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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
8. évfolyam 2. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2016. április 21 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Szeretnénk köszönetet mondani Huszár Attilánénak, 

Rencinek, aki az idei évben lemondott alapítványi 

tagságáról. Ötleteivel, javaslataival sokat hozzátett az 

alapítvány működéséhez, a rendezvényeink 

lebonyolításaihoz. Köszönjük, hogy ilyen sokat tett az 

alapítványért! Reméljük, hogy a későbbiekben azért még 

számíthatunk ötleteire, támogatására. Kívánunk neki jó 

egészséget! 

Az új tagunk Róth Hajnalka lesz, aki már megkezdte 

munkáját.  

Ne felejtse el senki, hogy április 29-én, a rétes fesztivál 

lezárásaként, Retro Disco Partyt rendezünk, ahova várunk 

minden bulizni vágyó fiatalt és fiatalodni vágyó idősebb 

korosztályt! 

Az idei évben Július 29-én rendezzük meg a falunapot. Előre 

láthatólag a művelődési ház és a Merán park ad otthont a 

rendezvénynek. A programok még tervezés alatt vannak, de 

az állandó főzőverseny és a kispályás focibajnokság 

biztosan megrendezésre kerül. 

Sajnos az alapítványnak az idén kis költségvetésből kell 

gazdálkodnia ezért a programokat is próbáljuk ehhez 

igazítani. Kérünk mindenkit, aki tud, bármilyen módon ( 

anyagilag vagy ötletekkel ) segítse munkánkat!  

      

dr. Kovács Krisztina elnök 

SZÜLETÉSNAPI ÜDVÖZLET 

 

Március 19-én drága nagymamánk, Erdélyi Imréné a 97. 

születésnapját ünnepelte, kis családja körében. 

Ezzel az idézettel kívánunk neki még egyszer jó egészséget! 

 A család apraja-nagyja! 

 
„ Nem az a fontos, hogy meddig élünk, 

Hogy meddig lobog vérünk, 

Hogy csókot meddig kérünk és adunk. 

Hanem az, hogy volt egy napunk, 

Amiért érdemes volt élni!” Ady Endre 
 

KIHÍVÁS NAPJA 

 

Kedves Csákberényiek! 

Idén már 3. alkalommal szeretnénk csatlakozni a 

Nemzetközi Kihívás Napja rendezvénysorozathoz. Május 

31-én újra előttünk a kihívás!  

Az elmúlt két évben iskolánk fantasztikus eredményt ért el, 

hiszen mindkét alkalommal az ország 2. legsportosabb 

iskolájaként végeztünk. Ez évben megteszünk mindent, 

hogy a legsportosabb Iskola legyünk. 

Településünk is jól remekelt tavaly: 4. helyen végzett a saját 

kategóriáján belül (49 másik település mellett). Most 

törekszünk arra, hogy dobogósak legyünk. 

Ehhez azonban segítségre van szükségünk. A falu lakói 

nélkül nem ment és nem is fog menni! 

Akinek lenne ötlete, hogy mivel gazdagíthatnánk a napot, 

kérjük, tegye meg!  

Ötleteiket, javaslataikat várjuk: 

csakberenykonyvtar@gmail.com e-mail címre. Ezen kívül 

telefonon is elértek bennünket: Balázs Judit 30/782-4356, 

Schüller Márta 70/629-3075. 

 

Szívesen vesszük azok jelentkezését is, akik segítenének 

akár a lebonyolításában, akár bármi másban. 

 

Sportoljunk együtt minél többen május 31-én! 

 

mailto:csakberenykonyvtar@gmail.com
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SZEMÉTSZÜRET 

Idén, április elsején is megszervezésre került a már 

hagyományos szemét szüret. Az időjárás a barátunk volt, így 

kellemes időben, jó sokan indultunk útnak, hogy még 

szebbé, tisztábbá tegyük környezetünket, lakóhelyünket. 

Gyerekek, felnőttek, kicsik és még kisebbek, nagyobbak és 

még nagyobbak, közös erővel szedegettük az elhullott – 

elhullajtott „tájidegen” holmikat. A gyermekekkel a falut 

tisztogattuk, míg a felnőttek nagyobb része főleg az Orondi 

út, Sörédi út és Csákvári út területén szorgoskodott. Én 

személy szerint minden évben bízom benne, hogy semmit 

nem találunk és sajnos azért minden évben akad munka 

bőven. Legfőképpen azokon a részeken ahol azt gondolják, 

hogy nem tartozik senkihez, szeretik „elveszíteni” a 

szemetet az emberek. Számomra mindig is érthetetlen 

módon még most is azt gondolják emberek, hogy az út széle 

szemét tároló, egy falu határában lévő bokor, szemétgyűjtő 

konténer. Mindig kedvem volna vissza juttatni a gazdájának, 

aki biztosan csak meg akarta levegőztetni és elfelejtette 

visszatenni a csomagtartójába. Az viszont örömmel tölt el 

minden évben, hogy az idősebbek mellett a gyermekeink is 

nagy számban vesznek részt velünk ezen a napon.  

A jól végzet munka után a megérdemelt jutalomnak éltük 

meg a finom ebédet, amit a Vértes Gyöngye vendéglőben 

fogyasztottunk el.  Köszönjük szépen Szilvinek - Koppány 

anyukájának - a hozzá sütött lángost is, és Pethő Balázsnak a 

csokoládét, minden kis gyerek és 18 feletti „gyerek” is örült. 

Köszönjük a szervezők munkáját! Jövőre találkozunk, de 

addig is mindenki vigyázzon a tisztaságra, hisz olyan szép a 

településünk!  

 

ISKOLAI KRÓNIKA 
 
Bizony már rég nem írtam az iskola életéről, még tavaly a 

novemberi-decemberi számban hallattam a hangom. Mivel 

azóta sok idő telt el és eléggé sok minden történt a házunk 

táján, csak távirati stílusban osztom meg a történteket a 

kedves olvasóval: 

- november 25-én tanítási szünet volt iskolánkban, mi 

pedagógusok pedig részt vettünk a szokásos évi 

pedagógiai, szakmai napon, Móron a Radnóti iskolában. 

- december 6-án a gyerekek nagy örömére és a Szülői 

Munkaközösség hozzájárulásával hozzánk is 

ellátogatott a Mikulás bácsi. Köszönet érte! 

- fantasztikus élményben lehetett részünk december 14-

én, Nagy Csaba tárogatóművész jóvoltából. Mind a 

tanítványaink, mind pedig kollégáim ámulattal 

hallgattuk a kuruc kor történéseiről szóló rendhagyó 

olvasás- és énekórát. A török síp, tárogató művészi 

megszólaltatása és az előadó Nagy Csaba szuggesztív 

előadása magával ragadott valamennyiünket. Még 

napok múlva is beszédtéma volt a gyerekek és a 

kollégák körében! 

- december 20-án a Kákics zenekar „Nagyapám 

betleheme” című karácsonyi koncertje kiválóan 

alkalmas volt az ünnepre való ráhangolódásra. 

- december 21-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

már minden a közelgő karácsonyról szólt. 

Hagyományosan, közösen ültük körbe az iskolai 

karácsonyfát és ajándékoztuk meg egymást, játszottunk, 

énekeltünk. 

- következett a téli szünet, december 22-től január 2-ig mi 

is bezártuk kis időre iskolánk kapuit. 

- január 13-án délelőtt a Művelődési Házba voltunk 

hivatalosak, a Cimbaliband zenekar adott koncertet, 

ahol megint csak jól éreztük magunkat. 

- január 20-án félévet zártunk. 

- január 23-án Csókakőre utaztunk 2 tanítványunkkal – 

Zsigmond Réka 1. osztályos és Vereckei Ákos 4. 

osztályos tanulókkal – az ilyenkor szokásos mese- és 

prózamondó versenyre. Réka közönségdíjat kapott, 

Ákos az 5. helyen végzett. 

- február 1-től a 3-4. osztály szerdánként a móri uszodába 

veszi az útirányt. Tíz alkalommal tesszük ezt, április 12-

én zárul az úszásoktatásuk. 

- február 3-án, pénteken délután tartottuk az iskolai 

farsangunkat, ahol ismét kitettek magukért a gyerekek, 

szülők az ötletes jelmezek kitalálásában. Külön 

köszönet a Szülői Munkaközösségnek a 

hagyományosan kitűnően megszervezett rendezvényért! 

- február 24-én tanítási szünet volt iskolánkban, mi 

felnőttek pedig munkaértekezletet tartottunk. 

- február 27-én délelőtt az 1. osztály a székesfehérvári 

Vörösmarty Színházba látogatott, ahol interaktív 

mesejáték részesei lehettek. 

- március 14-én délután 16 órakor kezdődött az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója 

tiszteletére rendezett ünnepségünk. A Művelődési 

Házban kezdődött a megemlékezés, melyen nemzeti 

Himnuszunk közös eléneklése után általános iskolánk 

3-4. osztályosai adtak magas színvonalú műsort. A 

népes közönség (zsúfolásig megtelt a nagyterem) 

vastapssal köszönte meg a diákok igyekezetét. Nem volt 

hiába való a 3 hónapos megfeszített készülés, a próbák! 

Köszönet érte a gyerekeknek és a műsort összeállító és 

betanító Schnellbach Csilla tanító néninek! 

- március 31-én, pénteken az óvodások látogattak el 

iskolánkba, hogy „egy kis iskolaszagot” szívjanak 

magukba a leendő elsősök. 

- ugyanezen a napon a Pro Vértes munkatársa járt nálunk, 

hogy előadásával közelebb hozza a gyerekek számára a 

természet, és azon belül a madarak szépséges életét. 

- április 12-én, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 

napon a Szülői Munkaközösség jóvoltából a „nyuszi” 

tanulóinkat is meglepte egy kis ajándékkal. Köszönjük! 

- a tavaszi szünet után lesz a leendő első osztályosok 

beíratása (április 20-21.). Nagyon bízunk benne, hogy 

minden tanköteles gyermeket a mi iskolánkba 

íratnak a kedves szülők! 

Úgy gondolom, hogy tartalmas napokat, hónapokat 

tudhatunk a hátunk mögött, s nem lesz ez másként a 

tanév hátralévő részében sem. 

Csákberény, 2017. április 

        

 Borbély József 

tagintézmény-vezető     
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ILLIK – NEM ILLIK 

avagy egy idősödő atyafi zsörtölődései 

 

Nem jókedvemben vetem papírra e sorokat! Inkább némi 

elkeseredettséggel, mert hát amiről elsőként írok, úgy érzem 

valahol én is hibás lehetek. 

 Gyakran találkozom volt tanítványokkal. Az 

„öregebbjével” nincs is baj, de az egy-két-három-négy évvel 

ezelőtt iskolánkból távozottakkal van. Persze mindig vannak 

kivételek! Nem tudnak köszönni! Vén fejjel próbálkozom az 

előre köszönéssel is, de hiába. Bánt, sért és bosszant 

egyszerre. Pedig amíg ide jártak, egészen jó köszönők 

voltak. Most meg, mintha nem is ismernék meg az embert. 

Soha nem felejtem el szüleim intelmét, amit kisgyermekként 

belém neveltek (én is falun nőttem fel): „Illik mindenkinek 

előre köszönni! Itt mindenki ismer mindenkit. Mit szólnak 

az emberek, ha nem köszönsz? Meg lesz a véleményük 

rólad, és rólunk is, hogy milyen neveletlen vagy és ezzel 

bennünket is minősítesz. Nem lehetsz bunkó!” 

Bevallom a másik téma rázósabb. Mai szóhasználattal élve 

„el is gurult tőle a gyógyszerem”. 

 Történt nemrégiben, hogy telefonhívást kaptam, 

miszerint szülői bejelentés érkezett a megfelelő helyre, hogy 

az iskola egyik dolgozója a gyerekek ebédjéhez járó banánt 

haza vitte, ő – a bejelentő – látta az illető táskájának tetején, 

ahogy viszi haza.  

Na már most: 

- az illető kolléga engedélyt kért arra, hogy átlépjen a 

boltba, s többek között banánt is vásárolt a 

családjának 

- kérdem én: ha bárki lop, annak csak annyi esze 

lenne, hogy a táskája tetejére teszi az eltulajdonított 

holmit, hogy mindenki lássa? Vagy a jelentgető 

önmagából indul ki? 

- az meg egyáltalán nem volt vigasztaló az illetékes 

hely és személy részéről, hogy ők naponta, hetente 

kapnak ehhez hasonló mocskot  

 

És különben is, ha azt látta, hogy banán van a szatyor 

tetején, meg sem fordult az illető kedves unatkozó szülő 

fejében, hogy az általa megvádolt a boltban vásárolta?  

Nagyon felháborít! Mivel a bejelentő személyét nem árulták 

el, csak annyit, hogy „anyuka”, így három dolgot üzennék e 

lap hasábjain keresztül a „kedves unatkozó anyukának”: 

 

1. Mielőtt bárkit is meggyanúsít, győződjön meg, vélt 

vagy valós-e az általa felhozott vád – mivel 

könnyen előfordulhat, hogy visszafelé sül el a 

rosszindulata, vádlóból vádlott lesz! (Szerettem 

volna feljelenteni becsületsértésért, rágalmazásért!) 

2. Barátom (nem is helybéli), akinek elmeséltem az 

esetet, ironikusan a következőket mondta: - Tudod, 

én meg láttam a sarkon az illetőt beszélgetni. Lehet, 

hogy árult valamit, ami csak az övé? Azért, mert 

látok valamit, az még nem jelenti azt, hogy az 

illető… Lehet, hogy tényleg csak beszélgetett.  

3. Ajánlom figyelmébe mindenkinek megboldogult 

Hofi Géza örökbecsű mondását: Akinek nem inge, 

ne vegye magára! De akinek inge, az öltözködjön 

fel végre!    

Borbély József 

CSÁKBERÉNYI RÉTESFESZTIVÁL - RÉTESAKADÉMIA

 
 

2017. Április 29.-én szombaton rendezzük meg a 

Csákberényi Művelődési házban a VI. Csákberényi 

Rétesfesztivált. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is egy kis szeretnénk egy 

kis csavart vinni a Rétesfesztiválba.  

Ez alkalommal sem versenyzőket hívunk, hanem olyan 5-6 

ős csapatokat, akik még nem tudnak rétest készíteni, de 

szeretnék ellesni a hagyományos házi rétes készítésének 

csínját-bínját, azt megtanulni a Csákberényi idős 

asszonyoktól. Maximum 10-12 csapatnak tudunk helyet 

biztosítani.  

 

Jelentkezni a retes@csakbereny.hu e-mail címen lehet.  

 

Program:  

 

 09:00 – 15:00 Rétesfesztivál. - Csákberényi 

művelődési ház nagyteremben gyúrás, keverés, 

aprítás, sütés-főzés, „tekeredés” „kemencézés” 

kóstolgatás 

 09:00 – 11:30 első turnus 

 12:00 – 14:30 második turnus 

 15:00 Pálinkaverseny eredményhirdetés 

 16:00 Májusfa állítás 

 17:00 Pribojszki Mátyás Band koncert 

 18:30 Máglyagyújtás 

 21:00-től Retro Disco – Szabadkai Balázzsal 

 

Egész napos programok:  

 

 Gyermekprogramok, alkotóház 

 „Rétesteszt” felsős általános iskolásoknak és 

középiskolásoknak 

 

Bővebb információkat a délutáni koncert előadóiról, a  

Pribojszki Mátyás Bandről a www.csakbereny.hu weblapon 

olvashattok. 

 

Szerkesztőség

mailto:retes@csakbereny.hu
http://www.csakbereny.hu/
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MÁRCIUS 15. 

 

2017. március 14-én délután 4 órakor kezdődött az 1848-49-

es forradalom ás szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére 

rendezett ünnepségünk. 

A megemlékezés első helyszíne a Művelődési Házban volt, 

ahol nemzeti Himnuszunk közös eléneklése után általános 

iskolánk 3-4. osztályosai adtak magas színvonalú műsort. A 

népes közönség (zsúfolásig megtelt a nagyterem) vastapssal 

köszönte meg a diákok igyekezetét. 

 

Nem volt hiába való a 3 hónapos megfeszített készülés, a 

próbák! Köszönet érte a gyerekeknek és a műsort összeállító 

és betanító Schnellbach Csilla tanító néninek! Innen a Hősi 

emlékműhöz vonult át a tömeg, ahol Brunner Vilmos 

református lelkipásztorunk mondott ünnepi beszédet, majd a 

Nyugdíjas klub énekkara 48-as dalokat énekelt, miközben 

elhelyeztük – az Önkormányzat, az egyházak és civil 

szervezetek – a kegyelet virágait. 

 

 

 

Ezzel az ünnepség forradalomra és szabadságharcra 

emlékező része lezárult. A Szózat közös éneklése után 

autókba ültünk és kimentünk a páskomi domboknál található 

II. Világháborús emlékműhöz. Körösi Ödön alpolgármester 

úr néhány gondolatban megemlékezett az e helyütt hősi 

halált halt magyar katonákról, akik 1945. március 16-án itt 

estek el. Ezt követte a Nyugdíjas klub énekkara, majd 

Brunner Vilmos lelkész úr közös imájával adott hálát az 

Istennek, hogy nekünk, ma élőknek nem kell rettegnünk a 

háború borzalmaitól. Befejezésül itt is koszorúzás 

következett, melyet az énekkar szépen csengő dalai kísértek. 

Az egész rendezvény rendjét a helyi polgárőrség biztosította. 

Hálásak lehetünk kis falunknak, hogy nem volt dolguk. 

 

 

VIII. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY  

  

 

 

 

2017. április 3-án megtörtént a VIII. Csákberényi 

Pálinkaverseny mintáinak zsűrizése.  

A nevezett 111 tételt a 2017. évi QUINTESSENCE 

pálinkaverseny versenyigazgatója és bírálói bírálták. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2017. április 29 – én, 

szombaton, 15 órakor, a Csákberényi Rétes fesztivál 

keretein belül kerül 

sor. 
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TOJÁSGURÍTÁS 2017. ÁPRILIS 8. 

 

 

A böjti szelek nem kíméltek bennünket, de legalább sütött a 

nap április 8-án, amikor  a Páskomi domboknál a tojásgurító 

családi délutánra készülődtünk. 

Mi az ünnepi készülődést kívánjuk ezzel a vidám délutánnal 

megkezdeni -  tojáskereséssel, tojásos ügyességi játékokkal, 

TOJÁSGURÍTÁSSAL, valamint kalácsevéssel, nyuszi 

simogatóval, lovas kocsizással, lovaglással  múlatva az időt. 

Jó, hogy sokan eljöttek, minden húsvéti finomság elfogyott, 

a gyerekek igen jól érezték magukat és felmentünk a 

legmagasabb domb tetejére is, hogy onnan kiáltsuk együtt, a 

Csákberényiek apraja-nagyja, hogy BOLDOG HÚSVÉTOT 

KÍVÁNUNK MINDENKINEK! (és a játékok után még 

megmaradt főtt tojásokat immáron nem gurítottuk, hanem 

hajítottuk, jó messzire, hogy az ég madarai, a föld bogarai is 

részesülhessenek a jókívánságból.) 

Köszönjük a támogató segítséget mindenkinek, aki 

hozzájárult a nap sikeréhez! 

                                                                                      

Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Vértesalja Önkormányzati Társulás a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet Vértesalja Önkormányzati Társulás 

Család és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkakör 

betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés 

helye: Fejér megye, 8074 Csókakő, Petőfi, 3. Fejér megye, 

8073 Csákberény, Hősök tere 41. Fejér megye, 8072 Söréd, 

Rákóczi utca 59. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok: komplex 

családgondozás, segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, 

krízishelyzet kezelése, tájékoztatás az ügyfeleket megillető 

ellátásokról, juttatásokról Illetmény és juttatások: Az 

illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:  

 Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

előírásainak megfelelő felsőfokú szociális 

alapvégzettség 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 „B” kategóriás jogosítvány 

 Iskolai végzettséget igazoló okirat 

 erkölcsi bizonyítvány 

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 Felsőfokú képesítés 

 Szociális érzékenység 

 empátiás készség 

 probléma megoldó készség jogszabályok megfelelő 

ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz 

 iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata.  

 Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15.§ 

(8) bekezdésében meghatározott kizárási ok nem áll 

fenn. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 

KISÁLLATBÖRZE 

Az MGKSz. Országos kisállatbörzéje 2017-ben Monoron, a Vásártéren 2017 május 14, Augusztus 13, Szeptember 10, október 8.-

án Vasárnap lesz. Részletes információ: (06-1) 342-5538-as telefonszámon.  

 

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával támogatják a Csákberényért Alapítvány működését. 

Adószámunk: 18481343-1-07 
Belátásuk szerint eljuttathatnak készpénzt, amit természetesen nyugtával igazolunk, vagy utalhatnak adományt a Csákberényért 

Alapítvány számlájára.  

Számlaszámunk: K&H Bank 10404883-50526766-65891000.  

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeiket, hirdetéseket: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak itthon, dobják a postaládába)  

Elektronikus formátumban erre a 2 email címre: bekedora01@t-online.hu vagy dezsoj@t-online.hu  

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Titkára. Telefonszáma: 06/20-525-4297  

mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu
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