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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
2. évfolyam 6. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2011. december 15. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Szeretnénk köszönetet mondani Benkő Józsefnek, 

aki lemondott kuratóriumi tagságáról. Benkő Józsi bácsi 

alapítója volt a Csákberényért Alapítványnak, melyet 1993-

ban hoztak létre. Köszönjük, hogy ilyen sokat tett az 

alapítványért! Reméljük, hogy a későbbiekben még 

számíthatunk támogatására. Kívánunk neki jó egészséget! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NAV hivatal átutalta 

az alapítvány számlájára, a 2010. évi SZJA 1 %-ból befolyt 

összeget, mely 488 216,- Ft volt. Az alapítvány nevében 

szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan gondoltak ránk. 

Reméljük a jövő évi adóbevallásoknál is számíthatunk az 

Önök adójának 1 %-ra. Adószámunk: 18481343-1-07. 

A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezésre 

kerül, az alapítvány szervezésében, 2012.02.11-én a falu 

FARSANGI bálja!  

Szeretnénk, ha még többen jelmezbe öltözve 

tisztelnék meg a bált. A talpalávalót a Négyesfogat 

biztosítja!  

Az alapítvány a bállal kapcsolatban egy 

maskarakészítő versenyt hirdet meg! A maskarák közül a 

legjobb díjazásban részesül! Az elkészült maskarákat a bál 

folyamán kiállítjuk.  

Szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének rá, hogy a bál 

hangulatát ezek által is növelni tudjuk. Az elkészült 

maskarákat az alapítvány tagjainak kérjük leadni, vagy a 

következő telefonszámon értesíthetnek bennünket, hogy el 

tudjunk menni a remekművekért.  

Telefonszámunk ahol elérhetnek: 06-20/9193-391.  

 

Jó készülődést! 

     Dr. Kovács Krisztina 

 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
 

    Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Ádvent, 

Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka 

áll a küszöbünkön. De még mielőtt magával sodorna az 

ilyenkor már szinte megszokottá vált „menetrendszerinti” 

áradat, álljunk meg egy pillanatra, és fordítsuk figyelmünket 

a lelkünkre és a bennünket körülvevő világra. Karácsony 

megható napja nem csak a kereszténység, hanem a család, a 

békesség, az életbe vetett hit ünnepe is, melynek nyugalmát, 

gyermeki tisztaságú meghittségét először is magunkban kell 

kialakítani – körülöttünk harmóniát, békességet teremtve, a 

családban és a nagyobb közösségben egyaránt. 

A karácsony rendelkezik a leggazdagabb 

szimbólumrendszerrel, hisz a remény, az újjászületés, az 

örömet hozó fény érkezik meg világunkba. A betlehemi 

gyermek születése a zord éjszakai télben a reménység 

megtestesítője a reménytelenség felett. A karácsonyfa sem 

lehet egy egyszerű fenyőfa, amelyet kivágunk, feldíszítünk, 

majd kidobunk. A karácsonyfa ugyanis az ajándékozó 

szeretet szimbóluma. Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére 

helyezett karácsonyi csillag a betlehemi csillagot jelképezné 

számunkra. Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak az 

ajándékokat helyeznénk el, hanem szívünk szétáradó 

szeretetét is! Jó lenne, ha tényleg hinnénk abban, hogy a 

karácsonyt ünneplő ember otthona ugyanaz a betlehemi 

istálló, amely fölött megállt a napkeleti bölcseket vezető 

csillag. Mert a szeretettel megteremtődik az egymás iránti 

türelem, tisztelet, a másik megértésének szándéka, 

segítésének készsége is, mely jótékonyan hat vissza ránk is. 

A karácsony alkalmat kínál számunkra, hogy megnyissuk 

szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre. Ehhez nem 

fényes külsőségek kellenek. Ehelyett kedves szóval, 

mosollyal és a közelgő újesztendőre szóló jó kívánságokkal 

közeledünk egymáshoz. Így élhetjük csak át az igazi csodát, 

amire a szeretet teszi képessé az embert. 

 
A Csákberényért Alapítvány tagjainak nevében kívánom 

mindenkinek, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség 

tegye széppé az ünnepet. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő 

segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és 

lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt új 

szívvel és újult erővel kezdhessük. 

Ajándékul szeretném József Attila fontos, megszívlelendő 

üzenetét átnyújtani: 

 

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan 

őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre” 

 

     dr. Kovács Krisztina 

       elnök 
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AJÁNDÉK SZERETETBŐL 

    „Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert 

felébe törheti. 

      Amíg van valakinek két ruhadarabja, van mit 

megosztania azzal, kinek nincsen.” 

                                         / Serédi Jusztinián bíboros, 1932. / 

  

A Katolikus Karitász alapításakor íródott sorok, akár ma is 

születhettek volna. 

     Hazánkban sokan vannak, akik szeretetre és egyre többen 

kenyérre éheznek. A Katolikus Karitász immár 80 éve 

karolja fel napról-napra a szükséget szenvedőket. 

     A keresztény szeretet nem lehet más, mint cselekvő, 

segítő szeretet. 

     Serédi Jusztinián bíboros 1931- ben határozott a 

szervezet megalapításáról. Döntését gyors szervezetépítés 

követte, elsőként Budapest plébániáin 800 munkatárssal, 

majd a 13 egyházmegyében alakultak meg a 

karitászcsoportok. Ezt a szerkezetet törte össze és 

kényszerítette illegalitásba a kommunista időszak. 

     A Karitász 1991- ben szervezhette újjá magát. 

     Így kettős évfordulót ünnepelünk 2011- ben, egyrészt a 

80 éves megalakulást, másrészt a 20 éves újra életre hívást. 

        A csákberényi csoport is felkutatta a segítségre szoruló 

családokat és adományokkal támogatja. Az idén, karácsony 

előtt élelmiszercsomaggal segítünk az anyagi nehézségekkel 

küszködő családoknak. 

Az idén,2011-ben zarándoklatot szervezett az 

Egyházmegyei Karitász Sárospatakra, Árpád-házi Szent 

Erzsébet szülővárosába. Ezen a zarándoklaton 

csákberényiek is részt vettek, és részesülhettek a Szent 

Erzsébet tiszteletére rendezett lélekemelő 

megemlékezésben.                                                                                                                    

A Sárospatakon született, később szentté avatott, Erzsébet a 

szeretet mintaképe. Wartburg várában Ludwig király 

hitveseként le tudott mondani a fényűző királyi pompáról és 

a szegények támasza lett. „ Jó” akarói bepanaszolták a 

királynál- és ismerjük a történetet, hogy a koldusoknak vitt 

kenyér a köpenye alatt rózsává változott- így menekült meg 

a király haragjától. 

       Mi, katolikusok Szent Erzsébet kenyérrel emlékezünk 

erre évek óta Erzsébet nap közelében, melyet a szentmise 

után szétosztunk a hívek között.                                                                                          

A szeretet összekovácsolja a közösséget, ezt láthattuk az 

adventi lelkes készülődésben. 

     Az első gyertya meggyújtásakor adott műsorban, a 

vendégül látásban mindenki kivette részét, és igyekezett 

megtenni mindent, hogy jól sikerüljön az együtt töltött este. 

     Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi vagy 

tárgyi segítséggel támogattak bennünket. 

        A hideg idő beálltával veszélybe kerülhetnek rászoruló 

embertársaink, a Karitász csákberényi csoportja meleg 

ruhával, kabáttal segíti átvészelni ezt a nehéz időszakot. 

     Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a székesfehérvári 

Prohászka Ottokár templom Karitász csoportjával, a tőlük 

kapott nagyon szép, jó minőségű gyermekruhákat oszthatjuk 

szét december első hetében a családok között. Köszönjük. 

 

„Karácsony készül emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 

legyetek újra gyermekek 

hogy emberek lehessetek!” /Wass Albert/ 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk:                              
 

Kőrösi Ödönné és a Karitász csoport 

 

CSÁKBERÉNY LEGVIRÁGOSABB PORTA

Lezárult a „Csákberény legvirágosabb porta” elnevezésű 

verseny. 2011. szeptember 24-én a Csákberényi bornap 

keretében vehették át megérdemelt jutalmukat a díjazottak.  

 

A verseny nem titkolt célja az volt, hogy a falu lakosai minél 

nagyobb figyelmet fordítsanak a lakókörnyezetük 

szépítésére, amiben nem is volt hiba, hiszen minden 

látogatásunkra nagy odafigyeléssel készültek. 

Sajnos jelentkezőben némi hiányt szenvedtünk, amit annak 

tudtuk be, hogy már a falusi ember is nehezen enged 

látogatókat az udvarába, de úgy érezzük a versenyben 

indulóknak ez már nem okozott problémát és mindenki 

büszkén, nagy szeretettel mutatta meg milyenné alakította 

környezetét az elmúlt évek során.  

Nem tagadom minket is csodálatba ejtett a sok apró kis 

trükk, kedves ötlet, amit megvalósítottak a kert tulajdonosai. 

A szemlét öttagú zsűri végezte el, akiknek ezúton is 

szeretnénk köszönetet mondani.  

 

 

 

Nyerteseink:  
Első helyezettek: Huszár Istvánné; Neubauer Katalin;  

Sepsiné Takács Erika 

Második helyezettek: Kaiser Csilla; Sepsi János 

Harmadik helyezettek: Kovács László; Rácz László 

 

Zsűritagok: Huszár Attiláné; Sáfrán Andrásné; Szmola 

Edina; Dr. Kovács Krisztina; Róth József 

 

Különdíj: Rácz László Szőlőhegyi présháza 

 

Külön köszönetet mondanánk támogatóinknak, Huszár 

Attilának a Huszár Kft. tulajdonosának, aki pénzdíjjal 

támogatta a versenyt, valamint Szmola Edinának, aki az 

Edi’s Ceramic tulajdonosaként az ajándék kerámia táblákat 

készítette. 

Reméljünk, hogy jövőre is meg tudjuk rendezni a versenyt, 

és minél többen vállalkoznak arra, hogy megmutassák az 

udvarukat, kertjüket. 

Huszárné Renci 
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ÜNNEPELTÜNK 
 

Október 21.-én ünnepeltük az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 55- évfordulóját. 

A műsoron megjelent szépszámú falubeli, Dr. Vécsei 

László (falunk polgármestere) és Törő Gábor országgyűlési 

képviselő Úr is. Szeretettel köszöntötték az egybegyűlteket. 

Nagy érdeklődéssel vártam ezt a megemlékezést azért is, 

mert évekkel ezelőtt Én is összeállítottam hasonló irodalmi 

műsorokat. Érdeklődésemet különösen felkeltette Tolcsvay 

Béla zeneszerző – szövegíró és előadóművész neve a 

plakátokon. A mai napig szívesen hallgatom zenéjét, melyek 

számomra visszaidézik a „Boldog ifjúságot”. 

Mi jut eszembe 1956 kapcsán? 1981-ben 

érettségiztem, s a történelem tételem az akkori definíció 

szerint: „Ellenforradalom Magyarország ellen 1956” volt.  

Börtön, bűn, bűnösök, államellenes cselekedetek, 

ellenforradalom, forradalom és szabadságharc, vérfürdő, 

sortűz, koncepciós perek, halálra ítélt ártatlan emberek, 

fiatalok, kik előtt még ott volt az élet, fegyveres tömegek, 

disszidálás. Később Nagy Imre újratemetése, 1989 

júniusában Orbán Viktor vihart kavaró beszéde. 

Az est fénypontja Tolcsvay Béla közel 2 órás műsora 

volt. 40 év dalaiból válogatott összefoglalót, s a közönség 

hálásan fogadta. Nemcsak dalban emlékezett meg az 1965-

os forradalomról, de ízes magyarsággal beszélt családjáról, 

Magyarországról, a magyarságról, a magyar nyelvről. A 

végtelenül szerény művész úr „Kentekhez” intézte minden 

szavát…(Kentek: régi magyar megszólítás, Önökhöz, 

magukhoz, nektek…) 

Sokan együtt dúdoltuk vele dalait, s az anyanyelvvel 

való zenés játék is volt ez az est. Melyik dal tetszett a 

legjobban? – Ezek: 

 zöld levelecske, falevelecske, várlak téged, tavasz lesz 

már 

 Szőke leányra, barna legényre szeretettündér rátalál 

 Nem az a jó, ha szeretnek Téged, csak az a jó, ha Te is 

szeretsz 

A következő években is szívesen részt vennék hasonló 

ünnepségen, s talán ebből is hagyomány születik. 

 

A sikeres szervezés eredményeképpen a magas 

színvonalú műsor után fáklyákkal vonultunk át az 56.-os 

emlékműhöz, ahol a civil szervezetek helyezték el 

koszorúikat. 

 

Bozó Mária 

 

HALOSZTÁS 

 

 

A zámolyi halastó tulajdonosai október 28-án 

felajánlották az önkormányzatunk részére, hogy az azt 

követő napokban esedékes őszi lehalászáskor, amikor csakis 

a nagyméretű halakat emelik ki,  juttatnak a falu lakói 

részére is.  

A halak érkezésének pontos időpontját, sőt a pontos 

mennyiséget sem lehetett tudni, míg a halászok a hálót 

szombaton reggel be nem húzták. 

Végül is, a pár órás várakozást követően megérkezett 

a szállítmány, 12 db 20 – 30 kg-os hal.  

A várakozók közül sokan nagyon pozitívan reagálva a 

helyzetre megbeszélték, hogy egy - egy halat egymás közt 4-

5 felé osztanak.   

Így aránylag kevesen voltak, akiknek nem jutott. Az 

adakozók, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, 

ígérték, ha egy mód lesz rá, a tavaszi lehalászáskor juttatnak 

ismét a falu részére. 

Ha erre sor kerül, bízhatunk benne, hogy azoknak is jut, akik 

ez alkalommal lemaradtak róla. 

 

                                                                            Kőrösi Ödön 
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ÉLETFA ÁLLÍTÁS – AZ ÖRÖK EMLÉK 

 

November 4.-én a 2010-ben született gyermekek 

tiszteletére fát ültettünk, ezzel elindítva egy hagyományt kis 

falunkban. A fa a polgármester úr köszöntője után az apukák 

segítségével került méltó helyére. Elé egy kis emlékplakett 

került az ünnepeltek nevével és születési dátumával. Ezt 

követően mi anyukák is kaptunk némi feladatot: 

Gyermekünk elmékére egy szalagot kellett a fára kötöznünk. 

Faültetés után az óvodában apró szendvicsekkel, 

gyümölcsökkel és süteménnyel vártak minket, nagy 

szeretettel. A gyermekek oklevelet és kis ajándékot, az 

anyukák pedig egy szál virágot kaptak emlékül. Mindenki 

jól érezte magát, a kicsik önfeledten játszottak, és egyúttal 

megismerték leendő óvodájukat is.  

Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a nagyszerű 

kezdeményezést az önkormányzatnak, a fogadást és a 

csodálatos délutánt pedig a Nefelejcs Hagyományőrző 

Egyesületnek, az óvónőknek és dadáknak.   

Huszár Erika 

ÖRÜLÜNK, HOGY MEGSZÜLETTÉL 

2011. november 4-én Csákberény Község Képviselő- 

testülete és a Nefelejcs Kulturális Hagyományőrző 

Egyesület nevében a Hősök tere Emlékparkban faültető 

ünnepség került megrendezésre a 2010-ben született, máig is 

kisfalunkban élő gyermekek tiszteletére: 

 

 Zamani Mátyás 2010.03.02. 

 Rideg Zsófia  2010.08.10. 

 Mader Emma Róza 2010.03.13. 

 Bedi Hanna Karina 2010.08.11. 

 Seer Bence  2010.07.05. 

 Tóth Ramóna  2010.10.18. 

 Trampler Lili  2010.08.09. 

 László Bence  2010.11.24. 

 

Dr. Vécsei László polgármester köszöntő beszéde után az 

apukák segítségével sorkerült azon piciny facsemete 

elültetésére, amely gyermekeinkkel együtt fog növekedni.                             

A fára az édesanyák a picurkák nevében szalagokat 

kötöttek- négy kéket és négy pirosat-, amely jelképezi, hogy 

bármerre is sodorja őket az élet, a világon van egy hely, 

ahová visszavárják őket, ahová gyökereik tartoznak. 

Az elültetett fa mellé elegáns és maradandó névtábla került, 

amelyen az unokák is olvashatják a hajdani kisgyermekek 

nevét. Az ünnepség a helyi óvodában folytatódott, az 

óvódások műsorával, valamint egy kis uzsonnával. 

Köszönjük a gyerekeknek a sok szép verset, a Képviselő- 

testületnek pedig a névre szóló, agyag katicaperselyt és 

emléklapot, mint adományt, amely nekünk szülőknek-, még 

ha egy percre is-újra eszünkbe jutatta gyermekünk 

megszületésének boldog pillanatát. 

 

A Hagyományőrző Egyesülettől útravalóul kaptuk az alábbi 

idézetet, amelyből erőt gyűjthetünk ahhoz, hogy e 

küzdelmekkel teli világban gyermekeink igaz felnőtteké 

váljanak: 

„ a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és 

szárnyakat. 

Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova 

tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket 

a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a 

másiknak lehetőséget adnak, új utakat bejárni, vagy 

inkább repülni." 

 

Ezzel kisfalunkban egy új hagyomány vette kezdetét, 

amellyel az elkövetkezendő években is, megszületésük 

alkalmából szeretnék a gyermekeket megajándékozni.  

 

Mi köszönjük: Márton Hajni

 

IRODALMI EST

Irodalmi estre invitálta a falu lakosságát 

alapítványunk 2011. november 23-án az iskolába, ahol F. 

Dőry Magdolna tartotta irodalmi szövegekből összeállított 

előadását, s tette az érdeklődők számára még élvezetesebbé 

az estét saját bagolygyűjteményéből válogatott rögtönzött 

kiállítással. 

A bagoly az ókori görögöknél Pallasz Athénének, a 

bölcsesség és tudás istennőjének szent madara volt, de a nép 

körében azt tartották, hogy akinek a házánál a bagoly 

megszólal, az a halál beköszöntését várhatja. Köztudott, 

hogy a bagoly éjszakai madár, s a néphit a sötétséget a 

halállal azonosította. 

 

Az irodalmi szövegekből szépen kirajzolódott, hogy 

bizony a bagolylét és az emberélet között nem egyszer 

párhuzamot lehet vonni. Ahogy ezt láthatjuk az este 

folyamán elhangzott egyik versből is: 

 

Szabó Lőrinc: A bagoly 

 

Kisfiam kieszelte, hogy van 

valahol egy mindenható, 

aki megbünteti, ha rossz és 

csokoládét hoz, hogyha jó. 

A nagyurat el is nevezte: 

- Bagoly! - mondta - ez a neve! - 

De úgy látszik, rám is hasonlít, 

mert nagy kerek szemüvege 

van a bagolynak: legalább is 

így mesélgeti a gyerek; 

s akármi történik a házban, 

az mind a bagoly műve lett. 

A bagoly vitt el reggel engem 

és estére ő vitt haza, 

a baglyot hívtuk, ha nem ízlett 

http://csicsada.freeblog.hu/archives/2008/03/02/Szabo_Lorinc_A_bagoly/
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a gyereknek a vacsora, 

s Lóci megtette ezt is, azt is, 

amit azelőtt semmiképp, 

csak azért, hogy bebizonyítsa 

külön istene erejét. 

Nekem nem tetszett a bagoly, de 

tűrtem némán egy darabig. 

Tegnap azonban elővettem 

s faggatni kezdtem a kicsit: 

- Mondd, Lóci, bagoly igazán van? 

- Van hát! - Ismered? - Ismerem! - 

- De én nem tudok hinni benne, 

amíg nem látom, hogy milyen! - 

- Látni fogod! - jött tűzbe erre 

Lóci, s mérgesen otthagyott; 

s most a fejét tíz hosszú percig, 

gondolom, azon törte, hogy 

hogyan tudna meggyőzni engem, 

mert végül is előszedett 

valami fiók fenekéről 

egy régi rossz szemüveget, 

s jelentve, hogy a bagoly itt lesz, 

kiment az erkélyünkre, és 

már kiáltott is: - Ugye, látod? 

Itt van az ablaknál! benéz! 

Épp rád néz! szemüvege is van! 

Itt a bagoly!... - Elhallgatott, 

s én láttam, hogy csakugyan ott van, 

a szemüveges alakot: 

láttam Lócit átszellemülten, 

ahogy benézett, komolyan 

és gőgösen, mint aki érzi, 

hogy rettentő szerepe van: 

láttam Lócit tágult szemekkel, 

sugarasan, mint egy szobor… 

S szaladtam a másik szobába 

a hírrel, hogy itt a bagoly, - 

és Lóci, mire visszatértünk, 

már bent volt, ugrált, kacagott, 

s szemében ragyogott az isten, 

aki a lelkében lakott. 

 

Szabó Lőrinc azt látta meg Lóciban, a kisfiában, ami 

mindannyiunkban kódolva van, csak legföljebb nem 

tudatosult kellőképpen. Enélkül a bizonyosság nélkül 

viszont könnyen kicsúszhat a talaj a lábunk alól, mert ez a 

bennünk lévő isteni mag az, ami kell, hogy irányítson 

minket. Akkor jó, ha a mi életünket is ez a szellemi erő 

vezeti, ahogy azt József Attila is megfogalmazta: „Az én 

vezérem bensőmből vezérel!“ 

 

 
 

Az elgondolkodtató és gyönyörködtető szövegek 

meghallgatása után laza beszélgetéssel folytatódott az este 

egy finom tea mellett, s meghallgatva a szép magyarsággal 

előadott történeteket és verseket egy kicsit mindenki 

beavatódott egy szenvedély, jelesül a baglyok iránti rajongás 

és bagolygyűjtés kialakulásának folyamatába. Az előadó 

gyűjteményét mi is gyarapítottuk, mert az este megtartásáért 

egy szép, mérethű faragott baglyot kapott ajándékba, melyet 

a falunkban már több szobrot is készítő erdélyi fafaragó, 

Kanalas Sándor faragott meg.  

Köszönjük az ő munkáját is, valamint F. Dőry Magdolnának 

a szép estét, s az érdeklődőknek a részvételt! 

Huszár Beáta

 

JÖN A TÉL 

Három nap, 

Három éj, 

Hideget 

Fúj a szél. 

Tó vízen 

Jégtükör, 

Csillagfény 

Tündököl – 

Faágon ül a dér: 

Reggelre 

Itt a tél 

 

Mintha ebben az évben gyorsabban járna az idő …. 

Még csak most volt szeptember, érkeztek az új kicsik az 

óvodába, most meg már a karácsonyra készülődünk. 

Közben persze sok minden történt velünk.  

Szóval, megjöttek  kicsik – hamar megbarátkoztak az új 

környezettel, új játszótársakra leltek, sok új dolgot 

megtanultak. 

A nagyobbak már az iskolára készülnek – különböző 

méréseket végeztünk velük az ősz folyamán, amelyek 

segítik megítélni, ki hol tart ebben a fontos feladatban. 

Persze, a legfontosabb tevékenységük a gyerekeknek a játék, 

ebbe ágyazottan szereznek tapasztalatokat, tágul körülöttük 

a világ, a sok élmény segíti az új dolgok megismerését. 

Óvodánk nevelési programja a hagyományőrzésre épül, 
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ehhez szervesen kötődik a környezeti nevelés, a 

környezettudatos életforma alakítása.  

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési 

Minisztérium is fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály 

sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és 

tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti 

nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés célja a 

megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és 

életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra 

nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar 

óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak 

elterjesztését fontos feladatnak tartják.  Mindennek 

hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda 

minősítési rendszer. A kidolgozott kritériumrendszer alapján 

dolgozó óvodák számára pályázatot írtak ki a "Zöld Óvoda 

2011" cím elnyerése, melyre eddigi tevékenységeink, 

munkánk alapján 

mi is sikeresen pályáztunk. Tulajdonképpen eddigi 

munkánkat folytatjuk, a zöld tartalmakra vonatkozóan 

tudatosabban, hatékonyabban dokumentált formában. 

Az ünnepélyes díjátadás Budapesten, a Vajdahunyad várban 

történt meg. 

Szeptemberi „zöld” programunk a papír és vasgyűjtés volt. 

Köszönjük a segítséget mindenkinek- az ebből befolyt 

összegből bábszínházat , valamint a karácsonyi koncert 

előadóit fizetjük ki. 

Jártunk az ősszel Söréden, Mihály napon, aztán 

Fehérvárcsurgón őszi koncerten, majd Dömötör napot 

ültünk itthon.  

Az ovis adventi készülődésen a szőlőtőkék kaptak új 

szerepet – csodálatos asztali díszek, adventi „koszorúk” 

kerültek ki a kreatív anyukák és gyerekek kezei közül. 

A fonós hét már az ősz végét, tél elejét jelzi, ilyenkor, mint 

régen a fonóban, mindenféle fonalas dolgokkal 

foglalatoskodunk a gyerekekkel, majd „András zárja a 

hegedűt” – táncházi mulatsággal zártuk az őszi ünnepkört. 

Az igazi ősz szakállú Mikulás látogatása jelzi a tél 

beköszöntét. Igaz, hó nélkül, de megérkezett, és 

mindenkinek csomagot hozott. Valahol elhagyta a 

virgácsokat….. 

És már itt is a karácsony! Meghívót, ajándékot készítünk, 

Luca napján Boszorkánybosszantó Bolondságokkal idézzük 

meg a régi hagyományokat, aztán Boszorkány estére  

vendégségbe várjuk a Szülőket, ahol a Csiporka és Sziporka 

Társulat boszorkányos mesékkel szórakoztatja a közönséget. 

A Nagyik Karácsonyán a besnyői Csengettyűsök adnak 

koncertet, majd a gyerekek köszöntik az ünnepet és a 

vendégeket. 

A családot Gyertyafényes Karácsonyra várjuk december 22-

én, hogy együtt ünnepeljünk. 

Aztán december 23-tól január 1-ig zárva lesz az óvoda.  

 

Így ér véget az esztendő … 

( De addig sok még a tennivalónk! ) 

 

Kívánunk mindenkinek jó készülődést, egymásra figyelő , 

nyugalmas, békés ünnepet! 

                                                                                               

Sáfrán Andrásné 

 

ISKOLAI KRÓNIKA 

Úgy elszállt ez a 3 és fél hónap iskolánk életében, hogy 

szinte észre sem vettük. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy 

sok esemény és tartalmas munka folyik falaink között. Mik 

azok az események, programok, milyen munka? Erről fogok 

most beszámolni. 

 

Kezdjük a tanévkezdéssel. 2011. szeptember 1-én a már 

megszokott nevelőtestülettel és ami új, 3 fő óraadó 

pedagógussal – Pakodi Beáta angol tanárral, Pataki-Huszár 

Rita informatika szakos tanárral és Borbélyné Balogh 

Zsuzsanna testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanárral – 

kezdtük a tanévet. Tehát az elmúlt tanévhez képest komoly 

változás, hogy eleget tudtunk tenni a szülői igényeknek az 

angol nyelv oktatásának beindításával. Informatikai szakkört 

is tudtunk indítani (kihasználandó a tavaly karácsonyra 

ajándékba kapott remek gépparkunkat) a 3. és 4. osztály 

számára, valamint az országosan is erősen preferált 

gyógytestnevelést is továbbra is biztosítani tudjuk tanulóink 

számára, emelt óraszámban. 

Mindezek mellet a 2. és 3. osztályokban angol szakkört 

indítottunk és továbbra is működik iskolánkban a móri 

Pászti Miklós Zeneiskola kihelyezett tagozata, ahol 14 

kisdiák ismerkedik a zenével, zenéléssel. 

Talán mindezeknél is fontosabb, hogy tanulói létszámunk 

gyarapodott az előző tanévhez viszonyítva (26 tanulóval 

zártuk az elmúlt tanévet), jelenleg 34 tanuló népesíti be 

iskolánkat. 

Szeptember első hetében megtartottuk első osztályszülői 

értekezleteinket, a harmadik héten szülői munkaközösségi 

értekezletet szerveztünk és ugyanekkor bemutatót tartottunk 

a digitális interaktív tábláink használatáról.  

Október 6-án megemlékeztünk az Aradi vértanúkról. 

Október 8.-ára, szombatra társadalmi munkát szerveztünk az 

iskolaudvarral határos, volt Tollas Duni bácsi, Anna néni 

féle (ma már önkormányzati) udvar és kert kitakarítására. A 

valamikori mintaporta, mára elvadult terület kitakarítására 

24 szülő és 18 gyermek jött össze ezen a délelőttön. A lelkes 

munka jó hangulatban folyt.  

 

 
 

Amíg kint csattogtak az ágvágó ollók, kapák, fejszék, 

berregtek a fűkaszák és fűrészek, addig bent a napközis 

konyhán ínycsiklandozó illattal főtt a Vécsei család által 

felajánlott kakasokból a pörkölt. Délre, mikorra a tervezett 

munkával elkészültünk, gyerek és felnőtt egyaránt 
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megéhezett, s kellemesen elfáradva ültünk asztalhoz. Azt 

hiszem, mindenki nevében mondhatom, a jól végzett munka 

után remek ebéddel zártuk ezt a napot! Köszönet érte 

mindenkinek! 

Október 23-án mi is részt vettünk községünk ’56-os 

megemlékezésén. A színvonalas ünnepség méltó 

befejezéseként fáklyás felvonulással mentünk át a katolikus 

plébánia udvarába, ahol az ’56-os kopjafánál elhelyeztük a 

kegyelet koszorúit, virágait. 

Október 27-én a kincsesbányai Kazinczy Ferenc Általános 

Iskolában jártunk 3 fős csapatunkkal. Komplex tanulmányi 

versenyen mérték össze tudásukat a gyerekek, kilenc iskola 

képviseltette magát a versenyen. Csak a szorgalmi feladatnál 

elért kevesebb pontunk miatt csúsztunk le a dobogó legfelső 

fokáról, második lett a csapatunk! Név szerint Czéh Csaba 

2., Rácz Barnabás 3. és Brunner Bertalan 4. osztályos 

tanulók. Gratulálunk! 

November első hetében őszi szünet volt iskolánkban. 

November 10-én részt vettünk a móri Dr. Zimmermann 

Ágoston Általános Iskola „Mesék a Tejúton túlról” című 

mesevetélkedőjén. Négyfős (2 harmadikas és 2 negyedikes 

tanuló) csapatunk a negyedik helyen végzett.  

Gőzerővel készültünk a november 18-i – Radnóti Miklós 

Általános Iskola és Tagintézményei (öt iskola) – 

továbbképzési napjára. Mi voltunk az alsó tagozatos 

szakmai nap házigazdái. Négy osztályunk 2-2 bemutató órát 

tartott a kollégáknak (31, vidékről érkezett pedagógus!).  A 

Szülői Munkaközösség lelkes csapatával karöltve 

színvonalas vendéglátók voltunk. A Polgármester Úr is 

megtisztelte rendezvényünket: részt vett óramegbeszélésen, 

bemutatta településünket, beszélt terveinkről. A 

visszajelzések is azt igazolták, hogy hasznos volt a 

továbbképzés, a kollégák új módszertani ötletekkel lettek 

gazdagabbak, maximálisan elégedettek voltak a látottakkal, 

a vendéglátással. Köszönet érte valamennyi segítő szülőnek! 

A karácsonyi ünnepekre készülődvén, az idén is egy 

csodaszép adventi koszorút kaptunk Fügediné Nagy 

Rózsától. Köszönjük!  

December 4-én, a második adventi gyertyagyújtáson az 

óvodásokkal, a Nyugdíjas Klubbal és a Vöröskereszt helyi 

alapszervezetével közösen adtunk a műsort.  

December 6-án délelőtt hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A 

gyerekek dallal, rajzzal várták a „nagyszakállút”. Az 

ajándékozásban a Szülői Munkaközösség volt a 

segítségünkre.  

 

Most itt tartunk… Úgy gondolom – visszautalva a 

bevezetőmben leírtakra –, tartalmasan teltek napjaink itt az 

iskolánkban. S még ha a teljesség igénye nélkül készült is e 

beszámoló, kiérződik belőle az is, hogy kis iskolánk 

eredményes nevelő-oktató munkát végez, jó kapcsolatot 

ápolunk a szülőkkel, mindenben számíthatunk rájuk.   

December 20-án, kedden lesz a téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap, ekkor tartjuk majd az iskolai karácsonyi 

ünnepélyünket. Január 3-ig téli szünet lesz az iskolában.  

Mivel már nagyon közel vannak az ünnepek, itt ragadom 

meg az alkalmat, hogy mindenkinek, gyermeknek és 

felnőttnek egyaránt, békés, szép karácsonyt és 

eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak! 

 

Csákberény, 2011. december         

     Borbély József 

            tagintézmény-vezető 

 

  

 

A KATOLIKUS TEMETŐ ÚJ SZABÁLYZATA 

Ezúton értesítjük a falu minden lakóját, hogy a Csákberényi 

Katolikus Egyházközség kidolgozta, és a Képviselő Testület 

elfogadta a temető új szabályzatát.  

Ez, a temetővel összefüggő összes kérdést felöleli, 

rendszerezni, és rendezni igyekszik minden olyan kérdést, 

ami ebben a témakörben felmerülhet. 

 

Érvénybe lépésének időpontja: 2012. 01.01. 

 

A temető gondnoki feladatait egyházi megbízatásként Rácz 

Jánosné (Babika) vállalta el. 

A szabályzat, terjedelme miatt, (7 oldal + 5 oldal melléklet), 

nem alkalmas arra, hogy a hirdető táblán legyen közzé téve, 

viszont igen fontos, hogy legalább lényeges pontjait minél 

többen ismerjék. Ezért mindenkinek, aki kéri - a gondnoknál 

kell jelezni – biztosítunk egy példányt. 

 

Csákberény, 2011.12.09. 

                                 Csákberényi Katolikus Egyházközség 

  

KOSZORÚ TOLVAJ JÁRT A REFORMÁTUS TEMETŐBEN

Halottak napjára, szeretett nagybátyánk sírjára 3 

darab koszorút helyeztünk el, de 2 nap múlva szomorúan 

tapasztaltuk, hogy a koszorúk eltűntek, valaki ellopta azokat. 

Eddig nagy településeken volt jellemző a temetői 

fosztogatás, de úgy látszik hozzánk is idetaláltak az ilyen 

eltorzult lelkű tolvajok. 

Bárki is volt a tettes, és netán elolvassa ezt a cikket, 

megtudhatja hogy az elhunyt hozzátartozói, és a falu lakói 

mélységesen megvetik az ilyen elvetemült kegyeleti 

tolvajokat, és szégyellje magát nagyon aljas cselekedetéért! 

 

Csákberény 2011-11-05 egy csákberényi lakos 
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VÉRADÓK JUTALMAZÁSA 

November 27-én ünnepeljük a véradók napját. Év 

végi taggyűlésünket ehhez az időponthoz szoktuk igazítani. 

Mivel az idén a 3. véradás időpontja november 28-án volt, 

így tolódott a rendezvényünk megtartása is december 12-re. 

Családias körülmények között sikerült ünnepelni az iskola 

ebédlőjében (Tollas-féle ház). Köszönjük a meleg, 

barátságos helyet. 

Ekkor számolunk be egész évi munkánkról, gazdasági 

helyzetünkről. 

 Évente három alkalommal megszervezzük a véradást. 

Az idén 80 társunk adott vért. 

 Részt vettünk a hulladékgyűjtésben és a falu 

virágosításában. 

 Az orvosi rendelőben „magas vérnyomás, 

cukorbetegség mint rizikófaktor” vizsgálat volt. 

 A civil szervezetekkel jó az együttműködésünk, így a 

falunapi és az adventi rendezvényen aktívan vettünk 

részt. 

 Szeptemberben köszöntöttük a 65 év feletti időseket.  

 Hetente nyitva tartunk vöröskeresztes helyiségünkben, 

ahol ruha bevétele-kiadása történik. 

 Jubiláló véradóinkat is ilyenkor köszöntjük fel. 

Hazánkban 1939 óta történik szervezett véradás. Nagy 

tisztelettel köszöntjük azokat, akik rendszeresen 

odatartják karjukat, hogy segítsenek életadó vérükkel 

olyan rászorulóknak, akiket nem ismernek. Így 

köszöntöttük véradóinkat: 

 10 x Huszár Lászlóné 

 20 x Zsöllei Csaba 

 30 x Berki Attila 

 40 x Dömsödi József 

 40 x Szabó István 

 50 x Stumfold Márta 

 50 x Zsöllei Tibor 

Kívánunk nekik jó egészséget, hogy még segíthessenek 

embertársaikon. 

Köszönjük az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását, 

munkánkat hozzáadva így tudunk mi is másokon segíteni. 

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult 

eredményeinkhez! 

 

   

10 ÉVES A NÉGYESFOGAT 

Idén már 10 éve annak, hogy a Négyesfogat zenekar 

megalakult, és jó hangulatot csinál a közönség számára. E 

cikkel szeretnénk egy kis kirándulást tenni a múltba, 

bemutatva a zenekar történetét. 

 

A jó fejszámolók már kitalálhatták, hogy az együttes 2001-

ben alakult. Azt viszont nem, hogy tavasszal. 

A ’90-es évek elején alakult Osváth-Huszár duó volt a 

zenekar alappillére. Hozzájuk csatlakozott a 1998-ban 

Csákberénybe költöző Tókics Mihály, majd egy ismertségen 

keresztül a várpalotai Szeri András. Ők négyen alapították a 

Négyesfogat együttest 2001 tavaszán. 

 

 Huszár Tibor – dob 

 Osváth János – billentyű 

 Tókics Mihály – harmonika 

 Szeri András – trombita 

 

A névválasztásról annyit, hogy az első próbák a Misinél 

voltak (aki nem tudná, annak írom, hogy lovakkal 

foglalkozik), és a helyzet hozta az egészet. A zenei négyes 

lakodalmas zenéket játszott, ezért is lett mindenki által 

elfogadott név a Négyesfogat. 

Az első nyilvános fellépés az augusztus 20-án megrendezett 

sörédi falunapon volt. Erre mondhatjuk azt, hogy elindult a 

„szekér”. A jó hangulatú falunap után jöttek a kisebb-

nagyobb felkérések. 

András még ősszel, ismerősén keresztül elérte, hogy a 

zenekar egy stúdió lemezt vehessen fel. A felvételt követően 

a zenekar egy szilveszteri lehetőséget kapott, hogy 

reklámozhassa magát. A „lemezbemutató” a Várpalotai 

Tiszti Klubban volt. 

2002 kora tavaszán egy-egy próbára Tibi elhívta a gitározni 

tanuló Kuharik Tamást, hogy kipróbálhassa magát egy 

együttesben. András egyre több próbán nem tudott részt 

venni családi okok miatt, majd 2002 őszére teljesen 

abbahagyta a zenélést. Helyére Kuharik „Unicum” Tamás 

érkezett, aki a zene szeretete miatt állt be a bandába. 

 

 Huszár Tibor – dob 

 Osváth János – billentyű 

 Tókics Mihály – harmonika 

 Kuharik Tamás – gitár 

 

Az új gitáros az eddig csak lakodalmas, mulatós zenét játszó 

csapat bevett a repertoárjába egy pár pop és rock zenét is. 

A zenekar egyre több lehetőséget kapott lakodalmakon, 

bálokon, falunapokon, szüreti mulatságokon és egyéb 

rendezvényeken. 

 

2004-ben Osváth János úgy határozott, hogy kilép a 

bandából, mert egyre kevesebb ideje van a zenélésre a 

munkája mellett. A zenekar egy ismerősön keresztül 

tudomást vett egy bodajki billentyűsről, akit meg is hívtak 

egy próbára. Krár Béla az akkori 17 évével a zenekar 

legfiatalabb tagja lett. A kezdeti nehézségek, beilleszkedés 

miatt 2004-ben az együttes két billentyűssel lépett színpadra. 

Osváth János utolsó fellépése a 2005-ös csákberényi 

falunapon volt, egy hatalmas buli keretében. Helyét Krár 

Béla örökölte, aki új, fiatalos lendületet vitt a zenekarba. 

Ezzel a kialakult jelenleg is tartó felállás: 

 

 Huszár Tibor – dob 

 Krár Béla – billentyű 

 Tókics Mihály – harmonika 

 Kuharik Tamás – gitár 

 

Egyre több rock zene és egyéb táncdal csendült fel a 

próbákon. Az együttes ekkor egy Phonic 8 csatornás keverő 

erősítővel és egy Alfa 2x400W-os végfokkal lépett a 

színpadra. 

A Négyesfogat „szekere” tovább gördült. A zenekar 

fejlődésével és repertoárjának bővülésével a környék 
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legtöbb településén ismerté vált. A legtöbb bulit a 2007-es 

év adta 35 bulival. Szinte minden hétvégére akadt egy 

felkérés. 

2009 kora tavaszán nyilvánvalóvá vált, hogy Tamásnak egy 

időre abba kell hagyni a zenélést, mivel munkája révén, 

külföldön kell dolgoznia. A hétvégi próbák és fellépések 

bizonytalanná váltak részéről, ezért másik gitáros után 

kellett néznie a zenekarnak. Áprilisban a próbák már a 

pusztavámi származású Minka Józseffel történtek, aki 

jelenleg a The Shadows Live Group együttes gitárosa. 

Júniustól ismét gitáros csere történt, Minka Józsefet Lőrincz 

Ottó váltotta. Ottó gitáros múltja után egyedül, 

szintetizátoron vállalt zenélést, ezért szívesen csatlakozott a 

bandához, mint gitáros. Ebben az időszakban, mikor Ottó 

nem ért rá a már leszervezett fellépései miatt, az együttes 

munkáját Csöngedi Attila, a Viking zenekar gitárosa 

segítette. 

2009 őszén Kuharik Tamás egyre többször tudott újra 

beállni az együttes gitárosaként, majd év végére újra teljes 

értékű zenekari tag lett. 

A zenekart 2011 tavaszán újabb balszerencse érte. Krár 

Bélának betegség miatt hosszú időre abba kellett hagyni a 

zenélést. Az együttes ezen időszakban beugró zenészekkel 

oldotta meg a bulikat. A gyors felépülésnek köszönhetően 

Béla már a július végi csákberényi falunapon újra színpadra 

állhatott. Azóta újra egyre jobban alakul a zenekar sorsa. 

Az utóbbi 7 év alatt az együttes játszhatott olyan távoli 

helyeken, mint Csetény, Ácsteszér, Soponya, Vereb, 

Bábolna, Pilisvörösvár, Dunabogdány, Budapest, Dabas, 

Dömsöd, Kunpeszér, Tatárszentgyörgy, Kőröshegy és már 

két alkalommal Németországban is, egy magyaros 

rendezvény keretében. A folyamatos beruházások által 

mindig új eszközökre tett szert a banda. Mára olyan technika 

áll rendelkezésünkre, hogy egész napos programokat is 

képesek vagyunk minőségien kihangosítani. A zenekar 

hangosított már olyan neves előadóknak is, mint a Romantic 

együttes, a Beethoven együttes, a Unique, Aradszky László, 

Koós János, Tarnai Kiss László, Tabáni István, Sógorok. 

A zenekar 10 éves fennállását nem csak a sok beleadott 

energiának és a fellépések mennyiségének köszönheti, 

hanem a lelkes, kitartó közönségnek, akik száma egyre csak 

növekszik. 

Ezt a jubileumi eseményt nem csak magunk között 

szeretnénk megünnepelni, hanem a minket szerető 

közönséggel együtt, ezért 2011.12.17. 20:00-kor kezdődő 

ünnepi bulinkra várunk mindenkit sok szeretettel és 

reggelig tartó szórakozással. 

 

Krár Béla 

EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG 

Korunkban az emberek jelentős része szorong, mert 

nyomasztják a mindennapok terhei, a bizonytalanság, a 

kilátástalanság. Ha csak figyelmesen végigolvassuk ezeket a 

kifejezéseket, érezhetően rossz érzés fog el, szinte 

alacsonyabb energiaállapotba kerülünk. Azonban nem kell, 

hogy ebbe az örvénybe belekerüljünk, tehetünk ellene 

tudatosan. Az alábbi tanácsok egy általam nagyra becsült 

pszichológusnő, Dr. Bagdy Emőke előadásában hangzottak 

el, de nagyon jónak találom őket ahhoz, hogy megosszam a 

gondolatait a Csákberényi Hírek olvasóival is. 

A szorongás egy tehetetlenség érzés, egy beszorultsági 

állapot. De az is igaz, hogy AKKOR SZORONGJ, HA 

ÉLVEZED! Ha nem élvezed, tegyél ellene! Ezek a 

módszerek nagyon egyszerűek, mindenki számára 

végrehajthatóak, csak csinálni kell ahhoz, hogy megőrizzük 

lelki, s ezáltal testi egészségünket is.  

A szorultságra a stressztörvény azt mondja: Üss vagy fuss! 

Vagyis szorongatott helyzetünkre kétféleképpen 

reagálhatunk, agresszióval vagy meneküléssel, de 

mindenképpen valamiféle aktivitással.  

 Ha a lehetőségeink nem engednek meg mást, akkor 

képletesen szólva MOZGÁSSAL szabadítom ki magam 

a szorult helyzetből. Jót tesz a futás, kocogás, de aki 

nem bírja ezeket, hiszen a szívet különösen is 

megdolgoztatják, tegyen tempós sétát. A ritmus 

megadásához, s az ízületek kíméléséhez sokat segít két 

bot használata (nordic walking=északi sétálás - 

Finnországból származik). A mozgási ritmus az agyban 

az ún. órajeladó sejteket éri, ami kapcsolatban áll a 

kozmikus ritmussal. Így a mozgás által szervezetünk 

egészséges feszültségi szintet ér el. 

 A nagymozgások, dobáló mozgások, bemelegítés 

kikapcsolják a szorongásközpontot. 

 A szorongást hasznos tevékenységben is oldhatom, ezt 

hívják elaboratív feldolgozásnak. Ha dühömben 

megcsinálom azt, amit addig nem tettem meg, máris 

oldódik a feszültségem. 

 A légzéskontroll alkalmazása. Lélegezzünk ki ötször 

nyugodtan, lassan. Ez visszacsatol a szívhez, lassításra 

ösztönzi, s az agynak azt üzeni, hogy nyugalom. 

 Villámrelaxáció. Ha feszültnek érezzük magunkat, 

feszítsük meg izmainkat (karunkon a hajlító izmokat, 

lábunkon a nyújtó izmokat), de a célnak az is megfelel, 

ha ökölbe szorítjuk a kezünket, s egy sóhajjal 

kiengedjük kezünket vagy ellazítjuk izmainkat. Így 

visszaáll egy természetes tónusszint, s létrejön egy 

spontán relaxáció. Ha lazítani akarunk, akkor feszíteni 

kell! 

 Kifújjuk magunkat. Mondjuk azt, hogy FÚ…! Az u 

hang szorongáselvezető hang. Fújjunk néhányat! 

 Autoszuggesztió = önmagunk szuggerálása, 

beprogramozása. Az egész napra így készüljünk fel: 

Amikor felébredünk, még ne nyissuk ki a szemünket, 

hanem mondjuk magunknak: Jó reggelt! Felébredtem! 

Ma valami jó történik velem! És aznap több jó dolog 

fog történni, mert a lelki rendszerem erre állítódik be. 

Az ember nem azt látja, amit néz, hanem amit kíván 

látni. 

 Legyünk tudatosan optimisták, mosolyogjunk, keressűk 

a derűt! Optimista és pesszimista beállítottságú 

embereket vizsgáltak, s bebizonyosodott, hogy a 

pesszimisták 40-45 éves korukra betegebbek voltak, 

mint az optimisták. Ne engedjük ezt meg magunknak! 

 

Remélem, ha néhány módszert ezek közül alkalmazunk, 

már tettünk valamit az egészségünkért. Bizonyára 

vannak közülünk olyanok, akik eddig is használták ezen 

módszerek némelyikét, de ha valaki mindezt tudatosan 

csinálja, még jobb eredményt érhet el! Vigyázzunk 

magunkra! 

Huszár Beáta 
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BOROSGAZDÁK  FIGYELEM! 

2012. január 23-án lesz Csákberényben a BORMUSTRA. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet január 10-ig  Sáfrán 

Andrásnál (: 06-20-9620 478). 

 

Köszönet ,mindenkinek, aki részt vett, segített, támogatott 

Bennünket, hogy a négy adventi vasárnapon ilyen sokan 

együtt lehessünk, örömöt szerezhessünk kicsiknek, 

nagyoknak, s együtt várjuk a legszebb ünnepet. 

- Vécsei László polgármester úr megfaragtatta a betlehemi 

jászol figuráit, így a környék egyik legszebb  Betlehemét 

tudtuk felállítani Szabó Gábor, Keszeg Sándor és Huszár 

Zoltán segítségével.  A faragást Kanalas Sándor fafaragó 

mester készítette. 

- A karácsonyfa Róth Józsefék kertjében nőtt, annak 

felállítását Huszár Attila koordinálta. A díszeket a 

„nefelejcses” asszonyok készítették. 

- A Katolikus Egyház, a Református Egyház, az Iskolások és 

az Óvodások, a Vöröskereszt és a Nyugdíjas Klub valamint 

a Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület tagjai jó házigazdái 

voltak az alkalmaknak. 

- Ambrus Árpi, Szabó Zoltán és Huszár Béla mind a négy 

hétvégén biztosította a fény, -és hangtechnikát (immáron 4. 

éve) 

- A karácsonyfa alá kerülő ajándék zsákokat a Nefelejcs 

Egyesület tagjai varrták, s a Jobbik helyi szervezetével 

együtt  töltötte meg azokat. 

- A Vértesgyöngye Vendéglő dolgozói megfőzték a teát, a 

forralt bort, ami mindig elfogyott az utolsó cseppig. 

- A polgárőrök minden alkalommal vigyáztak a rendre. 

Hát, jó csákberényinek lenni, én büszkén mesélem 

mindenhol, hogy nálunk ez így működik! 

(Már vannak ám irigyeink is!) 

                                                 Köszönöm! Sáfránné Irénke 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Sikerrel zárult Csákberény komposztálási projektje Csákberény - 2011.12.10. 

 

Sikerrel zárult a Tudatos 

Csákberény elnevezésű - 

uniós támogatásból 

megvalósult - 

környezetvédelmi program. Az projekt egy éves időtartama 

alatt ingyen komposztáló berendezéseket osztott ki az 

Önkormányzat a lakók között, amelyeknek a megfelelő 

használatát rendezvényeken és ismeretterjesztő 

kiadványokon keresztül mutatták be. 

 „A projektet a teljes futamidő alatt magas érdeklődés 

övezte, nemcsak a közvetlenül résztvevő 250 család 

részéről, akik kaptak ládát, hanem a többi lakos részéről is – 

mondta el Dr. Vécsei László, Csákberény Község 

Polgármestere. „Nagyon büszke vagyok a falu lakóira, hisz 

immáron az ökointelligens települések táborát erősíthetjük a 

projektnek köszönhetően. Ez a lakosok összefogása nélkül 

nem jöhetett volna létre.” 

Az Önkormányzat KEOP-2009-6.2.0/A kódszámú, Házi és 

közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt 

megvalósítása keretében 250 db komposztáló ládát osztott ki 

a korábban jelentkezett lakosok között. A mintaprojekt 

keretében olyan előadássorozat és ismeretterjesztő kampány 

valósult meg, amelynek köszönhetően a komposztáló láda 

tulajdonosai gyakorlati és elméleti tanácsadásban is 

részesültek. A környezettudatos magatartás immáron beépült 

a község lakóinak mindennapjaiba, mely által a település 

jelentős lépéseket tett a fenntartható fejlődés és a 

környezetvédelem ügyében. 

 

Dr. Vécsei László 

Csákberény Községi Önkormányzat 

Csákberény, 8073 Hősök tere 41.  

Tel: 22/564-009 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 
  Ismerjen meg segítségemmel egy új nyelvet, s egyben egy új világot!  
T a n u l j o n  n é m e t e t ,  a  h o z z á n k  l e g k ö z e l e b b i  n y u g a t i  

o r s z á g o k  n y e l v é t !  

Ha úgy érzi, jó lenne néhány szót megérteni vagy esetleg az idegen nyelven 
válaszolni, fordítson egy kis időt a tanulásra! 

Gyerekek és diákok! Ha érdekel a német nyelv vagy nehézségeitek vannak 

a tanulásban vagy jobban szeretnétek haladni, mint osztálykörnyezetben, 
akkor tanuljunk együtt! A németen kívül magyarból is jöhettek hozzám! 

Az árak kedvezményesek és megegyezés szerintiek. 

Várok mindenkit!  
 

Huszár Beáta (magyar és német szakos tanár) 

Telefon: 06-30-5922-494 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 
A Csákberényi Hírek jelenlegi száma sajnos rövidebbre sikerült, mint az előzőek. Ezért továbbra is megkérünk 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. Kézzel írott cikkeket is elfogadunk,  majd átírjuk. Átadhatnak 

számítógépen szerkesztett cikkeket, képeket, kéréseket, hogy következő számaink még teljesebbek, tartalmasabbak lehessenek. Hirdetéseink „ingyenesek”, esetleg 

szeretnénk lapunk nyomdai költségét hirdetési adományokból kiegészíteni. Belátásuk szerint eljuttathatnak készpénzt, amit természetesen nyugtával igazolunk, 
vagy utalhatnak adományt a Csákberényért Alapítvány számlájára, az Alba Takarék helyi fiókjában, ahol az Alapítvány számlaszámát ismerik. 

 

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeiket, hirdetéseket: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak itthon, dobják a postaládába) vagy vigyék el a Csákberényi 
Óvoda konyhába: Beke Dóra részére. 

Elektronikus formátumban email címünkre: bekedora01@t-online.hu vagy dezsoj@t-online.hu 

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Alapítványi Tag 
A lapot szerkeszti: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős 

Megjelenik 2 havonta, 500 példányban 

Nyomdai munkák: Creative Press - Székesfehérvár 
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