra a faluház melletti kis
parkban.
Természetesen nem feledkezünk
meg azokról sem, akik azzal járultak
hozzá az ünnep varázsához, hogy
HOM|WWHN pV PHJQp]WpN D IHOOpSĘN
PĦVRUiW PHJKDOOJDWWiN D NDUiFVRnyi énekeket és megkóstolták a borrend borát.
5HPpOMNPLQGHQNLWXGRWWHOUDNtározni egy kis szeretetet a szívében
a gyertyagyújtások hangulatából.
Jó egészséget és boldog új évet
kívánunk mindenkinek.
)ĦUpV]eYDpV)ĦUpV]%HUQDGHWW
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ß
Egyházközösségünk életébol
,VPpW HOP~OW HJ\ HV]WHQGĘ $
Jóisten szeretete megengedte, hogy
HUHGPpQ\HV pYHW ]iUMXQN $ 
DV HV]WHQGĘEHQ OHKHWĘVpJ Q\tOW D
V]OĘN DNDUDWD V]HULQW D] HOVĘ pV
ötödik osztályban a hivatalos hitokWDWiV EHLQGtWiViUD$ M|YĘ pYEHQ H]
IHOPHQĘ UHQGV]HUEHQ WRYiEE IRO\
WDWyGLN DNNRU PiU D] HOVĘ PiVRdik és ötödik-hatodik osztályban is
lesz órarend szerinti hitoktatás. Már
most szeretném felhívni a kedves
V]OĘN ¿J\HOPpW D KLWRNWDWiV IRQtosságára, arra, hogy egészséges
OHONOHWĦ HPEHU QHYHOpVpKH] D]
európai és a magyar kultúrához szorosan hozzátartozik a hit ismerete és
gyakorlása.
Karitász csoportunk eredméQ\HVHQ PĦN|GLN *\ĦMWpVHN UHQdezvények és központi elosztás
során kapott és vásárolt csomagokat
a rászorulóknak eljuttatta. KöszönMNPXQNiMXNDW
$QDJ\E|MWEHQpOĘSDVVLyMiWpNRW
szerveztünk. A menet a kultúrházWyOLQGXOWDWHPSORPKR]0LQGD
stációt megelevenítettük. Sokan kí-

sérték a menetet, amiben átélhettük
az Úr Jézus szenvedését. Köszönet
DUpV]YHYĘV]HUHSOĘNQHN(EEHQD]
pYEHQ LV V]HUHWQpQN D] pOĘ SDVVLyW
PHJV]HUYH]QL
Plébánia épületébe befogadtunk
egy kilakoltatott testvérpárt minimális lakbérért és rezsiköltségért.
EDQ IHO~MtWWDWWXN D WHPS
lom orgonáját. Teljes szétszedés
után megjavították a sípokat, újrafestették az orgona szekrényét.
$ PXQND  IWED NHUOW
Köszönjük az adományokat, mert ez
WHWWH OHKHWĘYp D IHO~MtWiVW .|V]|Qjük Király Géza munkáját, aki az
elektromos szereléseket társadalmi
munkában végezte. A munkálatok
befejezése után Mórocz Tamás atya
hangverseny adott, amit a közönség
nagy tetszéssel fogadott. Szeretnénk
D M|YĘEHQ LV KDVRQOy KDQJYHUVHnyeket szervezni.
A
karácsonyi
díszítéshez
0DNN -y]VHI HUGĘPpUQ|NWĘO 3VyUD
*\|UJ\ N|]UHPĦN|GpVpYHO NDSWXN
D IHQ\ĘIiNDW .|V]|QMN D .+7
dolgozóinak a segítséget, a fák

kivágását, megfaragását, és minden
VHJtWĘQNPXQNiMiW
EHQV]HUHWQpQNDWHPSORP
környékét szebbé tenni. A tervek
már elkészültek köszönet érte PavOLWF]NL /iV]OyQDN DNL D WHUYH]ĘYHO
tartja a kapcsolatot. Meg kell oldani
az öreg fák felújítását, a víz elvezetését, a kerítés falának javítását, a
OpSFVĘNiWpStWpVpWVWE
A tervek megvalósításához
természetesen anyagiakra is szükség van. Ezért kérjük az egyházi
KR]]iMiUXOiVW D OHKHWĘVpJHNKH]
NpSHVW EH¿]HWQL 1\XJGtMDVRN V]HPpO\HQNpQWpYL)WRWNHUHVĘN
pYL  )WRW ¿]HWQHN %H¿]HWQL
lehet személyesen a templomban
PLVpNHOĘWWYDJ\XWiQGHOHKHWFVHNken is, amit kézbesítünk.
&sókDkĘ minden lDkójánDk
,stentĘl megáldott boldog újévet
kívánok!
&VyNDNĘ
Sörédi Pál
az egyházközség világi elnöke

“Barkócák, Berkenyék...”
%Òe.  (ONH]GWN
az új évet és lezártunk egy régit. Okosodtunk, okultunk, tanultunk, örültünk, nevettünk, megint
VRN PLQGHQ W|UWpQW eV QpKD
elképedtünk, mint ahogyan az év
YpJLLPPiUQQHSVpJQHNQHYH]KHWĘ
évzárónkon is.
Meglepetések áradata várt mindenkire. Igen, mindenkire, hiszen
QHP YROW RO\DQ UpV]WYHYĘ DNLQHN
valami apró mozzanat ne hatott

volna újdonságként. Kezdve az
HJ\PiVQDN tUW YHUVHNWĘO 3DORFVDL
-HQĘ KXPRURV iP OpQ\HJUH W|UĘ
költeményén át, -melyre a koronát
5R]VQ\DL $WWLOD YLGHR PRQWi]VD
tette fel- egészen a Barkócaberkenye vadonatúj kis indulójáig, amit
ezúton is köszönünk a „tánccsoport zenekarának” (lassan már az
LGp]ĘMHO IHOHVOHJHV LV OHV]  pV D
dalszövegírónak: …természetesen
3DORFVDL-HQĘQHN

Bár csodaszép és rendkívül
színes a magyar nyelv, ám azt a
hangulatot, amit azon az estén kis
kultúrházunk falai rejtett, nehezen
lehetne szavakkal jellemezni. Ha
V]DEDG ĘV]LQWpQ IRJDOPD]QRP DNkor azt mondhatnám: leírhatatlan
YROW(J\NLVRi]LVNpS]ĘG|WWDNNRU
ebben a kissé megtört, megcsömörO|WW V]HUHWHWpKHV DQ\DJLDV ;;,
századunkban. Nem hagyhatom ki
most sem a mi Szent Donát Bor-
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UHQGQNHWeY]iUyMXNRQLPPiUPisod ízben vehettünk részt. Köszönjük, hogy ismételten velünk zárták
D]pYHW5HPpOMNHEEHQD]pYEHQ
LV D ERURV SRKiU pV D WiQFRV FLSĘ
HJ\WWFVLOODQPDMG
.LFVLW IRUGtWVXQN HJ\HW D] LGĘ
rozsdás kerekén és ugorjunk pár
hetet vissza. Egészen pontosan ahhoz a naphoz, amelyet gyerekek
milliói oly’ nagyon várnak: Szent
0LNOyV QDSMiLJ EDQ ~J\ WĦ
nik, különlegesen jól viselkedtek a
Barkócaberkenyék. December 6-án
ugyanis-kicsit modern „szánon”
ugyan, de ellátogatott a táncos
gyerekeinkhez a Mikulás. Ha valaki ezen a napon hangos karácsoQ\L ]HQHV]yW YpOW KDOODQL &VyNDNĘ
utcáin és azt gondolta, csupán a
képzelete játszadozik vele, hát ezúton tudatjuk, teljesen valóságos
dallamokat hallott. Ám ezeket a
hangokat szárny nélküli angyalok
hallatták, akik részesülhettek abban a felejthetetlen élményben,hogy
láthatták a gyerekek csillogó tekintetét, amint megállt a piros fényfüzérbe öltözött Mikulás-traktor
D Ki]XN HOĘWW 6 PLUH IHORFV~GWDN
a csodálkozásból kis hajtásaink,
PiU HPHOWpN LV EH ĘNHW HJ\HQNpQW
a szekérre,hogy átérezzék, - képzeletüket kicsit szabadjára engedve
- milyen egy igazi mikulásszánon
UHSOQL$]eV]DNLVDUNNLKHO\H]HWW
ÄPDQyL´SHGLJ D PĦYHOĘGpVL Ki]ban várták a boldog apróságokat.
A kis gyerekek teát kaptak, a nagy
„gyerekek” forralt bort. A színpadon pedig a Hollócska zenekar várt
mindenkit. Kedves, családias hanJXODW~ NDUiFVRQ\L PĦVRUXN V]tYHW
PHOHQJHWĘYROWNLFVLQHNpVQDJ\QDN
&VXSiQ D NpW KyQDSRV SLFL /HQNH
V]XQGtWRWWD iW EpNpVHQ D] HOĘDGiVW



apró kis gubóként édesanyja hátáUD NHQGĘ]YH PLN|]EHQ DQ\XNiMD
énekelt, zenélt. Minden kis- és
¿DWDONRU~ EDUNyFiV NDSRWW D 0LNXlástól csomagot. Az igazán bátrak
pedig még énekeltek, verseltek
LV QHNL $ I|OQĘWWHN SHGLJ HJ\
J\|Q\|UĦ pOPpQQ\HO D V]tYNEHQ
gazdagodhattak ezen a varázslatos
HVWpQ5HPpOMNLGpQLVHOM|QPDMG
a Mikulás és a csuda-szánját is elKR]]D EiU OHKHW KRJ\ DGGLJUD D
manókkal csináltatnia kellene még
HJ\V]HNHUHWXJ\DQLVDNHWWĘPDMGQHPNHYpVYROW

segítségével idén a technikai háttér
feltételeit teremthetjük meg. Ez a
SiO\i]DW LV HOĘ¿QDQV]tUR]RWW (]pUW
hatalmas spórolásba kezdtünk. Kis
EDUNyFiLQN~J\QĘQHNPLQWDJRPba. Szoknyácskájukból egy év alatt
már ki- kivillan a térdük. Köszönjük
(UGĘGLQp(GLWQpQLVHJtWVpJpWDPLQW
YDUUyQĘL YDUi]VODWWDO KRVV]DEEtWMD
PHJ D PpJ PHQWKHWĘ UXKiFVNiNDW
Mindent igyekszünk a legkevesebb
N|OWVpJJHO PHJROGDQL DPL IĘNpQW
a sok önzetlen támogatónknak is
N|V]|QKHWĘ (J\UH QĘ D SiUWROy
WDJMDLQN V]iPD LV DNLN EiU ¿]HWLN

Alig köszöntünk el a nagyszakállútól, két nap múlva újra lobbant
DOiQJ&VyNDNĘOHJQDJ\REEDGYHQWL
NRV]RU~MiQ 5|JW|Q]|WW ]HQHNDrunkkal már hetek óta próbáltunk,
hogy megmutassuk: ez a berkenye
évszaktól függetlenül él, pompázik
pVUHQGNtYOVRNV]tQĦ
Az év végére egyesületünk
képzeletbeli karácsonyfája alá igen
nagy ajándék került. A hónapokkal
H]HOĘWW EHDGRWW SiO\i]DWXQN SR]L
WtY HOEtUiOiVEDQ UpV]HVOW 0tJ D]
HOĘ]Ę Q\HUWHV SiO\i]DWRQ D WiQF
FVRSRUWUXKDWiUiWEĘYtWKHWWNHQQHN

a tagdíjat, táncolni nem szeretnéQHN9LV]RQWH]iOWDOUpV]HLOHV]QHND
tánccsoportnak.
0LYHO NHOOĘHQ ÄPHJ|UHJHG
tünk”, egyesületünk jogosulttá vált
DUUD KRJ\ gQ|N DGyMXN iYDO
támogassák azt. Amit az:
ALBA TAKARÉK
58000195-20507097-es
számra tehetnek meg.
Minden segítséget köszönünk.
0HUWD%HUNHQ\HQĘpVQĘQLDNDU
(UGĘGL2UVRO\D
DWiQFFVRSRUW¿UNiV]D
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Borrendi krónika
Itt van az új év, az összegzések,
fogadalmak ideje. Ilyenkor mindenNL NRPRO\DEEDQ JRQGRO D M|YĘUH
miközben elkezd megszépülni a
P~OWDDVHV]WHQGĘ$PLQHP
is oly régen még fárasztó, néha talán
terhes, kötelesség és feladat volt, az,
ma egy jól elvégzett munkának, az
akkori idegeskedés, ma az alkotás
|U|PpQHNWĦQLN
+iW D &VyNDNĘL 6]HQW 'RQiW
Borrendnél ez nem így van, mert
ugyan sokat dolgoztunk, küzdöttünk és szerveztünk az elmúlt évben
is, egy percét sem éreztük terhesnek,
vagy nehéznek. A pillanatnyilag huV]RQKiURP IĘW V]iPOiOy HJ\HVOHWnek van egy tucat aktív tagja, aki

mindig, önként, örömmel veszi ki
a részét a nagy feladatokból. Ez a
tucat mindenre képes, de mégsem,
mert nem hallgathatjuk el, hogy a
UHQGH]YpQ\HLQN VLNHUH ÄNOVĘ´ VH
JtWĘNQHNpVWiPRJDWyNQDNLVN|V]|Q
KHWĘ 1pONON OHKHW KRJ\ WpQ\OHJ
Q\ĦJOHQQHDVRNXWiQDMiUiVYiViUOiV IĘ]pV PRVRJDWiV pV YHQGpJOitás. A támogatóinknak nem tudjuk
eleget köszönni a segítséget, akár a
+DUWODNiUD)ĦUpV]DNiUD%RJQiU
FVDOiGUyO YDJ\ PiV VHJtWĘNUĘO YDQ
szó, mint például Borda Anitáról.
ė IHKpUYiUL ERUNLUiO\QĘ pV HJ\LN
SLOODQDWUyO D PiVLNUD IĘWiPRJDWyMD
lett a Szent Donát Borünnepnek. A
ERUUHQG %RUK|OJ\HLQHN |WIĘV FVD-

SDWDLVPLQGLJPHOOHWWQNiOOėNHW
is mindig megemlítjük, de Guszter
Jánosné helytállását, szorgalmát is
meg kell említeni és köszönni. A
Barkócaberkenyét is megemlítem,
hiszen a beszámolóinknak éppúgy
szerves része a tánccsoport, mint a
borrend életének. Természetesen sokan segítenek minket, akiknek nevét
nem sorolom fel, mert félek, hogy
kihagyok valakit. Nem felejtjük el,
VHPĘNHWVHPD]WDPXQNiWDPLYHO
támogattak minket. Köszönjük minGHQNLQHN
$] yHV]WHQGĘEHQ V]RNiVDLQN
QDNPHJIHOHOĘHQDN|YHWNH]ĘSURJ
ramokkal próbáltuk színesíteni
&VyNDNĘ pOHWpW WRYiEE MDYtWDQL D
település egyébként sem rossz hírét.
Január legelején házi bormustrára hívtuk a helyi gazdákat, hogy
egymás borait megkóstolva javítVXQNDPLQĘVpJHQLGHMpEHQHOFVtSYH
a borhibák grabancát és, hogy megszüntessük a pincevakságot. Fontos
része a házimustrának a jó viszony,
esetleg barátságok kialakítása a gazdák között. A Kis Miklós és kedves
IHOHVpJH,ERO\DiOWDOEHQ~WMiUD
indított rendezvény, szerintünk,
mind a két célját elérte, eléri.
$ N|YHWNH]Ę V]DNPDL SURJUDP
a Móri borvidéki Bormustra volt.
Csákberény, Söréd, Zámoly és Mór
ERUWNpV]tWĘERUKR]pUWĘFVDSDWDOitogatott el hozzánk, hogy megismerKHVVpNDHVWHUPpV¿DWDOHUHGményeit. Szerénytelenség nélkül
állíthatjuk, hogy nálunk érezték
magukat a legjobban a vendégek, a
mustra valamennyi állomása közül.
Februárban szép számmal képviseltettük magunkat az óvoda által szervezett farsangi bálban, ahol
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több tagunk be is öltözött, színesítve
a retrófarsangot.
0iUFLXVEDQDKHO\LSROJiUĘUVpJ
JHOpV|QNpQWHVWĦ]ROWyNNDONDU|OWYH
ODSiWROWXN D KDYDW D HV IĘ~WRQ
V]ĘOĘPHWV]pVKHO\HWW1DJ\V]NVpJ
volt ránk, mert a katasztrófavédelem
pV D N|]~WNH]HOĘ H]pUW ¿]HWHWW GROJR]yL pSSHQ V]ĘOĘW PHWV]HWWHN YDODhol, hólapátolás helyett.
ÈSULOLVEDQ  ERUPLQWiEyO iOOy
borversenyt rendeztünk a Faluház
nagytermében, ahol a magas mintaV]iPQDN PHJIHOHOĘHQ NpW EtUiOy
EL]RWWViJ pV HJ\ WiUVDGDOPL ]VĦUL
dolgozott azon, hogy a borok olyan
értékelést kapjanak, amilyet érdemelnek.
Ha május, akkor Majális, tehát
DNNRU IRFLSiO\D IĘ]ĘYHUVHQ\ pV D
versenyborok bemutatása a nagypUGHPĦ N|]|QVpJQHN +RVV]~ LGĘ
telt el a verseny és a Majális között,
iP D FVyNDL ERURN MDYD V]ĦUpV pV
derítés nélkül is jól bírta a hosszú
SLKHQĘWDERULUiQWpUGHNOĘGĘNOHJnagyobb örömére.
Júniusban van a legnagyobb
rendezvényünk a Szent Donát Borünnep, mely a Kárpát-medencei
Borrendek Találkozója alcímmel
LV EV]NpONHGKHW 6]i]IĘV PHQHW
oszloppal vonultunk végig a falu
utcáin, amely menetoszlopban kö]HO |WYHQ NO|QE|]Ę GtV]UXKD YLOlant a kánikulát okozó napsütésben.
A borrend és a Barkócaberkenye
Néptánccsoport zászlajának imERO\Jy iUQ\pNiEDQ ERUNLUiO\QĘN
hada vezette a menetoszlopot, koV]RU~W DONRWYD 'RQiW D YpGĘV]HQW
V]REUD N|Up PHO\HW 5pYD\ *\XOD
adományozott a borrendnek. A szoEURW D FVLNyVUXKiED |OW|]|WW /pYDL
Imre vitte a plébániatemplomba,
hogy megszenteltessék. A száz
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IĘW UHJJHOWĘO HVWLJ HOOiWWXN PLQGHQ
jóval, amellett, hogy folyamatosan
V]yUDNR]WDWWXNLVĘNHW
Júliusban, ahogy a többi hónapban is, ellátogattunk más borrendekhez, határokon innen és túl.
Augusztusban Szent Donát
mise, borszentelés és a templom
HOĘWWL V]RERU NHO\KpQHN PHJW|O-

$OHJIĘEEGROJXQND]RQEDQD6]iO
NDIHV]WLYiO pV D KDOiV]OpIĘ]pV YROW
ebben a hónapban, amit természetesen kiválóan oldottunk meg.
Novemberben már kevesebb a
rendezvény, így nyugodtabban tudtuk értékelni az elmúlt év eseményeit és tervezgetni az évzáró bált
D]XWROVyUHQGLJ\ĦOpVHQ

tése a szokott program. Utóbbit
PLQGLJ WDJWiUVXQN )ĦUpV] *\|UJ\
polgármester vállalja és sosem sajnálja, ha kifolyik pár deci a törött,
iPJ\yJ\XOyIpOEHQOpYĘNHKHO\EĘO
a melegben fulladozó rózsák közé.
$V]HSWHPEHUPLQGLJHJ\HQOĘD
várjátékokkal, hiszen ez a második
legnagyobb ünnepünk. A színpadon
bemutatkoztunk,
vendégeinknek
megmutattuk azt, amit látni érdemes
DYiUEyOpVN|UQ\pNpEĘO
Szeptember végén szüreti felvonulást tartott a Barkóca. Kaiser
Tibor kisteherautóját feldíszítettük,
feltöltöttünk egy hordót borral és
beálltunk a menetbe.
Októberben a Móri Bornapokon vonultunk fel, jelezve, hogy
&VyNDNĘQHN LV YDQ VDMiW ERUUHQGMH

'HFHPEHU  SpQWHN YROW D
kiválasztott nap, amikor a Barkócaberkenye és a Szent Donát BorUHQG HJ\WW ]iUWD D] pYHW /ĘULQF]
Ottó és barátja zenéjére. A batyus
bál nagyon jó hangulatú volt, ami
reméljük garancia arra, hogy a
HVpYHWLVLO\HQMyKDQJXODWEDQ
és együtt töltjük a barkócákkal és a
falu népével.
Fogadjuk meg, hogy az egészVpJQN PHJĘU]pVH PLDWW PLQGHQ
nap iszunk egy pohárka bort. Ha valaki másra szeretné üríteni poharát,
nem ellenkezünk. A fontos, hogy
FVyNDNĘL ERU NHUOM|Q D] UtWHQGĘ
SRKiUED%ROGRJÒMeYHW
(JpV]VpJNUH
SDORFVDLMHQĘ
krónikás
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3ro Vértes 1onSroÀt =rt. – Meghívó

Szeretettel megívjuk Önt egy – egy kellemes hagulatú estére,
ahol vetítéssel színesített élménybeszámolókon keresztül ismerheti meg
ERO\JyQNpVV]ĠNHEERWWKRQXQNFVRGiODWRVYLOiJiW
természeti és kulturális értékeit.
HELYSZÍN:
Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház
7(59(=(77(/Đ$'É62.
2014.január 8. (szerda) 18:00
Lelkes István: Ló és a kultúra
2014. január 15 (szerda) 18:00
Huszárovics Dalma: Afrikai álom
2014. január 29. (szerda) 18:00
Haraszthy László: FÁK
2014. február 5. (szerda) 18:00
Székely Sándor: Egy macskabagoly felnevelése és visszavadítása
2014. Február 12 (szerda) 18:00
Viszló Levente: Kalandozás a múltban
(veWtWps a rpJi fpn\kpSekbĒO)
2014. február 19 (szerda) 18:00
Klébert Antal: Parlagi sas kutatás Törökörszágban
$ PĠsRrváOWRzás jRJáW fennWarWjuk

0inden érdeklĒdĒt szeretettel várunk
3UR9pUWHV1RQSURÀW=UW
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Ovi hírek
Igazán mozgalmasan telt a deFHPEHU yYRGiQNEDQ $] HOVĘ QDpokban a Mikulás érkezését vártuk
izgatottan. Számoltuk a napokat,
hányat is kell még aludni a „nagy
QDSLJ´  9HUVHNHW WDQXOWXQN IHVtettünk, barkácsoltunk, báboztunk,
és rengeteget énekeltünk. Az óvó
nénik mindent megtettek azért,
KRJ\D]QQHSYDUi]ViWPHJĘUL]]pN
a gyermeki szívekben.
Köszönjük szépen luxemburgi
barátainknak, hogy a csomagokkal
ebben az évben is meglepték gyermekeinket.
Köszönjük Suralik Tímeának a
J\|Q\|UĦV]pS0LNXOiVUXKiWPHO\O\HOPHJDMiQGpNR]RWWPLQNHW
Alig múlt el a Mikulás, a legnagyobbakkal szerepeltünk a második gyertyagyújtáson. Büszkék vagyunk gyermekeinkre, mert minden
évben nagyon ügyesek.
Nagy élményben volt részük
óvodásainknak december 9-én,
DPLNRU D 0HVHHUGĘ %iEV]tQház látogatott intézményünkbe.
$] HOĘDGiV HOYDUi]VROW NLFVLNHW
és nagyokat egyaránt. A bábjáték
Takácsné Nagy Eszter jóvoltából,
D 0HVHHUGĘ %iEV]tQKi] DMiQGpND
YROW.|V]|QMN
$ NDUiFVRQ\LJ WDUWy LGĘV]DN
V]LQWpQDYiUDNR]iVNpV]OĘGpVMHgyében telt.
Szerencsés helyzetben vagyunk. Gyermekeink fogékonyak
D MyUD D V]pSUH D VHJtWĘNpV]VpJUH
és a másság elfogadására. Nem
kell egyebet tennünk, mint segíteni
nekik a helyes út megtalálásában, és
KLWHOHVSpOGiYDOHOĘWWNMiUQL
ėN |QiOOyDQ QDJ\QDJ\ LJ\H
kezettel és szeretettel készítették az

ajándéknak szánt papír angyalkákat,
még a legapróbbak is ügyesen díV]tWHWWpN D] GY|]OĘ NiUW\iUD UDgasztott karácsonyfákat.
A karácsonyi ünnepet a Pillangó és a Katica csoport külön-külön ünnepelte. Mindkét csoportba
karácsonyfát, és sok-sok ajándékot
hoztak az angyalkák. El kell mondanom, hogy az ünnep legalább akkora öröm volt az óvoda dolgozóinak, mint a gyermekeknek. Jó volt
látni a csillogó szemeket, a boldogan játszó gyermekeket.
Karácsonyra ismét sok szép
MiWpNRW NDSWXQN D /X[HPEXUJL
Társaságtól. Köszönjük, hogy segítségükkel bútoraink, játékaink
folyamatosan újulnak, az óvoda
pedig gazdagodik, és szépül.
Az idei évben óvodánk alapítYiQ\iWyOLVJ\|Q\|UĦWiUVDVMiWpNRNDWNpV]VpJIHMOHV]WĘMiWpNRNDWNDStak óvodásaink.
7DYDO\ D EH¿]HWHWW DGyN 
EyO  )WRW NDSRWW D] DODpítványunk. A befolyt összeget
IHMOHV]WĘ MiWpNRN YiViUOiViUD pV D]
udvari játékok felújítására fordítjuk.
Köszönjük mindenkinek, aki az
óvodát támogatta.

lamilyen módon részt vettek az
DGYHQWL YiViU HOĘNpV]tWpVpEHQ pV
OHERQ\ROtWiViEDQ *\|Q\|UĦ DMWy
és asztaldíszeket, koszorúkat, angyalkákat készítettünk, melyeket az
HOVĘpVPiVRGLNJ\HUW\DJ\~MWiVXWiQ
el is adtunk.
.|V]|QMN D V]OĘNQHN D VRN
sok süteményt, amivel még ünnepélyesebbé tették a Mikulást és a
Karácsonyt.
.|V]|QMN6]OĘL6]HUYH]HWQN
munkáját, mellyel téli dekorációt
ÄYDUi]VROWDN´HOVĘXGYDUXQNUD
A negyedik gyertyagyújtáson
yYRGiQN V]OĘL V]HUYH]HWH LV UpV]W
vállalt a vendéglátói, vagy úgy is
mondhatnám a házi gazdai feladatokból. Köszönöm szépen, hogy
LO\HQ DNWtYDN VHJtWĘNpV]HN YROWDN
DV]OĘN-yYROW9HONOHQQLPHUW
jó kedvvel, szívesen vettek részt a
munkában.
Köszönjük szépen Kiszely Istvánnak, hogy ünnepeinken elválODOMD D IpQ\NpSH]pVW 1DJ\RQ QDJ\
segítség ez nekünk, hiszen nem csak
DSUR¿NpSHNQHN|UOKHWQNKDQHP
annak is, hogy egyik óvó néninek
VHPNHOODIpQ\NpSH]pVUH¿J\HOQLH
ÄFVXSiQ´DJ\HUPHNHNUH

.HGYHV2OYDVyN
$ 0HVHYiU ÏYRGD 6]OĘL
6]HUYH]HWH IHEUXiU pQ IDUVDQJL
bált szervez, a MESE jegyében.
0LQGHQNLW QDJ\ V]HUHWHWWHO YiUXQN
Arra bíztatjuk a „legbátrabbakat”,
KRJ\ YDODPLO\HQ PHVHV]HUHSOĘQHN
.g6=g1-h.
öltözzenek be, hogy igazi, jelmezes,
jó hangulatú bált szervezhessünk az
Az óvoda dolgozói nevében LGpQLV
szeretném megköszönni azoknak
Tóthné Giczi Ildikó
V]OĘQHN D VHJtWVpJpW DNLN YDWDJyYRGDYH]HWĘ
Kérjük, gondoljanak ránk az idei
pYEHQLVpVWiPRJDVViND&VyNDNĘL
Mesevár Óvodáért Közhasznú AlaStWYiQ\W
Az alapítvány adószáma:
18503302-1-07
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Iskolaélet hírei
Mozgalmasan és programokban
gazdagon telt el az év utolsó hónapMDD]LVNROiVRNpOHWpEHQ
'HFHPEHUpQNpWWDQXOy3DYOLW]N\ /DXUD R pV 6]DEy %DOi]V
R WDQXOyN D PyUL 3HWĘ¿ 6iQGRU
Általános Iskola által szervezett
Szépkiejtési versenyen vettek részt,
ahol szép eredményt értek el.
Hozzánk is ellátogatott a Mikulás Szent Miklós napján és megaMiQGpNR]WD D J\HUHNHNHW J\|Q\|UĦ
szép csomagokkal, melyet ezúton is
N|V]|QQND/X[HPEXUJL%DUiWDLQN
nak. Ez a nap még nem ért véget,
hiszen ellátogattunk az Autifarmra,
DKRO NLV PĦVRUUDO NHGYHVNHGWQN
D] RWW pOĘ ¿DWDORNQDN QDJ\RQ NHGvesen fogadtak bennünket.
December 7-én focistáink a
székesfehérvári
Mikulás-kupán
 KHO\H]pVW pUWHN HO JUDWXOiOXQN
WDQXOyLQNQDN %XUMiQ  9HURQLND
&]LUD /HYHQWH 6]DEy %DOi]V %RNRU 7DPiV .LUiO\ *HUJĘ %XUMiQ
$QGUiV eEHUOLQJ 3DWULN eEHUOLQJ
Tamás.

December hónapban Pálmai
.ULVWyI , KHO\H]pVW pUW HO  Ppter gyors úszásban, büszkék vagyunk rá, reméljük, hogy a megyei
G|QWĘEHQ LV VLNHUHVHQ NpSYLVHOL LVNROiQNDWV]XUNROXQNQHNL
Advent második vasárnapján az
alsó tagozatosok léptek fel a gyertyagyújtáson és örömmel fogadták
az oda is ellátogató Mikulást.
'HFHPEHU pQ KiURP  RV]tályos tanulóval Székesfehérvár-ra
mentünk a Bugát iskola környezetvédelmi- és egészségügyi veWpONHGĘMpUH PHO\HQ D  FVDSDWEyO
 KHO\H]pVW pUWHN HO GLiNMDLQN $
J\Ę]WHV FVDSDW WDJMDL 3HVWL -~OLD
5XII*HRUJLQD9DUJD0iW\iV
A színjátszó szakkörösök idén
Betlehemes játékkal készültek a
karácsonyra és meghívást kaptak a
Bodajki Templomba és CsákberéQ\EH D %HWOHKHPHV HOĘDGiV EHPXtatására, ahol nagy sikert arattak.
Ugyanezen produkcióval a hagyományokhoz híven idén is meglátoJDWWXN D] ,GĘV 2WWKRQ ODNyLW KRJ\

egy kis karácsonyi hangulatot
varázsoljunk számukra.
'HFHPEHU pQ WDQtWiVL QDS
volt iskolánkban és ekkor tartottuk
az osztály karácsonyokat és az iskola
NDUiFVRQ\L QQHSVpJpW 0LQGHQ
gyermek ajándékkal térhetett haza,
N|V]|QHWD6]OĘL6]HUYH]HWQHNpVD
/X[HPEXUJL7iUVDViJQDNDWiPRJDtásért.
Az utolsó adventi ünnepségen
és Falukarácsonyon is jelen voltak
iskolánk tanulói, Betlehemes játékkal kedveskedtek a falu lakóinak.
A téli szünet véget ért és rePpOHP PLQGHQNL PHJ~MXOW HUĘYHO
OHONLOHJIHOW|OWĘGYHiOOD]ÒMpYNLKtYiVDL HOĘWW 1DJ\ IHODGDW YiU D
nyolcadik osztályos diákjainkra is, a
N|]SRQWLtUiVEHOLIHOYpWHOLLGĘSRQWMD
nagyon közel van.
Mindenkinek jó egészséget és
eUĘt kívánok D es esztendĘK|z!
%yF]eYD
7DJLQWp]PpQ\YH]HWĘ

Elindult a Téli Kupa
Mint minden évben, így most
is megrendezésre került az immár
 pYYHO HOLQGtWRWW N]GHOHPVRURzat, a Téli Kupa. Az idén hat csapat
nevezett be a bajnoki kiírásba. A
FtPYpGĘD)HOYLGpNFVDSDWD
 $ MDQXiUL KyQDSEDQ D 9DGiV]
9HQGpJOĘEHQ ~MUD PHJUHQGH]WpN D
&VyNDNĘL%LOLiUG%DMQRNViJRW
$ MDQXiU iQ PHJUHQGH]HWW
bajnokságban még aznap eredméQ\W LV KLUGHWWHN$] HOVĘ KHO\H]HWW

Máhr Dávid lett, második helyen:
Kutassy Barnabás végzett, s a harPDGLN KHO\H]pVW =VROQDL 5LFKiUG
szerezte meg.
A biliárd verseny helyezettjeinek
H]~WRQLVJUDWXOiOXQN
$ELOLiUGXWiQXJ\DQLWWD9DGiV]
9HQGpJOĘEHQ  IHEUXiU pQ
 yUDL NH]GHWWHO PHJUHQGH]pVUH
NHUO6WHLQHU/iV]OypV.LUiO\*\XOD
V]HUYH]pVpEHQD&VyNDNĘL6DNN)DOXEDMQRNViJDPLWOHJHOĘV]ĘUpY-

YHOH]HOĘWWUHQGH]WHNPHJD]DNNRUL
MHJ\]Ę NH]GHPpQ\H]pVpUH (]W D
szép hagyományt fenn kívánjuk tartani. Nevezési díj nincs.
Kérjük, hogy minél többen
nevezzenek be erre a szép küzGHOHPVRUR]DWEDDPL&VyNDNĘVSRUW
életének egy igen régi hagyománya.
$ 7pOL .XSiQ D N|YHWNH]Ę
eredmények születtek az elmúlt
hetekben:
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GHFHPEHU7pOL.XSD,
*yOV]HU]ĘN 0DJGD ,VWYiQ
IRUGXOy7%&±6XKDQFRN± ±  9DUJD 7yWK 6iQGRU 7%&  =VROQDL
*yOV]HU]ĘN0D[LP'DQLHO   5LFKiUG 9pUWHVDOMD*\HUPHNHL 
.DSRVYiUL 7LERU 7%&  .XWDVV\
%DUQDEiV  .ROOHU*iERU5pSiVL
)HOYLGpN±6XKDQFRN± ± 
7DPiV 6XKDQFRN 
*yOV]HU]ĘN %RUN|YL 1RUEHUW
.RYiFV 'iYLG .XUNy *\|UJ\  
7LWiQRN±9pUWHVDOMD*\HUPHNHL %DORJK .iURO\ )HOYLGpN  .XWDVV\
± ± 
%DUQDEiV   6XKDQFRN 
*yOV]HU]ĘN5pEpN1DJ\-iQRV
Kiállítások: Borkövi Norbert
6]DEy6]LOiUG   7LWiQRN 
¶ )HOYLGpN  0iKU 'iYLG ¶ 6XKDQFRN
)HOYLGpN±gUHJ¿~N± ± 
*yOV]HU]ĘN +iKQ *HUJHO\  
 GHFHPEHU  7pOL .XSD
.LVV)HUHQF |QJyOgUHJ¿~N 9DUJD ,9 IRUGXOy 6XKDQFRN ± gUHJ¿~N
-y]VHI   (OHN 5DPyQ )HOYLGpN  ± ± 
.RYiFV=ROWiQ gUHJ¿~N
*yOV]HU]ĘN 6]LQJ $WWLOD  
-HOHQD /iV]Oy .XWDVV\ %DUQDEiV
 GHFHPEHU  7pOL .XSD   =VLSL 0iW\iV   3UHV]WHU %D,, IRUGXOy 9pUWHVDOMD *\HUPHNHL ± Oi]V5pSiVL7DPiV0iKU'iYLG 6X6XKDQFRN± ± 
KDQFRN 5DEyF]NL=VROW gUHJ¿~N
*yOV]HU]ĘN .DODX] /iV]Oy
9pUWHVDOMD *\HUPHNHL  .XWDVV\
9pUWHVDOMD *\HUPHNHL ± )HOYL%DUQDEiV5pSiVL7DPiV 6XKDQFRN  GpN± ± 
*yOV]HU]ĘN =VROQDL 5LFKiUG
)HOYLGpN±7LWiQRN± ± 
9pUWHVDOMD *\HUPHNHL  (OHN 5D
*yOV]HU]ĘN (OHN 5DPRQ món, Háhn Gergely, Bitter Bence,
.RYiFV 'iYLG   %DORJK .iURO\ (OHN&VDED )HOYLGpN 
)HOYLGpN 6WXPSI*iERU  6]DEy
6]LOiUG 7LWiQRN 
7%&±7LWiQRN± ± 
*yOV]HU]ĘN 3HWUXVND 'DQLHO
gUHJ¿~N±7%&± ± 
0D[LP'DQLHO 7%& =VROQDL1RU*yOV]HU]ĘN+RUQLFK7DPiV   bert, Stumpf Gábor, Szabó Szilárd
Kaposvári Tibor, Szolnoki Tamás 7LWiQRN 
7%& 
.LiOOtWiV 3HWUXVND 'DQLHO ¶
7%&
 GHFHPEHU  7pOL .XSD
,,,IRUGXOy7LWiQRN±gUHJ¿~N±
MDQXiU7pOL.XSD9IRU±
GXOy7LWiQRN±6XKDQFRN± ± 
*yOV]HU]ĘN0iKU,PUH6WXPSI
*yOV]HU]ĘN =VROQDL 1RUEHUW
*iERU =VROQDL 1RUEHUW   6]DEy 6]DEy 6]LOiUG 7LWiQRN  .XWDVV\
6]LOiUG   7LWiQRN  &V|QJHGL .i %DUQDEiV   =VLSL 0iW\iV 6XURO\  .RYiFV=ROWiQ gUHJ¿~N
KDQFRN 



*yOV]HU]ĘN 5DEyF]NL =VROW
9pJK *\XOD   gUHJ¿~N  )DOXVL
-y]VHI  :HLJHU %HQFH   6]HKRIQHU*iERU 9pUWHVDOMD*\HUPHNHL 
)HOYLGpN±7%&± ± 
*yOV]HU]ĘN 0D[LP 'DQLHO  
7%&
 MDQXiU 7pOL .XSD9,
IRUGXOy6XKDQFRN±7%&± ± 
*yOV]HU]ĘN .XWDVV\ %DUQD
EiV   6]LQJ $WWLOD 6XKDQFRN 
6]ROQRNL7DPiV 7%& 
9pUWHVDOMD*\HUPHNHL±7LWiQRN
± ± 
*yOV]HU]ĘN )O|S *\XOD )DOXVL -y]VHI   9pUWHVDOMD *\HUPHNHL 6]DEy6]LOiUG  =VROQDL1RUEHUW   7LWiQRN 
gUHJ¿~N±)HOYLGpN± ± 
*yOV]HU]ĘN +iKQ *HUJHO\  
(OHN &VDED   :LWWQHU 0iUWRQ
&]HWOL -iQRV %RUN|YL 1RUEHUW  
)HOYLGpN 

Jelenleg, a Felvidék vezeti a
bajnokságot, a második helyen a
Suhancok, a harmadik helyen a TiWiQRN HJ\WWHVH OG|]L D FtPYpGĘW
A gólkirályi címért folyó küzdeOHPEHQ 6]DEy 6]LOiUG 7LWiQRN 
MHOHQOHJD]HOVĘJyOODOĘWN|YHWL
a második helyen Kutassy BarnaEiV 6XKDQFRN   JyOODO KDUPDdik helyen áll a Titánokból Zsolnai
1RUEHUW  JyOODO $ PpUNĘ]pVHN
UHJJHOyUiWyONH]GĘGQHNDPiVRGLN PpUNĘ]pV NH]GpVL LGĘSRQWMD 
yUD D KDUPDGLN PpUNĘ]pV NH]GpVL
LGĘSRQWMD SHGLJ  yUD 0LQGHQNLW
V]HUHWHWWHOYiUXQNPpUNĘ]pVHLQNUH
További információ: www.
7%& ± 9pUWHVDOMD *\HUPHNHL
gUHJ¿~N ± 9pUWHVDOMD *\HUPH- varaljasccsokako.extra.hu
± ± 
NHL± ± 
)ĦUpV]*\|UJ\
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ß Hírek - A polgármesteri hivatal lapja
Csókakoi
.LDGMD&VyNDNĘLgQNRUPiQ\]DW&VyNDNĘ3HWĘ¿X7HOID[
)HOHOĘVNLDGy)ĦUpV]*\|UJ\SROJiUPHVWHU
0HJMHOHQLNSpOGiQ\EDQyWD
.|YHVVpN¿J\HOHPPHODUHQGH]YpQ\HNHWIpQ\NpSHLQNHW&VyNDNĘ.|]VpJ)DFHERRNROGDOiQ
YDODPLQWDZZZFVRNDNRKXLQWHUQHWFtPHQLVROYDVKDWMiNODSXQNDW

