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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
6. évfolyam 2. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2015. április 18. 

 

VÉGTISZTESSÉG HETVEN ÉV UTÁN 
 

Emlékművet avattak az 1945. március 16-án a 

település határában meghalt magyar katonák 

tiszteletére március 14-én, szombaton.   

 

Csupán néhány hónap telt el azóta, hogy a 

község határában lévő dombokon álltunk. Legalább 

egy kopjafát kellene állítani, jegyezte meg egyikünk, 

miután hallgatásunkkal az áldozatokra emlékeztünk, a 

fiatalságukra, amely elmúlt, az öregségükre, amely 

soha nem jött el. Ma pedig ugyanott nagyszerű 

emlékmű magasodik, csodája az összefogásnak, a 

hagyománytiszteletnek, annak a törvénynek, hogy a 

kötelességünknek soha nincs késő eleget tenni.  

 Csákberénytől úgy két kilométernyire, keletre, a 

Lóállási tanya melletti dombon állították fel Máhr 

Ferenc helybéli szobrászművész alkotását, amely egy 

honvédsírt mintáz. Szombaton délelőtt egyre csak 

jöttek az ünnepség résztvevői, mindazok, akik úgy 

érezték, ott a helyük a megemlékezésen. Először a 

Honvédelmi Minisztérium nevében Papp Ferenc 

ezredes szólt. "A háborút csak a múltba visszatekintve 

látjuk dicsőségesnek, elviselhetőnek, az áldozatok 

ebből csak a tragédiát érzékelték. Ezt az óriási 

veszteséget magyar katonák szenvedték el, a sors 

rémisztő pergőtüzet rendelt a számukra.  

Azóta Csákberény az ő hazájuk is, ezt a jogot a 

vérükkel váltották meg", mondta a főtiszt. Avató 

beszédében Törő Gábor országgyűlési képviselő 

kiemelte, tisztelettel és részvéttel kell emlékeznünk 

azokra, akiket kötelességük teljesítése közben ért e 

dombokon a halál. "És ne feledjük a háború igazi arcát, 

aztán legyen a honvédeknek könnyű már az itteni 

föld", tette hozzá a politikus. Ezek után Törő Gábor, 

Papp Ferenc, Vécsei László polgármester és Máhr 

Ferenc, az alkotó leleplezte a művet, majd Mórocz 

Tamás plébános és Jákob János református tábori 

püspök megszentelte, megáldotta az emlékhelyet. A 

díszsortűz után koszorúk, virágok takarták be a 

talapzatot, majd a Takarodó kürtjele zárta az 

emlékezést.    

 Lóállási tanya: az elnevezés is arra utal, hogy az 

emlékhely dombjáról őseink lovon ülve messze el 

tudtak látni. Vécsei László polgármester felidézte, 

hogy éppen a földrajzi jellegzetességnek köszönheti a 

hely azt, hogy fontossá vált a második világháború 

idején, amikor a harcok fél éves magyarországi 

szakaszából három hónapig itt állt a front. A Vértes 

déli gerincére visszavonult német és magyar csapatok 

sikeresen tartóztatták fel a szovjet seregeket, ám 

hetven éve, 1945. március 16-án az oroszok végső 

támadásba lendültek és szörnyű pergőtűzzel felőrölték 

a védők ellenállását. Ahol az emlékmű áll, a környező 

dombok alatt, a bomcsatölcsérek mélyén, a felszíntől 

csupán néhány arasznyira emberi csontok pihennek. 

Aztán a rá következő évtizedekben felettük szovjet 

harckocsizók gyakorlatoztak, a magyar katonákat 

pedig csaknem teljesen elfelejtették.  

  Egy éve, hogy Fülöp Attila kutatásai nyomán 

lapunkban, a honi sajtóban elsőként írtunk a 

történtekről és arról is, illő volna legalább egy kopjafát 

állítani a helyszínen. Csodálatos volt, ami azután 

történt. ("Az emlékmű közadakozásból készült, olyan 

közadakozásból, amikor senkitől nem kértünk 

semmit", mondta erről a meghatott településvezető.) A 

cikk megjelenésének másnapján Vécsei László 

polgármestert Móré Attila és Kovács Miklós hívták 

elsőként telefonon, akik felajánlották támogatásukat 

egy létesítendő emlékmű érdekében. Máhr Ferenc 

szobrászművész ezt megtoldotta azzal, hogy készen 

állt kifaragni a szobrot, a Kőker tulajdonosa, Solymosi 

Zoltán pedig követ adományozott. Viszló Levente, a 

terület kezelője a talapzatot csináltatta meg ott, ahol 

néhány hete még egy lebetonozott szovjet harckocsi 

állás húzódott. Aztán Vargha Tamás honvédelmi 

államtitkár is felajánlotta anyagi segítségét. És segített 

sok-sok ismeretlen.  

 Több száz magyar katona kapta meg a 

végtisztességet hetven év után. Nyugodjanak békében.   

 

Fejér Megyei Hírlap, Tihanyi Tamás  
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TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

2015. március 5.-től új Országos Tűzvédelmi Szabály van hatályban! 
Szabályzatból pár sor, illetve kiegészítés: 

 

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a 

lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 

összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata 

során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

 

Csákberény belterületén – ideértve a zártkerti 

ingatlanokat is – a kerti hulladék égetését szélcsendes 

időben szerdai napokon 8 – 17 óra közötti 

időtartamban lehet elvégezni – kivéve, ha az 

munkaszüneti vagy ünnepnap – oly módon, hogy az a 

közvetlen környezetét túlzottan nem zavarhatja. 

 

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 

használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított 

égetést végezhet. 

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem 

tartalmazza 

a) a kérelmező nevét és címét, 

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy 

helyrajzi számmal megadott helyét, 

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének 

időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), 

d) az irányított égetés indokát, 

e) az égetéssel érintett terület nagyságát, 

f) az égetés folyamatának pontos leírását, 

g) az égetést végző személyek nevét, címét, 

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és 

címét, mobiltelefonszámát, 

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására 

tervezett intézkedéseket és 

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének 

megakadályozására készenlétben tartott eszközök 

felsorolását. 

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját 

megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező 

tűzvédelmi hatósághoz. 

Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. 85 Komplex 

tűzvédelem Tel: 06-30-219-19-28 

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak 

beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. 

 

Külterületen tehát engedély nélkül mindenféle 

hulladék égetése tilos attól függetlenül, hogy van-e 

helyi szabályozás vagy nincs. Katasztrófavédelemnek 

viszont ezt a szabályozást kell figyelembe vennie, és 

adott esetben eljárnia! 

 

Kérem az új szabályozást figyelembe venni! 

 

A szabadtéri főzés és sütés szabályai nem változtak. 

                                                                 

                                                       Tisztelettel: 

Dr. Vécsei László Vilmos polgármester 

 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETE  
4/2015. ( III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   

A LEVEGŐ TISZTASÁGÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL 

 

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

Általános tűzgyújtási, égetési szabályok 

1.§  (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:  

- avar és kerti hulladék: lehullott lomb, fű, szár, levél, 

kaszálék, metszési hulladék, egyéb növényi 

maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) 

- külterület: a település közigazgatási területének 

belterületnek nem minősülő, elsősorban 

mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy 

művelés alatt nem álló természet közeli része,                                                                                                                                             

- belterület: lakott övezet, ideértve a zártkerti 

ingatlanokat is. 

(2) A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban 

hasznosítással, másodsorban komposztálással kell 

gondoskodni. 

(3) A kerti hulladékot égetéssel történő 

ártalmatlanítása esetén előzetesen szikkasztani, 

szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú 

betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, 

kis adagokban történhet.                                                                                  

Az ingatlan tulajdonosa (külön engedély nélkül) 

bármely Csákberényi ingatlanán égethet kerti 

hulladékot, a jelen rendeletben foglalt szabályok és 

korlátozások betartása mellett. 
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(4) Belterületen, Csákberény lakossága és a levegő 

tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetését 

szélcsendes időben szerdai napokon 8-17 óra közötti 

időtartamban lehet elvégezni – kivéve, ha az 

munkaszüneti vagy ünnepnap - oly módon, hogy az a 

közvetlen környezetét túlzottan nem zavarhatja. 

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat 

semmilyen idegen anyagot (kommunális, ipari eredetű 

vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, 

vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és 

csomagoló anyagait, elhullott állatot). 

 (6) A kerti hulladék égetése csak megfelelően 

kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot 

nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és 

környezet károsítása nélkül történhet. 

 (7) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a 

környezetet túlzottan zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, 

korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen.  

(8) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst 

az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, 

bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa. 

(9)  A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási 

tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A helyi 

viszonyok alapján az önkormányzat is elrendelhet 

tűzgyújtási tilalmat. 

(10)  Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII.05.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti 

engedélyeztetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.  

(11) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén 

annak eloltásáról az égetést végző köteles 

gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés 

helyszínén olyan eszközöket illetőleg felszereléseket 

kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható és eloltható.  

(12) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a 

tüzet eloltani, a parázslást - vízzel, földtakarással, 

kéziszerszámokkal - megszüntetni, a helyszínt és 

annak környezetét tűzvédelmi szempontból 

átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, 

ami tüzet okozhat. 

Tiltó rendelkezések 

 

2. § (1)    Tilos az égetés folyamatának gyorsítása 

céljából légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes 

segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata. 

(2) Belterületen tilos a lábon álló növényzetégetéssel 

történő megsemmisítése.  

(3) Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, 

egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és 

közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 

m-es környezetében, az intézmény működési ideje 

alatt. 

(4) Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, 

távközlési és gázvezetékek 10 méteres övezetén belül. 

(5) Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők és a helyi 

védelem alatt álló területeken. 

(6) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől 

számított 20 méteren belül.                  

Az égetés a közlekedés biztonságát nem 

veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti. 

(7) Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 

m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül. 

Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az 

égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, 

bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa. 

 

3.§  (1) E rendeletben foglalt rendelkezések 

megsértőjével szemben ötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki.  

(2) A bírság kiszabásával kapcsolatos közigazgatási 

hatósági eljárásokban - átruházott hatáskörben - a 

jegyző jár el. 

                                                                                        

                                                                                         

Záró rendelkezések 

 

4.§  Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

 

dr. Vécsei László Vilmos és Kovácsné Szabó Erika 

polgármester  jegyző 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Az idei évben újra megrendeztük február 07-én a falu 

FARSANGI bálját. A talpalávalót a Viking együttes 

biztosította. Az idei évben ismét csak az elővételben 

vásárolt jegyekkel lehetett belépni. Akik eljöttek 

nagyon jól érezték magukat. 

A jelmezesek forgatagában láthattuk Doktor Bubót 

barátaival, Elsa királynőt és Olafot, a hóembert a 

Jégvarázs rajzfilmből, boszorkányokat, egy szökött 

fegyencet, akit a rendőrnő üldözött. Eljöttek a skótok, 

a hippik is, de az ördög sem hiányozhatott a bálból. A 

világhírű énekes vagy énekesnő Conchita Wurst is itt 

volt.  
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Akik eljöttek kora reggelig jól érezték magukat, jót 

mulattak.  

Az alapítvány ezúton is szeretné megköszönni 

mindenkinek a segítségét, aki a bál létrejöttében, 

megszervezésében, lebonyolításában bármilyen módon 

részt vett! 

 

A közelmúltban sokan megkerestek, hogy adójuk 1 %-

át nekünk szeretnék utalni, de a NAV honlapján 

jelenleg nincs regisztrálva az alapítvány. Ennek oka, 

hogy a bíróság az új alapító okiratunkat még nem 

jegyezte be, nem hitelesítette, amelyet a NAV-hoz be 

kellett volna már küldeni. Tájékoztatunk mindenkit, 

hogy ettől függetlenül adójuk 1 %-át el lehet az 

alapítványnak utalni! Reméljük, a bíróság nem sokáig 

ül már az okiratunkon és el lehet rendezni a 

hiányosságunkat az adóhivatal felé! 

 

Idén is lesz falunap, amely 2015.Július 18-án kerül 

megrendezésre. Előjáróba egy kis ízelítő: utcák-terek 

futball bajnokság, főzőverseny, sakkverseny. A 

színpadon fellép Oszvald Marika Kossuth díjas operett 

énekesnő, és a Panteon zenekar. Lesz gyerekműsor, 

rendőrségi bemutató és idén ismét itt lesz a 

motorkerékpár szimulátor is!  

 

Este a bál jó hangulatáról a Viking Zenekar 

gondoskodik. A nap további részletei még kidolgozás 

alatt vannak, de nagyon sok szeretettel várunk 

mindenkit! 

     Dr. Kovács Krisztina

 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ  

 
A falu legidősebb lakója, Erdélyi Imréné (született: 

Brecska Anna) március 19-én betöltötte 95. életévét. 

Ezen a napon nemcsak a családja, hanem dr. Vécsei 

László polgármester is felkereste, majd átadta a 

Miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, amely a 

szépkorúak köszöntőjét tartalmazta. 

A nagymamám 1920.03.19-én született, Móron. A 

családba nyolcadik gyerekként érkezett. Édesapja 

pásztorként dolgozott. Amikor három éves volt 

meghalt az édesanyja, szülés közben, aki kilenc árvát 

hagyott hátra. A kisebb testvéreivel együtt 

nevelőszülőkhöz kerültek, az ország több településére. 

Hárman Sümegre kerültek egy idős házaspárhoz, ahol 

az általános iskolát is elvégezték. Édesapja, amikor 

újra megnősült hazahozta, ekkor volt tizennégy éves. 

Az állandó költözködések után 1938-ban 

Csákberénybe kerültek, ahol édesapja pásztorként 

kezdett el dolgozni. Ezután a nagymamám 

Kápolnapusztára került cselédnek, a Mauer erdészhez. 

Fornapusztán, 1941-ben ismerkedett meg későbbi 

férjével, Erdélyi Imrével, akivel 1942.03.19-én 

házasságot kötöttek. A következő év januárjában 

megszületett első gyermekük, Imre. Fiát egyedül 

kellett nevelnie, mert a nagyapámat elvitték katonának, 

aki a háború után fogságba is esett. A háború alatt, 

mint akkor mindenki, sokszor menekült egyik helyről a 

másikra. 1947-ben találkozott újra a család, amikor 

nagyapám szabadult a fogságból. Később letelepedtek 

Csákberényben. A nagyapám a Balinkai 

szénbányában, a nagymamám pedig az erdészetnél 

kezdett el dolgozni. 1951-ben született meg lányuk, 

Anna.  

1984-ben a fia, majd 2001-ben elhunyt a férje. 2005-

től a lányánál lakik. Két unokája és három dédunokája 

veszi körbe minden nap.  

Születésnapja alkalmából kívánunk neki nagyon jó 

egészséget: lánya, Annuska, veje, Gyuszi, unokái 

Krisztina és férje Flóri, Gyula és felesége Adrienn, 

dédunokái: Zsófi, Dia és Dóra. 
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KARITÁSZ HÍREK 

„Nyisd meg a kezed a szűkölködő és szegény előtt” 

A Karitász helyi csoportja húsvét előtt a 

templomban száraz élelmiszergyűjtést rendezett. 

Ezeket (a hívek pénzadományaiból további 

élelmiszerekkel) kiegészítve, 19 csomagot tudott a 

faluban szétosztani. Köszönet jár minden adakozónak, 

külön a bolt vezetőjének, aki ismét nagyon kedvező 

áron adta áruit - kifejezetten erre a célra. Itt szeretném 

megemlíteni, nem először fordul elő, hogy olyanok is 

adakoznak az élelmiszer gyűjtés során, akik nem a 

katolikus közösséghez tartoznak. 

Köszönetet mondunk tehát minden közreműködőnek! 

A fénykép az összeállított csomagokról készült.  

 

Kőrösi Ödönné A Karitász csoport nevében 
MÉLTÓ HELYEN A MÚLT ÖRÖKSÉGE 

A gondolatokat tett követte – lett épület, sikerült pályázatot 

nyerni a felújításhoz, a Nefelejcs Egyesület tagjai pedig 

lelkesen fogtak hozzá a költözéshez, takarításhoz, a 

berendezéshez. Az újból régit varázsolni…. 

Sokan, sokat tettek azért, hogy húsvét hétfőn ott 

ünnepelhessünk a Petőfi utcai ház udvarán. 

Hálás köszönet érte mindenkinek! 

A tájházat kulcsos rendszerrel lehet majd látogatni május 1-

től, Udvari Ferencné Boriska néni lesz a „gazdasszony”. 

(Részletek a tájház kapuján kifüggesztve található majd.) 

A Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület pedig 

arról gondoskodik, hogy élettel töltse meg a házat, mert 

számunkra fontos, hogy a régi dolgok élőként maradjanak 

meg a mindennapjainkban. Ne csak a könyvekből 

csodálkozzunk rá, hanem megfoghatóan legyenek jelen az 

életünkben akár a szokások, az ünnepek, a tárgyak, hogy 

megtapasztaltassuk, a régi is lehet jó. Ez a célunk – várunk 

mindenkit az „időutazásra”.                                                                                                     

Sáfrán Andrásné a Nefelejcs Egyesület elnöke 

ÁPRILIS A KERTBEN
A szeszélyes áprilisi időjárás befolyásolhatja a kerti 

munkákat. Ha száraz volt a tavasz, öntözzünk. Inkább 

ritkábban, de nagyobb vízmennyiséget juttassunk ki 

egyszerre. Az ősszel vagy tavasszal kiültetett 

növényeket feltétlenül öntözzük be. A hónap elején 

kezdjük meg a gyomirtást kapálással vagy vegyszerek 

kijuttatásával. Szélmentes időben permetezzünk, mert 

nemcsak a növények fejlődnek, hanem a kórokozók és 

kártevők is szaporodnak. A díszkertbe örökzöldeket és 

évelőket még e hó közepéig ültethetünk, de 

konténereseket még később is. Az első fűnyírásra is 

sor kerüljön. Ha az átlaghőmérséklet 10 °C fölé 

emelkedik, fűmagvetéssel a gyepesítést is 

elkezdhetjük. Az elvirágzott cserjéket metsszük meg, 

és az elnyílt hagymások magházait törjük le. A dézsás 

növényeket a telelőhelységből a szabadba, árnyékos 

helyre vagy a ház északi oldalára kitehetjük, ha fagy 

nem várható. A haszonkertbe konténeres 

gyümölcsfákat és bogyós cserjéket még telepíthetünk. 

A gomba- és rovarkártevők ellen rügyfakadás és 

virágzás között, majd sziromhullatás után 

permetezzünk. A szőlőben a metszést és a telepítést a 

hó elején fejezzük be. Lisztharmat ellen rügyfakadás 

után permetezéssel védekezzünk. A konyhakertben a 

hó elején is vethetünk gyökérzöldségeket, retket, 

spenótot, fűszernövényeket, majd a hónap végén – ha a 

talaj és a levegő felmelegedett – babot, 

csemegekukoricát, uborkát, tököt, cukkinit. A kelő 

magvetést egyeljük ki, különösen a sárgarépát és a 

petrezselymet, mert sűrű térállás esetén a gyökerek túl 

vékonyak lesznek. Továbbra is várjuk kedves 

vásárlóinkat, üdvözlettel a Móri piaci udvar gazdabolt 

dolgozói. 

Trampler Béla  
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CSÁKBERÉNYI RÉTESFESZTIVÁL 

2015. május 1. péntek 

Program: 

09.00-14:00  Rétes fesztivál megnyitó - Csákberény Művelődési ház 

nagyterem Gyúrás, keverés, aprítás, sütés-főzés, 

„tekeredés”„kemencézés”…kóstolgatás… 

15.00   Májusfaállítás 

15.30   Pálinkaverseny eredményhirdetés  

16.00   Rétes fesztivál eredményhirdetés  

17.00   A Magyar Állami Népi Együttes táncosainak műsora  

18.00   Máglyagyújtás   

 

Egész napos programok:  
Gyerekprogramok, Kézművesek, Fejér megyei termelők  

„Rétesteszt” felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak  

 

RÉTESFESZTIVÁL VERSENYKIÍRÁS 
 

A verseny időpontja. 2015. május 1. péntek. A verseny helyszíne: Csákberény művelődési ház  

A verseny célja a rétes készítés ötszáz éves magyarországi hagyományainak bemutatása és megőrzése. 

A versenyző csapatoknak a rétes készítés minden munkafázisát a helyszínen kell bemutatniuk. 

A versenyre 5 fős csapatok nevezhetnek. Maximum 10 csapat nevezésére van lehetőség. 

A nevezéseket a retes@csakbereny.hu e-mail címre kell elküldeni. (csapat neve, tagok nevei, elérhetőség) 

A csapatoknak minimum 3 kg lisztből kell rétest készíteni. 

A rendezők által biztosított eszközök 

Székek: 4db / csapat 

Asztalok: 2db / csapat 

5 csapatonként egy 3 égőfejes gáztűzhely 

Ipari elektromos sütő 

Minden csapatnak legalább egy, a kijelölt sütőbe illő sütőlemez 

Ivóvíz 

 

Alapanyagról és felszerelésről a csapatoknak kell gondoskodni! 

Terítő, dagasztó edény, liszt, töltelék anyagok, kések, vágódeszka, cukor, porcukor, zsír, olaj, egyéb edények, stb. 

Kérjük a csapatokat, hogy alaposan készüljenek fel az eszközökkel, mert a helyszínen már nem lesz módunk pótolni a 

hiányzó anyagokat! 

A helyszín berendezése szerint a csapatok helyét sorsolással jelöljük ki. 

Kizárólag a helyszíni segítők illetékesek a következőkben: 

A sütés a készítés sorrendjében, a sütésfelügyelő vezetésével történik: 

A versenyművek kisütését a helyszínen, ipari elektromos sütőben végezzük szakképzett segítőkkel.  

A rétesek értékelése három kategóriában történik: 

 

1. Hagyományos ízesítésű édes rétesek 

2. Hagyományos ízesítésű sós rétesek 

3. Különleges rétesek 

 

Kategóriánként első, második és harmadik díj kerül kiosztásra. A díjakhoz a rendezvény szponzorai által felajánlott 

ajándékok kapcsolódhatnak. A kész réteseket a zsűri elé az alábbiak szerint kérjük feltálalni: 

Hagyományos rétes kategóriák: egy-két szelet kisült rétes az alapvető íz hatást nem befolyásoló, minimális 

mennyiségű kiegészítő felhasználásával feltálalva. (pl.: porcukor) Öntetes rétes csak a különlegesség kategóriában 

elfogadható. Különlegesség esetén bármilyen kiegészítő megengedett. 

A versenyző csapatoknak szigorúan tilos: Bármely előre elkészített alapanyag használata, pl. előre elkészített tészta, 

vagy töltelék és ételszínezék használata. 

Kóstolójegy: A látogatóknak lehetőségük lesz kóstolójegy vásárlására 250 Ft/jegy áron. A kóstolójegy egy 10 cm-es 

szelet rétesre beváltható.   

Várjuk a lelkes csapatok jelentkezését! 
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(NEM CSAK) ISKOLAI KRÓNIKA 

Most, hogy túl vagyunk a tavaszi szüneten is, ideje, 

hogy áttekintsük, mi is történt házunk táján az elmúlt 

bő három hónapban. 

Kezdjük az elején! A téli szünet után, január 5-én 

indult egy hosszú „menetelés”, a félévzárás, melyre az 

idei tanévben igen korán, január 16-án került sor. A 

gyerekek szüleit január 23-ig értesítettük az 

eredményekről. A rá következő héten pedig az 

ilyenkor szokásos félévi szülői értekezleteket tartottuk 

meg. 

Mind e közben, január 15-én házi mese- és 

prózamondó versenyt tartottunk, hogy eldönthessük, 

kik képviselik majd iskolánkat a csókakői járási 

vetélkedőn. 

Január 20-án zeneiskolai félévi vizsgakoncert volt 

iskolánkban.  

Január 22-én – a két, háziversenyünkön győztessel – 

Csókakőre utaztunk a járási mese- és prózamondó 

vetélkedőre. Mindkét diákunk, Balázs Anna 3. és 

Vereckei Lilla 1. osztályos tanulónk nagyon ügyesen 

mesélt. S nem elég, hogy nekünk tetszett, még a 

közönségnek is, hiszen Anna kapta a közönség díjat! 

Február 6-án szünet volt iskolánkban, mi, pedagógusok 

pedig Fehérvárcsurgóra mentünk továbbképzésre. 

Aztán február 13-án jött a várva-várt iskolai 

farsangunk, ahol a kreativitás sok remek példájával 

találkozhattunk. Volt füstölő kéményű mozdony, 

Frédi-Béni család, kőkorszaki autóval, csak hogy a 

nekem legjobban tetszőket említsem. Jól éreztük 

magunkat, s külön köszönet a szakavatott zsűrinek 

(akik már a mese- és prózamondó vetélkedőnkön is 

közreműködtek): Tollasné Zsuzsa néninek, Lászlóné 

Erzsi néninek és Székely Sanyi bácsinak. 

Február 17-én Mohára utaztunk a 2.-3.-4. osztállyal, 

ahol Fejér megye egyetlen ma élő néphagyományával 

ismerkedtünk meg testközelből, a tikverőzéssel.  

 

 
 

Nagyon jól éreztük magunkat a hideg idő ellenére is. 

Jókedvűen, kellőképpen összekormozva érkeztünk 

haza ezen a keddi délelőttön. 

Február 20-án a 3. osztályosaink részt vettek a Zrínyi 

matematika verseny móri járási megmérettetésén.  

Március hónapunkat két fontos esemény befolyásolta. 

Az első, hogy iskolánk 49 tanulója, legkisebbtől a 

legnagyobbig készült a községi március 15-i 

ünnepségre. Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét 

szavalták el az emlékműnél. 

Nagyon készültünk a március 21-i, szombati nyílt 

tanítási napunkra. Iskolánk „létszáma” e napra a 80-as 

éveket idézendő 120 fő fölé emelkedett, köszönhetően 

a nagyszámú érdeklődő szülőnek és hozzátartozóknak. 

A visszajelzések azt igazolták, hogy vendégeink jól 

érezték magukat, elégedettek voltak a látottakkal, az 

iskolánkban folyó munkával. 

Ezek után már vártuk a húsvétot – köszönet a szülői 

munkaközösségnek a meglepetésért – és az április 2-án 

kezdődő tavaszi szünetet.  

A szünet után április 9-én kezdtünk, s nem is 

akárhogyan, kicsit tanultunk, s nyakunkba vettük kis 

falunkat, vasat és papírt gyűjtöttünk. Köszönet 

mindazoknak, akik kitették a hulladékot, hogy az ebből 

befolyó összeggel is támogassák a gyerekek iskolai 

programjait. Természetesen a köszönet jár azoknak a 

szülőknek is, akik segítettek a gyűjtésben! 

Aztán április 11-én, szombaton, a március 28-ra 

meghirdetett, de a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, 

az Önkormányzat által szervezett Tavaszi 

szemétszüreten vettünk részt. Községünk „kemény 

magja” ismét bizonyította, hogy mindig lehet 

számítani önzetlen, lelkes, példamutató munkájukra. A 

huszonöt fős csapat minden generációt képviseltetett: 

óvodás, iskolások, középiskolások és felnőttek szedték 

a szemetet, hogy megtisztuljon a környezetünk. 

Örvendetes volt, hogy bent a faluban nem sok szemét 

volt, mely fejlődésért dicséret illeti településünk 

lakosságát. Ami viszont elkeserítő volt, hogy a főút 

mellett – Csákvár és Söréd felé – sok volt a szemét, a 

hihetetlennél hihetetlenebb kidobott dolog! Köszönet a 

résztvevőknek, hogy szabadidejükből áldoztak néhány 

órát erre a nemes munkára! 

Mostani krónikám végére hagytam még egy igazán jó 

hírt. Még januárban pályáztam „Erzsébet 

kirándulásra”. Április 8-án megkaptam a hivatalos 

értesítést, nyertünk!!! Az Erzsébet-program keretében 

meghirdetett Erzsébet-tábor Tavaszi kirándulással 

Zánkára utazunk a 2.-3.-4. osztályosokkal. Június 4. és 

6. között három napot tölthetünk ingyen (csak a 

gyermekenkénti 1000 Ft-os önrészt kell állnunk) az 

üdülőtáborban. Már csak a jó időt kell megrendelnünk 

erre az időszakra is!          

 

Csákberény, 2015. április 12.    

  

Borbély József 

tagintézmény-vezető
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VÁRJUK A TAVASZT 
 

A Fagyöngy Nyugdíjas Klub márciusban 3-án, 

megtartotta hagyományos "NŐNAPI" összejövetelét. 

A rendezvényre  eljött Dr Vécsei László polgármester, 

és köszöntötte az asszonyokat az ünnep alkalmából.  

Megbeszéltük a tavaszi,   tennivalókat a közelgő 

március 15-i  készülődés részleteit. (Emlékművek 

parkosítása, virágpalánták kiültetése)  A  következő 

időszak programjait.  

A finom vacsora után   kellemes beszélgetéssel telt az 

idő.  

 

Barta Viktorné 

 

RÉGI CSÁKBERÉNYI FÉNYKÉPEK A NETEN 

Elindult a www.csakbereny-anno.hu honlap ahol 

a folyamatosan bővülő galériában régi csákberényi 

képek és helytörténeti előadások között böngészhet. 

Kérjük, ha a képeken szereplő személyekről, 

helyszínekről, eseményekről információja van, ossza 

meg másokkal! A kép alján a „hozzászólás” fülre 

kattintva tud megjegyzést tenni. 

Néhány éve más Natúrparki településekkel együtt 

Csákberényben is elindult a régi fényképek 

digitalizálása. 

Kérjük, hogy aki régi csákberényi fényképekkel 

rendelkezik, segítse a gyűjtőmunkát azzal, hogy 

szkennelésre leadja a községházán. 

A fényképen szereplőkről tudható információt kérjük 

ceruzával a fénykép hátuljára legyenek szívesek 

felírni, hogy az is megmaradjon az utókornak.   

A fényképeket néhány napon belül visszajuttatjuk. 

 

Köszönjük! 

 

 

 
 

HAGYATÉK ÉS ÖRÖKÖSÖDÉS 
A Művelődési Házban 2015. április 20.-án,   hétfőn   17 órakor 

Dr Nagy Ákos  előadást tart a törvény  2014. évi változásairól. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők: 

Rácz Jánosné és Barta Viktorné 
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BERÉNY UTÓNEVŰ TELEPÜLÉSEK XX. TALÁLKOZÓJA 
Csákberény, 2015. május 30. 

Az idei 20. jubileumi Berénytalálkozót Csákberény szervezi. 

Karancsberény tavaly kitűnő szervezéssel nagyon magasra tette a lécet. 

Aki kedvet érez a hozzánk érkező berényiek fogadásában való részvételhez szeretettel várjuk a művelődési házban 

2015. április 24.-én pénteken 17-00 órakor egy megbeszélésre. 

 

CSALÁDI NAP A TANYÁN 
Idén is lesz OVIS JÓTÉKONYSÁGI NAP – 2015. június 6.-án szombaton délelőtt 10 órától – Orod pusztán, a 

Vécsei tanyán. Marhahús vásár, marhapörkölt, játszóház, „majomház” a pajtában, táncház, koncert a Kákics 

Együttessel, tej és sajtkóstoló… és még sok egyéb szórakoztató, érdekes dologgal találkozhattok, ha eljöttök! 

Szeretnénk a csoportszobákban elöregedett műanyag padlót kicserélni – ehhez keressük és várjuk a támogató 

segítséget! 

Sáfrán Andrásné Óvodavezető 

 

 

MINDENKI TUDJON RÓLA….. 

A csákberényi BORNAP 

2015.szeptember 12-én lesz 

az Orondi szőlőhegyen. 

 

 

SZÁNTÓFÖLDET BÉRELNÉK! 
40.000-50.000 Ft/ha/év 

Tel: 0670/3230338 

Zsigmond Szabolcs 

Előre is köszönöm! 
 

VIDÁM SAROK (Böngészés az internetről) 

 

  Ha szüleidnek nem volt gyereke, 

biztos, hogy neked sem lesz.      

 

Ha dolgozni támad kedvem, leülök egy sarokba  

és megvárom, amíg elmegy.  

Tantal 

 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Csákberényért Alapítvány működését. 

Az alapítvány adószáma: 18481343-1-07 

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 be 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 – Telefonszáma: 06/30-664-2890  

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


