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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
3. évfolyam 6. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2012. december 15. 

 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 

A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás 

megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól 

várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú 

hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon 

van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és 

mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-

szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja 

meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, 

órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud 

várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely 

szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, 

amire vár. 

Pilinszky János 

 

A karácsonynak varázsa van. Több száz éve ugyanúgy 

elvarázsolja az embereket. Egész évben tele vagyunk 

várakozással, hogy ismét átélhessük ezt a csodát. De ez a 

csoda nem a díszes dobozokban, csomagokban, nem a 

feldíszített karácsonyfa alatt van. A csoda a kedves 

szavakban, őszinte, szívből jövő jókívánságokban van. Ezek 

a szavak, jókívánságok a legnagyobb ajándékok, melyek 

elkísérnek bennünket és erőt adnak nekünk az elkövetkező 

új évben. Ne felejtsük el kimondani egymásnak!  

 

Szeretném megköszönni, hogy egész évben támogatták és 

segítették az alapítvány működését. Az alapítvány sikeres 

évet zárt az idén. Két pályázatot nyertünk, megrendeztük a 

farsangi bált és a falunapot.  

Köszönjük, hogy az adójuk 1%-t egyre többen ajánlják fel 

nekünk. Pilinszky János és Wass Albert idézetével kívánok 

a magam és a Csákberényért Alapítvány tagjainak nevében 

békés, kellemes karácsonyt! 

 

Az új esztendőre bőséget, egészséget és boldogságot! 

Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, 

Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! 

   

Wass Albert  

 

Minden Kedves olvasónknak Békés, Boldog Karácsonyt 

Kívánok: dr. Kovács Krisztina – Alapítvány Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Pilinszky_Janos
http://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert
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A KÖRJEGYZŐSÉG HIVATALÁNAK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 

 
HÉTFŐTŐL – CSÜTÖRTÖKIG 7.30 – tol  15.30 –ig.  

PÉNTEKEN               7.30 – tol  13.30 – ig. 

 

Kovácsné Szabó Erika körjegyző szerdai napokon tartózkodik a Körjegyzőség Csákberényi Hivatalában. 

 

Telefonszámok: 

Dr. Vécsei László polgármester:  22/200-100 

Kovácsné Szabó Erika körjegyző:  22/200-102 

Szakács Zoltánné:   22/200-106 

Rácz Jánosné:     22/200-107 

Právetz Ferencné:    22/200-108 

Kovácsné Szabó Erika sk. 

Körjegyző 

 

CSÁKBERÉNYBE IDÉN KICSIT HAMARABB ÉRKEZETT MEG A 

„MIKULÁS” – ATM CSÁKBERÉNYBEN 

 

A kora decemberi csípős hideg ellenére komoly 

munkálatok folytak a napokban település főterén. A helyi 

Önkormányzat és az ALBA Takarékszövetkezet 

összefogásának legújabb eredményeként egy korszerű 

bankjegykiadó automatát helyeztek üzembe a pénzintézet 

Hősök terén levő kirendeltségében. 

A községben több évtizede jelen lévő 

Takarékszövetkezet alig több mint egy éve kötött szorosabb 

együttműködést a helyi Önkormányzattal a településen élők 

magasabb pénzügyi kiszolgálásának érdekében. 

 A kedvező számlavezetési konstrukciók kialakítása 

után a következő lépés zökkenőmentes készpénzkiszolgálást 

célzó intézkedések kivitelezése volt, melyek között 

mérföldkőnek tekinthető a december elején átadott ATM 

berendezés. 

A beruházás nagy előnye, hogy egyszerre gyorsítja és 

egyszerűsíti is a készpénzkiszolgálást, mert nem kell sorban 

állni, és a nap 24 órájában bármikor elérhető.  

Így a számlákra érkező nyugdíjak és munkabérek 

nyitva tartástól függetlenül bármikor könnyen gyorsan 

felvehetőek. Ami azonban ennél is lényegesebb, hogy a 

lakosság számára lehetőséget ad olyan korszerű 

szolgáltatások bevezetésére, mint a bankkártya, míg a 

vállalkozások számára remek alkalmat ad a készpénzkímélő 

bankkártyás fizetés bevezetéséhez, amihez már csak egy 

POS terminált kell igényelni a Takarékszövetkezet 

kirendeltségében.  

Az ATM berendezés segítségével számlainformációt 

is bármikor  

 

 

 

gyorsan kaphatunk, de akár mobiltelefonunk egyenlegét is 

pillanatok alatt feltölthetjük. 

Bízunk benne, hogy ez a korán jött ajándék a 

településen sokak tetszését elnyeri, rövid időn belül 

hétköznapjaik részévé válik, és hamarosan igazolni fogják, 

hogy a Takarékszövetkezet sorban tizenegyedik 

bankjegykiadó automatája nem is kerülhetett volna jobb 

helyre. 

 

Az ATM-ről készült képek hamarosan megtekinthetők az 

ALBA Takarékszövetkezet facebook oldalán: 

www.facebook.com/albatakarek 

http://www.facebook.com/albatakarek
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BÜSZKÉK LEHETÜNK 

 

2012. őszén képzőművészeti pályázatot hirdetett a Bakelit 

Multi Art Center Budapesten, a diploma nélküli művészek 

számára, a Magyar Festészet Napja alkalmából. A pályázat 

témája a  KONTRASZTOK címet kapta, melyre 3db 

festményt lehetett beadni, melyekből a szakmai zsűri 

válogatott (Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 

Lektorátus). Igen színvonalas műsorral, október 17-én 

nyitották meg a kiállítást, és adták át a díjakat, ahol 

színpadra szólították, második helyezettként Máhr 

Ferencet. Barátainkkal együtt büszkén tapsoltuk meg, a 

sok művészember között! Művészettörténész elemezte a 

festményeket, és gratulált Feri szamaras képéhez. A 

beválogatott 100 db festmény ezután december 3-ig öt 

helyszínen volt látható Budapesten, színházban, kávézóban, 

kultúraközpontban, galériában, és az Ybl Palotában. 

 

2012.október 23-án este, szívet melengető volt fáklyákkal 

végigvonulni a falun és átszellemülni e csodálatos 

forradalomra emlékezve. A ravatalozóhoz érve Dr. Vécsei 

László polgármester úr, Máhr Ferenccel az alkotóval 

leleplezte Feri, Fohász című szobrát, amely mindenki 

nagymamája, és egy új ékessége a falunak. 

Mindenszentekkor sejtelmesen világította meg  a szobrot a 

sok-sok mécses, és időztek ott kicsit az emberek 

...emlékezve...ki erre - ki arra. 

 

MINDAZOKÉRT KIKET NEM LÁTTUNK MÁR RÉGEN 

AKIK VELÜNK EGYÜTT ÜNNEPELNEK AZ ÉGBEN 

MINDENKIÉRT AKI NEM LEHET ITT 

MNDAZOKÉRT EGY-EGY GYERTYA ÉGJEN... 

 

                                                        Máhr Ferencné (Cicus) 

2012.októberében 

 

MI A BÁTORSÁG?    
2012. október 23-án elmondott ünnepi beszéd rövidített változata 

   

„Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És 

íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus 

látta hitüket, így szólt a bénához: »Bízzál, fiam, 

megbocsáttattak bűneid….Kelj fel - így szólt ekkor a 

bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!« Az pedig felkelt, 

és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el 

őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az 

embereknek." (Máté evangéliuma 9,1-8) 

Sok diáklegenda kering, amelyek az egyetemista lét 

különböző emlékezetes és érdekes pillanatait örökítik meg 

az utókor számára. Ezek közül a történetek közül szeretnék 

egyet megosztani. Az egyik filozófiaórán dolgozatot íratott a 

professzor. A feladat az volt, hogy egy elvont fogalmat 

kellett megmagyaráznia a hallgatóknak. A diákoknak egy 

óra állt a rendelkezésükre, hogy a legnagyobb pontossággal 

kifejtsék az adott fogalmat. A csoport szinte minden tagja 

kihasználta a rendelkezésre álló hal van percet, hogy minél 

részletesebben leírják a válaszúkat. Egy embert kivéve; ő 

elolvasta a rövid kérdést, aztán valamit firkantott a lapra, és 

beadta a dolgozatot. Ez a diák volt az egyetlen, aki ötöst 

kapott. A dolgozatlapon az a rövid kérdés volt olvasható: 

„Mi a bátorság?" Ez a diák csak ezt írta a lapra nagy 

betűkkel: „EZ A BÁTORSÁG”, és beadta a majdnem 

teljesen üres lapot. Ötöst kapott, mivel valóban ez a 

bátorság. 

Ha most valaki nekem szegezné a kérdést, hogy mi a 

bátorság, én is azt felelném: „Ez a bátorság”, de én nem egy 

üres papírt mutatnék fel, hanem ezeket a sorokat Máté 

evangéliumából. Úgy gondolom, hogy amit a béna beteget 

cipelő emberek tesznek, az bátorság. A Márk és Lukács 

szerinti evangéliumokból tudjuk, az a négy ember, aki a 

beteget hozta, a nagy tömegen nem tudott átvergődni. Bátor 

döntésre szánták el magukat: felmásztak a tetőre, és egy 

helyen megbontották azt. Az így keletkezett résen 

eresztették le Jézus elé a beteget. Bátrak voltak, nem 

hátráltak meg a sokaság láttán. Furfangos módon vitték 

Jézus elé a beteg embert, akit minden bizonnyal nagyon 

szerettek. Bátrak voltak, mert szembe mertek nézni az 

akadályokkal, nemcsak a látható, hanem a láthatatlan 

akadályokkal is. A tömeg csak az egyik akadály, a 

kételkedés ennél lényegesen nagyobb akadályt jelenthet. 

„Vajon Jézus tényleg meg tudja gyógyítani?” „Megéri ezt a  

fáradság?” „Mi van akkor, ha mégsem gyógyítja meg?” 

Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal és kételyek kel kellett 
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megküzdenie ezeknek az embereknek. Bátran szembenéztek 

ezekkel az akadályokkal és elbizonytalanító gondolatokkal, 

és bíztak Jézusban. Bátorság kell ahhoz, hogy 

szembenézzünk a kihívásokkal; a látható és hit hatatlan 

kihívásokkal egyaránt. 

1956 forradalmárainak bátorság kellett ahhoz, hogy 

szembenézzenek egy elnyomó hatalommal, bátorság kellett, 

hogy az igazságosság mellett kiálljanak, még talán az életük 

árán is. Bátorság kellett, hogy szembeforduljanak a 

diktatúrával. Azonban rettentő nagy bátorság kellett akkor és 

kell ma is ahhoz, hogy önmagunkkal szembenézzünk; 

félelmeinkkel, kérdéseinkkel, hitünkkel és 

hitetlenségünkkel.  

Jézus az, aki erőt ad a belső küzdelmeinkhez, ahhoz, hogy rá 

tudjunk találni és meg tudjunk bízni abban a hatalomban, 

amely nem kihasznál és elnyom, hanem gondot visel ránk és 

felemel. Nem korlátok közé szorít, hanem szabadságot ad. 

Nem foszt meg az életünktől, hanem élettel, földi élettel és 

örök élettel ajándékoz meg. Minden Jézushoz kapcsolódó 

csoda és gyógyítás arról tanúskodik, hogy neki hatalma van. 

Földi és mennyei. Ezt a hatalmat használja, és nem 

kihasználja. Ez az a hatalom, amely nem legyőzni akar, 

hanem meggyőzni - arról, hogy szeret. 

Jézus azt mondja, egy mustármagnyi hit is képes hegyeket 

megmozgatni. Ez a történet is bizonyítja ennek az állításnak 

a hitelességét. Annak a négy beteghordozónak a hite menti 

meg a béna embert. Annak a négy embernek a hite, akik 

minden akadályt leküzdve a Mester elé viszik őt. Hit 

egymásban, az igazságban és a szabadságban tette 56 hőseit 

bátrakká. Van-e egy mustármagnyi hitünk ezekben, van-e 

bizodalmunk Jézus hatalmas szeretetében? Vagy gyáván 

csak a megalkuvó közönyösök, csak magukkal törődök 

csoportjába maradunk? 

Jézus szavai ma is bátorítanak bennünket. Bátorítanak arra, 

hogy nézzünk szembe önmagunkkal, önnön hibáinkkal, mert 

csak így nyerhetünk feloldozást. Jézus szava bátorít arra is, 

hogy másokat hordozzunk.  

Jézus bátorít ma bennünket, hogy talpra tudjunk állni, ha 

bűnök vagy betegségek térdre kényszerítettek. Bátorít, hogy 

szembe tudjunk nézni a történelmünk dicsőséges és vértől 

vöröslő pillanataival is. Bátorít, hogy ráébredjünk arra, hogy 

Isten sohasem hagy magunkra.        

Ámen. 

Brunner Vilmos ref. lp. 

 

SZENT MÁRTON NAPI BÚCSÚ  

Mint azt Csákberényben bizonyára mindenki tudja, 

templomunk védőszentje Szent Márton püspök.  

 

Az ő életéből leginkább ismert, ránk maradt két 

történet közül, az oltárképen az a jelenet látható, 

amikor Márton, a katona, aki később lett pap, majd 

püspök, lován ülve kardjával szeli ketté, osztja meg 

köpenyét a didergő koldussal. A koldusban a szenvedő 

Krisztust látja meg. 

 

 Az idén, rendhagyó módon a templom búcsúja 

alkalmából mondott ünnepi szentmise délután három 

órakor, a fél órás szentségimádást követően kezdődött. 

Így volt ugyanis megoldható, hogy a szertartás három 

pap és két diakónus közreműködésével, az alkalom 

jelentőségének megfelelő, méltó körülmények közt, 

Mórocz Tamás plébános úr vezetésével folyjon.  

 

A szent beszédben Szendrei Mihály diakónus testvér 

többek közt a templomunkban bizonyára a kezdetek 

óta meglévő, az oltárkerülés és ereklye-érintés 

szokásának eredetét világította meg. Párhuzamba 

állította más, egy-egy szent ereklyéjét őrző 

templomban meglévő, hasonló hagyománnyal. 

 

 A szentmise után a közösségi szobában kis szeretet-

vendégségre került sor, ahol a hívek bőkezű 

adományait, süteményeket, italokat fogyaszthattak a 

megjelentek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőrösi Ödön cikke 
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A hagyomány folytatódik 

EMLÉKFA A 2011-BEN SZÜLETETT KISGYERMEKEKNEK 

Folyó év november 13-án 15,30 órai kezdettel Csákberény 

Község Képviselő-testülete, a „Nefelejcs” Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület és az Óvoda közös 

szervezésében, ünnepélyes keretek között, a Hősök tere 

parkjában másodízben került sor az immár hagyományos 

emlékfa-ültetésre. A példaértékű tavalyi kezdeményezés 

után ezúttal a 2011-ben napvilágot látott, Csákberényben élő 

gyermekek tiszteletére egy fiatal páfrányfenyő (Ginkgo 

biloba) foglalta el méltó helyét a parkban. 

 

A kellemes, szokatlanul enyhe időben az érintett csemetéken 

és kíséretükben lévő szülőkön, nagyszülőkön kívül a 

rendezvényen szép számban jelentek meg mások is. Dr. 

Vécsei László polgármester üdvözlő beszéde és köszöntője 

után az apukák és nagypapák közül néhányan kerti 

szerszámokat ragadtak és elültették a facsemetét. A ginkófa, 

azaz páfrányfenyő alá egy attraktív emléktáblát helyeztek el, 

melyen a tavaly született kilenc kisgyermek (öt lány és négy 

fiú) neve és születési dátuma olvasható: 

 

Tóth Dávid   2011.01.22. 

Kerpel Lia Anita  2011.01.23. 

Takács Áron   2011.02.20. 

Tollas Jázmin  2011.03.26. 

Vörös Eszter Hanna 2011.06.29. 

Balas Levente  2011.08.03. 

Szabó Csoma Ábel  2011.09.13. 

Kovács Dóra   2011.11.28. 

Vécsei Éva Krisztina 2011.12.12. 

 

 
 

A fa és a tábla maradandó emlék az utókor számára. Az 

ünnepelt kicsinyek ugyan (még) nem értették, hogy mi is 

zajlik a parkban, de azért tágra nyílt szemekkel szemlélték a 

történteket. Vidáman lebegtették a kiosztott, nevükkel 

feliratozott rózsaszín (a lányoké), illetve kék (a fiúké) 

szalagokat, majd ezeket az anyukák az elültetett emlékfa 

ágaira kötözték. Ezzel az ünnepség első – szabadtéri – része 

véget ért. 

A parkból a kis ünnepeltek és a kíséretükben lévők 

átsétáltak az óvodába. Az intézmény udvarában, mielőtt 

beléptek az épületbe, egy csodálatos őszi naplementében 

gyönyörködhettek. Az ünnepség második részében az 

óvodások Babaköszöntő címmel vendégül látták az 

ünnepelteket. Az óvoda növendékei – a nagycsoportosok – 

jól sikerült verses, énekes műsort adtak elő a vendégeknek. 

Ezt követően a Szervezők kiosztották az alkalmi 

ajándékokat. Minden csöppség dekoratív emléklapot, 

valamint egy, az ünnepelt keresztnevével feliratozott 

kerámia tálat és bögrét (Szmola Edina keramikus művészi  

alkotásai) kapott ajándékba.  

 

 
 

Az anyukáknak egy szál gerberával kedveskedtek. 

Ez után következett a szószerinti vendéglátás: terítékre 

kerültek az ízletes mini szendvicsek, a finomabbnál 

finomabb sütemények, torták, valamint a forró tea. A 

jobbnál jobb falatokból a kicsinyek is kivették a részüket. 

Eszegetés közben, amíg a szülők kötetlenül elbeszélgettek 

egymással, addig gyermekeik – a leendő óvodások – és a 

nagycsoportosok belemélyedtek a játszadozásba. A kitűnő 

hangulatnak a hazaindulás vetett véget. Egy-két gyerkőc 

picsogással adta tudomásul, hogy ő még bizony maradna… 

 

Az ünnepeltek és szüleik nevében is hálás köszönet 

mindhárom intézménynek a szervezésért és odaadó 

munkájukért,  melynek gyümölcseként megvalósult  ez a 

színvonalas rendezvény. A  ginkóról még annyit, hogy a 

Föld egyik leghosszabb életű fája (több, mint ezer éves 

példányok is ismeretesek). 

Kívánjuk, hogy a tavaly született kisgyerekeknek is hosszú, 

boldog életük legyen és ne felejtsük el időnként egy-egy 

vödör vízzel megöntözni emlékfájukat.      

Szöveg és képek: Takács Antal
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KÖSZÖNET 

A csákberényi anyukák nevében szeretném megköszönni a 

Csákberényi Önkormányzat dolgozóinak és a Nefelejcs 

Hagyományőrző Egyesületnek – ez év november 13-án - a 

Hősök terén rendezett faültetést, a 2011-ben született 

gyermekek tiszteletére. A tavalyi évben kezdeményezett 

összejövetel, immár másodszorra került megrendezésre, 

mely remélhetőleg hagyománnyá érik az elkövetkező 

években. 

A kis facsemetét színes névre szóló szalagokkal díszítettük 

fel, ezzel is jelezve azt, hányan gyarapodtunk a 2011-es 

évben. Polgármesterünk - dr. Vécsei László – szavaira 

emlékeztetek mindenkit, ahogy gyermekeink nőnek, úgy ez 

a kis facsemete is nőni fog és gondozásra szorul majd, ne 

feledkezzünk meg róla egy-egy száraz nyári napon sem. 

Miután elhelyeztük a kis fát a földbe, átbattyogtunk a 

gyerekekkel az óvodába, ahol uzsonnával és műsorral 

kedveskedtek nekünk a nagyobbak. Ha egy pillanatra is, 

betekintést nyerhettünk az óvodai élet forgatagába, – habár 

ez sok anyuka részére nem volt újdonság - kielégítve ezzel 

gyermekeink kíváncsiságát. Az ének és körtánc bemutató 

után lehetősége volt a leendő kis óvodásoknak megismerni 

egymást egy kis játék keretében, mely a nagyobb gyerekek 

pártfogásában zajlott. Remélem a 2012-ben született 

gyermekekre is emlékeztet majd minket egy fa és megannyi 

élményt nyújt számukra az a nap.  

 

Takács-Siklódi Edit

 

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL 

 

2013-évtől a hulladékszállítás néhány önkormányzati 

tulajdonú konzorcium kezébe kerül. 

 

Ez, a helyett, hogy az árak mérséklődését eredményezte 

volna, jelentős áremelkedést jelent. 

Ezt súlyosbítja az újonnan bevezetett hulladéklerakási díj 

(egyfajta adó) bevezetése. 

 

A pályázat nyertes szolgáltatójával a tárgyalások 

eredménytelenek voltak. 

Levélben kerestem meg a Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás elnökét, segítségét kérve, hogy a 

csákberényi lakosokat ne sújtsák olyan felesleges 

többletszolgáltatások, amelyeket nem vesznek igénybe. 

Lapzártáig megkeresésemre válasz nem érkezett. 

-------------------------------------------------------------------------  

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás 

8154 Polgárdi 

Batthyány u. 132. 

 

Égi Tamás 

Társulási Tanács elnöke 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Társulás tagjai felhatalmazták a Társulás Tanácsát, hogy a 

megvalósuló Hulladékgazdálkodási Rendszer 

közszolgáltatójának, valamint üzemeltetőjének kiválasztása 

érdekében közbeszerzési eljárást folytasson le.  

 

Megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy a kiírt közbeszerzési 

eljárás olyan többletszolgáltatásokat tartalmaz, amelyekre a 

vidéki lakosságnak nincs szüksége, és amelyek a 

hulladékszállítási díj 80%-os emelését eredményeznék: 

 

 12 alkalommal házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés és szállítás; 

  

 

 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és 

szállítás; 

 1 alkalommal háznál történő lomtalanítás 

 

Csákberényben az elmúlt évben 250db 600 literes 

komposztálóládát osztottunk ki térítésmentesen és a 

háztartások zöme helyben komposztál..  

 

Kimaradt a közbeszerzési kiírásból a 60 literes edény 

díjtételének meghatározása, amelyet eddig az egyedül élő 

idős emberek vehettek igénybe. Bekerült helyette a 80 

literes edény, amilyen viszont egy sincs a településen. 

 

A Társulás Tanácsának döntését követően az egységnyi 

közszolgáltatási díjról a tagi önkormányzatok Képviselő-

testületeinek rendeletet kell alkotni.  Az önkormányzatok 

rendeletükben szabályozzák a saját közigazgatási területükre 

érvényes, helyi sajátosságokat figyelembe vevő 

szolgáltatás tartalmat a szolgáltatóval történő 

megállapodás alapján.  

 

A közbeszerzési eljárás nyertese a Székesfehérvár 

Városgondnoksága Kft./Depónia Kft. a szolgáltatás 

tartalmának helyi adottságoknak megfelelő módosításától 

elzárkózik, ragaszkodik a közbeszerzési eljárásban kiírt 

teljes szolgáltatás nyújtásához.  

 

Ezt, tekintettel arra, hogy  felesleges szolgáltatásokat 

tartalmaz, és a lakosság teherviselő képességét meghaladó 

díja van Csákberény község képviselőtestülete nem tudja 

elfogadni. 

 

Kérem szíves közbenjárását ahhoz, hogy a nyertes 

szolgáltatóval érdemben tudjunk tárgyalni! 

 

Csákberény, 2012. november 29. 

 

Köszönettel: Dr. Vécsei László  

Polgármester 
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AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSÁRÓL 
 
A törvény értelmében 2013. január 1-től az alapfokú oktatás 

állami feladat lesz. 

A 3.000 lakos alatti települések iskoláit üzemeltetésre 

átveszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

A vagyon továbbra is a településé marad, azt ingyenes 

használatra kell átadni a magyar államnak. 

 
Dr. Vécsei László  

Polgármester

 
 

KUTYÁK KÖTELEZŐ CHIPPELÉSE 
 

Csákberény Község Önkormányzata megállapodást kötött az 

Alpha-Vet Kft.-vel a csákberényi kutyák chippelésére. 

Az Alpha-Vet speciálisan kialakított állatmentője még 

december második felében felkeresi településünket. 

A chippelés térítési díja 3.500 Ft. 

Az eljárás során egy kb. két rizsszem méretű üvegkapszulát 

ültetnek be a kutya bőre alá, melyben speciális jeladó van.  

Ezzel lehetővé válik a kutyák törvénynek megfelelő egyedi 

azonosítása. 

A chippelés pontos időpontjáról szórólapon értesítjük a 

kutyatulajdonosokat.  

Dr. Vécsei László  

Polgármester

 

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN 

Mintha most lett volna karácsony, és már ismét itt van a 

sarkunkban!                                                       

 Már nagyon várjuk – a kicsik az ajándékokat, mi nagyok 

pedig abban reménykedünk, hogy majd kicsit lelassul az idő 

körülöttünk abban a néhány napban…  De addig még sok 

tennivaló vár ránk az oviban! 

Először is köszönöm, kedves Anyukák, Apukák, hogy a 

zord idő ellenére elhoztátok a gyerekeket a gyertyagyújtásra, 

hogy részt vehessenek Ők is a közös ünneplésben. Ügyesek 

voltak! (Az iskolások is!)  

 

 
És már megyünk is tovább… 

Luca napján, ha jöttök az óvodába, el ne felejtsétek a kisajtót 

eltorlaszolni a szalmabálával, meg fokhagyma is legyen a 

zsebetekben – ez is része a Luca napi boszorkánybosszantó 

játékunknak.  Igyekszünk a hagyományokat, szokásokat úgy 

megélni a gyerekekkel, hogy az számukra élményt adjon és 

örömmel vegyenek részt bennük.  

Aztán vendégeket várunk az ünnepre – a NAGYIK 

KARÁCSONYA december 19-én lesz . A  gyerekek 

köszöntője után Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó 

színesíti a délelőttünket. Délután is vendégeink lesznek – 

Vécsei László polgármester úr ajándékaként a KATÁNG 

Együttes látogat el hozzánk karácsonyi zenés műsorukkal.  

Ide hívjuk az iskolás gyerekeket is, hiszen úgy szép az 

ünnep, ha minél többen együtt vagyunk!  

Aztán a családokat várjuk a GYERTYAFÉNYES 

KARÁCSONYRA december 21-én.….és lassan vége az 

évnek! Közben pedig készülődünk, hiszen meghívót 

küldünk, ajándékot készítünk, süteményt sütünk, díszítjük az 

óvodát. Hát, mi így várjuk a karácsonyt.  

 

László Szilvia : December 

December az ünnepről szól, 

akkor szép, ha hull a hó, 

úgy jó, ha van meleg szoba, 

a bejgliben sok dió. 

Jó dolog a sok ajándék, 

de figyeld a szemeket, 

meglátod, 

a legnagyobb kincs 

az őszinte szeretet. 

Szerencsére fér a szívbe 

óriási nagy adag, 

s minél többet adsz belőle, 

neked annál több marad. 

 

             Békés, boldog, meghitt ünnepet kívánunk 

Mindenkinek! - Az óvoda Dolgozói 
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MORGOLÓDÁSAIM 

Ha valaki véletlenül magára ismer, az nem a véletlen műve, 

de nem is baj... 

 

- Most nézd meg, hogy néz ez itt ki, összerogyva, 

beszakadva, de már mióta! 

Igazad van, de hát az „Ő” dolga lenne rendbe tetetni, de 

törődik is vele..! A falura nézve is szégyen, mindjárt itt a 

bejárattól 5 méterre, de látod, senki nem tesz semmit...! 

- ”Őneki” már „mások” is szóltak, de nem enged 

hozzányúlni, nem is fog ő ezért soha semmit tenni. 

- A paragrafus mondja, ha lejárt, és gondozatlan, fel lehet 

számolni. 

- Az érző lélek, aki tenni is akar: jaj, csak azt ne, nekem 

tanító nénim volt, mindketten közéleti emberek voltak, sokat 

tettek a faluért, megérdemlik. Tetessük rendbe, ha kell, mi, a 

tanítványai összedobjuk az árát. 

- Aki szintén tenni akar: a lecserélt sírkövünk használható 

még, kár lenne kidobni, keressetek méltó helyet neki. 

- Aki már korábban is tenni akart: irányítom a munkát, ha 

„Ő” beleegyezik, de csakis ingyen. 

-”Ő”, az összefogást hallva első szóra örömmel jön, a 

megbeszélt időpontban ott van, igyekszik helytállni, kár, 

hogy nem látják az ítélkezők...... 

- Az „irányító” nem állja meg, a dandárját maga végzi, 

kiveszi részét az Önkormányzat két embere is, délre kész, 

szép takaros a munkájuk eredménye. Az anyag árát részben 

„Ő” állja, másik részét magánadomány fedezi.  

- Az „ítélkezők”: azt ugyan földdel „Ő” nem fogja feltölteni. 

Persze megteszi, amint lehet... 

- Idős nénik virágot hoznak rá, „Ő” is segít az ültetésben, és 

belül boldog, mert tudott tenni érte, hogy újra szép legyen 

szülei sírja. 

- Az „ítélkezők”: felháborító, hogy megcsináltatták nekik, 

méghozzá a falu pénzéből..?,  bezzeg....... 

 

Ha okát látom, máskor is szóvá szeretném tenni a hasonló 

eseteket. Talán ebből is lehet okulni, ne csak a szépet írjuk 

le. Remélem, ritkán kell majd morgolódnom. 

                                                                                                                      

Kőrösi Ödön 

 

TOLVAJOK 

Szomorúan tapasztaltam a napokban, hogy ismét 

megjelentek a faluban a tolvajok. És még felháborítóbb, 

hogy csákberényi lakosok a temetőből elviszik a kihelyezett 

koszorúkat, mécseseket, a földből kiszedik a virágokat. A 

falu szépítésére kihelyezett virágtartókból elviszik a 

virágokat. Mások megvásárolják, Ők meg ellopják. 

Szégyelljék magukat! Remélem, elolvassák ezt az újságot, 

és elgondolkoznak…    

Nevét publikálni nem kívánó, csákberényi lakos 

 

KÖSZÖNETMONDÁS 

A Csákberényi református Egyházközség életében az idei 

évben az egyik legjelentősebb ünnep július 15-én volt. 

Amikor is a volt alsó iskola épülete kicsiny falunk 

mártírjáról Szikszai János Református gyülekezeti ház 

elnevezést kapta és Steinbach József püspök úr megáldotta. 

Nemcsak „névadás” történt, hanem az épület első részének 

ablakit is kicseréltük és a külső vakolat is megújult.  

Az ablakok cseréje 200.000 Ft-ba került, a kőműves munkák 

pedig 421.000 Ft-ba. Mindez nem lett volna lehetséges, ha a 

felújításra a falu reformátussága nem adakozott volna össze 

360.000 Ft-ot.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a 

segítségét, akár pénzbeli adományát, akár kétkezi munkáját. 

Ha elsétálunk az épület előtt, ne csak a régiekre 

emlékezzünk, hanem lássuk meg a maiak összefogását és 

áldozatvállalását is. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a 

dicsőség!  

Brunner Vilmos ref. lp

 

AUTÓBUSZOK PARKOLÁSI RENDJE. 

Szeretném felhívni minden Csákberényben élő 

autóbuszsofőr figyelmét, hogy az autóbuszokat az 

Önkormányzat által kijelölt parkolókban, a rendeletnek 

megfelelően szíveskedjenek tárolni. Amennyiben a 

parkolási renddel, kijelölt parkolókkal kapcsolatban 

bárkinek kérdése merülne fel, Polgármester úr mindenkit 

szívesen tájékoztat.      

Dezső József 

ÚJ FASOR 

37 db hársfa került elültetésre a Bajcsy utcát a „P” úttal összekötő murvás út mentén. Köszönet érte Váli Jánosnak és 

 mindenkinek, aki munkájával segítette a faültetést! 

Dr. Vécsei László  

Polgármester 
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KEDVES CSÁKBERÉNYI LAKOSSÁG 

 

Szeretnék köszönetet mondani egész éves munkájukért, a falu 

közös szépítéséért, a virágok ültetéséért, örökbefogadásáért és 

gondozásáért, az adományokért, felajánlásokért és azért, hogy 

jól tudtunk együtt dolgozni. Köszönettel tartozom 

mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy kedves 

Csákberényünk egyre szebb, otthonosabb, családiasabb 

legyen. Nem juthattunk volna el eddig sok barát támogatása, 

nagyszerű együttműködése nélkül. 

Huszárné Renci 

MIT HOZ A JÖVŐ? 

...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok, hogy 

fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. ( 1 Kor 15,58) 

A futurológia tudománya módszeresen kutatja, hogy ha a 

világban ma zajló folyamatok így folytatódnak, hova fog az 

vezetni 10, 20, 50,100 év múlva. Elég ijesztő adatokat 

közölnek. A „föld haláláról", a „kétség- beesés 

társadalmáról" írnak, és egyre kevésbé remélik, hogy sikerül 

gyökeresen megváltoztatni az emberek gondolkozását, 

szokásait, igényeit. Így viszont hamarosan a beszívható 

levegő, az elegendő víz és élelem biztosítása lesz probléma. 

Az Istenben bízó ember is komolyan veszi ezeket az 

előrejelzéseket, s törekszik minden módon védeni, 

megmenteni, ami az Isten által teremtett világból még ép 

maradt, és az életfeltételeinket jelenti. 

Ugyanakkor a keresztyén ember nemcsak a jövőt várja, 

hanem a jövő Urát is. A Jézusban hívők kulcsszava nem a 

futurum (jövő), hanem az advent. Mi a világmindenség Urát 

várjuk, akinek a megjelenése egyben minden nélkülözés, 

nyomorúság, hazugság, szenvedés végét is jelenti. 

Mi nem a világ végét várjuk, hanem azt a dicsőséges 

Krisztust, aki első ittlétekor kiváltott bennünket a pusztulás, 

az értelmetlen lét rabságából. Ezért is fontos, hogy ismerjük 

őt. Mert nem is azt kérdezzük, hogy mit hoz a jövő, hanem 

hogy kit hoz a jövő, pontosabban hogy ki készíti nekünk a 

jövendőt. Az, aki szeretett minket, és önmagát áldozta fel ér-

tünk. 

A világ sok nyomorúságát nem tudjuk megoldani. Abban 

azonban bizonyosak vagyunk, hogy a mi munkánk nem 

hiábavaló az Úrban. Hogy jó kezekben van a világ, a jövője 

is, van gazdája az életünknek, ezért tudunk reménységgel 

előrenézni a csüggesztő adatok ellenére is. 

Cseri Kálmán ref. lp 

 

ULRICH ÉVA (MÓR) KARÁCSONYI VERSEI 
 

 Karácsonyra 

 

Közeleg a karácsony, 

a szeretet ünnepe, 

mindenki boldog, s vidám, 

szívünk melegséggel van tele. 

 

Szeretnénk azt hinni, 

hogy minden szép és jó lesz, 

s a közelgő jövő 

talán egy boldogabb idő lesz. 

 

Együtt ünnepelünk, 

együtt élünk s érzünk, 

igazán csak azok hiányoznak, 

akik nem lehetnek velünk. 

 

Gondoljunk rájuk is, 

egy kicsit gondoljunk a múltra, 

gondoljunk a velük eltelt 

szép napokra vissza. 

 

Mert igazán csak akkor költözik 

szívünkbe a melegség, 

ha szeretteinkre gondolunk, 

s arra ami elmúlt rég. 

 

Mert bármit is hoz a jövő, 

boldog csak az lehet, 

kinek a szíve 

soha-soha nem feled. 
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Karácsony ünnepén 

 

Szentestén, 

karácsony ünnepén, 

szobákban világít 

sok-sok gyertyafény. 

 

Szeretteinkre gondolunk, 

akik már nincsenek velünk, 

szenteste napján 

rájuk emlékezünk. 

 

Emlékezünk, 

s értük egy könnycseppet ejtünk, 

siratjuk azt, 

hogy többé nem lehetnek velünk. 

 

Égjen most a gyertya lángja, 

szórja széjjel sugarát, 

világítsa meg nekünk 

a szeretet útját. 

 

Egyperces néma csenddel 

emlékezzünk hát, 

s értük, kiket szerettünk 

mondjunk egy imát. 

 

Csak az emlékek maradtak meg, 

sok-sok bánatos szívben, 

hisz nem felejtjük el őket, 

egész életünkben.

SZILVESZTER 2012 
Az Alapítvány Szilveszteri Bulija 20:00 órakor kezdődik a 

Kultúrházban.  

 

A remek 

hangulatról a 

Négyesfogat 

Zenekar 

gondoskodik! 

 

00:30-kor közös tűzijáték kint, hozott saját eszközökkel 

01:00-kor tombolasorsolás - fődíj egy újévi malac. 

 

Belépő 2000.-Ft – Belépőjegy ellenében 1 pár virsli kapható. 

Szabad asztal sajnos már nincs! 

Csákberényért Alapítvány 

 

GÉPJÁRMŰ DIAGNOSZTIKA 
Hibakódok kiolvasása, javítása, majd törlése 

Személyautók szakszerű mechanikus és elektromos 

javításai, gyors hibaelhárítások. 

Műszaki vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás 

Személygépkocsi alkatrész forgalmazás a listaárhoz képest 

15% kedvezménnyel 24 órán belül. 

 
Jocy Autószerviz és Autósbolt – Rigó köz 5. 

Nyitva tartás naponta 08-18-ig        Telefon: 06 30 664 2890

 

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 Telefonszáma: 06 20 525 4297 

A lapot szerkesztette: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős Telefonszáma: 06 30 664 2890 
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