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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
2.évfolyam 2. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2011. április 15. 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Új jegyző 

2011. április 1-tól a csákberényi polgármesteri hivatalt 

Kovácsné Szabó Erika Csókakő és Söréd községek 

körjegyzője vezeti. Feladatai közé tartozik a hármas 

körjegyzőség előkészítése is. 

Berény találkozó 2011. 

A Berény utónevű települések találkozójának következő 

színhelye Lovasberény lesz, amelyre ezúton szeretettel 

invitálunk minden Csákberényi lakost. 

A rendezvény időpontja 2011. augusztus 21. vasárnap. 

 

A részletes program előreláthatólag a júniusi Csákberényi 

Hírekben fog megjelenni. 

Civil szervezetek háza 

A testület döntött arról, hogy a régi posta mögötti lakásokat 

átadja használatra a településen működő civil 

szervezeteknek. Eddig is itt volt a Polgárőrség és a 

Vöröskereszt központja, a jövőben állandó, saját 

klubhelyisége lesz a Nyugdíjasklubnak és a Karitásznak is.  

Dr. Vécsei László 

Polgármester 

 

MEGÚJULÓ SÍRKERT 
 

A ravatalozó épületének felújítása, valamint egy szabadtéri 

bővítmény megépítése napirenden van. Az ahhoz szükséges 

pénz zömét még az előző Önkormányzati Testület ajánlotta 

fel tiszteletdíjából erre a célra a Csákberényért Alapítvány 

részére. A kivitelezést így az Önkormányzat és az alapítvány 

közösen végzi. 

 

 

A ravatalozót északról és keletről öleli körül az un. régi 

temető. Az elszórtan még meglévő sírfeliratok némelyike 

még az 1700-as évekből való, és általában meglepően jól 

olvasható. A családi nevek jó része ma is előfordul a 

faluban. 

 A teljes egészében német nyelven írt feliratok is adhatnak 

okot töprengése, hiszen úgy tudjuk, német családokat csak a 

környező falvakba telepítettek be.           

A bozót kitisztítása kapcsán az eddig rejtett sírkövek jól 

megközelíthetővé válnak.                           

 

Itt a temető és az erdő csendje egy, a gyönyörű természetes 

környezet, a sírkő, amely „belenőtt” a fába, mind- mind 

meditációra készteti az arra járót. 

 

Ezért is, és mert szeretnénk, hogy eleink méltó körülmények 

között nyugodjanak, határozta el az Önkormányzat, hogy 

civil szervezetek segítségével rendbe teszi a területet. 

 

Erre a közösségi munkára hétvégeken van lehetőség, az első 

nekilódulás már meg is történt. A vállalkozás gerincét a falu 

önkéntes tűzoltói adták, melléjük a segítséget pedig a 

Karitász által toborzott kis csapat. Azon családok tagjait, 

hívta a Karitász csoport segíteni, akiket támogatni szokott, 

de egészségi állapotuk lehetővé teszi ilyen munkák 

elvégzését. A megszólítottak szívesen vállalták, és részt is 

vettek a nem könnyű munkában. 

 

Itt el kell mondani, hogy a tervezett feladatnak kb. 1/3 részét 

végeztük el, a folytatáshoz majd más és más családokat 

fogunk megszólítani. 

Így az összefogás eredményét sokan érezhetik majd 

magukénak, a megújult sírkert pedig mindannyiunk örömére 

fog szolgálni. 

 

 

Kőrösi Ödön 
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

FARSANG 2011: 

 

Ígéretünkhöz híven, kicsit bővebb tájékoztatást szeretnénk 

adni az elmúlt Farsang hangulatáról. 

 

Álarcosok, suttogók, szerelmesek, gyanakvók, féltékenyek, 

kacagók. Farsang, tarka nép, suhog a selyem, ragyog a 

bársony, virít a csipke, libeg a szalag, száll az ének, a dal, a 

kacagás. Carnevale, carnevale! 

Moly Tamás: Karnevál (részlet) 

 

Hogy a felsorolás közül ki-ki melyeket tartja a 

legtalálóbbnak, döntse el maga! Ami biztos, álarcban, 

dalban, kacagásban nem volt hiány az idei farsangi 

bálunkon. 

Február 12-én kis falunkban is megrendeztük a télbúcsúztató 

karneválunkat, melynek a kultúrház adott otthont.  

Este 7 órakor nyíltak meg a kapuk, gyülekezett a sok 

jelmezes és jelmez nélküli mulatozni vágyó ember. 

 

Lassacskán megtelt a díszes nagyterem. Mindenki elfoglalta 

helyét a farsangi pompába öltöztetett asztalok körül. 

A bált a helyi hastáncosok lenyűgöző szereplése nyitotta 

meg. A szép hölgyek szeptember óta tanulják a hastánc 

rejtelmeit és bátor szívvel álltak ki a kíváncsi szemek elé. 

Ezzel meg is alapozták az est hangulatát. A jókedvről a 

Négyesfogat zenekar gondoskodott, akik nem voltak restek 

szolgáltatni a talpalávalót.  

 

Az álarcosokból nem szűkölködtünk. Nagy örömünkre 

sokan öltöttek magukra jelmezt.  

Az ősi hiedelmek ellenére nem keltek életre a gonosz 

szellemek, boszorkányainkat /hiszen ők is voltak/ sem 

kellett elégetnünk. (A képek hamarosan megtekinthetők a 

Csákberény.hu megújulás alatt álló weboldalon.)  

A vendégek szavazhattak kedvük szerint, hogy ki nyerje 

meg a „Szenzációs maskara” titulusát. A szavazatok alapján 

eme rang Sepsi Olaf tulajdonába került, ki szerzetesként 

kápráztatta el a jelenlévőket. 

 

A tombola sem maradhatott ki a rendezvényből. Értékes 

ajándékokat vihettek haza a nyertesek. A főnyeremény egy 

120 kilós hízó volt. A nagylelkű ajánlatot köszönjük Bor 

István tűzoltónak.  

 

A mulatozás a hajnalba nyúlt. Reméljük, mindenki remekül 

érezte magát! 

Jövőre ismét találkozunk! 

Vivat Carnevale!!! 

 

Köszönetet mondunk minden kedves csákberényinek, akik 

segítették e remek est létrejöttét! 

 

Schüller Márta 

Csákberényért Alapítvány 

 

 

 

Kérjük támogatóinkat, hogy adójuk évi 1 %-át 

a Csákberényért Alapítvány adószámára 

utalják: 

 

Adószám: 18481343-1-07 
 

 

 

 

TAVASZI „VIRÁGSZEDÉS” 

 

Civilizációnk egyik kortünete az utak mentét, árokpartokat 

„díszítő” műanyag-, papír- és fémvirágok. 

Évek múltával kezdenek beleolvadni a természetbe, 

megkopik a fényük, s lassan-lassan benő a természet testén 

ejtett seb. Ám az ember szorgos lény, ami így eltűnik, azt 

mindig újjal pótolja.  

Nem múlik el nap, hogy valaki jártában-keltében ne menet 

közben szabaduljon meg a számára már feleslegessé vált 

papírtól, palacktól, ad absurdum zsákokban mérhető 

közönséges háztartási hulladékától vagy kevésbé 

közönséges autóalkatrészektől, gumiabroncstól, kibelezett 

rézhuzaloktól (értsd: a rezet elvitték, a műanyag borítást 

kiszórták az erdőben). 

 

A természet idővel mindent begyógyít, de segíthetünk is 

neki.  

Ezt tette Csákberény mintegy 50-60 lelkes lakója, akik az 

Önkormányzat felhívására megjelentek március 26-án 

szombaton a kultúrház előtt, hogy aktív részvételükkel 

megtegyék az első lépést a falu megszépítésének érdekében. 

Képviseltették magukat a civil szervezetek, az iskola 

gyerekserege és tanárai, az óvoda, a képviselők és minden 

lakóhelyét szerető és éppen ráérő vagy az idejét erre a 

nemes célra szánó lakos. 

 

Elégedettek lehetünk a megjelentekkel, szép munkát 

végeztek! A beosztott területeket mindenki kitartással és 

lelkiismeretesen végigjárta, s a talált szemetet nagy 

szemeteszsákokba gyűjtötte az út mentére, ahonnan Szabó 

Gábor kisteherautóval és Tókics Misi lovas kocsival 
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szállította el a Polgármesteri Hivatal udvarára. Az országút 

mellől, s a falu közterületeiről mintegy 8 m
3
-nyi szemetet 

gyűjtöttek össze az önkéntesek. 

 

A jó 4 órás munka jutalmaként mindenki betérhetett a 

vendéglőbe egy ízletes, az önkéntesek számára ingyenes 

babgulyás elfogyasztására.  

 

Ezúton köszönjük meg mindazoknak a munkáját, akik 

valamiben is hozzájárultak a falunak és környékének 

megtisztításához!  
 

Aki ott volt, tudja, jó érzés volt együtt a falunkért tenni. 

Azokat, akik az idén lemaradtak, jövőre szeretettel várjuk, 

mert ez nem csak munka, hanem jó alkalom arra, hogy 

közösségben érezzük magunkat. 

 

Végül, de nem utolsósorban, kérlek, kedves Olvasó, Te is 

tégy mindennap annyit környezeted tisztán tartásáért, hogy 

nem ott dobod el a cigis dobozt, a zacskót vagy az üveget, 

ahol éppen kiürült, hanem bedugod a zsebedbe vagy a 

táskádba, s hazaviszed a családi hulladékgyűjtőbe! 

 

Köszönjük! 

                                                                           Huszár Beáta 

 

VÖRÖSKERESZTES HÍREK 
 

A Vöröskereszt helyi szervezete is aktívan kivette a részét a 

szemétgyűjtési akcióból 17 fővel. Mi is szívügyünknek 

tekintjük környezetünk óvását és szépítését, ez is 

programunk része a véradás szervezésén és a rászorulók 

segítésén túl. 

Ezúton hívjuk fel kedves véradóink és leendő 

véradóink figyelmét, hogy az idei első véradás május 16-án 

15 órakor lesz. Kérjük, hogy aki teheti, ily módon is segítse 

rászoruló embertársait!   

Itt említem meg, hogy Csákberényben a véradók a lakosság 

számához képest mindig is szép számmal jelennek meg a 

szervezett véradásokon, amiért csak köszönet illeti meg 

őket. 

Várjuk az új véradókat is, ne féljen senki a 

fájdalomtól, ami ezzel jár, hiszen a nemes cél, és az a tudat, 

hogy egészségesek vagyunk, segítenek túltenni mindenkit a 

pici kellemetlenségen. 

Huszár Lászlóné 

EGY EMLÉKEZETES MÁRCIUS 15.-E 

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét 

ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk 

szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Ezt a 

napot 163 év után is magunkénak érezzük.  

Ezt bizonyítja, hogy a csákberényiek is nagy 

számban, ünneplő ruhában, kokárdát viselve érkeztek a 

Művelődési Házba. 

Bíztak abban, hogy méltó ünneplés részesei 

lehetnek. Ebben nem is csalódtak, hiszen izgatott 

gyermekcsoport várta, hogy előadhassa műsorát. 

A színházterembe lépve virágokkal, nemzeti színű 

kokárdával feldíszített színpad nyűgözte le az ünneplőket. 

Schüller Márta tanítónő és Borbély József intézményvezető 

állította össze és tanította be a szívet melengető, igényes 

műsort a 2. és 4. osztályos tanulóknak. 

A gyerekek magabiztosan, szépen hangsúlyozva 

adták elő a verseket. 

Élvezettel néztük a pesti utcán játszódó jelenetet, 

igazi kis színészként varázsolták elénk 1848.eseményeit. 

Csodálatos szólóéneket hallhattunk Nagy Renáta 2. 

osztályos tanulótól, Ady Endre: Fölszállott a páva című 

megzenésített versét adta elő.  A gyönyörű zenei betétek 

mellett, korukat meghazudtoló módon egy fergeteges 

szatmári verbunkot táncolt Huszár Adél és Berki Szabolcs 3. 

osztályos tanuló. 

A záró kép /Bánk áriája/ és a vele teljes 

összhangban lévő, hazánk tájegységeiről bemutatott 

diaképek megerősítették bennünk azt a csodálatos érzést, 

amit hazaszeretetnek neveznek. 

Egy kis technikai szünet után, mely alatt Kossuth 

nóták szóltak, a Folkmanuchowk léptek a színpadra. Ők, 

Sáfrán Balázs és barátai saját koreográfiájukkal összeállított 

”Még mi is győztünk!” című műsort adták elő. A 

toborzásról, a forradalmi eseményekről mutattak be 

életképeket a tánc nyelvén. Nagyon nagy volt a sikerük. 

A műsort közös számmal zárták, égő mécsesekkel 

felálltak a színpad elé a szereplő gyermekek, a 

Folkmanuchowk Petőfi Sándor: Nemzeti dalát táncolták el. 

Hosszan tartó tapssal köszönte meg az ünneplő 

közönség a színvonalas műsort. 

A meghatottságtól eltelve, csendben vonultak át az 

emberek a koszorúzás helyszínére. 

 

 
 
Fülöp Elemér: Az imádkozó honvéd nevű bronzszobránál 

ünnepi beszédet mondott Csákberény polgármestere, Dr. 

Vécsei László.  

Ezután a megemlékezés koszorúinak elhelyezésére 

került sor. 

A csáberényiek nevében megköszönöm ezt a 

felejthetetlen napot.                                                                                               

 

                                                                                                          

Kőrösi Ödönné 
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AZ EMLÉKEZÉS ÉS A TAVASZ FÉNYÉBEN 
 

 

Gróf Széchenyi István 

„Adja Isten, hogy a Magyart 

A fél világ uralja! 

S vérrel szerzett szabadsága 

Soha kárát ne vallja!” 
 

A Nagyigmánd Önkormányzat meghívására 2011. március 

15-én Huszár Attiláné képviselőasszonnyal képviseltük 

Csákberényt az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 

163. évfordulójára rendezett ünnepségükön. 

A megemlékezés egymást követően három helyszínen 

zajlott. 

Az ünnepség Nagyigmánd központjában a Vértanúk terén 

kezdődött, melyet a helyi Lovas kör huszár-bandériumának 

felvonulása nyitott meg. Az ünnepi beszédet Hajduné Farkas 

Erika polgármester asszony tartotta, melyben a forradalomra 

történő megemlékezésen túl szólt a csákberényi mártírhalált 

halt lelkészek cselekedetének a mai fiatalokhoz szóló 

üzenetéről. 

A megemlékezés ünnepélyességét a szavalók és az iskolások 

színvonalas műsora tovább emelte. 

Ezt követően a római katolikus temetőben Sugár Tamás 

református lelkész beszéde után került sor Szikszai János és 

Mansbarth Antal vértanú lelkészek sírjainál a kegyelet 

virágainak elhelyezésére. 

Utolsó helyszínként a Nagyigmándhoz közeli Szentmihály-

pusztai temetőbe mentünk. 

A megemlékező beszédet Bajcsai Miklós, a művelődési ház 

vezetője mondta. 

Itt került sor Ghyczy József ’48-as honvédhadnagy sírjának 

megkoszorúzására a Lovaskör huszárainak katonai 

tiszteletadásával. 

Az ünnepi megemlékezések hangulata és a gyönyörű 

napfényes idő bennem is további ünnepi gondolatokat 

ébresztett. Ugyan távoli a történelmi esemény, de szívem 

mélyén eddig is büszke voltam a két fiatal csákberényi 

lelkész hőstettére, de büszkeségem még nőtt annak láttára, 

hallatára, hogy Nagyigmándon is milyen méltóan 

emlékeznek a csákberényi, a Mi papjaink tetteire. 

 

Rácz Jánosné 

Polgármesteri Hivatal 

 

ITT A TAVASZ, JÓ VENDÉG … 

A tél után nagy hirtelenséggel ránk köszöntött a tavasz. 

Jól tette, hiszen már nagyon vártuk a jó időt. S annyi 

program várt ránk, amihez erre volt szükségünk! 

Verőfényes napsütésben Budapestre utaztunk március 23-án 

a középsős és nagycsoportos (lepkés) gyerekekkel. 

Monostori Diána meghívására a Magyar Rádió Szimfonikus 

Zenekarának gyermek hangversenyén vettünk részt a 

Rádióban. Különleges élményben volt részük a gyerekeknek 

– Lukácsházi Győző vezetésével „bebarangoltuk” a 

hangszerek világát a vonósoktól a fúvósokon át az ütős 

hangszerekig láthattuk, hogyan dirigál a karmester, 

megtudhattuk, mikor lehet tapsolni, hogyan illik viselkedni a 

hangversenyen. 

Jó, hogy ilyen helyzetet is megtapasztalhattak a gyerekek. 

Köszönjük a lehetőséget Diánának! 

De ha már Budapestig utaztunk, nem siettünk haza. Az 

autóbusszal utazva megnéztük a főváros nevezetességeit, 

majd a Hűvösvölgyből indulva egészen a végállomásig 

vonatoztunk a gyermekvasúttal (meg vissza). 

Tartalmas, szép nap volt ez, sok élménnyel, új dolgokkal, jó 

kedvvel, napsütéssel. 

Néhány nap múlva (március 28-29-én) pedig hozzánk 

érkeztek vendégek az oviba. A kicsiket íratták be óvodásnak 

– 11-en jönnek ősztől folyamatosan a nyuszis csoportba. 

Mostani létszámunk 58 fő – ebből 28 kisgyerek jár a lepkés 

csoportba (16 nagycsoportos, 12 középsős korú), 30-an 

pedig kiscsoportosok.  

A nagyok 15-en indulnak ősztől iskolába, ebből 12 

kisgyerek a csákberényit választotta, hárman máshova 

járnak majd. 

Örülök, hogy a Szülők ennyien bizalmat szavaztak a helyi 

iskolának. Fontos ez számunkra, és mindenki számára az 

kell, hogy legyen, hiszen az iskola léte a falu sorsát is 

nagyban meghatározza.  

A nagyokat a leendő tanító néni, Schüller Márta több 

alkalommal meglátogatta, az iskolába is elvitte őket, 

„iskolacsalogató” játékos foglalkozásokon ismerkedtek 

egymással, s az iskolai élettel. 

Közben a kicsik meg egyre többen lettek – a tavasszal 

született három éves gyerekeket (és szüleit) fogadták az óvó 

nénik.  Az anyás beszoktatás lehetővé teszi a szülőknek is az 

óvodai életbe való betekintést. 

 

És már áprilist írunk. 

  

Másodikán Orondpusztára vártunk mindenkit az ovis 

jótékonysági napra. Sokan voltunk, vidám gyerekzsivaj 

hallatszott minden felöl, ráérősen beszélgető felnőttek, apró 

gyerekeket kísérgető nagyok, szorgos, dolgos kezek 

mindenütt, ahol lehetett, kellett valamit csinálni… 

És csodálatosan szép idő!  

Nyüzsgött, zsongott az egész tanya.  Mindenhol volt mindig 

valaki. Lehetett hancúrozni a majomházban, és a pajtában, 

lovagolni a Szekeres családdal. Aztán körhintázni, 

gólyalábazni, pecázni, célba dobni, „lovagi tornán” részt 

venni, csigafuttatóba benevezni, kukoricát morzsolni.  

Őrölni, etetni, tojást szedni a tyúkudvarban, malacfogó 

versenyen részt venni, kisborjúkat simogatni, korongozni, 

agyagozni Edinával, fűzfavesszőből sípot, lovacskát, csörgőt 

csinálni. Tolvaj Csabával, tanyasi találgatóval bebarangolni 

a tanyát és a jó megoldásokért ajándékot kapni, tűzoltó autót 

birtokba venni, rendőrautó kommandós felszereléseit 

kipróbálni, felpróbálni, tejet kóstolni, pörköltet enni, húst 

venni. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy ott lehettünk és köszönet 

mindenkinek, aki bármi módon segített, támogatta az 

óvodát:  

- Vécsei családnak és Krisztiánnak, Szabó Gabinak 

és a főző csapatnak, a káposztát gyalulóknak, és az 
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azt készítőnek (Pánczél Judit), Exner Bélának, Zoli 

Péknek, Catherinnek és Ibinek, meg akik még ruhát 

adtak a babaruha – börzéhez, Szilvinek és Nikinek, 

akik a majomházban ügyeltek, a Szülői 

Munkaközösség tagjainak és az óvoda dolgozóinak 

– és mindenkinek, aki vett pörköltet és húst! 

A befolyt összeg felhasználásáról legközelebb 

beszámolunk. 

 

És ami még ezután lesz: 

 

- április 15-én vendégeink lesznek a sörédi 

óvodások – kiszézni hívtuk őket. Közösen 

felöltöztetjük a kisze bábot, majd énekszó, verselés 

mellett elégetjük, a felszálló füsttel elűzzük végre a 

hideget. (virágvasárnaphoz kötődő hagyomány) 

- április 16. Tojásgurítás a Páskomi domboknál (A 

Nefelejcs Egyesület szervezi, de jó családi 

program!) 

- húsvét előtt nyuszi túrára megyünk a Vértesbe 

(várhatóan április 19-én) 

- április 26. kedd – nevelés nélküli munkanap – 

továbbképzés lesz az óvónőknek. Kérjük, oldjátok 

meg gyermeketek otthoni felügyeletét ezen a 

napon! 

- április 29-én májusfát állítunk a fiúkkal, a 

nagyobb lányok zsebkendőt „varrnak” rá 

- április 30-án Boros bál lesz, jótékonysági 

borárveréssel, melynek összegét az óvoda javára 

ajánlotta fel a Hegyközség – szeretném, ha az 

óvodás szülők is támogatnák jelenlétükkel ezt a 

rendezvényt (részletek az újságban) 

- Az édesanyákat, nagymamákat május 6.-án 

pénteken délelőtt köszöntjük az óvodában. 

- Az óvodai évzáró május 27.-én pénteken délután 

16 órakor lesz. 

- Május hónapban szülői elégedettségmérő lapok 

kerülnek kiosztásra, kérjük, őszintén válaszoljatok 

a kérdésekre és juttassátok vissza azokat az 

óvodába. Segítsétek véleményetekkel munkánkat. 

- Június 3.-án pénteken délelőtt a kistérség 10 

óvodájából jönnek gyerekek egy nagy közös 

kerti partira, ahol együtt ünnepeljük óvodánk 40 

éves születésnapját – lesz Katáng koncert és 

tortaevés. 

- június 10. Gyereknap délelőtt, majd délután 

családi kerti parti – a 40. születésnap jegyében, 

aztán este nagyok oviban alvása  

 

 

 

Ami esetleg ebből kimaradt, azt meg majd megtudjátok! 

                                                                                                  

Köszönöm mindenkinek a támogató, segítő 

együttműködését!                            

                                                                                                                    

Sáfrán Andrásné 

Tagintézmény vezető

 

ISKOLAI KRÓNIKA 

Ismét eltelt néhány hónap a tanévünkből, melyek tartalmas 

időszakai voltak iskolai életünknek. 

Kronológiai sorrendben: 

 

- Az első félévet – igen „korán” – már január 14-én 

lezártuk. Valamennyi tanulónk megfelelt a tantervi 

követelményeknek. Megtartottuk a félévi szülői 

értekezleteket, ahol értékeltük az osztályok 

munkáját, ismertettük a második félév tennivalóit. 

- Január 24-én Szülői Munkaközösségi értekezletet 

tartottunk, melynek kiemelt témája volt az iskolai 

farsangunk. 

- Február 4-én Farsangoltunk. Tanulóink nagyon 

készültek a jelmezes bemutatóra. A felkért 

független zsűri (Körösi Ödönné Marika, Szmola 

Edina és Varga Csaba) örömmel vállalta a 

feladatot, ami nem is volt könnyű, az ötletes 

jelmezeknek köszönhetően. A jó hangulatú délutánt 

a szülői munkaközösség által szervezett büfé, a 

közös játék, a „mozi” és az elengedhetetlen 

tombolasorsolás tette teljessé. 

- Március 10-én egy 3. és egy 4. osztályos tanulót 

vittünk Kincsesbányára, helyesírási versenyre. 

Sajnos nem tudták megismételni az előző tanévi jó 

szereplést, a középmezőnyben végeztek. 

- Február és március arról is szólt, hogy a leendő első 

osztályosok megismerkedtek leendő tanító 

nénijükkel, Schüller Mártával, illetve az iskolával. 

De nem csak erről szólt ez az időszak, hanem arról 

is, hogy felkészüljünk nemzeti ünnepünk méltó 

megünneplésére. 

- Március 15-én mi, az iskolások – 2. 3. és 4. 

osztályosok – adtuk a megemlékezés műsorának 

első részét. Gyermekeink színvonalas műsorral 

járultak hozzá az ünnepléshez, a nap szebbé 

tételéhez. A produkciót Schüller Márta tanította be. 

- Március 19-én, szombaton nyílt tanítási napot 

tartottunk. Várakozáson felüli volt az érdeklődés. 

Talán egy tanuló volt csak a négy évfolyamunkon, 

akinek nem jött hozzátartozója erre a napra. A 

visszajelzések azt bizonyították, hogy nagyon 

hasznos az ilyen nap, mert így a szülők még 

teljesebb képet kaphatnak iskolánk életéről, az itt 

folyó munkáról, gyermekeik órai viselkedéséről, 

teljesítményéről. 

- Március 26-án mi is részt vettünk a meghirdetett 

falutakarítási akcióban. Lelkes csapattal járultunk 

hozzá településünk szebbé tételéhez. 

- Március 28-án és 29-én tartottuk a leendő első 

osztályosok beíratását iskolánkban. Nagy-nagy 

örömünkre – ilyen már régen volt – 12 gyermeket 

írattak a mi iskolánkba! (Sajnos Sörédről ismét 

nem jött senki, pedig két alkalommal is voltunk a 

sörédi óvodában, bemutattuk iskolánkat, az itt folyó 

munkát.) 

- Április 8.-án Magyaralmáson jártunk 

Mesevetélkedőn, 2. osztályos csapattal. A 

vetélkedőre való felkészülés már a tél elején 

megkezdődött. Összesen 9 mesével ismerkedtek 

meg a gyerekek, két házi fordulón dőlt el, hogy kik 

képviselik az osztályt. A magyaralmási döntőn 3 

mese szerepelt. Négyfős, lelkes csapatunk 
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mindössze fél ponttal csúszott le a dobogóról, 

negyedikek lettek! 

 

Azt gondolom, tartalmas időszakot tudhatunk magunk 

mögött. Különösen annak a tükrében, hogy mindezek a 

tanulás mellett valósultak-valósulnak meg. 

 

Más: Tavasz van, tavasz. Megpezsdült a természet, a jó 

idővel kirajzottak az ifjak is a négy fal közül. Jönnek az 

iskola udvarába sportolni. Sportolni? Teleszotyolázni az 

udvart, eldobálni a cigarettacsikket, letörni a csatornát, 

eldobálni a kiürült üdítős palackokat, ész nélkül rúgni a bőrt! 

Mert – már bocsánat – szerintem ahhoz nem kell ész, hogy 

valaki minél nagyobbat rúgjon a labdába, csattanjon a 

háztetőn, puffanjon az ablakon, üvöltözzön, káromkodjon.  

Mi meg takaríthatunk utánuk, bosszankodhatunk a 

rongálások miatt, szégyenkezhetünk.  

Félreértés ne essék, nem a sporttal van a bajom! Azzal, 

hogy miért kíséri kis falunkban a szabadidő hasznos 

eltöltését ez a fajta „járulék”? Természetesen, akinek nem 

inge, ne vegye magára, de akinek inge – Hofi Gézát idézve – 

öltözködjön fel! 

Mit szólnának azok az ifjak – akikről most szóltam – és 

főleg a szüleik, ha a gyermekük által itt hagyott mocskot 

összetakarítva, azt elvinnénk hozzájuk, s ugyanazzal a laza 

mozdulattal beborítanánk az udvarukba? Felháborodnának? 

Biztos vagyok benne. Akkor pedig kérem, ne ilyen módon 

„sportoljanak”! 

 

2011. április 9.                                                                                                             

 

Borbély József 

 Tagintézmény vezető

 

KARITÁSZ HÍREK   

               
 
 „ Nyisd meg a kezed a szűkölködő és szegény előtt „ 

 

Ezzel a gondolattal hirdette meg a magyar Püspöki 

Kar 2011-ben a nagyböjti élelmiszergyűjtést. A felhívó 

plakátot elhelyeztük az általános iskolában, az óvodában és 

a katolikus templomban. A gyűjtés 2011. ápr. 3 – ápr. 10- ig 

tartott. 

Az összegyűlt adományból (mely tartós élelmiszer 

és az erre szánt pénz volt) 24 családnak tudott a Karitász 

csoport húsvéti csomagot összeállítani. Úgy érezzük, hogy 

ezzel az adománnyal segíteni tudtunk a családoknak. 

  A Karitász csoport köszönetét fejezi ki az 

adományozóknak. 

Az idén – az Önkormányzattól használatba kapott 

épületrészben- húsvéti ruhaosztást tartottunk, nagy sikerrel. 

Női, férfi, gyermekruhák nagy választékával vártuk a falu 

lakosságát. 

Mindenki talált magának megfelelő ruhát. 

Húsvét vasárnap, már hagyományként, megszentelt kalácsot 

kapnak a szentmisén résztvevő katolikus hívek. 

A Karitász csoport figyelemmel kíséri a pályázati 

lehetőségeket is. Így sikerült -az elnyert pályázati pénzből – 

több család életkörülményein javítani.     

   „Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet. „ 

 

        Kőrösi Ödönné

 

SZOMSZÉDÜNNEP 

 

 

 
 

Csákberény, Söréd, Csókakő közös ünnepének szánjuk ezt a 

délutánt.  

Ott találkozzunk, ahol a három falu határai összeérnek! Ez a 

Kató-völgy. (A régi tsz szőlők mögötti erdős, ligetes 

terület.)  

Ide várunk mindenkit – de egy kikötéssel: nem lehet autóval 

jönni!  

Délután 3 órára kellene kiérkezni – piknikre készülve… 

Mindenki hozzon magával valamit, amit kitehet az asztalra, 

s a szomszéd vendégeket meg lehet vele kínálni. 

Közös beszélgetés, játékos vetélkedés, evés, ivás lesz a 

program. 

Úgy készüljetek, mint egy erdei kirándulásra, hiszen itt 

nincs villany, semmi egyéb luxus – a természet 

összkomfortját élvezzük ezen a délutánon – és az együttlét 

jó hangulatát. 

 

Hogy mégis hogyan juthatunk ki oda? Gyalog, biciklivel, 

lóháton, lovas kocsival. 

 

Megszervezzük! 

 

Figyeljék a plakátokat, ahol később bővebb információt is 

adunk a programról! 

                                                                                       

Csákberény Község Képviselőtestülete 
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ÚJRA ÉLED A SPORTKÖR 

Tisztelt Csákberényiek, szeretném Önöket tájékoztatni a 

Csákberényben induló tervezett sportszakosztályok 

alakulásának helyzetéről. 

2011. március 18.-ai sportülésen új vezetőséget 

választottunk, akik a következő lehetséges szakosztályoknál 

fognak tevékenykedni: 

 

 Szabó Gábor  - Sportkör Elnöke 

 Tókics Mihály - Lovas szakosztály 

 Ifj. Végh Tamás - testépítő; fitnesz; technikai 

sportok 

 Ifj. Albrecht Gyula - labdarúgás 

 Hamar Krisztián - 3-tusa (úszás; futás; 

kerékpározás) 

 

2011. április 21.-én 17:00-órakor toborzót és tagfelvételt 

rendezünk a spotpályán, minden szakosztályba. Kérjük az 

érdeklődőket, és jelentkezőket, hogy keressenek bennünket. 

 

Érdeklődni Szabó Gábornál a következő telefonszámon 

lehet: 06-30-4178798 

 

Szabó Gábor 

 

KOMPOSZTÁLÁSI PÁLYÁZATUNK KERETÉBEN ÚJABB TIPPEKET 

ADUNK A HELYES LÁDAHASZNÁLATHOZ 
 

Hogyan komposztáljunk? 

1. Alulra laza szálas hulladékot tegyünk, erre kb. 20 

cm vastag szerves anyag réteget (felváltva 

rétegezzük a zöld és barna hulladékokat). A 

legkedvezőbb keverési arány: háztartási hulladék: 

~60%, kerti hulladék ~40%. Szórjunk rá néhány 

lapát földet, majd újra rétegezzük rá a szerves 

anyagokat. Kerti földet és korábbi, kész 

komposztot is rétegezhetünk hozzá vékonyan. 

Minden réteget öntözzünk be kissé, csak annyira, 

hogy éppen nedves legyen. 

2. Az aprított, kevert szerves hulladékot így 

rétegezzük a komposztra, amíg el nem éri az 1 m-es 

magasságot. Ez a méret a legalkalmasabb a 

komposztálásra. Ez után lezárjuk. 

3. A lezáráshoz néhány cm vastag földet, száraz füvet 

vagy lombot használunk. Időnként meg kell 

locsolnunk, hogy ne száradjon ki. 

4. Az anyagok összekeverése után 4-5 nap múlva 

hirtelen megemelkedik a hőmérséklet. A 

komposztláda megtelése után 5-6 hétig ne nyúljunk 

hozzá, mert ebben a fázisban lesz a legmelegebb, 

ekkor indul be a bomlási folyamat. 

5. A lebomlás érdekében 1-2 hónap múlva érdemes 

vellával átforgatni a készülő komposztot, hogy a 

kívül elhelyezkedő anyagok középre kerüljenek, itt 

a meleg hatására felgyorsul a komposztálódásuk. 

6. A hulladék összetételétől függően 3-4 hónap után 

talajjavításra alkalmas anyagot nyerhetünk, 6-8 

hónap után pedig közvetlenül talajként 

felhasználható, érett komposztot állíthatunk elő 

Aprítás 

 

A komposztálandó hulladékot 5 cm-nél nem nagyobb 

darabokra kell aprítani. Az apróra összevágott ágakat 

(aprítógép, metszőolló, ásó segítségével) mulcsozásra is 

felhasználhatjuk, azaz közvetlenül a kerti ágyásokra is 

teríthetjük. A mulcsozás segítségével a talaj kevésbé szárad 

ki, ritkábban kell öntözni, javul a talaj szerkezete. 

 

Mikor van készen a komposzt? 

 

 
 

A zárt komposzt edényzetben min. 8 hónap után várható, 

hogy megérik a komposzt. Ha az anyag minden része apró 

szerkezetűvé (5 cm-nél kisebbé) alakult át, laza föld 

szerkezetű és finom, erdőtalajra emlékeztető illata van, 

akkor elkészült a komposzt. Az érettség mértékét zsázsa 

teszttel ellenőrizhetjük: Zsázsa maggal behintjük az általunk 

érettnek élt komposzthalmot, ha a zsázsa egy hét múlva 

kikel és a növénykék egészségesek, biztosak lehetünk 

abban, hogy a komposztunk megfelelően érett. Ha a 

levélkék széle száradt, égett vagy a csírázás egyenetlen, 

akkor még folytatni kell a komposztálást. 
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A HÁZINYÚL MYXOMATÓZISA 
 
A tavalyi évben jelentős veszteségeket könyvelhettek el a 

csákberényi nyulászok, állományaikat megtizedelte a 

myxomatózis járvány.  

 

Az alábbi cikkben a betegséggel és a védekezéssel 

kapcsolatos tudnivalókat foglalom össze annak érdekében, 

hogy az idei kártétel megelőzhető legyen. 

  

A betegség története  

 

A myxomatózis története jól példázza azt, hogy milyen 

károkat tud okozni az ember, amikor felelőtlenül 

beleavatkozik a természet rendjébe. 

 

A vírus hordozója eredetileg a Dél-Amerikában őshonos 

gyapotfarkú nyúl volt. Nála a vírus un. néma fertőzés 

formájában van jelen, megbetegedést csak elvétve okoz. A 

Dél-Amerikába bevitt európai házinyulak között viszont 

szinte 100%-os elhullást okozott a betegség. 

 

Ez adta az ötletet az ausztrál mezőgazdászoknak, hogy 

segítségével próbáljanak megszabadulni egy kontinensüket 

ért természeti csapástól.  

1859-ben egy angliai származású ausztrál telepes 24 nyulat 

engedett szabadon. A szapora nyulak hamar alkalmazkodtak 

a körülményekhez, és 1950-re számuk elérte a 600 milliót, 

ami valóságos mezőgazdasági katasztrófát jelentett.  

Arra gondolván, hogy a myxomatózis majd megtizedeli az 

állományt, 1950-ben néhány beteg állatot vittek be tudatosan 

Dél-Amerikából, és az eredmény nem is maradt el. A nyulak 

száma két éven belül 600 millióról 100 millióra csökkent. 

Azonban az évek során a nyulak ellenállóbbá váltak, a vírus 

pedig megszelídült (a túl agresszív törzsek önmagukat 

szelektálták ki az elpusztított nyúllal együtt) és a nyulak újra 

szaporodásnak indultak. 1991-re számuk ismét elérte a 2-

300 milliót… 

 

Európába a betegséget 1952-ben szintén szándékosan 

hurcolták be egy Párizs környéki magánbirtokra, a 

túlszaporodott üregi nyulak (a házinyúl őse) ritkítására. A 

vírus innen robbanásszerűen terjedt tovább és kipusztította 

Európa csaknem teljes házinyúl állományát is. 1954-re 

Franciaország üregi nyúl állományának 90%-a kipusztult. 

Magyarországra a vírus első hulláma 1959-ben ért el. 

 

A kórokozó, kórfejlődés 

 

A betegség kórokozója egy üregi és házinyúlhoz 

adaptálódott himlővírus.  

A vírus csak nyulakat fertőz meg, emberre és más 

háziállatra nem veszélyes. 
 

Terjesztésében szúnyogok játsszák a fő szerepet. A vírus a 

szúnyogokban hónapokig fertőzőképes marad. Azok az 

áttelelő szúnyogok, amelyek ősszel fertőzött vért szívtak, 

kora tavasszal - jóval a szúnyoginvázió előtt!! -  már újabb 

fertőzés forrásai lehetnek. 

Megfertőződött állomány vakcinázásakor ügyelni kell a 

gyakori tűcserére mert a vírus a szúnyoghoz hasonlóan a 

tűvel is átvihető. 

 

A vírus először a csípés helyén szaporodik el, majd a 

véráram útján szétszóródik a szervezetben. Ezt követően 

okoz a bőrben és a bőr alatti kötőszövetben elváltozásokat 

(duzzanat, vagy göb) A látszat ellenére nem arról van szó, 

hogy minden egyes göb helyén fertőzött szúnyog csípte 

volna meg az állatot, hanem a vírus a vérárammal jut vissza 

a bőrbe.  

 

Tünetek 

 

A betegség lappangási ideje 6-7 nap. 

 

A betegségnek kétféle lefolyása lehet:  

 

A jóindulatú, ún. göbös (csomós) formánál lencsényi, 

babszemnyi vagy diónyi tömött tapintatú csomók jelennek 

meg a fülkagylón, az orrháton, a szemhéjakon és a 

végbélnyílás valamint  a nemi szervek környékén. Az állat 

gyógyulása után ezeken a helyeken a szőr gyakran 

kivilágosodik.  

 

A súlyosabb, általános ödémás formához gyakran társul 

gennyes kötőhártya-gyulladás, hurutos gennyes 

orrnyálkahártya-gyulladás és tüdőgyulladás. Ilyenkor az 

állat már elesett, nehezen lélegzik és az esetek zömében a 

gyógykezelés ellenére bekövetkezik az elhullás. 

 

Gyógykezelés 

 

Mint a vírusos betegségeknél általában a gyógykezelés 

lehetősége korlátozott.  

 

A göbös forma ijesztő kiterjedése ellenére is gyógyulásra 

hajlamos. a göbök kifekélyesedése esetén a sebet 

fertőtlenítsük. 



      

9 

 

 

Az általános ödémás formás myxomatózisban 

megbetegedett nyúl általában nem gyógyítható meg,  

 

Megelőzés  
 

A megelőzésnek két területe van. Mivel egyik sem jelent 

100 %-os védelmet, a két módszert együtt kell alkalmazni.  

 

A szúnyogok távoltartása szúnyoghálóval. Ennek 

jelentőségét jól mutatja a tavalyi csapadékos nyarat jellemző 

szúnyoginvázió és az azt kísérő járvány. 

 

Vakcinázás. Fontos, hogy a tenyészállatok  kora tavasszal 

elvégzett oltását követően a sorba növő állatokat is 

vakcinázni kell.   

Az anyától származó védettség csak kb. 2 hetes korig tart 

ezért a kisnyulakat 3 hetes kortól oltani kell.  

Már fertőzött állományban is elvégezhetjük a vakcinázást.  

Fontos, hogy az első megbetegedések észrevételekor a beteg 

állatokat az állományból el kell távolítani, az egészségeseket 

külön-külön tűvel le kell oltani. 

 

A vakcinázás után a védettség kb. két hét alatt alakul ki. 

  

Fogyaszthatóság  

 

A jogszabály nem tesz különbséget a göbös és az általános 

ödémás forma között.  

Általános irányelvként elfogadhatjuk, hogy a lázas, 

láthatóan beteg, ödémás állat húsa emberi fogyasztásra 

alkalmatlan. Amennyiben az állat láztalan, egészségesnek 

tűnik, húsa fogyasztható. 

 

Dr. Pinnyey Szilárd  

adjunktus 

Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kar 

 
  

HA MÉG MARADT …. 

 

Jó érzéssel tapasztaljuk, hogy az évek óta működő papír és vasgyűjtő akciónkra számítanak a faluban. 

A lomtalanítás kapcsán többen jelezték, hogy vashulladékukkal nem az idegeneket kívánják támogatni, hanem az 

óvodásoknak adnák. 

A papírt most tavasszal az iskolások gyűjtik április 29-én, viszont akinél még maradt vashulladék, azt az óvodás 

szülőkkel ugyanezen a napon összeszednénk.  

Kérjük, akinél van ilyen, jelezze az óvodában (06-22-424-174) és mi érte megyünk. 

 

                                                                                                              Sáfrán Andrásné 
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INFORMÁCIÓK - HIRDETÉSEK 
  

40 ÉVES AZ ÓVODA 

Szeretnénk az elmúlt 40 év óvodás csoportképeiből 

kiállítást rendezni. 

 

Kérem, akinek van, legyen szíves behozni az óvodába 

május 6-ig – a hátulján legyen felírva a csoport névsora és a 

kép tulajdonosának a neve.  

 

A képeket beszkenneljük és visszajuttatjuk.    

                                                                

                                  Köszönöm szépen!                                         

Sáfrán Andrásné 

 

BORVERSENY 2011. 

Kedves Gazdák! 

 

A Vértesalja Közös Hegyközség csákberényi borversenyére 

a bormintákat április 28-án 17-20 óra között lehet leadni 

Bíró István orondi pincéjében. 

Fajtánként 3 palackkal lehet nevezni, a nevezési díj 500 

Ft/ fajta. 

A bírálat április 29-én 14 órától zárt szakmai zsűri által 

történik. 

Az eredményhirdetés április 30-án este 20 órakor lesz a 

Vértesgyöngye Vendéglőben, a Boros Bál keretében. 

A bálra a részvételt kérjük április 20-ig jelezni. (Erről 

bővebb információt találhat az újságban.) 

                                                                                                 

Sáfrán András 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 

 

Kérünk minden Csákberényben élő magánembert, működő 

civil szervezetet, vállalkozást,, hogy kötelezettség nélkül 

programjaikkal, problémáikkal, javaslataikkal, megjelentetni 

kívánt hirdetéseikkel keressenek meg bennünket. A lapot 

mi csak szerkesztjük, formába öntjük, de a tartalmát 

Önöknek kell összeállítani. Akár kézzel írott cikkeket is 

átadhatnak, vagy számítógépen szerkesztett cikkeket, 

képeket küldhetnek részünkre, hogy a következő számaink 

még teljesebbek, tartalmasabbak lehessenek.   

Hirdetéseink „ingyenesek” Szeretnénk lapunk nyomdai 

költségét esetleg hirdetési adományokból fedezni. Belátásuk 

szerint utalhatnak adományt a Csákberényért Alapítvány 

számlájára, az Alba Takarék helyi fiókjában, ahol az 

Alapítvány számlaszámát ismerik.  

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeket, hirdetéseket:  

Személyesen: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak 

itthon, dobják a postaládába) vagy hozzák el a Csákberényi 

Óvoda konyhába: Beke Dóra részére 

Elektronikus formátumban email címünkre: 

bekedora@invitel.hu vagy dezsoj@vnet.hu  

 
Tisztelettel:  Beke Dóra alapítványi tag – szerkesztő  

  Dezső József kommunikációs felelős  
 

Készült 500 példányban, Kiadja a Csákberényért alapítvány 

 

BOROS BÁL 

2011. április 30.-án szombaton a Vértesgyöngye 

Vendéglőben! Szeretettel várunk mindenkit! 

 

Belépődíj: 2.500 Ft/fő 

 

19.30-tól gyülekezés 

20.00 órakor a 2011.évi borverseny eredményhirdetése 

20.30 Vacsora 

22.00 Műsor 

23.00 BOR-ÁRVERÉS – ahol a Móri Borvidék boros-

gazdái által felajánlott borok kerülnek kalapács alá. 

Ennek a bevételét az óvoda javára ajánlották fel a 

szervezők. 
Tombolasorsolást az este során több alkalommal tartunk. 

A vendégek megkóstolhatják a borversenyen szerepelt 

borokat. 

Zenéről, jó hangulatról a NÉGYESFOGAT zenekar 

gondoskodik! 

Részvételi szándékát - a belépődíj befizetésével 

egyidejűleg kérjük jelezni lehetőleg április 20-ig. 

(az óvodában, illetve 06/20-9620-478 -Sáfrán András - 

telefonszámon) 

Köszönjük, hogy részvételével támogatja az óvodás 

gyerekeket! 

(Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!) 
 

 

Olcsó, kisebb házat keresek megvételre a faluban. 

Tel.:06-20/292-0464 - Straszer Ibolya 

 

Gépkocsi klímatisztítás-fertőtlenítés 

szétszerelés nélkül. 

 
Amennyiben Klímás 

autójában kellemetlen illatot 

érez a klíma bekapcsolása 

után, az Ön rendszere 

különféle gombákkal, és a 

képen látható 

mikroszkopikus méretű 

LEGIONELLÁKKAL szennyezett.  A rendszerben 

lerakódott pangó kondenzvíz a legjobb táptalaja ezeknek a 

sok kellemetlenséget, esetleg légiós betegséget vagy 

allergiát okozó baktériumoknak. A fertőzés egyetlen, 

lehetséges útja a fertőzött vízpára belélegzése. Ne habozzon, 

tisztíttassa ki gépkocsija klímarendszerét.  

 

Jocy Autószerviz – Csákberény - 06-30-664 28 90  

mailto:bekedora@invitel.hu
mailto:dezsoj@vnet.hu

