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Elérkeztünk a 2017-es év vé-
gére, megint eltelt egy év. Az 
elmúlt évben számos program, 
esemény színesítette közösségi 
életünket, s remélem, hogy min-

-
vére valót. Az idei évben immár 
40. alkalommal rendezzük meg a 
Téli Kupát, a sorsolást december 

-
dezzük meg este 18 órakor, majd 
a terveink szerint december 10-
én reggel 8 órakor kezdjük el a 
2017/2018-as kupasorozatot.  

újra megrendezzük Adventi Vá-

rakozás ünnepi sorozatunkat, 
amit immár nyolcadik alkalom-
mal szervezünk meg a civil szer-
vezetek és az intézményeink se-

-
kozást december 3-án 17 órakor 
kezdjük el, ekkor érkezik a falu 

-
dik adventi vasárnapot december 
10-én vasárnap rendezzük meg 
17 órai kezdéssel, majd december 
17-én a harmadik adventi vasár-
napon szintén 17 órakori kezdés 
mellett  gyújtjuk meg a harmadik 
és a negyedik gyertyánkat, majd 
pedig megrendezzük a falu kará-
csonyát. December 24-én már a 

lesz gyertyagyújtás, a negyedik 
gyertya meggyújtását a 11 órakor 

templomunkban végezzük el. A 
Szent Donát Templomban az éj-
féli misét december 24-én 24 órai 
kezdettel rendezi az egyház, ami-
re mindenkit szeretettel várunk!

Befejezésül áldott, békés ka-
rácsonyt kívánok, a magam és az 
önkormányzat nevében. A 2018-

-
ben gazdag, és boldog új évet kí-
vánok mindenkinek!

2017. december, XXI. évfolyam 12. szám
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BESZÁMOLÓ

 

A 2017-es év végére értünk, 
ami azt jelenti, hogy immár 7 
éve a község szolgálatában állok 
polgármesterként, s úgy érzem, 
hogy megpróbáltam mindig a 

szerint vezetni a községet. Nem 
volt ez másként az elmúlt évben 
sem, természetesen más megélni 
a döntések nehézségeit, végre-
hajtani a számos feladatot, mint 
itt leírni, összefoglalni, beszá-
molni róla. 

Az év a templom körüli veszé-

A felsorakoztatott érvek men-
-

tették a korábbi döntésüket, s az 
egyházközségi tanács tagjaival 
egyetértésben elrendelték a fák 
kivágását. Jól döntöttek, hiszen 
a fák kivágása után bizonyosod-
hattunk meg arról, hogy valóban 
komoly veszélyt jelentettek már 
a templomunkra, és a település-
központunkra ezek az elöregedett 
matuzsálemek. A község a köz-
munkaprogram segítségével és az 
egyház anyagi hozzájárulásával 
termelte ki a fákat.

-
-

tuk a Tölgyfa utcát, és a Közsé-
gi Könyvtárat. A két beruházás 

a Tölgyfa utca BM-es pályáza-
ti értéke 15 millió forint volt, 

vállaltunk be. A Községi Könyv-
tár bútorzatának lecserélése is 

amit az NKA pályázat segítségé-

vel valósítottunk meg, ezt a be-
ruházást ez a pályázat 100%-ban 

-
víz szivattyút nem tudták megjaví-
tani, a tartalék szivattyú helyét is 
megtalálták, az ottani leállásokat 
is karbantartották, így két új szi-
vattyú került a szennyvízgödörbe. 
A beruházás értéke a várt 4 millió 

-
ját forrásból biztosítottunk.

-
ruár 12-én a szakvezetés meg-
lepetésére, heten átigazoltak a 
szomszédos rivális Csákberény 
SE csapatába, hárman pedig a 
Móri SE-be. Megdöbbenéssel 
vettem tudomásul, hogy 22 év 
után újra nincs csapat Csóka-

az egyesület elnökségének támo-
gatása mellett az újraszervezést. 

koronázta, és júliustól újra patto-

helyen várjuk a tavaszi folytatást, 
ám újra van csapatunk, akik se-
gítségével november 18-án egy 
jó hangulatú disznóölést szervez-
tek, s a nap befejezéseként egy 
Sport Bált is tartottak. Remélem 
ez jó jel arra vonatkozóan, hogy 
közösségi szinten is sikerült fej-

-
szunk a sakkozóinkra sem, hiszen 
az V. Magyar Sakkvilág Kupán 
a 8. hely megszerzésével tértek 
haza Ászárról. Az országos dön-

helyen állni, azt gondolom igen 
nagy eredmény. A hetente meg-
rendezett asztalitenisz foglalko-

sportolásra. A Téli Kupát a 2017. 

került a 40. Téli Kupa, ami ön-

magában is tiszteletet parancsol a 
hosszú kupasorozat iránt. A spor-
tok közül a labdarúgás közvetlen 

költöttünk, biztosítottuk mind-
egyik sportágnak a létesítmények 
ingyenes használatát. 

Az Egyetemes Kultúráért 
Egyesület három napos alkotói 
kiállítást szervezett tagjainak 

-
tisztelte jelenlétével, és megnyi-

nemzetiségi és civil társadalmi 

államtitkár.

közszolgáltatások fejlesztése tér-
-

tot Mór Várossal és több szom-
szédos településsel együtt kon-
zorciumi formában benyújtottuk 

-
ként a rendezvényeire pályázott, 

de több humánszolgáltatást is be-
építettünk a programba. A pályá-

nem döntöttek a kiírók. 

helyettest új, ám korábban már 

Dr. Csontos Norbert visszakerült 
az intézmény élére.

szerkezetet kapott, a tetejére már 
felkerült a polikarbonát, még né-
hány esztétikai simítás van hátra, 
záró lemezek kerülnek még fel, 

-

az önkormányzat saját forrásból, 
Sáfár Lászlóné tiszteletdíjának 
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felajánlásból, illetve Juhász János 
társadalmi munkájának köszön-

támogatást! 
A közmunkaprogram pályá-

-
-

született pályázatkiírói döntés 
eredményeként 3 közfoglalkoz-
tatottat foglalkoztathatunk. A 

-
rást jelent a községnek, illetve 

szereztünk be. 
-

gezte az idei karbantartási mun-
kálatokat a tél után. Az Ezerjó út 

ahol a korábbi aszfalt lényegében 
csak maradványaiban volt fellel-

így a tavalyi közmeghallgatáson 
bejelentett kaptatók ki lettek ja-
vítva. A tél utáni karbantartások, 

-
tettek fel. Ezen felül a viharká-
rokból, és egyéb megrongálódá-

-
sok, karbantartások saját forrás-
ból valósultak meg. Tudom, még 

egyszerre mindent megcsináltat-
ni, de igyekszünk az úthálózatun-
kat jó karban tartani.

-
tárásairól szeretnék néhány szót 
szólni, a régészet az MNV-én ke-
resztül megszerzett forrásból va-
lósult meg, így 15 millió forintba 
került a vár utolsó részének meg-
kutatása. Az alsóvár így feltárult 

lett a kút is, amit valamikor a 18. 
században leírtak, az akkori várat 

-

tok Társasága támogatásával két 
-

lyeztek az egykori ágyúálláson 

-
tett, köszönjük az adományt. Ter-
veik szerint még két ágyút állíta-
nak a vár ágyúteraszára. Az idei 
évben készülnek el a végleges 
állapot kialakításával kapcsolat-
ban a fellegvár tervei, itt funkci-
ókkal ellátott épületek kerülnek 
kialakításra, s az öregtorony is és 
az öregtorony melletti kapitányi 

-
torony tetejére kilátót terveznek, 
a belsejében pedig kiállításra al-
kalmas szinteket akarnak kialakí-
tani. A kapitányi épületben pedig 
asztalok és padok kerülnének el-

kerülne kialakításra. A várprog-
ram keretében a további helyreál-

-

A rendezvénysátrunkra a 
Vértesker Kft. segítségével rend-
be tetettük a ponyvát, az ígéretük-

-
-
-

óvodai konyhát is felújítottuk, itt 
-

ben költöttünk.
Az év során több rendkívüli 

-

én komoly havazás borzolta az 
idegeinket, hiszen a hó az Arany 
János utca vonalától megmaradt, 
és a leveleket bontott fákat, a le-
velekre hullott hó rátörte az utak-
ra. Egész nap próbáltuk a közle-
kedést biztosítani, ám délután 5 
óra után a balesetveszély miatt 
felfüggesztettük a kárelhárítást. A 
bajt tetézte még, hogy az Ezerjó, 

miatt a településrészen a villany 
-

zó a toló lapot visszaszerelte, az 
utakról a mintegy 15-20 cm-eres 
havat letakarította. Emlékezetes 
vihar csapott le ránk augusztus 

búcsúi forgatagot a hirtelen jött 
zápor és zivatar, sajnos a vásár 
félbeszakadt, s az esti rendezvény 
is elmaradt, több utcában szüne-
telt ekkor is az áramszolgáltatás. 

pályázati anyag összeállítása 
-

MVM az energetikai pályáza-
tot benyújtotta, és megnyerte. A 
tervezett beruházás összege 220 

-
-

-

követelést tartott jogosnak és 1.1 

alperessel szemben. Mivel jogi 
-

gyaláson ezért nem tudtuk, hogy 
fellebbeznek e és milyen bead-

-
-

zett, ugyanazokat a beadványokat 
nyújtották be és december 12-ére 
kiírták a pert másodfokon. Bízom 
benne, hogy a bíróság most már 

végül el tudunk számolni az ala-
pítvánnyal.

Az idei évben is pályáztunk a 

m3 fát nyertünk el
-

leszállította.

-
-

ta vette át. Kovácsné Szabó Eri-
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augusztus 31-én átadta hivatalát, 

átvette a hivatal irányítását.

-
tékben nyújtottunk be pályázatot, 
ebben a pályázatban a hivatali 
épület megújítására, felújítására 

os hivatal felújításra az idén nyá-
ron beadott pályázatunkról még 
nem született döntés.

Részben a Sport utcai árok 
lefedése elkészült, nagyon nagy 
segítség volt a búcsúi rendez-
vényünk lebonyolításánál a na-
gyobb tér kialakítása. Az óvoda 
melletti parkolóval kapcsolatban 
elmondhatom, hogy a beruházást 

-

vettek a beruházás kivitelezésé-
ben, aminek bekerülési értéke 

fentebb említett útszakaszon és 
az óvoda környékén is szeretnénk 
közlekedést szabályozó, és par-

az autósokat, hogy a forgalmat ne 
akadályozzák a Kossuth Lajos ut-
cán, illetve el kell gondolkoznunk 
a gyerekek biztonsága érdekében 
további beruházásokon az óvoda 
és az iskola esetében is.

-
mal nyilvántartott, óvodai épület 

-

összeggel a támogatás jogosságát 
elbíráló Magyar Államkincstár 

-
ember 7-i döntéssel támogatta. 
Ez azt jelenti, hogy az óvoda és 

-
újításra kerül. 

A BM-es Vár utcai pályáza-
tunkra megérkezett a Belügymi-

Eszék

tájékoztatott róla, hogy mikor 
kezdik az út felújítását. A Vár 
utcával kapcsolatban beadtuk a 

a pályázat nyert, így a Vár utca 

a járdát felújítani a támogatásból. 
November 10-én Czachecz 

munkaterületként az Alsó Arany-
hegyi út zsákutca részének 100 
méterét, ahol megtörtént, azóta a 

-
zetését tavasszal folytatjuk majd, 
amiben a három még érintett in-
gatlantulajdonost tovább segíti 
majd az önkormányzatunk. A be-
ruházás teljes bekerülési értékét 
az ingatlantulajdonosok állták, 

A Települési Arculati Kézi-
könyvre 1 millió forintot nyer-
tünk, a község adminisztratív 

re 7 millió forint forrás sikerült 
a BM-es pályázaton elnyernünk. 
Mindkét pályázat megvalósítása 
zajlik, a pénz felhasználására az 

A sok feladat mellett a mulat-
ságokra, rendezvényekre is sort 
kerítettünk. Az idei évben május 

-

májusfánkat, majd annak rendje 
módja szerint ki is döntöttük. Újra 
nálunk járt a Kárpátia együttes 
júliusban, majd megrendezésre 
került a Szent Donát Napi Bú-

-

-
tünk. Itt járt ennek keretében a 

-

14-én rendeztük meg, ahol a civi-

A civilek is kivették a részüket a 
-

gattunk infrastruktúrával, hellyel, 

segítséggel. A teljesség igénye 
nélkül néhány nagyobbat kiemel-
nék. A Szent Donát Borrend má-

-
zót, majd júniusban a Kárpát-

Találkozóját és a Szent Donát 
Borünnepet. A 130. fennállását 

-
-

oltóversenyt szervezett, és átvette 
az önkormányzat által adomá-

-
tószertár felújítását is megkezdte 
az egyesület. Az önkormányzat a 

-

A Barkócaberkenye Néptánccso-

Márton Napi Libavacsorát szer-
vezett. Az idei évben is, akárcsak 

meg fogjuk rendezni az Adven-
ti Várakozás programsorozatot, 
az idén három rendezvény lesz, 
december 3-án, december 10-én 
és december 17-én gyújtjuk meg 
a gyertyákat. December 24-én 
szent misén ünnepelhetik a csó-

-
an terveink szerint pályázati pénz 
segítségével megújul az óvoda és 

épül a vár, megvalósul a hivatal 
-

hatóvá válik a Települési Arcu-
lati Kézikönyv. Saját forrásból 
szeretnénk az óvoda és az orvosi 

-
retnénk újítani az iskola tetejét is, 
itt számítunk a KLIK segítségére 

-
rintot biztosítanak, a többi forrást 
a helyi és a luxemburgi támoga-
tásból és önkormányzati hozzájá-
rulásból kívánjuk biztosítani.

Befejezésül szeretném össze-
foglalni az itt leírtakat. A 2017-es 
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-

 forrás érkezik 

-

-os igényünk vár elbírá-
-

dés aláírására. A 2017-es évben 
átadásra került pályázati pénz-

el, közmunkaprogramra 3.8 mil-
-

az idén pályázatainknak köszön-

 költhettünk el. Saját forrásból 
fejlesztésekre, karbantartásra ösz-

 adtunk 

 volt 2017-ben.
A gazdálkodásunk 2017-ben 

is kiegyensúlyozott volt, a kép-

gazdálkodott ügyelve a takarékos 
gazdálkodásra és ennek köszön-

számolhatok be, hiszen jelenleg a 
bankszámláinkon 
áll rendelkezésre, így elmondha-
tó, hogy gazdálkodásunk eredmé-
nyes volt, tekintve arra a fentebb 
leírt tényre is, hogy mennyi beru-

összegek a teljesség igénye nél-

-

millió a TAK pályázati pénze, 14 

beruházás hozzájárulásának ösz-
szege. A gazdálkodásunk alapja 
a helyi adókból befolyt bevétel. 

az adómorál a lakosság körében 
szépen javul. A 2017-es évben 

 adót vetettünk ki 
és november 15-i állapot szerint 

 adóbevétel folyt be 
-

lent, ami nagyon szép eredmény. 
Mindezt annak a fényében írom, 

Ezúton is köszönöm lakóinknak, 
ingatlantulajdonosainknak, hogy 

-
telezettségüket. Köszönjük!

-
-

ség van ágnyesedéket elhelyezni, 
az erre a célra kialakított terüle-
tünkön. Kérjük, hogy ide kifeje-
zetten ágnyesedéket helyezzenek 
el, tehát háztartási hulladékot, 
építési törmeléket elhelyezni itt 
tilos. Kérjük továbbá, hogy kis-
kerti hulladékot, lenyírt füvet ne 

-
posztálás segítségével hasznosít-

lehetséges ott törekedjenek az új-
rahasznosításra, az ágakat, lenyírt 
gallyakat gyújtósként is fel lehet 

akár háztartásunk hasznára lehet 
-

nyesedék, konyhai növényi hul-
ladék komposztálható, és kiváló 

kertjeink talaját lehet javítani, így 
hasznosítva ezeket a szemétnek 
tekintett nyersanyagokat. Kérjük, 
hogy információs tábláink szerint 
járjanak el.

-

-
en használják. A kihelyezett vas 

-
-

tésére szolgál, oda mécsest, más 
egyéb hulladékot, koszorút nem 
lehet bele tenni, vagy mellé tenni. 
Amennyiben adott esetben ezek 
megteltek, úgy a kialakított, kö-
rülkerített szemetes udvarba kér-
jük tenni a növényi hulladékot, 
a kihelyezett zöld hordóba pedig 
az elhasznált mécses tartókat, és 

-

kérjük, a körülkerített tárolónk 
melletti kijelölt területre tenni, 
amit táblával is megjelöltünk. El-

-
kot, minden esetben az új sírkö-

elszállítania. Ennek a vállalási ár-
ban bent kell lennie. Sajnos néha 

-
-

den esetben utána megkerestük 
a sírkövest, vagy a tulajdonost. 
A sírköveseknek minden esetben 
be kell jelentkeznie a hivatalnál, 
hogy munkát fog végezni a teme-

-

-
kat fajtánként kitábláztuk, tájé-
koztató táblákat helyeztünk ki, 
kérjük ezek alapján eljárni. 
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miatt a szokásos szemétszállítási 
-

tató, ezért szeretnénk felhívni a 

szemétszállítási rendre. A kom-
munális, azaz a háztartási hulla-
dékot nagyjából a szokásos rend-
be szállítják el, tehát 

 lesz 
-

szállítás. Az utolsó szelektív hul-

az utolsó csütörtökön lesz, hanem 
 

hulladékot. Kérjük, hogy legye-
-

szállítási rendre. 

köszönjük!

EGYHÁZI HÍREK

A múlt vasárnapi perselyadományaikat továbbítottuk a helyi és az országos Karitász felé. 
Köszönjük adományaikat!

Balinka Bodajk Csákberény Iszkaszentgyörgy Isztimér Magyaralmás Sárkeresztes Söréd Zámoly
12.870.- 42.735.- 5.330.- 27.440.-

-
gyeztetni személyesen vagy telefo-
non a bodajki plébánia hivatalban.

-

hétköznapi hajnali roráté szentmi-
sék rendjét.

2018-as évi naptárak érkeztek; 

-
lomainkban a kitett helyen megvá-
sárolhatók!

Köszönjük a múlt vasárnapi jó-
tékonysági koncerten adott támoga-
tásukat, és a színvonalas szervezést!

Karitász szolgálatunk tartós élel-

plébániánkon karácsony ünnepére 
készülve. Szeretettel kérjük híveink 
támogatását, a plébánián hivatali 

-
het leadni az adományokat.

Adventi koszorúkészítés lesz a 
gyerekeknek, családoknak decem-

-
rekeket, családokat, a koszorúhoz 
az alapanyagokat biztosítjuk.

-
zös városi adventi gyertyagyújtás. 
December 3-án vasárnap délután 
4 órára várjuk a kedves híveket a 

-
-

adása lesz.
Szerdán reggel 8-tól templom-

takarítás lesz, kérjük a segítséget 

-

szentmisét imádkozunk a kápolná-
ban közösségünkért és a kápolna 

-
li szentmise elmarad.

Dátum Esemény
November

11.00 Alexandriai Szent Katalin búcsú
December

3. v. 15.00 Megemlékezés Szent Borbáláról 
Bodajk MT Adventi gyertyagyújtás

17.00
17.00

8. p. 18.00 Adventi lelkigyakorlat
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Jöjjön el a te országod!

-

-

-
-

-

-

-

-

-

OVI HÍREI

KARÁCSONY KÖZELEDIK...

Az év vége felé közeledve az 
-

venti vásárra, a mikulásra és a ka-
rácsony megünneplésére.

az adventi vásárra szánt aprósá-
gokat, az óvoda dolgozói pedig a 

-
szülnek.

Az elmúlt évek báli bevételé-

-
rinttal járult hozzá a csoportokban 

-
hattak, ill. láthatnak a gyerekek, 

A Mesevár Óvoda Közhasz-
nú Alapítvány kuratóriumának 
tagjai pedig hozzájárultak az adó 

vásárlásához, és egy karácsonyi 

ezer forint értékben.
A Luxemburgi Társaság jóvol-

tából az idei évben is megérkez-
tek a mikulás csomagok, ezen kí-
vül nagyon sok szép és értékes já-
tékot kaptunk a vásár alkalmával. 
Köszönjük, hogy hosszú évek óta 
támogatnak minket!

Ezúton is köszönjük minden 
-

fajta segítségét, mindezek jelen-

gyermekek életének szebbé, job-
bá tételéhez.

-

-



8 XXI. évfolyam 12. szám

Ez a hónap az ünnep. Mintha 
mindig harangoznának, nagyon 
messze, a köd és a hó fátylai 
mögött.

zöld ceruzával, karácsonyfát raj-
zoltunk, karácsonyfát, harminc-
egy ággal. Minden reggel, dobogó 
szívvel, megjelöltük, mintegy le-
töröltük e jelképes fa egyik ágát. 

módszerrel sikerült a várakozás 
izgalmát csaknem elviselhetetlen-
né fokozni.

A hónap közepe felé, amint kö-
zeledett az ünnep, már állandóan 
lázas voltam, esténként félrebe-

meséltem dajkámnak vágyaim-

és jegylyukasztót, igazi színhá-

kritikusokkal és azokkal a szabó-
-

próbákon, és rosszabbakat monda-
nak a darabról. Ezenfelül lengyel 
kabátkát akartam, továbbá Indiát, 
Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. 
Mindezt persze selyempapírban, 
angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, 
gyermekkoromban mindig a vi-

lágegyetemet akartam, az életet, 
amely egyszerre volt bicikli, ki-
rándulás a Tátrába, anyám zongo-
rázása a sötét társalgóban, bécsi 
szelet, almásrétes és diadal összes 
ellenségeim fölött.

Most, hogy az ünnep közele-
dik, meglepetéssel észlelem, mint-
ha még mindig várnék valamire. E 
napokban megesik, hogy elindu-
lok az utcákon, megállok a kira-

-
kés, melynek gyöngyház tokjában 
ötféle penge van, továbbá dugóhú-
zó, körömtisztító és pipaszurkáló 
is, nem kell. Semmiféle tárgy nem 
kell már, s ha jól meggondolom, 
lemondok Indiáról, Ausztráliáról 
és a Marsról is, ellenségeim cikke-

-

járok.
Mégis, valamit várok még. 

Annyi karácsony múlt el, egészen 
sötétek, s aztán mások, csillogók, 
melegek és szagosak, annyi ün-

-
-

lezettséggel és ígérettel, melyeket 
az Angyal sem tudna már beválta-
ni; s még mindig várok valamire.

Néha azt hiszem, a szeretet-
-

belekóstolt, holtáig ízlelni szeret-
né. Közben már megtudtam, hogy 
szeretetet kapni nem lehet; mindig 
csak adni kell, ez a módja. Meg-
tudtam azt is, hogy semmi nem 
nehezebb, mint a szeretet kifejez-

indulatok minden árnyalatát rögzí-
teni tudják szavaikban.

A szeretetnek nincs színfoka, 
-

foka, mint a szerelemnek. Tartal-
mát nem lehet szavakban közölni; 
ha kimondják, már hazugság. A 
szeretetben csak élni lehet, mint a 

-
ves lény talán nem is élhet más-

Mindezt tudva, az egyre za-
vartabb és bizonyosabb tudásban, 
nem tehetek mást, mint sorra járni 
az üzleteket, s vásárolni öngyúj-

-

mindez reménytelen. Mit csinál-
jak? Az ember azt adja, amit tud.

hangulatban telt „Tök jó” bulival 

pedagógusok együtt szórakoz-
hattak. Köszönjük a szervezést 

November 8-én megtörtént az 
-

-

Novembert 13-án 3. osztályos 
tanulóink a Községi Könyvtárba 

játékokon nagyon jól érezték ma-
gukat.

Megünnepeltük a Márton-na-
pot, a gyerekek játékos vetélke-

-
séges életmódra nevelést, így 
az idei évben is megtartottuk az 
egészségnapot.

November 17-én Szakmai nap 
volt iskolánkban, részt vettünk a 
Kincsesbányán megrendezésre 

ISKOLA ÉLET HÍREI
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8. osztályos tanulóink „Jól felké-
születem-e a felvételire?”címmel 
versenyeztek Bodajkon, ahol ki-
próbálhatták tudásukat magyarból 
és matematikából. 

November 20-án körzeti asz-
talitenisz verseny volt Bodajkon 
Kiszely Vince 2. helyezést, Szabó 
Balázs 3. helyezést ért el.

tanulóink Balázs Anna, Berbekár 
Blanka, Király Eszter és Szabó 

-
úton is gratulálunk, hogy ilyen 
ügyesen helytálltak és képvisel-
ték iskolának! Nagyon büszkék 
vagyunk rájuk! 

November 23-án megrende-
zésre került a Járási népdalének-

-

Liliána, Balázs Anna, Szabó Kar-
ina 2. helyezést ért el.

Az idei évben is részt vet-
tünk a Megyei Egészségügyi és 
Természetvédelmi versenyen a 

-
középiskolában.  18 csapatból 4. 
helyezést értek el 8. osztályos ta-

Linda, Winkelman Zsanett.

Köszönetünket fejezzük ki Ba-
-

nek, hogy segítenek tanulóinknak 
a versenyekre való eljutásban.

-
lommal.

 

 

-
ár 3. szerda.

 

-
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Amilyen gyorsan repülnek 
-
-
-

lettünk. A tánccsoport Várjátékok 
-béli fellépése, a szüreti felvo-
nulás, vagy akár az idei libaba-
rát vacsoránk is már csak emlék. 

izgalommal és szokás szerint vi-
dámsággal teli rendezvényei vol-
tak ezek kis falunknak.

A Várjátékokon kis barkócá-
saink bebizonyították, már nem 

a „nagy” kifejezés ez esetben 
már csak az életkorra vonatkoz-
hat. Az aktivitást, a lelkesedést, 
a tánc szeretetét tekintve immár 

Büszkék vagyunk rájuk! Csak-
úgy, mint a legapróbbakra, akik 

fülbemászó zenét már a nagyob-
bak is elirigyelték. (De úgy hal-

-
jára még a szomszéd települések 

-
cásaink táncát, hangulatát, közös-
ségét látva elcsíptünk pár vágya-
kozó, ámde bátortalan tekinte-
tet- és nem feltétlenül a gyerekek 
soraiból. Ezúton üzenjük minden 

-
nek és apróságnak, hogy várjuk 

ahogy sikerül. Mi sem tudunk 
részt venni minden próbán, de 

a mozgás, a tánc, a jó közösség 
mindenkinek jót tesz.

Az ez évi libavacsoránk li-
babarát vacsorává alakult. Idén 
két kacsacomb illatozott min-
den tányéron a tánccsoport által 
rendezésre került Márton napi 
vacsorán. Mindenki igyekezett 

Ki két kézzel, ki pedig csak egy-
gyel (a másikat igazoltan távol 

összes kemencéje gyomrában 
kacsacombok lapultak katonás 
rendben. Az estét Rügyecskéink 

láthatták, hogy csemetéik már 
egyedül is helyt állnak a színpa-
don, ahol mégsincsenek egészen 
egyedül, hiszen szorosan fogják 
egymás kezét és bizony irányít-
ják is egymást. Vagyis, önálló-
sodnak. Táncházunkat pedig a 
Barkócaberkenye szíve csücske 
Szabó Tibor vezényelte le táncos-
párja Bertalan Évi és Tibi testvé-

volt ott amolyan összekapasz-
kodós nótázás és szülinapost is 
köszönthettünk, Kiszely Vince 
személyében. A tombolasorsolás 
pedig mindig sok vidámságot és 

most is. Köszönjük mindenki se-
gítségét, felajánlását, aki bármi 
módon hozzátett az est zavartalan 
és remek szervezéséhez, lebo-
nyolításához, sikeréhez! 

-

programok, sem pedig a fellé-
pések tekintetében. Igyekszünk 

a felkéréseknek eleget tenni és 
ösztönösen úgy és olyannak mu-
tatjuk magunkat, amilyen a Bar-
kócaberkenye. Reméljük, minél 
messzebb jut a híre ennek a kis 
közösségnek. Ehhez pedig remek 
alkalom volt, a Magyar Televízió 

-

A Barkócaberkenye táncos 
-

mindezekkel együtt álljanak is-
mét az adventi ünnepségsorozat 
egyik vasárnapján a közönség 

békés, boldog  és szeretettel teli 
-

ben gazdag új évet! 
A táncot pedig nem lehet elég 

-
deni!

BARKÓCABERKENYE
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SPORT

-
lommal vettek részt a Magyar Sakk-
világ Kupán Ászáron. A Magyar 

-
lepülések országos sakkbajnoksága, 
amit ma már a Kárpát-medencére is 
kiterjesztettek, így azt lehet mondani, 
hogy a történelmi Magyarország min-

Az idei évben is, mint minden évben 
-

válogatottját. A bajnokság eredmé-
nyeként a válogatott szereplésre Kis 

-
noka, Steiner László második helye-
zett, Kiszely Dávid harmadik helye-
zett és Vass Zoltán negyedik helyezett 
szerzett jogosultságot a versenyzésre. 

megtudtuk, hogy Kiszely Dávid nem 
tud jönni a versenyre, munkahelyi el-
foglaltság miatt, de szerencsénkre az 

Kis 

 négyes vette fel a küz-
delmet a kiválóbbnál, kiválóbb sak-
kozók ellen. Jó hangulatban utazott el 
kis csapatunk a verseny helyszínére 

miatt Steiner Lászlót az 1-es táblára, 

táblára, Kis Miklóst a hármas táblára 
és Vass Zoltánt a négyes táblára sorol-
tuk, sorolták be. Amíg mi itthon éppen 
disznót öltünk a sportosokkal, addig 
sakkozóink megkezdték a küzdelem-
sorozatot, hogy minél jobb eredményt 

-

évben 24. helyen végeztek, 2014-ben 
15-ek lettek, és 2013-ban a 14. helyen 
végeztek. A Magyar Sakkvilág Kupá-

ban a mintegy 2000 település közül 

-
alapítója. A cél az volt, hogy legalább 

húszban legyünk bent országosan. 
Azt gondolom, hogy ez a cél mara-
déktalanul teljesült, hiszen csapatban 

lehoztunk, egy döntetlenünk volt, és 
három vereségünk, így csapatban 11 
ponttal, egyéni pontszám alapján 21 
ponttal elértük a 8. helyet bekerülve az 

-
mény lett. Ezen a hétvégén nagyon jól 
teljesítettek a játékosaink, hiszen Stei-

Kis Miklósnak sikerült a legtöbb pon-
tot összevadásznia, így 7 ponttal járult 
hozzá a csapat sikeréhez és a négyes 
táblán Vass Zoltán sem maradt szé-

mester jelöltek ellen is helyt kell áll-

állta a kihívást, s igazán jó teljesít-
ménnyel 2.5 pontot rabolt el, az ellene 
játszó sakkozóktól. Bennünket a he-

meg szintén 11 ponttal, hatodik lett 
-

pata 11 ponttal, ötödik Szigetbecse 12 
ponttal, negyedik Ászár I. többszörös 
bajnokként, harmadik  Zánka-Mind-
szentkálla szintén 13 ponttal, második 

melletti Uszód sakkozói, akik 14 pont-
-

nak ezúton is gratulálunk!

sakkcsapatot utasítottak maguk mögé, 

eredményen és megdöntve az eddigi 
legjobb 2013. évi eredményünket. Ter-
mészetesen a sakkozóink februárban 
újra összemérik erejüket, ahová min-

hiszen a játék öröme mellett, ha sokan 
vagyunk, akkor ilyen jó eredményeket 
érhetünk el, s megmutathatjuk sakk 
tudásunkat a többi településnek. A 

találhatnak majd további információt. 

 

 
 

-

a harmadik helyen álló Szabadbaty-

bátran futballozva, több helyzetet is 
-
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-
sen kezdett játszani, de végül lehig-
gadtak a kedélyek és a 25. percben 
Méreg Nándor gólt ért el ellenünk, így 
1-1 lett. Óriási szél volt ezen a vasár-
napon és az egyik támadásnál az or-
kán is segítette ellenfelünket, s Juhász 

a papírforma, mivel 2-1-re vezetett a 

jó formát áthozta a Szabadbattyán, ám 
érthetetlen módon idegesek voltak a 

az 58. percben újabb találatot ért el és 
már 3-1-re vezetett a Szabadbattyán. A 
battyányiak mégis nehezen viselték el, 

-
törték. S egyáltalán nem volt ellenünk 

sem adtuk fel. A 71. percben Szabó 
Szilárd talált be, ez a gól aztán szin-
te kiborította a battyányiakat. Ez már 
szoros 3-2 volt. Ez az eredmény na-
gyon felhergelte az ellenfél játékosait. 
Erre még egy lapáttal az is rátett, hogy 

-
tésére egyik ítéletét megváltoztatta, 
ekkor az egyik cserejátékost a kispad-
ról a 72. percben kiállították, mivel a 

-

ekkor már készültségbe helyezték ma-
gukat, mert már másra nem tudtuk ezt 
a hisztit írni, mint a szélre, s hihetetlen 
volt számunkra ellenfelünk viselkedé-
se. Nagyjából oda-vissza támadott a 
két csapat, amikor egy 11-est értek el 
ellenfeleink, de Deák Balázs bravúro-
san kivédte a battyányi kapus lövését. 
A vendégeknél mindenki veszekedett 
mindenkivel, aztán egy ellentámadás-

fel a gólt, így lett 4-2 a battyán javá-
ra. Ennek ellenére mi tovább végeztük 

még három perc hosszabbítást. Jól si-

-
tett, így 4-3-ra módosult a végered-
mény. A végén még egy a szabadbaty-

-

-

hamar véget vetett a hisztizésnek, és 
kivezették az illetéktelent a sporttár-

a határozott fellépésüket. 

helyen álltak, mi a kilencedik helyen 
vártuk a folytatást. A sörédi pálya nem 

-
adásul az elmúlt hetek teljesítménye a 
sörédiek felé billentette a mérleg nyel-
vét. A papírforma mindenképpen mel-

-
sárnap még meglepetésre készültünk, 
s azt gondoltuk, hogy meglehet fogni a 
Sörédet, ám több meghatározó játékos 

-

perc vár majd a mieinkre. S ez így is 
lett, hiszen a 20. percig tudtuk tartani 

megrezegtette a hálónkat. Láthatóan a 
sörédieket a gól megnyugtatta, és in-

-
nek eredményeképpen Szabó Máté a 
41. percben szintén betalált. A csóka-

de sajnos nem sikerült betalálnunk a 
sörédiek kapujába, így 2-0-ra vezetett 

-
aink, de a magabiztosan játszó Söréd 
megmutatta, hogy ki az úr a háznál, és 

újabb találatot ért el, így Söréd ekkor 
már 3-0-ra vezetett. Ezután a sörédi 

-

csapatukat, hiszen öt játékost cseréltek 
be a csapatba. Bár a mieink mindent 
megtettek, és ha kellett végig robotol-
ták a pályát, ám ez most kevés volt. Az 
önbizalommal játszó Sörédet ezen a 
vasárnapon nagyon nehéz volt tartani, 

Máté újabb találatot ért el, és ezzel 
4-0-ra beállították a végeredményt. 

volt, egy sárga lapon kívül nem kellett 

-
nére a kilencedik helyen telel majd át. 

A sörédieknek ezúton is gratulá-

-
nyeg most az, hogy megkapaszkod-
tunk a bajnokságban. Reméljük, hogy 
tavasszal már mindenki hadra fogható 
lesz, s a tavaszi idényben jobb ered-
ményeket tudunk majd elérni. Most 
egy kis szünet következik, aztán in-
dul decemberben a 40.Téli Kupa. Az 
ünnepi hetekre pedig Áldott, Békés 

-


