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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
4. évfolyam 3. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2013. Június 15. 

 

HELYREIGAZÍTÁS – AZ EMBERI UJJ VALÓS TÖRTÉNETE 

A Csákberényi Hírek legutóbbi számában jelent 

meg egy cikk, melyben az áll, hogy „Aki járt a 

Merán Grófok Stájerországi vadászkastélyában 

érdekes „relikviát” láthatott. Egy levágott emberi 

ujjat, „így jutalmazták meg” a rabsicokat.” 

A cikkben leírtak nem felelnek meg a valóságnak. 

Településünk díszpolgára Merán Fülöp professzor 

megosztotta velünk az ujj valódi történetét: 

„Tudott dolog, hogy János főherceg, a népszerű 

József nádor fivére és 2. Lipót fia alapította a 

Merán Családot a morganatikus házassága 

következtében. Az általa a 19. század elején 

épített brandhofi vadászkastélyban, melyet 1945-

ben édesapám és én menekítettünk meg az 

oroszok pusztításai elől azzal, hogy befalaztunk 

egy szobában minden értéket és melynek 

múzeumi leltárát én jól ismerem, valóban van egy 

ujj-relikvia azaz ereklye. De nem egy rabsic ujja, 

hanem János főherceg barátjának, a tiroli vértanú, 

Andreas Hofer szabadságharcosnak az ujja, 

melyet kivégzése után az özvegye juttatott János 

ükapámhoz. Feltételezni, hogy a Merán-

kastélyban rabsicok ujjait mutogatják a számos 

látogatónak családunk megsértése, annál is 

inkább, hogy ilyen büntetések a középkor óta nem 

történtek. Ellenkezőleg, a brandhofi vadászok 

között volt két kiváló hivatásos vadász, akiket 

nagyapám fogott el és ahelyett, hogy megbüntette 

volna őket, felvette szolgálatába.” 

A figyelmetlenségért elnézést kérünk a Merán 

családtól! 

Dr. Vécsei László 

Polgármester 

 

MERÁN FÜLÖP: MÉG MA IS VADÁSZOM 

Ami az önéletírásból eddig kimaradt – mindaz 

benne foglaltatik az idén nyolcvanéves prof. 

Meran Fülöp, Csákberény szülöttének és 

díszpolgárának új könyvében. 

 „ Életem majdnem háromnegyed részét külföldön 

töltöttem. Mikor először hagytuk el Csákberényt, 

közvetlenül a front előtt, éppen 18 éves lettem. 

Aztán egy Ausztriában, ebből két és fél hónap 

orosz megszállás alatt. Majd 1945 végén 

visszamentünk Feri bátyámmal Magyarországra, 

mert nővérem főnöke azt mondta, hogy 

Magyarországon demokrácia lesz. Otthon, 

Csákberényben teljes káosz fogadott. A három 

hónapig tartó front következtében a falu 60%-a 

elpusztult…. 

…A csákberényi nép jó volt hozzánk, és segített, 

ahol tudott. Ezt nem felejtem el, amíg élek. Mert 

tegyük fel, ha csak egy rosszakarónk lett volna, 

elég lett volna feljelenteni bennünket, hogy mi 

annak idején az utolsó pillanatban, a német légierő 

segítségével menekültünk el Csákberényből, ahol 

édesapám feltétlenül maradni akart. A németek, 

akik nálunk voltak elszállásolva, megmondták, 

hogy itt a Vértesben meg fog állni a front, kemény 

harcok lesznek, és egyikünk sem marad életben, 

ha itt maradunk. Ők tapasztalatból beszéltek, 

hiszen a Volgától és a Kaukázusból jöttek vissza. 

Szóval senki nem jelentett fel, hogy a legutolsó 

pillanatban német repülőkkel hagytuk el 

Csákberényt. Hogy ezért mi járt volna? Az 
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internálástól a kivégzésig sok lehetőség volt, azt 

elhihetik kedves olvasóim.  

Még nem voltam 22 éves, amikor aztán végleg el 

kellett hagyni ezt a gyönyörű vértesaljai falut, 

amelynek annyit kellet szenvednie… 

A hetvenes évek végétől a mai napig majdnem 

minden évben többször is járok az országba, régi 

hazámba, melynek lakóit, táját és atmoszféráját 

imádom, amelyhez hasonló nincsen kerek e 

világon. Ez a könyv a 25. művem. Mindegyikben 

megörökítettem a múltat és a sok változásnak 

kiszolgáltatott jelent. És Csákberényt.” 

A könyv elérhető a községi könyvtárban és 

korlátozott példányszámban megvásárolható a 

községházán 2000 Ft-os áron.  

 

A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI - ÚR NAPJA 

 

Pünkösd után két héttel ünnepli az Egyház 

az Oltári Szentségben jelen lévő, velünk lévő 

Krisztust. Ezt az ünnepet úgy is hívjuk: Úr napja. 

Ilyenkor, hogy hitünket a világ előtt is megvalljuk, 

a templomon kívül körmenetet tartunk. Összesen 

4 ház előtt a hívek kis oltárokat készítenek, 

virágokkal díszítik az Úr fogadására. 

Az Oltári Szentséget a pap viszi el az 

oltárokhoz, őt a hívek követik, és ott rövid imát, 

könyörgéseket mondanak, közben énekelnek. A 

szertartás azután a templomban ér véget. 

A Kossuth utcában megtartott körmenet, de 

már annak előkészületei is nagyon szép példát 

adtak az összefogásról. A hívek, az érintett házak 

és szomszédjaik lakói mindnyájan nagy 

buzgalommal készültek. Szépítették az utcát, 

házuk elejét, gyűjtötték és hozták a virágokat. 

Egymást segítették, ötleteket adtak, mindent 

megtettek a méltó ünnep érdekében. 

Az előző hetek szélsőséges időjárása 

vasárnap délelőttre mellénk állt, ragyogó napsütés 

volt, hogy azután délután folytathassa esővel, 

széllel, mint előtte. 

Jó visszaemlékezni a szép napra, köszönjük 

szépen mindenkinek, aki az előkészületekben, 

körmenetben részvételével hozzájárult a 

méltóságteljes ünnepléshez. 

 

 

PÉTER PÁL NAPI FOGADALMI ÜNNEP, 

2013.június 30. (vasárnap) 

Az 1843. és 1844. évi természeti 

katasztrófákra emlékezünk 1845 óta minden 

évben, Péter és Pál napja közelében. Ilyenkor a 

szentmise után, kb. ½ 11-kor a régi temető 

központi keresztjénél elmélkedünk, emlékezünk 

sokat szenvedett őseinkre. Egyúttal könyörgünk 

is, hogy a hasonló csapások kerüljenek el 

bennünket. 

A fogadalmat annak idején a katolikus hívek 

tették, de az utóbbi két évben már a református 

testvéreinkkel közösen tartottuk a megemlékezést. 

Hívjuk és várjuk őket idén is, mint ahogy várjuk a 

falu összes lakóját, ne hagyjuk feledésbe merülni a 

168 éven át szépen ápolt hagyományt!  

Kőrösi Ödön 
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MÁSODIK CSÁKBERÉNYI RÉTESFESZTIVÁL 

Április 27-én szombaton 

került megrendezésre a 

második Csákberényi 

Rétesfesztivál. 

Összesen 8 csapat vállalta 

a megmérettetést 

hagyományos sós, hagyományos édes és 

különleges kategóriákban. 

Az alapanyagokat a csapatok hozták magukkal, a 

sütőlapokat, a sütőt és a gáztűzhelyeket a 

szervezők biztosították a versenyzők részére. 

 
Amíg a csapatok lázasan nyújtottak, töltöttek, 

addig mondandójából soha ki nem fogyó 

műsorvezetőnk Csoba Norbert szórakoztatta a 

közönséget rétes kvíz kérdésekkel. A 

hangosításért ismét Ambrus Árpádot illeti 

köszönet, aki most is önzetlenül sietett a 

szervezők segítségére. 

A kultúrház előtt fejér megyei kézművesek népes 

kínálták portékáikat, akik között olyan régi/új 

kézművesek is feltűntek, mint Máhrné Cicus 

kerámiáival. 

A legkisebbeket kézműves sátor várta, ahol a 

Nefelejcs hagyományőrző egyesület tagjai és 

lelkes segítők vezetésével alkothattak. 

 
Akik időben érkeztek azoknak volt alkalmuk 

megkóstolni az elkészült remekműveket, amelyek 

folyamatosan sültek az eredményhirdetésig.  Az 

érdeklődés óriási volt, most is háromszor ennyi 

rétes is elfogyott volna. 

A 3 tagú zsűri (Möllmanné Erzsike a móri Hétkúti 

Wellness Szálló tulajdonosa, Végh Konrád 

Csókakő volt polgármestere, Pelikán Gábor 

kreatív séf) dolga nem volt könnyű. Sok 

nagyszerű rétes közül kellett kiválasztaniuk a 

legjobbakat. 

A kisteremben Baloghné Erzsi a Székesfehérvári 

Rétesház tulajdonosa ontotta a jobbnál jobb 

réteseket, melyekre a látogatók nagy türelemmel 

vártak. 

 

A rétesfesztivál legjobb rétesei: 
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Hagyományos sós:   Nefelejcs Hagyományőrző 

Egyesület túrós rétese. 

Nyeremény: Orondpusztai disznótor 

 

Hagyományos édes:  Panni néni-Erzsi Néni 

mákos meggyes rétese. 

Nyeremény:  Vacsora a móri Hétkúti 

   Wellness Szállóban 

 

Különleges rétesek kategória: Rétes tanszék  

    részeges átfolyás c. rétese. 

Nyeremény: Vizi világ wellness belépő 

a móri Hétkúti Wellness 

Szállóba 

 

Kreatív kategória:  Rétes tündérek: házi 

sajtos, medvehagymás, 

sonkás rétese 

Nyereménye:  Pusztakocsizás a 

csíkvarsai réten, ebéd a 

Dohányos házban 

Az eredményhirdetés végeztével hatalmas 

érdeklődés övezte a csákberényi táncosok 

bemutatóját. 

 

 
 

Ezután a helyi önkéntes tűzoltókból álló 

összeszokott csapat percek alatt felállította a 20 m 

magas májusfát. 

A délután fénypontja a Tárkány művek fergeteges 

koncertje volt. 

A tábortűz után hatalmas buli kerekedett a győri 

Loyd Egylet zenéjére. 

 

IV. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 
 

Immár negyedik alkalommal rendezték megy Csákberényben a pálinkaversenyt, ezúttal a rétesfesztiválhoz 

kapcsolódva. A versenyre végül 64 mintát neveztek, melyeket neves szakemberekből álló zsűri bírált. 

A Zsűri elnöke Lovassy György okleveles élelmiszeripari mérnök, a 2012-es országos pálinkaverseny 

versenyigazgatója volt. Tagjai Nyilasi Bála, a Bükkaranyosi pálinkafőzde, az elmúlt két év legjobb 

bérfőzdéjének főzőmestere és Pucsok Sándor a Tiszadadai pálinkafőzde főzőmestere és tulajdonosa voltak. 
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Aranyérmes pálinkák 

 

Pataki Attila Vadalma Pánczél József Törköly 

Pataki Attila Narancs Sáfrán András Tramini 

Végh Csaba Kajszibarack Váli János Sárgamuskotály 

Lakatosné Halmai 

Tímea Vegyes 2 Pataki Attila Vadmálna 

Lakatos Miklósné Vegyes 1 Wurczinger László Csipkebogyó 

Lakatos Miklós Vegyes 

   

Ezüstérmes pálinkák 

 

Lajer Sándor Alma Kerner Róbert Szőlő 

Váli János Mag nélküli cigánymeggy Lakatos Tibor Töppedt Ezerjó 

Lakatos Miklósné Vegyes 2 Lakatos Tibor Irsai olivér 

Lakatosné Halmai 

Tímea Vegyes 1 Pataki Attila Barkóca berkenye 

Lajer Sándor Ágyas szőlő Pataki Attila Citrom 

Wurczinger László Ezerfürtű szőlő Lajer Sándor Ágyas cseresznye 

 

Bronzérmes pálinkák 

 

Rabóczki Zsolt Cseresznye Lincz István Csipkebogyó 

Bata Ferenc Sárgabarack Kurcsi Tamás Áfonya 

Exner Béla Borpárlat Lakatos Miklós Alma 

Kőrösi Imre 

Chardonnay-Sauvignon 

blanc Lakatos Miklós Vilmos körte 

Lakatos Miklós Ezerjó Horváth Ferenc Vadkörte 

Lakatos Tibor Fűszeres Tramini Viszló Levente Birs 

Lakatos Miklósné Csereszegi fűszeres Viszló Levente Kajszibarack 

Sáfrán András Irsai olivér Király Géza Mirabolán szilva 

Pataki Attila Vadcseresznye 

   

Különdíjban részesült pálinkák 

 

 Pataki Attila Vadalma Közönségdíjas 

 Lakatos Miklós Vegyes Legjobb gyümölcs 

 Váli János Sárgamuskotály Legjobb törköly Legjobb pálinka 

Wurczinger 

László Csipkebogyó Legjobb vadgyümölcs 

Lajer Sándor Ágyas cseresznye Legjobb magánfőző 

  

Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt, találkozunk a jövő évi versenyen! 

DIÁKSIKER 

A Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 5.a 

osztályos csákberényi tanulója, Novák Bence 4. 

helyezést ért el a TITOK Történelem Tesztverseny 

országos döntőjén. A verseny május 12.-én 

Budapesten, a Műszaki Egyetem egyik épületében 

került megrendezésre.  

 

Felkészítő tanára - Rajos Zoltán volt    
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A MADARAK ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL 

 GYALOGTÚRA A VÉRTESBEN 

Május 10. a Madarak és Fák Napja. Az 

előzmények a múlt század elejére nyúlnak vissza. 

1902. március 19-én, Párizsban az európai 

országok képviselői egyezményt írtak alá a 

hasznos madarak védelmének érdekében. A 

dokumentum megszületése után – még abban az 

évben – Chernel István (1865-1922), a kiváló 

ornitológus a világon elsőként szervezte meg a 

Madarak és Fák Napját. Hivatalos bevezetésére 

csak négy évvel később, az 1906. évi I. 

törvénycikk alapján került sor. E jeles nap 

törvénybe iktatása Herman Ottó (1835-1914), a 

neves természettudós érdeme. Az ő javaslatára 

1906 óta a Madarak és Fák napja a természet 

ünnepe. 

Évtizedeken át rendszeresen megemlékeztek erről 

a napról (mindig május elején, de változó 

időpontban), melyhez különféle tevékenységek is 

kapcsolódtak (pl. madármegfigyelés, faültetés, 

kirándulások, vetélkedők). A II. Világháború után 

szinte teljesen feledésbe merült, majd 1994-ben 

ismét feléledt ez a szép hagyomány. Egy, 1996. 

évi kormányrendelet előírja, hogy – a korábbi 

időpontoktól eltérően – a Fák és Madarak Napja 

minden évben május 10.  

Helységünkben az idén a Balázsné Zámbó Judit 

által szervezett, előrehozott időpontban, május 4-

én 9 órai kezdettel a Vértesben megtartott 

gyalogtúrával emlékeztünk meg a Madarak és Fák 

Napjáról. Benevezési díj nem volt. Az önkéntes 

hozzájárulások fogadására a focipályán egy 

adománykasszát helyeztek el.  

 

A mintegy 70 főből álló lelkes társaság tagjai (42 

óvodás / iskolás gyerek, számos szülő és két 

nagyszülő) kb. 9 km hosszú bezárt útvonalon 

(Focipálya – Dózsa u. – Temetők – Meszes-völgy 

– Kőkapu-völgy – Kis-bükk – Kopasz-hegy – 

Piroska-emlékhely – Focipálya) teljesítették a 

túrát. 

Indulás előtt a résztvevők négy, színekkel 

megkülönböztetett csoportba lettek beosztva. Így 

alakult meg a Piros, Kék, Zöld, illetve Sárga 

csapat, élükön a kinevezett túravezetőkkel Benkő 

Izabella, Balázs János, Körmendi József, illetve 

Pap József személyében. A torlódás elkerülése 

végett a túravezetők megegyeztek, hogy a Piros és 

Kék csapat a már említett irányba, a Zöld és Sárga 

csapat pedig az azzal ellenkező irányba fog 

haladni (indulás: bizonyos időkülönbséggel 

egymás között). Valamivel 9 óra után, gyönyörű 

időben, a csapatok nekivágtak az útnak. Ekkor 

már a szakácsnők – Huszár Istvánné, Balázs 

Emőke és Domokos Viktória – nagyban 

szorgoskodtak a bogrács körül. Ők vállalták az 

ebéd elkészítését a túrázók részére. 

Túrázás közben a csapatok ötletes vetélkedőn 

mérték össze tudásukat természetismeretből. Az 

útvonal hét megjelölt pontján elrejtett 

borítékokban talált teszteket kellett kitölteni. A 

kérdések zöme a madarakról és a növényekről 

szólt. A Kék csapat valahol a Kőkapu-völgy 

tájékán találkozott az ellenkező irányból érkező 

Zöld és Sárga csapattal, majd a Kopasz-hegy 

közelében utolérte a Piros csapatot. Nem csoda, 

hiszen ők lassabban haladtak, mivel abban a 

csapatban lépkedtek a gyerekek legkisebbjei. 

Útközben, a madárdaltól zengő Vértesben 

alkalmunk volt megcsodálni olyan színpompás 

vadvirágokat, mint például a tavaszi hérics 

(Adonis vernalis), magyar szegfű (Dianthus 

pontederae), lila ökörfarkkóró (Verbascum 

phoeniceum), magyar zergevirág (Doronicum 

hungaricum) és tarka kosbor (Orchis tridentata). 

A Kopasz-hegyen a Zámolyi-medencére, a Móri-

árokra és a Bakonyra nyíló gyönyörű kilátás 

fogadott bennünket. Lenyűgöző látványt 

nyújtottak a távolban sárgálló hatalmas 

repcetáblák is. 
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A jól sikerült túráról a csapatok vidám 

hangulatban 14 óra körül érkeztek vissza a 

focipályára. A vértesi levegő megtette hatását: 

mindenki jó étvággyal fogyasztotta el az ízletes 

ebédet (paprikás krumpli virslivel, plusz 

savanyúság). Többen repetáztak is. Nem hiányzott 

a desszert sem: a gyerekek nagy örömére egy 

jókora torta lett felszeletelve és szétosztva. Ebéd 

után a Szervezőnő és a Túravezetők közösen 

értékelték a túra folyamán kitöltött teszteket. A 

legjobb eredményt a Zöld csapat érte el Körmendi 

József vezetésével. Végezetül Balázsné Zámbó 

Judit alkalmi emléklapot adott át a gyalogtúra 

minden résztvevőjének. 

Köszönet a kitűnő szervezésért, a túravezetőknek 

a csapatok irányításáért, a szakácsnőknek a finom 

ebédért, az égieknek pedig az ideális időjárási 

viszonyokért. Reméljük, hogy a jövő év 

májusában is megrendezésre kerül egy ilyen 

jellegű túra, még több résztvevővel. Éljen a 

természet!                                                                                                                                      

Szöveg és képek: Takács Antal

 

KÖSZÖNET - MUSKÁTLI VÁSÁR 

 

Kedves Csákberényiek! 

Szeretném megköszönni, hogy idén is ekkora 

lelkesedés fogadta a már-már tradícióvá vált 

muskátli vásárt. Idén is rengeteg növény fogyott 

egészen pontosan 1 145 darab muskátli és 790 

darab egynyári virág talált gazdára. Szerencsére 

felajánlásból sem volt hiány, a csákberényi 

közösség felajánlásaiból 62 460 forint-támogatás 

gyűlt össze. Nagyon örülök, hogy még mindig 

megvan a kezdeti lelkesedés és továbbra is 

mindenki lelkiismeretesen gondját viseli a rá 

bízott virágládáknak és egyre többen 

csinosítgatják az utcafrontot saját virágtartóikkal.  

Nagyon remélem, hogy a továbbiakban is sok 

hasonló közös akcióban lesz részünk, és a 

lelkesedés sem hagy alább, hogy közös erővel 

tegyük szebbé a mi kis falunkat. Még egyszer 

köszönjük mindenkinek a közreműködést!  

Huszárné Renci  

CSÁKBERÉNYIEK A GÁTON 

Az országban kialakult árvízi helyzet szükségessé 

tette, hogy a Móri Kistérség települései is 

segítsenek a védekezésben.  

A csákberényi hivatásos tűzoltók mellett az 

Önkéntes Tűzoltó egyesület tagjai is vállalták a 

munkát. 

 

A védekezésben részt vevő csákberényi csapat: 

 

Keszeg Sándor 

Pánczél Péter 

Lóderer Zoltán 

Berki Zoltán 

BERÉNYIEK TALÁLKOZÓJA 

 
A rendezvényre reggel 8-kor ingyenes külön busz 

indul az iskola elől. Kérjük, részvételi szándékát a 

polgármesteri hivatalban jelezze! 

Kerékpár túrát is szervezünk a Berény 

találkozóra. Keresném hozzá a társakat, akikkel 

együtt kitalálnánk a részleteket. 

Az volna ideális, ha péntek  kora délután 

indulnánk, valahol Balaton mellett megszállnánk, 

majd olyan délelőtt, délben érnénk oda. Ott 

aludnánk, és vasárnap meg vissza a Balaton másik 

felén. A túra minden bizonnyal egy őrökre szóló 

élményt fog adni, de szükséges hozzá a jó 

kondíció, megfelelő kerékpár és egy nagy adag 

kalandvágy. - annak idején az iharosberényi 

találkozóra egyedül tekertem le 220 km-t, este 11-
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kor indultam és másnap délelőtt 12 előtt érkeztem. 

A kerékpártúrára a 06 30 3854875-ös 

telefonszámon lehet jelentkezni:  

Asztalos Zoltán Péter  
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CSÁKBERÉNYBEN ÜLÉSEZETT A VÉRTES-GERECSE KÖZÖSSÉG 

HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA 

Történetében először, 2013. június 11-én 

Csákberényben ülésezett a Vértes-Gerecse 

Vidékfejlesztési Közösség Helyi Bíráló 

Bizottsága. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. május 23-

án hirdette ki a LEADER-rendeletet, mely 

szabályozza az utolsó kör benyújtását.  

Mint ismeretes csákberényi szervezetek 

kiemelkedő számban nyújtottak be és nyertek el 

pályázatokat a Leader pályázatok előző, utolsó 

előtti körében.  

Ezekről a pályázatokról a Csákberényi Hírek 

korábbi számában részletesen beszámoltunk. 

 

Az utolsó körben, 7 témakörben mintegy 370 

millió forintra pályázhatnak a Vértes-Gerecse 

Közösség területén működő vállalkozók, 

önkormányzatok és civil szervezetek. 

Bízunk benne, hogy ismét jól szerepelnek majd a 

Csákberényiek és sikerül EU-s fejlesztési 

forrásokat Csákberénybe hozni.

CSÁKBERÉNY FELVÉTELE A TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCSBA 

Április 26-án Oroszlányban ülésezett a Velencei-

tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 

Fejlesztési Tanács. 

Elfogadtuk a tavalyi évről szóló beszámolót 

és az idei munkatervet -  mondta az elvégzett 

feladatokról  kérdésünkre Törő Gábor, a Fejér 

Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlés 

képviselő, tanácstag. A megbeszélés  fontos része 

volt   Mór és a környékén lévő települések,  

Csákberény,  Csókakő és Pusztavám felvétele a 

tanácsba. Ezáltal ezek a települések is 

bekapcsolódhatnak a  Velencei-tó és Térsége, 

Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 

munkájába. Ennek jelentősége az, hogy a borvidék 

így összeköttetésbe kerülhet az épülő  

kerékpárutak révén  a Velencei-tóval, így  

fejlődési pályára lehet állítani a turizmust.  

Kerékpárral fél-, vagy egy óra alatt el lehet 

majd jutni a móri borvidékre a tó mellől, és persze 

onnan is a tóhoz. Kölcsönös érdek, hogy a turisták 

könnyen elérhessék a nevezetességeket és   

kikapcsolódhassanak. Együtt fejlődhet a móri 

borvidék, a Velencei-tó környéke, fejlődhet a 

vadász-, lovas- és a falusi turizmus. 

A  megyei fejlesztési koncepcióban 

szerepel  a megye kerékpárútjainak bővítése - 

folytatta a politikus. -  Székesfehérvár már össze 

van kötve a Velencei-tóval, s  a  tervekben 

szerepel  Polgárdin keresztül a  Balaton elérése is. 

A  Balatont már  körbe  lehet kerékpározni, és ha 

meg tudjuk oldani a megyeszékhellyel való 

összekötést,  az út tovább vezethet a Velencei-

tóhoz,  a Vérteshez, a móri borvidékhez. 

forrás: Fejér Megyei Hírlap 
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JÓTÉKONYSÁGI OVIS NAP ÉS REFORMÁTUS GYEREKNAP

2013. június 8. Orondpuszta 

Tényleg „egy jó családi program” volt az immár 

hagyományos jótékonysági ovis nap 

Orondpusztán, amely ezúttal a Református 

gyereknappal együtt került megrendezésre.  

Az egész napos programok minden gyermeknek 

tartalmas szórakozást biztosítottak. 

Sikeres programok: állatsimogató, 

gyümölcsszobrászat, tanyasi találgató, 

„majomház”, népi játékok, lovaglás, tulipános 

gólyalábasok, zumba. 

 

Ebédre marhapörkölt és lángos készült. A 

gyereknap fő szponzora ezúttal „Gyuri” a 630 

kilós bika volt… 

A rendezvény bevételéből a csoportszobákat 

szeretnénk laminált padlóval burkolni, valamint 

sószobát szeretnénk kialakítani. Minden 

résztvevőnek és segítőnek köszönjük a 

támogatást! 

RETYE – RUTYA FELFEDEZŐ TÁBOR 
2013. július 22 – 26. 

 
Helyszín: Szikszay János Református Gyülekezeti 

Ház (régi alsó iskola) és a Vértes 

A Nefelejcs Közhasznú Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület  idei táborában tágabb 

környezetünkkel, a Vértessel ismerkedünk.  

A tábor most is napközis jelleggel működik 

– ebéd után gyülekezünk, majd minden nap 

hosszabb, rövidebb túrát teszünk. Várhatóan 

hétfőn a Kőkapu- völgyet, kedden a csákvári 

Báracházi- barlangot fedezzük fel. Csákvárra 

autóbusszal megyünk.  E két napon Székely 

Sándor lesz a túravezető. Szerdán hosszú napnak 

nézünk elébe, Kápolna-pusztára indulunk már 

délelőtt. (Ez kényelmes sétával kb. 12 km-es túra.) 

Az ebéd ott vár minket, majd hazafelé autóbusszal 

jövünk. 

Csütörtök „pihenőnap”, kézműves 

tevékenységekkel múlatjuk az időt, majd pénteken 

a Kaulin-tóhoz kirándulunk. 

Indulás előtt minden nap Gyöngyi néni 

mesél a gyerekeknek a templomban, haza 

érkezvén pedig a tábortűz mellett fogyasztjuk el 

az uzsonnát. 

Ismerkedünk többek között a térkép használattal, 

az erdő élővilágával. 

(Részletes program a plakáton lesz.) 

A táborba általános iskoláskorú gyerekeket várunk 

7 éves kortól, akik kedvelik a kihívásokat, bírják a 

napi túrák fáradalmait és szeretik az erdőt, a 

természetet. 

A részvételi díj 600 Ft/ nap (3 000 Ft/ hét). 

 

Középiskolás és főiskolás fiatalok! Ha van 

kedvetek, gyertek Ti is, várunk Benneteket 

önkéntes segítőnek! 

A JELENTKEZÉSI LAPOKAT az élelmiszer 

boltban keressétek.                                                                         

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013. június 20.  

 

Sáfrán Andrásné 

(06 20 9790563)                                                                                             

Nefelejcs KKH Egyesület elnöke 

 

u.i.   Exnerné Takács Ilona megkeresett, és a volt 

Alkotókör pénzmaradványát,  22 100 Ft-ot  átadott  

a tábor támogatására. Köszönjük szépen! 
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SPORTTÁBOR CSÁKBERÉNY 
2013. AUGUSZTUS 12-17. 

Csákberény Sportegyesülete és a Dragon Aqua SE. 

sporttábort szervez általános iskoláskorú gyerekek 

számára. 

 

Helyszín: Csákberény sportpálya 

Jelentkezés: tabor@csakbereny.hu vagy a 

jelentkezési lap leadásával a községházán 

Részvételi költség: napi 3 étkezéssel (tízórai, ebéd, 

uzsonna) és programokkal: 5.000,- Ft/fő/hét 

napi ötszöri étkezéssel, ott alvással: 10.000,- Ft/fő/hét 

Részt vehetnek: csákberényi állandó lakcímmel 

rendelkező 1-8 osztályt befejezett gyerekek és a 

Dragon Aqua SE. Igazolt sportolói. 

Edző: Boros Nikolett (Niki tartja az ovis 

úszásoktatást) 

 

Napi Program 

Gyülekező a csákberényi focipálya öltözőjénél 8.00 

órakor 

Reggeli: 07.30 

Délelőtti program: 8.00-12.00 

Tízórai (gyümölcs): 10.00 

Ebéd: 13.00 Vértesgyöngye Vendéglő, Csákberény 

Délutáni program: 15.00-17.00 

Uzsonna (gyümölcs): 16.30 

Vacsora: 19.00 

Minden este tábortűz 

 

Öltözködés: Sportruházat alkalmazkodva az 

időjáráshoz. Kerékpárt mindenki hozzon magával! 

 

Augusztus 12. (Hétfő) LABDÁS NAP 

Délelőtt: 8.00 Találkozó: a csákberényi focipálya 

öltözőjénél, adminisztráció 

9.00-12.00  Foci, labdajátékok, - körmérkőzések – 

Szűcs Bertalan  

Délután: Bánásmód a lóval –Elméleti és 

gyakorlati bemutató  

 

Augusztus 13. (kedd) ERDEI KIRÁNDULÁS- 

Madarász nap 

Délelőtt: 8.00-12.00 Erdei kirándulás (harci túra 

ellenőrzőpontokkal) 

Délután 14.00-15.00 Előadás: Egészséges étkezés, 

dohányzás, szexuális felvilágosítás  

15.00-18.00 Könnyű játékos foglalkozás, atlétika, 

gimnasztika, levezetés, sorjáték 

   Bánásmód a lóval – Gyakorlati 

bemutató 

 

Augusztus 14. (szerda) BOGLÁRI NAP 

Délelőtt: 8.00-tól Kerékpártúra Vértesboglárra 

(25km) 

Délután: Diavetítés a Vértes élővilágáról – Viszló 

Levente a Provértes Közalapítvány elnöke 

Alvás a Boglár tanyán. 

(http://www.provertes.hu/boglartanya-erdei-

iskola/ ) 

Este: Éjszakai túra 

 

Augusztus 15. (csütörtök) BOGLÁRI NAP  

Délelőtt: 8.00-tól Kerékpártúra Csákberénybe 

(25km) 

Délután: Drogpervenciós előadás 

Bánásmód a lóval –Elméleti és gyakorlati 

bemutató 

 

Augusztus 16. (Péntek) LOVAS NAP  

Délelőtt: 8.00-12.00 Lovaglás (Tókics lovastanya) 

Délután: Kerékpártúra Csókakőre 

 

Augusztus 17. (szombat) HORGÁSZVERSENY 

Délelőtt: 8.00-12.00 Táborzáró horgászverseny az 

Öreg tónál. 

13.00 Halsütés, bográcsozás és táborzárás

MEGJÖTTEK AZ IDEGENEK CSÁKBERÉNYBE? 

Falunk nyugalmát egy ideje betolakodók zavarják. 

Télen a vadak randalíroztak szeretteink sírjánál a 

temetőben. Tavasz óta pedig a kétlábúak, nem 

kímélve élő vagy selyemvirágot loptak ki a 

vázákból. Ez nem volt elég, folytatták és 

megrongálták a nemrég felavatott Szent Flórián 

szobrot a Tűzoltó szertárnál. Tavaly ültetett fákat 

törtek ketté, és még ki tudja mit? 

Mi, Csákberény lakosai fogjunk össze! Ha bárki 

meglát ilyen alakokat, akik sötétedés után járják a 

falut, szóljunk az illetékeseknek. Ne hagyjuk, 

hogy fejünk tetejére nőjenek! Amit Mi sok 

munkával, szeretettel ápolgatunk, egy vandál 

banda tönkre teheti? Reméljük, elnyerik méltó 

büntetésüket, és eltakarodnak a faluból.  

Üdvözlettel: Több csákberényi lakos nevében 

mailto:tabor@csakbereny.hu
http://www.provertes.hu/boglartanya-erdei-iskola/
http://www.provertes.hu/boglartanya-erdei-iskola/
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POLGÁRŐRSÉGRŐL 

A múlt hónapban megint felborzolta a falu életét 

egy esemény. A temetőből időről időre eltűntek a 

frissen kihelyezett selyemvirágok. Sokan 

kérdezték, hogy hol vannak ilyenkor a 

polgárőrök? Sajnos a polgárőrök sem lehetnek ott 

mindig mindenhol. Végzik a munkájukat 

szabadidejükben, hétvégente éjjel-nappal, szinte 

láthatatlanul, de mégis előfordulnak ilyen 

események.  

Ezúton is felhívom a lakosság figyelmét, hogy 

mindenki figyeljen jobban a környezetére, saját és 

mások értékeire. Ha bármilyen szokatlan dolgot 

észlelnek a temető környékén, vagy bárhol a 

faluban idegen, látszólag céltalanul „lődörgő” 

embert látnak, bátran hívjanak bennünket, 

polgárőröket, és bármikor kimegyünk körülnézni, 

esetleg a rendőrséget is bevonva. 

Más! Tudomásunkra jutott, hogy valaki, vagy 

valakik letörték a Tűzoltó szertárnál a frissen 

avatott szobor sisakrészét. Kérem az elkövetőket, 

hogy fölösleges energiájukat NE rombolásra 

használják, hanem lépjenek be valamilyen 

csákberényi civil szervezetbe és 

megtapasztalhatják, milyen jó dolog másokon 

önzetlenül segíteni, építeni, szépíteni a falut, ahol 

élünk. 

Tisztelettel: Szabó Dénes  

06 30 691 4955 

 

A KÖZBIZTONSÁGRÓL 

 

Csákberény az ország legjobb közbiztonsággal 

rendelkező települései közé tartozik és ezt meg is 

kell őriznünk. 

- Csákberényben évek óta nem volt 

komolyabb bűncselekmény. Az idősekhez 

besurranó „próbálkozókat” (az egymással 

esetleg évek óta nem beszélő) szomszédok 

percek alatt fülelték le.  

- Nálunk minimális konfliktussal lezajlott a 

máshol teljes káoszt okozó lomtalanítás.  

- Nálunk a kerékpárokat nem kell lezárni, az 

egyszem tavalyi tolvajt településünk lakói 

percekkel a lopás után elfogták. 

 

És ez így van rendjén. 

 

Mindezért köszönet illeti a Polgárőrséget, Czaltig 

Tivadar körzeti megbízott rendőrünket és 

településünk valamennyi polgárát, aki nyitott 

szemmel jár. 

 

Kérem, továbbra is figyeljünk egymásra! 

 

Vécsei László 

Polgármester 

ISKOLAI KRÓNIKA 

Mire e sorokat olvassa a kedves olvasó, már túl 

leszünk a tanévzáró ünnepélyen, s a gyerekek 

javában a vakációt ízlelgetik, a kedves szülők 

pedig azon morfondíroznak, hogy esténként 

milyen trükkel varázsolják ágyba szemük fényét. 

Na, de mielőtt tovább lódulna a képzelet, 

kanyarodjunk még vissza az elmúlt tanévünk 

tavasztól (?) kora nyárig tartó időszakához. 

A februári lapszámban a farsanggal, s az azt 

követő influenzajárvánnyal fejeztem be iskolai 

beszámolómat. A következő áprilisi hírek sem 

maradt iskolai információ nélkül, szülői 

beszámolót olvashattunk a parlamenti 

kirándulásról. 

Most pedig lássuk, mi történt azóta? 
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Jól emlékezem, március 8-án – jegyezzük meg jól 

a dátumot – vékony pulóverben, a bátrabbak rövid 

ujjú pólóban játszottak szünetekben az udvaron. 

Teljes gőzzel készültünk március 15. méltó 

megünneplésére. 

Március 12-én vendégül láttuk a leendő elsősöket. 

A hírek már vészharangot kongattak az ünnepi 

időjárást illetően, de valljuk meg őszintén, nem 

nagyon vettük komolyan! Aztán elérkezett – a már 

az előző lapszámban több írásban is megírt – a 

március 14-15-i időjárási katasztrófa. A 15.-i 

ünnepély, melyre becsülettel készültünk, érthető 

okokból elmaradt. 

Március 23-án, szombaton nyílt nap volt 

iskolánkban. Az érdeklődés megfelelt az 

elvárásainknak, sőt, jó néhányan a leendő elsősök 

szülei közül is eljöttek megnézni az iskolánkban 

folyó munkát. 

Március 27-én, a tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási napon a gyerekek nagy örömére nálunk is 

„járt a nyúl”. 

Március 28-án nevelőtestületi értekezleten 

dolgoztuk át helyi pedagógiai programunkat, 

szervezeti és működési szabályzatunkat és iskolai 

házirendünket. 

A tavasz szünet után, április 8-9-én tartottuk az 

első osztályosok beíratását. Nagy örömünkre 12 

nebulót írattak iskolánkba. (A 16 tanköteles 

gyermekből 12 nem is rossz arány, mondhatnánk. 

De bevallom őszintén, gyakorló szülőként, 3 

gyermekkel, akik szintén a mi iskolánkban 

tanultak és nyugodtan mondhatom nem indultak 

hátrányból további tanulmányaik során, sohasem 

fogom megérteni azokat a szülőket, akik – 

természetesen a lehető legjobbat akarva 

gyermeküknek – más település iskolájába íratják 

csemetéjüket…) 

Április 19-én Mesevetélkedőn jártunk 

Magyaralmáson. Másodikasaink jól szerepeltek, 

sok kedves mesével is gazdagodtak. 

Április 22-én Föld-napi futóversenyen vettünk 

részt Zámolyon. Hagyományosan jól 

szerepeltünk: 2 második és 3 harmadik helyezést 

értek el tanulóink, de azok a gyerekek is 

kihajtották magukat és képességeik legjobbját 

nyújtva versenyeztek, akiknek nem sikerült az 

első három hely valamelyikét elérniük. 

Május 2-án körzeti matematika versenyen vettünk 

részt 4 tanulóval a móri Radnóti iskolában. A 

negyedik osztályosok megmérettetésén szép sikert 

ért el egyik indulónk, mindössze FÉL ponttal 

maradt le a dobogóról! (Édes szíve nagyon 

bosszús volt!) 

Május 8-án a székesfehérvári Vörösmarty 

Színházba látogattunk, a Dzsungel könyve című 

zenés darabot néztük meg. 

Május 10-én a nagymamákat, édesanyákat 

köszöntöttük. Mint szinte mindig: „szem nem 

maradt szárazon”. 

Május 31-én gyermeknapi akadályversenyt 

rendeztünk. Sajnos az erdőbe tervezett programot 

– az időjárás bizonytalansága miatt – bent az 

iskola épületében voltunk kénytelenek megtartani, 

de a változatos program, feladatok kárpótolták a 

gyerekeket. 

Június 7-én, pénteken a szülői munkaközösség – a 

gyerekek közreműködésével – pedagógusnapi 

megemlékezést tartott. Köszönet érte! 

Aztán az utolsó hét már a zárás, a játékosság 

jegyében zajlik. 

Június 15-én, szombaton megtartjuk a tanévzáró 

ünnepélyünket, ami az idei esztendőben 
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különleges jelentőséggel bír. Ha azt mondom: 

1973-2013, azaz 14600 nap, azaz 40 év… 

Gondolták volna, hogy ezekhez a rideg 

számokhoz egy ízig-vérig EMBER, egy TANÍTÓ 

neve szorosan hozzátartozik?  Most, hogy e 

sorokat írom, és még nem nagyon tudom, hogy 

mit is fogok majd mondani a tanévzáró 

ünnepélyen „kedves, szépet neki”? Az biztos, 

hogy fölemlegetem majd azt a sok generációt, 

akiket a betűvetés, olvasás, számolás rejtelmeibe 

bevezetett hosszú pályafutása során. Meg fogom 

köszönni, hogy nem csak kollégaként, hanem 

barátként is mindig számíthattam rá, tanulhattam 

Tőle! Példa értékű következetessége, precizitása, 

szigorúsága ugyan nem mindenkinek tetszett 

éppen akkor, amikor… Aztán később rájött, hogy 

de jó, hogy az Erzsi néni tanított!  

Mert Róla van szó. Erzsi néniről, László 

Lajosnéról, a „Pataki Erzsiről”! Mert Csákberény 

szülötteként, falubeliként legtöbben csak így, a 

lánykori nevén emlegették. És most elérkezett az 

idő, egy hosszú pályafutás vége. Erzsike 

nyugdíjba vonul, megkezdi élete egy új szakaszát, 

nem kell a munkahelyi kötöttségektől függnie. 

Jöhet a család, az unokák, a megérdemelt pihenés! 

Ehhez szeretnék e lap hasábjain is magam, a 

kollégák, a szülők és gyerekek, valamint családom 

nevében is jó egészséget kívánni! 

 

Csákberény, 2013. június 11. 

Borbély József 

tagintézmény-vezető

    

KONFIRMÁCIÓ TALÁLKOZÓ 2013 

A Csákberényi Református Egyházközségben 

immáron több mint 10 éve szép hagyománnyá vált 

a konfirmáció-találkozó. Az idei évben is Pünkösd 

hétfőjére vártuk azokat, akik 10,20,40,50,60 évvel 

ezelőtt tettek konfirmációi fogadalmat.  

Sokan eljöttek azok közül is, akik már nem 

Csákberényben laknak, hogy találkozhassanak a 

rég nem látott barátokkal, rokonokkal. A 

templomban kezdődik az ünnepség énekléssel, 

imádsággal, biblia olvasással, prédikációval, majd 

ezek után évfolyamonként – kezdve a 

fiatalabbakkal- kihívjuk az úrasztala elé a 

találkozóra jötteket. Az Apostoli hitvallás közös 

elmondásával megvallottuk a Szentháromság 

Istenbe vetett hitünket. Majd két kérdésre adott 

válaszban megerősítették és megújították azt a 

fogadalmat, melyben vállalták, hogy Jézus 

Krisztus követői és a református egyház hűséges 

tagjai lesznek.  

A lelkipásztor és a gondnok köszöntötte a 

vendégeket, majd néhány énekkel és versel 

kedveskedtünk nekik. A templomi rész közös 

úrvacsorázással zárult, majd mindenkit áthívtunk a 

Szikszai János Református Gyülekezeti házba 

szeretetvendégségre. A gyülekezethez tartózó 

ügyes kezű asszonyok által elkészített ételeket, 

süteményeket kotolhattuk meg és már sokkal 

kötetlenebb formába lehetőség nyílt arra, hogy 

egymással beszélgethessünk. Mindig öröm látni, 

hogy a rég nem látott évfolyamtársak,barátok 

milyen derűvel mesélik el egymásnak a régi 

emlékeket.   

A régebben konfirmáltak beszélgetésébe egy 

kevés szomorúság is becsempésződik, amikor 

előjönnek azoknak neve, akik már nincsenek 

közöttük. A konfirmáció-találkozó utolsó része 

régebbi hagyomány, hiszen több évtizedre 

visszanyúl a kedves szokás, hogy a frissen 

konfirmáltak tiszteletüket teszik a református 

temetőben a lelkész síroknál, hogy 

megemlékezzenek azokról a lelkipásztorokról, 

akik szüleiknek, nagyszüleiknek és református 

eleinknek tanították kátét.  

Az ott elhangzott énekléssel, igeolvasással és 

imádsággal az idei évben és az elmúlt 

évtizedekben konfirmáltak közösen adtak hálát 

Isten megtartó kegyelméért. 

Brunner Vilmos ref. lp.  
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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 

 

Megjelenik 2 havonta, 500 példányban Nyomdai munkák: Creative Press – Székesfehérvár 
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FALUNAP 2013  

Kedves Csákberényiek! 

 

A Csákberényért Alapítvány az idei évben 

július 20.-án rendezi a falunapot, mely 2012-ben a 

„Csákberényi Hagyományőrző Családi Nap” 

címet kapta. 

Ismét lesz főzőverseny, és utcák-terek 

focibajnoksága, reggel 08:00-tól. Főzőversenyre 

jelentkezés, és a részletek megbeszélése Beke 

Dóránál. Telefonszám: 06 20 525 4297.  

 

TABLÓ KIÁLLÍTÁS: Szeretnénk 

kiállítani az öltöző emeletén régi iskolai 

osztálytablókat és osztályképeket. Kérünk 

mindenkit, hogy adjon kölcsön minél több, 

bármilyen régi tabló és osztályképet a kiállításhoz.  

Akinek van megunt, régi könyve annak 

felajánlását várjuk a falunapra, hogy az eladott 

könyvek bevételéből a könyvtár tartalmát bővíteni 

tudjuk. Szintén várjuk tombolatárgy 

felajánlásaikat is. 

 

 

 

 

A falunap programjai közül kiemelném a 

következőket: 

 

 Végh Tamás Motoros bemutatója 

 Tűzoltó bemutató 

 Sakkverseny 

 Dzsúdó 

 Fagyöngy nyugdíjas klub műsora 

 Operett 

 Amerikai foci 

 Kutyás bemutató 

 Szépségverseny 

 Hastánc bemutató 

 Tombola 

 Tűzvonal Rock Zenekar koncert 

 Utcabál a Viking Zenekarral hajnalig 

 

  

Csákberényért Alapítvány

BETYÁRNAPOK CSÁKBERÉNY 2013 

 
 

 

Szeretettel meghívok mindenkit a 

2013. augusztus 10.-ére, az új 

focipályára tervezett, negyedik 

csákberényi Betyárnapra. 

 

 

 

A szokásos programokon kívül 

meglepetés sztárvendégünk is lesz. 

Mindenkinek nagyon jó szórakozást 

kívánok! 

 

Köszönettel: Tókics Mihály 

 

 


