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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
5. évfolyam 6. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2014. december 23. 

 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 

 
Így a naptári év végéhez közeledve megérint 

mindannyiunkat a karácsony varázsa. Ez a titkokkal 

övezett nap nemcsak a kereszténység, hanem a család, 

a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. A karácsony 

alkalmat ad arra, hogy megnyissuk szívünket az 

örömre, a másik iránti szeretetre. A szeretet 

példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy az év 

minden napjára jusson egy cseppnyi belőle.  

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, 

egy - egy pillanatra megállunk a rohanó világban és 

számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a 

legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot 

elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt 

az elkövetkező év napjaira is. Az ünnep hangulatában 

a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy 

mit nyújthatnánk szeretteinknek, akik fontosak 

számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága 

ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy 

önmagunkból mit adhatunk. Ahol harmónia, béke, 

szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra 

épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki 

közösséget, élményt nyújt. 

Kedves Csákberényiek! 

Az alapítványunk az idei évben egy igazán sikeres évet 

tudhat maga mögött. Befejeződött a Művelődés ház 

felújítása, ahova beszerelték a biomassza kazánt is. 24 

db sörpad garnitúrát nyerünk pályázaton.  

Ismét megrendeztük a már évek óta nagy sikert aratott 

farsangi bált, és a falunapot. Az idei évben először 

operett gála estet is szerveztünk. A 2014-es évet egy 

fergeteges szilveszteri bállal zárjuk a művelődési 

házban – remélem közösen Veletek! 

Az alapítványi tagok mellett nagyon sok önkéntes 

segítette munkánkat. Nekik ezúton szeretnénk 

megköszönni, hogy mindig mellettünk állnak és 

számíthatunk rájuk! 

 

Kívánunk mindenkinek békés, boldog 

ünnepeket, a következő évre kitartást és jó 

egészséget! 

    dr. Kovács Krisztina elnök 

Csanádi Imre: Karácsony fája  

A Karácsony akkor szép, 

hogyha fehér hóba lép  

nem is sárba, latyakba... 

Ropog a hó alatta. 

Hegyek hátán zöld fenyő, 

kis madárnak pihenő  

búcsúzik a madártól, 

őzikétől elpártol. 

Beszegődik, beáll csak 

szép karácsony fájának  

derét-havát lerázza, 

áll csillogva, szikrázva. 

Ahány csengő: csendüljön, 

ahány gyerek: örüljön, 

ahány gyertya: mind égjen, 

karácsonyi szépségben! 
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VÖRÖSKERESZTES HÍREK 

2014. december 12-én megtartottuk éves 

taggyűlésünket.   

Elsőként meghívott előadónk ismertette a 

mozgáskorlátozottak életét megkönnyítő 

elektromopedeket forgalmazó iroda működését, mely 

elérhető www.elektromoped.hu vagy 06-22/379-185, 

06-30/433-8828-as számon.  

Ezt követően Huszár Lászlóné felidézte a 2014-ben 

végzett ténykedéseinket: 

 Március 3-án véradás 

 Nőnapi bál a Sport egyesülettel közösen  

 Április 12-én szemét szüreten vettünk részt 

 Április 22-én a Nemzeti Színházban néztük meg 

Tamási Áron: Vitéz lélek című művét 

 Május 1-én a Rétesfesztiválon: rétest és lángost 

sütöttünk 

 Június 3-án véradás 

 Julius 12-én, a Falunapon lángost sütöttünk 

 Augusztus 20-án a Képviselő testületet 

köszöntöttük 

 Augusztus 30-án az óriástakaró készítőit lángos 

sütéssel támogattuk 

 Szeptember 27-én 190 idős embert vendégeltünk 

meg, ebből 30 főnek házhoz vittük az uzsonnát.  

 November 20-án a nyugdíjas énekkarral együtt 

meglátogattuk a Gánti gondozottakat 

 December 3-án véradás 

 minden kedden a civilházban ruha börzét tartunk, 

ellenszolgáltatás nélkül fogadunk és adunk 

használt ruhát, cipőt, egyéb tárgyat.    Nyitva 

tartás:  nyáron: 17-18h-ig, télen: 16-17h-ig. 

 Dec. 12-én az éves összefoglaló után Boha 

Csabáné számolt be a helyi vöröskereszt anyagi 

helyzetéről. Majd Czirák Józsefné tolmácsolásában 

hangzott el Náhóczki János: „Ember vagy” című 

verse, méltatva a jubiláló véradók áldozatos 

karnyújtását, akik név szerint:                                      

o Oroszné Reich Szilvia 10 x-es  

o Steflif Ferenc   30 x-os 

o Dömsödi József   50 x-es 

o Stumfold Márta   60 x-os véradó. 

 

2014-ben 3 alkalommal volt véradás, ahol összesen 90 

személy adott vért. Az év folyamán 9 új egyén 

jelentkezett. Szívesen vesszük újabb személyek 

részvételét és várjuk régi, hűséges véradóinkat: 2015-

ben tervezett véradási időpontok: 

MÁRCIUS 2, JUNIUS 2, SZEPTEMBER 1, és 

DECEMBER 3 

 

Mindez nem jöhetett volna létre csapatunk aktív 

tagjai nélkül: Boha Csabáné, Bordácsné Sarok 

Mária, Czirák Józsefné, Horváth Istvánné, 

Horváthné Ozsváth Klára, Izmindi Istvánné és 

Zsigmond Lászlóné.    

 

Csákberény, 2014. december 13. 

Zsigmond Lászlóné 

 

ISKOLAI KRÓNIKA 

Elrepült az ősz, már decembert írunk, hamarosan itt a 

karácsony, a gyerekek által annyira várt téli szünettel. 
De ne szaladjunk annyira előre az időben, hiszen elég 

sok minden történt, és még fog is történni ebben az 

esztendőben. 
Vessünk egy kis számadást, mi minden történt a 

tanuláson kívül az iskolánkban az elmúlt időszakban! 

Szeptember 22-én a Könyvtár szervezésében a Portéka 

Színpad mesejátékát nézhettük meg a Művelődési 
Házban. 

Szeptember 27-én az időskorúakat köszöntötte 

településünk. Negyedik osztályosaink – Schüller Márta 
tanító néni vezetésével – színes műsorral járultak 

hozzá az eseményhez. 

Október 2-án Schnellbach Csilla kolléganőnk invitálta 

– a szülők nagy örömére – nyílt napra az elsős szülőket 
az iskolába. 

Október 6-án osztálykeretben emlékeztünk meg az 

aradi vértanúkról. 
Október 17-én őszi kézműves foglalkozást tartottunk a 

gyerekeknek, a Szülői Munkaközösség 

közreműködésével. 

Október 18-án szombaton általános munkanap volt, 
tehát mi is jöttünk az iskolába. 

Október 20-án ismét a Könyvtár szervezett számunkra 

programot a Művelődési Házba. Ezúttal a Palacsinta 
zenekar zenés műsorán vettünk részt. 

Október 21-én Kincsesbányára utaztunk egy háromfős 

csapattal a hagyományos Kazinczy Kupára, ahol az 

utóbbi idők legjobb teljesítményével, a Móri járás 

http://www.elektromoped.hu/
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iskoláit messze megelőzve végeztünk az első helyen. A 

csapat tagjai: Vécsei Kata, Balázs Anna és Szekeres 
Márk méltán kaptak dicséretet itthon is! 

Október 22-én az első osztályosaink 

„nosztalgialátogatást” tettek az óvodában, ahol részt 

vettek a Dömötör-napi programon. 
Október 24-től november 3-ig őszi szünet volt az 

iskolában. 

November 10-én már 3. alkalommal szervezett 
programot Pál Mária könyvtáros. Ez alkalommal egy 

ragyogó bábelőadást nézhettünk meg a Művelődési 

Házban, az „Álomzug” társulat előadásában. 

November 11-én negyedik osztályosaink részt vettek 
az I. világháborús emlékműnél tartott 

megemlékezésen. 

November 25-én Böde Péter vándor meseíró látogatott 
el iskolánkba, ahol nem csak meghallgathatták a mesét 

a gyerekek, hanem lehetőség volt könyvvásárlásra is. 

Advent első vasárnapjára ismét újjá varázsolta adventi 
koszorúnkat Nagy Rózsika, köszönet az önzetlen 

felajánlásáért! 

December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás. A 

gyerekek rögtönzött dallal, műsorral kedveskedtek 
neki. Természetesen az ajándék sem maradt a 

zsákjában, melyért köszönet a Szülői 

Munkaközösségnek. 
December 7-én, advent második vasárnapján az 

óvodásokkal közösen, az 1. osztály adott kedves 

műsort a „falu karácsonyfájánál”. 

December 12-én zeneiskolásaink adtak Karácsonyi 
hangversenyt. A helyenként egészen jó kis 

produkciókat itt-ott megzavarta a nem a helyhez és 

időhöz illő gyermeki viselkedés, melyért ezúton is 
elnézését kérem a két zeneiskolai kollégának, akik időt 

és pénzt nem kímélve készítették fel a gyerekeket az 

eladásra. 

 
December 13-án, szombaton, igazodva az általános 
munkarendhez, mi is jöttünk iskolába. 

December 15-én Székesfehérvárra megyünk 

színházba. A Padlás című darabot nézzük meg a Szülői 
Munkaközösség szervezésében, az Alapítvány anyagi 

támogatásával. 

December 18-ra a leendő elsős tanító néni kapott 

meghívást az óvodai karácsonyi ünnepségre. 
December 19-én – a téli szünet előtti utolsó tanítási 

napon – iskolai karácsonyt tartunk, ajándékozással, 

dalolással, játékkal. 
Aztán két hétre bezárjuk az iskolánk kapuját, téli 

szünetre megyünk valamennyien. 

Befejezésül engedjék meg, hogy minden kedves 
olvasónak áldott karácsonyt és eredményekben gazdag 

új-esztendőt kívánjak! 

 

2014. december 13. Luca napja 
                                                                                                  

Borbély József 

tagintézmény-vezető 

KEDVES CSÁKBERÉNYIEK! 

 

 

Szeretnénk megköszönni, hogy annyi kedves ember 

látott bennünket vendégül sok finom süteménnyel, 

teával, forralt borral, punccsal, és minden féle 

finomsággal. 

Biztosíthatok mindenki, hogy jövőre sem fogjuk 

elfelejteni Csákberényt, mert ott ahol ennyi kedves és 

vendégszerető ember él ott jó lenni! Hatalmas dolog, 

hogy ebben a faluban nem csak, hogy mi adunk 

ajándékot, hanem mi is kapunk. Nagyon szépen 

köszönünk mindent!  

A Mikulás és a Krampuszkák! 
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ÜNNEPRE   KÉSZÜLÜNK 

Gyorsan szalad az idő, decemberben az események 

szinte egymásba érnek.  
A falu életében már hagyomány az ádventi 

gyertyagyújtás, ahol a Fagyöngy Nyugdíjasklub tagjai 

is aktívan  részt   vesznek.  
Az "Életet az Éveknek" Megyei  Nyugdíjas Szövetség 

minden évben megrendezi a nyugdíjasok karácsonyi 

ünnepségét. Idén kilenc klub adott műsort. A Dégi-  és 

a Csóri Nyugdíjasklub    az ünnephez kapcsolódó 
 helyi népszokásokat, dalokat  mutatta be 

A műsor után -  ha már úgyis  Székesfehérváron 

vagyunk - átsétáltunk a Fő utcára  és megnéztük a 
Múzeum "SEUSO kincsek"  kiállítását.  

Az ezüst tárgyak érdekessége, hogy Kr. előtt a IV. 

században készítették, egy római nemes: Seuso 

tulajdonát képezték,  és Polgárdi mellett  a múlt század 

közepén találták meg.   
A hatalmas, gazdagon díszített  ezüst  tálakat a 

lakomák felszolgálására, egyiket, a hozzá tartozó 

kancsóval kézmosásra használták. Érdekes a "Seuso" 
tál díszítése, életkép ábrázolása, a Balaton akkori 

nevével "Pelso" felirattal.  

A folyosón a megyében feltárt római kori 

síremlékekből, oszloptöredékekből kis kiállítás várja a 
látogatókat.  

A kiállítást 2015. január 15-ig  lehet Székesfehérváron 

 megtekinteni. Mindenkinek jó szívvel  ajánlom,  aki 
szereti  a szép, művészi kivitelezésű  régiségeket. 

 

Barta Viktorné   

 

KÖZGYŰLÉS AZ ÓVODA UDVARÁBAN 

 

November folyamán a MOSZ (Madárijesztők 
Országos Szövetsége) elnöksége Óvodánk udvarában 

tartotta meg idei évzáró közgyűlését, melyen 

mindössze egy napirendi pont szerepelt: az ijesztés 

hatékonyságának növelése a továbbiakban.  

Tekintettel a seregélybandák mind pofátlanabb 
viselkedésére (cseresznye- és szőlőzabálás), valamint a 

fakopáncsok garázdálkodásaira (lopják a mogyorót és 

a mandulát), az elnökség tagjai között konszenzus 
született az alábbiakról:  

A jövőben a madárijesztők a hagyományos 
felsőruházat tetején kötelesek lesznek rémisztő 

elemeket (bőszárú gatya, jégeralsó, boxer gatya, 

tundra-bugyi, melltartó, míder, tanga, stb.) is 
viselni. Minél rongyosabb, annál rémisztőbb hatású… 

Tantal  
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VIDÁM SAROK 

(Böngészés az internetről) 

 

Az életben két dolog után kell futni: az egyik a nő, a másik a beöntés. 

■ 

Gyakori rendellenes fogantatás: a férjen kívüli terhesség. 

■ 

Fizikai ismeretek: az impotencia oka a gravitáció.  

 
                                                                                                          Tantal 

 

POLGÁRŐRSÉGRŐL 

 
Egy kis visszatekintés az elmúlt évre: 

  

Szerencsére falunkban nem történt semmi komolyabb 
bűncselekmény. Ez köszönhető a lakosság 

figyelmének is. Egyre több telefonos bejelentés 

érkezik hozzánk gyanús egyénekről – házalókról, és 
ilyen esetben azonnal tud a polgárőrség esetleg a 

rendőrséggel karöltve intézkedni. Ezeket a 

bejelentéseket köszönjük és kérjük, hogy továbbra is 
tartsák nyitva a szemüket, fülüket és óvják értékeinket 

és egymást. 

Köszönjük a segítséget, anyagi támogatást, amit 

magánszemélyektől és az Önkormányzattól kaptunk. 
Ennek köszönhetően gazdagabbak lettünk kettő 

kerékpárral, amivel olyan helyekre eljutunk ahova 

autóval nem lehetséges. Van két lovas járőrünk is akik 
saját lovaikkal járőröznek. Kérünk mindenkit, akiknek 

van egy kis szabadideje, hogy lépjen be a 

polgárőrségbe – védjük együtt szép kis falunkat és 
lakóit. 

Ezúton kívánok Békés Boldog Karácsonyt 

mindenkinek: 

Szabó Dénes 
06 30 691 4955

 

HIRDETÉS 

 
Tisztelt Csákberényiek 

 

Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy TŰZIFARENDELÉS vagy egyéb okból 

kizárólag a következő telefonszámon keressenek: 06 70 563 9512 

Tisztelettel: Fügedi Zoltán 
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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.  

Új számlaszámunk: 10404883-50526766-65891000. 

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 Titkára. Telefonszáma: 06/20-525-4297  

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