
Megint eltelt egy év, s bízom 
benne, hogy a karácsonyi ünnep-
körben megpihent lélekkel vágunk 

neki az újévnek. Megragadva az al-
kalmat, kívánok mindenkinek ered-

Az elmúlt adventi várakozás 
megszervezésében, és a falu karác-
sonyi ünnepségnek lebonyolí-

szervezeteknek ezúton is szeretném 
megköszönni a segítséget. Szer-
encsésnek mondhatjuk magunkat, 
hiszen egy nagy családként készül-

tünk fel karácsony misztériumára, 
s azt gondolom, hogy iskolásaink, 

évben is felajánlásokból sikerült 
-

tézményeknek, közterületeknek, 
a templomnak. Ezúton is szeret-
ném megköszönni mindenkinek 

hozzájárultak a karácsonyi ün-

Stumpf István ajánlotta fel az addig 

Ottónak, az iskola karácsonyfáját 
pedig Oláh Ferencnek köszönhet-

-

plomba Psóra György és Makk 
József fáit állítottuk fel, az Auti-

-

Még egyszer köszönjük a felaján-
lásokat, s kérem a lakosságot, ha 

hasonlóan a tavalyi felajánlókhoz, 
gondoljanak ránk. 

Csókakoi Hírek
A polgármesteri hivatal lapja
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Tuzoltó hírek

túl lázasan készültünk az adventi   
fellépésre. Nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy résztvehettünk az 
ünnepélyen. A második pályáza-
tunkat is pozítívan bírálták el és már 
meg is kaptuk a kért eszközöket 

-
-

lett vonulnunk. A Hegyalja utcában 
égett egy hétvégi ház. A kémény 

faház szerkezetére és a szigetelésre. 

a kémények vizsgálata, mert úgy 

Szerencsére a tulajdonosok feléb-
redtek és el tudták hagyni a füsttel 
telt épületet, így személyi sérülés 

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. Szeret-
ném megköszönni mindenkinek a 

-
gét támogatását mert csak így lehet 
egy közösségben jól dolgozni.

A hívó szóra mindig jöttek az 

kellett a segítség. A tél eddig ke-

gyes volt hozzánk, de azért fel kell 
készülnünk a hideg, fagyos idöszak-
ra, ezért kérek mindenkit, hogy fo-

mert elesnek, rosszul lesznek. Ezt 

-

tudunk segíteni, keressenek ben-

bekészíteni, havat eltakarítani stb... 
Kívánok mindenkinek boldog új 

évet, magunknak pedig nyugodt, e-
semény menteset.

Az Adventi Kör hírei

Ismét sikerült széppé, meghit-
té varázsolni az év végét, a kará-
csonyra várást, tehát az adventi 

-
letti 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 el-
fogadták felkérésünket és meggyúj-

Persze nemcsak nekik jár kö-
szönet, hiszen mire mentek volna a 

civil szervezet nélkül, akik jó szán-
dékukkal, szorgalmukkal és jelenlé-
tükkel, lelket öntöttek az egyébként 
is meghitt ünnepbe. Sorolhatnánk 

itt azoknak a neveit, akik minden 
alkalommal mögöttünk álltak, mint 

-

György de a nevek felsorolása min-
-

rad valaki, aki hasonlóan sokat tett 
a négy ünnepi vasárnap lebonyolí-
tásában. Tarthatnánk seregszemlét, 
számba véve a gyertyagyújtás ide-
jén helyt álló civil szervezeteket, di-

három éve ingyenes forralt bort biz-
tosító Szent Donát Borrendet, de ak-
kor fel kellene sorolnom az összes 
egyesületet, szervezetet. Arra kérek 
tehát mindenkit, hogy tekintsen el 

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 

-
nyi énekeket és megkóstolták a bor-
rend borát.

-
tározni egy kis szeretetet a szívében 
a gyertyagyújtások hangulatából.

Jó egészséget és boldog új évet 
kívánunk mindenkinek.



az új évet és lezártunk egy ré-
git. Okosodtunk, okultunk, tanul-
tunk, örültünk, nevettünk, megint 

elképedtünk, mint ahogyan az év 

évzárónkon is.
Meglepetések áradata várt min-

denkire. Igen, mindenkire, hiszen 

valami apró mozzanat ne hatott 

volna újdonságként. Kezdve az 

költeményén át, -melyre a koronát 

tette fel- egészen a Barkócaberke-
nye vadonatúj kis indulójáig, amit 
ezúton is köszönünk a „tánccso-
port zenekarának” (lassan már az 

dalszövegírónak: …természetesen 

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 

-
kor azt mondhatnám: leírhatatlan 

ebben a kissé megtört, megcsömör-

századunkban. Nem hagyhatom ki 
most sem a mi Szent Donát Bor-

Jóisten szeretete megengedte, hogy 

ötödik osztályban a hivatalos hitok-

-
dik és ötödik-hatodik osztályban is 
lesz órarend szerinti hitoktatás. Már 
most szeretném felhívni a kedves 

-
tosságára, arra, hogy egészséges 

európai és a magyar kultúrához szo-
rosan hozzátartozik a hit ismerete és 
gyakorlása.

Karitász csoportunk eredmé-
-

dezvények és központi elosztás 
során kapott és vásárolt csomagokat 
a rászorulóknak eljuttatta. Köszön-

szerveztünk. A menet a kultúrház-

stációt megelevenítettük. Sokan kí-

sérték a menetet, amiben átélhettük 
az Úr Jézus szenvedését. Köszönet 

Plébánia épületébe befogadtunk 
egy kilakoltatott testvérpárt min-
imális lakbérért és rezsiköltségért.

lom orgonáját. Teljes szétszedés 
után megjavították a sípokat, újra-
festették az orgona szekrényét. 

Köszönjük az adományokat, mert ez 
-

jük 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 

-
nyeket szervezni. 

A karácsonyi díszítéshez 

dolgozóinak a segítséget, a fák 

kivágását, megfaragását, és minden 

környékét szebbé tenni. A tervek 
már elkészültek köszönet érte Pav-

tartja a kapcsolatot. Meg kell oldani 
az öreg fák felújítását, a víz elveze-
tését, a kerítés falának javítását, a 

A tervek megvalósításához 
természetesen anyagiakra is szük-
ség van. Ezért kérjük az egyházi 

-

lehet személyesen a templomban 
-

ken is, amit kézbesítünk.

sók k  minden l kóján k 
stent l megáldott boldog újévet 

kívánok!

Sörédi Pál
az egyházközség világi elnöke

“Barkócák, Berkenyék...”

Egyházközösségünk életébol



-
sod ízben vehettünk részt. Köszön-
jük, hogy ismételten velünk zárták 

rozsdás kerekén és ugorjunk pár 
hetet vissza. Egészen pontosan ah-
hoz a naphoz, amelyet gyerekek 
milliói oly’ nagyon várnak: Szent 

nik, különlegesen jól viselkedtek a 
Barkócaberkenyék. December 6-án 
ugyanis-kicsit modern „szánon” 
ugyan, de ellátogatott a táncos 
gyerekeinkhez a Mikulás. Ha va-
laki ezen a napon hangos karácso-

utcáin és azt gondolta, csupán a 
képzelete játszadozik vele, hát ezú-
ton tudatjuk, teljesen valóságos 
dallamokat hallott. Ám ezeket a 
hangokat szárny nélküli angyalok 
hallatták, akik részesülhettek ab-
ban a felejthetetlen élményben,hogy 
láthatták a gyerekek csillogó tekin-
tetét, amint megállt a piros fény-
füzérbe öltözött Mikulás-traktor 

a csodálkozásból kis hajtásaink, 

a szekérre,hogy átérezzék, - kép-
zeletüket kicsit szabadjára engedve 
- milyen egy igazi mikulásszánon 

-
ban várták a boldog apróságokat. 
A kis gyerekek teát kaptak, a nagy 
„gyerekek” forralt bort. A színpa-
don pedig a Hollócska zenekar várt 
mindenkit. Kedves, családias han-

apró kis gubóként édesanyja hátá-

énekelt, zenélt. Minden kis- és 
-

lástól csomagot. Az igazán bátrak 
pedig még énekeltek, verseltek 

gazdagodhattak ezen a varázslatos 

a Mikulás és a csuda-szánját is el-

manókkal csináltatnia kellene még 
-

Alig köszöntünk el a nagysza-
kállútól, két nap múlva újra lobbant 

-
runkkal már hetek óta próbáltunk, 
hogy megmutassuk: ez a berkenye 
évszaktól függetlenül él, pompázik 

Az év végére egyesületünk 
képzeletbeli karácsonyfája alá igen 
nagy ajándék került. A hónapokkal 

segítségével idén a technikai háttér 
feltételeit teremthetjük meg. Ez a 

hatalmas spórolásba kezdtünk. Kis 
-

ba. Szoknyácskájukból egy év alatt 
már ki- kivillan a térdük. Köszönjük 

Mindent igyekszünk a legkevesebb 

a sok önzetlen támogatónknak is 

a tagdíjat, táncolni nem szeretné-

tánccsoportnak. 

tünk”, egyesületünk jogosulttá vált 

támogassák azt. Amit az:
ALBA TAKARÉK

58000195-20507097-es
számra tehetnek meg.

Minden segítséget köszönünk. 
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Borrendi krónika
Itt van az új év, az összegzések, 

fogadalmak ideje. Ilyenkor minden-

miközben elkezd megszépülni a 

is oly régen még fárasztó, néha talán 
terhes, kötelesség és feladat volt, az, 
ma egy jól elvégzett munkának, az 
akkori idegeskedés, ma az alkotás 

Borrendnél ez nem így van, mert 
ugyan sokat dolgoztunk, küzdöt-
tünk és szerveztünk az elmúlt évben 
is, egy percét sem éreztük terhesnek, 
vagy nehéznek. A pillanatnyilag hu-

-
nek 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 

-
-

tás. A támogatóinknak nem tudjuk 
eleget köszönni a segítséget, akár a 

szó, mint például Borda Anitáról. 

lett a Szent Donát Borünnepnek. A 
-

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 so-
kan segítenek minket, akiknek nevét 
nem sorolom fel, mert félek, hogy 
kihagyok valakit. Nem felejtjük el, 

támogattak minket. Köszönjük min-

ramokkal próbáltuk színesíteni 

település egyébként sem rossz hírét.
Január legelején házi bormust-

rára hívtuk a helyi gazdákat, hogy 
egymás borait megkóstolva javít-

a borhibák grabancát és, hogy meg-
szüntessük a pincevakságot. Fontos 
része a házimustrának a jó viszony, 
esetleg barátságok kialakítása a gaz-
dák között. A Kis Miklós és kedves 

indított rendezvény, szerintünk, 
mind a két célját elérte, eléri.

a Móri borvidéki Bormustra volt. 
Csákberény, Söréd, Zámoly és Mór 

-
togatott el hozzánk, hogy megismer-

-
ményeit. Szerénytelenség nélkül 
állíthatjuk, hogy nálunk érezték 
magukat a legjobban a vendégek, a 
mustra valamennyi állomása közül.

Februárban szép számmal kép-
viseltettük magunkat az óvoda ál-
tal szervezett farsangi bálban, ahol 
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több tagunk be is öltözött, színesítve 
a retrófarsangot.

volt ránk, mert a katasztrófavédelem 
-
-

hol, hólapátolás helyett.

borversenyt rendeztünk a Faluház 
nagytermében, ahol a magas minta-

dolgozott azon, hogy a borok olyan 
értékelést kapjanak, amilyet érde-
melnek. 

Ha május, akkor Majális, tehát 

versenyborok bemutatása a nagy-

telt el a verseny és a Majális között, 

derítés nélkül is jól bírta a hosszú 
-

nagyobb örömére.
Júniusban van a legnagyobb 

rendezvényünk a Szent Donát Bor-
ünnep, mely a Kárpát-medencei 
Borrendek Találkozója alcímmel 

oszloppal vonultunk végig a falu 
utcáin, amely menetoszlopban kö-

-
lant a kánikulát okozó napsütésben. 
A borrend és a Barkócaberkenye 
Néptánccsoport zászlajának im-

hada vezette a menetoszlopot, ko-

adományozott a borrendnek. A szo-

Imre vitte a plébániatemplomba, 
hogy megszenteltessék. A száz 

jóval, amellett, hogy folyamatosan 

Júliusban, ahogy a többi hónap-
ban is, ellátogattunk más borren-
dekhez, határokon innen és túl.

Augusztusban Szent Donát 
mise, borszentelés és a templom 

-

tése a szokott program. Utóbbit 

polgármester vállalja és sosem saj-
nálja, ha kifolyik pár deci a törött, 

a melegben fulladozó rózsák közé.

várjátékokkal, hiszen ez a második 
legnagyobb ünnepünk. A színpadon 
bemutatkoztunk, vendégeinknek 
megmutattuk azt, amit látni érdemes 

Szeptember végén szüreti fel-
vonulást tartott a Barkóca. Kaiser 
Tibor kisteherautóját feldíszítettük, 
feltöltöttünk egy hordót borral és 
beálltunk a menetbe.

Októberben a Móri Bornapo-
kon vonultunk fel, jelezve, hogy 

ebben a hónapban, amit természete-
sen kiválóan oldottunk meg.

Novemberben már kevesebb a 
rendezvény, így nyugodtabban tud-
tuk értékelni az elmúlt év esemé-
nyeit és tervezgetni az évzáró bált 

kiválasztott nap, amikor a Barkó-
caberkenye és a Szent Donát Bor-

Ottó és barátja zenéjére. A batyus 
bál nagyon jó hangulatú volt, ami 
reméljük garancia arra, hogy a 

és együtt töltjük a barkócákkal és a 
falu népével.

Fogadjuk meg, hogy az egész-

nap iszunk egy pohárka bort. Ha va-
laki másra szeretné üríteni poharát, 
nem ellenkezünk. A fontos, hogy 

krónikás 
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HELYSZÍN:

Csákvár, Kenderesi u. Geszner-ház

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

(ve s a r i f n k ekb ) 

2014. február 19 (szerda) 18:00
Klébert Antal: Parlagi sas kutatás Törökörszágban 

 s rvá zás j á  fenn ar juk

inden érdekl d t szeretettel várunk

ro Vértes on ro t rt. – Meghívó

Szeretettel megívjuk Önt egy – egy kellemes hagulatú estére,
ahol vetítéssel színesített élménybeszámolókon keresztül ismerheti meg

természeti és kulturális értékeit. 
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Igazán mozgalmasan telt a de-
-

pokban a Mikulás érkezését vártuk 
izgatottan.  Számoltuk a napokat, 
hányat is kell még aludni a „nagy 

-
tettünk, barkácsoltunk, báboztunk, 
és rengeteget énekeltünk. Az óvó 
nénik mindent megtettek azért, 

a gyermeki szívekben. 
Köszönjük szépen luxemburgi 

barátainknak, hogy a csomagokkal 
ebben az évben is meglepték gyer-
mekeinket.  

Köszönjük Suralik Tímeának a 
-

Alig múlt el a Mikulás, a legna-
gyobbakkal szerepeltünk a máso-
dik gyertyagyújtáson. Büszkék va-
gyunk gyermekeinkre, mert minden 
évben nagyon ügyesek.

Nagy élményben volt részük 
óvodásainknak december 9-én, 

-
ház látogatott intézményünkbe. 

és nagyokat egyaránt. A bábjáték 
Takácsné Nagy Eszter jóvoltából, 

-
gyében telt.

Szerencsés helyzetben va-
gyunk. Gyermekeink fogékonyak 

és a másság elfogadására. Nem 
kell egyebet tennünk, mint segíteni 
nekik a helyes út megtalálásában, és 

kezettel és szeretettel készítették az 

ajándéknak szánt papír angyalkákat, 
még a legapróbbak is ügyesen dí-

-
gasztott karácsonyfákat.

A karácsonyi ünnepet a Pillan-
gó és a Katica csoport külön-kü-
lön ünnepelte. Mindkét csoportba 
karácsonyfát, és sok-sok ajándékot 
hoztak az angyalkák. El kell mon-
danom, hogy az ünnep legalább ak-
kora öröm volt az óvoda dolgozói-
nak, mint a gyermekeknek. Jó volt 
látni a csillogó szemeket, a boldo-
gan játszó gyermekeket. 

Karácsonyra ismét sok szép 

Társaságtól. Köszönjük, hogy se-
gítségükkel bútoraink, játékaink 
folyamatosan újulnak, az óvoda 
pedig gazdagodik, és szépül.

Az idei évben óvodánk alapít-
-
-

tak óvodásaink.

-
pítványunk. A befolyt összeget 

udvari játékok felújítására fordítjuk. 
Köszönjük mindenkinek, aki az 
óvodát támogatta.

Kérjük, gondoljanak ránk az idei 

Mesevár Óvodáért Közhasznú Ala-

Az alapítvány adószáma: 
18503302-1-07

Az óvoda dolgozói nevében 
szeretném megköszönni azoknak 

-

lamilyen módon részt vettek az 

és asztaldíszeket, koszorúkat, an-
gyalkákat készítettünk, melyeket az 

el is adtunk.

sok süteményt, amivel még ünne-
pélyesebbé tették a Mikulást és a 
Karácsonyt.

munkáját, mellyel téli dekorációt 

A negyedik gyertyagyújtáson 

vállalt a vendéglátói, vagy úgy is 
mondhatnám a házi gazdai felada-
tokból. Köszönöm szépen, hogy 

jó kedvvel, szívesen vettek részt a 
munkában.

Köszönjük szépen Kiszely Ist-
vánnak, hogy ünnepeinken elvál-

segítség ez nekünk, hiszen nem csak 

annak is, hogy egyik óvó néninek 

bált szervez, a MESE jegyében. 

Arra bíztatjuk a „legbátrabbakat”, 

öltözzenek be, hogy igazi, jelmezes, 
jó hangulatú bált szervezhessünk az 

Tóthné Giczi Ildikó

Ovi hírek



Mint minden évben, így most 
is megrendezésre került az immár 

-
zat, a Téli Kupa. Az idén hat csapat 
nevezett be a bajnoki kiírásba. A 

bajnokságban még aznap eredmé-

Máhr Dávid lett, második helyen: 
Kutassy Barnabás végzett, s a har-

szerezte meg.
A biliárd verseny helyezettjeinek 

-
-

szép hagyományt fenn kívánjuk tar-
tani. Nevezési díj nincs.

Kérjük, hogy minél többen 
nevezzenek be erre a szép küz-

életének egy igen régi hagyománya.

eredmények születtek az elmúlt 
hetekben:

Iskolaélet hírei
Mozgalmasan és programokban 

gazdagon telt el az év utolsó hónap-

-

Általános Iskola által szervezett  
Szépkiejtési versenyen vettek részt, 
ahol szép eredményt értek el.

Hozzánk is ellátogatott a Miku-
lás Szent Miklós napján és mega-

szép csomagokkal, melyet ezúton is 

nak. Ez a nap még nem ért véget, 
hiszen ellátogattunk az Autifarmra, 

-
vesen fogadtak bennünket.

December 7-én focistáink a 
székesfehérvári Mikulás-kupán 

-

Tamás.

December hónapban Pálmai 
-

ter gyors úszásban, büszkék va-
gyunk rá, reméljük, hogy a megyei 

-

Advent második vasárnapján az 
alsó tagozatosok léptek fel a gyer-
tyagyújtáson és örömmel fogadták 
az oda is ellátogató Mikulást.

-
tályos tanulóval Székesfehérvár-ra 
mentünk a Bugát iskola környe-
zetvédelmi- és egészségügyi ve-

A színjátszó szakkörösök idén 
Betlehemes játékkal készültek a 
karácsonyra és meghívást kaptak a 
Bodajki Templomba és Csákberé-

-
tatására, ahol nagy sikert arattak. 
Ugyanezen produkcióval a hagyo-
mányokhoz híven idén is megláto-

egy kis karácsonyi hangulatot 
varázsoljunk számukra.

volt iskolánkban és ekkor tartottuk 
az osztály karácsonyokat és az iskola 

gyermek ajándékkal térhetett haza, 

-
tásért.

Az utolsó adventi ünnepségen 
és Falukarácsonyon is jelen voltak 
iskolánk tanulói, Betlehemes játék-
kal kedveskedtek a falu lakóinak.

A téli szünet véget ért és re-

-

nyolcadik osztályos diákjainkra is, a 

nagyon közel van.

Mindenkinek jó egészséget és 
e t kívánok  es esztend z!

Elindult a Téli Kupa



Kaposvári Tibor, Szolnoki Tamás 

Kiállítások: Borkövi Norbert 
-

-
-

-

món, Háhn Gergely, Bitter Bence, 

-
bert, Stumpf Gábor, Szabó Szilárd 

-

-

-

-

-
-
-

Jelenleg, a Felvidék vezeti a 
bajnokságot, a második helyen a 
Suhancok, a harmadik helyen a Ti-

A gólkirályi címért folyó küzde-

a második helyen Kutassy Barna-
-

dik helyen áll a Titánokból Zsolnai 

-

További információ: www.
varaljasccsokako.extra.hu
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