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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
4. évfolyam 6. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2013. December 17. 

 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 2013 

Meghitt ünnep 

 

Eljött újra a szenteste 

sok fenyő színesbe öltözik, 

a kis Jézus születését 

világszerte ünneplik. 

 

Négy héten át készültünk 

adventtel a nagy ünnepre, 

csend, béke és szeretet jön 

ma a földön minden emberre. 

 

Hó borítja kint a tájat 

az égen ezer csillag ragyog, 

házikókban gyertyafénynél 

meghitt, csodás pillanatok. 

 

Halászlé és bejgli vár 

az ünnepi asztalon, 

fa alatt az ajándékok 

mindenkinek jutalom. 

 

Szabó Zoltán verse 

 

Kedves Csáberényiek!  

Ismét egy év végéhez érkeztünk. Ilyenkor 

mindenki elszámol, elgondolkozik vajon minden 

úgy történt-e, ahogyan azt év elején eltervezte.  

Mindenki készülődik a karácsonyra. Megtervezi a 

karácsonyi menüt és azt, hogy kinek mit hozzon a 

Jézuska. Ha ez megtörtént elindul a karácsonyi 

nagy bevásárlásra, és ugyanúgy történik minden, 

mint az ezt megelőző években.  

A nagy rohanásban a karácsony sajnos elveszti a 

jelentőségét. Hiszen nem a rohanásról, a 

vásárlásról az ajándékokról szól, hanem a 

szeretetről.                                                       

Ebben az örök körforgásban álljunk meg, 

gyújtsunk meg egy képzeletbeli gyertyát és 

emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára. 

Megállunk és hagyjuk magunk mögött a 

gyűlölködést, kapzsiságot, irigységet. Ne menjünk 

el egymás mellett úgy, mint az idegenek! 

Karácsonykor fogjuk meg egymás kezét és 

higgyünk abban, hogy együtt minden egyszerűbb 

és könnyebb lesz! 

A Csákberényért Alapítvány ebben az évben 

teljesítette mindazt, amit év elején kitűzött 

magának. Ismét megrendeztük a sikeres Farsangi 

bált és a falunapot. Idén sikerült 3 darab 

rendezvény sátrat vásárolnunk. A beadott 

pályázatok közül mindegyik nyert. A művelődési 

ház külső felújítására 16 millió forintot nyertünk. 

Nyertünk még 900.000.- forintot 24 sörpad 

garnitúra vásárlására is. Az idei évet szilveszteri 

bállal zárjuk. Az adók 1%-ból az idei évben 

503 227 Ft-ot kaptunk Önöktől, amelyet ezúton is 

szeretnék megköszönni! 

A jövő évben terveink közé tartozik a 

hagyományos bálok és a falunap ismételt 

megrendezése. A nagy sikerre való tekintettel 

további Retro Discokat szeretnénk tartani. 

Reméljük, hogy bővíteni tudjuk a készletünket 

(üstök, sátor stb.) is.  

 

Az Alapítvány minden tagja nevében 

szeretném mindenkinek megköszönni, hogy 

bármilyen módon segítették az alapítvány 

munkáját!  

Szeretnék mindenkinek a magam és az alapítványi 

tagok nevében békés, boldog karácsonyt kívánni! 

Az elkövetkező új évre pedig bőséget, jó 

egészséget, kitartást! 

dr. Kovács Krisztina 

Csákberényért Alapítvány Elnöke 
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KIT ÜNNEPELÜNK KARÁCSONYKOR? 
 

„De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és 

emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz 

cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket”  

Tit 3,4-5 

 

Arra a kérdésre, hogy mit ünnepelünk 

karácsonykor, bizonyára sokféle válasz születne. 

Fenyőfától ajándékokon keresztül a szereteten át 

egészen a kis Jézuskáig több dolgot is mondanának az 

emberek, ha a karácsony ünnepének az okára 

kérdeznénk rá. A sokféleség mögött bizonytalanság 

van. Nem tudjuk mi, avagy ki a karácsony lényege, mit 

vagy kit is kellene ünnepelni. Miért lett a karácsonyból 

szeretet ünnep, Télapó meg Mikulás? Évekkel ezelőtt 

történt, hogy a parókia elől karácsony közeledtével 

valaki lefűrészelte a fenyőfa felső részét. Nincs ennél 

szomorúbb látvány! A mi világunk hasonlóképpen tett 

kilopta a karácsony közepét, lényegét. Karácsonyból 

éppen az tűnt el, akinek születésnapját kellene 

ünnepelni Jézus Krisztus az élő Isten Fia. Ha maradt is 

valami istenből az ünnepre az maximum a kisded 

Jézuska. Befektettük a jászolba, bölcsőbe és örök 

gyermekségre ítéljük, mert így kényelmesebb nekünk 

Istenre gondolni, vele szembenézni, törődni. A pólyás 

baba nem tud beszélni, ezért nem szól bele az 

életünkbe sem. Olyan kis tehetetlen, kicsi csöppség azt 

tehetünk vele, amit akarunk, nem Ő szablya meg mikor 

mit cselekedjünk. Ki van szolgáltatva az Őt 

tisztelőknek, akik maguk döntik el meddig és milyen 

mértékben kell őt tisztelni és szeretni. Sokak szerint 

elég évente egyszer tiszteletünket tenni, egy kicsit 

elérzékenyülni és valamiféle ajándékot adni 

egymásnak és elénekelni a Csendes Éjt „Szent fiú 

aludjál…” majd jövőre találkozunk ugyanígy, 

ugyanekkor. Addig se zavarja az életünket. Az első 

karácsonykor sem volt számára egy normális, emberi 

mércével elfogadható hely arra, hogy megszülessen 

csak egy istálló. Ki lehetne a mi életünk ajtajára is 

akasztani: Nincs több hely, telt ház van! Nem fér be a 

megváltó Jézus legfeljebb a kisded Jézuska. 

Pál apostol a Titushoz írott levelében egy gyönyörű 

szép őskeresztyén himnuszt idézve írja le, hogy 

kicsoda Isten, mit is tett értünk.  Ahhoz, hogy az 

ünneplésünk ne csak múló hangulat legyen meg kell 

ismernünk igazán azt a Jézus, akit ünneplünk. Akkor 

tudjuk Őt igazán szeretni, tisztelni és imádni, ha 

meglátjuk kicsoda Ő igazából. S ha belepillantunk 

őszintén szíve szeretetébe, akkor nem csak a 

karácsonyunk, hanem egész életünk mássá lesz.  

 Hogyan találkozhatnánk és ismerhetnénk meg 

Istent olyannak, mint amilyen valójában? Erre ad 

választ az ötödik vers: „nem az általunk véghezvitt 

igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített 

minket…” Azaz mi nem érdemeljük meg, nem 

szerezhetjük meg, nem kényszeríthetjük ki azt, hogy 

Isten Jézus Krisztusban szeressen és jóságos legyen 

velünk. Nem tudjuk megismerni őt olyannak mint 

amilyen semmilyen erőfeszítés árán sem. Egyet 

tehetünk, elfogadjuk ajándékként szeretetét, kinyitjuk 

előtte életünk ajtaját és teret adunk jóságának és 

emberszeretetének. Bátran bízhatunk benne, hiszen 

ismerjük cselekedeteinek okát és célját. Mindent 

értünk cselekszik, mert értékesek vagyunk számára. 

Abbis sah perzsa uralkodóról szól a következő történet. 

A sah nagyon szerette népét. Hogy még jobban 

megismerje és megértse őket, különféle álruhákban 

vegyült el alattvalói között. Egy napon szegény 

emberként elment a nyilvános uszodába és egy szűk 

cellában leült a kazánfűtő mellett, aki a melegről 

gondoskodott. Amikor eljött az ebédidő, a király 

megosztotta egyszerű ételét és úgy beszélt magányos 

alattvalójával, mint a barátjával. Aztán ismét 

meglátogatta és az ember nagyon, megszerette a 

királyt. Egy napon a sah megmondta neki, hogy ő az 

uralkodó, és arra gondolt, hogy a kazánfűtő majd 

valamilyen ajándékot kér tőle. De a fűtő szeretettel és 

csodálattal nézett uralkodójára, és végül így szólt: 

„Elhagytad palotádat és dicsőségedet, hogy velem 

együtt légy ezen a sötét helyen, és egyszerű ételemet 

fogyaszd, és törődtél azzal, hogy boldog vagyok e 

vagy szomorú. Másoknak gazdag ajándékokat 

osztogatsz, de nekem önmagadat adtad, és ez csak 

akkor marad meg nekem, ha sohasem vonod vissza 

tőlem barátságod ajándékát.” Ez a gyönyörű történet 

emlékeztet Krisztusra, akinek születését karácsonykor 

ünnepeljük. Elhagyta a dicső mennyországot, hogy 

eggyé váljék velünk. Szeretetének és barátságának 

ajándékát sohasem vonja vissza tőlünk. Velünk marad 

mindörökké. Ezen a karácsonyon fogadjuk el az Isten 

ajándékát, Fiát, Jézust vigyük haza szívünkbe, 

otthonainkba és a hétköznapokba. Akkor 

megtapasztaljuk, hogy mindenkor megjelenik neked is 

és megmutatkozik életedben jósága és szeretete.   

Ámen 
Brunner Vilmos református lelkész  

 

Szeretettel hívjuk önt és kedves családját a református 

templomba  az ünnepekben a következő alkalmakra: 
 

 Hittanos gyermekek karácsonyi műsorának 

főpróbája: 2013. december 22-én 11 órakor.  

 Szentestei istentisztelet gyermekműsorral és 

ajándékozással 2013. december 24-én 16 órakor.  

 Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával: legátus 

szolgálatával  2013. december 25-én 9:30-kor 

 Karácsonyi istentisztelet: 2013. december 26-án  9:30-

kor 

 Óév záró istentisztelet 2013. december 31-én 17 órakor 

 Újévi istentisztelet 2014. Január 1-én 9.30 órakor 

  

Kívánunk áldott, békés Ádventet, örvendező 

Karácsonyt és Jézusban reménykedő boldog 

újesztendőt! 
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VÖRÖSKERESZT 2013 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a 

térítésmentes véradás szervezésében. 

 

1954. november 27.-én először adományozott 

kitüntetést a sokszoros véradóknak, azóta ez a 

dátum a „Véradók Napja”. 

Az év végi taggyűlésünket ehhez az 

időponthoz igazítjuk, amikor a tagság előtt 

beszámolunk az évi munkáról, valamint 

pénztárosunk a pénzügyi-gazdasági helyzetünkről. 

November 22.-én családias légkörben az 

iskola ebédlőjében rendezett taggyűlésünkön 

köszöntöttük jubiláló véradóinkat, akik ebben az 

évben 4 alkalommal 98-an adtak vért. 

Czirákné Pakodi Judit szép versmondása után 

köszöntöttem Őket ezen az ünnepen, hisz ez a nap 

az emberi szolidaritás, az emberség és a felebaráti 

szeretet ünnepe, melyet elsősorban az itt 

megjelent sokszoros véradók érdemeltek ki. Ők 

akik önként, köszönetet nem várva, és nem 

ismerve azt, hogy ki kapja életmentő vérüket, 

nyújtják oda alkalmanként karjukat. 

Az önkéntes véradás az emberi 

segítségnyújtás egyik legszebb módja. 

Országunkban is ezrek köszönhetik életüket olyan 

embereknek, akikkel soha nem találkoztak. 

Hadd mondjak köszönetet a segítettek nevében az 

áldozatért, amit érdekükben hoztak. A véradó saját 

magából adhat valamit, ami látszólag nem kerül 

semmibe, de értéke felbecsülhetetlen. 

Mindenki, aki vért ad, aznap elmondhatja, hogy 

legalább egy ember életét mentette meg, és ez 

CSODÁLATOS DOLOG! 

Kis csemege csomag kíséretével köszönjük meg 

véradóink odaadását. 

 

Őket köszöntöttük: 

 

 ifj. Kovács Gyula   10x 

 Szabó Márta   20x 

 Horváthné Ozsváth Klára 20x 

 Major Csaba   20x 

 Szabó Dénes   50x 

 Zsöllei Tibor   50x 

 Huszár Béla   70x 

 

Gratulálunk, Nekik jó egészséget kívánva, hogy 

még sokszor találkozhassunk, és inkább adjanak, 

mint kapjanak vért. 

A megyei véradó ünnepségen december 

06.-án Stumfold Márta sokszoros véradó és 

meghívott vendég volt, ahol kitüntették és 

köszönetüket fejezték ki a megyei vezetők. 

Rátérek néhány mondat erejéig, hogy mit 

is csináltunk még az idén. Igyekszünk a falu 

kulturális életébe bekapcsolódni, és rendezvényein 

megjelenni a többi civil szervezettel karöltve. 

Így vettünk részt az Orondi 

gyermeknapon, ahol a lángos sütésében 

segédkeztünk, majd a tapasztalaton felbuzdulva a 

július 20.-ifalunapon jó hangulatban, egész nap 

dagasztottuk - sütöttük a lángost. Az elfogyott 

mennyiség alapján (kb. 300 lángos) úgy érezzük, 

hogy sikeres vállalkozás volt. 

Szeptember 28.-án megtartottuk az idősek 

napját, melyről részletes beszámoló a legutóbbi 

faluújságban olvasható. 

Október 29.-én a móri területi 

Vöröskereszt dolgozói koleszterin, vércukor 

vizsgálatot végeztek, melyen 15-en vettek részt. 

Minden hét keddjén 1 órás nyitva tartással 

ruhabörzét tartunk a Kossuth utcai 

„székházunkban”, ahol ellenérték nélkül veszünk 

be és adunk ki ruhaneműt és egyéb használati 

tárgyat. 

Gyógyászati segédeszközök (járókeret; kerekes 

járókeret; szoba WC) is rendelkezésre állnak a 

rászorulók részére. Ebben az évben is szükség volt 

minden eszközre. 

 December 08.-án az adventi ünnep szervezői 

voltunk, a Nyugdíjas klubbal karöltve. 

 Befejezésül nem maradt más hátra, 

minthogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik 

munkájukkal támogattak – segítettek. 

 Külön köszönet az Önkormányzatnak, akire 

anyagilag és erkölcsileg mindig számíthatunk, a 

civil szervezeteknek, akikkel „határokon 

átnyúló”egymást segítő kapcsolatunk van. 

  

 

Kellemes Ünnepeket és eredményes, Békés Új 

Évet kívánok a helyi Vöröskereszt, és a magam 

nevében. 

 

 

Huszár Lászlóné 

VK Titkár 

 Csákberény, 2013.december 10.   
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ÖSSZEFOGLALÓ A KARITÁSZ 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

„Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni 

 az egész világ szenvedésén, 

 segíts egyetlen emberen!” 

                                               / Kalkuttai Teréz anya / 

  

Ebben az évben is részt vettünk az EU-s tartós 

élelmiszersegély programban. Először januárban, majd 

júniusban osztottunk ki 69 családnak alkalmanként másfél 

tonna lisztet, száraz tésztát, kekszet, diókrémet, C vitamint. 

A szabadbattyáni raktárbázisról egy helyi vállalkozó 

kisteherautójával szállíttattuk el. Hálásan köszönjük neki és 

a szétosztásban segítőknek, hogy támogatják munkánkat. 

Bízunk benne, hogy ezzel segítünk a családoknak. 

 

„ Nyisd meg a kezed a szűkölködő és szegény előtt”                         

Húsvétkor nagyböjti élelmiszergyűjtést hirdetett a Karitász. 

Az összegyűlt értékes adományokból és a katolikus hívek 

anyagi támogatásából csomagokat állítottunk össze és 

juttattunk el családoknak. Reméljük, örömet szereztünk 

ezzel. Megszentelt húsvéti kalácsot adtunk a 

húsvétvasárnapi szentmisén résztvevőknek. 

 

Tavasszal 100 csomag vetőmagot kaptunk a Jobbik 

csákberényi szervezetétől, azzal a kéréssel, hogy osszuk szét 

azok közt, akik megművelik a kertjüket. Ez egy hasznos 

kezdeményezés volt a részükről. 

 

Szent Erzsébet a köpenye alatt kenyeret vitt a szegényeknek, 

amely a rossz-szándékú emberek előtt rózsává változott. Ez 

a „rózsacsoda”. Novemberben Erzsébet napján a Karitász 

megszentelt kenyeret oszt a katolikus híveknek. Mi is ezt 

tettük. 

 

Bekapcsolódtunk a „Jónak lenni jó „országos akcióba. A 

karácsonyi csomagokhoz gyűjtjük az adományokat a 

katolikus templomban. Szeretnénk ezzel minél több 

családnak megkönnyíteni az ünnepi készülődést. 

 

A régiek úgy tartották: valahányszor lehull egy csillag, 

meghal valaki a Földön. És valahányszor fellobban egy 

csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben... 

Gyújtson egy csillagot / gyertyát / - a szeretet nem múló 

lángját- a jó cselekedetével!  

„Egymillió csillag a szegényekért„ feliratú gyertyák 

megvételével is segíthetünk a rászorulókon. 

A gyertya megvásárolható a falu mindkét templomában. 

 

„ Lemondani a feleslegről akkor, mikor másoknak a 

szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség.” 

Igyekszünk a falu lakóinak  jó minőségű ruhát, cipőt juttatni 

. Az idén is több alkalommal osztottunk , megújítva 

készletünket, és igazodva az évszakokhoz. 

 

Munkatársaimmal szerveztünk szeretetvendégségeket, 

hozzájárulva a közösség erősítéséhez. 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik önzetlenül 

segítették munkánkat. 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk: 

                                                                 Kőrösi Ödönné 

 és a Karitász csoport   

 

NYUGDÍJAS KLUB VISSZATEKINTÉSE EGY ÉV ESEMÉNYEIRE 
 

Lapozok a meghívók, értesítések között, lassan készül a 

beszámoló, a fontosabb események számba vétele.  

Hagyomány a névnapok megünneplése, amikor  a klub 

tagjai a terített asztal mellett beszélgetnek és az ünnepeltek 

kedves dalaival köszöntik egymást. Az őszi összejövetelen a 

klub legidősebb tagját Vér Jánosnét köszöntöttük 80. 

születésnapja alkalmából.  

Egy-egy kellemes napot töltöttünk el Székesfehérváron az 

Árpád Fürdőben és Tatabányán a Gyémánt Fürdőben. 

Felüdülés, pihenés volt a mindenki számára.  

A Soponyai Nyugdíjasklub egész napos programmal várta a 

megye nyugdíjasait. Az erdei séta után a Vadászati Múzeum 

kiállításához kapcsolódó tesztkérdéseket sikeresen oldottuk 

meg. A nap zárása az iskolások népzenei és néptánc  műsora 

volt.  

Szeptemberben Budapestre utaztunk a Népi Iparművészeti 

Múzeum Kapolyi Antal népi fafaragó tiszteletére  rendezett 

országos fafaragó verseny győzteseinek kiállítására. Szépen 

megmunkált eszközök és dísztárgyak között örömmel 

fedeztük fel  Varga Csaba (klubtagunk) faragással díszített 

kürtjét. Gratulálunk a szép munkához. 

Az Életet az Éveknek megyei vezetősége  szent István évhez 

kapcsolódóan " Nagyszülő és  Unoka" vetélkedőt hirdetett. 

Klubunkból Kuharik Zoltánné és unokája: Anettka vállalta a 

83 kérdésből álló tesztlap kitöltését, és vett részt a megyei 

vetélkedőn. A 34 sikeres pályázó között kaptak helyet és 

díszes oklevéllel jutalmazták teljesítményüket. Mi is 

gratulálunk a szép eredményhez.  

Énekkarunk rendszeresen tart próbát, és a falu ünnepein 

egy-egy népdalcsokorral kedveskedik a megjelenteknek. 

(Falunap, Betyárnap, Idősek napja, Ádventi gyertyagyújtás) 

A Falunapi fellépés előtt Strasszer Mihályné (Irma) a klub 

nevében gyöngyhímzéssel készült "Falucímert" adott át -

amit Ő készített - Polgármester Úrnak, hogy a tavasszal 

felújított Önkormányzat helyiségét díszítse majd.  

A falu emlékműveinek, parkjainak gondozásában vettünk 

részt, (Gereblyézés, palántázás, virágok ültetése, gondozása) 

négy alkalommal dolgoztak a klub tagjai. A falu 

szépítésében a nyugdíjasok egyénenként is sokat dolgoznak. 

Ezúton is köszönjük szorgalmukat,  segítségüket.  

Az Önkormányzattól kapott támogatásból a kirándulások és 

a Nőnapi vacsora költségeihez járultunk hozzá. A Kossuth 

utcai klubhelyiség kialakítása a következő év feladata lesz.  

Várjuk új klubtagok jelentkezését, hogy a falu életében 

aktívan tudjunk részt venni.  

Barta Viktorné nyugdíjasklub vez. 
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ISKOLAI KRÓNIKA 
 
Hogy repül az idő! 

 

Mintha csak tegnap lett volna, hogy tanévnyitó 

ünnepélyre gyűltünk iskolánk udvarán, maholnap meg 

már karácsony, téli szünet. Három és fél hónap nem 

kevés egy iskola életében, különösen nem akkor, ha a 

mindennapi tanulás mellet sok egyéb is történik falaink 

között vagy a szervezésünkben. 

E rövidke bevezető után nézzük, mi minden történt 

eddig az idei tanévünkben. 

Szeptember 2-án 14 elsőssel kezdtük a tanévet. Sajnos 

a 2. és 4. osztályból 1-1 gyermeket másik iskolába 

íratott a szülő (azóta is többször átgondolva, rossz 

döntést hozott ezzel gyermekei számára). Iskolánk 

létszáma így 35 fő lett. Újdonság volt, hogy ettől a 

tanévtől 16 óráig az iskolában kell tartózkodni minden 

iskoláskorú gyermeknek. Ez alól csak indokolt esetben 

lehet felmenteni a tanulót 

A második tanítási héten megtartottuk az első 

osztályszülői értekezleteket, majd szeptember 16-án az 

újonnan választott Szülői Munkaközösségi 

értekezletét. 

Beindultak a délutáni programok: 

 hitoktatás első osztályban. (kötelező hit és 

erkölcstanoktatás van ettől a tanévtől) 

 gyógytestnevelés 

 német szakkör 

 néptánc 

 logopédiai ellátás. 

Szeptember végén az idősek napján műsorral 

kedveskedtünk az öregeknek. 

Október 4-én osztálykeretben emlékeztünk az Aradi 

vértanúkra. 

Részt vettünk az október 23-i ünnepélyen, majd 

másnap, 24-én délután Kincsesbányára utaztunk egy 3 

fős csapattal, a minden évben megrendezésre kerülő 

Kazinczy Komplex Tanulmányi Versenyre. Az idén is 

jól szerepeltünk, 3. helyezést ért el a 2. osztályos 

Balázs Anna, 3. osztályos Fűrész Kristóf és a 4. 

osztályos Czéh Csaba alkotta csapat. Ami külön emeli 

e helyezésnek az értékét, hogy 14 iskola tanulói közül 

lettek harmadikak, illetve az, hogy csupa nagy iskolát 

előztünk meg! 

Október 28-tól november 4-ig tartott az őszi szünet. 

Ekkor sem volt zárva iskolánk, mert a nyáron elmaradt 

kevéske festés ez idő alatt valósult meg 

önkormányzatunk jóvoltából! 

November 15-én, pénteken viszont zárva volt iskolánk, 

mivel a szokásos őszi szakmai továbbképzés ezen a 

napon volt, Pusztavámra utazott a nevelőtestület. 

November 21-re a szülők szerveztek programot az 

érdeklődő gyerekek számára: ebéd után 

Székesfehérvárra, moziba vitték a programra 

jelentkező óvodás és iskolás gyerekeket. 

Adventhez érkezvén az idén is gyönyörű, hatalmas 

adventi koszorúval örvendeztetett meg bennünket 

Fügediné Nagy Rózsika. (Teszi ezt évek óta, 

kedvességből, önzetlenül!) 

December 5-én zeneiskolásaink tanszaki 

hangversenyen bizonyították szorgalmukat, 

tehetségüket, s szereztek ezzel örömet nem csak 

szüleiknek, nagyszüleiknek, de nekünk, jelen lévő 

pedagógusoknak is. 

Másnap hozzánk is ellátogatott a Mikulás. Örömmel, 

dallal köszöntöttük, majd az ajándékok kiosztása és 

rövid beszélgetés után dallal búcsúztattuk a 

„nagyszakállút”. És a csomagban újabb meglepetés, 

egy jelképes belépőjegy Székesfehérvárra moziba, a 

Szülői Munkaközösség jóvoltából, december 21-re, 

szombatra, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

délutánjára. 

December 8-án, advent 2. vasárnapján az óvodásokkal, 

a Nyugdíjas Klubbal és a Vöröskereszttel közösen mi 

is részesei voltunk a gyertyagyújtási programnak. Kis 

dramatizált történettel színesítették a műsort 2. és 3. 

osztályosaink. Köszönet érte Soós Judit 

kolléganőnknek, illetve külön köszönet Kőrösi Ödön 

alpolgármester Úrnak, hogy bevállalta „Csaba mester” 

szerepét a jelenetben!  

December 21-én, szombaton (munkanap! – ekkor 

dolgozzuk le a december 27-i, pénteki napot) már nem 

lesz tanítás, ezen a napon tartjuk a hagyományos 

iskolai karácsonyt, játékkal, ajándékozással, és a már 

fentebb említett mozival színesítve e nap programját. 

December 23-tól téli szünet lesz! A szünet utáni első 

tanítási nap január 6-án, hétfőn lesz. 

Két újdonság, érdekesség, ami segítette az elmúlt 

hónapok munkáit: 

- védő nénink, Zsigmondné Éva néni 3 ízben 

tartott foglalkozást, előadást egészségnevelési 

témában a gyerekeknek. 

- Novemberben és decemberben 1-1 pedagógiai 

asszisztensnek készülő, tanuló-hölgy volt 

iskolánknál gyakorlaton, segítették munkánkat 

sok napon keresztül.   

És hogy még mi várható a tanév hátralévő részében, 

mit terveztünk iskolánkban, arra álljon itt egy részlet a 

munkatervünkből. 

A szorgalmi idő első féléve2014. január 17-ig tart. Az 

iskolák 2014. január 24-ig értesítik a tanulókat, 

illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért 

tanulmányi eredményekről.  

 A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-

ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 

24. (csütörtök) 
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ISKOLAI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 2014-ben 

Dátum Esemény 

január 17. (péntek) Osztályozó értekezlet 

február 7. (péntek du.) Farsang 

március 22. (szombat) NYÍLT TANÍTÁSI NAP 

március 15. (szombat) Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról 

április 16. (szerda) Húsvét 

május „első” vasárnapja 

(május 5-9. között) 

Anyák napja (osztálykeretben) 

május 28. (szerda) Országos kompetenciamérés 

június 13. (péntek) Osztályozó értekezlet 

június 14. (szombat) Tanévzáró ünnepély 18 óra 
 

Végezetül engedjék meg, hogy magam és kollégáim nevében minden kedves olvasónak kellemes ünnepeket és 

eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánjak!  

 

Csákberény, 2013. december 10. 

                                                                                        Borbély József 

                                                                                    Tagintézmény-vezető 
 

EMLÉKFA ÁLLÍTÁS 

 

Nagyon vártuk már, hogy elérkezzen az idei emlékfa 

állítás. Ez már a 3. alkalom volt, hogy megemlékeztek 

az előző évben született gyermekekről. A zord őszi idő 

ellenére, szinte minden baba és szülő megérkezett erre 

a szép eseményre. 

Az anyukák megkapták gyermekük nevével megírt 

szalagokat, amit a Polgármester Úr köszöntője után 

mindenki a tulipánfára felkötözött. 

Ezt a játszótér ünnepélyes megnyitása követte,sok 

gyerek örömére . A Kultúrházban az ovisok előadása 

fogadott,amit a babák csodálva figyeltek és a névre 

szóló ajándékokat megkapták, ami örök emlék marad.  

 

Ezután nagyon finomakat ettünk és ittunk a szeretet 

vendégségen, amit a babák is végig kóstoltak, közben 

az ovisokkal együtt jót játszottunk. 

Köszönjük ezt a szép délutánt a babák nevében is 

ígérjük, hogy a fát becsülettel gondozzuk, úgy ahogy 

gyermekeinket is. 

 

2012-ben született gyermekek édesanyái 
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CSÁKBERÉNYI TÉLAPÓ 

December 6-án este ismét ellátogatott hozzánk a kedves 

öreg Télapó a Manójával, aki a kocsit hajtotta és 5 

rosszcsont krampuszkájával.  

 

Sajnos Rudolf a rénszarvas lesérült így Marcsi a csacsi húzta 

a kocsiját. De így is eljutott a gyerekekhez. Talán biztosan 

állíthatom, hogy gyereknek, felnőttnek nagy örömet okozott 

a krampuszkák rosszalkodása és a Télapó csomagocskája. 

Nagy öröm számomra, hogy ez az esemény ismét létre 

jöhetett. A mikulás, a karácsony varázslata a csodában 

rejlik. Ebben a rohanó, őrült világban, amikor tele vagyunk 

gonddal, panasszal, haraggal különösen nagy szerepet kell, 

hogy kapjon az a varázslat, amit ezek az ünnepek adnak. 

 Mert a karácsonyi csoda létezik. Van, ha hinni akarsz 

benne. És attól csoda, hogy megéled, nem érdekes, hogy mi 

a realitás. Amíg tudunk játszani és képesek vagyunk 

megrágni az almát, meginni a tejet, éjszaka csomagolni, 

majd osonva, bujkálva becsempészni az ajándékot, a 

gyermek szemében látni a csodát és közben magunk is 

képesek vagyunk gyermeki örömmel lenni, addig ezt a 

csodát nem töri össze a valóság. Ezt éltük meg a Télapóval 

is, ezt éljük meg a közös gyertyagyújtásokkal is, ezt éljük 

meg szenttestén a templomban is.  

De ha már a realitásról beszélünk, nem mehetek el szó 

nélkül amellett sem, hogy ez a Mikulás nem csak az 

érzésektől volt gazdag és nem csak az élménytől volt csodás. 

Ismét szép példát mutattunk mi Csákberényiek. Más tollával 

ékeskedem, de azt kell, mondjam ismét jó volt 

Csákberényinek lenni! Ezt nem valaki csinálta, ezt sok 

ember hozta létre. Rengetegen segítettek, hogy minél több 

minden kerülhessen a csomagba, hogy minél több mindent 

kaphassanak a gyerekek. Összefogtunk és együtt csináltuk. 

Nagyon jó volt úgy készülni, hogy nem telt el nap, hogy ne 

kaptunk volna valamit a csomagokhoz, hogy aznap este 

nagyon sokan vártak bennünket, forró teával, forralt borral, 

süteménnyel, jó szívvel adott vendéglátással. Nem sorolnám 

fel egyenként mindenkinek a nevét, mert senkit nem 

szeretnék kihagyni belőle és abban is biztos vagyok, hogy 

senki nem is várja. Egész egyszerűen csak az tudom 

mondani, mindenkinek köszönjük a Csákberényi gyerekek 

nevében. 

 

A Télapó, a Manó és az 5 rosszcsont Krampuszka 

Pontos idő 6:13    ISMÉT JÁR AZ ÓRA 

Tíz évig tartó működésképtelenség után, a református 

templom toronyórája a helyiek örömére ismét mutatja 

az idő múlását. A templom jubiláris, 225. évfordulója 

(október 28.) alkalmából elvégzett külső felújítási 

munkálatokkal egy időben, a közelmúltban helyezték 

üzembe az új toronyórát. Az óraszerkezet négy 

számlapja (fekete alapon fehér római számok) 

fényszóróval vannak megvilágítva, így azok sötétedés 

után is jól láthatók. 

Azok, akik a toronyóra látótávolságán belül 

járnak-kelnek és elfelejtették magukkal vinni 

karórájukat, esetleg zsebórájukat, illetve újabban 

mobiltelefonjukat, ne aggódjanak, hogy mennyi is az 

idő – csupán egy pillantás a toronyra és máris 

leolvashatják a pontos időt.  

Távolról a toronyóra számlapot megvilágító 

reflektorok sejtelmes fénye egyben irányfény is. A 

messze földről koromsötétben érkező (különösen 

Csákvár felől izgalmas a jövetel) idegennek jelzi, hogy 

„torony iránt” haladva hamarosan lakott területre 

érkezik, majd a Csákberény helységnévtábla tudtára 

adja, hogy hol is jár. 

Megjelenésük óta a toronyóráknak kettős szerepük 

van: gyakorlati és jelképes. Az idők során a különféle 

órák és pontos időt is mutató műszaki eszközök  

elterjedésével gyakorlati szerepük háttérbe szorult. 

Jelképes szerepük viszont állandó, sőt felerősödik: 

figyelmeztetnek bennünket, hogy az idő múlandó és ez 

ellen semmit sem tehetünk. Ezért, amit ma megtehetsz, 

ne halaszd holnapra! 

A felújított templom új toronyórájának költségei helyi 

és nem helyi református és nem református hívők, 

Csákberényi lakosok, vállalkozók közadakozásából lett 

fedezve. Köszönet és elismerés az anyagi 

hozzájárulásért.  

Szöveg és kép: Takács Antal 



      

8 

 

FOTÓKIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 

„Van egy nap” VERSEK ÉS KÉPEK TALÁLKOZÁSA 

 

VARGA CSABA fotólátványai 

SZÉKELY SÁNDOR verseivel 

A megnyitón közreműködik: 

Czirák Andrea és Udvari Adrienn versek 

Az alkotóval beszélget: Horváth Zsuzsanna 
 

 

„Kerek a világ innen és onnan is”SZÉKELY SÁNDOR 

legújabb verskötetének bemutatása 

 

Helyszín: Csákberényi Általános Iskola 

       Csákberény, Kossuth u. 15. 

                2013. december 22. 17:30  

(az adventi műsor után) 

 A kiállítás megtekinthető még: 
december 27-28-án 14 órától 18 óráig, december 29-én 9 órától 12 

óráig, illetve január 3-4-én 12 órától 18 óráig és január 5-én 9-től 12 

óráig 

 

 

 

Tisztelt Adózók! 
Sok esetben téves adószámlára érkeznek az Önök által utalással teljesített helyi adó befizetések. 

Számlaszámaink: 

 

Magánszemély kommunális adója:  58000188-15134891-00000000 

Iparűzési adó:     58000188-15134901-00000000 

Gépjárműadó:     58000188-15134884-00000000 

Késedelmi pótlék:    58000188-15134925-00000000 

 

A téves számlára érkezett befizetések megfelelő számlára történő átvezetése külön költséget jelent az 

Önkormányzatnak.  Kérjük a fenti számlaszámok pontos használatát! 

              Önkormányzat 
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LAKÓHELYÜNK EGY KISSÉ MÁSKÉPPEN 
 
Csákberény és környéke madártávlatból 

 

 
 

Szeptemberben még javában folyt a református 

templom külső felújítása. Erről a tornya köré emelt 

állványzat is tanúskodott. Ez, fotózás szempontjából 

egy ritka lehetőség volt. Polgármesterünk, dr. Vécsei 

László úr sugallatára és Brunner Vilmos tiszteletes úr 

jóváhagyásával – fotózás céljából – kétszer is 

felkapaszkodtam az állványzat tetejére. Nem bántam 

meg. Gyönyörű napsütés, attraktív felhőalakzatok az 

égbolton – ideális körülmények a természeti 

fotózáshoz. Az állványzat ideiglenes kilátóként 

szolgált. Innen a magasból látszik csak igazán, hogy a 

Vértes és a Zámolyi-medence ölelésében, festői 

környezetben lakunk. Ezt érzékeltetik a mellékelt 

képek is. 

 

 

  

 

 

Becsüljük meg e természeti adottságot. Óvjuk meg 

környezetünket, tegyük vonzóbbá lakóhelyünket, hogy 

unokáink is élvezhessék. Örömmel tapasztalhatjuk, 

hogy ennek érdekében az utóbbi években történtek 

lépések. A közterületeken mind több helyen 

ékeskednek a muskátlik (a lakossági összefogás szép 

példája), gazdagabbak lettünk néhány fából faragott 

művészi alkotással és elkészült a dísztó is. 

 

Csak így tovább Csákberényiek!                                                                                                                          

Szöveg és képek: Takács Antal 



      

10 

 

HIRDETÉSEK

ELADÓ A VÉRTESGYÖNGYE VENDÉGLŐ 

350 m2 alapterületű vendéglátó egység modern, 

minőségi felszerelt konyhával eladó.  

Az épület átalakítható: a kisterem külön bejáratú 

élelmiszerboltnak; az épület oldalában található 40m2-

es kis helység üzletnek/turkálónak/irodának kiválóan 

alkalmas. A tetőtérben szobák kialakítása megoldható, 

így turisztikai célra is hasznosítható az épület. 

Érdeklődni a 20/398-49-56-os telefonszámon lehet. 

Köszönettel: Király Ildikó 

FAZEKAS MŰHELYEMBE 
 

Sok szeretettel várok minden kedves vásárlót.  

Boros- és pálinkás készletek, tányérok, bögrék, 

kaspók, kemencébe való fazekak várják Önöket! 

 

Nyitva tartás: Hétköznap délután 3-tól 

Szombat, Vasárnap egész nap 

 

Csákberény, Rákóczi u.1. 

Máhr Ferencné (Cicus) 06-70-366-8297 

 

SZILVESZTER 2013 
Az év utolsó napját egy jótékonysági Batyus 

Bulival zárja a Csákberényért Alapítvány, 

2013.December 31.-én 20.00-órától. 

 
Helyszín: Csákberényi kultúrház 

A remek hangulatról a Csákberényi Négyesfogat 

Zenekar gondoskodik!  

Támogatói jegy 2000Ft/fő. Asztalfoglalás: Beke 

Dóránál. Tel: 06 30 664 2890 

Csákberényért Alapítvány 

 

FARSANG 2014 a KULTÚRBAN 
2014. február 08.-ára tervezzük a negyedik 

Farsangi Bulit a felújított csákberényi 

kultúrházban. 

 
 

 A következő újságot már a buli után adjuk ki, így 

most szeretnénk jelezni, hogy van még szabad 

asztal.  

Csákberényért Alapítvány

TÜVEL, CÉRNÁVAL, KÖTVE, HORGOLVA….A Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület a régi 

tollfosztók, fonók hangulatát megidézve várja a kézimunkázó lányokat, asszonyokat 2014. január 6-án 

hétfőn 15 órától 19 óráig a Művelődési Házba - Sáfrán Andrásné

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK Csákberényért Alapítvány adószáma: 18481343-1-07 
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