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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
3. évfolyam 2. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2012. április 15. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK  

Kedves Csáberényiek! 

 

A Csákberényért Alapítvány az idei évben is megrendezi a 

falunapot, mely a „Csákberényi Hagyományőrző Családi 

Nap” címet kapta. 

A falunapon szeretnénk, egy kiállítás keretén belül 

bemutatni a helyi kézművességgel – akár hobbi szinten is – 

foglalkozó csákberényiek népművészeti tárgyait (pl.: 

goblein, hímzés, kosárfonás, szalmából készült dísztárgyak, 

kerámia, fafaragás stb). Kérünk mindenkit, hogy az 

alapítvány felé jelezzék kiállítási szándékukat. A kiállított 

tárgyak védelmét az alapítvány biztosítja. A kiállításon 

bemutatjuk a farsangi bálra készült maskarákat is. 

 

Az idei évben is megrendezésre kerül az utcák-terek 

kispályás foci bajnokság. Ismét lesz főzőverseny, Berény 

Szépe verseny. Első alkalommal kerül megrendezésre 

Berény legerősebb embere megmérettetés, mely 

lebonyolításához várjuk az ötleteket. 

Az óvódások és iskolások között idén is hirdetünk 

rajzpályázatot „Egy év Csákberényben” címmel! A rajzokon 

szeretnénk viszontlátni a faluban megrendezett események 

(gyerekprogramok, ünnepi rendezvények stb. ) történeteit, 

emlékeit.  

Mindegyik verseny feltételeit, részleteit a későbbiekben még 

megírjuk. 

Akinek van megunt, régi könyve annak felajánlását várjuk a 

falunapra, hogy az eladott könyvek bevételéből a könyvtár 

tartalmát bővíteni tudjuk. 

 

Ötleteljünk együtt! 

 

Az alapítvány szeretne felkérni mindenkit, hogy akinek 

javaslata van a falunapi programokkal kapcsolatban, kérjük 

keressen meg bennünket. 

A fellépők között, szívesen látnánk helyi tehetségeket is, 

akik szívesen lépnének fel a falunapon. 

 

Várjuk Önöket a következő alapítványi ülésre 2012. 04. 20.-

án 18:00.-kor az iskolában. 

Dr. Kovács Krisztina 

Csákberényért Alapítvány Elnöke

         

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A kommunális adóról 

A kommunális adó célja: A magánszemélyek kommunális 

adójából származó bevételt az önkormányzat 

közműfejlesztési- és infrastruktúra fejlesztési célra, 

valamint környezetvédelmi feladatok ellátására 

használhatja fel. (1990. évi C. törvény a helyi adókról) 

Csákberényben –a Fejér megyei települések közül talán 

egyetlenként- a szemétszállítás díját az önkormányzat fizette 

a Depóniának (kb. 16.000 Ft/év/ háztartás). Ez a 

Depóniának kényelmes volt hiszen nem nekik kellett 

küzdeni a szemétszállítási díjak beszedésével.  

A Csákberényi Hírek 2010. dec. 15-i számában jeleztem, 

hogy ha a kommunális adófizetési morált nem sikerül 

jelentősen javítani, nem marad más megoldás mint  „áttolni” 

a problémát (a díjak beszedését) a Deponiára. 

Sajnos a 465 kommunális adóalanyból 190 nem fizette be 

határidőre az adót. Tőlük csak letiltással (vagy még úgy 

sem) sikerült az adót beszedni.  

 

 

Nyilvánvaló, hogy 15.000 Ft kivetett (és csak részben 

befolyt) kommunális adóból nem lehet kifizetni a 16.000 Ft-

os szemétszállítást plusz a közvilágítást, fűnyírást, hótolást 

stb.  

Fejlesztésre pedig végképp nem  maradt semmi forrás.  

A szemétszállítási díj bevezetésével egyidejűleg a 

kommunális adó 7.000 Ft-ra csökkent a belterületi 

ingatlanok esetében. A zártkerti ingatlanok kommunális 

adója változatlanul 15.000 Ft maradt ami nyilvánvalóan több 

mint amennyi szolgáltatást ezért a külterületi ingatlanok 

tulajdonosai kapnak. A képződő forrást (amit eddig 

felemésztett a belterületi deficit…) a külterületi 

infrastruktúra fejlesztésére szeretnénk felhasználni.  

Összehasonlításként néhány környező település kommunális 

adója amit a lakosok a szemétszállítási díjon felül fizetnek: 

Csókakő: 17.000 Ft/ év, Söréd: 6000 Ft/év, Zámoly: 8.000 

Ft/év, Magyaralmás: 10.000 Ft/év, Isztimér: 5.000 Ft/év, 

Bodajk: 8.000 Ft/év, Bakonycsernye: 8.600 Ft/év, 
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Fehérvárcsurgó, Pusztavám, Csákvár: nincs de ott jelentős 

az iparűzési adó bevétel. 

Elkészült a tófenéki járda 

Húsvétra elkészült a Dózsa György utcát az István és 

Kossuth utcával összekötő 170 méter hosszú térköves járda. 

Mostantól száraz lábbal tudnak eljutni a falu központjába a 

csigai lakosok. 

 

 

Adósságkezelési szolgáltatás 
 
A Csákberényi Hírek 2011. októberi számában már írtam az 

akkor bevezetett adósságkezelési szolgáltatásról.  

A szolgáltatás keretében lehetőség van az adósságkezelési 

szakemberrel az adósságprobléma átbeszélésére és a 

kilábalási stratégia közös kidolgozására.  

A programban részt vevő adós helyett az adósságkezelési 

szakember tárgyal a közművekkel és ér el részletfizetést.  

Sikeres együttműködés esetén az adósnak csak a tartozás 

25%-át kell részletekben fizetnie, a fennmaradó 75%-ot az 

Önkormányzat és az állam finanszírozza.    

A program beindítása óta volt már olyan lakos akinek 

sikerült több százezer forintos közüzemi tartozását 

rendeznie.  

Ezúton szeretnék bíztatni mindenkit, aki közüzemi tartozás 

miatt nehéz helyzetbe került, hogy ne hagyja elmérgesedni a 

helyzetet, mihamarabb éljen a lehetőséggel. 

Adósságkezelési szolgáltatás ügyfélfogadási rendje: minden 

szerda 13-15 óráig a Községházán. 

Parkosítás 

Krausz Tamás a Móri Flóra Bt. tulajdonosa nagy 

mennyiségű facsemetét (juhar, kőris, vérszilva) és cserjét 

(boróka, fagyal) adományozott Csákberénynek. Mutatós 

fasorok létesültek a Rákóczi utcán, a temető előtt és a Merán 

Parkban. Bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz és a 

csemeték megmaradnak. Ezúton köszönjük Tamás 

nagylelkűségét! 

Programváltozás 

Az ovis programok túlzsúfoltsága miatt az ovis jótékonysági 

nap új időpontja szeptember 8 szombat! 

A csákberényi civil szervezetek 2012-es 

önkormányzati támogatása 

Csákberény S.E. 300 000 Ft 

Polgárőrség 200 000 Ft 

Vöröskereszt 100 000 Ft 

Nyugdíjasklub 100 000 Ft 

Hagyományőrző Egyesület 100 000 Ft 

Bornap 200 000 Ft 

Betyárnap 100 000 Ft 

Református Egyház 200 000 Ft 

Katolikus Egyház 200 000 Ft 

Csákberény Fejlesztéséért Egyesület 

(pályázati önerő) 350 000 Ft 

 

 

Az Önkormányzati híreket, cikkeket összeállította:  

Dr. Vécsei László Polgármester 

VÉRADÁS 

Március 5-én az iskola folyosóján már 15 órakor kisebb sor 

alakult ki azokból, akik a soron következő véradásra 

várakoztak. A novemberi véradás helyszíne még a 

meglehetősen hűvös kultúrházban zajlott, de a téli örömök 

öreg-tavi derűs, ámde fagyos alkalmai után már senki sem 

vágyott ezen dermesztő érzések tavaszi újraélésére. 

A legutóbbi véradásra 35 személy jelentkezett és 34-en 

adhattak vért.  

Volt új donor, és olyanok is, akik utoljára adhattak vért, 

ugyanis 65 év a „végső” korhatár. 

Megkaptuk a következő két véradás időpontját is, mely 

június 25-én és október 15-én lesz. 

Köszönjük minden önzetlen véradó segítségét, mert igazán 

elmondhatjuk, hogy „jobb adni, mint kapni”. 

 

 Huszár Lászlóné Vk. titkár
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NŐNAPI ÜNNEPSÉG A CSÁKBERÉNYI NYUGDÍJASKLUBBAN

Ez az év sem telhetett el a szebbik nem ünnepe 

nélkül! Március nyolcadikán, délután köszöntöttük a 

nyugdíjasklub hölgytagjait a kultúrházban. Mintegy 

harmincan jöttünk össze és izgatott várakozással teltek az 

első percek. A várakozást oldotta a köszöntő koccintás és a 

jó ismerősök beszélgetése.  

Elnökünk, Barta Viktorné rövid megnyitójában áttekintette a 

közelmúlt eseményeit, a már megvalósított terveket és a 

megyei nyugdíjas szövetségben történteket. 

 

 A közeljövő tervei közül megemlítette a Tamásiba tervezett 

fürdőlátogatást (márc. 28.). Felhívta a figyelmet a tagdíjak 

rendezésére, megemlítette az újonnan jelentkezett tagokat és 

sajnálattal említette azokat, akik egészségi állapotuk miatt 

már nem látogatják rendezvényeinket.  

 

Ezt követően Kőrösi Ödön alpolgármester úr emelkedett 

szólásra és a hölgyek rövid köszöntése után virággal 

kedveskedett Bartáné Erzsikének – személyén keresztül 

szinte mintegy a klub minden hölgytagjának.  

Jó hangulatban töltöttük az időt, és ezt nagyban segítette a 

gondos és lelkes előkészítés, a sok-sok hozott finom 

sütemény, borocska. Vidám nótázással, versekkel múlattuk 

az időt. Megemlékeztünk Máhr Zoltán verseskötetének 

nemrég volt bemutatójáról is. Búcsúzáskor mindenki kapott 

egy kis kerámia falucímert, a nálunk alkotó Szmola Edina 

keramikus munkáját. 

Lelkes csapat jó hangulatú összejövetele volt ez a Nőnap, s a 

folytatás is ígéretes lesz: a március 15.-i ünnepélyre 

rendbehozzuk a hősi emlékművek környezetét, énekkarunk 

kis műsort is ad majd.  

Mire ez a cikk megjelenik, a fentiek már múlt időben 

lesznek. A Nőnapról készült fényképek megtekinthetőek a 

Facebook –on, „Csákberényi nyugdíjasklub nőnapi 

összejövetele” címen. 

Varga Csaba

 

MÁRCIUS 15 – NEMZETI ÜNNEPÜNK 
 

 

E napon a Magyar szabadságharc kezdetét 

ünnepeljük, s egyben jelképpé is vált e nap: a nemzet 

szabadságának szeretetét fejezzük ki.  

Zsúfolásig megtelt kis falunk művelődési házának 

nagyterme március 14.-én, a késő délutáni órákban. Szép 

számmal gyülekeztünk, izgatottan készülődtek az általános 

iskola 3. és 4. osztályos diákjai. A Himnusz közös 

eléneklése után Ők idézték fel a forradalom és 

szabadságharc eseményeit, a 12 pontot, a Nemzeti Dalt. 

Monumentális erővel csendült fel a hangszórókon keresztül 

a Föltámadott a tenger. (Petőfi Sándor megzenésített verse) 

Petőfi Sándor egyik legnagyobbmagyar költőnk, az Ő 

neve elválaszthatatlan a forradalomtól. Halálába a nép 

nehezen törődött bele. A szeretett költőről több legenda 

született, az egyik ilyen Kevély Kereki története…jó 

választás volt a műsorba. A ma élő emberek számára is 

tanulsággal szolgálhat. A gyerekek szépen szavaltak, 

ügyesek és felkészültek voltak. Magabiztosan mozogtak a 

színpadon, szépen artikuláltak és tisztán énekeltek. A 

színvonalas műsorért köszönet a két felkészítő tanárnak: 

László Lajosnénak és Borbély Józsefnek. Sajátos hangulatot 

árasztottak Mátyás Gáborné esztétikus dekorációi. A műsor 

után a tömeg átsétált a „48-as” emlékműhöz.  

A hosszú tél után jóleső érzés volt látni a kiültetett 

árvácskákat, a rendbe tett parkokat, amelyet ismét a 

nyugdíjas klub asszonyai tettek rendbe.  

 

Dr. Vécsei László (falunk polgármestere) méltatta március 

15 jelentőségét, fájón időszerű gondolatokat hallottunk Tőle. 

Amíg a civil szervezetek elhelyezték koszorúikat, a 

nyugdíjas klub asszonyi énekeltek. Ismét Kőrösiné Marika 

készítette fel Őket. A Szózat eléneklése után véget ért 

Csákberényben, 2012-ben az az ünnepi megemlékezés, 

melyet a forradalom és szabadsághars 164. évfordulója 

alkalmából rendeztek. 

Bozó Mária 
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TAVASZ AZ ÓVODA UDVARBAN 

Idén is megérkezett a tavasz és vele együtt jöttek a kerti 

munkák is. Ahogy az otthonunk körül igyekszünk a feléledő 

természetet segíteni az óvoda udvarán is talál munkát a 

szorgos kéz. Mint minden évben most is elkélt a segítség. Ez 

alkalommal azonban ennél többről volt szó.   

A játszótéri eszközök, játszószerek és azok telepítésével 

kapcsolatos (biztonságtechnikai) követelményeket 

alapvetően két Uniós szabvány (az átfogó MSZ EN 1176, és 

az MSZ EN 1177) határozza meg. A szabványok egyik fő 

célja, hogy alkalmazásukkal csökkenthető, minimalizálható 

legyen a játék közben bekövetkező sérülések kockázata.  

Annak ellenére, hogy ovis gyerkőceinket –véleményem 

szerint- eddig is maximális biztonságban tudhattuk, a 

szabályok ránk is vonatkoznak. Így néhány játékunkat 

cserélni kellett. Mivel az óvodánk erőforrása korlátozott ez 

csak úgy valósulhatott meg, hogy ismét példás 

összefogással, mi szülők siettünk a hívó szóra. Jó volt látni a 

sok apukát és anyukát, és velünk együtt a gyerekeket, amint 

együtt, mindannyian azért tevékenykedtünk, hogy a 

gyerekeink másnap boldogan vehessék birtokba az új 

játékokat. A sok munka ellenére nagyon jó hangulatban, sok 

nevetéssel, nagy zsíros-kenyér evéssel (ami már 

hagyománybak számít) telt a délután. A gyerekek boldogan 

játszottak körülöttünk, élvezték a nagy nyüzsgést, átjárta 

őket az új játékok okozta izgalom. Segítettek hordani a 

homokot, talicskázták a száraz faleveleket, vagy csak 

játszottak, de velünk voltak, együtt voltunk, közben pedig a 

munka haladt. 

A magam részéről, mint a szülői munkaközösség tagja, 

illetve mint szülő is szeretném megköszönni mindenkinek, 

hogy ott volt és segített.  

Bár az élet minden területén jellemző volna ez az 

összefogás, amit itt is tapasztalhattunk. 

Balázs Judit

ISKOLAI KRÓNIKA 

Ugyan április elejét írunk, tekintsünk vissza az elmúlt 

másfél hónapra, ugyan is voltak olyan események iskolánk 

életében, melyek nem csak iskolánk, hanem községünk jó 

hírét is öregbítették. 

Haladjunk kronológiai sorrendben: 

Március 3-án örömmel adtunk helyet iskolánk egykori 

diákja, a csákberényi születésű, Pusztavámon élő Máhr 

Zoltán első verseskötetét bemutató író-olvasó 

találkozójának.  

 

A szép számú érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a 

termet. Nekünk, falubelieknek külön élmény volt, ahogy 

régi képek elevenedtek meg az elhangzott versek kapcsán. 

Máhr Zoltán Testem és Lelkem! című verseskötete 

megvásárolható a községházán 1500 Ft-os áron. 

Március első hetében részt vettünk az óvodai szülői 

értekezleten. Bemutattuk iskolánkat, a benne folyó munkát. 

A leendő első osztályos tanító néni – László Lajosné Erzsike 

– az első osztályról, annak apró-cseprő részleteiről adott 

képet az érintett szülőknek.   

A február vége, március szűk első két hete a 3-4. 

osztály életében a nemzeti ünnepünkre való készülődés 

jegyében telt. Egy kicsit nehezítette és bizonytalanná tette a 

készülődést, hogy ekkor már javában tartott az influenzás 

időszak. (A gyerekek lelkesedésére jellemző volt, hogy 

voltak olyanok, akik ha a tanítási órákat ki is hagyták, a 

délutáni próbákra betegen is eljöttek!) 

Március 14-én délután ünnepelte településünk az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulóját. 

Gyermek és felnőtt ünneplőbe öltözött, s izgalommal várta 

az ünnepély kezdetét a művelődési házban. Az irodalmi 

műsor hangulatát emelte a szép díszlet, melyért külön 

köszönet a Mátyás házaspárnak és Réka lányomnak. A 

gyermekek profi előadásáért vastaps volt a jutalom. 

Köszönet a felkészítésben oroszlánrészt vállaló két 

osztályfőnöknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az 

emlékezetes délután. A hagyományainknak megfelelően a 

művelődési házból közösen vonultunk át az emlékműhöz, 
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ahol polgármester úr ünnepi beszédét követően elhelyeztük 

a kegyelet koszorúit, virágait. Közben a nyugdíjas klub 

alkalmi kórusa Kossuth-nótákat énekelt. 

Március 26-án és 27-én tartottuk a leendő első 

osztályosok beíratását. Mind a nyolc érintett gyermek szülei 

időben megérkeztek, s megtiszteltek bennünket azzal, hogy 

a mi iskolánkat választották. Biztos vagyok benne, hogy jól 

döntöttek, s nem fognak csalatkozni bennünk. 

Természetesen azt nem ígértük és ígérjük, hogy „minden 

rózsaszín” lesz, de azt igen, hogy biztos alapokat kapnak a 

nálunk 4 évet eltöltő nebulók, s megállják helyüket a 

választott iskolájukban. S itt következzék igazolásul egy 

örömteli hír: Gyuricza Bence a móri Zimmermann Általános 

Iskola 8. osztályos tanulója, volt tanítványunk (4 évig 

Lászlóné Erzsike osztályába járt!) kapta idén tavasszal a 

Zimmermann-emlékérmet, melyet minden évben egy 8. 

osztályos tanulónak adományoznak kiemelkedő 

tevékenységéért, példamutatásáért. Az elismerésről a 

diákönkormányzat javaslata alapján a nevelőtestület döntött, 

titkos szavazással. Gratulálunk Bence! 

Végezetül egy programunkról, amely hamarosan 

következik: a tavaszi szünet után papír- és vasgyűjtést 

tartunk, melynek pontos időpontját szórólapon fogjuk 

jelezni. Ezúton is kérjük, hogy segítsék iskolánkat papír- és 

vashulladékuk felajánlásával! Előre is köszönjük! 

Csákberény, 2012 április 6.                                                                                                      

Borbély József  tagintézmény-vezető         

 

CSÁKBERÉNYI DIÁKOK SIKEREI

A csákberényi Gyuricza Bence, a móri Dr. Czimmermann 

Ágoston általános iskola nyolcadik osztályos tanulója kapta  

Czimmermann emlékérmet.  

A Zimmermann-emlékérem pénzjutalom nélküli elismerés, 

melyből évente  adományozható egy 8. osztályos tanulónak, 

aki kiemelkedő tevékenységével, példamutatásával az iskola 

jó hírnevét növelte. Az emlékérmet a Zimmermann napon az 

iskola közössége előtt kell átadni. 

A tanulónak való odaítélésről – külön szempontok szerint – 

a diákönkormányzat   javaslata alapján a nevelőtestület 

titkos szavazással dönt. 

Bence alsós tanítója László Lajosné Erzsi néni volt, aki a 

szeptemberben induló első osztály tanító nénije lesz.  

Gyuricza  Luca és Rideg Judit megnyerte a megyei 

honismereti versenyt. 

Eredményeikhez szívből gratulálunk! 

 

ZENGŐ ÓVODA ETALON SPORT TAGÓVODÁJA  

H Í R E K a -ból – 

 

2012. január 24-én a „NAGYCSOPORTOSOK 

TÍZPRÓBÁJÁN” vettünk részt Móron. A Wekerle 

Sportcsarnokban a Zengő Óvoda 10 tagintézményének 

nagyjai tették próbára ügyességüket, versengtek az apró 

ajándékokért. 

Február 2-án a fehérvárcsurgói óvodások voltak a 

vendégeink – a MACIS HÉT keretében. Gyertyaszentelő 

napján maci csalogató, maci kereső, maci táncoltató 

dolgokat csináltunk, s együtt lestük az időjárást, vajon 

meglátja e árnyékát a medve. Bizony, napsütéses volt az idő, 

a medve megijedt az árnyékától, s még visszabújt a 

barlangjába… Azóta is várjuk a jó időt! 

Az óvó nénik (macis) bábelőadását nagy örömmel fogadták 

a gyerekek. (A nagyhatalmú sündisznócska) 

A FARSANG mindig „csodavárás” a gyerekeknek – volt 

időnk ráhangolódni, mert az idén a farsang legvégén 

maskaráztunk. Jelmezbe bújva játszottunk egész nap, bűvész 

szórakoztatta a gyerekeket, aztán az óvó nénik mesejátéka 

zárta a napot.  (A kiskakas gyémánt félkrajcárja) 

Fontos dolgokról kellett beszélnünk, ezért „5 ÓRAI 

TEÁRA” hívtuk a szülőket március 8-án – aztán vendégünk 

volt Lakatos (Sáfrán) Zsuzsa, aki társszerzőként írt 

könyvecskéjét mutatta be (Pisti naplója), és segítő 

gondolatait adta át számunkra. 

Ebben az időszakban készítettük el a gyerekek ÍRÁSOS 

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSÉT, amelyet mindenkivel 

személyesen beszéltünk meg. Ezáltal nyomon követhetik a 

szülők is gyermekük óvodai  fejlődését. 

Március 12-én GERGELY NAPJÁN ELLÁTOGATTUNK 

AZ ISKOLÁBA  - az elsősökkel és tanító nénijükkel 
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belekóstolhattunk az iskolai életbe – együtt számoltunk, 

„olvastunk”, játszottunk egy délelőttön át. Élmény volt 

kisebbeknek, nagyobbaknak egyaránt. 

Másnap JÖTTEK HOZZÁNK A „HUSZÁROK” – immár 

hagyományosan, a táncos fiúkkal ünnepelünk, köszöntjük 

március 15-ét. Igazi ünnep ez minálunk, kívül, belül 

ünneplőbe öltözünk ezen a napon, de ezt sok közös 

készülődés megelőzi. Ettől válik igazivá! 

A következő hetünk A VÍZ VILÁGNAPJÁHOZ 

KÖTŐDŐEN „VIZES” PROGRAMOKKAL TELT –  

többek között a környezetvédelem oldaláról közelítettünk 

meg problémákat és kerestük a megoldásokat, mit tehetünk 

MI  a környezetünk érdekében.  

És már március végét írunk, amikor a legkisebbeket vártuk 

az oviba – 12 leendő kis óvodás JÖTT EL BEIRATKOZNI, 

ugyanakkor a nagyjaink (8-an) az iskolában tették ugyanezt.  

A  következő napon a szülőket is óvodába hívtuk, 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, UDVARRENDEZÉS, új 

játékok telepítése volt a feladat. Nyüzsgött az udvar, nagyon 

sokan eljöttek és segítettek, hogy minden a helyére kerüljön. 

Az új játékokat (hinta, homokozó, babaház) részben 

költségvetésből, részben pedig az összegyűjtögetett 

pénzünkből (papírgyűjtés, marhavágás, ….) vásároltuk. 

Köszönöm, hogy itt voltatok ennyien! 

Másnapra a SÖRÉDI ÓVODÁSOKAT VÁRTUK , együtt 

hordoztuk meg, majd ÉGETTÜK EL A KISZÉT, jelezvén, 

hogy elegünk van már a télből, hideg szélből – jöjjön a 

tavasz, vesszen a tél! (Virágvasárnaphoz  kötődő szokásként 

tesszük ezt már évek óta.)  

„TAVASZLESŐ” TÚRÁN is voltunk az erdőben – nagyot 

kirándultunk – hóvirágot, ibolyát, kankalint, tavaszi héricset 

csodáltunk meg az ébredő természetben – és a gyerekek már 

jól tudják, hogy nem tépjük le, vigyázunk rájuk és csak 

gyönyörködünk bennük. 

A nyuszi váró hét is sok tevékenységgel zajlott – a 

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS során tojást berzseltünk, a kicsik 

papírtépős technikával ügyeskedtek, tojástartót 

barkácsoltunk, nyuszis meséket meséltünk, a fiúk locsoló 

verset tanultak, és  a legjobban várt esemény a 

TOJÁSKERESŐ NYUSZI TÚRA volt. Mire 

visszaérkeztünk az oviba, oda is megérkezett a nyuszi… 

Ezek „csak” a programjaink, a mindennapi munka 

tevékenységei ezek köré az események köré épülnek. Sok-

sok élménnyel tapasztaltatjuk meg a gyerekekkel az őket 

körül vevő világot – ezáltal tanulnak, fogadják be az 

ismereteket , miközben úgy tűnik, csak játszunk… 

                                                                                                               

Sáfrán Andrásné 

A programjainkról készült fényképek megtekinthetők a 

facebook-on (Óvoda Csákberény). 

 

TOJÁSGURÍTÁS 

Azért az égiek most is velünk voltak!  

 

Igaz, esett, de szerencsére amikorra kellett, abba hagyta, és 

sokan gumicsizmát húztak, kabátba bújtak és jöttek! 

A „nefelejcses” asszonyok sokat készülődtek, hogy örömet 

szerezzenek a gyerekeknek, hát el nem maradhatott ez a 

program! 

A kedves kis ajándékok mellett sok édességgel, gyümölccsel 

is meglephettük a gyerekeket egy-egy játék során – egy 

egész karton banánt Zsigmond Istvánéktól és Horváth Józsi 

bácsiéktól, csoki tojásokat Huszár Gézáné Panni nénitől, az 

MSZP helyi szervezetétől pedig 5000 forintnyi csokoládét 

kaptunk. Berkiné Kati néni meg egy nagy tálca húsvéti 

kalácsot, süteményt tett le az ünnepi asztalra, amit nagy 

örömmel fogyasztottak el a tojásgurítós vendégek.  

Köszönjük szépen! 

 

A Kossuth rádió Szombat délután című műsorában élő 

közvetítésben adott hírt e csákberényi eseményről. Ország-

világ megtudhatta, hogyan gurítjuk mi a tojást a kopasz 

hegyeken! 

                                                                                                    

Sáfrán Andrásné 

 

 

ELEKTROMOS HULLADÉKOT GYŰJTÜNK! 

A használhatatlan elektronikai berendezéseket most az ÓVODÁBAN GYŰJTJÜK. 

Kérjük, hogy április 16-án reggelig hozzák be az óvodába ezeket a veszélyes anyagnak minősülő 

berendezéseket, 

 amelyekért óvodánk pénzbeli támogatást kap. 

Gyermekeinkkel együtt így is védjük a környezetünket! 

 

Köszönjük! 

Az óvoda Dolgozói 
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CSINÁLJUNK HELYI TERMELŐI PIACOT! 

Még a télen, egy pincei borozgatás közben, az új oktatási 

törvénytervezet kapcsán került elő az a régi gondolat, 

hogyha megszűnne az iskola, a falu is meghalna. Az én 

válaszom az volt, hogy a falu, -ahogy én ismertem- már 

régen nem az, ami volt régen. 

Csak emlékeztetőül néhány példa: a második világháború 

után az ország állatálománya nagyobb volt mint ma. A 

háború után az éhező városi lakosságot élelmiszer-

szállítmányokkal segítették vidékről, ez igy volt 1956-ban is 

amikor a közellátás nem működött. A falusi lakosság a 

mezőgazdaságban dolgozott és a saját szükségletén felül 

ellátta a városokat is élelmiszerrel. Ma a legnagyobb 

munkanélküliség nem a városokban, hanem vidéken van. 

Nézzük meg mi a helyzet nálunk: A falu határa méretében 

nem sokat változott, ( leszámítva az eszement Golf-pálya 

építésre kivont 175 ha területet), régen a termelő szövetkezet 

foglalkoztatta a falu jelentős részét, ma a nagybirtok 

rendszer miatt alig dolgozik valaki a mezőgazdaságban. A 

korábbi jelentős mértékű állattartás visszaszorult, 

szarvasmarhát egyáltalán nem, sertést, baromfit alig találni a 

portákinkon. Az emberek vagy nyugdíjasok már, a 

fiatalabbak pedig a környező városokba eljárnak dolgozni. A 

falu idősotthonná, a fiatalabb korosztály részére szálláshelyé 

változott. A legnagyobb helyi munkaadó az önkormányzat 

lett. Az emberek a napi élelmiszer-szükségletüket az 

áruházláncok polcairól szerzik be, melyek legtöbbje külföldi 

tulajdonban van és külföldön megtermelt árút kínál. A vidék 

lakosságát az önellátásról sikerült úgy a fogyasztói 

társadalom részévé tenni, hogy közben a szükségletek 

megvásárlásához szükséges jövedelem (munkalehetőség) 

megszerzéséről egyik kormány nem gondoskodott. Az 

eredmény: a falvak elszegényedése, különösen a képesítés 

nélküli emberek között a munkanélküliség elterjedt. Ezen a 

mezőgazdaság munkaigényes kertészeti ágazatai, az 

állattenyésztés fellendítése segítene. Talán ezen a téren a 

kormány részéről valamilyen elmozdulás látszik, az 

eredményekhez azonban idő kell.  

De térjünk víssza a címben felvetett javaslathoz. Nálam az 

verte ki a biztosítékot , amikor az áruházlánc- ahol én is 

vásárolni szoktam, csak francia, holland, szlovák, kínai 

erdetű élelmiszereket kínált, olyant ami nálunk is 

megteremne, mégis importáljuk. Cukrot nem tudok otthon 

gyártani, de burgonyát, paprikát, paradicsomot, és még 

számtalan gyümölcsöt,  zöldséget a kertemben én is 

megtermelhetek, talán jobb, izletesebb minőségben. Nem 

igaz hogy nem éri meg vesződni a kertben ilyen 

tevékenységgel, erre rászoktatták az embereket: ”nézd 

inkább a TV-ben menő sorozatokat és vásároljál mindent 

(lehetőleg a multiknál) “ szól a fogyasztói társadalom 

jelmondata.  

A házi, elsősorban önellátást célzó termelés azonban nem 

tervezhető pontosan, a biztonság okáért általában többet 

ültetünk mindenből, mint mi a szükségletünket fedezné jó 

esetben. Az időjárás gyakran közbeszól és vagy több, vagy 

kevesebb terem a kelleténél. Erre is megoldás lenne egy 

ilyen hely, ahol felesleget értékesíteni lehetne. Érdemes 

lenne akár közvetlenül piacra termelni is, némi jövedelem 

kiegészítés céljából. A teljesség igénye nélkül csak néhány 

példa arra, hogy mire gondolok: zöldségek, gyümölcsök, 

amit a család nem tud elfogyasztani, (egy fán akár egy 

mázsa gyümölcs is lehet) méz, tojás, tej, sajt, bor, baromfi, 

nyúl, házi tészta, kézműves termékek: kerámia, kézimunka, 

bőrdíszmű, kovácsolt vas, fafaragás, és sorolhatnám még 

sokáig a lehetőségeket. Nagy sikere volt a tavalyi bornapi 

házi lekvár versenynek. A helyi piac nem csak dicsőséget, 

hanem értékesítési lehetőséget is kínálna. Ne restelljünk akár 

csak néhány tojást, vagy kevéske zöldséget, gyümölcsöt a 

piacra vinni, ezt nem a meggazdagodásért tegyük, hanem 

azért, hogy bizonyítsuk, hogy nem szorulunk a külföldi, 

sokszor silány portékákra, képesek vagyunk ellátni 

magunkat saját élelmiszerrel. Mi szükséghes ahhoz, hogy 

részt vegyük a piacon? Minden “kedvező kormányzati 

hátszél “ dacára bizonyos hatósági követelményeket 

teljesíteni kell:  

Akinek nincs, annak Szabó Gyula gazdajegyző Úrnál 

őstermelői igazolványt kell váltani, és adószámot kell kérni 

az APEH-től. Ez utóbbi díjtalan. Ezzel már jogosult az 

árúsításra. Az értékesítés után évi 600 ezer Ft-ig adómentes 

az árbevétel. Csak feldolgozott élelmiszer, pl. kolbász 

értékesítése esetén kell hatósági állatorvosi véleményezést 

kérni, más nem szükséges. 

A piacot hetente, vagy kéthetente néhány órát tartanánk 

nyitva, várjuk az érdeklődők bármilyen javaslatát arról, 

hogyan,miként lenne célszerű a piacot működtetni. 

A polgármester Úr támogatásáról biztosított, a megfelelő 

hely kialakításáról is van elképzelés már. Nem a helyi 

kereskedőkkel akarunk konkurálni, hiszen továbbra is van 

egy csomó cikk, pl. déli gyümölcs, primőr árúk, stb. amit 

ezután is náluk fogunk vásárolni.  

A közeli jövőben tervezünk egy látogatást tenni 

tapasztalatszerzés céljából Nagymaros községben, ahol ez 

már évek óta sikeresen működik és ma már a környező 

településekről is járnak a piacra. Fogjunk össze és tegyük 

sikeressé a javaslatot mindannyiunk javára. 

     Monostori Endre
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A SZÉPKORÚ TAKÁCS ISTVÁNNÉ KÖSZÖNTÉSE 

Kilencvenedik születésnapján Dr. Vécsei László 

polgármester és Rácz Jánosné köszöntötte Takács Istvánné 

Bözsi nénit. Átadták neki a miniszterelnök névre szóló 

emléklapját és az önkormányzat díszoklevelét.  

 

 
Bözsi néni családja körében ünnepelt 

 

Megkértük Bözsi nénit, hogy ossza meg velünk élete 

történetét: 

özv. Takács Istvánné (szül.: Máhr Erzsébet), 1922. április 

10-én Csákberényben születtem. 

Szüleimmel és testvéreimmel 1 éves koromban Budajkra 

költöztünk, ott jártam iskolába. Úgy emlékszem vissza az ott 

töltött évekre, hogy nekem és testvéreimnek nagyon szép és 

boldog gyermekkorunk volt. 

1940-ben hazaköltöztünk, egy év múlva férjhez mentem 

Bokodi Gáborhoz, 15 kh földön gazdálkodtunk. 

1942-ben megszületett a fiam Gábor. 

A II. világháború a front falunkat is elérte. 1944. 

karácsonyán az orosz katonák elvitték a férjemet 2 órai 

robotra, soha többé nem láttam, nem tudom hol halt meg, 22 

éves volt. Itt maradtam kisfiammal, özvegy anyósommal, 

sógornőmmel. Mikor mindenkinek menekülni kellett, a falut 

kiürítették, mi Csákváron kaptunk menedéket. Miután véget 

ért a háború Én lettem a családfenntartó. 1945. májusában a 

gánti bányaüzemben a kolóniára takarítottam, 6 évig jártam 

oda kisvonattal. 

1951-ben elköltöztünk Gánt-Bányatelepre, akkor kerültem a 

Népboltba pénztárosnak, ott dolgoztam 6 évig. 

1956-ban férjhez mentem Takács Istvánhoz, majd 1957-ben 

ismét hazaköltöztünk Csákberénybe. 

1959-ben megalakult a helyi Termelőszövetkezet, ott 

dolgoztam 20 évig nyugdíjba menetelemig. 4 évig voltam 

pénztáros, majd női brigádvezető, később anyagraktáros. 

Szerettem a mezőgazdaságban dolgozni, munkámat 

elismerték, megkaptam a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója 

címet –Kiváló Termelőszövetkezeti Tag Kitüntetést. 1979-

ban nyugdíjba mentem. Nyugdíjas éveimben sokat 

kézimunkáztam, hímeztem, kötöttem és már csak a kertben 

dolgoztam. Sok szép virágot gondozok még a mai napig is! 

1996-ban meghalt a férjem, azóta egyedül élek. Van két fiú 

unokám, két dédunokám, kislányok 4 éves és 8 hónapos. 

Boldog vagyok, hogy gyönyörködhetem bennük.

 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ! 

Erdélyi Imrénének 92. születésnapja alkalmából 

kívánunk ezzel a köszöntővel nagyon jó egészséget, 

hosszú életet! Lányod, vejed, unokáid és dédunokáid: 

Zsófi, Dius és Dóra! 

 

„…Jó nagyanyám, nézem, nézem 

Szép hófehér hajadat, 

Nézem mosolygó két szemed 

S a mondókám megakad. 

Mert, hogy tudjak megköszönni 

Annyi szépet, annyi jót, 

Sok játékot, édességet, 
 

Cukrot, süteményt, diót? 

S hogy tudjam én megköszönni 

Sok kedves, meleg szavad, 

Mely, ha rosszat is míveltem, 

Ajkadról védőn fakadt? 

Nézd, szememből a könny perdül 

Helyettem most az beszél, 

Azt suttogja: Élj sokáig 

S kerüljön el baj, veszély!” 

 
Feleki Sándor: Hogy itt állok…( részlet )

 

 
 

 



      

9 

 

RÉTESFESZTIVÁL ÉS MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 2012. ÁPRILIS 30. 

10.00. Rétes fesztivál megnyitó: Csákberény művelődési ház 

18.00 Májusfa állítás, tábortűz  

20.00 Bál: művelődési ház 

Versenykiírás: A verseny időpontja. 2012. április 30. 

szombat. 

A verseny célja a rétes készítés ötszáz éves 

magyarországi hagyományainak bemutatása és megőrzése. 

A versenyző csapatoknak a rétes készítés minden 

munkafázisát a helyszínen kell bemutatniuk. 

A versenyre 2-5 fős csapatok nevezhetnek. 

Maximum 10 csapat nevezésére van lehetőség. 

A nevezéseket a retes@csakbereny.hu e-mail címre kell 

elküldeni. (csapat neve, tagok nevei, elérhetőség) 

A verseny helyszíne: Csákberény művelődési ház  

A rendezők által biztosított eszközök: 

Székek:   4db / csapat 

Asztalok:  2db / csapat 

5 csapatonként egy, 3 égőfejes gáztűzhely, Ipari elektromos 

sütő. Minden csapatnak legalább egy, a kijelölt sütőbe illő 

sütőlemez. Alapanyagról és felszerelésről a csapatoknak kell 

gondoskodni! 

Terítő, dagasztó edény, liszt, töltelék anyagok, kések, 

vágódeszka, cukor, porcukor, zsír, olaj, egyéb edények, stb. 

Kérjük a csapatokat, hogy alaposan készüljenek föl az 

eszközökkel, mert a helyszínen már nem lesz módunk 

pótolni a hiányzó anyagokat! 

A helyszín berendezése szerint a csapatok helyét sorsolással 

jelöljük ki. 

Kizárólag a helyszíni segítők illetékesek a következőkben: 

A sütés a készítés sorrendjében, a sütés felügyelő 

vezetésével történik: 

A versenyművek kisütését a helyszínen, ipari elektromos 

sütőben végezzük szakképzett segítőkkel.  

A rétesek értékelése három kategóriában történik: 

1. Hagyományos ízesítésű édes rétesek 

2. Hagyományos ízesítésű sós rétesek 

3. Különleges rétesek 

Kategóriánként 1. -, 2. -, 3.-díj kerül kiosztásra. 

A díjakhoz a rendezvény szponzorai által felajánlott 

ajándékok kapcsolódhatnak. 

 A kész réteseket a zsűri elé az alábbiak szerint kérjük 

feltálalni: 

Hagyományos rétes kategóriák: egy-két szelet kisült rétes az 

alapvető íz hatást nem befolyásoló, minimális mennyiségű 

kiegészítő felhasználásával feltálalva. (pl.: porcukor)  

Öntetes rétes csak a különlegesség kategóriában 

elfogadható. 

Különlegesség esetén bármilyen kiegészítő megengedett. 

 

A versenyző csapatoknak szigorúan tilos: 

 - Bármely előre elkészített alapanyag használata, pl. előre 

elkészített tészta, vagy töltelék. 

 - Ételszínezék használata. 

Kóstolójegy, kaució: A látogatóknak lehetőségük lesz 

kóstolójegy vásárlására 200 Ft/jegy áron. A kóstolójegy egy 

10 cm-es szelet rétesre beváltható a csapatoknál.   

A csapatoknak sütőtálca átvételekor 5.000 Ft kauciót kell 

letenniük, melyet a verseny végén visszakapnak a sütőtálca 

és 25 db beváltott kóstolójegy ellenében.  

Dr. Vécsei László 

 

KARITÁSZ HÍREK 
„Nyisd meg a kezed 

a szűkölködő és 

szegény előtt...” 

Nagyböjti élelmiszergyűjtést hirdetett a Katolikus Karitász 

2012.márc. 18-tól 25-ig. A hívek értékes élelmiszer 

adományait,- a perselypénzen vásároltakkal kiegészítve – 

17családnak állítottunk össze húsvéti csomagot. 

Hálásan köszönünk minden önzetlen adományt! 

A húsvéti ételszentelés hagyományát őrizve a vasárnapi 

szentmisén megszentelt kalácsokat osztottunk ki a megjelent 

hívek közt. 

 

Csákberény, 2012. 04. 09.              a Karitász csoport tagjai

 

SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZETT... 
 

„Sok kéz, hamar kész.” 

Kamionnyi ruhanemű érkezett a Kultúrházba február végén, 

a csókakői testvér Önkormányzat jóvoltából, zömében 

luxemburgi eredetű holmi. Jó minőségű zakók, nadrágok, 

ingek, pulóverek közül válogathattak kedvükre, akik 

eljöttek. Nagyon-nagy volt az érdeklődés mindkét napon, és 

mindenki értékes ruhadarabokkal térhetett haza. 

Volt, aki az első napon otthagyott ruhát másnap megkereste, 

és örömmel azt is elvitte. 

Mindenki „köszönöm” -mel búcsúzott, mi (karitászosok) 

pedig megfogalmazhattuk magunkban, hogy „megérte”, 

ismét tudtunk egy kicsit segíteni. 

Csak úgy tudom meghálálni, ha segíthetek az 

összepakolásban- mondták többen, és ez nekünk nagyon jól 

esett. Rövid idő alatt dobozokba került a maradék ruha. 

Köszönjük az adakozóknak: Karitász csoport munkatársai 

mailto:retes@csakbereny.hu
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HADISÍR FEJFA KERESÉS
Tisztelt Csákberényiek, 

 

Tudom, ez most kifejezetten a SZU. hőseiről szól, de a 

katonasírok kapcsán jut eszembe. Az Öreghegyen fent a 

Faragó Péter telkén, vagy közvetlen mellette van egy 

sírhant, rajta feszület, "itt nyugszik négy magyar honvéd" 

felirattal.  

 

 

A fejfa 3 éve még ott volt, tavaly már nem, talán csak 

felújítani vitték el........ 

Ha valaki tud a keresett kegytárgyról, kérem jelezze. 

 

Szerkesztőség 

MÓRI FLORA KERTÉSZET 

 
Vállalkozásunk 1996-ban alakult Móron. Jelenleg 20 hektár 

területen gazdálkodunk.  

Cégük tevékenysége:  

 - szõlõoltvány 

 - gyümölcsfaoltvány 

 - dísznövénytermesztés 

 - kerttervezés, kertépítés, tóépítés, -fenntartás 

Mára a dísznövénytermesztés mellett saját kertészeti 

Árudáinkban várunk minden kedves növénybarátot Móron, 

Felcsúton és Csákváron. 

 Cím: 8060 Mór, Kórház utca 26. 

 Mobil: 3630/993 6609 

 Mobil: 3630/375 5099 

 Fax: 3622/405 152 

 Web: www.moriflora.hu 

 Email: info@moriflora.hu 

Csákvári Kertészet  

 Cím: 8083 Csákvár, Kenderesi utca 1. 

 Mobil: 3630/230 6250 

HETI RENDSZERES TESTMOZGATÓ PROGRAMOK 

Női kondícionáló torna, Borbélyné Zsuzsa vezetésével: 

 hétfő 18:30 – 19:30 Iskolában 

 szerda 18:30 – 19:30 Iskolában 

 péntek 18:30 – 19:30 Iskolában 

 

Hastánc, Sepsiné Krisztina vezetésével: 

 kedd 17:30 – 18:30 Iskolában 

 

Nyújtás (Streching), Gyula bácsi vezetésével: 

 kedd 18:30 – 20:00 Iskolában 

Jazz balett gyermekeknek, Pálmai Krisztina vezetésével: 

 hétfő  15:45-16:45 Iskolában 5 – 8 éveseknek 

 hétfő 17:00-18:00 Iskolában 9 – 15 éveseknek 

 

Jazz balett felnőtteknek, Pálmai Krisztina vezetésével: 

 csüt. 17:45– 18:45 Iskolában 

 

Néptánc, ifj. Sáfrán András: 

 csüt. 19:00 – 20:00 Iskolában 

 

Zumba Fitness a Kultúrban Ferenczi Flóra vezetésével minimum 10 fő jelentkezése esetén újra indulhat!!! 

SZENT GYÖRGY NAPI TÁNCHÁZ 
 

2012 április 21.-én szombaton a Művelődési Házban! 

 

 

 18:00 órakor az ALBA REGIA Táncegyüttes 

„kedvcsináló” műsora 

 18:30-tól TÁNCHÁZ Gula Miklós vezetésével és a 

GALIBA Zenekarral 

Várjuk azokat a táncos és nem táncos fiatalokat, felnőtteket 

és családokat, akik szeretnék megismerni, felidézni, 

magtanulni a táncházi mulatságokban közkedvelt 

táncrendeket és népdalokat, de akkor is gyere el, ha 

egyszerűen nézni szeretnéd mindezt. 

Belépőjegy 300 Ft. 

Szomjat oltani – sörrel, borral, üdítővel – a büfében lehet. 

Ugyanitt zsíros kenyér, pogácsa is kapható lesz. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

„Nefelejcs” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

 

CSÁKBERÉNY HEGYKÖZSÉGI BORVERSENY 
 

2012. április 14 14:00 órakor a Művelődési Házban. Borleadás 13.-án Bíró Istvánnál „Biró Pince” 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 

Csákberényért Alapítvány adószáma: 18481343-1-07 Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák működésünket. 
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 erre az email címre: bekedora01@t-online.hu vagy dezsoj@t-online.hu  

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Alapítványi Tag 

A lapot szerkesztette: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős 
Megjelenik 2 havonta, 500 példányban  Nyomdai munkák: Creative Press - Székesfehérvár 

http://www.moriflora.hu/
mailto:info@moriflora.hu
mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu

