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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
9. évfolyam 4. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2018. Szeptember 21. 

 

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS FELHÍVÁS 

Tisztelt Csákberényi Lakosok!  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 

1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat a téli 

rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 

váló további intézkedésekről. A Kormány egyért azzal, 

hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 

a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 

felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni 

támogatásban részesüljenek a fűtési költségek 

viselésével összefüggésben. 

Az érintett helyi önkormányzatok összesítik a 

téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem 

részesült, gáz-vagy távhőszolgáltatási szerződéssel 

nem rendelkező háztartások igénybejelentéseit.  

A jogosult háztartások az igénybejelentést 2018. 

október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfogadási időben 

Csákberény Község Önkormányzatánál (8073 

Csákberény, Hősök tere 41.) A kitöltendő nyomtatvány 

kérhető az önkormányzatnál, valamint letölthető az 

önkormányzat honlapjáról (www.csakbereny.hu)  

Az önkormányzatok 2018. október 15-e után 

összesítik és haladéktalanul továbbítják az 

igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak. 

 

A Kormány-határozat értelmében 

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az egy 

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége értendő, 

b) az igénybejelentés feltétele annak 

tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban 

téli rezsicsökkentésben nem részesült, 

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra 

vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, 

például a szállítási, darabolási költségeket. 

 

A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés 

eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a 

Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára. 

      

 Csákberény Község Önkormányzata 

 

A BETYÁRNAP MARGÓJÁRA... 
 

Ez már a kilencedik alkalom volt. Sok év, sok munka, 

sok-sok öröm. Akárhogy is sikerül egy-egy ilyen nap, 

a végén a fáradtsággal együtt marad a sok jó érzés is.  

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, a 

munkát, a hozzáállást, a jókedvet, a bizalmat: 

szervezőknek, segítőknek, előadóknak, lovasoknak, 

támogatóknak... Nehéz lenne mindenkit név szerint 

említeni, ezért ismétlem így, köszönöm 

Mindannyiótoknak! 

A Vendégeknek pedig azt, hogy velünk együtt 

kedvelik egy kis időre a lovas világ hangulatát! Itt 

vagytok velünk, ha nyeljük a port és égeti bőrünket a 

nap, ha kergetjük a viharfelhőket és kapaszkodunk a 

sátrak lábába. Mert a műsor marad, a betyárok 

helytállnak, az előadók dalra fakadnak... és mi 

továbbra is szeretjük a lovakat, a jó bográcsgulyást, a 

vidéki életet, a barátainkat. 

 

Külön megtiszteltetés, jóérzés volt szerepelni a 

Csákberényről szóló nagyszerű filmes alkotásban. Pár 

lépést hátrébb lépve rácsodálkozhattunk, micsoda 

életre termett közösségek férnek meg egymás mellett 

tucatnyi tevékenységgel, életben tartva 

hagyományokat, ápolva kapcsolatokat, megelevenítve 

feledésbe merült foglalatosságokat. Gratulálunk a 

készítőknek, örök élményt adott!  

Végszó helyett inkább egy meghívással köszönnék el, 

mert a jövő évi jubileumi, tízes fordulónkra majd 

igyekszünk kiforgatni a rétet a négy sarkából!  

 

Üdvözlettel: Tókics család. 
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"CSÁKBERÉNY - FALU AZ ÓRIÁS TENYERÉN" 
 

 

Június 15.-én pénteken bemutattuk a Csákberényről 

készült filmet. A két vetítést közel 500-an látták. 

 

A Vértesi Natúrpark 17 településének hagyományait, 

értékeit bemutató dokumentumfilm sorozat negyedik 

epizódjaként elkészült a Csákberényt bemutató 70 

perces dokumentumfilm, melynek megálmodója 

Viszló Levente, az operatőr Karácsony Sándor volt. 

 

Négy éves munka eredménye ez a film, amely 

lenyűgözően szép képi világgal mutatja be községünk 

értékeit és közösségeit. 

 

Olyan alkotás ez, amely az évek-évtizedek múlásával 

még értékesebbé válik majd, hiszen hitelesen mutatja 

be azt, hogy hogyan éltek a Csákberényiek 2018-ban. 

 

A 18 órai vetítés elsősorban idősebbek részvételével, 

telt ház előtt zajlott, az esti rendhagyó "kertmozira" 

pedig közel 300-an voltak kíváncsiak. 

A vetítések után a Csákberényi asszonyok által 

készített szendvicsek és sütemények mellett a 

részvevőknek alkalma nyílt egy  jó beszélgetésre 

egymással és az alkotókkal. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden résztvevő és 

segítő türelmét és támogatását, amit a forgatás három 

éve alatt kaptunk. 

 

A film DVD változatát a napokban minden háztartásba 

ingyenesen eljuttatjuk.  

Ha valakinek plusz példányra van szüksége, a film a 

polgármesteri hivatalban megvásárolható 2.000 Ft/db 

áron. 

EMLÉKEZÉS A MÁRTÍR LELKÉSZEKRE 
 

 

2018. július 15-én vasárnap emlékeztünk a 169 éve 

történt tragikus eseményekre. 

A vasárnapi szentmise és istentisztelet után gyűltek 

össze Csákberény katolikus és protestáns hívei 

karöltve, hogy közösen róják le tiszteletüket a két 

különböző felekezetű, ám egy hazát szolgáló mártír 

emléktáblájánál. 

 

Két ember, két lélek indult el térben és időben 

máshonnan, de egyik sem sejtette, hogy a számukra 
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kijelölt út utolsó macskakövei hamarosan egy irányba 

kanyarognak majd. Az egyik Mansbarth Antal volt, aki 

Tóvároson született, az akkori Öreg utcában, majd a 

tatai piarista gimnáziumba járt, hogy aztán felvételt 

nyerjen a győri szemináriumba. Pap lett, 1843-tól 

Győrött, majd 1847-től Csákberényben volt igen 

fiatalon plébános. A másik Szikszai János, aki 

Fokszabadiban született 1803-ban, református lelkész 

családban. Először szülőhelyén, majd három évig 

Kiskovácsiban tartotta az istentiszteleteket, míg végül 

1838-ban Csákberényben lett a helyi református 

közösség vezetője. Kevéssel ezután háromgyermekes 

apa lett.  

A két pap tehát Csákberényben élt és dolgozott mint 

vallási és szellemi vezető az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc alatt. Az események felgyorsultak, jött a 

győztes tavaszi hadjárat, Buda visszavétele, majd a 

debreceni országgyűlés és függetlenségi nyilatkozat. A 

plébános és a pap ezt a nyilatkozatot hirdette ki 

híveinek, ami mindkettő vesztét okozta. Elrettentésül 

1849. július 12-én Nagyigmándon Haynau rögtönítélő 

bírósága halálra ítélte és kivégeztette őket, örökre 

bevésve ezt a napot a Csákberényiek szívébe, akik 

sosem feledték őket. A történelmi eseményeket Viszló 

Levente, a Pro Vértes Alapítvány igazgatója 

elevenítette fel a szomorú esemény 169. évfordulóján. 

A Csákberényi megemlékezésen részt vett Hajduné 

Farkas Erika Nagyigmánd polgármestere asszonya és 

Prostek Tamásné a Nagyigmándi művelődési ház 

vezetője. 

Délután a Nagyigmándon került sor megemlékezésre, 

ahol Sugár Tamás református lelkész, méltató szavai 

után a mártír papok sírjánál helyeztük el a 

megemlékezés virágait.   

Az ünnepség a Vértanuk terén ünnepi műsorral 

folytatódott. A Szikszai-Mansbart emlékoszlopnál az 

önkormányzat nevében Vécsei László polgármester, 

Sáfránné Irénke képviselő, a Katolikus Egyházközség 

nevében Kőrösi Ödön alpolgármester és felesége, a 

Református Egyházközség nevében Brunner Vilmos 

tiszteletes és Huszár Béla gondnok koszorúzott.  

Köszönetet mondunk Nagyigmándi barátainknak, 

amiért ilyen méltó módon őrzik és ápolják mártír 

papjaink emlékét. 

RETYE-RUTYA TÁBOR – 2018 

Nagyon készültünk rá és a gyerekek is várták, hiszen 

rendhagyó módon szerveződött az idei táborunk. Még 

az előző években elhangzott a kérés: „a 10. tábor olyan 

legyen, hogy hétfőn elmegyünk, és csak pénteken 

jövünk haza.” 

Hát, elérkezett a TIZEDIK! Amikor annak idején az 

első tábort megszerveztük, a Nefelejcs Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület asszonyai, kézműves 

programokkal vártuk a gyerekeket. „Bejárós” tábor 

volt a miénk. A célunk az volt, hogy a Csákberényi 

gyerekeknek élményt adjunk, hasznos dolgokat 

mutassunk meg számukra, ismerjék meg, tapasztalják a 

saját bőrükön, hogy milyen jó érzés alkotni, valamit 

létrehozni, megbecsülni a régi dolgokat, tisztelni 

azokat, akik őrzik ezt a kincset, a múltunk darabkáit 

átörökítik számunkra. A nagymamákat bíztattuk, 

hozzák el vidéki unokáikat is, hiszen a gyökereik 

idevalók… Jöttek is a gyerekek, voltunk szép 

számmal, 70-80 szorgos kéz ügyeskedett évről évre a 

táborban. Szinte egy óriási családdá lettünk – az 

ovisoktól a felnőttekig minden korosztály talált 

elfoglaltságot – együtt volt az egész retyerutya! És 

szinte mindenki Csákberényi volt! Sok segítséget, 

támogatást kaptunk a faluból – ki gyümölcsöt, ki 

süteményt, ki pénzt ajánlott fel, hogy még 

tartalmasabbá tudjuk tenni a tábor életét. Az évek alatt 

megtapasztaltuk, milyen sok jó ember, mennyi érték, 

tehetség, segítőkészség van a mi falunkban! 

KÖSZÖNJÜK, hogy a tehetségetek, kreativitásotokat 

önzetlenül elhoztátok és egy darabkáját átadtátok a 

gyerekeinknek! (Félek, hogy valaki kimaradna 

véletlenül a felsorolásból, ezért nem teszem, de annál 

nagyobb tisztelettel gondolunk Rátok!) 

És a „retyerutyás” asszonyok! Mert az évek alatt azzá 

lettünk, a „nefelejcset” szinte már csak a hivatalos 

papírokon használjuk. Mindenki a legnagyobb 

odaadással és támogatással dolgozta végig ezt a 10 

évet (…és nem csak a táborokban). Mert a gyerekekkel 

töltött idő mindig élmény mindnyájunk számára! 

Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy mindig 

lehet számítani Rátok!  

Szóval, négy éven át kézműveskedtünk, aztán a 

következő években nyakunkba vettük az erdőt, és 

elindultunk felfedezni a bennünket körbevevő csodát, a 

Vértest, de a Galya-völgybe is ellátogattunk. Kicsit 

aggódtam, hogy a hosszú túrák, kirándulások 

elriasztják a gyerekeket, de hál’ Istennek azóta is 

örömmel jönnek. Mert nem csak a kilométereket 

szaporítjuk, hanem közben sok-sok jó játék, közös 

feladat vár mindenkire. Így váltak a gyerekeink jó 

csapatjátékossá, kitartóvá, együttműködővé, képessé 

voltak erőfeszítést tenni a cél érdekében és előfordult, 

hogy le kellett győzni a korlátainkat, feszegetve a 

tűrőképesség határait. Még mindig csak két éjszakát 

aludtunk a táborban, vagyis az erdőben, valamelyik 

kölcsönkapott erdészház udvarán sátorozva. (Köszönet 

Mézner Istvánéknak, és Právetz Antalnak, hogy ezt a 

lehetőséget biztosították számunkra.) A többi napon 

csillagtúrákat tettünk, és az évek alatt nem mentünk 

kétszer ugyanazon az útvonalon. 

Minden tábor után azt mondták a gyerekek: „eddig ez 

volt a legjobb!” 

A 10. Retye-rutya táborunk tehát vándortábor lett! 

Hétfőn útnak indultunk, Kápolna-pusztáig mentünk, 

ahol két éjszakát töltöttünk. Onnan szerda reggel 

indultunk tovább, hogy az uzsonnát már Vérteskozmán 

ehessük. Itt is kettőt aludtunk. Közben garmadával 
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gyűjtöttük az élményeket és a kilométereket. Senki 

nem nyafogott, mindenki tette a dolgát és én úgy 

láttam, remekül érezte magát.  

A CSAPAT- csupa nagybetűvel – kitűnőre vizsgázott! 

A „nagyok” óvodásként vettek részt az első, még 

otthon maradós táborban, és most ŐK már segítőként 

voltak mellettünk. Megnőttek, felnőttek! Ott izgultunk 

Kozmán, térerő nélkül, hogy sikerült e a felvételi, hisz 

akkor volt a ponthatárok kihirdetése. Kerestünk, 

találtunk (mármint térerőt), és együtt örültünk a jó 

híreknek.  

Szóval, együtt voltunk, kirándultunk, sátrat vertünk, 

magunk után összepakoltunk, kincset kerestünk, sokat 

játszottunk, megnyertük a Vérteskozmai 

focibajnokságot, megtanultunk paracord technikával 

karkötőt készíteni, és finomabbnál finomabb kajákat 

ettünk….. meg még annyi minden történt! 

A gyerekek azt mondták, „ez volt eddig a legjobb!”  

Tudjátok, ha együtt van az egész Retye-rutya, az csak 

jó lehet!  

Köszönöm és üzenem a segítő felnőtteknek, a felnőtt 

gyerekeknek, a táborlakó mindenkinek – nagyon jó 

volt veletek! 

Sáfrán Andrásné 

SZABADTÉRI SZÍNPADFEDÉS 

 

A falunapra elkészült a szabadtéri színpadfedése a művelődési ház melletti téren. A 60 négyzetméteres fedett színpad 

és az előtt lévő tér bármilyen községi szabadtéri rendezvénynek otthont tud adni, és rossz idő esetén pedig be lehet 

húzódni a művelődési házba. Köszönetet mondunk Hamar Attilának, aki ismét nagyszerű munkát végzett! 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Kedves Csákberényiek! 

 

Az idei évben, Július 28-án került megrendezésre a 

Csákberényi Falunap. Szerettünk volna mindenki 

számára emlékezetes napot szervezni.  

Bizakodtunk abban, hogy az időjárás szombatra jó időt 

hoz. Az esős reggel után szerencsére kisütött a nap. 

Korán reggel gyülekeztek a főzőverseny résztvevői. 

Hat csapat indult az idei évben. Köszönjük nekik! A 

versenyt Tókics Mihály pacalpörköltje nyerte! A 

Vöröskereszt isteni finom lángosa is kelendő volt! Idén 

az eső miatt csak egy csapat vett részt a kispályás 

utcák-terek foci bajnokságán, amelyet természetesen 

jutalmaztunk. 

A kirakodó vásár egész nap várta az érdeklődőket. A 

tavalyi évben nagy sikere volt a szabaduló szobának, 

ahol 4-5 fős csapatok próbálkozhattak kideríteni a 

rejtélyt. Az idén már két helyszínen is zajlott a 

verseny, hogy ki a leggyorsabb. Jó játék volt! 

Köszönjük a Radnóti Miklós Általános Iskola 

tanárjainak és diákjainak! 

Az idei évben 25 éves a Csákberényért Alapítvány. A 

délutáni programot dr. Vécsei László köszöntőjével 

kezdtük. Emlékplakettek átadásával köszöntük meg a 

volt tagok munkáját. Szeretnénk ezúton is újból 

megköszönni a munkájukat!  

A színpadon a Wertheim család cirkuszi bemutatója 

következett. A zámolyi nyugdíjasok ismét két 

műsorukkal szórakoztatták a nézőket. A Fagyöngy 

nyugdíjasklub tagjai újból elhozták nekünk dalaikat. 

Bíró Kriszta vidám gyerekműsora jó hangulatot hozott. 

Izgalmas volt Betti terelőkutyás bemutatója. Nagy 

Rózsáék színvonalas hastánc előadása a férfinézők 

kedvence volt. Vécsei Bendegúz ismét bemutatta, hogy 

a szamár nem is olyan buta. A rendőrségi sátor alatt 

mindenki kipróbálhatta KRESZ tudását. A biztonsági 

öv-szimulátort egész délutánra birtokba vehették a 
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bátor jelentkezők. Este 19-kor a színpadra lépett 

Yanni, aki a saját dalait is bemutatta.  

 

A délutáni programok lezárását a tombolasorsolás 

hozta. Ezúton is köszönjük támogatóinknak a sok 

felajánlást! 

Hajnalig újra együtt buliztunk a Viking együttessel! 

Nagyon sokan eljöttek!  

 

Az idei falunapra elkészült a színpad fedése is! 

Köszönjük! 

Bízunk benne, hogy aki eljött jól érezte magát ezen a 

falunapon!  

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a 

segítségét, aki valamilyen módon hozzájárult ennek a 

napnak a létrejöttéhez!  

Dr.Kovács Krisztina elnök  
 

Yanni 
 

VÉRTESI SÓLYOM GYEREKTÁBOR 

 

Ha Csákberény és Augusztus első hete, sokaknak az 

első, ami eszébe jut, az a Vértesi Sólyom Gyerektábor! 

Nagy örömömre idén is sok visszatérő és első ízben 

velünk táborozó gyermek köszöntötte velünk a nyári 

szünet utolsó hónapját. 50 gyerkőccel vágtunk neki 7. 

alkalommal a Sólyom tábornak.  

Idén egy kicsit rendhagyóra sikerült a programunk. A 

nagy meleg miatt sokat fürödtünk (jártunk a Velencei-

tó strandján és meglátogattuk a Székesfehérvári 

strandot is), de jártunk Dinnyésen a Várparkban és 

Tabajdon a Mezítlábas Parkban is. Azért idén sem 

maradtak el az Íjászok, a kézművesek a nép játékok 

sem.  

Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom idén is 

fantasztikus csapat verődött össze és remek 

hangulatban telt a 6 nap. Köszönöm mindenkinek, aki 

hozzájárult, hogy együtt lehessünk, hogy gazdagabb és 

színesebb legyen a programunk, minél több finomság 

kerüljön az asztalunkra, hiszen a segítségetek nélkül, 

nem ment volna. Köszönöm annak a kis csapatnak, aki 

évek óta idejét, energiáját bele teszi, hogy fantasztikus 

hetet varázsoljunk és Lepsénytől, Inárcsig hírét vigyük 

Csákberénynek.  

Balázs Judit 
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MENŐ MANÓ NAPKÖZIS TÁBOR 

 

 

Idén mozgalmasan telt az élet a Művelődési házban. 

Két héten keresztül minden nap hangos gyerekzsivaj 

törte meg a mindennapok csendjét, ezzel próbálva 

segíteni a szülőket is, csemetéik nyári időtöltésében. 

Számos programmal kínáltuk az alsós gyerekeket. Volt 

mikor ügyeskedve alkottunk, volt mikor kergetőztünk, 

volt, hogy kirándultunk, főztünk, sütöttünk, 

számháborúztunk és még sorolhatnám, hogy mi 

minden került elő a képzeletbeli ládafiából. Tartalmas 

és vidám napokat töltöttünk együtt. Köszönjük, aki 

velünk tartott, jövőre találkozunk! 

Balázs Judit - Tamon Ágota 

 

 
 

VIII. SPORTTÁBOR DUNAKILITI

 
 

19 gyerek részvételével ismét jó hangulatú sporttábort 

szervezett a Csákberény Sportegyesülete 

Dunakilitiben. 

A bázis a Vadvíz kempingben volt, ahonnan naponta 

csillagtúrákra indultunk az érintetlen holtágakra. 

A Helena tavaknál megnéztük az édesvízi medúzákat, 

az Ördög szigetnél pedig a 27 fokos vízben fürödtünk, 

kenu elsüllyesztést gyakoroltunk és 

„majomhintáztunk”.  

A „hadtápért” Szabó Gábor felelt, a menü egyebek 

között bivalysült, hamburger gazdagon szürkemarha 

húsból, csirkés gyros, bivalygulyás volt.  

A túravezető a hagyományoknak megfelelően Detky 

Márk volt, akinek irányítása alatt újabb gyerekek 

tanulták meg a kormányozás csínját-bínját. 
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KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA – A XXIII. BERÉNY-TALÁLKOZÓ 

MEZŐBERÉNYBEN 

Meglepően konstatálom, hogy az utóbbi időben egyre 

több ember viseltetik negatívan azokkal szemben, akik 

„idegenek”, tehát más országból érkeztek és telepedtek 

le Magyarországon, vagy más vallást gyakorolnak, 

más kulturális szokásokkal rendelkeznek. Talán 

tanulmányaimból kifolyólag, vagy csak azért, mert 

nyitottabb világszemlélettel rendelkezem, ezzel én nem 

tudok teljes mértékben azonosulni. Főleg amiatt, mert 

sokan elfelejtik azt a tényt, hogy Magyarország már a 

középkor óta egy multikulturális olvasztótégely, ahová 

már Árpád-házi királyaink is hívtak be az ország 

határán túl élő népeket annak érdekében, hogy 

benépesítsék a feldúlt területeket, vagy általuk 

védelmet biztosítsanak az újabb támadások esetén. 

 Az idei, három napos hosszú hétvégére eső 

Berény-találkozó Mezőberényben szintén egy ilyen 

multikulturális közegbe kalauzolt bennünket. Egy 

közel háromszáz éves időutazáson vettünk részt, amely 

során betekintést nyerhettünk abba, hogyan éltek a 

mágnás családok tagjai, a mezőgazdasági és a 

különböző ipari tevékenységet űző városi parasztság és 

polgárság tagjai. A mai, XXI. századi életformát pedig 

természetesen mi magunk éltük meg. Már önmagában 

ez elég arra, hogy „kultúrsokknak” legyünk kitéve, 

azonban az általunk felkeresett városok rendelkeznek 

még egy sajátossággal: a lakosságuk többnemzetiségű. 

Magyarok, németek és szlovákok élnek – most már – 

békességben, teljes egyetértésben egymás mellett. És 

miért írtam azt, hogy most már? Nem kell messzire 

visszautaznunk az időbe, elég csak a múlt század 20-

30-as éveibe, amikor még tiltott volt az „idegenek” 

közötti házasság. Na, de ne szaladjunk ennyire előre. 

 A gyulai Almássy-kastély – bár csak 

tárgyrekonstrukciókkal – tipikus példája annak, 

hogyan és milyen körülmények között zajlottak az 

arisztokrácia mindennapjai a fogadásokkal, bálokkal és 

vadászatokkal; és ezzel párhuzamosan az őket 

kiszolgáló személyzet munkával teli, fáradtságos élete. 

Békéscsabán a Szlovák Tájházban mintha megállt 

volna az idő, mi pedig tényleg vendégségben lettünk 

volna az ott élő családnál. Az asztalfőn a házigazda a 

pipáját szívja, az asszony a kályhánál főzi a vacsorát, 

miközben a gyermekek a földön játszanak. Vajon ők 

voltak boldogabbak, vagy az úri kisasszony a hatalmas 

kastélyában? 

 Ahogyan pedig már említettem, Mezőberény 

igazi kincsestár a különböző kultúrák iránt 

érdeklődőknek. Épületei – a nemzetiségek templomai, 

a városháza –, szobrai, emlékművei őrzik a 

hagyományt, és egyben lehetőséget nyújtanak az 

emlékezéshez. Mert emlékezni fontos, hogy ne 

felejtsük el, kik is vagyunk, honnan jöttünk, milyen 

viszontagságokon mentünk keresztül, majd azokon 

túllépve hogyan lehet új életet kezdeni. Ez mind a 

szlovákoknak, mind a németeknek – úgy tűnik – 

fontos, hiszen máig hordozzák lelkükben a 

lakosságcserék és a kényszermunkatáborok okozta 

sebeket, de azáltal, hogy beszélnek róla, minden évben 

megemlékeznek a szörnyűségekről, talán kicsit 

könnyíteni tudnak ezeken a sebeken. 

 Milyen kulturálódási lehetőségek vannak most, 

2018-ban egy ilyen találkozó alkalmával. A 

fúvószenekar által játszott dalok, a versek, a 

nemzetiségek táncai és az énekek mind-mind 

sajátságosak, egyediek, hiszen egy adott ember, 

közösség vagy település történetét mesélik el. A 

Neoton Família a koncertjét követően pedig sokaknak 

okozhatott nosztalgikus, boldog pillanatokat. 

 Mi is volt akkor a közös az oda érkezőkben? 

Mind ugyanazzal a céllal jöttek: megismerni az 

„idegen területen élő idegeneket”, azaz új ismeretekre 

szert tenni egy addig talán még fel nem keresett 

területről és új barátságokra lelni.  

 

Pravetz Beáta 

PERELJ, URAM! - A MAGYARORSZÁGI ŐSBEMUTATÓ  

Az olvasópróbával megkezdődött a felkészülés a 

„Perelj, uram!” Október 6-i magyarországi 

ősbemutatójára. Szikora János a 2010-ben elhunyt 

fehérvári író, tanár és festőművész Sobor Antal 

történelmi drámáját állítja színpadra. 

 

Szikora János, a darab rendezője a szeptember 4-i 

olvasópróba előtt a szereplőknek először egy rövid 

történeti áttekintéssel ágyazott meg Sobor 

Antal drámájának. A Vörösmarty Színház igazgatója 

emlékeztetett, hogy Sobor Antal egy véletlennek 

köszönheti a darab megszületését, mert mint irodalom 

tanárt egy kulturális estre Csákberénybe hívták, s a 

mellette ülő hölgy hívta fel a figyelmét a csákberényi 

papok tragédiájára, tudván, hogy az írót különös 

módon foglalkoztatta a történelem. 

 
 

Sobor Antal: „Perelj, Uram!” Című kisregényének 

színházi adaptációját Román Károly készítette elő. A 

2017-ben elhunyt középiskolai tanár nagy álma volt, 
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hogy színpadra is kerüljön, ám halála közbe szólt. A 

darab rendezője rávilágított kettejük sorsszerű 

kapcsolatára, hiszen mindketten 1933-ban születtek, 

valamint a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 

elismert tanárai voltak. 

„Egyszerűen megfogott a történet atmoszférája, a 

tragikuma, sajnálatos valóságtartalma, amely ráadásul 

Székesfehérvártól csupán egy kőhajításnyira játszódott 

le. Ha csak annyit mondanék a regényről, hogy 

olvasmányos, akkor keveset is mondanék, mert 

kifejezetten dramatikus felépítésű. Sobor Antal 

kisregényében annyira élethű a történet leírása: hallani 

lehet az élő beszéd hangját, érezni a szörnyű 

események miliőjét, olyan mintha az egész most 

játszódna előttünk. Így készséggel kínálta magát 

színpadi adaptációra, amit Román Károly végzett el” – 

mondta Szikora János. 

 

 

A történet az 1848-as magyar szabadságharc 

leverésének utolsó időszakából elevenít fel egy 

megtörtént, de kevesek által ismert epizódot, amikor a 

Fejér megyei Csákberény maroknyi népét elsőként éri 

a császári csapatok élén bevonuló Haynau lelki 

terrorja. Az emberek megfélemlítésének jegyében, a 

falu református lelkészét és katolikus plébánosát egy 

”ős-koncepciós” perben elítélik, és nyilvános 

kivégzésen agyonlövik. 

 

Szikszai János református lelkészt Gáspár 

Sándor testesíti meg, Imre Krisztián Mansbarth 

Antal a falu katolikus plébánosát játssza, a további 

szerepekben Fehérvári Péter, Egyed Attila, Kuna 

Károly, Kelemen István, Juhász Illés, Kozáry 

Ferenc, Kricsár Kamill és Kerkay Rita lesz látható.  

 

Forrás: www.vorosmartyszinhaz.hu 

MIÉRT SZERETÜNK „TAKARÓS-LÁNYNAK” LENNI? 

 

 
 
Valószínű, sokan hallottatok pár szót az elmúlt 

években az óriástakaróról. Messze esik Tőletek, nem is 

horgoltok, időtök sincs a sok hétköznapi teendő 

mellett… no meg nem is igen értitek, miért másnak 

készülnek a takarók. Maradjatok velem pár percig e 

sorok között, hadd meséljek egy keveset magunkról! 

Ez a horgolós világ valahogy mindenkin változtat egy 

kicsit. Sőt, nem is kicsit, sokkal több az egy kicsinél! 

Belekóstolunk, tanulgatjuk, aztán megkedveljük, 

megszeretjük,  és el nem engedjük… Először egy-két 

motring, azután még egy csepp, majd erre-arra járva 

mesélünk, kérünk, kapunk maradékokat, itt-ott 

vásárolunk is hozzá, no meg lebontunk néhány régi 

haszontalant… Így kerül a kezünk alá újabb és újabb 

fonalgombóc. 

Amikor egy nehéz nap után végre megpihensz, 

rutinból kezedbe kerül a horgolótű, ösztönös 

mozdulattal tekered ujjadra a fonalat. És már 

csusszannak is a szemek, egyik a másik után - az 

idegesség szűnik, a fáradtság elillan, a napi robot 

messzebbre sodródik. Minden kicsit csendesebb lesz, a 

gondolataid elpihennek, csak számolsz egyet-kettőt-

hármat, megsimítod a sorokat, nézegeted az alakuló 

mintát, érzed, hogy a munkádba belőled is kerül egy 

darabka. Ettől melegebbek a takaróink, ettől 

élénkebbek a fáradt gombócok színei, ettől 

vidámabbak a Srácok, mikor nyitogatják a sok-sok 

maradékos tarkaságot. 

Nagyszerű látni ezt a pillanatot! Hallani a kérdést: „az 

enyém?”  Érezni az örömüket, tapasztalni a mohó 

keresgélést: melyiket válasszam, melyiket szeressem, 

melyik a legszebb, melyik színesebb… Nem lehet csak 

szavakkal elmesélni, átélni kell ezeket a pillanatokat. 

Ez az egyik varázslat, amit megtaláltunk a gomolyagok 

között… De még nincs itt a történet vége! Sokan 

mozdultak ki a szoba sarkából a mi takarónk 

lendületétől! Barátságok alakulnak, lassacskán, 

leginkább csak a nagy világhálón… majd mindig kicsit 

közelebb, végül a messziből mégiscsak valós ölelés 

kerekedik. Közös nasi és kávézás, tréfák, fiatalos 

bolondságok, mindeközben észrevétlen, hogy minden 

kéz közös munkán dolgozik. Nem számít, hogy merről 

jöttél, mi a munkád, szép-e a házad… Nem fontos, 

hogy csodákat horgolsz-e vagy éppen csak most 

kezdted girbe-gurba sorokkal; ahogy mondjuk, majd 

kiigazítják egymást a szeretet-négyzeteink, mikor 

takaróvá alakulnak! 

Ezeket a pillanatokat éljük meg a Csákberényi Takarós 

napjainkon, pihenünk, nevetünk, dolgozunk, 

tanulunk… „takarózunk”!  A Lányok szívében 

Csákberény külön parcellát kapott! Szeretik a 

Művházat, a koleszos elszállásolást, a kedves vidéket, 

a gyönyörű tájat, a Csákberényi horgolós Asszonyokat, 

a helybéli önzetlen Segítőket – fiatalokat, idősebbeket, 

talpraesett Gyerkőcöket -, ismerik a Múzeumot és a 

Tájházat, név szerint kérdik a korábbi Vendégeinket… 

Hálásak a vendéglátásért, a lehetőségért és máris 

tervezik a jövő esztendei kirándulásukat! Sok kedves 

idézetet terveztem idehozni, amivel találkoztam már a 

csoportunkban, de az érzések nélkül csak üres 

szavakként töltenék itt a sorokat. Elég annyi, sok 

jóember szívébe loptuk be Csákberényt, másoknak 

legalább a térképére igazítottuk    
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Lehetetlen hiánytalanul neveket sorolnom… bízom 

benne, hogy minden érintett magára veszi a hálás 

köszönetünket és őszinte jóérzésünket, akik az évek 

alatt támogattak bennünket bármilyen módon is!! No 

és persze azt remélném, hogy mind többen lesztek 

kíváncsiak erre a fonalas „adni jó” kalandra, aztán 

egyszer csak ott találjátok magatokat közöttünk egy 

ilyen feledhetetlen augusztus végi szombat délután… 

Mert mi maradunk, leszünk továbbra is Takarós 

Lányok! Ha nem is óriást készítünk esztendőről-

esztendőre, de mindig találunk új varázst, új meséket, 

új játékokat, újabb Barátokat, Gyerekeket takaró 

nélkül… és horgolunk-kötögetünk tovább… „csak 

mert szeretjük” … 

Köszönöm a lehetőséget! Csobán Erika 

ISKOLAKEZDÉS 

Vége szakadt a szép nyárnak, 

iskolában könyvek várnak! 

Betűk hívnak útra kelni, 

a világot megismerni. 

Csanádi Imre 

 

Gyerekek hangjától hangos az iskolaudvar. 

Megkezdődött a tanítás.  

Az idei évtől a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 

Csókakői Tagiskolájának telephelyeként működik a 

Csákberényi Iskola, Bocz Éva Igazgatónő vezetésével. 

Így tudtuk megtartani azt, hogy a helyi alsós gyerekek 

helyben a szép, tágas, jól felszerelt iskolaépületben 

tanulhassanak. A nyár folyamán a folyosót és két 

tantermet kifestettek és a WI-FI rendszer is megújult.  

Személyi változások is történtek. Három tanító máshol 

folytatja tovább munkáját, így az 1.-3. osztály 

osztályfőnöke: Brunnerné Nemes Gyöngyi. A 2.-4.-es 

osztályfőnök Borbély József. Varga Csilla - tanító néni 

a környezetismeret mellett a készségtárgyakat tanítja a 

3-4. osztályban, úgy, mint rajz, technika, ének, 

testnevelés. Valamint a napközis csoportot vezeti. 

Óraadóként dolgozik Pánczél Judit tanító néni, aki 

magyart és matematikát tanít több osztályban. Káldi 

Rita a német nyelvvel ismerteti meg a gyerekeket, 

mind a négy évfolyamon. Heti két napon pedagógiai 

asszisztens is segíti munkánkat. Iskolánknak most 35 

tanulója van. A szakkörök és a délutáni programok 

köre is bővült, mert a Csókakői iskolában meghirdetett 

szakkörökre a Csákberényi tanulók is jelentkezhetnek. 

Helyben továbbra is van furulya hangszeroktatás, 

valamint számítástechnika és fejlesztő szakkör. 

Az 1. osztályba a következő gyerekek járnak:  

Kovács Dóra 

Kőházi- Kiss Zalán 

Lóderer Péter 

Verhás Gergely 

Vécsei Éva Krisztina 

Vörös Eszter Hanna.  

 

Őket az első tanítási napon a Móri 

Rendőrkapitányságról meglátogatta az iskola rendőre 

Czaltig Tivadar, aki ajándékokkal és jó tanácsokkal 

látta el a kis nebulókat. A Móri Kurír újság 

fényképésze is megörökítette az elsősöket.  

Homokozó került az udvarra, amit nagy örömmel 

vettünk használatba. Az idei évben is részt veszünk az 

Iskolatej akcióban, ahol minden nap egy pohár tejet, 

kakaót, vagy joghurtot kapnak a gyerekek. Az 

iskolagyümölcs program keretében pedig finom, friss 

gyümölcs érkezik minden napra a gyerekeknek. 

Köszönjük szépen mindenkinek a segítő támogatást, 

amellyel e kis falu közössége azon küzd, hogy még 

sokáig működhessen helyben az iskola és gyermekeink 

élvezhessék ennek örömeit. 

Brunnerné Nemes Gyöngyi 

JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS 
 

 

 

Köszönetet illeti azokat a szülőket, akik Róthné Páczél 

Erika vezetésével átfestették a játszótér játékait. Lehettünk 

volna többen is. 
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KÜLTÉRI FITNESZPARK ÉPÜL 

Pályázati forrásból „felnőtt” játszótér építése kezdődött meg a Hősök terén, a régi játszótér helyén. A fitneszpark 

fekvőtámaszozó, több típusú húzódzkodó, tolódzkodó, has és hátizom erősítő eszközökből és függeszkedő létrából áll 

majd. 

CSÁKBERÉNYI BÚCSÚ – VIKING BULI 

A Csákberényért Alapítvány sok szeretettel vár minden Viking Zenekar kedvelőt 2018. November 10.-én Szombaton 

este a Csákberényi Hagyományos Búcsú előestéjén a Művelődési házban tartandó Búcsúbálba. Nyitás 20:00 órakor. 

Támogatói jegyek a helyszínen válthatóak, jegyelővétel nem lehetséges. A rendezvény nem batyusbál, a Büfé 

üzemelni fog. Ezen kívül zártkörű és a kultúrház méreteiből adódóan a vendégkör létszáma sajnos korlátozott. 

 Jó szórakozást kíván Mindenkinek a Csákberényért Alapítvány 

 

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 egyéni vállalkozó  

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