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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
8. évfolyam 6. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2017. december 22 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

Tisztelt támogatóink 

 

Több éves ügyintézés és szélmalomharc, majd a 

végén sikeres jogi csatározások eredményeképpen 

az Alapítvány ismét képes fogadni a felajánlott 

személyi jövedelemadók 1%-át működése 

támogatásához. Kitartással és fáradhatatlan 

önbizalommal éltük túl az elmúlt 3 évet, amiből 

reméljük nem vettetek észre semmit.  

Segítségetekkel, eseti Önkormányzati 

támogatásokkal és rendezvényeink bevételeiből 

fenn tudtuk tartani az Alapítványi „Csákberényi 

Hírek” információs lapot.  

 

 

Megrendeztük a falunapokat, és 2018 februárban 

ismét megrendezzük a már hagyománnyá vált 

Csákberényi Farsangi bált.  

Kérjük, hogy 2018-ban, a 2017-es évi 

adóbevallásotok 1%-ának felajánlásakor 

gondoljatok a Csákberényért Alapítványra.  

 

Adószámunk: 18481343-1-07 

 

Köszönjük, hogy számíthatunk rátok: 

Csákberényért Alapítvány

KARÁCSONY 2017

Kedves Csákberényiek! 
 

 
 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, 

amelynek hangja a családot, az otthon melegét 

juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk 

szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra, 

hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak 

számunkra.  

Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a 

lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól 

mit adunk önzetlenül. Ahol béke, elfogadás és 

szeretet van, ott meghitt, bensőséges 

kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet 

teremteni.  

Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány 

napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a 

hétköznapokon is megmaradjon bennünk. Éljünk 

úgy, hogy szeretettel viseltessünk egymás iránt, 

hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és 

gyűlölködésnek!  

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony 

elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a 

másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük 

magunkkal Karácsony igazi üzenetét és 

építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. 

Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár 

egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek – 

segítse Önöket testi, lelki és szellemi 

feltöltődéshez. 

Az idei évben ismét sok minden történt az 

alapítvány életében. 

Februárban egy sikeres farsangi bál után, április 

29-én Retro Discot tartottunk a Rétes fesztivál 

után. Majd teljes gőzerővel készültünk az idei 

falunapra, amelyre pályázaton 340.000.-Ft-ot 

nyertünk.  

A Csákberényi falunapot második alkalommal 

tartottuk a művelődési házban, így a Merán park is 

benépesült. A programok az újonnan elkészült 

színpadon zajlottak. Örömünkre szolgált, hogy 
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nagy sikere lett az új köntösbe bújtatott 

falunapnak. 

Október 7-én társadalmi munkában segédkeztünk 

a közös temetői takarításban. 

 

Egy kis ízelítő a 2018-as év programjainkból: 

 Február 17.-én farsangi bál a Dimenzió 

Zenekarral 

 Július 28-án falunap a Viking Zenekarral. 

 

2017 Szeptembertől az alapítvány új tagja Róth 

Hajnalka lett, akit örömmel fogadtunk 

csapatunkba. 

Ezúton megköszönjük Huszár Attiláné – Renci 

eddigi alapítványi munkáját! 

Szeretném megköszönni támogatóink és az 

alapítványi tagok kitartó és önzetlen munkáját!  

Csondor Kata dalszövegével kívánok az 

alapítvány nevében Mindenkinek Békés, Boldog 

Ünnepeket - az újévre egészséget, kitartást és 

békességet kívánunk!  

 
„ Hóban lépked majd az ünnep, minden percben 

nevet ránk. 

Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág. 

Körbe nézel s látsz egy arcot, amin némán gond 

pihen. 

Reményt adhatsz pár mosollyal, hogy a holnap más 

legyen. 

Jut még bárkinek a tiszta fényből cseppnyi láng. 

Jókedv könny helyett, ha másod nincs is ezt add 

tovább. 

Körbe nézel s látsz egy házat, mit a napfény elkerül. 

Kopogj csendben, meleg szívvel, hogy már nem lesz 

egyedül. 

Van még gondolat, mi átadható, s van száz pillanat, 

ami szétosztható. „ 

 

dr. Kovács Krisztina - elnök 

LOVAS SZÍNHÁZBAN VOLTUNK 

Megtisztelő meghívást kapott Tókics Misitől a 

Fagyöngy Nyugdíjasklub maroknyi kórusa a 

Komáromi Lovas Színház János Vitéz előadására 

2017. október 22-re.  

Találgattuk, vajon milyen lehet az a színház, 

ahol lóháton folyik az előadás?  

Kíváncsiskodtam kicsit, és Márkos Attila a színházról 

írt Képes könyvéből megtudtam, hogy a Fedeles 

Lovarda 2013-ra valódi profi színházzá vált, saját 

társulattal rendelkezik. 

2013 végén már Tókics Misi szereplésével 

került sor a János Vitéz bemutatására.  

 

" 

 

Ezt a művet mintha Petőfi Sándor és Kacsóh 

Pongrác a Magyar Lovas Színház számára írta volna. 

Megjelenik a történet a néző szeme előtt:- Kukorica 

Jancsi a magyar irodalom örökkön élő figurája,- ami 

tanúbizonyságot ad a hűségről, a vitézségről, a lelki 

nagyságáról, és ami a legfontosabb világon, a 

hazaszeretetről." - írja Márkos Attila könyvében.  

Kukorica Jancsit alakító Balogh Gábort már láthattuk 

és hallhattuk a "Betyárnapon" Mindig megnyerő 

mosolyával és gyönyörű hangjával belopta magát a 

nézők szívébe. Iluska szerepében Fehér Nórát, míg 

Vadkerti Imrét - (a Kormorán Együttes tagja) - Bagó 

szerepében láthattuk.  

Együtt énekeltük a szereplőkkel az ismerős 

dalokat. Éreztük torkunkban a gombócot, törölgettük 

szemünket, de vidáman nevettünk a Francia király 

ügyefogyottságán. A francia királykisasszonyt Bucsi 

Annamária alakította, szép énekével elbűvölte a 

hallgatóságot.  A teljesség igénye nélkül: az előadás 

minden szereplője nagy odaadással és pontosan 

alakította a rendező által ráosztott szerepet. 

Misi itt is bemutatta a magyar virtust a királyi 

udvar és a nézők ámulatára.   Vilinek (Ő Misi lova) 

fülig ért a szája, ahogy bezsebelte a szereplésért 

méltón megérdemelt tapsot.  

Láthattuk az ember és a ló tökéletes összhangját.  

 

Szinte hihetetlen hogy 20-30 ló egyidejű jelenléte a 

porondon tökéletes egységben, játékosan alkot egy 

kerek egészet.  

 

Márkos Attila a történethez hozzáírta az öreg János 

Vitéz figuráját, így új értelmezést adott a mindenki 

által ismert darabnak. Csalán királykisasszony és 

Bogáncs királyfi történetét szívünkbe zárva 

megköszönjük Misinek a csodás estét és élményt.  

 

Kívánunk neki még sok szép szerepet és sikereket. 

 

Kuharikné Rácz Edit
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"ITT VAN AZ ŐSZ,  ITT  VAN  ÚJRA!" . . .  

Hosszú évek hagyományát követve a Vöröskereszt 

október 14-én megszervezte az "Öregek napját". A 

nagyteremben a hosszú asztalok mellett foglaltak 

helyet a falu 65 év feletti lakói, azaz az idős 

meghívottak.  

Huszár Lászlóné a helyi Vöröskereszt titkára üdvözölte 

az Önkormányzat képviselőit és az időseket.   Dr. 

Vécsei László polgármester köszöntő szavai után 

beszélt a faluban végzett fejlesztésekről és a közeli 

tervekről. Egy nagy csokor virággal köszönte meg 

Zsófika áldozatos munkáját és kívánt még sok szép 

évet és jó egészséget.  

A színpadot ezután az általános Iskola második 

osztályos tanulói foglalták el.  Az alkalomhoz illő 

verscsokorral köszöntötték a Nagyszülőket, és 

Dédiket. A verseket Pál Mária tanítónő válogatta és 

tanította be.  

A Székesfehérvári Öreghegyi Művelődési Ház 

Nyugdíjas tánccsoportja csárdást és keringőt mutatott 

be. Irigykedve néztük a ritmusos zenére egyszerre 

mozduló táncosokat, a változatos formákat. Szívesen 

beálltunk volna egy-egy fordulóra.  

Beke Karcsi humoros versben mesélte el az időskor 

panaszait. Bizony magunkra ismertünk az eltúlzott 

panaszok, nehezen megoldhatónak vélt feladatok 

hallatán.  

A délután fénypontja a helyi Önkéntes Tűzoltók kán-

kán zenére előadott produkciója volt. Az öt fiatalember 

a nézők nagy derültsége közepette - piros-fekete 

selyem női ruhában, fekete parókában imitálta az 

ismerős dallamra a táncot.  Erre hosszú évek múlva is 

emlékezni fogunk.  

Ezután Takács Anita fuvolán örökzöld slágereket 

játszott, édesapja afrikai dobon kísérte. A 

hallgatóságból sokan dúdolták az ismerős dallamokat.  

A helyi Vöröskereszt elnöke dr. Tomor Éva 

köszöntötte az időseket és egy gyermekkori élményét 

mondta el. Barackot vittek a piacra, és egy idős 

bácsinak nem volt pénze vásárolni. A fiatal kislánynak 

megesett a szíve az éhes, szomjas emberen, néhány 

barackot adott neki. Aznap nagyon gyorsan sikerült 

eladni a gyümölcsöt. (A kis jótettek sokszor többet 

érnek, mint a pénzbeli értékük.) Az idősek jó 

tanáccsal, a tapasztalatok átadásával segíthetnek a 

fiataloknak.  

Huszár Lászlóné köszöntötte az 1952-ben 

születetteket, akiket idén először hívtak meg az 

ünnepségre. Majd megemlékezett az év során 

elhunytakról. Egy perces néma felállással adóztunk 

emléküknek 

Megköszönte az Önkormányzat bőkezű anyagi 

támogatását, az ebédet készítő ifj. Keszeg Sándorné és 

Beke Dóra munkáját, a segítőknek az előkészületekben 

való részvételt, a sok finom süteményt, a boros gazdák 

adományát és Ambrus Árpinak és Szabó Zolinak a 

zenegép kezelését.  

Jó hangulatban telt el a délután, és jókedvűen 

fogyasztottuk el a finom ebédet és süteményeket.  

Mi 65 év felettiek pedig köszönetet mondunk a 

Vöröskereszt minden tagjának a szervezésért, 

rendezésért, a szórakoztató műsor összeállításáért, a 

jelenlévők és azok nevében is, akik ágyhoz kötöttek, 

betegek. Számukra házhoz vitték az ételt, süteményt és 

a sokszor oly fontos jó szót, kis beszélgetést. 

 

Jövőre veletek ugyanitt. Addig is jó egészséget és sok 

vidám élményt kívánunk mindenkinek!   

 

Kuharikné Rácz Edit és Barta Viktorné 

KIRÁNDULÁS A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN ÉS RÓTH MIKSA 

EMLÉKHÁZBAN. 

Egy szép október végi napon a nyugdíjasok közel 10 

fős csoportjával emlékezetes látogatást tettünk a 

Fiumei úti sírkertben. A Nemzeti Örökségvédelmi 

Intézet munkatársa várt bennünket és kísért végig. 

Sétánkat a baloldali temetőfalnál lévő síremlékeknél 

kezdtük. A temető keletkezésének, történetének 

ismertetése után, megnéztük Vörösmarty Mihály, majd 

Pulszky Ferenc sírjait. Tovább sétálva, Arany János 

tölgyek alatti nyughelye mellett elmenve, értünk el a 

Kossuth Mauzóleumot, melyet idegen- vezetőnk 

jóvoltából belülről is megtekinthettünk. A szobrászati 

munkákat Stróbl Alajos alkotta, míg a belső részben 

lévő mozaikokat Róth Miksa üvegművész készítette. 

(Egy jó előképet kaptunk ezáltal a Róth Miksa 

emlékház megtekintéséhez.) Ezután átmentünk az 56-

os síremlékek parcella mellett elhaladva, a Deák 

Mauzóleumba, melyet Székely Bertalan freskói 

díszítenek.  

 
Lehetőségünk volt ezt is belülről megtekinteni. Elmúlt 

évtizedek államfői, Antal József és Mádl Ferenc 

nyugvóhelye mellett, Jókai síremléke után, az Árkád-

sort körbevevő fontosabb helyeket néztük meg. 
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Természetesen ez az egy alkalom nem volt elég az 

egész temető megtekintésére, Ehhez akár több nap is 

szükséges volna. De ígéretet tettünk, hogy tavasszal 

ismét ellátogatunk ide, - szintúgy a NÖRI 

munkatárásának vezetését igénybe véve - hogy az  

Árkád-sor, a művész, színész  parcellákat is 

megtekintsük. 

Rövid séta után értük el a Róth Miksa emlékházat. Ez 

a család lakóháza volt, az udvarhoz csatlakozott a 

műhely. Kitűnő vezetőnknek hála teljes képet kaptunk 

az üveggyártás, az ólom és díszítő üveg készítés 

rejtelmeiről. Megismertünk számtalan új technikát, 

amellyel Róth Miksa alkotásai világhírűvé lettek. Felső 

emeleten az eredeti berendezéssel a család lakószobáit 

tekinthettük meg. Az első emeleten van, időrendi 

elosztásban az alkotásaiból egy bemutató. 

Munkásságát mozaikkészítéssel kezdte (Kossuth és a 

Deák Mauzóleumok voltak erre jó példa), majd az 

üvegfestés, ólomüveggyártás következett, mely 

munkáknak stílusa főleg a szecesszió volt. Számos 

kitüntetései közül kiemelkedő az 1900 évi párizsi 

világkiállításon kapott díja. A legtöbb fontosabb, 

középületeink templomaink ablakait díszítik Róth 

Miksa üvegképei, mozaikjai.

VÖRÖSKERESZT HÍREK 

December 1-én tartottuk év végi taggyűlésünket. 

Mindig olyan időpontot tűzünk ki, ami közel van 

november 27.-hez, a véradók napjához. Közeledve az 

utolsó napokhoz számot adunk egész évi munkánkról, 

gazdasági helyzetükről. Ilyenkor köszöntjük jubiláló 

véradóinkat.                                                                          

Röviden, pontokba szedem mit is csináltunk 2017-ben: 

 Február 26.-án Dr. Nagy Lenke egy egészségügyi 

előadást tartott "Az időskori mentálhigiéniás 

problémák és megoldásai" címmel. Érdekes és 

tanulságos tanácsokat kaptunk. 

 Március 10.-én Dr. Tomor Éva elnökünk hivatalos 

beiktatása volt a Kistérségi Vöröskereszt 

vezetőjének és elnökének a jelenlétében.                                                                                                                         

 Április 1.-én szemétszüreten vettünk részt.                                                                                                

 Április 29.-én a Rétesfesztiválon a 

Hagyományőrző Egyesülettel nyújtottuk, 

gurítottuk a réteslapokat finom töltelékkel 

hengerekké.                                                                                                                   

 Május 20.-án zenés Nosztalgia estet rendeztünk, 

remélve azt, hogy kellemes szórakozás mellett 

némi bevételünk is lesz. Akik ott voltunk, nagyon 

jól éreztük magunkat. Sok zeneszámban 

visszahalhattuk ifjúságunk kedves dallamait. 

Nagyobb érdeklődésre számítottunk. Köszönet 

támogatóinknak! Nem fizettünk rá, még mindent 

egyenlítve, pozitív eredményünk is lett.  

 Július 29.-én a Falunapon kis csapatunk lángost 

sütött. Jól éreztük magunkat, dolgozva 

szórakoztunk.            

 Október 14.-én Idősek napján, a 65. évüket 

betöltött 205 társunkat köszöntöttük a 

kultúrházban vagy otthonukban. Erről az 

eseményről részletesebben egy másik cikkben 

olvashatunk.  

Az est fénypontja a véradók, illetve a 11 jubiláló donor 

köszöntése volt. Ünneplésünket megtisztelte Lőrinc 

Mária kistérségi Vöröskereszt vezető.                                   

Horváthné Ozsváth Klára egy olyan verssel 

köszöntötte az ünnepelteket, melynek írója 

újszülöttként maga is vért kapott. A vers befejező 

sorait idézem:  

„Akkor minden bácsi és néni                                                                                                                    

Nekem Tűzliliomot adott                                                                                                                          

Jelként tűzték homlokomra                                                                                                                        

az ÉLETET választhatod.” 

Néhány érdekes adat a véradás történetéről: 

Már 1600-ban kísérleteztek a lehetőségről állati vérrel. 

Ez sikertelen volt, és 150 évig félretették, majd sok évi 

kísérlet után 1904-ben tudták megoldani, hogy a vér ne 

alvadjon meg. 1959 óta önkéntes és ingyenes a 

véradás. 1990-ben lett automatizált, mikor olyan 

műanyagot fedeztek fel, amelyben a vért megfelelően 

lehet tárolni. Több vizsgálaton is keresztülmegy, 

mielőtt a beteghez ér. Speciális laboratóriumban 

vizsgálják többek között: HIV vírus, Hepatitis B és C 

és Szifilisz ellen. Ezek közül, ha bármelyik pozitív 

eredményt mutat, azt véglegesen kizárják a véradás 

lehetőségéből, és kötelező gyógykezelésen kell részt 

vennie a donornak.       

Végül Dr. Tomor Éva elnökünk és Zsigmond Lászlóné 

véradó felelősünk köszöntötte a 11 jubiláló véradót.  

Megérdemlik, hogy név szerint megemlítsem őket: 

 Dankó Rozália    10 x 

 Dancsi László    10 x 

 Steflik István     10 x 

 Ifj Kovács Gyula    20 x 

 Sztanó Gézáné     20 x 

 Fülöp József     40 x 

 Berki Attila     40 x 

 Bottyán József     50 x 

 Dömsödi József     60 x 

 Zsöllei Tibor     70 x 

 Molnár Istvánné  /Stumfold Márta/  70 x                   

Jó egészséget kívánva mindnyájuknak gratulálunk. 

Csemege csomaggal ajándékoztuk meg őket, melyhez 

anyagi támogatást a Csákberényért Alapítványtól, 

valamint egyik vezetőségi tagunktól kaptunk -

KÖSZÖNJÜK!                                                                                                                        

Az est további része szendvics, sütemény és tea 

fogyasztása mellett kötetlen beszélgetéssel telt.  

Mindenkinek köszönjük bármilyen segítségét. Áldott 

Karácsonyt és eredményes örömteli újévet kívánok: 

 

Huszár Lászlóné Vk. titkár 
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS – TÁLALÓKONYHA ÉS ORVOSI 

RENDELŐ AVATÓ 

December 3-án a gyertyagyújtással egybekötve 

átadásra került a pályázati keretből megújult orvosi és 

védőnői rendelő. 

A hagyományoknak megfelelően műsorral, 

meleg teával, forralt borral, süteménnyel ünnepelték az 

első Adventi vasárnapot Csákberényben a település 

központjában lévő Betlehemnél. 

Az adventi ünnepségeknek minden héten más-

más civil szervezet a házigazdája: a Református 

Egyházközség, a Római Katolikus Egyházközség, a 

Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és a 

Nyugdíjasklub. 

A mintegy kétszáz egybegyűltet Vécsei László 

polgármester köszöntötte. 

Az adventi koszorú első gyertyáját Törő Gábor 

országgyűlési képviselő gyújtotta meg. 

Képviselő úr nem érkezett üres kézzel, hiszen az év 

végén jelentős fejlesztések történtek Csákberényben. 

Az ünnepség után Törő Gábor képviselő átadta a 20 

millió forint a pályázati keretből teljesen megújult 

orvosi és védőnői rendelőt, valamint a 7,5 millió forint 

önkormányzati saját forrásból elkészült az EU-s 

előírásoknak megfelelő iskolai tálaló konyhát. 

 

 
 

Az építkezések most is zajlanak, a héten kapott új 

aszfaltot a Bajcsy utca alsó, 400 méteres szakasza, 

melyre 10,7 millió forint vissza nem térítendő 

támogatást nyert Csákberény. 

Önkormányzati forrásból megépült az új buszforduló 

és mintegy 400 méter térköves járda. 

CARITAS HUNGARICA-DÍJAT KAPOTT KŐRÖSI ÖDÖNNÉ MARIKA 

Október 7-én munkájának elismeréseként Caritas 

Hungarica-díjat kapott Kőrösi Ödönné. A budapesti 

Magyar Szentek templomában 42 önkéntesnek adta át 

e kitüntetést Spányi Antal megyés püspök, aki a 

Katolikus Karitász elnöke és Écsy Gábor, a szervezet 

igazgatója.  

Köszönjük a rászorulókért végzett munkáját, 

kitüntetéséhez gratulálunk! 

 

. 

 

 
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.  
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 2018 Csákberény 
 

Jótékonysági Farsangi Bál 
a Csákberényért Alapítvány szervezésében 

 

Megfelelő hangulatot a DIMENZIÓ együttes biztosítja 

 

IDŐPONT: 2018. Február 17-én 20:00-órától. 
Helyszín: Csákberényi Művelődési Ház 

 

Támogatói jegy - 1000Ft/fő. 

 
A rendezvény Zártkörű és NEM Batyus bál, csak 14 év felettieknek. 

A korlátozott létszám miatt támogatói jegyek és asztalfoglalás Beke Dóránál 

Telefonszáma: 06 20 525 4297 

 

Jelmezverseny eredményhirdetése 23:00-kor 

Büfé - Szendvics a helyszínen   

 

Előre is köszönjük tombolanyeremény felajánlásaikat, amit KOVÁCS KRISZTINA alapítványi elnöknél, 

vagy a helyszínen kérünk leadni.  

 
Jó szórakozást kíván a Csákberényért Alapítvány 


