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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
8. évfolyam 4. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2017. augusztus 18 

 

FALUNAPI HÍREK  

Az idei évben is nagyon készültünk rá, hogy 

mindenki számára emlékezetes napot szervezzünk.  

Mivel anyagi helyzetünk nem a legjobb, így sajnos ahhoz 

igazodva tudtunk fellépőket meghívni. Próbáltuk kihozni 

belőle a legtöbbet.  

Bizakodtunk abban, hogy idén jobb időjárási 

körülmények várnak ránk. Szerencsére időjósaink jó időt 

ígértek. Korán reggel gyülekeztek a főzőverseny résztvevői.  

Hat csapat indult az idei évben. Köszönjük nekik! A 

versenyt Keszegné Erzsike csülök pörköltje nyerte! A 

Vöröskereszt isteni finom lángosa is kelendő volt!  

Megtekinthették Róth Hajnalka fotóit, Csákberényről 

és környékéről valamint Barlabás József gyönyörű 

szalmából és bőrből készült termékeit. Idén sajnos 

érdeklődés hiányában ismét elmaradt a kispályás utcák-terek 

foci bajnoksága.  

Délelőtt tíz órakor Borbélyné Zsuzsa néni, tornájával 

megmozgatta az álmos résztvevőket. A hagyományőrzők 

jurtája már ekkor várta a kíváncsiskodókat. Hagyományos 

ruhájuk, eszközeik, fegyvereik egész nap várták a 

látogatókat. Volt arcfestés, csillámtetoválás valamint 

kézműves játszóház.  

A kirakodó vásár egész nap várta az érdeklődőket. 

Első alkalommal volt látogatható a szabaduló szoba, ahol 4-

5 fős csapatok próbálkozhattak a nyomozók munkájával. A 

csapatnak fel kellett deríteni egy gyilkossági helyszín 

alapján a gyilkost és a gyilkosság eszközét. Jó játék volt! 

Köszönjük a Radnóti Miklós Általános Iskola tanárjainak és 

diákjainak! A délutáni programot a Barkóca Berkenye 

néptánccsoport kezdte. Megtisztelő volt számukra, hogy az 

új színpadot ők használhatták elsőnek!  

A zámolyi nyugdíjasok két műsorukkal 

szórakoztatták a nézőket. A hagyományőrzők szintén két 

bemutatóval, a régmúlt időket hozták el nekünk. Ezután a 

Fagyöngy nyugdíjasklub tagjai énekeltek. Idén ismét 

eljöttek a rendőrség képviselői. A motor szimulátort egész 

délutánra birtokba vehették a fiatalok. A két rendőrkutya 

magas színvonalon mutatta meg tudását. 

Akinek a reggeli torna nem volt elég, Szakács Noémi 

fitnesz bemutatójára biztosan felébredt. A bűvészvilág 

rejtelmeit hozta el nekünk Jónás Tamás bűvész. A Fantázia 

duett két tagja operett valamint sláger dalokat énekeltek 

nekünk.  

Este hét órakor a sztár fellépő, Somogyi András következett, 

aki a stand up comedy hangulatát hozta el. A délutáni 

programok lezárását a tombolasorsolás hozta. Ezúton is 

köszönjük támogatóinknak a sok felajánlást!  

Hajnalig együtt buliztunk a Viking együttessel! Nagyon 

sokan eljöttek!  

Bízunk benne, hogy aki eljött jól érezte magát ezen a 

falunapon!  

Szeretném még megköszönni Polgármesterünknek, 

hogy a falunapra elkészítette a Község új szabadtéri 

színpadát, aminek a fedése is hamarosan elkészül!  

 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a 

segítségét, aki valamilyen módon segített és támogatott 

bennünket a rendezvény előkészítésében és 

lebonyolításában!  

 

    Dr. Kovács Krisztina
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EGY UTAZÁS MARGÓJÁRA 

AZ IHAROSBERÉNYI BERÉNY-TALÁLKOZÓ 

Sokféle módja lehet annak, hogy egy általunk addig még 

ismeretlen települést megismerhessünk. Utazhatunk 

egyedül, amelynek során nem csak környezetünket, hanem 

saját erősségeinket és gyengeségeinket is felfedezhetjük. 

Utazhatunk a családdal, a barátokkal vagy akár nagyobb 

társasággal, tarthat rövidebb vagy hosszabb ideig, de mégis 

mindegyiknek ugyanaz a célja: új helyek, kultúrák, emberek 

megismerése, értékes pillanatok megosztása azokkal, akik 

fontos szerepet töltenek be az életünkben. 

              A Berény-találkozó erre is jó alkalom volt. 

Fiatalok, idősek, házastársak, családok és barátok gyűltek 

össze a jelen esetben reggel nyolcórai induláskor, hogy az 

ország azon szegletébe, Iharosberénybe utazzanak, ahol 

addig még soha vagy nagyon régen jártak. Összeszokott 

csapatról lévén szó nem kellett félni az esetleges csendtől, a 

zavart hallgatásoktól, a szomszéd fürkészésétől. Oldottan 

zajlott a beszélgetés, nevetés harsant fel innen-onnan, a tájat 

kémlelő szemek az ablakokra tapadtak, a szájakat pedig a 

"hűha" és "váó" csodálkozások hagyták el, amint a jármű 

áthajtott a völgyhídon, megpillantva az alant elterülő 

Balatont. 

              Az első benyomás mindig meghatározó, az, 

ahogyan az általunk felkeresett helység lakossága fogad 

bennünket. Itt erre sem lehetett panasz, süteménnyel, 

pálinkával, mosolyogva vártak bennünket, ami már 

meghatározta kis csapatunk jó hangulatát, mely egészen 

estig, a hazaérkezésünkig kitartott. 

               A falu hangsúlyos eleme az a kiszáradt 

mamutfenyő, ami a település központjában, a 

kastélyparkban található. Ha ez a fa mesélni tudna! Tövénél 

csapatok vonultak a hadszíntérre, grófkisasszonyok és gróf 

fiak játszadoztak, most pedig az ország különböző 

szegletéből azért érkeztek ide, hogy megtapasztalhassák, 

milyen is a somogyi virtus. A fa a magasságából adódóan 

végigkövethette körsétánkat, amelyet a településen tettünk. 

A katolikus templom, a jelenleg iskolaként funkcionáló 

Inkei-kastély, a tűzoltószertár, az evangélikus templom, 

végezetül a művelődési házban lévő helytörténeti kiállítás, 

amely betekintést nyújtott Iharosberény gazdag 

történelmébe és múltjába mind segítettek abban, hogy az 

ország ezen szegletének épített örökségét felfedezhessük. 

               De mit érne az egész kiruccanás a szellemi örökség 

beható tanulmányozása nélkül. Éppen ezért a délutánt 

kulturális programok töltötték ki.  

 

Messziről hallani lehetett a kórusok énekét, a néptáncosok 

és mazsorettek lábainak dobbanását, a harmonika vidám 

hangját. De egyszer minden jónak vége szakad, így ennek a 

július elsejének is. A sportcsarnokban elhalkult a zene, 

megszűnt a lábak ütemes kopogása. Az emberek még 

utoljára, búcsúzásképpen átölelték a fenyőt, elköszöntek az 

újonnan kötött barátaiktól és szépen lassan elindultak a 

buszukhoz, amely kifáradva, de élményekkel telve szállította 

őket haza. 

                Sokféle módja lehet tehát annak, hogy egy 

általunk addig még ismeretlen települést megismerhessünk. 

De bármelyik verzió mellett is döntünk fontos, hogy az 

"igen, megérte eljönnöm ide" érzéssel térjünk haza. 

Véleményem szerint este, Csákberénybe visszatérve 

mindenki így gondolta. Ennek függvényében pedig a 

legtöbben alig várjuk már a jövő évi Mezőberényi 

találkozót. 

 

Právetz Beáta 

MÁRTÍR PAPJAINKRA EMLÉKEZTÜNK 

 

 

 

Az 1849. Július 12.-én Nagyigmándon kivégzett Szikszai 

János református lelkészre és Mansbarth Antal katolikus 

plébánosra emlékeztünk július 9-én vasárnap. 

1848-ban Csákberény két, haladó szellemű papja a 

református Szikszai János és a katolikus Mansbarth Antal 

felolvasta Kossuth Függetlenségi Nyilatkozatát 

templomaikban. A szabadságharc bukása után 

mindkettőjüket elhurcolták, és 1849.júius 12-én kivégezték 

őket Nagyigmándon, a református parókia udvarán.  

A délelőtti Csákberényi megemlékezés után délután a 

Nagyigmándi római katolikus temetőben virágot helyeztünk 

el a mártír lelkészek sírjainál. 

Az ünnepség a Nagyigmándi református templomban 

folytatódott majd megkoszorúztuk a templom előtti 

Szikszai-Mansbarth emlékoszlopot.  
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FOGADALMI ÜNNEP 

Az ún. „Péter-Pál napi” fogadalmi ünnep alkalmával jó 

időjárásért és jó termésért könyörgünk az égiekhez. Az idei 

megemlékezésre július 2-án vasárnap, a szentmisét és az 

istentiszteletet követően került sor a szokott helyszínen, a 

temetőben. 

A hívek 1845-ben Ambrus Sándor plébános vezetésével – 

hét pontban rögzítve – tett fogadalmának lényege, hogy az 

utódok évről-évre emlékezzenek a múltbéli eseményekre és 

imádkozzanak a Jóisten irgalmáért. 

Az elmúlt évek „új” hagyományainak megfelelően a 

katolikus hívek a református testvérekkel együtt imádkoztak 

az Úrhoz, hogy óvja meg a Csákberényieket, és anyagi 

javaikat a média - különböző csatornáin át hallható és 

látható pusztító, kárt okozó viharoktól, fellegektől.  

 

Isten óvja a Csákberényieket!   

 

KENYÉRSZENTELÉS ÉS FALUKEMENCE AVATÓ PIKNIK 

 

 

 

Szeretettel hívunk minden Csákberényit a Civil 

szervezetek háza udvarába 2017. augusztus 19-én 

17.00 órára az újonnan elkészült falukemence 

felavatására és a kemencében sült új kenyér 

megáldására. A résztvevőket vendégül látjuk egy 

tányér bablevesre és a kemencében készült 

kenyérlángosra és új kenyérre. 

 

 Csákberény Község Önkormányzata 

HÁROM PILLANATKÉP - CSÁKBERÉNYBŐL

A  faluban sétálva a felújított Iskola,  Orvosi 

Rendelő, Művelődési Ház, a megszépült Kossuth utca 

mindenki tetszését elnyerte. Az erre járó idegenek is dicsérik 

a szépen gondozott utcákat.  

Most mégis egy bosszantó dologról kell 

beszámolnom. Március  elején szorgos emberek  (a 

Nyugdíjas Klub tagjai) az emlékműveket parkosították, a 

bokrokat megmetszették, hogy az 1848-as Forradalom és 

Szabadságharc ünnepélyes megemlékezése  méltó 

környezetben történjen. a "Magyar Szobor"  előtti 

virágládákból valaki ellopott a virágpalántákból. Azt 

gondolom, hogy ez nem csupán meggondolatlan csínytevés, 

hanem több ember munkájának, és érzelmeinek a semmibe 

vétele. Sok ember jogos felháborodását váltotta ki  ez a 

cselekedet.  

Kellemes események: 

A  Művelődési Ház melletti bukszus (puszpáng)  bokrokat is 

megtámadták a hernyók. Elszomorító volt látni a pusztuló 

növényeket. Arra járva egyik nap egy ismerőssel 

találkoztam, munkásruhában a hátán permetezővel ballagott 

a Merán parkban. Kérdésemre elmondta, hogy otthon 

megpermetezte a bokrokat, maradt még a permetléből,  ezért 

a Merán szobor melletti  bukszus sort is megpermetezte. Ezt 

még kétszer megismételte.  Ma már a bokrok fejlődnek, 

szépen zöldellnek, nőnek az új kis ágak 

Siettem   a parkon keresztül.  A  játszótéren   a drótkötél-

pálya állványzatánál  létra tetején egy férfit pillantottam 

meg. Meglepetten kérdeztem, hogy mit csinál ott fönt?   

„Meghúzom a csavarokat, mert meglazultak, a gyerekeknek 

leér a lába, nem tudnak csúszkálni”- válaszolta.  

Mondanom sem kell, hogy a bokrokat megpermetező és a 

csúszdát javító ember egy és ugyanaz a személy volt. 

Megérdemli, hogy igazi státuszát - (mert a nevét biztosan 

nem szeretné, hogy ide írjam)- csupa nagybetűvel: 

 NAGYPAPA, ezzel köszönve meg önzetlen segítségét, 

figyelmességét, és gondos munkáját.  

2 : 1 a jó  cselekedetek javára. 

Ezek a rövid történetek is bizonyítják, hogy az egy meg 

kettő nem mindig egyenlő  hárommal  

Barta Viktorné  
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NEM IS VOLT OLYAN RÉGEN (FOLYTATÁS) 
A gyerekkor egyik nagy eseménye az iskolakezdés 

volt. A hat éveseket "Föladták az iskolába" A hátitáskába a 

kék papírba kötött könyvek, füzetek mellé került a fából 

készült kihúzható fedelű tolltartó, amibe a grafit, és a kék-

piros ceruza kapott helyet. A második osztályosok 

tollszárral, vágott, fémhegyű tintába  mártott tollal írtak. Az 

írás végeztével, ruhából készült törlővel itatták fel a 

felesleges tintát.  Töltőtollat csak később, a felsőbb 

osztályban kaptak. A nagyobb gyerekek emeletes rolós, 

vagy nyitható fedelű tolltartójában már a színes ceruzák, 

radír, körző  is helyet kapott. A  könyvek, füzetek között 20-

, vagy 30 centiméteres és háromszögű fából készült vonalzó 

lapult. A hátitáskát felső tagozatban  aktatáska  váltotta fel., 

de volt aki kukorica csuhéból  font szatyorban, vagy vászon 

tarisznyában hordta a tanszereit.  

A kislányok piros farkasfoggal díszített  kötényt, a 

fiuk "suszter” kötényt viseltek. A lányoknak rakott szoknya, 

fehér blúz, a fiuknak sötétkék nadrág, fehér ing volt az 

ünnepi viselet. 

A tanítás délelőtt és délután volt, a felső és alsó 

tagozatosok váltva jártak az iskolába. Tízórait otthonról 

vittek (Zsíros kenyér, alma) a tízperces szünetekben az 

udvaron játszottak. A nagyobb gyerekeknek a tanítók 

színdarabot  tanítottak be, amit az "Alsó Iskola" 

összenyitható termében mutattak be. (János Vitéz,  mese 

feldolgozás  . . . . . .volt a   műsor).   

A végzős VIII. osztályosoknak  a VII.-esek  fokost 

készítettek (Tollas Duni bácsi segített) a tarisznyát, vagy 

batyut a lányok varrták.  

Az első tablót az '56.-ban, vagy '57. évben végzettek 

készítették. 

  Az iskolát elvégzett  ("az iskolából  kimúlt") lányok 

szülői kísérettel mehettek bálba. Szilveszteri, Farsangi, 

Húsvétkor Locsoló, Pünkösdkor Májfa döntő, Szüreti és a 

Búcsúi-bál volt a nagy esemény, amire lehetőség szerint új 

ruhát varrattak. Zenét a faluban élő muzsikusok 

szolgáltatták.  

Játékok: Kukorica csutából babát készítettek, karja, 

lába csuhéból volt, ruhát varrtak a babának. Kedvelt volt a 

papírból készült öltöztető baba aminek több ruhája is volt. 

Bogáncsból bútort készítettek. A fiuk fociztak, fém karikát 

hajtva szaladtak végig  az utcán.   

Nyári nagy esők alkalmával az árkot "elrekesztették" 

papírhajót úsztattak a vízben. Libaültetéskor a palozsna 

tojásból madarat készítettek, a lámpára akasztották, ami a 

levegő mozgására forgott, "repült".  

Munka: természetes volt, hogy a gyerekek segítettek 

a ház körüli munkákban ,pl.: udvar-utca söprés,  tüzelő 

készítése, tehén legeltetés  Masinázáskor  ebédet vittek a 

földeken dolgozó felnőtteknek.  Az otthon dagasztott 

kenyeret Albrecht Jenő bácsihoz vitték süttetni.  

A tizenkét éves gyerekek nyáron az erdőre jártak dolgozni.  

Ez a rövid összefoglaló  reméljük  még több 

eseményt felidéz, és a későbbiek során  azokat is sorra 

vehetjük. 

Kuharik Zoltánné és B.V.-né  

VI. SÓLYOM TÁBOR 

 

Ismét eltelt a Sólyom tábor hete és Ismét fantasztikus csapat 

jött össze, Ismét élményekkel tele, szeretettel töltődve 

gondolkodom, mit is mondhatnék.  Mit mondhatnék annak a 

néhány felnőttnek, aki ismét, önzetlenül összefogott, hogy 

az 52 gyereknek felejthetetlen élményt adjon a lelkesedésük, 

a szeretetük és fáradhatatlan munkájuk fogta össze az idei 

tábort is, ugyanúgy ahogy eddig minden évben. Hatodik éve 

kitartanak, és még mindig szeretettel, odaadással, törődéssel 

veszik körbe a mi kis táborlakóinkat.  

Újra meg újra ráébredek arra, hogy annak ellenére, hogy 

mindenki az ellenkezőjéről győzköd, a gyermek az gyermek. 

Most is ugyanúgy, mint 20 éve vagy 40 éve. Igenis tudnak 

játszani, igenis tudnak beszélgetni, igen is tudnak élni. Csak 

a helyzetet kell megteremteni körülöttük. És ebben sincs 

semmi csoda. Nem kell hozzá sok minden, csak időt kell rá 

fordítani.  

A gyerekeknek szüksége van új élmények szerzésére, ezért 

olyan programokat valósítottunk meg, melyek értéket s 

élményt nyújtanak a gyermekek számára. Fantasztikus 

élményt jelent egy új csapat részesének lenni és mekkora 

feltöltődést jelent kiszakadni a megszokott környezetből. 

A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a 

középpontba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen 

beszélgetések, az érdekes programok biztosították a 

kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára. Ezeket a 

célokat vidám hangulatban, játékos feladatok megoldása 

során értük el. A gyerekeket, akik a megszokott, hétköznapi 

élethelyzetekből kilépve új kihívásokkal kerültek szembe, 

aktivitásra késztettük. Véleményem szerint nem volt nehéz 

dolgunk, mert fantasztikus gyerekek jöttek, akik aktívak 

akartak lenni. 

Köszönöm nekik, hogy velünk voltak. Valamint köszönöm 

mindenkinek, aki bármilyen formában igyekezet segíteni 

nekünk, hogy ezek a srácok igazán jól érezhessék magukat.  

Külön köszönet:  

 a Csákberény SE csapatának a toleranciáért, a 

megértésért és a türelemért, na és persze a helyért 

 a Református Egyháznak a fekhelyekért 

 Lepsényért Közalapítványnak a hűsítőül szolgáló 

medencékért 

 Horváth Irmának 

 Szabó Gábornak, Dr. Vécsei Lászlónak, Csudits 

Erikának, Prim Károlynak és Helt Bernadettnek a 

kiegészítő hadtápért  

 Valamint mindenkinek, aki velünk tartott a 

jókedvért! 
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KÖSZÖNET 

Köszönetünket fejezzük ki a Csákberényi Önkéntes Tűzoltóknak, Keszeg Erzsinek, és minden segítőkész embernek, hogy gyors 

és szakszerű munkájukkal megfékezték a lakástüzet, és megmentették otthonunkat.  

Horváth János és családja

 

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS 

Augusztus 14-től 31-ig nyújtható be gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás. 

A támogatás jövedelemhez kötött (max. 114.000 Ft/fő), összege gyermekenként 10.000 Ft. 

A rendelet letölthető innen: https://csakbereny.hu/sites/all/files/docs/120/744.pdf 

A kérelem nyomtatvány letölthető innen:  https://csakbereny.hu/sites/all/files/docs/121/3171.pdf 

 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍR 
A  Csákberényi Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának telefonszáma a következőre módosult: 

06-22-564-034 

 

 

VIDÁM SAROK 

 
 

Biciglicska - közlekedési eszköz kubikusoknak 

 

 

 

 

 Manapság a vezetékes telefon csak arra 

szolgál, hogy megkeresd a mobilodat a 

lakásban… 

 

 Hogy hívják zenei nyelven a férfiak sliccét 

 ??? 

 Nyitány a Varázsfuvolához 

 

 

…Tantal 

 

 

 

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.  

Banki adataink megváltoztak. Új számlavezető Bankunk a B3 Takarék Szövetkezet  
Számlaszámunk: 73611039-10176313-00000000.  

Megjelenítendő újságcikkeiket, hirdetéseiket, Csákberény, Rigó Köz 5. szám alatt leadhatják. (ha nem találnak otthon, kérem 

dobják a postaládába)  

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

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

Szerkeszti: Dezső József Nyomdai munkák: Creatíve Press Székesfehérvár. Megjelenik 2 havonta 500 példányban.  

https://csakbereny.hu/sites/all/files/docs/120/744.pdf
https://csakbereny.hu/sites/all/files/docs/121/3171.pdf
mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu
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M E G H Í V Ó 
 

Az államalapító 

SZENT ISTVÁNRA  
emlékezve, az új kenyér ünnepén 

 
2017. augusztus 19-én szombaton 17 órakor 

 

a Civil Ház kertjében 

 

felavatásra kerül a kemencénk. 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 

frissen sült kenyér megáldására, 

megszentelésére, valamint annak 

megszegésére és elfogyasztására, egy 

babgulyás kíséretében. 

 
Ünnepeljünk ismét együtt! 

 

Csákberény Község Önkormányzata 

 és a Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 


