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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
3. évfolyam 1. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2012. február 22. 

 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG 2012. ÉVI RENDEZVÉNY TERVE 

Rendezvény Várható időpont Várható helyszín Szervező 

Sport és Nőnapi bál 2012.03.10. Művelődési ház Csákberény SE. 

Március 15. megemlékezés 

koszorúzással, ünnepi műsorral 

 

2012.03.14. 

17:00-18.00 
 

Művelődési ház, emlékmű Iskola, önkormányzat 

Tojásgurítás 
2012.03.31. 

14.00-18.00 
Kopasz dombok (páskomi dombok) Nefelejcs Egyesület 

Húsvét 2012.04.07-09.   

Jótékonysági ovis nap a tanyán 2012.04.21. Orondpuszta Óvoda 

Rétes fesztivál 

Májusfa állítás 

este bál 

2012.04.30. Merán park 
Nefelejcs Egyesület, Polgárőrség, 

Tűzoltóság 

„Szemétszüret” 2012.05.05. A falu és környéke Önkormányzat, iskola 

Borverseny 2012.04.14 Művelődési ház Vértesalja K. Hegyközség 

Iskolai gyereknap 2012.05.25. Iskola Iskola 

„Szomszédünnep” 

(Csókakő-Csákberény-Söréd) 
2012.05.26. 

Kató-völgy 
(a három település közös határa) 

Önkormányzat, Civil szervezetek 
 

Ovis családi nap 2012.06.08. Óvoda Óvoda 

Iskolai évzáró 2012.06.22. Iskola Iskola 

Péter-Pál napi fogadalmi ünnep 2012.07.01.  Katolikus Egyház 

Mártír papok emlékére … 

- emlékműsor, koszorúzás 

2012.07.15. 
10:30 

Emlékmű, alsó iskola Egyházak, önkormányzat 

Retye-rutya tábor 2012.07.22-27 Régi alsó iskola Nefelejcs Egyesület 

Falunap 2012.07.28. Focipálya Csákberényért Alapítvány 

Betyár nap 2012.08.11. Focipálya Tókics Mihály 

Szt. István, az államalapító - az új 

kenyér ünnepe, Civil ház avatás 

2012.08.20. 
09.30. 

Református templom Önkormányzat 

Tanévnyitó 2012.09.02. Iskola Iskola 

Bornap 2012.09.22. Orond szőlőhegy Borosgazdák 

Öregek napja 2012.09.?? Műv. ház Vöröskereszt 

Megemlékezés 

az 1956-os forradalomról 

2012.10.19. 
 

Katolikus parókia 
Önkormányzat, 

iskola 

Márton napi búcsú 2012.11.11. Merán park Önkormányzat 

Adventi játszóház-felnőtteknek 2012.11.25. Óvoda Óvoda 

Adventi gyertyagyújtás 2012.12. 02,09,16,23. A falu központban állított Betlehemnél Nefelejcs Egyesület 

FARSANGI KÖSZÖNŐ 

A nagy sikerre való tekintettel, 2012.02.11-én a 

Csákberényért Alapítvány szervezésében, ismét 

megrendezésre került, a falu FARSANGI bálja! A 

talpalávalót a Négyesfogat együttes biztosította. A bálba, a 

jelmezesek forgatagán kívül, nagyon sokan csak a jó 

hangulat kedvéért jöttek el. A jelmezbálba tiszteletét tette 

többek között Elvis Presley, Marilyn Monroe, az Abba 

együttes, Shrek és a családja (akik a jelmezversenyt is 

megnyerték). Láthattunk még spanyol táncosnőt, busó 

jelmezest, néptáncost, balerinát, rendőröket, eljött az ördög 

is, de több szerzetes is felbukkant. Nem lehet felsorolni 

valamennyi jelmezt, mert az újság hasábja nem lenne elég 

hozzá, de rengetegen voltak a mi legnagyobb örömünkre. 

A maskarakészítő versenyre is szép számmal 

készültek remekművek, melyekre a bál ideje alatt lehetett 

szavazni. A versenyt Barta Adrienn nyerte meg. A terem 

gyönyörű díszítését Mátyás Gábornénak és családjának 

köszönhetjük.  

Az alapítvány ezúton is szeretné megköszönni mindenkinek 

a segítségét, aki a bál létrejöttében, megszervezésében, 

lebonyolításában bármilyen módon részt vett! Reméljük, 

jövőre veletek, ugyanitt találkozunk!   

   

Dr. Kovács Krisztina 
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HÓ-FEJÉRKE 35, 25, 10 TELJESÍTMÉNYTÚRA 

PIROSKA EMLÉKTÚRA 2012 
 

Metsző hidegben, ragyogó napsütésben indult a Fejér 

Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett, 

Csákberényből induló, és ide érkező túrán. A 640 induló 

beszámolói szerint nagyon jól megszervezett, és 

lebonyolított programon vehettek részt, és viszik 

településünk jó hírét. A kitűnően jelzett útszakaszok 

lehetővé tették, hogy a különösebb térképismerettel nem 

rendelkezők is könnyen, élvezettel tehették meg az általuk 

választott 35, 25 vagy 10 km-es távokat.  

Köszönet illeti a Csákberényi Polgárőrséget, akiknek 

segítségével a közel 300 autó parkolása zökkenőmentesen 

zajlott. 

Sokan talán nem tudják, kinek állít emléket az orondi 

gesztenyesornál induló túraútvonal mentén álló 

emlékoszlop, ezért idézzük fel a Fejér Megyei Hírlapban 

2002. januárjában megjelent cikket: 

„ Az Orondról nevetgélve szállt az égbe … 
     2002. január 27., vasárnap. Ragyogó napsütés, tavaszi 

meleg. Az összeszokott baráti társaság a Vértes Meteor  

turistaszakosztály tagjai, szokásos hétvégi túrájukra 

indultak.  A csákberényi útvonal a tanárnő legkedvesebb 

helye volt.   Az ezüstjelvényes túravezető különösen jól 

ismerte, hiszen ezeket a jelzéseket az ő közreműködésével 

festették fákra, oszlopokra.  Ő tervezte mai túránk útvonalát.  

Azon a vasárnapon jókedvűen nevetgélve az orondi szőlők 

pincesorán, a tanárnő hirtelen rosszul lett. A csákberényi  

körzeti orvosnő, aki jól ismerte, percek alatt a helyszínen 

volt, de csak a halál beálltát tudta megállapítani… 

Lakos Imréné az egyetemi diploma megszerzése után került 

Székesfehérvárra, biológiát, földrajzot tanított a Vasvári Pál 

Gimnáziumban. … A tárgyi tudás mellett a természet 

szeretetére és megbecsülésére nevelte tanítványait, akikkel 

szinte minden hétvégén túrázott, többek között ezért kapott 

„Fejér Megye Diáksportjáért” kitűntetést. … Dégi Csaba, az 

egyik természetvédő turistatársa szerint boldogan halt meg  

 

azon a helyen, amelyet legjobban szeretett, az orondi-szőlők 

lejtős lábánál. Jókedvű volt, mielőtt a szíve megszűnt 

dobogni.” 

A túráról készült beszámolók és képek megtekinthetők a 

www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu honlapon.  

AZ ÖSSZEFOGÁS CSODÁKRA KÉPES

Karácsony előtt, december 14-én a Karitász szervezésében 

élelmiszerosztás volt a faluban. 1340 kg tartós élelmiszer 

talált gazdára.  

Kérdés volt ismét, ezt a mennyiséget hogyan hozzuk el. 

Megoldódott. Egy fiatal vállalkozó adta kölcsön kis 

teherautóját, meg hozzá a „családi” segítséget. Így került ide 

Szabadbattyánból ez a rakomány. A szép idő, napsütés 

mellettünk állt, no és a segítőkész emberek. A délutánra 

ígért eső csak néhány órát késett. 

Az előző nap kiértesített családok eljöttek a templomkertbe, 

hogy átvegyék a csomagokat. A közhasznú munkások 

segítettek a csomagok összeállításában és átadásában, 

zökkenő és torlódásmentesen bonyolódott minden. 

A megjelentek közül, akiknek módjában állt, maga 

érdeklődött, kinek, merre vihetné azok közül, akik nem 

képesek eljönni érte. Volt, aki 2 órányi idejét ajánlotta fel 

segítségül. Így végül alig maradt család, akiknek a Karitász 

maga vitte el az élelmiszert. 

Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik azt önzetlenül 

tették. Köszönjük a megértést a családok részéről, mert 

miközben a mennyiséget egyre jobban sikerül növelni, 

egyúttal egyre nagyobb feladatot jelent annak eljuttatása az 

érintettekhez. Ez most így sikerült, és biztosan legközelebb 

is hasonlóan rendben zajlik minden. 

 

Kőrösi Ödönné 

KÖSZÖNET 

Munka végeztével az utcába lépve meglepetés fogadott: 

minden kapualjban két zsák; egyikben burgonya, a másikban 

hagyma. Sokan nem merték bevinni, vagy akár csak 

elmozdítani, hiszen a mai világban az emberek már remélni 

sem merik, hogy valaki csak úgy, elvárások nélkül 

megajándékozza társait. Pedig itt van, kézzel fogható. 

Örömmel vittük be a kamrába és boldogan terveztük, hogy 

mit fogunk belőle készíteni. 

Teljes szívemből köszönöm magam, családom és kis falunk 

nevében, cserébe kívánok boldogságot, egészséget 

Jótevőnknek és családjának! 

Egy csákberényi lakos 

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/
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KÖSZÖNET - NÉGYESFOGAT 
 

Sok szeretettel köszönjük minden Négyesfogat rajongónak, 

hogy megtiszteltek bennünket a 10 éves jubileumi bulinkon, 

amin Mi, és reméljük Önök is igazán jól érezték magunkat. 

A célunk ezzel a bulival elsősorban az volt, hogy egy 

Csákberényi civil szervezetnek gyűjtést szervezzünk, és 

egyben a Zenekar 10 éves fennálását megünnepeljük. 

Szerény bevételünket a Csákberényi Polgárőrségnek 

ajánlottuk fel, sok szeretettel.  

Szeretnénk, ha a jövőben is megtisztelnének bennünket 

felkéréseikkel és jelenlétükkel.     

Köszönettel: a Négyesfogat Zenekar nevében Huszár Tibor 

 

 

KÖSZÖNET - POLGÁRŐRSÉG 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

akik támogatták a csákberényi porgárőrség munkáját és 

fennmaradását. A továbbiakban is együttműködünk a helyi 

civil szervezetekkel, a lakossággal, valamint a rendvédelmi 

szervekkel. Törvényadta lehetőségeinkkel óvjuk, védjük 

értékeinket és a rendet. 

Mégy egyszer köszönjük a sok-sok támogatást amit 

kaptunk. Tókics Misi például a zenekar szülinapi buli 

bevételét ajánlotta fel. Király Tibor egy vacsorával 

vendégelt meg minket.  

Pénzt kaptunk az Önkormányzattól, Horváth József 

Úrtól, és egy, a nevét elhallgatni kívánó magánszemélytől is.  

Hívunk mindenkit, aki szeretne egy jó csapat tagja 

lenni, jelentkezzen, és legyen Ő is a csákberényi önkéntes 

Polgárőrség tagja!  

 

Köszönettel: Szabó Dénes   

 

KARÁCSONYI KONCERT A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

 
December 25-, a katolikus templomban, a szentmise előtt 

egy színvonalas koncertet hallhattak a hívők és a megjelent 

vendégek. Nagy öröm volt számunkra, hogy a műsort 

református testvéreink is meglátogatták.  

Reméljük, lesz még alkalmunk hasonló közös lélekemelő 

rendezvényeken részt venni! A koncertet Takács Lívia 

szervezte meg, melyen a Takács család apraja-nagyja is 

fellépett.  

Az elhangzott művekben több hangszer is megszólalt: Lívia 

orgonán, Erika lánya csellón, Anita lánya gitáron és fuvolán, 

unokái: Jázmin furulyán, Martin pedig csellón játszott. 

Mindemellett a közös családi éneklésben Tibor fia és Petra, 

Ádám, és Kristóf unokái és megszólaltatták hangjukat.  

Hogy Körösi Ödön szavaival éljek: „Boldogság tölt el, hogy 

egy családban ily sokan foglalkoznak a zenével, és ők mind 

a Mi kis falunkban élnek!” 

Köszönjük ezt a csodálatos élményt! 
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ISKOLAI KRÓNIKA 

A legutóbbi krónika óta eltelt két hónap gyorsan elszállt. A téli szünetet követően szűk két hét állt rendelkezésünkre, hogy a 

félévet – január 13-án – lelkiismeretesen lezárjuk. Kicsit feszített tempóban, de ezt a feladatot is megoldottuk. Eredményeinket a 

következő táblázat tartalmazza: 

 

Osztály 1. 2. 3. 4. 
Iskola 

(összesen) 

Létszám 13 5 6 10 34 

Osztályátlag   4,4 3,8 4,1 

Tantárgyak 

Magyar 

nyelvtan 
Valamennyi 

tanuló eleget tett a 

tantervi 

követelményeknek 

Valamennyi 

tanuló eleget tett a 

tantervi 

követelményeknek 

4 3,3 3,65 

Magyar 

irodalom 
4,3 3,9 4,1 

Matematika 4 3,9 3,95 

Hiányzások 

Igazolt 56,75 25,25 18,75 33,25 134 

Igazolatlan - - - - - 

1 főre eső 

átlag 
4,36 5,05 3,1 3,325 3,9 

 

Az elemzéseket, a félévértékelő szülői értekezleteket 

követően hamar elröppent két hét, s máris egy újabb 

„megmérettetés” következett a gyerekek életében, az iskolai 

farsang. (Még jó, hogy ez a megmérettetés egy nagyon 

szórakoztató és nagyon várt eseményhez kapcsolódott.) A 

Szülői Munkaközösség megint kitett magáért mind a 

szervezőmunkában, mind pedig a tényleges, kézzel fogható 

munkában.  

Február 3-án már délelőtt farsangi lázban égtek a 

gyerekek. A tantermek díszítésében aktívan vettek részt 

valamennyien. Ebéd után már megjöttek az anyukák, lázas 

munka kezdődött: szendvicsek készítése, sütemények 

csomagolása, a büféterem, berendezése röpítette az időt. 

Délután fél 4 körül már el kezdtek szállingózni a jelmezes 

nebulók az iskolába.  

Egyre nagyobb lett a nyüzsgés, egyre több jelmezes 

szaladgált önfeledten a folyosón. Mire 4 óra lett, szinte 

mindenki csak arra várt, hogy kezdődjék a jelmezesek 

felvonulása. Végre elérkezett ennek is az ideje. Idén is sok 

kiváló jelmez közül kellett kiválasztania a zsűrinek a 

legjobbakat. És itt essék szó a zsűriről is!  

A Szülői Munkaközösség teljes egyetértésével a 

tavalyi, „jól bevált” zsűrit kértük fel Körösi Ödönné Marika, 

Szmola Edina és Varga Csaba személyében. Ezúton is 

szeretném megköszönni lelkes közreműködésüket! 

Visszakanyarodva a jelmezek kavalkádjához, volt itt minden 

– a teljesség igénye nélkül –, a kis Bicebócától, a hátitáskás 

páron, a kaja királyon, a túlélőn át a Túró Rudiig minden. S 

ami feltétlenül fontos, hogy két tanulónk kivételével 

valamennyien beöltöztek! S még valami: sok óvodás, leendő 

elsős fogadta el nagy örömünkre meghívásunkat, jöttek 

jelmezben, s ismerkedtek iskolánkkal, remélhetőleg leendő 

iskolájukkal! 

Az eredményhirdetést követően – mindenki kapott Szmola 

Edina és az SzM jóvoltából apró kis emléket – sokan várták 

izgatottan a tombolasorsolást. Aztán jöhetett a tánc, a játék, 

a mozizás. Hamar eltelt az idő, este nyolc órakor rendeltünk 

zárórát. 

A visszajelzések alapján a gyerekek jól érezték magukat, s 

ez volt a célunk! 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani még 

egyszer a Szülői Munkaközösségnek, a szülőknek, a 

zsűrinek, a gyerekeknek és a kollégáknak, az 

élelmiszerboltnak, a virágboltnak, valamint Belecz 

Józsefnek az önzetlen segítségért, mellyel hozzájárultak 

iskolai farsangunk megrendezéséhez.   

 

Befejezésül következzék egy kis múltidézés! 

 

Valamikor a kilencvenes évek első felében, májusban vagy 

június elején iskolai kiránduláson Budapesten, a 

parlamentben jártunk a felső tagozatosokkal.  

Valahol a Kossuth tér jobb sarkánál, egy 

gyalogátkelőhelyen egy kedves idős bácsival találkoztunk. 

Köszönt, Ő szólított meg bennünket, a gyerekeket és 

felnőtteket. Tegezett bennünket, érdeklődött, hogy honnan 

érkeztünk, mit csinálunk a fővárosban. Amikor kiderült, 

hogy Csákberényből érkeztünk és parlamenti látogatásra 

érkeztünk, azonnal képben volt, mert, hogy a köztársasági 

őrezred vezetője(?) a csákberényi illetőségű Tóth Kálmán 

„nagyon rendes gyerek”, keressük, hivatkozzunk rá, s 

átadott Tollasné Zsuzsa néninek egy névjegykártyát (talán 

még őrzi valahol Zsuzsa néni).  

A névjegykártyán a név: Göncz Árpád köztársasági 

elnök. Az a közvetlenség, természetesség, barátságosság azt 

hiszem valamennyiőnkben mély nyomot hagyott. Úgy 

viselkedett, mint egy kedves nagyapó. 

S, hogy mindez most eszembe jutott, egyszerű a 

magyarázata: Göncz Árpád tíz éven át volt hazánk 

köztársasági elnöke, a napokban ünnepelte 90. 

születésnapját.  

S bár elég kicsi a valószínűsége, hogy e sorok valaha 

is tudomására jutnának, azért boldog születésnapot Árpi 

bácsi! 

 

2012. február Borbély József                                                                                             

tagintézmény-vezető   
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MOZAIKOK A FAGYÖNGY 

 NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL 
 

A decemberi évbúcsúztató vacsorán   a  téli névnapos  

tagjainkat népdalokkal köszöntöttük . Az estet  vidám 

nótázás zárta. Januárban – kérésünkre – dr. Vécsei László 

polgármester úr tájékoztatta a nyugdíjasokat a falu életével 

kapcsolatos tervekről: a beadott pályázatok témájáról; a 

"Civilek Háza"  kialakításáról a Kossuth utcai épületben, 

 ahol a nyugdíjas klub is kap egy helyiséget; a ravatalozó 

átépítésének részletes tervéről; a falu anyagi lehetőségeiről 

az elkövetkező időszakban. A részletes tájékoztatást ezúton 

is köszönjük a polgármester úrnak. A temető rendjéről 

Körösi Ödön alpolgármester adott információkat. 

Februárban az egészséges életmóddal (Mire kell  jobban 

figyelni nyugdíjas korban) kapcsolatos előadásra várjuk a 

klub tagjait.  Az énekkar – Kőrösiné Marika  vezetésével – 

már a március 15-i ünnepre készül.  Kirándulást  tervezünk a 

Tamási Termálfürdő meglátogatására, ahova nem klubtagok 

jelentkezését is várjuk.  

Január hónap meglepetése  a zsák krumpli és vöröshagyma  

érkezése volt. Ezúton is köszönjük polgármester úrnak, a 

képviselő testületnek és a segítőknek, akik házhoz 

szállították az adományt.  

 

Sok szeretettel várjuk új tagok jelentkezését is. 

Barta Viktorné klubvezető

 

2011-BEN SZÜLETETT, 

 MA IS CSÁKBERÉNYBEN ÉLŐ GYERMEKEK 
 

 Tóth Dávid 

 Kerpel Lia Anita 

 Takács Áron 

 Tollas Jázmin 

 Vörös Eszter Hanna 

 Balas Levente 

 Szabó Csoma Ábel 

 Kovács Dóra 

 Vécsei Éva Krisztina 

Továbbra is hívunk és várunk várandós anyákat, 

csecsemőket, kisdedet gondozó anyákat gyermekükkel a 

Baba-Mama körbe.  

Helye: Református Egyház gyülekezeti háza 

Ideje: minden hónap utolsó kedd 15h-tól 

 

Zsigmond Lászlóné Védőnő 

ISMÉT A „RÉGI” TEMETŐRŐL  

A téli évszak ismét alkalmat teremtett arra, hogy a 

tavaly megkezdett munkát a régi temető méltó állapotba 

hozásának érdekében folytassuk.  

Az önkéntes tűzoltókhoz igazodva összeállt ismét egy kis 

csapat, melyben szintén saját kezdeményezésre a Jobbik 

helyi szervezetének tagjai, valamint a Karitász által felkért 

segítők is részt vettek. A napsütéses, de mégis télies időben 

mindenki derekasan helytállt. Nagyot haladtunk előre, 

jócskán elhagytuk felfelé menet a valamikor szép 

kerítésekkel ellátott sírokat. A munka rövid szüneteiben az 

egyébként harcedzett fiatalemberek is elcsendesedve 

betűzgették a kopott, mégis néha jól olvasható, az 1700-

1800-as évekből származó sírfeliratokat. A tennivaló még 

sok, és a természet rendjének megfelelően újra is 

termelődik. Alkalmas időben ismét megszólítjuk majd 

azokat, akikről tudjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy szívesen 

cselekszenek a falu érdekében. Jó hallani, mert ilyen is van 

már, amikor valaki azért „reklamál”, mert a legutóbb neki 

nem szóltunk. Hasonló gondokat kívánok mindenkinek, aki 

közös munkák szervezésébe fog. 

Ezúton köszönjük az önzetlen segítséget, időt és fáradságot 

a résztvevőknek és azoknak türelmét, akik távollétüket 

elviselték! 

Kőrösi Ödön 
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A DON-MENTI CSATÁBAN 

 66 évvel ezelőtt elesett hősök emlékére 
  

Don menti csatáról 

Szóljon most az ének: 

Vitéz magyar csapat 

Ahol semmivé lett. 

 

Ezerkilencszáznak 

Negyvenharmadik telén: 

Január hónapnak 

Tizenkettedikén 

 

Don menti kanyarban 

Vér festette havon 

Halva feküdtek Ők 

Csendben, hallgatagon. 

 

Lehunyt szemük alatt 

Könnycsepp jéggé fagyott. 

Legtöbbje álmában 

Már haza utazott. 

Ki tudja, mit mondott 

Ajkuk utoljára? 

Vissza várja-e még 

Szeretett családja? 

 

És az édesanyjuk 

Nem öleli többé. 

Ott kell maradniuk 

Örökkön-örökké. 

 

Csendes a Don vize, 

Jégpáncélja alatt. 

Vérvirágokkal 

Sirat halottakat. 

 

Takácsné Csente Juliánna: 

 Örökkön örökké 

 

 

ZARÁNDOKLAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TISZTELETÉRE

A Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozó Magyaralmási, 

Csákberényi, Csókakői, Bodajki, Isztiméri, Bakonykúti, 

Iszkaszentgyörgyi és Sárkeresztesi Katolikus 

Egyházközösség hívőinek 74 fős csoportja november 17-én 

és 18-án a Gerendai Sándor magyaralmási plébános által 

szervezett és vezetett kétnapos zarándoklaton járt. A csoport 

kísérői voltak Horváth József atya (Bodajkról), valamint 

Szendrei Mihály (Magyaralmásról) és Sárközi Béla 

(Iszkaszentgyörgyről) diakónusok is. 

Az első napon Sárospatakon, a Szent Erzsébet-templomnak 

is nevezett Szeplőtelen Fogantatás-templomban, a Magyar 

Katolikus Karitász alapításának nyolcvanadik és 

újraszervezésének huszadik, valamint az Árpád-házi Szent 

Erzsébet Történelmi Társaság megalakulásának tizenötödik 

évfordulója alkalmából előadásokat hallgattunk az 1207-ben 

Sárospatakon született Árpád-házi Szent Erzsébet életéről, a 

templom történetéről és a Szent Erzsébet Nővérei Rend 

tevékenységéről. Ezek után Spányi Antal székesfehérvári 

megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke a jelenlévő 

atyák koncelebrálásával alkalmi szentmisét mutatott be. 

 

Délután Egerbe utaztunk. Itt az Egri Hittudományi 

Főiskolához tartozó Szent János Házban lettünk 

elszállásolva. Este a főszékesegyházban szentmisén, utána 

pedig orgonahangversenyen vettünk részt. Alkalmunk volt 

élvezni a csodálatos hangszer gyönyörű hangzását. 

 

Másnap folytattuk utunkat Mátraverebély – Szentkútra, 

ahol megismerkedtünk a Nemzeti Kegyhely és a 

Nagyboldogasszony ferences templom történetével. A 

Rózsafüzér és a Litánia után útvezetőnk, Gerendai Sándor 

atya a kíséretünkben lévő paptársával és diakónusokkal 

közösen szentmisét celebrált a családokért. 

 

Zarándokutunk utolsó állomása Szécsény volt. Itt belső 

idegenvezetővel megtekintettük a középkori ferences 

templomot (Urunk Színeváltozása) és kolostort. Ezt 

követően a templomban a Ferences Szegénygondozó 

Nővérek képvetítéssel egybekötött előadást tartottak 

munkájukról. Szécsényi látogatásunk után az esti órákban 

érkeztünk haza.        

Szöveg és kép: Takács Antal
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LÉLEKEMELŐ VOLT 

A megosztottság botrányát tudatosították a protestáns 

misszionáriusok, amikor 1910-ben Edinburghban missziós 

világkonferenciájukat tartották. 

Innen indult el az úgynevezett ökumenikus mozgalom két 

irányba: egyrészt a különböző keresztény egyházak 

egybevetették tanításukat, másrészt mindjárt elkezdték 

egymás keresését közös cselekvésekben, szociális és 

karitatív tevékenységekben. Tehát az ökumené szó így a 

keresztények egységtörekvését jelenti röviden. Ennek 

szellemében idén is összejöttünk egymás templomaiban: 

január 19-én este a református testvérek vártak bennünket 

közös imára – ami az ökumenizmus lelke. Gerendai Sándor 

helyettes esperes úr tartott igehirdetést. Rá másnap este 

gyülekeztünk a katolikus templomunkban és Brunner 

Vilmos nagytiszteletű úr szólt hozzánk a tőle megszokott, 

nagy figyelmet igénylő módon. Ezen alkalmakon szinte 

valamennyiünkben felmerül a gondolat, hogy akár többször 

is lehetne ilyen az év során. A tavalyi mintára most mi láttuk 

vendégül egy kis eszem-iszomra (szebben mondva agapéra) 

a testvéregyház híveit a plébániaépület hátsó részében a múlt 

év folyamán rendbe hozott volt könyvtárszobájában. Hála 

Istennek, annyian voltunk, hogy alig fértünk a jó melegre 

fűtött teremben. 

Együttlétünk végén a legnagyobb barátságban és szeretetben 

váltunk el egymástól. 

 

Falkai György 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Sikerrel zárult a 7,5 millió Ft-os komposztálási projekt 

Csákberény - 2012.01.18. 

Környezettudatos település lett Csákberény 

 

Sikerrel zárult a Tudatos Csákberény elnevezésű - uniós támogatásból 

megvalósult - környezetvédelmi program. Csákberény Község Önkormányzata KEOP-2009-6.2.0/A kódszámú, Házi és közösségi 

komposztálást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása keretében 250 db komposztáló ládát osztott ki a falu lakóinak körében.  

 „Nagyon örülök, hogy a település majdnem minden udvarán található egy komposztáló láda. Ez hozzájárul a falu levegőjének 

javításához, hiszen ennyivel is kevesebbet tüzelünk el.” - mondta el dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere. 

A mintaprojekt keretében hasznos ismeretterjesztő előadássorozat került megrendezésre három alkalommal, valamint 1 fő 

komposztmester biztosította a projekt ideje alatt a szakmai segítséget. 

 A környezettudatos magatartás immáron beépült Csákberény község lakóinak mindennapjaiba, így a település jelentős lépéseket 

tett a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem ügyében. 

 

Az elnyert támogatás összege: 7 492 422 Ft. 

 

Dr. Vécsei László Polgármester 

Csákberény Község Önkormányzata 

8073 Csákberény Hősök tere 41. 

E-mail: polgarmester@csakbereny.hu 

Tel: 06-22/564-100 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

VAN ÜGYELET, MINDENKIT ELLÁTNAK A MÓRI KÓRHÁZBAN

Egy január eleji körlevél kapcsán –miszerint móron 

megszűnik a sürgősségi betegellátás- Vécsei László 

polgármester és Balika László a móri kórház főigazgatója 

személyes beszélgetésen tisztázta a kialakult helyzetet. A 

beszélgetést követően a móri kórház a Fejér Megyei 

Hírlapban tette világossá az új ellátási rendet: 

 

„Sokan félreértelmezték az intézmény közleményét, 

pedig változatlan formában működik ezután is a kórház 

sürgősségi fogadóhelyén az ügyelet - hangsúlyozza Balika 

Zoltán főigazgató.  

 

Január elsejétől változás történt a móri kórház és 

rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének betegfogadási 

rendjében. Az idei évtől hétközben, munkaidőben itt már 

nem látnak el a betegeket. A változás azonban nem értinti 

az ügyeleti ellátást: az összevont  kistérségi orvosi ügyelet 

továbbra is itt működik - hangsúlyozta érdeklődésünkre 

Balika Zoltán, a város fenntartásában működő intézmény 

főigazgatója.  

 

 A 2007-ben, részben pályázaton nyert  pénzből kialakított 

integrált sürgősségi fogadóhelyen a munkanapon, 

munkaidőben történő betegellátást önkéntes alapon végezte 

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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az intézmény. Finanszírozásához egy fillér támogatást sem 

kapott   a móri kórház és rendelőintézet, ráadásul az orvosok 

is leterheltek. Természetesen a sürgős panasszal  jelentkező 

betegek ezután sem maradnak ebben az időszakban sem 

ellátatlanul: fordulhatnak a háziorvosukhoz, fölkereshetik a 

szakrendeléseket, illetve  - indokolt esetben  - hívhatnak 

mentőt, amely a fehérvári kórházba szállítja a rászorulót.  

 

 A móri városi kórház és rendelőintézet az elmúlt években 

egy 700 millió forintos uniós pályázat eredményeként 

jelentős átalakításon esett át.  Ennek köszönhetően 

lépéselőnyre tett szert a többi, hasonló méretű kórházhoz 

képest. Az egynapos sebészet, ahol  évente 3000 operációt is 

el lehet végezni, február elsejétől lényegében  maximális 

kapacitással működhet,  a  csaknem két tucat szakrendelést 

magába foglaló kórházi járóbeteg ellátás pedig  tavaly 

novembertől  nyolcvan százalékkal több központi forráshoz 

jutott.  

Annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget jól ki tudják 

aknázni, új műszereket  - például másik ultrahang-

készüket  - szereznek be - mondta el lapunknak a 

főigazgató”     FMH 

 

 

A 90 ÉVES PINTÉR GYURI BÁCSI KÖSZÖNTÉSE 

Kilencvenedik születésnapja aljalmából Kovácsné Szabó 

Erika jegyző asszonnyal köszöntöttük Pintér Gyuri bácsit, 

aki húszéveseket megszégyenítő frissességgel és a rá 

jellemző sziporkázó humorral fogadott minket. 

Gyuri bácsi 1982-es hazaköltözése óta a csákberényi 

közösségi élet aktív szereplője.  

Évekig vezette a Nyugdíjas Klubbot, amelynek 

szervezésében a tagok számtalan kiránduláson vettek részt. 

Tevékeny szervezője volt a társadalmi munkáknak is. 

Kívánjuk, hogy a következő kerek évfordulót is hasonlóan 

jó hangulatban és jó egészségben ünnepelhessük együtt! 

Rendhagyó módon Gyuri bácsit kértem meg, hogy írja le 

nekünk rövid önéletrajzát:   

Csákberényben születtem, 1922. január 15-én. Öten 

voltunk testvérek, bátyám és a nővéreim a Világháború előtt 

születtek, öcsém pedig 1924-ben. Az öt testvér közül már 

csak én vagyok életben.  

Az elemi iskolát Csákberényben végeztem el.  

1936-ban apám elhalálozott 54 éves korában.  

1940-ben gépkocsivezetői vizsgát tettem Budapesten, 1942-

ben a Posta Központi Járműtelepen kezdtem el 

gépkocsivezetői munkámat.  

1943. október 1-jén hívtak be katonának, a székesfehérvári 

III/3-as hadtesthez. Még ebben a hónapban meghalt 

édesanyám 52 éves korában. A katonaságnál a 75-ös 

páncéltörő századnál a parancsnok gépkocsivezetője voltam. 

1944-ben a lengyelországi frontra küldtek bennünket, majd 

ez év október 15-ével Budapestre rendeltek. A 

visszavonulások során Csehországba mentünk. Itt ért 

bennünket május 9-én a háború vége, ekkor orosz fogságba 

kerültem, és 1947 novemberében kerültem haza.  

Hazatérésem után folytattam a postán a munkát. Közben 

különböző iskolákat végeztem: garázsvezetői szakképzés, 

autóipari technikum itt is érettségiztem. 1962-ben 

átkerültem a Budapesti Távbeszélő Igazgatóságra és ekkor 

elkezdtem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

ipar szakát, ahol okleveles közgazdaként végeztem.  

Később szakmai képesítésként a postatiszti képesítést is 

megkaptam. 1982-ben történő nyugdíjazásomig itt 

dolgoztam különböző vezető beosztásokban.  

Ekkor tértem vissza Csákberénybe, ahol a szülői ház helyén 

felépítettük a családi házat, azóta is itt lakom.  

1948-ban megnősültem, két lányom született, már 

mindketten nyugdíjasok.  A feleségem 1995-ben meghalt. A 

fiatalabbik lányommal élek. Három felnőtt unokám van.  

Amióta itt lakom, különböző társadalmi munkákban vettem 

részt, a koromra való tekintettel úgy döntöttem, hogy a 

fiatalokra hagyom ezt a munkát. 

Vécsei László Polgármester

HATALMAS JÉGHOKI CSATÁK A CSÁKBERÉNYI ÖREG TAVON 

Örömmel vették birtokba a csákberényi gyerekek és 

felnőttek a csákberényi Öreg Tó több mint 20 cm vastag 

jegét. Délutánonként és hétvégén egész nap hatalmas 

hokicsaták helyszíne a tó amelynek rekonstrukcióját a  Pro 

Vértes Közalapítvány  végezte az „Élőhely-rekonstrukciós 

beruházások a Vértesi Natúrparkban” elnevezésű, KEOP 

3.1.2. támogatású projekt keretében az állatok és a pihenni 

vágyó emberek örömére.  

Mindenkit hívunk és várunk egy kis korcsolyázásra, 

jéghokizásra, csúszkálásra, kirándulásra, teázásra, 

forraltborozásra jégolvadásig! 
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E.O.N. GALLYAZÁSI  FELHÍVÁS ! 

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok !  

A légvezetékes áramellátó hálózatok biztonsága, az energia ellátás színvonala csak akkor tartható fenn, ha a vezetékek 

környezetében a fák gallyazása rendszeresen megtörténik. 

Tudjuk, hogy a lakosság többsége szemében a gallyazási tevékenység negatív megítélés alá esik, mivel a fák akkor a legszebbek, 

ha természetes módon nőhetnek. Másrészt viszont az áramellátás biztonságának, színvonalának fenntartására is közérdek, tehát a 

gallyazási tevékenység elfogadottsága, a megelőzés fontosságának tudatosítása csak közös erővel érhető el! 

 Az elhanyagolt, vezetékekbe belenőtt illetve rádőlő fák okozzák az üzemzavarok, (áramkimaradások) legnagyobb részét! 

 Életveszélyes helyzetek (áramütés veszély) is keletkezhet a gondozatlan, vezeték közeli fák miatt: pl. a túl közeli ágak, 

fáramászás vagy gyümölcsszedés közben hozzá is érhetnek a vezetékhez. 

A villamos szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása azaz áramellátó vezetékeket veszélyeztető növényzet 

eltávolítása, a 122/2004.  (X. 15.) GKM sz. rendelet 16.§. alapján (köz- és magánterületen is)  az ingatlan tulajdonos feladata.   

Ha ez elmarad és –a csatolt táblázat mértékéhez képest- közelebb nőnek a fák illetve rádőlési veszély alakul ki, a 2007. évi 

LXXXVI. törvény 133.§-a kötelezi az EON Hálózatot a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolítására. Az EON Hálózat 

szerződött alvállalkozói a munkájuk során – az ágak fák növekedése miatt- a táblázatban megadott minimális megközelítési 

értékeknél nagyobb távolságra vágják vissza az ágakat. A kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket csak korlátozottan 

tudják figyelembe venni. 

Kérjük az ingatlantulajdonosokat / lakosságot, hogy:  

- rendszeres megelőző metszéssel akadályozzák meg a vezeték környezetében levő fák  ágainak az előírt távolságon belülre 

növését!  

-  vezeték magassághoz igazodó fatelepítéssel pedig segítsék elő, hogy a településen a biztonsági és az esztétikai igénynek 

egyaránt eleget tevő növénykultúra alakuljon ki. 

Köszönjük megértő támogatásukat: 

Szilágyi Adél területgazda (tel:22/525-489) 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Hálózati Régió  Székesfehérvár 

 

 

 

 

 

VALÓSÁG A LEGENDÁBAN  

JÁNOS VITÉZ ÉS ILUSKÁJA IGAZ TÖRTÉNETE: 

Buda alatt, a ráckevei régi temetőben járva egy különös 

útjelző táblán akad meg a tekintet: János vitéz sírja felé 

mutat a nyíl.  

A nyíl irányába haladva egy félbetört oszlopú síremlék áll. 

Rajta a felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János 

/rangjai és kitüntetései felsorolva/ aki nem más, mint Petőfi 

Sándor megálmodott mesehőse: János vitéz. 

Minden legendának van valóságmagva, amit nem szabad 

hagyni feledésbe merülni. 

De hát ki is volt Ő valójában?  A legenda már valóságos 

élettörténetté alakul át, korabeli ráckevei dokumentumokra 

támaszkodva. Már 1910-ben megjelent „Pest-Pilis-Solt 

vármegye Műemlékei” című monográfiájában említi meg 

Borovsky Samu a ráckevei műemlékek között Horváth N. 

János síremlékét, „A jobbágyból lett világlátott 

huszárkapitányról” írva. 

1774. május 10-én született Ráckevén. Az anyakönyv 

tanúsága szerint Piringer Jánosként látta meg a napvilágot. 

Apja Piringer Pál, édesanyja Gáspár Magdolna. A ráckevei 

nádfedeles házból hamarosan az égiek mezejére távozott az 

édesapa, akiről a kis Jánoskának nem is maradt emléke. 

A megözvegyült édesanya – hogy a kisfiú apa mellett 

nőhessen fel – a gyászév letelte után férjhez ment nemes 

Horváth János megyei perceptorhoz. Az édesanya kikötése 

volt, hogy a házasságkötéssel egyidejűleg a kis Jánost 

adoptálja a férje. Így lett Piringer Jánosból Horváth 

Nepomuki János. 

Az új házasság sem volt hosszú életű, az édesanya 

hamarosan meghalt egy következő gyerekszülésben. A kis 

Jánost rövid ideig mostohaapja nevelte, aki italozó lett, 

elverte csekélyke vagyonát is, és az árvát magára hagyva 

Ráckevéről elköltözött. Ekkor a gyermeket atyai nagybátyja, 

Piringer György vízimolnár vette magához. A molnárnak 

azonban volt már egy kislánya, Juliska. A két gyerek, Jancsi 

és Juliska együtt nevelkedett Piringer György házában. 

Jancsi gyerekként Ráckevén járt iskolába, majd Szőnyi Pál 

szabómesternél lett inas, később segéd. 

Fordulatot az 1793-as esztendő hozott életében. Európa 

háborúba ájult. A francia forradalom és a jakobinus 

mozgalom ellen katonai koalíció szerveződött. I. Ferenc 

császárnak katonára volt szüksége, ezért elrendelték az 

újoncozást. Ráckevének három lovas huszárt kellett 

kiállítania teljes felszereléssel a város költségén. 

A szabócéh javaslata alapján került Horváth N. János az I. 

huszárezredbe, 12 éves szolgálatot vállalva a városért. 

Amikor a fejébe nyomták a díszes csákót, a 19 éves 

fiatalember egyedül Juliskát sajnálta itthagyni, akihez már 
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Vezeték és 
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gyengéd szálak fűzték. Minderről az 1845-ben írt 

végrendelete árulkodik. Ezredével szolgálati helyére, Észak-

Itáliába (Taljánországba) került. Itt kiválóan megtanult 

németül, olaszul és – mert többször jártak francia területen – 

franciául is. A kemény kiképzés után gyorsan emelkedett a 

ranglétrán. 1794-ben káplárrá (tizedessé) léptették elő.1813- 

 

tól már francia földön zajlott a háború. Napóleon hatalmas 

vereséget szenvedett a lipcsei csatában. Az újabb 

hadjáratban Horváth N. János már kapitányként vett részt, 

önálló lovasszázad élén. Katonai érdemeiért ekkor kapta 

meg az Armadia Keresztje kitüntetést. 

1814 márciusában nemzetközi nyomásra Napóleon 

visszahelyezte a pápát jogaiba. A francia követ előzetesen 

jelezte, hogy a pápát napokon belül átadják a határ mellett 

szolgáló Radeczky ezred „fiók strázsájának”. Ez a „fiók 

strázsa” Horváth N. János lovasszázada volt. A század két 

nap alatt kelt át az Alpokon a pápát kisérve. A 72 éves pápa 

az Alpokon átvezető havas útszakaszon dideregve fázott, 

ekkor Horváth N. János saját köpönyegét és mentéjét 

terítette az alvó pápára. Ezt a jelenetet a vatikáni könyvtár 

folyosóján ma is látható falfestmény örökíti meg, melyen a 

hintóban alvó VII. Pius fehér huszárköpennyel van 

letakarva. Körülötte mentében lévő huszárok lovagolnak, 

csak egyikőjükön nincs dolmány és mente. 

Az egyházi vezetők és Róma lakossága hálás tisztelettel 

fogadta a magyar huszárokat. A pápa díszlakomát adott 

tiszteletükre. Őszentsége az ezrednek zászlót adományozott, 

Ferenc császár az újjászervezendő pápai hadseregnek száz 

magyar csikóval, száz lovas fegyverzettel és kétezer 

gyalogsági felszereléssel fejezte ki elismerését. Horváth N. 

János pápát kísérő küldetése a nemzetközi nagypolitika 

részévé vált.  

Megkapta az ezüst sarkantyús csizmát, majd Nápolyban a 

királytól átvehette a Szicíliai Arany-Kereszt kitüntetést. 

1845-ben íródott végrendeletében az ezüstsarkantyús 

csizmát hajdani Juliskája fiának hagyományozta, a 

kitüntetésekkel kapcsolatban pedig úgy rendelkezett, hogy 

síremlékére véssék fel a Krisztus Keresztet, a Szicíliai 

Keresztet és az Ármádia Keresztjének másolatát. 

1814. júliusban az ezredet visszarendelték az osztrák-francia 

határ térségébe. A távozó ezred tisztjeit a pápa audiencián 

fogadta, Horváth N. Jánost pedig a Krisztus-rend Gyémánt 

csillag rendjellel tüntette ki, ez a pápa által személyesen 

adományozható legmagasabb kitüntetés. Így lett Horváth N. 

János a Krisztus-rend és a Szent György-rend lovagja. 

Ez a rendjel 1815-ben Milánóban készült, rajta arcképe 

felismerhető. Halála után a Krisztus-rend csillagát Juliska 

örökölte. Juliska halála után a ráckevei katolikus templomba 

került, ahol az áldoztató kehelyre forrasztották. 

1937-ben letétként a székesfehérvári Egyháztörténeti 

Gyűjteménybe helyezték el, ma is ott őrzik./Ktsz.99./ 

Napóleon bukása után Európa fellélegzett. Jánosunk is 

megelégelte már a 22 évi katonai szolgálatot és 

nyugdíjazását kérte. Ekkor mindössze 41 éves volt. 

Milanóban még megfestette saját portréját majd hintón 

visszament szülővárosába, Ráckevére. Elsőként Juliskát 

kereste, aki az elmúlt 22 évben férjhezment Gáspár János 

vízimolnárhoz és szeretettel nevelte szintén János névre 

hallgató egyszem fiacskáját. A kapitány eltemette lelkében a 

régi szerelmet, ami életük hátralévő része végig szoros 

barátsággá vált, amit 1845-ben írott végrendelete is tükröz. 

„Gáspár Jánosnénak született Piringer Juliannának 

hagyom….a kapitányi portrémat a fekete rámában, s 

……minden fenn maradó pénzemet s a Krisztus és Armádia 

Keresztem. ”Ezüst sarkantyús csizmáját pedig Juliska fiára 

hagyta. (Az arckép a Gáspár családtól a ráckevei Árpád 

Múzeum tulajdonába került Ltsz.66.432.1) 

Ráckevén házat, földet vásárolt, de 1824-ben ismét 

uniformist öltött a császár hívására és főkapitányi rangban a 

testőrségben vállalt szolgálatot. A gárdánál tizenegy évet 

szolgált, majd hatvanegy éves korában végleg búcsút 

mondott a katonaéletnek. Letelepedhetett volna bárhol, de a 

szíve hazahúzta Ráckevére. Ettől kezdve már csak 

emlékeinek élt. 73 évet adott számára a sors. 1847. február 

7-én halt meg Ráckevén. 

De hogyan lett a legenda valóságmagvából János vitéz? 

Egyáltalán, Petőfi hogyan tudhatott az árva gyerekből lett 

legendás huszárkapitányról? 

Petőfi a János vitézt 1844-ben írta. Dömsödön egy évvel 

később tartózkodott, így tehát korábban kellett hírt hallania a 

vitézről! Petőfi pedig Ráckevén sohasem járt, akkor honnan 

az információ? Magyarázat erre is van. A kulcsot Ács 

Károly személye jelenti, aki ugyancsak 1823-ban született 

Ráckevén, jogi tanulmányait Kecskeméten végezte. A jogot 

tanuló Jókai 1842 őszén egészségi okokból Pápáról 

Kecskemétre iratkozott át, ott Ács Károllyal közeli 

barátságba került. 1843-ban Kecskemétre érkezett Petőfi is. 

Korábban Jókai és Petőfi együtt diákoskodtak Pápán. Jókai 

hozta össze Petőfivel Ács Károlyt. A többhónapos együttlét 

során mesélhetett a ráckevei Ács Károly a neves 

huszárkapitányról. Barátságuknak köszönhetjük Petőfi 

Sándor örökéletű, szépséges „János vitéz”-ét. 

Ráckeve város lakossága János vitéz díszkutat állított 

emlékére a Szent István téren. 

A dokumentumok az Árpád Múzeumban megtekinthetők. 
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