
      

1 

 

CSÁKBERÉNYI HÍREK 
6. évfolyam 1. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2015. február 20. 

 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG 2015. ÉVI RENDEZVÉNY TERVE 
Rendezvény Várható időpont Várható helyszín Szervező Elérhetőség 

Március 15.–i 

megemlékezés, 

II. VH. Emlékműavatás 

 

03.14. 10:00 

 

Hősi emlékmű majd 

a Páskomi dombok 
Önkormányzat Vécsei László 

Iskola nyílt nap 03.21. Általános iskola tantestület Borbély József 

„Szemétszüret” 03.28 A falu és környéke Önkormányzat, iskola Borbély József 

Locsoló „retro” Disco 04.05 Művelődési ház 
Csákberényért 

Alapítvány 
Kovács Krisztina 

Húsvéti játszóház- 

tájházavató 
04.06 Tájház Nefelejcs Egyesület Sáfrán Andrásné 

Borverseny  04.18. Művelődési ház . Hegyközség Sáfrán András 

Rétes fesztivál,  

Pálinkaverseny, 

Májusfa állítás, este Bál 

05.01. Merán park Nefelejcs Egyesület 

Vécsei László,  

Szabó Gábor, 

 Pataki Attila 

Kihívás napja 05.20 Iskola Ált. iskola 
Balázs Judit, 

Schüller Márta 

VI. Betyárnap 

XX. Berénytalálkozó 
05.30 Régi focipálya 

Tókics Mihály 

Vécsei László 

Tókics Mihály  

Vécsei László 

Ovis évzáró 05.29. Óvoda Óvoda Sáfrán Andrásné 

Jótékonysági ovis nap a 

tanyán 
06.07. Orondpuszta Óvoda Sáfrán Andrásné 

Iskolai évzáró 06.19. 18:00 Iskola Iskola Borbély József 

Péter-Pál napi 

fogadalmi ünnep – 

Ravatalozó avatás 

06.28.  Katolikus Egyház Kőrösi Ödön 

Mártír papok emlékére 

- emlékműsor, 

koszorúzás 

07. 12. 10:30. Emlékmű 
Egyházak, 

Önkormányzat 
Vécsei László 

Falunap  07. 18. Focipálya 
Csákberényért 

Alapítvány 
Dr. Kovács Krisztina 

Retye-rutya tábor 07.20-tól 24-ig. Civil ház Nefelejcs Egyesület Sáfrán Andrásné 

Sólyom tábor 08.02-től 08-ig. 
Református Ifjúsági 

Szálló 
 Balázs Judit 

Sporttábor 08.10-től 15-ig. Dunakiliti Csákberény SE Szabó Gábor 

Szt. István, az 

államalapító - az új 

kenyér ünnepe 

08.20. 

 
Katolikus templom 

Önkormányzat, 

Egyházak 
Vécsei László 

Nyárzáró Retro Disco 08.29 Művelődési ház 
Csákberényért 

Alapítvány 
Dr. Kovács Krisztina 

Tanévnyitó 08.31. Iskola Iskola Borbély József 

Bornap 09.19. Orond szőlőhegy Boros gazdák Sáfrán András 

Idősek napja 10.10. Műv. ház Vöröskereszt Huszár Lászlóné 

Megemlékezés 

az 1956-os 

forradalomról 

10.22. 
Katolikus templom 

udvara 

Önkormányzat 

 
Vécsei László 

Újszülöttek köszöntése, 

faültetés 
11.04. Hősök tere, óvoda Önkormányzat Huszár Attiláné 

Márton napi búcsú 11.15. Merán park Önkormányzat Vécsei László 

Falumikulás 12.06. Az egész falu  Balázs Judit 

Adventi gyertyagyújtás 
11.29 - 12.06, 

13, 20. 

A falu központban 

állított Betlehemnél 
Nefelejcs Egyesület 

 

Sáfrán Andrásné 

 

Szilveszteri Bál 12.31 Kultúrház 
Csákberényért 

Alapítvány 
Dr. Kovács Krisztina 
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HOSSZÚ TÉLI ESTÉK – CSÁKBERÉNY 

A Pro Vértes Közalapítvány évek óta nagy sikerrel zajló csákvári Hosszú Téli Esték rendezvényéhez kapcsolódva 

Csákberényben is szeretnénk elindítani egy téli előadás sorozatot. Jelenleg két előadás rendezvény végleges, de 

szeretnénk előadókat meghívni kertészkedés és állattenyésztés témakörben is. 

AZ 1945. MÁRCIUS 16.-I ESEMÉNYEK CSÁKBERÉNYBEN 

1945. március 16-án a Csákberény határában a szovjet 

hadsereg 3900 lövege és aknavetője egy teljes órán át 

ontotta a tüzét. A dolomitsziklás Páskomi dombok 

közé visszahúzódó magyar zászlóaljakat teljes 

egészében megsemmisítette a támadás. Holopov 

százados így írt erről: „Ritkán volt alkalmam 

háborúban ennyire porrá zúzott peremsávot látni, ahol 

szinte minden fedezékben több tucat halott feküdt.” A 

front elvonulása után a katonákat kiszélesített 

bombatölcsérekbe temették. Ugyanaznap hét 

kilométerrel északra kiirtották Kápolnapuszta teljes 

férfi lakosságát…  

Előadók: Fülöp Attila, Tihanyi Tamás újságíró 

Időpontja: 2015. február 27. péntek 18:00  

Helyszíne: Csákberény művelődési ház  

 

NÉPRAJZI EXPEDÍCIÓK CSÁKBERÉNYBEN 1966-1970 

A Magyar Tudományos Akadémia kutatói 1966 

és 1970 között a Magyar Néprajzi Atlasz összeállítása 

során és magyar népi építészet témakörben-

Csákberényben gyűjtöttek.  

A gyűjtés eredményei és az akkor készített 160 

fotó a mai napig nem kerültek széles körben 

bemutatásra. Erre kértük most fel a kutatócsoport még 

élő tagjait...    

 

 

Előadók: Andrásfalvy Bertalan Pécsi 

Tudományegyetem BTKNéprajz Tanszék professor 

emeritus. Borsos Balázs: MTA Bölcsészettudományai 

Kutató Központ Néprajztudományi Intézet igazgatója 

Sárkány Mihály: MTA Bölcsészettudományai Kutató 

Központ Néprajztudományi Intézet tudományos 

tanácsadója. 

időpont: 2015. március 13. péntek 17:00 

helyszín: Csákberény művelődési ház 

MEGHÍVÓ 
 
Csákberény Község Képviselőtestülete tisztelettel 

meghívja a település polgárait a hetven éve, 1945. 

március 16-án a Páskomi domboknál lemészárolt 

magyar katonák emlékére felállítandó emlékmű 

felavatására 2015. március 14.-én 

 

Program:  

 10:00 Rövid megemlékezés 1848 tiszteletére a 

Hősök terén található katonaszobornál 

 10:30 indulás busszal a Páskomi dombokhoz 

 11:00  A II. világháborús emlékmű felavatása 

a Páskomi domboknál. 

Ünnepi beszédet mond: Vargha Tamás a Honvédelmi 

Minisztérium parlamenti államtitkára és Törő Gábor 

országgyűlési képviselő. 

 

Az emlékművet megáldja Brunner Vilmos református 

lelkész és Mórocz Tamás plébános. 

Az emlékművet, amely egy lepellel letakart honvédsírt 

ábrázol Máhr Ferenc csákberényi szobrászművész 

faragja.  
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EMLÉKEZÉS AZ I. VILÁGHÁBORÚ HŐSEIRE 

A „nagy háború” (1914-1918) kitörésének 100. 

évfordulója kapcsán számos rendezvény zajlott a 2014-

es esztendő folyamán Európa szerte. Ehhez a 

megemlékezés-sorozathoz kapcsolódtunk mi is, 

mégpedig ennek a vérontásnak a befejezését jelentő 

fegyverszüneti egyezménynek az évfordulóját 

megünnepelve november 11-én 11 órakor, a hősök 

szobránál. 

A meghatóan szép és beszédes, imádkozó 

katonát ábrázoló szobrot a falu lakossága az ebben a 

háborúban elesett katonák emlékére állíttatta. A nagy 

erőfeszítésekkel, 21 évvel később elkészült alkotást 

1939. május 7-én avatták fel. Akkor még senki sem 

tudhatta, hogy alig négy hónap múlva a „nagy háború” 

kifejezés elavulttá válik, megkezdődik a II. világégés. 

A szobor talapzatra - elkészültekor 99 katonahős 

nevét írták. Mi, ma élő utódok, akik a második 

háborúról, mint minden borzalmak borzalmáról 

hallottunk, vagy éppen tapasztaltuk meg, talán 

hitetlenkedve látjuk, hogy ennek a harcnak, ugyanezen 

emlékhelyen felsorolt harctéri áldozatai, „csak” 

harmad annyian voltak.  

Mindez csak azt bizonyítja, hogy az az első, 

valóban rászolgált a „nagy” jelzőre, és ma már 

elképzelni sem tudjuk azt a mérhetetlen fájdalmat és 

szenvedést, amit az életben maradottaknak is okozott.  

Ezt a fájdalmat öntötték „formába” annak idején 

felmenőink, és vésették rá az áldozatok neveit, 

melyeket a kis, csendes megemlékezés után a 4.-es 

gyerekek érdeklődve olvastak végig, fel,-felkiáltva 

egy-egy ismerős nevet, vagy éppen saját családi 

nevüket látva. 

Jóleső azt látni, hogy a vázában az év folyamán 

igen gyakran van friss virág, sokszor még mécsesek is 

égnek. Meséljük el gyermekeinknek már kicsi 

korukban, miről is tanúskodik ez az emlékmű, ültessük 

el lelkükben a hála, és a „soha többé” érzését, míg nem 

késő! 

Összeállította: Kőrösi Ödön 

 

FELHÍVÁS 
Kéréssel fordulunk a falu lakosságához. Az idén is meghirdetjük a nagyböjti élelmiszergyűjtést a csákberényi 

katolikus templomban. Aki tud, segítse tartós élelmiszerrel a rászorulókat. A plakáton megjelölt, és előre megbeszélt 

más időpontban is várjuk az adományokat.                                                                     a Karitász csákberényi csoportja 
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KARITÁSZ HÍREK 
 

2014-es év összefoglalója:  
Ebben az évben is folytatódott az EU-tól 

származó tartós élelmiszersegély osztása. 

A szállítmány (1008 kg) január 31-én érkezett meg a 

csákvári raktárbázisra. 

Ennek elszállítása egy helyi vállalkozó segítségével 

volt lehetséges. Hálásan köszönjük neki, és azoknak is, 

akik a 63 háztartás részére szóló adomány 

szétosztásában részt vettek. 

  Reméljük, hogy ez az adomány (liszt, tészta, 

keksz) némi segítséget jelent a családoknak. 

Várjuk, hogy őszintén forduljanak hozzánk azok, 

akiknek életkörülményei rosszabbodtak, illetve 

tudomásukra jut, hogy embertársuknak megélhetési 

gondjai vannak. 

Örömmel tölt el bennünket az, hogy a falu lakói 

odafigyelnek egymásra és jelzik nekünk, hol van 

szükség segítségre. Ezzel megkönnyítik munkánkat, 

hiszen mi nem lennénk képesek erre. Köszönjük, hogy 

bíznak bennünk, az őszinte hozzánk fordulás ezt 

mutatja. 

Anyagi lehetőségeinknek megfelelően 

támogattuk a rászoruló családokat tartós élelmiszerből 

általunk összeállított csomagokkal. Húsvétkor 13, 

karácsonykor 17 családnak tudtunk segíteni, 

megkönnyítve az ünnepi készülődést. Ezen csomagok 

tartalmát a katolikus templomban elhelyezett Karitász 

perselyben összegyűlt pénzből vásároltuk. A tartalmas 

csomagok összeállításában a helyi zöldségüzlet 

tulajdonosa segített, és segít rendszeresen, jelentős 

árkedvezményeket nyújtva. Köszönjük! 

Húsvétvasárnap megszentelt kalácsot, Szent 

Erzsébet napján megáldott kenyeret osztottunk szét 

szentmise után a hívek között. Ebben a zámolyi pékség 

mindig nagy segítséget nyújt. 

Az év folyamán több alkalommal válogathattak 

a falu lakói az évszaknak megfelelő ruhák között. 

A készlet frissítésében nagy segítséget nyújt egy 

csákberényi kötődésű, székesfehérvári házaspár. 

Nagyon szép gyermek holmikat kaptunk egy 

ugyancsak fehérvári Baba boltból. Köszönjük. Az 

ismeretlenül Karitásznak szánt ruhákat is köszönjük 

szépen. 

Novemberben 126 kg almát oszthattunk szét, 

ezzel főleg a kis-, és sok gyermekes családokat 

támogattuk. 

Az adventi gyertyagyújtás alkalmából, a 

negyedik vasárnapon ünnepi műsort adott a Sörédi 

Zsuzsa hitoktató által betanított hittanosok csoportja. 

Nagyon megható és szép volt előadásuk. 

Vendégül láttuk a falu lakóit süteményekkel, teával és 

forralt borral. Köszönet illeti az élelmiszerbolt 

vezetőjét, aki a „téli italok” készítésének költségeit 

vállalta, és mindazokat, akik enni, és innivalóról 

gondoskodtak. 

Bekapcsolódtunk az Egymillió csillag a szegényekért 

akcióba, a Karitász feliratú gyertyákért kapott  

adományokat is a csomagok tartalmára költöttük. 

Az idős, beteg, egyedülállóknak Béres cseppet, 

idén januárban pedig a megfázásban, légúti 

megbetegedésben szenvedőknek Prospan cseppet 

adtunk. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a múlt 

évben munkánkat támogatták és abban tevőlegesen is 

részt vettek.  

                                                                                                              

Kőrösi Ödönné és munkatársai 

 

GÓLYA HÍREK 2014. 

Íme azok névsora akik 2014-ben születtek és  

falunkban laknak ma is:  

 

Február:  Takács Bíborka, Orond   

Március: Szabó Dávid, Bajcsy u. 

Június:  Albrecth Gréta Violetta, Hősök tere 

Július: Bükkösi Szofi Emili, Táncsics u. 

Szeptember: Exner Béla, Bajcsy u. 

Október: Lakatos Nándor, Petőfi u.  

November: Csikos Gréta Tímea, Szikszai u.  

  Tóth Tamara, Mansbart u.  

December: Róth Johanna, Bajcsy u 

 

 

Továbbra is várom a gyermeket vállaló nőket kedden 

13-15h-ig. Először jelentkezőknél időpont egyeztetés 

javasolt a 06 20 3951705-ös számon.  

Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás ideje: 

Csütörtök 13-15h-ig. 

Helye: Csákberény, Kossuth u. 11. 

Egyéb alkalom:  

Minden hónap utolsó keddjén 15h-tól 18h-ig Baba –

Mama kört tartunk a Szikszai János Gyülekezeti 

házban. Várjuk a gyermeket váró kismamákat és a 3 

éven aluli gyermeket gondozó édesanyákat 

gyermekükkel beszélgetésre, játékra. 

 

Csákberény, 2015.02.03.  

Zsigmond Lászlóné védőnő 
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ÚJABB KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ÜZEM LÉTESÍTÉSE FENYEGETI 

TÉRSÉGÜNKET 

 
A legutóbbi Csákberényi Önkormányzati testületi 

ülésen merült fel egy építési hulladék feldolgozó üzem 

létesítésének veszélye. A helyszín a Zámoly-Gánti 

körforgótól a falunk felé haladva jobb oldalon található 

felhagyott bányagödörben lenne. A cég a bontásból 

származó beton- és egyéb építési törmelék 

feldolgozását tervezi, az előterjesztésben napi több tíz 

nehéz kamionnyi (a tervezet 250 000 t anyagot említ) 

hulladék mozgatása szerepel. A törmelék feldolgozását 

útalapba, vagy egyéb feltöltésekre történő 

felhasználását törvény írja elő, ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy nem csak ide kell szállítani az irgalmatlan 

mennyiségű törmeléket, hanem jelentős részét 

valahova el is kell szállítani, csak a maradék jutna a 

bányagödör feltöltésére. 

Milyen veszélyeket jelenthet ennek a tervnek 

megvalósulása településünkre? 

1. A tervezett mennyiség jelentős részét a 

falunkon keresztül vezető közúton szállítanák, ami 

jelentős zajt, légszennyezést, közúti veszélyeztetést 

(Mansbarth utcai S kanyar) idézhetne elő, a nehéz 

járművek keltette rezgések az épületekben repedéseket 

okozhatnak.  

2. A törmelék feldolgozását nagy teljesítményű 

törő-aprító gépekkel végeznék, ennek zaja nem csak a 

gránási szőlőkben tartózkodókat zavarná, de a 

településünkig elhallatszana. A technológia során 

jelentős por keletkezik, melyet a szél felénk hordhatja 

kedvezőtlen széljárás esetén.  Vizes permetezésre- víz 

hiányában – nincs lehetőség sem, télen befagyna stb. 

3. Új munkahelyek sem lennének, néhány 

nehézgépkezelő kivételével. Iparűzési adó nem folyna 

be, mert közigazgatásilag nem hozzánk tartozik. 

4. A tervezet szerint nem válogatott beton vagy 

téglatörmelék érkezne, hanem mindaz, ami a bontásból 

kikerül. Ezek szerint tartalmazhat mindent, ami az 

épületekben van, (nem csak lakóházban) előfordulhat: 

fa, ólom és rézvezeték, azbeszt (eternit cső, pala, 

hőszigetelés stb.), ami mérgező és környezetszennyező 

anyag, a csapadékkal a talajvízbe, onnan a környék 

vízbázisába, vagy porral a levegőbe jutva a lakosságra 

is veszélyt hordozhat.  

Országos ügy, hogy ez a feldolgozó üzem pont itt 

létesüljön? 

Fehérvár határában a Metro áruháznál már működik 

hasonló céllal egy ilyen cég. Ez a tervezett üzem 

néhány ember gazdasági vállalkozása, akik úgy 

gondolják, ebben eredményesen lehet működtetni a 

tőkéjüket. Ezzel szemben áll a mi érdekünk: 

nevezetesen ne veszélyeztessék azt a természeti 

környezetet, azt, amiért szeretjük településünket. Ha 

kellő súllyal képviseljük ezt a véleményünket, akkor 

visszavonulnak és keresnek más helyet, vagy 

befektetési lehetőséget. A Kató hegyre (Orond 

pusztánál) tervezett bányanyitást 1995-ben egyszer 

már sikerült megakadályozni, most is sikerülhet, ha a 

többség összefog, és jól képviseli érdekeit, erről szól a 

demokrácia. Adjunk lehetőséget, hogy falugyűlésen 

kifejthessék véleményüket a vállalkozók is és a falu 

lakossága is, tartsuk szavazást a kérdés eldöntésére. Ne 

a települések jegyzőjét vagy polgármesterét, képviselő 

testületét terhelje ennek a - jövőnkre is befolyással bíró 

- kérdésnek az eldöntése. 

 

Ui: mindenkinek figyelmébe ajánlom a falu 

hirdetőtábláján kihelyezett aláírásgyűjtő ívet. 

Monostori Endre  

 

A KONDITEREM ÜGYÉBEN 
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Ezúton szeretnénk érdeklődni a konditerem 

megvalósításával kapcsolatban. Legutóbbi 

információink szerint a tervezett megvalósítás 2014 

novemberére volt várható. A mellékelt képen látható 

pályázatok közül (tudomásunk szerint) csak a 

konditerem nem valósult meg, amit sajnálattal 

tapasztalunk. 

Meglátásunk szerint ez az ügy kezd feledésbe merülni, 

pedig a konditerem hasznos lenne több okból is. 

Például: 

- a faluban a focin kívül nincs más erőnléti edzésre 

lehetőség 

- annak ellenére is, hogy a teremben nem volt fűtés és 

az ablakok is ki voltak törve, még télen is legalább 25-

30 fő rendszeresen járt a "lepusztult" terembe edzeni 

- ha megvalósulna az új konditerem, várhatóan még 

ennél a létszámnál is többen járnának edzeni és egy 

jobb közösséget is tudnánk alkotni 

- lényeges szempont, hogy helyben lenne, így a falu is 

bővülne és büszkélkedhetne egy új sportolási 

lehetőséggel 

- a legközelebbi lehetőség is idővel és utazási 

költséggel járna pl. egy Székesfehérvári konditerem 

látogatása egy felnőtt esetében, utazással és egy havi 

terembérlettel egybe számolva is legalább 25.000 Ft 

költséget jelentene 

Nem értünk azzal egyet, hogy a „terem” úgy lett 

megszűntetve, hogy nem biztosítottak (legalább 

ideiglenesen) egy másik helyet. Addig is szeretnénk, 

ha biztosítanának egy helyet a régi teremben használt 

gépekkel. 

Összefoglalva: 

- záros határidőn belül tudni szeretnénk, mi lesz a 

konditerem sorsa 

- első kézből szeretnénk tudni az információkat, nem 

pedig port kavarva a szóbeszédre hagyatkozva 

 

Érdeklődve várjuk a választ! 

 

A konditerem oszlopos tagjai! 

 

 

KEDVES ANONIM OSZLOPOS TAGOK! 
 
Nem hiszem, hogy szóbeszédre kellene hagyatkozni, 

akár meg is kérdezhetnéd tőlem személyesen vagy 

telefonon, hogy mi a helyzet a konditeremmel. 

Simán elmondtam volna. 

A konditerem kialakítása valóban elhúzódott, már 

régen szerettem volna lezárni. Ez az egyetlen 

befejezetlen projektünk.  

Ennek oka az, hogy módosítani szerettük volna a 

pályázatot és az MVH jóváhagyására vártunk. 

 

Az ügy nem kezd feledésbe merülni, mert ha nem 

valósítanánk meg a pályázatot, vissza kellene fizetni az 

eddig lehívott támogatást. 

A maradék gépeket is megrendeltük. 

Ideiglenes helyszínt nem tudok, de remélem nem is 

lesz rá szükség és ezt a pályázatot is hamarosan le 

tudjuk zárni. 

 

Üdvözlettel: Vécsei László 

CÉGLÁTOGATÁS A HUSZÁR KFT.-NÉL 

Kedves Szülők és Gyerekek! 

Tudjuk, hogy a továbbtanulás sok fejtörést okoz a 

szülőknek is és a gyerekeknek is, ezért szeretnénk 

segítséget nyújtani ebben a nehéz kérdésben. A Huszár 

Szerszám és Készülékgyártó Kft. előre egyeztetett 

időpontban gyárlátogatást hirdet a továbbtanulás előtt 

tanácstalanul álló érdeklődőknek. A helyszínen 

bepillantást nyerhettek a lakatos, marós, esztergályos, 

köszörűs munkákba valamint a gépészmérnöki-

tervezési tevékenységekbe. 

Jelentkezni: Huszár Attiláné „Rencinél” lehet a  

06/30 973 2703 telefonszámon. 
 

TISZTELT OLVASÓK 

A „Csákberényi Hírek” 2014. októberi számában megjelent cikkünkben tévesen Neubauer Katalint adtuk meg 

támogatóként. Valójában Katalin és Lutz Schiemann volt a felajánló, nekik köszönhetjük a Csuta cukrászdai 

fagylaltozást. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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MÁRCIUS A KERTBEN 

Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget. 

 

Márciusban már sok a teendő a kertben. A metszéseket 

és a lemosó permetezéseket mielőbb fejezzük be. A 

szerves és műtrágyát szórjuk ki, és talajba ásással vagy 

kapálással dolgozzuk be. E hónapban telepítsük a 

gyümölcs és díszfákat, díszcserjéket, fenyőket, 

örökzöldet, a rózsa és szőlőtöveket. A fák részére 

legalább 80x80x80 cm-es, a cserjéknek 60x60x60 cm-

es gödröt ássunk ki. A gödör aljára tehetünk érett 

istállótrágyát vagy komposztot. A kertben és a 

lakásban most van a növények átültetésének fő ideje. 

 

A díszkertben távolítsuk el a talajról és a gyepről a 

száraz faleveleket, az évelők elhalt szárait és a 

fagyérzékeny növényekről a téli takarást. A gyepet 

mélyen gereblyézzük végig, és az üres foltokat szórjuk 

be fűmaggal. A rózsatöveket takarjuk ki és metsszük 

meg. A balkonládákat tisztítsuk ki, tegyünk bele friss 

földet, és árvácska-, valamint százszorszép palánta 

kerüljön bele. Szabad földbe vethetjük a búzavirág, 

szagos lednek, borzaskata és a körömvirág magját.  

 

A haszonkertben ilyenkor metsszük az őszibarackot, a 

kajszit, és a hó végén átolthatjuk a rosszul termő 

fiatalabb fákat. A szőlőben lebontjuk a töveket védő 

földtakarót, és mindjárt utána a metszést és a 

szálvesszők lekötözését is elvégezzük. A talaj 

felszínéhez közel vagy felette fejlődött un. 

harmatgyökereket tőből távolítsuk el.  

 

A zöldségeskertben elvethetjük a spenótot, sóskát, a 

gyökérzöldségeket, a hagymát, és kirakhatjuk a 

dughagymát is. A hó közepétől kiültethetjük a fagytűrő 

palántákat, a fejes- és kelkáposztát, zellert, spárgát. 

 

Üdvözlettel: A Móri Piac Udvari Gazdabolt dolgozói  

 

 

530 KÖTETTEL GAZDAGODOTT A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 

Csákberény Község Önkormányzata két évvel ezelőtt 

együttműködési megállapodást kötött a Fejér Megyei 

Könyvtárral. Az együttműködés keretében részben 

szakmai segítséget kapunk a Megyei Könyvtár 

szakembereitől valamint lehetőség nyílt új könyvek 

beszerzésére is. 

Elsősorban mesekönyvekkel bővült a könyvtár 

állománya, de az új könyvek között megtalálható az 

ifjúsági és felnőtt irodalom néhány kiadványa is. 

Nem csak könyvvásárlásra nyílt lehetőségünk, hanem 

gyermek programok szervezésére is. 

A könyvtárellátótól történ vásárlás mellett többen 

ajándékoztak könyvet a könyvtárnak. 

Sántha István jó voltából érdekes kiadvánnyal 

gazdagodtunk – például Mózessy Gergely: Inter Arma 

1944-1945 c. munkája tartalmas válogatás a második 

világháború egyházmegyei történetének forrásaiból 

 

KOZMETIKUMOK AZ EGÉSZSÉGÉRT 
címmel 

VILÁGÚJDONSÁG 

Egy magyar kutató, kozmetikai termékcsaládjának 

megdöbbentő pozitív mellékhatásai! 

„Az orvos kezel, a természet gyógyít” /Hippokrátesz/ 

Gyere és vedd kezedbe a természet csodáit, nem fogsz 

csalódni! 

„Az emberi agy mindent meg tud gyógyítani – legyen 

az akár veleszületett, vagy örökletes probléma – ha 

megkapja a szükséges információt” /keleti holisztikus 

gyógyászat/ 

Magyarországon az emberek egyre nagyobb csoportja 

már meggyőződött erről! 

Tapasztald meg Te is! 

A belépés ingyenes! 

Előadók: Papp Anita (06/20 959 1933) – Leader 

vezető-tanácsadó és Czékmán Böbe (06/30 956 9211) 

Start up vezető-tanácsadó 

Helyszín: Csákberény Művelődési ház – Merán park 7. 

Időpont: 2015. március 10. 18:00 óra
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MEGEMLÉKEZÉS A DONI ÁLDOZATOKÉRT 

Január 12.-e a doni katasztrófa megemlékezésének 

napja, mely csaták során sok magyar fiatal – 

köztük több csákberényi férfi is - hősi halált halt. 

1942 márciusában a felső tagozatos diákok 

Széchenyi Ferenc református tanító irányításával 

készültek a március 15.-ei ünnepségre. Időközben 

a tanító úr megkapta a behívó parancsot, így a 

felkészítést Katona Géza református lelki pásztor 

fejezte be. A tanítóval együtt több falubeli fiatal is 

a frontra vonult, ahonnan sajnos már nem tértek 

vissza. Az Ő emlékükre hangzott el a református 

templomban 2015. január 11.-én az igehirdetés 

után Becsák László: A Don kanyarban, Takácsné 

Csente Juliánna: Örökkön örökké című verse, 

valamint a Don menti honvédek imája Czirákné 

Judit tolmácsolásában.  

A DON-MENTI CSATÁBAN 

67 évvel ezelőtt elesett hősök emlékére 

 
Don menti csatáról 

Szóljon most az ének: 

Vitéz magyar csapat 

Ahol semmivé lett. 

 

Ezerkilencszáznak 

Negyvenharmadik telén: 

Január hónapnak 

Tizenkettedikén 

 

Don menti kanyarban 

Vér festette havon 

Halva feküdtek Ők 

Csendben, hallgatagon. 

 

Lehunyt szemük alatt 

Könnycsepp jéggé fagyott. 

Legtöbbje álmában 

Már haza utazott. 

 

Ki tudja, mit mondott 

Ajkuk utoljára? 

Vissza várja-e még 

Szeretett családja? 

 

És az édesanyjuk 

Nem öleli többé. 

Ott kell maradniuk 

Örökkön-örökké. 

 

Csendes a Don vize, 

Jégpáncélja alatt. 

Vérvirágokkal 

Sirat halottakat. 

 

Takácsné Csente Juliánna: 

Örökkön örökké

 

 

A MAGÁNY 
 

Fájdalmas magányos éjszakák 

Gyászfátyol lengi át a szobám, 

Két éve már, hogy itt hagytál. 

Szelíden kérem Istent imámban, 

Vigyázzon Rád az új otthonodban. 

Álmomban ismét itt jártál, 

Finom csókban, szorosan mellém bújtál. 

Suttogtad, legyek most már vidám, Mosolyogva 

ébredek, Téged kereslek. 

Az alkony még mindig gyászos és fekete, 

Tűnődöm mit is mondtál, ne szomorkodjál? 

Fáradtan dűlök vissza párnámra, 

Félszegen próbálok menekülni álmomban. 

Halk patak csobogása tán megnyugtat. 

Fájó szívem vonszolom Feléd. 

Te a távolból búcsút intenél? 

Gyertyalángként tovalebbensz, 

Örök szomorúság ül ismét a szívemben. 

Fájón szeretlek tovább is Kedvesem. 

Pokol út vár rám nélküled, 

Melynek neve: A MAGÁNY. 
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VI. CSÁKBERÉNYI BETYÁRNAPOK 

Csikósok és lovasok baráti találkozója, XX. Jubileumi Berény találkozó 

2015.Május 30.-án a régi sportpályán 

Program előzetes: 

- Csikósverseny a szokásos és új versenyszámokkal  

- Rodeó, fogat bemutató 

- Puszta ötös bemutató (Fríz lovakkal Kisjuhász Ferenc)  

- Díjugrató bemutató, lovas ügyességi verseny 

Színpad: 

- Csákberényi Fagyöngy nyugdíjas klub énekkara  

- Csókakői Barkóca-berkenye néptánc együttes 

- Jó ebédhez szól a nóta: Szabó Rita és Kristó Lajos magyar nóta műsora         

- (kísér: Látó Imre és cigányzenekara) 

 koncert! 

- Viking buli 

Egész nap: 

- Kézműves és kirakodó vásár 

- Főzőverseny és kocsikázás 

Tombola: A fődíj egy Csikó!!! 

Várunk minden versenyzőt, hagyomány őrzőt, lovasokat, nem lovasokat, kézművest, cifraszűrviselőt - egyszóval 

mindenkit. Bármilyen kérdéssel vagy ötlettel várjuk jelentkezését a következő telefonszámon: 06/30-5709651 

 

 

Támogatókat és tombola felajánlásokat szívesen elfogadunk. 

A rendezvény még szervezés alatt, a programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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( Pályakezdő) 

ÓVÓNŐT keresünk a 

csákberényi Vértesalja 

Óvodába! 

Érdeklődni: Sáfrán 

Andrásné 

óvodavezetőnél  

06 209790563 

 

Támogassa adójának 

1%-ával a Nefelejcs 

Kulturális és 

Hagyományőrző 

Egyesületünket! 

Adószámunk:  

18274910-1-07 

Köszönjük szépen! 

 

VIDÁM 

SAROK 
(Böngészés az 

internetről) 
 

Az elmélet és a 

gyakorlat között 

elméletileg nincs 

különbség, 

de gyakorlatilag viszont 

van. 

■ 

Nem én vagyok részeg, 

te vagy túl józan. 

■ 

A sírig tartó szerelem 

titka a korai halál.  

                                                                                                          

Tantal 
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