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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
6. évfolyam 4. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2015. augusztus 19. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Ismét eltelt egy év, ismét FALUNAP! Nagyon 

készültünk rá, hogy mindenki számára emlékezetes 
napot szervezzünk. A farsangi bál után már törtük a 

fejünket az idei fellépők névsoráról. Szerettünk volna 

egy híres sztárfellépőt meghívni és így esett a választás 
Oszvald Marikára. Szerencsére ráért ebben az 

időpontban és igent mondott a meghívásunkra. 

 

Hétágra sütött a nap ezen a szombaton! A reggel 

folyamán szép számmal kezdtek gyülekezni a 

főzőverseny résztvevői. A bográcsokban finomabbnál 
finomabb étkek készültek. A versenyt a Huszár Kft 

csapata nyerte. Ügyesek voltatok! 

Idén ismét megrendeztük a kispályás utcák-terek foci 
bajnokságot. Focistáink nem fáztak, de így is lelkesen 

rúgták a bőrt! A küzdelmet a Petőfi utca labdarúgói 

nyerték. Gratulálunk! 

Az öreg Pannonia motorosok ismét körbe motoroztak a 

falu utcáin, ezzel is megnyitva a falunapi programokat.  
Egész délután használhatták a gyerekek az ugráló 

várat, íjászkodhattak. Volt arcfestés, csillámtetoválás. 

Idén ismét eljöttek a rendőrség képviselői. 
Kipróbálhattuk a motor szimulátort is. 

A vöröskereszt képviselői vérnyomást és vércukrot 

mértek.  
A délutáni műsoráradatot a csókakői Barkóca 

Berkenye néptánc együttes kezdte. Aki szereti a 

mozgást, az Szatzger Cilivel aerobikozhatott. A 

csákberényi és kincsesbányai gyerekek színvonalas 
fitnesz bemutatót tartottak nekünk.  

Ezután a Fagyöngy nyugdíjasklub tagjai énekeltek, 

majd a hastáncosok kápráztattak el bennünket. Oszvald 
Marika következett ezután, aki fél órás műsorával 

elkalauzolta a közönséget az operett világába. 

A sakkverseny is hozott izgalmakat!  
A műsora után a nagy pályán elkezdődött a meccs, 

amely a 1992-93-as és a 2015-ös vegyes csapat és a 

Fejér Megyei játékvezetői válogatott között zajlott. 

Ezzel a mérkőzéssel búcsúzott Papp László a 
játékvezetéstől! Szép volt Laci!  

A harcművészeti bemutatót az MMA Fight Team 

közreműködésével láthattuk. 
 

Majd következett a rúdtánc bemutató! Húúú, de jó 

volt!!! Ezek a csajok tudnak valamit! 

 
Levezetésként Szabó Kata énekelt. 

 

Az este folyamán együtt buliztunk a Viking 
együttessel. 

Bízunk benne, hogy aki eljött jól érezte magát ezen a 

falunapon is. 
 

Főbb támogatónk voltak: Androméda Travel, Huszár 

Kft, ifj. Exner Béla, Róth Viktor, Vécsei László, 

Sáfrán András, Dezső József, Benkő Izabella, Máhr 

Ferencné (Cicus). 

 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a 
segítségét, aki valamilyen módon hozzájárult ennek a 

napnak a létrejöttéhez!  

 
    Dr. Kovács Krisztina elnök 
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MEGÚJULT KÜLSŐVEL ÉS BELSŐVEL A SZIKSZAI JÁNOS 

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZ 

2007-ben került vissza református 

egyházközség tulajdonába az iskolaépület. 2012-ben 
gyülekezeti adakozásból az épület utcafrontja és ablaki 

lettek kicserélve 600.000 Ft-os költséggel. 

Csákberényi Református Egyházközség 

sikeres pályázatot nyújtott be 2013 nyarán turisztikai 
hasznosítású LEADER pályázatra. Ennek keretében - a 

régi református alsóiskola – a gyülekezeti ház 

épületének felújítása történt meg a tavalyi évben. Az 
épület külseje megszépült az új cseréptetőnek és a 

felújított külső vakolatnak köszönhetően. Belül új 

vizesblokk kialakítása történt az első teremben. 

Pályázati forrásból csak a falak és a belsőajtók 
készültek el anyagi korlátok miatt. A LEADER 

pályázaton nyert 8.920.300 Ft ezen munkálatoknak a 

kivitelezését tették lehetővé. 
  A Csákberényi Önkormányzat 1.500.000 Ft-os 

támogatásából a külső nyílászárok is kicserélésre 

kerültek 2015 januárjában, amelyek nem csak szebbé, 
de korszerűbbé és energetikailag gazdaságosabbá is 

tették az épületet. Ezúton is szeretnénk hálás szívvel 

megköszönni anyagi segítségnyújtásukat. 

 Egy probléma még mindig fennállt. Az épület 

kívülről megújult beleül a vizesblokk félkész 
állapotban volt. A gyülekezet presbitérium ezért úgy 

döntött, hogy a Mezőföldi Református 

Egyházmegyétől 2.000.000 Ft-os kölcsönt kér a 

vizesblokk befejezéséhez. Ebből a kölcsönből fedeztük 
a júliusban történt munkálatokat és lett készen a fiú-

leány zuhanyzó és WC. A kivitelezést Róth Viktor és 

csapata végezte, a csempézést pedig Keszeg Sándor. 
Szeretnénk megköszönni e sorokkal is munkájukat. 

Sok szép rendezvénynek adott helyet eddig is 

ez az épület: konfirmáció-találkozó, általános iskolai 

évfolyam találkozó, Retye-Rutya tábor, 
Hagyományőrző tábor, születésnapi családi 

rendezvény, kiránduló iskolás csoportok pihenőhelye, 

Baba - Mama kör, ovis angol oktatás. Ezeknek és még 
sok egyéb programnak is szeretnénk a jövőben helyet 

adni. 

Szeretettel várunk mindenkit, hogy a megújult 
épületben megpihenve, feltöltődve sok kedves és 

maradandó emléket szerezzenek és a családi, baráti, 

gyülekezeti közösségek kapcsolatai megerősödjenek. 

Brunner Vilmos 

REFORMÁTUS HITTANTÁBOR NAGYBÖRZSÖNYBEN 

Minden évben nagy izgalom előzi meg azt a hetet, 
amikor táborba készülünk. Hova megyünk? Milyen 

lesz a helyünk? Kikkel fogunk megismerkedni? Ott 

lesznek-e a régi ismerőseink, barátaink? Mit fogunk ott 
csinálni? Hova túrázunk? Az idei évben is ilyen 

gondolatokkal készültünk a hittantáborba. 2015. július 

6-án indultunk Csákberényből 16 fővel abba a 

többgenerációs hittan táborba, amelyben velünk együtt 
5 faluból érkeztek fiatalok, Polgárdi, Kisláng, 

Soponya, Káloz.  Csákberényből 2 felnőtt 2 

középiskolás és 12 általános iskoláskorú fiatal volt. 
Személyautókkal jutottunk el a Dunakanyar felett 

elhelyezkedő Börzsönyi Ifjúsági táborba. Keszeg 

Sándor kisbuszában a gyerekek és a csomagok is 
kényelmesen elfértek.  Összesen 88-an vettünk részt 

ezen a héten.  A tábor területén volt lehetőség 

étkezésre itt kaptunk reggelit, ebédet, vacsorát. Fa- és 

kőházakban laktunk 4-6-8 ágyas szobákban.  
Így telt egy napunk: Reggeli torna 7.30, utána reggeli. 

A délelőtti foglakozások 9.30-kor kezdődtek 

énekléssel. A hét folyamán a bibliai Sámuel történetét 
ismerhettük meg. A tanítás után korosztályonként 

csoport-foglakozáson vettünk részt. A kicsiknek 

kézműveskedés, a nagyobbaknak beszélgetés volt. 
Ebéd után egy kis pihenés és már indultak is a délutáni 

program ok: Volt túra a Börzsönyben, Mesetúra, 

Kisvonattal felvittek bennünket a hegycsúcsra, 

ahonnan gyalog sétáltunk le, rókatúra a faluban.  

A mesetúrán a csoportok feladatokat oldottak meg. A 
jó tett helyében jót várj itt is érvényesült. Útjuk során 

különböző veszélyek leselkedtek rájuk. Egy sas csapott 

le a magasból és tyúkanyó védte a kicsinyeit. Egy 
almafa kérte segítségüket, hogy megértek a 

gyümölcsei szedjék le, öreganyónak gyűjtöttek rőzsét, 

éhes kisegeret láttak el elemózsiával, dallal 

lecsalogattak egy macskát a fáról, segítettek 
Hamupipőkének kiválogatni a lencse közül a babot, 

átjutottak az alvó oroszlán védte kapun, majd 

legyőzték a hétfejű sárkányt, ahol kiszabadították az 
elrabolt királykisasszonyt. A legügyesebb törzs 

legifjabb tagja nyerte el a királykisasszony kezét és a 

fele királyságot. Ezután nagy lakomát csaptunk és 
mindenkit meghívtunk a vendégségbe.  

A falu területén tervezett rókatúra során szöveges 

térkép segítségével kellett eljutni a meghatározott 

helyekre, ahol mindenféle feladatokat kellett 
megoldaniuk a csapattagoknak.  

A bibliai 12 törzsre osztott csapatok ügyességüket 

összemérve elnyerték a jutalmukat.  Vacsora körül is 
kihasználtuk az időt, asztaliteniszezéssel, lufi 

hajtogatással, karkötőkészítéssel, sportos játékokkal. 

Az esti alkalmakon is folytatódott Sámuel története. 
Az esti tábortűz mellett még elhangoztak a kedvenc 

dalok. Sokszor rövid volt a nap, hisz este 10 órakor 

már takarodót fújtak.   
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Ezt az öt napot tele élményekkel töltöttük el. Nagyon 

szépen köszönjük a Katolikus Karitasnak az Erzsébet 
utalványok általi támogatást, ami lehetővé tette, hogy a 

családok számára ne legyen nagy anyagi megterhelés 

gyermekeik üdültetése. Ez különösen igaz azokra ahol 

több gyermek is jelen volt a táborban egy családból.  
Elmondhatjuk, hogy nagy élmény volt ez a hét, 

barátokat szereztünk, kapcsolatokat kötöttünk és olyan 

élményekben volt részünk, amit sosem fogunk 

elfelejteni. Mindemellett vendéglátóink olyan finom 
ételekkel láttak el bennünket, hogy a reggeli túrós 

batyu és kakaós csiga illatát még most érezzük, és a 

„börzsönyi lepény” emléke is jó érzéssel tölt el.  

 
Brunnerné Nemes Gyöngyi 

EMLÉKEZÉS MÁRTÍR LELKIPÁSZTORAINKRA 
 

Manszbarth Antal római katolikus plébános és 

Szikszai János református lelkész kivégzésének 166. 

évfordulóján, július 12-én a vasárnapi szentmise és 
istentisztelet után, a lelkipásztorok emlékműve előtt 

gyönyörű időben került sor az ünnepélyes 

megemlékezésre. A rendezvény díszvendége Soltész 

Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár volt, aki Törő 

Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Miklós 

református egyházi gondnok társaságában a Szt. 
Márton-templomban részt vett a szentmisén is. 

 
 

A Himnusz közös eléneklése után az államtitkár úr 
emlékezőbeszédet mondott. Ezt követte az emlékmű 

megkoszorúzása. Soltész Miklós államtitkár Törő 

Gábor képviselővel és Dr. Vécsei Lászlóval, 

Csákberény Község polgármesterével koszorúzott. 
Nagyigmánd Nagyközség képviseletében Hajdúné 

Farkas Erika polgármester és Czeglédi Ferenc 

alpolgármester helyezett el koszorút. Ezek után az 
egyházközösségek és a civil szervezetek képviselői, 

valamint a Szikszai és Manszbarth család utódai 

koszorúzták meg az emlékművet. A koszorúzás ideje 
alatt a református egyház kórusa a „Perelj Uram”-at 

énekelte. A megemlékezés, melyet Rásky Gergő kürt 

szólója, és Huszár Beáta versfelolvasása tett 

színesebbé, a Szózat eléneklésével zárult. A 
hagyományokhoz híven a jelenlévők az emlékműtől 

elsétáltak a református parókiáig, majd a katolikus 

templomig, ahol megkoszorúzták Szikszai János, 
illetve Manszbarth Antal emléktábláját is. 

A nagyigmándiak szintén július 12-én (Szikszai-

Manszbarth Emléknap) emlékeztek meg közös 

mártírjainkról. A résztvevők 16,45-kor gyülekeztek a 
nagyigmándi katolikus temető bejáratánál. Itt – régi 

szép hagyomány szerint – mindenki két szál virágot 

(ezúttal piros rózsát) kapott. Simonics Péter római 

katolikus plébános rövid alkalmi beszédet mondott. A 
két vértanú lelki pásztor síremlékeinek 

megkoszorúzása után csendes főhajtás mellett 

mindenki elhelyezte az egy-egy szál virágot is.  

 
 

Ez után a megemlékezés a nagyközség központjában, a 

Vértanúk terén álló Szikszai-Manszbarth emlékműnél 

(1902-ben emelt obeliszk) folytatódott. A Himnusz 

közös eléneklése, majd a helyi református egyház 
kórusának fellépése után Nagy László képviselő 

emlékezőbeszéde hangzott el. Ezt követte a kegyelet 

virágainak elhelyezése, azaz az emlékmű 
megkoszorúzása. Koszorút helyezett el Hajdúné 

Farkas Erika polgármester és Czeglédi Ferenc 

alpolgármester (Nagyigmánd Nagyközség 

Önkormányzata), Simonics Péter plébános (Katolikus 
Egyházközösség) és Sugár Tamás lelkész 

(Református Egyházközösség). Csákberény részéről 

Dr. Vécsei László polgármester a fiával 
(Önkormányzat), Takács Lívia a férjével (Katolikus 

Egyházközösség) és Brunner Vilmos lelkész a 

feleségével (Református Egyházközösség) helyeztek el 
koszorút. Ezt követően a Szikszai és a Manszbarth 

család leszármazottai is megkoszorúzták az 

emlékművet. Végezetül közösen elénekeltük a 

Szózatot. 
A nagyigmándi Szikszai-Manszbarth Emléknap a helyi 

Református Egyházközösség szeretetvendégségével 

zárult a református iskolában, ahol baráti légkörben 
kötetlen beszélgetésekre került sor. 

 

Szöveg: Takács Antal 

Képek: Nagyigmándi Művelődési Ház 
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ÜNNEPI ESEMÉNYEK PÉTER ÉS PÁL NAPJÁN 

Idén is megemlékeztünk a katolikus hívek 1845-ben, a 

pusztító viharokat követően tett fogadalmaikra. Ezek 
egyike a Péter-Pál napi kivonulás a temetőbe, melyre a 

falu hívő közössége, legjobb tudomásunk szerint azóta 

minden évben sort kerített a vasárnapi szentmise után. 
 

Idén, rendhagyó módon a kivonulást megelőzően a 

templom előtt megállva Mórocz Tamás atya 

megáldotta a májusban felszerelt toronyórát. 
 

A temetőben, már hagyományosan a református 

közösséggel együtt imádkoztunk a régi temető 
keresztjénél, óvja meg az Úr a falut a természeti 

csapásoktól. Brunner Vilmos Nagytiszteletű úr, és 

Mórocz Tamás Plébános úr egymás mellett állva 
mondták el imáikat. 

Az ünnepség még ekkor sem ért véget, Dr. Vécsei 

László polgármester az újjá épített ravatalozót adta át a 
falu közönségének. Elmondta, hogy a régi ravatalozó 

jogi helyzetének teljes, és megnyugtató rendezését 

követően kerülhetett sor az építési engedély 
megkérésére, majd a mai törvényeknek mindenben 

megfelelő, a hatóságok által elfogadott módon való 

kivitelezésére. 

Ezután  kérte fel a jelen lévő atyákat annak 
megáldására.  

 

Az ünnepi délelőtt az új épület megtekintésével, a hűs 
fák alatt kötetlen beszélgetéssel végződött. 

 

Összeállította:  Kőrösi Ödön 

CSERKÉSZEK AZ ERDŐ SZÉLÉN 

Az újpesti Xántus János cserkészcsapat már a tavasz 

folyamán kinézte magának a „szelíd gesztenyés” 
közelében lévő területet nyári táborhelyül.  

Az augusztus elején lezajlott nyaralásuk előtt és alatt 

igyekeztünk a falu részéről nekik mindenben segítséget 

nyújtani. Úgy, mint az engedélyek beszerzésében, 
fürdési lehetőség, ivóvíz, asztalok, padok 

biztosításában stb. 

 Nagyon nagy segítség volt részükre, hogy a Schüller 
család ingyenesen hűtőgép használati lehetőséget 

biztosított nekik, de még ennél is fontosabb, hogy a 

napi egyszeri meleg étel elkészítését Máhr Éva magára 
vállalta. Mindenkinek köszönjük, aki bármit is tett 

azért, hogy a falunak jó hírét vigyék. 

Ők viszonzásként a templom kertjében lévő kopjafát 

felújították, lefestették, az orgona sövényt „ráncba” 
szedték. Nyílt napot, és tábortüzet rendeztek nekünk 

népszerűsítendő életfelfogásukat. 

A táborozásuk utolsó napja vasárnapra esett, a 
szentmisén való részvételük nagyon megindító volt, 

sok jelenlévőben régi szép emlékeket ébresztett. 

 

Köszönjük, hogy itt voltatok, várunk vissza 

Benneteket!                                              Kőrösi Ödön 

SZEPTEMBER A KERTBEN 

Szeptember az ősz első hónapja, a betakarítási munkák 

dandárjának a kezdete, de még sok az egyéb tennivaló a 

kertben. A hó elején (kb. 10-ig) lehet szemzéssel szaporítani 

az értékesnek tartott gyümölcs és díszfákat, cserjéket. Gyep 
is telepíthető. Az idei ültetésű növényeket, friss 

magvetéseket öntözzük be. Kora őszi fagy a hónap végén 

már várható, ezért készítsünk elő fóliát, textíliát az érzékeny 

növények takarására. A kertben felszabadult területeket 

ássuk fel. A lehullott leveleket gyűjtsük össze, és ha nem 

fertőzöttek, vigyük a komposzttelepre. 

A díszkertben egész hónapban lehet még földlabdás 

örökzöldeket és fenyőket telepíteni. Október közepéig 

ültessük ki a tulipán-, jácint-, nárcisz-,diszhagyma-, 

csillagvirág-,gyöngyike-,írisz-,hóvirág-, császárkorona-

hagymákat és a krókusz hagymagumóit. Az ültetési mélység 

a hagyma nagyságának 2-3 szorosa legyen. Lehet még 

ültetni évelőket és az elnyílott egynyári virágok helyére 

árvácskát, százszorszépet és diszkáposztát. Az elvirágzott és 
száradó szárú gladiólusz hagymagumóit szedjük fel, 

tisztítsuk meg és tavaszig tároljuk. A szabadban a korai 

fagytól védjük a nemsokára nyíló krizantémot és a dáliát.  

A haszonkertben kezdődik az őszi alma- és körtefajták 

színelő szedése, mert a gyümölcsök nem egyszerre érnek a 

fán. A tárolásuk előzetesen fertőtlenített ládákban, 

rekeszekben, helységben történjék. Az erő szőlőt a darazsak 

megdézsmálják, ezért cukros oldattal harmadáig megtöltött 

palackokat helyezzünk ki. Fagyveszély esetén a 

paradicsomot, paprikát takarjuk le éjszakára. 
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JÓ VOLT! Sőt, nagyon jó volt! A gyerekek a nagy 

meleg ellenére hihetetlenül kitartóak voltak. A 

csapatok remekül működtek. A nagyobbak 
segítőkészen, figyelmesen segítették a kisebbeket. 

Berki Ricsire, Keszeg Dávidra, Ráski Botondra, de 

még Brunner Danira is mindig lehetett számítani. 
Kovács Kitti is jó „gazdája” volt a kicsiknek.  

A hétfői „összerázó” túrán (6 km) a színekkel jelölt 

csapatok az erdőben elrejtett meséket keresték meg, 

amit aztán este elő is adtak. Hihetetlenül kreatív és 
vidám produkciókkal szórakoztattak bennünket és 

egymást a gyerekek.  

Kedden két kerékre pattanva szaporítottuk a 
kilométereket – először csapatonként a faluban kellett 

különböző helyeket felkeresniük, ott feladatokat 

megoldaniuk, szabályosan közlekedni, majd a Horog-
völgy árnyékos fái alatt tekertünk. Onnan kitérve a 

Gránási útra, pihenőként nagy számháború csatákat 

vívtak egymással a csapatok. Jó, hogy volt sok 

dinnyénk – Exner Béla megtámogatta vele a tábort - , 
meg autós kísérőnk, így az erdő közepén nem csak 

vízzel, hanem dinnyével is olthattuk a szomjunkat. (10 

km) 
Szerda reggel buszra szálltunk, de csak Csákvárig 

utaztunk, onnan gyalog indultunk tovább 

Vérteskozmára. Kísérőnk is akadt, innen Knausz Imre 

volt a túravezetőnk. Az Eszterházy kastélyt (kórházat) 
megnéztük, az udvarát megcsodáltuk, majd a 

Vadászkápolnánál megpihenve, erőt gyűjtve folytattuk 

a Vértes meghódítását. Az út háromnegyed részénél 
ketté vált a csapat – a bátrabbak a hegymászós, 

sziklahasadékos út felé kitértek, a többiek a turista 

úton mentek tovább. Akaraterőt, kitartást kívánó út 
volt ez a nagy melegben, de a kozmai vadászházhoz 

érve egyértelmű volt a vélemény – megérte idáig jönni. 

(8 km) Először is, mert Erzsi néni, Kati néni és Renci 

néni finom ebéddel vártak bennünket, aztán meg 

csodálatos helyre érkeztünk. Vérteskozma egy kis 

ékszerdoboz a Vértes szívében, az erdészház meg 
maga a kincs benne – számunkra legalább is ezt 

jelentette. Egy kis pihenő és erőgyűjtés, majd 

sátorverés… Hihetetlen, milyen gyorsan képesek 
regenerálódni a gyerekek! Vidám gyerekzsivaj töltötte 

meg az udvart – közös játék, nagy beszélgetések, 

fürdés, finom vacsora És éjszakai túra! (4,5 km) 

Bizony, éjfél felé járt az idő, mire mindenki nyugovóra 
tért. De mivel időnk meg erőnk is volt, és másnap sem 

kellett korán kelni, ez senkinek nem okozott 

problémát… De miért van az, hogyha a gyerekeknek 
azt mondjuk, holnap addig aludhattok, amíg jólesik, 

akkor már hajnalban kukorékolnak? (Ez egy költői 

kérdés.) 
Mert hát így történt – 6 órakor zsizsegtek a sátrak – 

kuncogás, elfojtott beszélgetés hallatszott minden felöl 

a reggeli csendben. Így hát korán reggeliztünk, s mire 

a nap erősen tűzött, mi már az árnyas erdőben 
Várgesztes irányába gyalogoltunk, a vár meghódítására 

készülve. (csütörtök) Mivel a várat zárva találtuk, a 

hódítás elmaradt, de egyáltalán a várig eljutni is szép 
teljesítmény volt! A vár alatti rét jó kis pihenő és 

játszóhely – itt erőt gyűjtöttünk, aztán indultunk vissza 

Kozmára. És ekkor ismerős autó közeledett – Vécsei 

Laci (bácsi) egy nagy doboz jégkrémmel és néhány 
dinnyével lepte meg a gyerekeket. Hát, nagyon jókor 

érkezett! A meleget, a fáradtságot és bizony 

önmagunkat is legyőzve délután érkeztünk vissza az 
erdészházhoz. (12 km) 

Ebéd, sátorbontás, rendrakás, aztán indulás haza. No, 

nem gyalog, busz jött értünk meg a batyunkért. 
Hálás köszönet Právetz Antal erdészeti igazgató úrnak, 

hogy az erdészházat birtokba vehettük e két napra. 



      

6 

 

A gyerekek még a hét elején feladatul kapták, hogy 

csapatonként (lehetőleg) újrahasznosított anyagokból 
tutajt kell építeniük pénteken, majd az Öreg-tó 

átevező versenyen indulni is kell vele…. Nem 

hallottunk a héten különösebb szervezkedést, így 

kíváncsian vártuk, mi fog történni. A gyerekek 
együttműködésből, kreativitásból, csapatjátékból ismét 

kitűnőre vizsgáztak. Nem csak tutajok, de zászlók, 

forgalmi engedélyek és „zöld kártyák” is készültek, így 
nem volt semmi akadálya a vízre bocsájtásnak. A 

gyerekek biciklivel, a tutajok utánfutóval érkeztek a 

tóhoz. És elkezdődött a verseny! Szurkolás, bíztatás, 

nevetés, és mindenki célba ért! Aztán meg mindenki a 
vízbe. Hát, kicsit iszapos, kicsit kicsi, de a mienk! 

(Mármint az Öreg-tó.) Ebben a nagy melegben igazi 

felfrissülést adott nekünk. Meg az a jégkrém is, amit 
Nagy Kati és Luc juttatott a gyerekeknek a verseny 

után.  

Mire visszaértünk, (a felső iskolához), már sült a 
kenyérlángos a Zoli pék kemencéjében. Aztán már 

csak az eredményhirdetés és a táborzárás maradt hátra. 

A tutajversenyt a lila csapat nyerte a legjobb idővel, de 

abszolút győztes lett valójában mindenki, hiszen egyik 
tutaj sem süllyedt el. 

Sáfrán András jóvoltából kupával és érmekkel, 

Zsigmond István és Betti által pedig édességgel tudtuk 

megjutalmazni a gyerekek egész heti teljesítményét. 

Köszönjük! 
…és köszönet jár a „nefelejcses” asszonyoknak is, akik 

egész héten gondoskodtak arról, hogy legyen 

szendvics az útra, vacsora, mire hazaérünk, legyen, aki 

útra kel a gyerekekkel, aki kocsiba ül, hogy friss vizet 
hozzon utánunk. 

…és tisztelet és elismerés minden kis és nagy 

gyereknek, akik ezt a hetet végig barangolták velünk.  
Az akaraterő, a kitartás, a küzdeni tudás, a csapatjáték 

próbáját az egész RETYE - RUTYA kiállta!   

 

Azért indulunk útnak immáron negyedik éve, mert 
fontos számunkra, hogy gyerekeink tudják és 

megtapasztalják, milyen csodálatos helyen élünk, és mi 

mindent kell tennünk azért, hogy ez így is 
maradhasson. A környezettudatos magatartás, az erdő, 

a természet tisztelete reméljük, mindig természetes 

dolog lesz számukra. És hát az egészséges életmód 
egyik alapvető formája a mozgás. 

 

Köszönjük Nektek, Gyerekek! Jó volt veletek! 

 
Irén óvóka, Ica néni, Andi néni, K-né Erzsi néni, 

(Postás) Kati néni, Renci néni, Boriska néni, Joli néni, 

I. Kati néni, Zsóka néni, Gyöngyi néni, B-né Erzsi néni 

 

SPORTTÁBOR 2015  

 
2015.augusztus 10-én megérkezett a 17 fős 
csákberényi gyereksereg a Dunakiliti Vadvíz 

Kempingbe ahol az 5. sporttábort rendezte a 

Csákberény S.E. A hét alatt bejártuk a Duna holtágait 
és olyan csodálatos helyekre is eljutottunk, mint az 

Ördög sziget, és a Helena tavak ahol a kristálytiszta 

vízben édesvízi medúzák élnek. Az igazi vadvízi 

evezés sem maradt el. A hét gyorsan eltelt és 
megismertünk nagyon sok jó embert. Útközben 

találkoztunk egy bajba jutott vadmalaccal, amit először 

hódnak néztünk. Őt sikerült kimenteni a nádból és 
iszapból. Kajakozásra is volt lehetőségünk. Detky 

Márk túravezetőnk vezetésévek kijutottunk az Öreg 
Dunára is, ahonnan egy zúgón át jutottunk vissza egy 

holtágra. A tábori konyhát Szabó Gábor üzemeltette, 

aki jobbnál jobb ételekkel gondoskodott a csapatról.   
Nagyon sokat kártyáztunk és játszottunk. A táborról 

még sok oldalt lehetne írni de mi, alkalmazkodunk a 

cikk terjedelméhez. 

Köszönjük szépen ezt a nagyszerű hetet! Jövőre 
ugyanitt! Gyerek el még többen! 

 

Üdvözlettel: Ifj. Vécsei László és Hamar Ármin 
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TELJESÍTMÉNY TÚRANAP CSÁKBERÉNY 

Időpont: 2015.08.22.  

Távok: 10 és 20 km 
Start és cél:  Csákberény, Vértesgyöngye Vendéglő 

Kossuth u. 20. 

Indítás:  8.00-10.00 óra 
Célzárás:  18.00 óra 

 

1968-ban néhány európai ország sportszervezetei 

megalakították a Nemzetközi Népi Sportszövetséget 

(Internationale Volkssport Verband - rövidítve IVV). 

1995-ben hazánk csatlakozott a mozgalomhoz. 

Megyénk ez évi IVV túráját Csákberényben rendezi 

meg. 

Nevezés: a túra napján az indítási helyen. Kérjük, hogy 

nagyobb létszámú csoportok lehetõleg írásban vagy 

telefonon jelezzék részvételi szándékukat. Nevezési 

díj: 

1.) 500 Ft/fő 

2.) Új résztvevők a rajtnál túraigazoló könyvet 200 

Ft/db áron vásárolhatnak Az IVV túrabélyegzés 

kiadásának feltételei: 

1.) A résztvevő a rajtkartont és az IVV igazolókönyvet 

bemutatja 

2.) A rajtkarton és az IVV igazolókönyv név szerint 

megegyezik 

3.) A rajtkartonon a túra teljesítése az ellenőrző pontok 

bélyegzéseivel igazolt 

1-es túra útvonala: Csákberény Horog-völgy 

Széna-hegy Géza-pihenő Pátrácos Vén cser 

Kocsmáros-domb Vár-völgy Csókakő 
Aranyhegyi-szőlők Piroska emlékoszlop 

Csákberény 

Indulás: Csákberény, Vértes gyöngye vendéglő 

Kossuth u. 20. 
 8:00-10:00 óra  500 Ft/fõ  21 km  340 m 

 nincs  MTSZ 38.3 pont D24/5,5  

2-es túra útvonala: Csákberény Gémförtés-völgy 

Maurer-kunyhó Csókakői-vár alja 

Aranyhegyi-szőlők Piroska emlékoszlop 

Csákberény 

Indulás Csákberény, Vértes gyöngye vendéglő Kossuth 

u. 20. 

 8:00-11:00 óra  500 Ft/fõ  13 km  300 m 

 nincs  MTSZ 25.5 pont  

Minden távhoz: A nevezési díj mindkét távon: 500 Ft. 

Kérjük a túrázókat, hogy lehetőség szerint 

hozzanak poharat magukkal! 
Túránkat Horváth Csaba pincészete támogatja. A 18 
éven felüli résztvevők számára ingyenes borkóstolást 

biztosít, továbbá 350-450 Ft/liter áron a borok 

megvásárolhatók. Üveget ajánlott hozni. 
Szintidő nincs, de a cél 18:00-kor zár! 

Térkép: a Vértes turistatérképe. 

A túra a Cartographia Kupa része. 
A túra része a Fejér Megye Teljesítménytúrázója 

mozgalomnak és az Észak-Dunántúli Kupának. 

 

 

Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 

 
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

 
(30) 648-8241 

 
e-mail: info@fejer-tura.hu 

 
honlap: http://www.fejer-tura.hu 

 

ÚJ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ NYÍLT CSÁKBERÉNYBEN? 

Kérem a falu lakosságát, hogy különböző hulladékaikat a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezzék el – és 

NE az erdők szélén és a méhészet környékén. Kidobott hulladékok jelenlétében nehéz BIO mézet termelni. Mivel a 
méhész a területet bérli, más szemetét Neki kell eltakarítani. Kérem, kíméljék meg a méhész becsületes munkáját 

azzal, hogy nem terheljük meg plusz feladatokkal. 

Berki Zoltán - méhész    

 
 

 

VIDÁM SAROK 
(Böngészés az internetről)  

Nem baj, ha lassan haladunk, mert nem biztos, hogy jó irányba megyünk. 

Ha nem érdekel hol vagy, nem tévedhetsz el. 
Ha a bal szemed viszket, öröm ér. Ha a jobb szemed viszket, bánat ér. 

Ha a feneked viszket, aranyér. 

                                                                                                                               Tantal 

http://www.cartographia.hu/cartographiakupa/
mailto:info@fejer-tura.hu
http://www.fejer-tura.hu/
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NÖVÉNYVÉDELEM 

Megérkezett Csákberénybe, (én legalábbis ma 

találkoztam vele itt először) a selyemfényű puszpáng 

moly, a bukszus bokrok réme. 

Tőlünk délre már pusztít pár éve, ahol ez a lepke 

a petéit lerakja, és nem veszik észre időben, tökéletes 
pusztítást végez. Először egy-egy ágacska végén, 5-10 

cm hosszan száraz leveleket látunk. Közelről nézve 

tele van apró, darára emlékeztető hernyókkal, de ott 

vannak már a 2-3 cm hosszú zöld csíkos hernyók is. 
Ilyenkor az ágak levágásával kell kezdeni a 

védekezést, és permetezéssel folytatni. Az ismert 

Decis, vagy Mospilan nevű szerek alkalmasak erre. 

Mivel évente 3 nemzedéket költenek, a védekezést 
most már nem lehet abbahagyni. 

 

Semmilyen más cserjét nem támadnak meg, de a 
bukszust, legyen az bármekkora, bármilyen szép, 

tönkre teszik. Figyeljünk rájuk, figyeljük a 

közterületen lévőket is, különösen temetőinket, ott 

gyakori ez a növény. 
 

Kőrösi Ödön 

MADÁRLÁTOGATÓBAN 
 

Dr. Székely Sándor biológust nem kell bemutatni, a Csákberényiek többsége ismeri őt. Nyugdíjba vonulása óta 

(2012) gyakori „vendég” saját házában, az István utcában (állandó lakhelye több éve Budapest). 

Ha madarak – akkor Sándor. Kedvenc szakterülete a madárvilág. 2012-ben kitartóan ápolgatott, nevelgetett egy 
sérült egerészölyv-fiókát, majd visszaszoktatta a természetbe. A közel két hónapig tartó madárgondozás eseményeiről 

2013 februárjában az iskolában vetítéssel egybekötött sikeres előadást tartott az érdeklődő hallgatóságnak, melyről 

faluújságunk ua. év áprilisi számában olvashatták beszámolómat.  
A közelmúltban Sándor újságolta, hogy új „albérlő”-je van: egy fiatal (erdei) fülesbagoly (Asio otus). 

Amennyiben érdekel, látogassam meg. De még mennyire, hogy érdekel. Néhány nap múlva eleget tettem a 

meghívásnak. Természetesen a fényképezőgépemet is magammal vittem. Meglepetésemre érkezésemkor a 

bagolyfiókát kint találtam az udvarban. A tornác előtt álló egyik fa ágán ücsörgött és sípoló hangokat hallatott. 
Közeledésemre meg sem rebbent. A fényképezőgéptől sem ijedt meg. Türelmes fotómodell módjára viselkedett. Egy 

fotó erejéig Sándor ujján is pózolt, majd láss csodát, rászállt a tornácasztalon elhelyezett laptopra. Hát igen, a mai 

baglyokat a számítógép is érdekli… A bagolyfióka sérülések nélkül került gondozójához. Árva maradt, szó szerint 
kivágták alóla a fát. A talajon találtak rá. Itt, a tornác dróthálóval elkerített részében tágas lakosztálya van (régebben 

évekig papagájok otthona volt). A szabadban tartózkodás napi két-három óra.  
 

                         
 

                        Gondozója ujján                                                                                 Foglalkozása: informatikus 

 
Előzetesen arról nem tudtam, hogy a fülesbagolynak társasága is van. Bementünk a ketrecbe (nem volt nehéz, kb. 3 m 

magas), de egyelőre nem láttam semmit sem. Előkerült egy létra is. Sándor utasítására felmásztam rá és a közvetlenül 

a mennyezet alá rögzített költőláda (annak idején a papagájoknak készült) kör alakú ki-bejáró nyílásán belenéztem 
abba. Két tágra nyílt szempár bámult rám csodálkozva. Mik ezek – kérdeztem Sándort meglepődve. Kuvikfiókák – 

hangzott a válasz. Barátkozásom jeléül a mutatóujjamat bedugtam a nyílásba, azok pedig barátságosan belecsíptek 

mindketten. No, ez után már pertuban voltunk mindhárman… Húsdarabkákkal próbáltuk őket kicsalogatni a 

rejtekhelyükről, de sikertelenül. Bizonyos idő múlva – úgy látszik győzött a kíváncsiság – az egyik fióka kiröppent a 
ketrecbe. Örömömre nyugodtan tűrte, hogy fotózzam. Mulatságos madár ez a kuvik (Athene noctua). Nem tud 

egyhelyben nyugodtan maradni.  Állandóan valamilyen ritmikus mozdulatokat produkált. Engem a lambadára 

emlékeztetett… Jól szórakoztam a bemutatón. Miskolc térségében egy melléképület bontásakor hat kuvikfióka maradt 
fészek nélkül. Ezek közül kettő Sándor, a többi pedig mások oltalma alá került. A közös ketrecben jól megférnek a 

fülesbagollyal. Nem csoda, hiszen rokonok. 
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                                              Kukucs…                                         Nyakatekert helyzetben 

 

Magyarországon a fülesbagoly védett (eszmei érték: 50.000 Ft), a kuvik fokozottan védett (eszmei érték: 100.000 Ft) 
madár. Nagyon hasznos madarak. Sándor a gondoskodás ideje alatt minden mozzanatukat dokumentál (videofelvétel, 

fényképek, napló). Szerintem a hosszú téli estéken várható egy újabb színvonalas előadás ezekről a madarakról. 

 
                                                                                                                                   Szöveg és képek: Takács Antal 

 

FELHÍVÁS 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik kifogástalan ruha-adományaikkal rajtunk keresztül segíteni igyekeztek 

másokon. Ezúton tudatjuk, hogy az újabb ismertetésig senkitől, semmiféle használt ruhaneműt nem tudunk átvenni. 

Ettől függetlenül a felgyülemlett nagy készletünkből a szokott módon fogunk válogatási lehetőséget biztosítani. 

Karitász csoport 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
A verbita rendtől értesülve Kalló József atya - nyugalmazott csákberényi plébános - augusztus 1-től hivatalosan kérte 

a verbita rendben történő elhelyezését. József atya hosszú évekig volt csákberényi plébános ezen hivatalából való 

nyugalmazása után is kisegített lelkipásztori körzetünkben. Köszönjük nálunk végzett mindennemű lelkipásztori 

szolgálatát, további életére Isten bőséges áldását kérjük!  

(részlet a 2015.08.02-i, templomban elhangzott hirdetésből)  

 

 

                   MEGHÍVÓ 

Csákberény Község Képviselőtestülete, valamint a 

Római Katolikus Egyházközség és a Református 

Egyházközség szeretettel meghívja Csákberény 

lakosságát  

2015. augusztus 20-án 

a Szent István király tiszteletére tartandó misére és az 

új kenyér megáldására, a Római Katolikus templomba. 

A katolikus szent mise 9.30-kor kezdődik, majd az új 

kenyér megáldására, megszentelésére - Brunner 

Vilmos nagytiszteletű lelkész úr és főtisztelendő 

Horváth József atya közreműködésével – 10.15-kor 

kerül sor. 
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B O R N AP 

CSÁKBERÉNY 

2015. szeptember 12. szombat 

Szeretettel várunk mindenkit az Orondi szőlőhegybe! 

Főzőverseny 9 órától, borrendek bemutatkozása, megnyitó a színpadon 13 órakor, 

díszvendég Csákvár – színpadi programok, Alba Regia Táncegyüttes, gyerekjátszó, este 

utcabál – Retró Disco. 

Részletes program a plakátokon. 

Főzőversenyre jelentkezni lehet, illetve egyéb információ: 

Sáfrán András : 06 20 9620 478 

FIGYELEM! 

Kérjük a szőlős gazdákat,  a szüret időpontjának megválasztásánál vegyék figyelembe a 

rendezvény idejét, mert az utat lezárjuk a szokásos módon, és a rendezvény helyszínén nem 

lehet áthajtani. Kerülési lehetőség az Orondi alsó (hadi) úton, a bánya felé. 

 

Köszönjük megértésüket! 

 

 
 

Tisztelt Csákberényiek. A 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.     Számlaszámunk: 10404883-50526766-65891000. 

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeiket, hirdetéseket: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak itthon, dobják a postaládába)  

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

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