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Az elmúlt hónapban december 5-én a 137.5 millió 
forintos KÖZOP pályázat segítségével megvalósuló 
hivatásforgalmi kerékpárutat ünnepélyes keretek kö-
zött átadtuk. Kaiser Tibor pincéjénél volt a vendég-

átkerekeztünk Mórra a Vajal Vadásztársaság vadász-

parlamenti államtitkár, Molnár Krisztián megyei köz-

Az adventi ünnepváró sorozatunk, a falukará-

adományozóknak pedig köszönöm az önzetlen támo-
gatásukat. 

került ide kihelyezésre, ahová csak üveget lehet vin-

tében viszik majd el az arra kijelölt napokon. Kérem a lakosságot, hogy a járdák mentén az épp 

visszanyesését a balesetmentes, biztonságos közle-
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Regionális turizmusfejlesztésbe kezd  
a Magyar Kerékpárosklub

-
lis zöld turizmusfejlesztési programot 
indít a Magyar Kerékpárosklub Dél-

a Vértes, Veszprém és Debrecen régi-
ójában. A program célja a kerékpáros 
kirándulások feltételeinek javítása, 
a kerékpáros turizmus serkentése, 

felhívása a kerékpáros turizmusban 
-

ségekre, az infrastruktúra fejleszté-

-
-

rizmust, a helyi gazdaságot és meg-

szervezetek, valamint üzleti szerveze-

-
ramunkkal a mintegy egymillió ke-
rékpárral kiránduló elérése mellett 
célunk, hogy eddig részben kihaszná-
latlan, vagy kevésbé ismert térségek-
ben új túraútvonalak kerüljenek kije-
lölésre, fellendüljön a környezetbarát 
vendéglátó- és szolgáltató szektor, 

Programunk során a civil és üzleti sze-

az állami és önkormányzati szektor 
partnerségére is, hiszen mindannyian 

-
rékpározás feltételeinek javításában.

-

Kerékpárosklub érintett (dél-pesti, 
debreceni, székesfehérvári, veszp-
rémi) területi szervezeteivel közösen 

-

-

szervezetek, intézmények, vállalkozá-
sok jelentkezésére is.

A közösségépítéssel probléma-
felméréssel és megoldási javasla-

szakembereinek bevonásával meg-

lobbi tevékenység, melynek célja a ja-
vasolt útvonalak hivatalos kijelölése. 
Amennyiben ez nem valósul meg, a 
Kerékpárosklub saját és partnereinek 

-
ni a szükséges kijelöléseket. A kijelölt 
útvonalakon túrákat, bebiciklizéseket 

kommunikációs kampányba kezdünk 
-

jából. 

Munkánk során nagy hangsúlyt 

-

és a családosok irányába is. A prog-
ram végére legalább egy olyan túra-

útvonal kijelölését célozzuk meg, ami 
mozgásukban korlátozottak számára 
is járható. Az útvonalak értékelése 
során mozgásukban korlátozottak 
szervezeteit kívánjuk bevonni. A két 

környezetvédelemre is: a munkánk 
során kijelölt útvonalaink a környe-
zeti viszonyok tiszteletben tartásával 
készülnek, a projekt kommunikáció-
jában mérsékeljük a papírfelhaszná-
lást, amennyiben ez szükséges, ak-
kor újrahasznosított alapanyagokkal 
dolgozunk.

Befejezésül, nagy örömmel vet-

-
párutat, ami egy igen fontos túraútvo-
nalon fut át. Már régóta használták a 
kerékpárosok ezt az utat, ami a mur-

Most, hogy szilárdburkolatot kapott 
az út, lényegében a Móri Borvidék két 

és Mórt kerékpáros szempontból is 
biztonságosan köti össze. Úgy gon-

-

nagyban segíti a kerékpárosok köz-
lekedését, biztonsággal megférnek 

autók is. Természetesen ehhez az is 

biztonságra ügyelve, segítsék egymás 
közlekedését, úgy ahogy ezt eddig is 
tették több éven át.
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-

karácsonyi szent miséken aktívan vettek részt. Az éjféli 

és a mise végén, ahogy régen is szokás volt még együtt 

is köszönjük a segítségüket, felajánlásukat.

Károly volt esperes-plébános atyát. A szent misén, majd 

Borrend küldöttsége is, akik elhozták megszentelni a csó-
-
-

aktív részvételt, segítséget. A templomunk  Karácsonyra 

Köszönök továbbá minden segítséget, amit tesznek egy-
házunkért, plébániánkért.

Köszönjük híveinknek, a karácsonyi takarításban és díszítésben, hitoktatóknak a pásztorjáték betanításában nyúj-
tott segítségüket.

-

-

Egyházi hírek

Karácsony - Urunk születése, 2015. december 25.

Karácsony - Urunk születése, 2015. december 25.

„Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidat eszében tartja.”
Iz 64, 4

 

 „Kezdetben volt az Ige.”

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
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Adjon Isten minden jót,
Barkócából csudajót!

-
possuk. Könyörtelenül visszazökkenve az ünnepek utáni 
hétköznapokba. Az óév utolsó hónapjait –mint mindig- 
mozgalmasan töltötte a tánccsoport. Az adventi ünnepsé-

egy kedves régi hagyományt elevenítettek fel a gyerekek. 
-

totta be nagy-nagy szeretettel kicsiknek, nagyoknak egy-
aránt. 

-
rácsonyfájának társaságában zajlott, melyre meghívtunk 

és ajándékozotthoz formált versike kíséretében kapta 
meg mindenki a neki szánt meglepetéseket. Meg kellett 

-

-
-

sabban a Wikipédiánkeresztül mutatott be az ajándékozó-

ajándékot kaptak. Reméljük, ebben a kiváltságban idén 

már más is részesülhet.A meglepetések estéjén az egész 
Barkócaberkenye felvonult a színpadra és tánc helyett egy 
kis karácsonyi dallal köszönte meg mindenkinek az egész 
évi munkáját. Rögtönzött kis csupa szív kórusunk „csak 

De sajnos a technika ördöge kibabrált a két kreatív legény-
nyel. De hát az ember könnyebben bocsájt meg –és ne-

jókat mulattunk.
-

kócás képviseltette magát az éjféli misén, megidézve a 
régmúlt karácsonyait. Csupán csak a hó hiányzott..no 
meg a lovas szán. 

-
ságot, türelmet, egészséget és sok boldog percet az új 
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elindult a Téli Kupa. Bár több csapat vitt el nevezési la-
pot mindössze négy csapat nevezett be a lassan négy 
évtizede tartó sorozatba. Az idei idény így negatív „csú-

-

bajnokságot oda-vissza vágós alapon rendezték meg, 

-

születtek:

Téli Kupa 2015/2016 I. versenynap  
2015. december 6. 

Téli Kupa 2015/2016 II. versenynap  
2015. december 13. 

 

 

 

A Téli Kupából még januárban egy versenynap van 
hátra, ahol a két utolsó fordulót fogjuk megrendezni.

VSC-
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Elindult a Téli Kupa
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a fajta szemétszállítási rendszer, az unió több or-
szágában már megszokott, hogy otthon is szelek- 

 

-

kiegészült Magyaralmás településsel. Az akció 

illetve papírhulladékok kerültek elszállításra. Az 

 
ség településein a rendszer továbbépítéseként a 

-

-

szigeten csak üveg hulladékot lehet elhelyezni.
-
-

höz tartozó összes településen. Tapasztalataink 
szerint a lakosság egyre nagyobb része rakja ki 

válogatott hulladékát a kommunális edénye mellé 
a megadott szemétszállítási napon.

-
ság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet.

A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladéko-

Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok

Tejfölös, joghurtos, margarinos poharak 
(fém anyagú záró fólia nélkül)

-
bozok

italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva 
-

sebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék 
elszállítása.

Kérjük, hogy a hulladék hasznosíthatósága 
érdekében a zsákban elhelyezett hulladékokat 
minden esetben mossák ki, soha ne tegyenek 
bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, 

valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szeny-
nyezett hulladék nem hasznosítható.

XX. évfolyam 1. szám

Házhoz meno szelektív hulladékgyujtés 
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Az Összetekerünk projekt kapcsán november 
-

-
re lesz látható.

 A közel 75 km hosszú túra keretében a 
-
-

nalon tekertünk, és visszafele is ugyanezen az 
útvonalon haladtunk. Túránk során érintettük az 

-
ségeket is.

-

tempót képviselte a Csitáry-Kútnál gyülekezett 

-

forgatócsoporttal együtt.
-
-

nál találkoztak – miközben a forgatás is folyama-

csapat két tagja akciókamerával is rögzítette az 
útvonalat és a helyszíneket is. A gémeskúttól szép 

-
re, az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastélyra. A 
forgatás a kastélyparkban folytatódott.

Amadé Tádé felépíttette a keleti mellékszárnyat 
-

a Pappenheim grófok birtokába került, akik egé-
szen a második világháború végéig birtokolták 

lakik, aki múzeumot hozott létre, koncerteket és 

További érdekesség, hogy a Kastélybirtok tanös-

-

-
ba.

Fontos:
Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hul-

-
-

Kérjük, hogy települési hulladékot ne helyez-
-

Reméljük, hogy az Ön tetszését, támogatását 

-

és környezetbarát lehet a szelektív hulladék ke-
zelése.

 oldal címlapján található Telepü-

C

Indián nyárban tekertünk Székesfehérvártól Csókakoig

XX. évfolyam 1. szám
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-
-

-

éreznek magukban, azok feltekerhetnek egészen 

a fehérvárcsurgói víztározóra, továbbá ez az útvo-

-
-

párok biztonságos letámasztására, vagy ha valaki 
megéhezik, akkor bográcsozhat, szalonnát süt-
het, vagy ha csak pihenni szeretne egyet, akkor 

-
hérvárcsurgóra beérve utunkat a Károlyi kastély 
felé vettük.  

A kastély egész évben nyitva áll a látogatók 
-

gesztenyék és tölgyek találhatóak. Nemrégiben 

a teljesen helyreállított tavat tekerhettük körbe. 

-

vezet fel. Aki kicsit pihenni szeretne, az megállhat 
a félúton található tisztáson, a bátrabbak megál-
lás nélkül feltekerhetnek.

A várnál kerékpár tároló volt, egymás kerék-

az egész Móri-árok.
Mivel már jócskán benne voltunk a délutánban, 

el kellett indulnunk haza, hiszen nem szerettünk 
volna teljes sötétségben hazatekerni.

Utunk során ismét megbizonyosodtunk arról, 

biztonságos kerékpártárolók kialakításáért is so-
kat kell még tennünk.

 Nagyon szép és tartalmas napot töltöttünk 
-

retében csak úgy repültek a kilométerek. Minden 
-

S
S

XX. évfolyam 1. szám
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Az új helyén elindított könyvtárunk az elmúlt hetekben si-
-

sóval gyarapodott könyvtárunk. Akik az elmúlt években is 
kitartottak mellettünk, azok is nagy örömmel vették bir-
tokba az új könyvtár helyiséget. A községi önkormányzat-
tal egyeztetve, szeretnénk minden olvasónknak a továb-
biakban is kedvezni, s elindítani a könyvtári járatot, ami 

-
-
-

runk található. Bízunk benne, hogy akiket eddig esetleg 

-
rad, s tovább gyarapítják a könyvtári közösségünket.

 

KÖNYVTÁRI JÁRAT
 

Könyvtári hírek

XX. évfolyam 1. szám
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 Nagy várakozással nézünk 

évben még a szokásosnál is több 
feladat vár ránk, és bár tagságunk 

mindenkinek.

 Az óévet egy viszonylag ko-
rai évzáró bállal tettük még emlé-
kezetesebbé, ahol  Csöngedi Attila 

-
lót a tagoknak, azok párjainak, ba-
rátaiknak, és azon személyeknek, 
akik hosszú évek óta támogatnak 

-

vizsgázott. Természetesen velünk 
együtt ünnepeltek a Barkócák is, 
hiszen minden barát hivatalos volt. 

beszédjét, megköszönve mindenki-
nek az önzetlen segítséget és a sok 
munkát.
 Az adventi vasárnapokon 
forralt borral kedveskedtünk az 

olyan renden kívüli borosgazda, 
aki borral támogatta az ünnepet. 
Köszönjük ezeket a felajánlásokat 
és azokat a meleg szavakat, ame-

-
ról, hogy érdemes dolgozni ezért 
a közösségért. Az éjféli misén sem 
engedtünk senkit úgy haza, hogy 
ne melegítse a kezét egy pohárka, 

 Bodajki, fehérvárcsurgói 
barátainknak , a plébánia hiva-
talnak és Mórocz Tamás atyának 
idén is elfogadtuk  a meghívását, 

-
áldáson a Bodajki Mária Kegytemp-

meghívást és a szívélyes vendéglá-
tást ezúton is köszönjük. 

án útjára indul a Móri Borvidéki 
-
-

mustra, január kilencedikén. Mire 
ezek a sorok megjelennek, addig-

az eseményen. Természetesen a 
borosgazdákat meghívjuk szemé-
lyesen, így senki sem marad ki a 

rendezvények, szerepvállalások 
mellett a saját ügyeinkkel is foglal-
koznunk kell. A három tagú elnök-
ség, mely további két taggal alkotja 
a Borrendi Nagytanácsot, öt éve ve-

-

politikamentes szervezet vagyunk, 
-

keveset vesznek majd észre. A cél, 

a kard és az alapszabály, melyek-
re felesküdtünk, köt minket, így 

munkálkodni.
 A türelmetlenek, illetve a 

-
-

kedves napsugarak simogatására. 
Nem tisztem eldönteni, hogy melyik 
jobb, hiszen mindenki maga tud-
ja, mikor kell ezt a fontos munkát 
megkezdeni, de azt tudom, melyik 
a kellemesebb? Vékony, tapintásra 

-

, egy pohár bor mellett beszélgetni 
arról, milyen jó lesz, ha jön a ta-
vasz?

javaslom, hogy lobogjon a láng az 
-
-

-
ra, mint a nagypapa pipájából a 
füst. Terítse be az asztalt a szeletelt 
szalonnával, karikázott kolbásszal, 
vékonyra vágott, nátha ellen ha-
tásos hagymával és ropogós héjú 
kenyérkaréjokkal töltött tálak soka-
sága. A poharaknak nem kell helyet 
hagyni, hiszen azt mindenki tartsa 
kézben, hogy ne csak a hangulat, 
a bor melege is átjárja a lelket és a 

-

XX. évfolyam 1. szám

Borrendi Krónika 
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 Nagy öröm volt számunkra, hogy sok se-
gítséget kaptunk az Adventi gyertyagyújtási ünne-
pélyhez. 

-

-

-

 Karácsonyfáinkat Bognár Márton és Var-

ajánlotta fel.
-

Vasárnap, mikor kigyúltak a fények és szétáradt a 

Donát Borrendnek köszönhettünk, és évek óta Ki-
-

zésünkre álljanak.  

volt a tea illata, melyhez a hozzávalókat minden 

zsíros kenyér illata sem tudott elbújni. A kenyert 
Zsolnai Tibornak köszönhetjük, a zsírt és a hagy-
mát pedig mindig a kiszolgáló civil szervezet aján-
lotta fel, akik még süteménnyel is kedveskedtek a 
közösségnek.
Minden alkalommal a civil szervezeteinknek, óvo-
dásainknak és iskolásainknak köszönhettük  az 

izgalommal teli felkészülését.
-

 A második adventi vasárnapon elérkezett 

hozzánk a Mikulás is, akinek nagyon köszönjük 
-

xemburgi Baráti Társaság rejtette a szaloncukrot, 
aminek nagyon örültek a gyerekek.
 Miután a negyedik gyertyaláng is fellobant, 
a  Kultúrházban csillagszóró fényénél közösen 
énekeltük  a Csendes éjt, mialatt nagy izgalom-

-
fája alól választhassanak ajándékot maguknak. 

-

felajánlásának köszönhettünk az ajéndékokat.
 Nagyon sok fénykép örökíti meg az adventi 

-
ség oldalán megtekinthet minden felhasználó. A 
fotókat Rozsnyai Attila készítette.

-
szefogással, felajánlásokkal, közösen hozzuk 
létre,talán azért is olyan meghitt, szeretetteljes és 
azért is tud bennünket lelkileg felkészíteni az  ün-
nepre, hogy amikor már családi körben vagyunk 

-
két.
 Mindenkinek köszönjük a segítségét, 
azoknak is, akiket névszerint nem emeltünk ki.

hálaének, a mi kedves kisfalunkban.

-
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Együtt vártuk a Karácsonyt!



Csókakoi Hírek – A polgármesteri hivatal lapja


