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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
8. évfolyam 5. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2017. október 27 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Új jegyző vezeti a közös hivatalt  

 

Korábbi jegyzőasszonyunkat, Kovácsné Szabó Erikát a 

Mór és Környéke ÁFÉSZ elnökének választották.  

Az új körjegyző 

   
 

Dr. Klima Olga jogász végzettséggel és jelentős 

közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. 

 

Űrszelvénybe lógó fák gallyazása 

 

Csákberényben több helyen is gondot okoz, hogy a 

belterületi utak űrszelvényébe nyúló fák akadályozzák 

a kilátást és összekarcolják a gépjárműveket. 

Bár a fák közterületen állnak, a szokásjog szerint az 

érintett ingatlantulajdonos gondozza őket. Kérjük, 

hogy akinek ilyen túlnőtt fa áll a háza előtt legyen 

szíves a gallyazási munkát október végéig elvégezni és 

az űrszelvénybe lógó ágakat eltávolítani.  

Akinek nincs lehetősége a metszés elvégzésére ott az 

Önkormányzat november elején elvégezteti. 

 

Parkolási rend változás 

 

A tavalyi évben elkészült 22 új térköves parkoló a 

Kossuth utcában.  

A beruházás célja az volt, hogy az utcában lévő 

középületek (iskola, orvosi rendelő, bolt, templom) 

előtt meg lehessen állni.  

Mára az utca gyakorlatilag teherparkolóvá alakult és az 

ott lakók között sajnálatos „parkoló háború” dúl, ami 

azt eredményezte, hogy sokan egész hétre a ház előtt 

hagyják a járművüket. A helyzet feloldására a Kossuth 

utcai parkolókban az Önkormányzat 2 órában 

maximálta a várakozási időt. 

 

Változott a közterület-használatról szóló rendelet 

 

Több évtizedes probléma a céges teher és 

személyszállító járművek közterületen történő 

telephelyezése, illetve a tüzelő és építőanyag 

közterületen való tárolása. 

Ennek megoldására módosult a közterület-használatról 

szóló rendelet.  

Közterület-használati engedély szükséges többek 

között:  

- építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék 72 órát meghaladó elhelyezésre 

- tüzelő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama 

a 48 órát meghaladja 

- 3,5 tonnát meghaladó vagy 12 személynél több 

személy szállítására alkalmas járművek közterületen 

történő tárolására.  

Az engedély iránti kérelmet a Csókakői Közös 

Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségén 

hivatali munkaidőben (8073 Csákberény, Hősök tere 

41.) ügyfélfogadási időben - elektronikus út 

kizárásával – lehet benyújtani. 

A közterület-használatot– átruházott hatáskörben – a 

polgármester engedélyezi. 

A közterület használatért a rendeletben meghatározott 

díjat kell fizetni. 

A közterület-használat közérdekből bármikor 

megszüntethető. Ez esetben az engedélyes részére 

máshol kell a közterület-használat lehetőségét 

biztosítani. 

Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha: 

a) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 

célra és módon használja vagy 

b) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének 

megadott határidőig nem tesz eleget. 

 

A rendelet teljes szövege itt olvasható: 
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CSÁKBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

9/2017. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL 

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 

bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló az 1988. 

évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya Csákberény Község 

közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában, 

kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre, 

továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra 

átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület) 

terjed ki. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

 

1. köztárgy: közterületen álló, közterület-használatra 

szolgáló művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, 

diszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedés irányítási, 

hírközlési, postai, kertészeti műtárgy, utcabútor; 

2. út: a gyalogosok és a közúti járművek 

közlekedésére szolgáló közterület; 

3. üzlet: a helyileg körülhatárolt, tartós használatra 

épület, helyhez kötött, rendszeresen nyitva tartó 

kiskereskedelmi árusítóhely; 

4. az út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az 

útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, 

csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában 

foglaló – külső széle; 

5. az út területe: az út határai közötti terület és a hozzá 

tartozó földrészlet; 

6. a közterület rendeltetése: 

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, 

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.), 

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a 

szabadidő-eltöltés, 

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi 

megnyilvánulás, 

e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, 

művészeti alkotások elhelyezésének, 

f) a közművek elhelyezésének, 

g) zöldfelületek kialakításának biztosítása. 

 

3. § A járművekkel, üzemképtelen járművekkel való 

várakozás, valamint ezek 24 óránál hosszabb ideig, 

folyamatosan történő tárolása közterületen nem 

megengedett. 

 

2. A közterület-használati engedély 

 

4. § (1) Közterületnek a rendeltetéstől és a 3. §-ban 

meghatározottaktól eltérő használatához (a 

továbbiakban: közterület-használat) engedély 

szükséges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell kérni 

különösen a közterület igénybevételével történő 

a) árusító és egyéb célú fülke elhelyezésre, 

b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék elhelyezésre, 

c) mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezésre, 

d) göngyöleg elhelyezésre, 

e) kiállítás, vásár, sport és kulturális rendezvények 

szervezésére, mutatványosi tevékenység végzésére, 

f) alkalmi- és mozgóárusításra, mozgóbolti és javító 

szolgáltató tevékenységre, 

g) önálló hirdető-berendezés, tábla elhelyezésre  

h) 3,5 tonnát meghaladó vagy 12 személynél több 

személy szállítására alkalmas járművek közterületen 

történő tárolására.  

(3) A közterület-használat ideiglenes jelleggel, 

meghatározott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig 

engedélyezhető. 

(4) A közterület-használati engedély nem pótolja a 

külön jogszabályban előirt bejelentési, engedélyezési, 

hozzájárulási kötelezettséget. 

(5) Nem szükséges közterület-használati engedély 

vagy önkormányzatnak történő bejelentés: 

a) az út tartozékok és a közúti közlekedés 

irányításának célját szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett postai, 

távközlési és egyéb közművezetékek hibaelhárítása 

érdekében végzett munkákhoz, 

c) a legfeljebb 10 cm-rel a közterületbe nyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védtető, 

ernyőszerkezet, hirdető-berendezés cég- és címtábla 

elhelyezéséhez, 

d) a szállított tüzelő tárolásához, rakodásához, ha 

annak időtartama a 48 órát nem haladja meg, 

e) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez 

szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra 

való elhelyezéséhez, ha a tevékenység a közterület 

rendeltetésszerű használatát nem zavarja 

f) lomtalanítási akciók alkalmával kihelyezett tárgyak 

tárolásához a lomtalanítás időszakára, 

g) a szeméttároló gyűjtő edényzet közterületen való 

tárolására a szemétszállítási napot megelőző nap 

délután 16 órától másnap 18 óráig, 
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h) amennyiben a közterület használata az 

önkormányzat saját beruházásában vagy 

megrendelésére történő építkezés vagy önkormányzati 

rendezvény miatt szükséges, 

i) az önkormányzat által rendszeresített hirdetőtáblán 

hirdetmény kihelyezéséhez. A hirdetményt az aki, 

vagy akinek az érdekében kihelyezték, köteles azt 

eltávolítani, amikor az aktualitását veszítette. A 

település egész területén ettől eltérő helyen 

(közterületen lévő oszlop, tábla, fa, buszmegálló és 

egyéb, arra alkalmas felület) hirdetmények, 

falragaszok, plakátok kiragasztása tilos, kivéve, ha erre 

jogszabály felhatalmazást ad. 

 

3. Az engedély iránti kérelem 

 

5. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell 

kérnie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra 

használni kívánja. 

(2) Az engedély iránti kérelem a Csókakői Közös 

Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségén 

hivatali munkaidőben (8073 Csákberény, Hősök tere 

41.) ügyfélfogadási időben - elektronikus út 

kizárásával - terjeszthető elő. 

(3) A kérelem tartalmazza: 

a) az ügyfél vagy képviselője nevét, állandó 

lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, a 

használat módját és mértékének meghatározását, 

c) a közterület-használat helyének pontos 

megnevezését. 

(4) A kérelem benyújtásakor csatolni kell 

a) az engedélyhez kötött tevékenység esetén a 

gyakorlására jogosító okiratot (vállalkozói igazolványt, 

működési engedélyt) 

b) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem 

esetén a reklámhordozó műszaki dokumentációját, 

esztétikai tervét, látványtervét. 

 

4. Az engedély megadása 

 

6. § (1) A közterület-használatot– átruházott 

hatáskörben – a polgármester engedélyezi. 

(2) A közterület-használat engedélyezéséhez – 

amennyiben indokolt – az érintettet szakhatóságok 

előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. A 

hozzájárulás beszerzése a kérelmező feladata. 

(3) A kérelmet elbíráló határozatnak tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes nevét, lakó- és telephelyének címét, 

b) a közterület-használat célját, időtartamát 

c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét és 

feltételeinek pontos meghatározását, 

d) a közreműködő szakhatósági hozzájárulásokba 

foglalt előírásokat, 

e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása 

esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 

kötelezettségeket 

f) díjfizetési kötelezettség esetén a közterület-

használati díj mértékét és megfizetésének módját. 

(4) Reklám- és hirdetési táblákra vonatkozó 

hozzájárulásban elő kell írni, hogy a hatályos 

jogszabályi tilalomba ütköző reklám- és hirdetési 

tevékenység nem folytatható. 

(5) A közterület használatával kapcsolatban ki kell 

kötni, hogy a használat csak a munka-, baleset- 

egészség- és környezetvédelmi szabályok betartása 

mellett történhet. 

(6) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a 

helyi építési és településképi szabályokat. 

7. § (1) Az engedély a meghatározott idő elteltéig, a 

megállapított feltétel bekövetkezéséig, vagy 

visszavonásig érvényes. 

(2) A meghatározott időre szóló engedély 

érvényessége kérelemre meghosszabbítható, 

meghatározott időszakra szüneteltethető. 

(3) A közterület-használat engedély érvényét veszti, ha 

a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat 

érvénye megszűnik. 

 

5. A közterület-használati díj 

 

8. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért a 

mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles 

fizetni az engedélyben meghatározott módon (átutalás, 

átutalási postautalvány) az önkormányzat költségvetési 

elszámolási számlájára. A díj szempontjából minden 

megkezdett nap, hónap és m
2
 egésznek számít. 

(2) A közterület-használati díj az önkormányzat 

költségvetési bevételét képezi. 

9. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a) a közműveknek, valamint a köztisztasági 

szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű 

létesítményei elhelyezésére, 

b) közlekedési, postai és távközlési tevékenységgel 

kapcsolatos létesítmények és berendezések 

elhelyezésére, 

c) köztárgyak elhelyezésére. 

 

6. A közterület-használat megszüntetése, 

megszűnése, és 

az engedély megvonása 

 

10. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor 

megszüntethető. Ez esetben az engedélyes részére 

máshol kell a közterület-használat lehetőségét 

biztosítani. 

(2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, 

ha: 

a) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 

célra és módon használja vagy 

b) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének 

megadott határidőig nem tesz eleget. 

(3) Ha az engedélyes a közterület-használatot 

megszünteti, ezt a szándékát az engedélyező 

hatóságnak bejelenti. 

(4) Ha a közterület-használat megszűnt, az engedélyes 

a saját költségén köteles az eredeti állapotot 

helyreállítani. 
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7. A közterület engedély nélküli használatának 

következményei 

 

11. § (1) A közterület engedély nélküli használata 

esetén a használó felhívásra köteles a használatot 

megszüntetni, és a közterületen az eredeti állapotot 

saját költségén helyreállítani. 

(2) Aki a közterületet engedélyhez kötött esetben 

engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt 

feltételektől eltérő módon használja, az engedély 

nélküli vagy az eltérő használat tartamára a jegyző az 

egyébként fizetendő közterület-használati díj 

megfizetésére kötelezi. 

(3) A közterületet engedély nélkül használó kérelmére 

– ha az engedélyezés feltételeinek megfelel - a 

közterület-használat engedélyezhető, de a használó ez 

esetben sem mentesül a (2) bekezdésben meghatározott 

követelmények alól. 

(4) A 3. §-ban foglaltak megsértésével tárolt járművet, 

üzemképtelen járművet a közterület tulajdonosa, 

kezelője a tárolás 10. napját követően elszállíttathatja. 

Az üzembentartó vagy a tulajdonos a (2) bekezdésben 

foglalt díj mellett az elszállíttatás és tárolás költségeit 

is tartozik megfizetni. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

12. § (1) Ez a rendelet 2017. július 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a közterület-használat egyes 

kérdéseiről szóló 22/2009.(X.01.) önkormányzati 

rendelet és az azt módosító 6/2013. (X. 01.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 Dr. Vécsei László 

Vilmos 

 Kovácsné Szabó 

Erika 

 

 polgármester  jegyző  

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet 2017.június 29. napján kihirdettem. 

 

Kovácsné Szabó Erika 

jegyző 

 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 10/2017. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZPARKOLÓK ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS A PARKOLÁS 

RENDJÉRŐL 

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatály kiterjed a közút területén vagy a 

közút területén kívüli útburkolati jellel, jelzőtáblával 

vagy a nélkül, gépjárművek várakozására kialakított 

önkormányzati tulajdonú területekre. 

 

2. A parkolók üzemeltetése 

 

2.§ Az egyes létesítményekhez szükséges 

parkolóhelyek számát, valamint az új létesítmények 

építésével egyidejűleg kialakítandó parkolóhelyek 

mennyiségét, minőségét az OTÉK vonatkozó 

előírásainak alkalmazásával kell meghatározni a külön 

rendeletekben előírtaknak megfelelően. 

 

3. § A parkolóhelyek járműközlekedésre alkalmas 

állapotáról és tisztántartásáról, továbbá annak kellő 

megvilágításáról az önkormányzat köteles 

gondoskodni. 

4. § Az önkormányzati tulajdonú parkolókat és azok 

férőhelyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

3. Parkolóhelyek és egyéb közterületek használata 

 

5. §  Az önkormányzati tulajdonú parkolóhelyeket 

kizárólag a mellékletben meghatározottak szerint 

ingyenesen lehet igénybe venni napi maximum 2 óra 

időtartamra. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

6. § Ez a rendelet 2017. július 1 napján lép hatályba. 

 

Dr. Vécsei László Vilmos      Kovácsné Szabó Erika 

           polgármester                           jegyző 

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet 2017. június 29 

napján kihirdettem: Kovácsné Szabó Erika jegyző 

 

1. melléklet a 10/2017. (VI.29.) önkormányzati 

rendelethez 

 

Önkormányzati tulajdonú közparkolók 
 

3,5 tonnát meg nem haladó gépjárművek számára: 

Kossuth utca – 22 személygépkocsi férőhely   
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BERUHÁZÁSOK CSÁKBERÉNYBEN 

Elkészült az iskolai tálalókonyha 

Az elmúlt években megújult ebédlő most egy EU-s 

előírásoknak mindenben megfelelő tálalókonyhával 

bővült, így a Csákberényi általános iskola 50 tanulója a 

mai kornak megfelelő, kultúrált körülmények között 

tud étkezni. A beruházást az Önkormányzat saját 

forrásból finanszírozta. 

Megkezdődött az orvosi rendelő felújítása 

A felújítás alatt - előre láthatólag november közepéig- 

a rendelés és a védőnői tanácsadás a Hősök tere 36-

ban, a gyógyszertár mellett lesz.  

Türelmüket köszönjük. 

 

KENYÉRSZENTELÉS ÉS FALUKEMENCE AVATÁS 

Augusztus 20., az államalapítás és az új kenyér 

megünneplésére egy nappal előbb, aug. 19-én a Civil 

Szervezetek Háza udvarában került sor a szép számban 

megjelent helyiek előtt. Az ünnepséghez kapcsolódóan 

fel lett avatva a falu kemencéje is. 

 

 
 

A himnusz közös eléneklése után Brunner Vilmos 

református lelkész megtartotta megemlékező beszédét. 

Ez után Dr. Vécsei László polgármester ismertette a 

kemence történetét, melyet Baráth Bélával együtt 

épített. A búbos kemencéből, tepsis sütőrészből és 

csikótűzhelyből álló impozáns kombinált tűzhely a 

közösségi térré formált udvart ékesíti. A talajba 

rögzített asztalokkal, padokkal ellátott terület családi 

és baráti összejövetelek megtartására is alkalmas. Az 

új kenyeret Horváth József atya és Brunner Vilmos 

lelkész áldotta meg.  

 

 
 

A továbbiakban sor került az idei „Legszebb 

konyhakert” verseny eredményhirdetésére. Tizenkét 

kerttulajdonosnak Huszár Attiláné önkormányzati 

képviselő egy cserép virágot és egy kertészeti vásárlási 

utalványt adott át. 

 

A rendezvény végén a jelenlévők egy tányér finom 

babgulyással megkóstolhatták a falu kemencéjében 

sült ropogós cipót, Pethő Balázs mesterszakács 

készítményét. A pálinkáról Pataki Atilla, a borról 

Monostori Endre és Rácz László boros-gazdák 

gondoskodtak. Köszönet nekik az adományért.  

                                                                                                                                  

Szöveg és képek: Takács Antal 

NINCS IS OLYAN MESSZE......! 

A kirándulások tervezésekor egyik szempont, hogy 

falunk és a kiszemelt nevezetesség, település közötti  

távolság. Mennyibe kerül a busz, a látnivalók és a 

megtett kilométerek mennyi időt vesznek igénybe, Egy 

kis töprengés, és tájékozódás után idén ősszel 

Martonvásárt vettük célba.  

A többször átépített és bővített neogót stílusú 

Brunszvik-Dreher kastélyt   gróf Brunszvik  Antal 

építette 1783-85. között - barokk stílusban,  mai 

formáját, 1875.-ben  történt átalakítás után nyerte  el.  

A kastély oldalszárnyában kapott helyet a Beethoven 

múzeum. A szobák korabeli  bútorokkal vannak 

berendezve. Beethoven zongorája, levelei, kották, és 

kéziratok, a múzeum féltve őrzött kincsei. A falakon  

Brunszvik Jozefin festményei, rajzai  láthatók. (Vajon 

ő volt a halhatatlan kedves?)  

Beethoven többször járt Martonvásáron,  több művét 

ajánlotta  a művelt, zenekedvelő családnak.  

 

A negyvenhektáros parkban hatalmas platánfák, 

hársfák, páfrányfenyők és juharfák között kanyarog a 

sétaút. A Szent László-patak vizét felduzzasztották, az 

így keletkezett tó  közepén a szigettel ad helyet nyáron 

a Beethoven koncerteknek. A tó érdekessége a 

hatalmas mocsári ciprus, a girbe-gurba 

léggyökerekkel.  
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A sok látnivaló után egy kis cukrászdai pihenő 

beiktatásával  az Óvoda Múzeumot látogattuk meg. Az 

első óvodát Brunszvik Teréz alapította 1828.-ban 

Budán Kisdedóvó néven. szegény gyerekek számára. 

   A kiállítás a kezdetektől az 1960-as évekig  mutatja 

be az óvodai élet változásait. Az első óvodákban óvó 

bácsik  felügyelték az apróságokat.    Sokszor ötven,- 

nyolcvan gyerek is  helyet kapott  egy-egy helyiségbe. 

Itt még dominált az iskolai jelleg, a tanulás.  Idővel 

egyre több eszköz és játékszer, segítette a gyerekek 

fejlődését,  különböző  foglalkozások töltötték ki a 

mindennapokat. Érdekes volt látni a sok-sok 

szemléltető eszközt. A látott játékok  még a mai 

gyerekek  kedvencei közé  is tartoznak. 

 Az  óvóképzés 1837-ben indult el. A szakmai 

folyóiratok, könyvek, bizonyítják, hogy a 

gyermeknevelés fontos  területe az életnek.  

Az élményektől és sétától elfáradva késő délután 

jókedvűen értünk haza.  

Barta Viktorné ny. klub 

BERÉNYIEK DÍSZKÚTJA VÖRÖSBERÉNYBEN 

A Berény utónevű települések díszkútját avatták 

Balatonalmádi - Vörösberényben 2017.szeptember 30-

án. 

 

Az ünnepségen településünket Kőrösi Ödön 

alpolgármester képviselte. Veszeli Lajos festőművész 

egyik legfontosabb álmát valósította meg a P-Art 

Alapítvány, amikor hatalmas összefogással létrehozta 

Vörösberény főterén a Berényiek emlékkútja című 

alkotást. Balatonalmádi városa és polgárai büszkék a 

több mint ezeréves ősi településmag történetére, 

valamint hagyomány-tiszteletére. Önzetlenül 

támogatták és támogatják tehát a Berényiek Testvér-

települési Szövetségének rendszeres találkozóit. 

Különösen fontos, hogy az 1996-ban a Vörösberényi 

Dér András és Mester Ferenc ötlete, és szervezése 

alapján megszületett összejövetelek negyed-századon 

belül immár fontos állomásukhoz érkeztek idén és 

éppen ott, ahonnan a mozgalom elindult. Visszakapta 

végre ősi jussát Vörösberény a kései barokk  kolostor 

és a magtár épületével éppen ebben az évben és most 

pedig a Berényiek Kútjával a régi központ is kiemelt 

emlékhely lehet.  

A megálmodó, a tervező és a kivitelezők mellett 

nagyon sokan járultak hozzá ahhoz, hogy ez a díszkút 

a 14 Berény település címerével és Szent István 

adománylevelének idézetével méltó formában és 

körülmények között állítson emléket a nemes 

hagyományok ápolásának és tiszteletének. 

BURSA HUNGARICA

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 

MINISZTÉRIUMÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE  

KIÍRJA A 2018. ÉVRE A BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik Csákberényben állandó 

lakóhellyel rendelkeznek és felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 

eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben 

folytatják tanulmányaikat. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója; 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 

- külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban. 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 

továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és 

feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 

aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelezően 

csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 

történő benyújtásának határideje 

 

2017. november 07. (kedd) 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

hallgatói jogviszony-igazolás. 

 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 

élők havi nettó jövedelméről. (Egy háztartásban élők: a 

pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 

együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személyek.) 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 

mellékletekkel együtt érvényes, valamely mellékletek 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és 

elutasításra kerül. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az 

Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 200-

108-as telefonszámon 

 

Csákberény Község Önkormányzata 

 

GESZTENYEFESZTIVÁLON JÁRTUNK 

Immár 15. alkalommal rendezték meg a Berényi 

Gesztenye Fesztivált a magyar 

szelídgesztenye fővárosában, Iharosberényben, melyre 

ezúttal 40 fő Csákberényi is kíváncsi volt. 

Termények, gyümölcsök, helyi ízek köszöntötték 

a vendégeket a település történetében meghatározó 

szerepet játszó Inkey család hajdani kastélyának 

kertjében.  

Volt ezen kívül kulturális rendezvénysátor, helyi 

termék- és terménybemutató, gyermekkörhinta, 

ugrálóvár, vadászati kiállítás, díszbaromfi- és kisállat 

bemutató, kutyás engedelmességi bemutató, középkori  

harci bemutató. A Berényi Bográcsos Főzőversenyen a 

térség civil szervezetei, önkéntesei, települési mutatták 

meg gasztronómiai kreativitásukat.  

Ezen a napon minden a gesztenyéről szólt: volt sült 

gesztenye, gesztenyemassza, gesztenyeliszt, 

gesztenyeméz, gesztenyepüré, gesztenyés sütemények, 

gesztenyés palacsinta. 

Köszönet az Iharosberényi szervezőknek, nagyon 

kitettek magukért: a Csákberényi csapatot pálinkával, 

borral és sült gesztenyével fogadták, majd 

lehetőségünk nyílt megnézi a szőlőhegyen az 

ősgesztenyést. Bízunk benne, hogy hamarosan 

viszonozhatjuk vendégszeretetüket. 

Felejthetetlen napot tölthetett el, aki elfogadta az 

önkormányzat invitálását. 

LÁSZLÓ GYULA: A CSÁBERÉNY-ORONDPUSZTAI AVAR TEMETŐ 

 

Sok érdeklődőt vonzott 2017. szeptember 1-

én a"leletsimogatóval" egybekötött könyvbemutató. 

Neves régészek szerkesztésében végre magyarul is 

megjelent a László Gyula professzor 1935-39-es 

Csákberény - Orondpusztai ásatásairól szóló könyv. 

A Gánt-Bodajk közti bauxitszállító kisvasút építése 

közben találtak rá az 1200 sírból álló avar temetőre. 

Az ásatást az akkor még fiatal régész László gyula 

vezette, Négy év alatt mintegy 400 sírt tártak fel. 

A háborítatlan sírokból páratlanul gazdag gyöngylelet, 

edények és szerszámok kerültek elő. 

A közel 400 oldalas könyvet a szerkesztő Szentpéteri 

József és kollégái mutatták be az érdeklődőknek.  

A könyvbemutató után az érdeklődőknek lehetősége 

volt a leletek egy részét megtekinteni és kézbe venni. 
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ISKOLAI HÍRADÓ 

Elrepült a nyár és a szeptember is gyorsan eltelt. Már 

októberben járunk, ideje, hogy iskolánk háza tájáról 

hírekkel szolgáljak. 

 

Kezdjük az elején.  

 

Még a vakáció idején, augusztusban Önkormányzatunk 

nagy átalakításba, felújításba kezdett az egyébként 

kívülről már szépen rendbe tett Tollas Duni bácsi féle 

házban, ami évek óta tálalókonyhaként és ebédlőként 

szolgálja iskolánkat. Egészen pontosan a tálalókonyhát 

és kiszolgáló helyiségeit kellett a kor, és nem utolsó 

sorban az ÁNTSz követelményeinek megfeleltetni. Az 

eredmény tényleg szuper lett, bármelyik „Michelin-

csillagos” étterem konyhája megirigyelhetné! 

Köszönjük Csákberény Község Önkormányzatának! 

 

 
 

Augusztus 31-én, csütörtökön, délután 6 órakor 

tartottuk a tanévnyitó ünnepélyünket. (fotó: Takács 

Antal) Versekkel, zenével színesített ünnepélyt egy 

vidám, elsősorban a kedves szülőknek szóló mai 

„mesével” (regényrészlettel) sikerült emlékezetessé 

tenni.  

 

Pénteken, szeptember 1-én volt a tanév első napja. 

Tizenkét, kissé még megszeppent elsőssel indultunk 

neki az új tanévnek, iskolánk induló diáklétszáma 

pedig 47 fő volt. Aztán szeptember 4-én megkezdődött 

a tényleges munka. Zavartalanul indult az új tanév.  

 

Aztán Schüller Mártika tanító nénink örömteli 

bejelentést tett, kisbabát várnak a párjával.  

 

Őszinte örömmel fogadtuk, de sajnos néhányan 

bepánikoztak, hogy „most mi lesz”? Többen meg sem 

várták, hogy bármit is tehessünk a helyzet 

megnyugtató megoldására, azonnal léptek: nagy 

bánatunkra elvitték gyermeküket Mártika osztályából. 

Szomorú, hogy szép, szinte minden igényt kielégítő, 

családbarát iskolánkat ilyen könnyen feladják, és 

viszik az ismeretlenbe gyermeküket a kedves szülők. 

Sajnos Mártika folyamatos rosszullétei azt 

eredményezték, hogy veszélyeztetett terhesként 

betegállományba kellett mennie. Ezúton is jó 

egészséget kívánok valamennyiünk nevében a 

„kismamánknak”! 

 

Persze a fenti fejleményeknek köszönhetően óriási 

teher nehezedett a tantestületünkre, de valamennyi 

kollégám nevében mondhatom, mindenki úgy állt 

hozzá, hogy a helyzetet meg kell oldani, még ha az 

egyébként borzasztóan fárasztó is. Igyekeztünk és 

igyekszünk még jobban odatenni magunkat, hogy 

zökkenőmentesen folyjon a munka iskolánkban! 

Időközben a fenntartónk, a Székesfehérvári  

 

Tankerületi Központ utasítására az 1-2. és 3-4. 

osztályokban néhány készségtárgyat (testnevelést, 

éneket, rajzot, technikát) össze kellett vonnunk, ami 

természetesen nem jár semmi féle színvonal-

csökkenéssel!  

 

A „főtárgyakat” természetesen továbbra is 

szólóban, összevonás nélkül tanítjuk! 

 

Szeptemberben megtartottuk a szülői és SzM szülői 

értekezleteket, megbeszéltük az éves munkatervünk 

eseménynaptárát. Még ebben a hónapban Pánczél 

Gyuszinak köszönhetően megújultak az iskolatábláink, 

köszönet érte! 

Október 2.-tól – amíg nem tudjuk betölteni a 3. osztály 

helyettes tanítói állását – Pánczél Judit, aki a Móri 

Radnóti Miklós Általános Iskolába visszatért eredeti 

hivatásához, a pedagógus pályára, heti 10 órában 

kisegít bennünket, ami egy kicsit megkönnyítette a 

munkánkat, a gyerekeknek is állandóságot, biztonságot 

jelent. 

Október 3-án a zeneiskolások és Mátrai Julianna 

tanárnő közreműködésével megemlékeztünk a zene 

világnapjáról. 

Október 6-án az osztályok megemlékeztek az Aradi 

vértanúkról. 

Második osztályosaink Pál Márai kolléganőnk 

vezetésével, műsorral készülnek az idősek napi 

ünnepségre.   

 

Reményeink szerint a tanév a kezdeti nehézségek után 

kellemesen és eseménydúsan fog telni – ez utóbbira 

minden esélyünk megvan.  

 

Csákberény, 2017. október 

Borbély József 

Tagintézmény-vezető 
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SZARVASBŐGŐ TÚRA

Szarvasbőgő túra a Gróf Merán Fülöp Vadászati és 

Erdészeti Múzeum szervezésében 

 

Szeptemberben nem csak az ősz köszönt be, hanem a 

gímszarvasok násza, a bikák bőgése is megkezdődik. 

Idén első alkalommal szerveztek a Gróf Merán Fülöp 

Múzeum munkatársai az újonnan megépített 

vadmegfigyelő helyre szarvasbőgés hallgató túrát. A 

leshelyen gondosan etetett szóró és sózó várta a 

vadakat. Több napon is megrendezésre került az 

esemény, amelyen minden alkalommal maximum 

létszám gyűlt össze, köztük több Csákberényi is jelen 

volt.  A túra gyülekezője a Múzeumban volt, ahol 

meleg teával és zsíros kenyérrel várták az 

odalátogatókat, indulás előtt egy tárlatvezetést 

hallgathattak végig. Közösen indultunk el a Panoráma 

tanösvényen a vadmegfigyelőhöz, velünk tartott 

Martonosi Dániel szarvasbőgő-kürtös is, aki bemutatta 

a különböző szarvasbőgéseket. Első alkalommal az 

időjárás nem volt kedvező, sajnos az eső sem kímélt 

meg minket, de nem szegte kedvünket, mert a 

természetben töltött idő mindig jó érzéssel tölti el az 

embert. A következő alkalmakon szerencsével jártak 

az érdeklődök, hallhatták a bikák bőgését és vadakkal 

is találkozhattak. Remek kezdeményezés volt a 

Múzeum részéről, megismerhették az idelátogatók 

erdeink szépségét, élővilágát és egy kis betekintést is 

nyerhettek kedves falunkba. 

KIÁLLÍTÁS 

 

 

 

Máhr Ferenc és Máhr Ferencné Cicus kiállítását 

láthattuk a móri Lamberg kastélyban. A Móri 

Bornapok keretében Máhr Ferenc szobrász, festő Én-

„M” című és Máhr Ferencné (Cicus) 

fazekas Virágok című közös kiállítását komoly 

érdeklődést kísérte. 

 

CSÁKBERÉNY A KOSSUTH RÁDIÓBAN 

Szeptember 15-én pénteken 15.10-től Az MR1 Kossuth Rádió Regényes Történelem című műsorában az 1945 március 

16-i Csákberényi eseményekről hallhattunk Benkő Andrea összeállítását. A műsor meghallgatható a 

http://www.mediaklikk.hu oldalon. 

KÖZÖS TEMETŐI NAGYTAKARÍTÁS 

Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, 

Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. 

A halállal a létnek nem szakad vége, 

Emlékezz Rá, s veled marad örökre.” 
 

 

https://www.facebook.com/Gróf-Merán-Fülöp-Vadászati-és-Erdészeti-Múzeum-1512646615642847/?hc_ref=ARQeJFMeqFV0I8fwEiBayaVtQPyBekbpA1bSobezow9u9ooVI5ocXtfEGaJ2PrGsz1U
https://www.facebook.com/Gróf-Merán-Fülöp-Vadászati-és-Erdészeti-Múzeum-1512646615642847/?hc_ref=ARQeJFMeqFV0I8fwEiBayaVtQPyBekbpA1bSobezow9u9ooVI5ocXtfEGaJ2PrGsz1U
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Közös temetői nagytakarítás!  

Közös kezdeményezésre 2017. október 7-én (szombaton délelőtt) közös temetői „nagytakarításra” került sor. Ennek 

keretében a református és a katolikus hívek egyrészt a saját sírkertjükben tevékenykedtek, másrészt ezzel 

párhuzamosan, közös erővel a ravatalozó és a környéke („régi” temető) is megtisztult.  

A szombat délelőtti közösségi tevékenység eredményeképp kivágásra vagy levágásra kerültek a már elszáradt, elhalt 

növények, a túl nagyra megnőtt, kinőtt faágak. Ennek eredményeképp több területen is jelentősebb mennyiségű, 

égetésre váró zöldhulladék került felhalmozásra. Figyelemmel az égetésre vonatkozó szabályokra (tűzgyújtási tilalom, 

önkormányzati rendelet), illetve az aktuális szerdai időjárási körülményekre, a felhalmozott ágak, gallyak, nyesedékek 

elégetése minden bizonnyal hosszabb időtartamot fog igénybe venni, ezért kérjük híveink megértését és türelmét. 

Az eddig elvégzett – és a látottak alapján igen csak hatékony – munkáért hálával tartozunk:  

 az Égieknek (az igaz szeles, de a végére igencsak napos időért); 

 az alapítványi tagoknak (akik nemcsak kétkezi munkájukkal járultak hozzá a közelgő mindenszentek és halottak 

napi ünnep szebbé tételében, hanem evilági jókkal: forró teával, zsíros kenyérrel, üdítővel, süteménnyel is 

elláttak bennünket); 

 az Önkormányzatnak (aki munkaeszközökkel és üzemanyaggal járult hozzá a közösségi munkához); 

 végezetül mindazoknak, akik jelen tudtak lenni (még ha csak rövidebb időre is). 

A Jóisten fizesse meg mindenki munkáját! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csákberény, 2017. október 12. Csákberényi Katolikus Egyházközség 

(Takács Tibor)  

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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