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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
6. évfolyam 5. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2015. október 22. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Kedves Gyerekek!  

Szeretettel várunk benneteket 2015.12.07-én 15:30-

kor a művelődési házba. A „Megjött a Mikulás!” 

című zenés mesejátékot láthatjátok a Tihanyi 

Vándorszínpad előadásában. 

 

A belépés díjtalan! A jókedv kötelező! 

A továbbiakban egy-két gondolatot szeretnék 

megosztani magam és az alapítványi tagok nevében. 

Amikor felkértek az alapítvány elnöki posztjára, 

szerettem volna, hogy egy kicsit átalakuljon, aktívabb 

legyen az alapítvány élete. Szerencsére ehhez az új 

tagok hozzáállása is segített. Egyetértésben vágtunk 

neki a munkának.  

Az első falunapon minden egyes eszközt (sátrat, 

padokat stb.) kölcsönöztünk, nem kis összegért. A 

rendezvény lebonyolítása után úgy gondoltuk, hogy 

ezeket az eszközöket mi is megvásárolhatnánk saját 

részre, használatra. A falu többi szervezetének sem 

kellene többet máshonnan kölcsönöznie. Az Önök által 

felajánlott adó 1%-ból és pályázati pénzekből szépen 

gyarapodtunk. Jelenleg van 34 db sörpad garnitúránk, 

melynek értéke közel 800 000 Ft. A 3 db 

rendezvénysátrat 330 000 Ft-ért vásároltuk, a kisebb 

sátrak értéke is meghaladja ezt az összeget. A 

továbbiakban vettünk 3 db üstöt üstházzal, 

gázpalackokkal. Vagyontárgyainkhoz tarozik 2 db 

térmikrofon a hozzá tartozó felszereléssel, lamináló, 

italhűtőszekrény, fagyasztóláda, kávéfőző. 

Megállapíthatjuk, hogy az alapítvány eszközeinek 

értéke közel 2 000 000 Ft.  

Úgy gondoltuk, hogy ezeket a dolgokat a falunak is 

vásároljuk, hogy minél több rendezvényen használni 

tudják. Mindenkinek szívesen kölcsönadtuk, 

kölcsönadjuk. Eleinte térítésmentesen. De! A 

kölcsönkért padokat, sátrakat elfelejtették visszahozni. 

Az alapítványi tagok mentek értük, vagy keresték meg 

azokat. Ekkor jött a gondolat, hogy kérjünk bérleti 

díjat és kauciót, hátha akkor egy kicsit jobban 

vigyáznak rá. Ebből közfelháborodás lett, így ment 

minden a régiben tovább. Az elmúlt év 

szeptemberében viszont már határozatban állapítottuk 

meg a díjakat, mert nemcsak, hogy nem, hanem 

sérülten is kaptuk őket vissza. A díjakat a soron 

következő újságunkban meg is jelentettük.  

Sajnos hiába hoztuk meg ezeket a döntéseket, továbbra 

sem vigyáznak az eszközeinkre. Törött sátrakat, 

padokat kapunk vissza. Félő, hogy a következő 

rendezvényekre már nem tudjuk mindet kölcsönadni. 

Sajnos előbb-utóbb le kell selejtezni a megrongáltakat.  

Az alapítvány próbált és próbál majd hozzájárulni a 

falu minden rendezvényéhez!  

Mélységesen elszomorító az emberek, szervezetek 

hozzáállása, közömbössége más vagyonához, 

értékéhez. 

A megmaradt, ép eszközöket továbbra is kaució 

ellenébe kölcsönadjuk szervezeteknek és a falu 

lakóinak is. Kérünk Benneteket, vigyázzatok rájuk! 

 

Dr. Kovács Krisztina elnök 
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CSÁKBERÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

61/2015. (IX.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a tulajdonát képező Művelődési Ház 

(Csákberény, Merán park 7.) illetve annak 

helyiségei bérleti díját 2015. október 1. napjától az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 Terasz: árusítás,termékbemutató céljára: 

2.000 Ft/óra +Áfa de minimum 6.000 

Ft/alkalom + Áfa 

 Előtér: árusítás,termékbemutató céljára: 2.000 

Ft/óra + Áfa de minimum 6.000 Ft/alkalom + 

Áfa 

 Terasz + előtér: árusítás,termékbemutató 

céljára: 3.000 Ft/óra + Áfa de minimum 9.000 

Ft/alkalom+Áfa 

 Kisterem: kulturális események, családi  

rendezvények céljára: 2.000 Ft/óra + Áfa de 

minimum   6.000Ft  /alkalom + Áfa 

 Kisterem: bevétellel járó rendezvények céljára 

3.000 Ft/óra + Áfa de minimum   10.000Ft  

/alakalom + Áfa 

 Nagyterem: kulturális események, családi  

rendezvények céljára: 3.000 Ft/óra + Áfa de 

minimum   10.000Ft  /alkalom + Áfa 

 Nagyterem: bevétellel járó rendezvények 

céljára 7.000 Ft/óra + Áfa de minimum   

20.000Ft  /alkalom + Áfa 

 Nagyterem: Rendszeres, bevétellel járó sport 

vagy kulturális esemény max. 2 óra 

időtartamra: 1.000 Ft + Áfa/alkalom 

 Teljes kultúrház (terasz, előtér, kisterem, 

nagyterem): kulturális események, családi  

rendezvények céljára: 7.000 Ft/óra + Áfa de 

minimum   20.000Ft  /alkalom + Áfa 

 Teljes kultúrház (terasz, előtér, kisterem, 

nagyterem): bevétellel járó rendezvények 

céljára 10.000 Ft/óra+Áfa de minimum   

30.000 Ft/alkalom+Áfa 

 Iskolai ebédlő: kulturális események, családi  

rendezvények céljára: 2.000 Ft/óra+Áfa de 

minimum 5.000 Ft/alakalom+Áfa 

   

Étel és/vagy italfogyasztással járó rendezvények esetén 

alkalmanként 5.000 Ft+ÁFA takarítási díj fizetendő. 

Fűtési szezonban (október 1 és március 31 között) 

a bérleti díjakat 20% fűtési felár terheli. 

Csákberényi székhelyű civil és nonprofit 

szervezetek részére a termek használata ingyenes. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csákberény Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. 

(V.06.) határozata. 

ÓRIÁSTAKARÓ 2015. SZEPTEMBER 19 
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A tavalyi sikeres rendezvény után szinte azonnal 

újraindult a szervezkedés az interneten: 2015-ben is 

legyen óriástakaró! 

A jótékonysági rendezvény elindítója ismét 

Csobán Erika csákberényi dekoratőr volt.  

A horgolós asszonyok (zömmel cybernagyik) az 

ország minden egy facebook csoportban szervezték a 

munkát, ahová a belépő egy négyzet elkészítése volt. 

Több mint ezren horgoltak és kötöttek az ország 

minden részén és a határon túl.  

A tavalyi takaró 2.485 darabból állt és 625 m2-

es volt, az idei majdnem négyszer ekkora… 

A végső szám: több kint 9.400 db 50x50 cm-es kötött 

vagy horgolt négyzet. 

A kis négyzetek között igazi mesterművek is voltak. 

Az óriástakaró súlya kb. 2 tonna, mérete: több mint 

2.350 m
2 
azaz negyed hektár! 

Egy négyzet elkészítése átlagosan 8 órát igényel, tehát 

minimum. 75.200 órányi munka van ebben. Egy 

embernek kb. 8,5 évet kellene éjjel nappal kötnie, hogy 

ezt megcsinálja.  

A fenti számokból könnyen kiszámolható, hogy 

60-100 millió forint közötti értékű munka volt kiterítve 

a csákberényi focipályán. 

A négyzetekből először 6 db-ot horgoltak össze, 

ekkora lett egy takaró amit állami gondozott gyerekek 

és sérült gyerekeket ill. felnőtteket gondozó 

intézmények kaptak/kapnak meg. Közel 1.600 takarót 

juttatunk el nekik.  

A másfél m2-es takarókat ezután hosszú 

csíkokba (44 db) fércelték össze. Ezekből állt össze az 

óriás takaró a csákberényi focipályán.  

Az összehorgolás egész héten folyt a 

csákberényi művelődési házban. Eleinte 30-an, majd 

péntekre már 70-en dolgoztak reggeltől éjjelig, 

nagyszerű hangulatban. 

Szombaton kb. 300, az ország minden részéről 

érkezett asszony (és néhány fiatalember) dolgozott 

Csákberényben. 

 Az elkészült óriástakaró kis négyzeteit úgy válogatták 

össze, hogy a 9.400 kis négyzet a levegőből egy 

csákberényi panorámaképet adott ki. 

Az „Ilyen lenne az én takaróm” gyermek 

rajzversenyre közel 80 rajz érkezett. 

Minden nevező gyermek kapott egy takarót. A 12 

legszebb rajz alkotójának díja az volt, hogy a 

megálmodott takarót az országban valaki elkészítette.  

 

Nagyszerű összefogásnak, megható pillanatoknak 

lehettünk szemtanúi.  

Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a 

nagyszerű munkában! 

A csákberényi eseményt élőben kapcsolta a Kossuth 

Rádió: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2015-08-29 

A takaróról készült légifelvétel megtekinthető itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ct1O6hyZ3w0&fe

ature=youtu.be 

DR. KUN EDIT FESTŐMŰVÉSZNŐ KIÁLLÍTÁSA A MÚZEUMBAN 

Dr. Kun Edit 

festőművésznő 

teológiából diplomázott, 

majd időközben jogi 

doktorátust is szerzett. 

Jelenleg a nagy múltú 

Nimród Vadászújság 

kiadói igazgatója. 

Személyiségét illetően 

említést érdemel az is, 

hogy 1989-ben – alig tizenhét évesen – elnyerte a Zala 

megye szépségkirálynője titulust is. 

A Kis-Balaton festői övezetében, Zalaváron 

nőtt fel. Vadász édesapja társaságában már 

gyerekkorában megismerte az erdők, mezők élővilágát, 

megkedvelte az állatokat, növényeket. Kedvenc 

hobbija a vadászat és remek kézügyességének 

köszönhetően a festészet. A két tevékenység 

összefonódása által vált belőle elismert vadászfestő. 

Több rangos díj tulajdonosa, melyek közül 

kiemelkedik a 2014-ben kapott (földműves ügyi) 

Miniszteri Elismerő Oklevél. 

Dr. Kun Edit 25 éves festői munkásságát átölelő 

jubileumi tárlatnak a csákberényi Gróf Merán Fülöp 

Vadászati és Erdészeti Múzeum adott otthont.  

Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 11-én 

került sor. A Festőművésznőt Kocsis Mihály, a 

Vértesi Erdészet Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, 

majd Ugron Ákos, az FM helyettes államtitkára 

nyitotta meg a kiállítást, melyet a nagyközönség 

szeptember 15-től látogathatott.   

A 25 évre jelképesen utaló 25 festmény zöme a 

múzeum korszerű előadótermében kapott helyet a két 

oldalt felállított alkalmi pannók mindkét oldalán. 

Szeptember lévén, nagyon találóan a szarvasbőgést 

megörökítő nagyméretű kép került középre. A 

csodálatos alkotásokat szemlélve betekintést nyerünk a 

bennünket körülvevő erdők, mezők gazdag 

állatvilágába mind a négy évszakban. A nagyvadaktól 

a madarakig vászonra került az állatok egész sora: 

szarvasok, őzek, borzok, vaddisznók, fácánok, récék, 

túzokok és egyebek. A kifinomult vonalvezetés, a 

tökéletes méretarányok és a gondosan megválasztott 

színek jellemzik minden egyes művet.  

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!
https://www.youtube.com/watch?v=Ct1O6hyZ3w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ct1O6hyZ3w0&feature=youtu.be
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A festmények annyira élethűek, hogy szinte 

megelevenednek rajtuk az állatok. Valamennyijük a 

rájuk jellemző sajátos pillanatban vannak megörökítve.  

A maga módján pillanatfelvételek ezek a képek is, de 

nem fotóapparátussal, hanem minden elismerést 

megérdemlő kézügyességgel készültek.        

 

Nagy megtiszteltetés a 

helybelieknek és a Vértesi 

Erdészet Zrt. részére is, hogy ez a 

jubileumi festmény kiállítás a 

csákberényi múzeumban lett 

bemutatva. Gratulálunk a 

Festőművésznőnek a huszonöt év 

alatt festett képeihez és sok sikert 

kívánunk a továbbiakhoz is. Az 

alkalmi plakáton a látogatási 

időszak október 10-ig lett 

meghirdetve, de Právetz András 

múzeumvezető megerősítette, 

hogy a kiállítás látogatható marad 

egész november végéig. Aki 

értékeli a művészetet, és kedveli a 

festészetet, ne szalassza el 

megtekinteni, ritka szép 

élményben lesz része.  

 

Szöveg és képek: Takács Antal 
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PRIBÉK ANTAL CSÁKBERÉNYI FOTÓI 

Érdekes, eddig ismeretlen csákberényi fényképek 

kerültek elő a székesfehérvári Püspöki Levéltárból. A 

fényképeket Pribék Antal székesfehérvári fotográfus 

készítette az 1800-as évek végén. Pribék Antal 1860-

ban alapította műtermét. A műterem a történelmi 

belvárost a külvárostól elválasztó csatorna partján, a 

zsinagóga mellett volt. Kezdetben nem egyedül 

dolgozott. A hatvanas években Pribék és Társai, 

később Pribék és Társa megnevezés szerepel a képek 

hátlapján. Egyik munkatársa biztosan Bülch Ágoston 

magyar királyi udvari fényképész volt. 1879-ben 

együtt állítottak ki a székesfehérvári országos mű-, 

ipar-, termény- és állatkiállításon. Látható volt: 

„Stereoscop, úgynevezett revolver-szekrény forgatható 

képekkel. 500 diapozitiv kép rámácskákban és 

fényképek." A nyolcvanas években már egyedül 

szignálta felvételeit. 

 

 

Az utolsó vértesi farkas 

Pribék Antal a város köztiszteletben álló polgára 

volt: 1869. október 14 és 1872. április 18. között 

„helyettesített polgármester", teljes polgármesteri 

hatáskörrel felruházva, s később is tagja a városi 

tanácsnak. Nagy érdemei voltak az országos 

iparkiállítás megrendezésében. 

Pribék Antal anyagi helyzete a nyolcvanas évek 

elején megrendült. Már 1880-ban illeték elengedését 

kérelmezte. 1882-ben a Magyar Királyi Kincstári 

Jogügyek Igazgatóságának megkeresésére a városi 

tanács a következő választ adta: „Pribék Antal él és 

magát fényképészi művészetéből tartja fenn, csekély 

értékű ingóságai és fényképészeti üzletéhez tartozó 

készülékeken kívül egyéb vagyona nincs."  

A városi tanácsi iratok iktatókönyvéből tudható, 

hogy 1886-ban árverésre került sor. A következő 

évben a „királyi járásbíróság részéről foglalás történt." 

Az iratokból annyi derül ki biztosan, hogy 1886. 

november 16. előtt „ingó és ingatlan vagyon 

hátrahagyása nélkül halt meg". 

Pribék Antal nem csak az első, de az egyik 

legjelentősebb fehérvári fényképész is volt.  

Közgyűjteményekben, a ciszter albumban, 

szinte minden, a múlt században már Fehérváron élő 

család fényképei között számtalan felvétele található. 

Ő készítette az első városképeket, melyek jelentős 

része a Szent István Király Múzeum gyűjteményében 

van.                                           (Horváth Júlia nyomán)  

 

A fotók megtekinthetők a  

http://www.csakbereny-anno.hu honlapon. 

http://www.csakbereny-anno.hu/
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REGÉNYES TÖRTÉNELEM  

A gróf Merán család és lebontott kastélyuk különös 

története a Kossuth Rádióban. 

Habsburg János főherceg I. Ferenc császár és király 

testvéröccse Anna Plochl-val 1829-ben kötött rangon 

aluli házasságot. A császári család többévi várakozás 

után egyezett bele a frigybe. János főherceg és a bárói 

rangot kapott Plochl Anna gyermeke már a von Merán 

családnevet viselte.  

Az első Merán gróf Lamberg lánnyal kötött 

házasságot, utódaik így kerültek Fejér megyébe. A 

XIX. század végétől a különös házasságból származó 

Merán család tagjainak története egybekapcsolódott - 

más falvak mellett - Csákberény históriájával is.  

A Merán család ottani kastélyát a harmincas években 

Lamberg Rudolf építtette, eredetileg vadászháznak. E 

kastélyban a pusztulása előtt a falakat 1024 

szarvasagancs, 800 őzagancs, sok más egyéb trófea 

díszítette. Amikor az orosz csapatok megszállták 

Csákberényt, a család menekülni kényszerült. A 

katonák azokat a kárpitokat, amelyeket még a színvak 

festő, Lamberg Ferenc a Vértes erdeiről festett, 

szétvagdalták, és kapcaként használták.  

A faluban egyébként köztiszteletnek örvendő Merán 

család sosem térhetett vissza a kastélyába. Az idősebb 

falubeliek közül sokan egész életükben fájlalták, és 

nem értették, hogy a háborúban nem túl nagy kárt 

szenvedett kastélyt miért bontatták le.  

A grófi család és kastélyának különös történetét egy 

rendkívüli helyszínen kezdjük el mesélni. 

Csákberényben a Merán család rendezte idén nyáron, 

az elmúlt évben elhunyt Merán Ferenc tiszteletére a 

temetést. Az volt ugyanis a végakarata, hogy hamvait 

szülőfalujában, Csákberényben és imádott 

vadászterületén, ahol nagyon sok időt töltött, Kelet- 

Afrikában helyezzék el. A katolikus templom sírboltját 

160 év után az ő hamvainak befogadására nyitották ki.  

A riportban megszólalnak a szakértők, és a falu 

polgármestere mellett a család legidősebb tagjai közül 

az ikrek, Lady Eleonore Platt és Meran Maximilian is. 

 

Szerkesztő-műsorvezető: Benkő Andrea 

 A műsor meghallgatható itt: 

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2015-09-25 15.10

. 

KONDITEREM HÁZIREND 

1. A Csákberény SE által üzemeltetett konditerem 

csak rendeltetésnek megfelelően használható. 

2. A konditerem csak névre szóló, sorszámozott 

bérlettel vehető igénybe. A bérletek nem 

átruházhatóak! A 10 alkalomra szóló bérlet ára 

5.000 Ft, csákberényi állandó lakcímmel 

rendelkezőknek 3.000 Ft. 

3. A konditerem területén tilos:  

- a dohányzás és az alkohol fogyasztása 

- olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, 

közerkölcsöt sért 

- drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok 

fogyasztása 

- az üzemeltető engedélye nélküli kereskedelmi 

tevékenység, reklám, propaganda elhelyezése. 

4. A konditerem területén kizárólag megfelelő 

végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél 

jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak 

sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést 

tartani. 

5. A konditerem sportszolgáltatásai kizárólag nyitva 

tartási időben vehetőek igénybe. 

6. A konditerem nyitva tartási ideje: 

 

Hétfő – Péntek:    17 
00

-21
00

 

Szombat:              zárva 

Vasárnap:             zárva 

 

7. A zárási időpont előtt 10 perccel kérjük az adott 

szolgáltatás igénybevételét befejezni, és a zárási 

időpontban kérjük  a konditerem területét elhagyni. 

8. A házirendben foglaltak megszegése esetén a 

szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, ha 

ez nem vezet eredményre, akkor a Sportegyesület 

képviselője a vendéget távozásra szólíthatja fel, 

illetve kezdeményezheti a tagsorból való kizárást. 

A kiutasított szabálytalankodó vendég az 

üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel 

nem élhet. 

 

9. A konditerem nem vállal felelősséget a 

személyekben vagy az anyagi értékekben 

keletkezett károkért. 

 

http://hangtar.radio.hu/kossuth#!%232015-09-25
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10. A talált tárgyakat kérjük a Sportegyesület 

képviselőjénél leadni. 

 

11. Vendégeinket kérjük a rend és tisztaság 

betartására. A használt eszközöket használat 

után kérjük fertőtleníteni, illetve a kézi szereket 

helyükre vissza tenni. 

 

12. A szolgáltatásokat minden vendég saját 

felelősségére veszi igénybe. 

 

13. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén kérjük a 

Sportegyesület képviselőjének azonnali 

tájékoztatását. 

Késedelem nélkül értesítendő: 
Mentők                         104 

Tűzoltók                       105 

Rendőrség                     107 

Általános segélyhívó    112 

CSÁKBERÉNY CSATLAKOZOTT A „GYÜMÖLCSÉSZ 

MEGÁLLAPODÁSHOZ” 

Csákberény Község Önkormányzata együttműködési 

megállapodást kötött a Növényi Diverzitás Központtal 

a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-

medencében régóta termesztett gyümölcsfajták 

megőrzésében való együttműködésről. 

A program lényege: A jövő nemzedékek országgyűlési 

biztosa kezdeményezésére az evangélikus, katolikus és 

református egyházak főpásztorai, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium, génmegőrző és tudományos 

intézményeinek, valamint a Kárpát-medencei 

Gyümölcsészeti Hálózat kifejezték támogatásukat e 

programhoz, amelyben az együttműködő felek 

génmegőrző fajtagyűjteményekből (génbankok, 

nemzeti parkok, önkormányzati- és 

magángyűjtemények) származó szaporítóanyagot 

egymásnak átadnak, illetve lelkészi kertekbe és 

területekre befogadnak és ott nevelnek. Közösségi 

intézmények együttműködésével hozható létre a 

génkészletek nyilvántarthatósága, biztonsága és 

hasznosulása, melyeket a történelmi egyházak telkei 

(plébániák, parókiák, lelkészlakok kertjei), az 

önkormányzati és felekezeti iskolák kertjei, valamint 

az önkormányzati kezelésben lévő kertek és utak 

mente képezhet. 

Cél: A tájfajták megőrzése, a génbankokban őrzött 

tételek mellet egy párhuzamos megőrzés biztosítása. A 

tájfajta gyümölcstermő növények feltérképezésére, 

helyi és országos adatbázis létrehozása. A helyben 

honos és újrahasznosított tájfajták szaporítása, 

termesztése és hasznosítása. A megállapodás keretében 

a kertek bemutatókertként fognak működni, mivel 

fontos szerepe van a tájékoztatásban és a tájfajták 

bemutatásában. 

A megállapodásban örökségünk megóvásának fontos 

része a gyümölcstermő növények a Kárpát-

medencében megőrzött változatainak minél nagyobb 

egyedszámban való elterjesztése, oly módon, hogy 

pontosan tudjuk, milyen fajta és változat hol, milyen 

számban található meg. 

A program keretében megkezdődött a Csákberényben 

még fellelhető öreg gyümölcsfák szaporítása. Október 

végén 36 db gyümölcsfát kapunk olyan régi fajtákból 

mint:  Batul, Budai Domokos, Egri piros alma, 

Császárkörte, Ferenc vérbelű, Clapp kedveltje. Az 

oltványokat a Katolikus és a Református templom 

kertjébe valamint a polgármesteri hivatal kertjébe 

ültetjük ahol az óvoda számára hozunk létre egy 

gyümölcsöst. Kérjük, hogy aki tud szaporításra 

érdemes régi gyümölcsfáról jelezze a polgármesteri 

hivatalban! 

A jövőben lehetőség lesz a fajtagyűjteményből 

származó rezisztens gyümölcsfák vásárlására is 

nagyon kedvező áron.  

bővebb infó: www.nodik.hu 

ŐSZIDŐ 2015 

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy 

tudomásul veszi, a világ nem Vele kezdődött” 

(Sütő András) 

E mottó mondanivalóját középpontba állítva 

gyűltünk össze a Kultúrházban, hogy megünnepeljük 

az Idősek napját.  

A jelenlévők mindnyájan elmondhatták, hogy apáink, 

nagyapáink örökségének már nem továbbfolytatói, 

hanem átadói vagyunk gyermekeink, unokáink részére. 

Igyekeztünk azt a tudást átadni, amit kaptunk 

elődeinktől, és amit életünk folyamán megszereztünk. 

De nemcsak a tudást, hanem a sok tapasztalatot, 

mellyel szeretnénk Őket gazdagítani, és amennyire 

tudjuk, a kudarcoktól megóvni. Bármennyire akarjuk is 

ezt a küldetésünket teljesíteni, nem mindig sikerül, 

mert minden kornak megvan a maga kihívása, melyet 

már utódainknak kell megoldani. 

Fiataljaink okosak, ügyesek, talán annyi a feladatuk, 

hogy mögöttük állva segítsük, bíztassuk Őket. 

 

Ennyi bevezető után ismertetem a délután programját. 

Mint máskor is, először műsorral kedveskedtünk a 

jelenlévőknek.  

Elsőként Czirákné Pakodi Judit olvasott fel egy 

párbeszédet, mely egy nagypapa és unoka között 

zajlott. Megtudtuk, hogy 60 év alatt mennyi változás 

történt. 

http://www.nodik.hu/
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Már ismerősként üdvözöltük a Székesfehérvári 

ALCOA nyugdíjasait Beke Károly vezetésével. Az Ő 

műsoruk kezdeteként egy vidám jelenetet láthattunk. 

Őket követték a Csákberényi Iskola 2. osztályos 

tanulóinak előadása. Ügyesek voltak, szép és szívhez 

szóló versekkel örvendeztettek meg bennünket. 

Betanítójuk Schnellbach Csilla. 

Nagy sikert aratott a Fehérvári tánccsoport. Előadásuk 

két részből állt. Először egy hegyközi, másodszorra 

pedig egy Rábaközi táncot adtak elő. Szép ruhájuk, 

ritmusos zenéjük mellett jó volt látni, hallani, hogy 

nemcsak táncoltak, de vidáman énekeltek is. 

Mivel mindkét tánchoz másik ruhát vettek fel, melyhez 

időre volt szükség, mi nézők, közben Szabó Kata szép 

hangját élvezhettük. Slágereket és népdalokat 

hallhattunk Tőle. 

Sikerült elérnie, hogy egy közismert szüreti népdalt 

együtt énekeltük el.  

 

Köszönjük a résztvevőknek, hogy szereplésükkel egy 

kis időre minden hétköznapi gondot feledve 

gyönyörködhettünk előadásukban. 

 

Köreinkben köszönthettük meghívott vendégeinket is. 

Dr. Vécsei László polgármester Urat és képviselő 

testületét, és Brunner Vilmos református lelkész Urat. 

Megtiszteltek Bennünket azzal, hogy elfogadták 

meghívásunkat. 

Polgármester Úr beszámolt az elmúlt évben történt 

fejlesztésekről, mely igen gazdag volt. Bizonyítékul 

szolgáljon, hogy beszéde nem volt rövid. Aki már 

próbált előadást tartani, (netán iskolában felelni) 10 

perc alatt sokat el lehet mondani.  

 

Néhány számadatot szeretnék ismertetni: Minden 

lakótársunk kapott meghívót, aki 65 éves. 

Összesen 194 fő, ebből 115 nő és 79 férfi. 

A legfiatalabb ünnepeltek az 1950-ben születettek. 

Róluk elmondható, hogy olyan súlyos egészségügyi 

problémájuk még nemigen van, mint esetleg a 20 évvel 

idősebbeknek. Mégis sajnálattal láttuk, hogy csak 

kevesen tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. 

Köszöntöttük a legidősebb nő és férfi társunkat. az 

1920-ban született Erdélyi Irénkének helyben, 

személyesen, míg Pakodi Lajosnak (1928) pedig 

felesége közvetítésével tudtuk átadni a tisztelet 

virágait.  

„Óriástakaró” programban készült 1-1 takarót. 

 

Hagyomány, hogy megemlékezünk az elhunytakról. 

2014 szeptembere óta tízen távoztak el Tőlünk örökre: 

Lóderer János 

Pintér Ferenc 

Bottyán Józsefné 

Szabó Gyula 

Huszár József 

Németh Lajosné 

Bakonyi Ferencné 

Benczik Jánosné 

Pánczél Ferencné 

Pakodi Gyula 

Emléküket tisztelettel Őrizzük. 

 

Végezetül köszönjük: 

- Huszár Kft-nek, hogy anyagi támogatásával 

lehetővé tette, hogy ezt a délutánt megtarthassuk 

- Asszonyoknak a sok finom süteményt 

- Férfiaknak a bort, hogy az asztalok gazdagon 

legyenek megterítve. 

Hogy mindez a helyére kerüljön, a Vöröskeresztes 

„lányok” munkájára és szorgalmára volt szükség. 

 

Míg a fenti események zajlottak, megérkezett az 

uzsonna, melyet az Óvoda konyhában Beke Dóra és 

Németh Lajosné elkészített. A menü zöldborsós 

sertésragú volt rizzsel.  

Amíg a jelenlévők kellemes beszélgetés közben 

fogyasztották a finom ételt, azokat az időseket, akik 

betegségük miatt nem tudtak eljönni, 21 helyre 

otthonukban látogattunk meg, vittük el az uzsonna 

csomagot.  

Utoljára, de nem utolsósorban köszönöm meg Dezső 

Józsefnek, hogy a rendezvény alatt végig fotózott. Ő 

nagyon ügyesen igyekszik minden résztvevőt 

megörökíteni. Több mint 100 fotó fent van a 

Facebook-on, aki teheti, nézze meg. Ha valaki kéri, a 

képeket akár CD-re átírva is megkaphatja.  

Mindenkinek jó egészséget és kellemes időtöltést 

kívánok: 

Huszár Lászlóné 

v.k. titkár  

A MÓRI KORMÁNYABLAK 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Színvonalas, sokrétű közigazgatási szolgáltatásokkal, 

akadálymentes, integrált ügyfélszolgálaton várjuk Önt!  

A kormányablakban 423 féle ügyet kezdeményezhet. 

Számíthat ránk!  

Címünk: Mór, Kapucinus tér 7.  

Telefon: 22/ 795-277 

E-mail: kormanyablak@mor.fejer.gov.hu 

 

Osztályvezető: Poscherné Engl Diana 

Telefon: 22-795-276 

E-mail: poscherne.diana@mor.fejer.gov.hu 

 

Ügyfélfogadási idő a móri kormányablakban: 

Hétfő:  07-től  17 óráig 

Kedd:  08-tól  12 óráig 

Szerda: 08-tól  16 óráig 

Csütörtök: 08-tól  18 óráig 

Péntek: 08-tól  12 óráig 

mailto:kormanyablak@mor.fejer.gov.hu
mailto:poscherne.diana@mor.fejer.gov.hu
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ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT CSÓKAKŐI VÁRAT 

 

A XVII. Csókakői Várjátékok kezdetét megelőzően, 

szeptember 3-án L. Simon László miniszterhelyettes, a 

Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, valamint 

Törő Gábor országgyűlési képviselő és Marjay Gyula, 

az MNV Zrt. főigazgatója adták át a felújított 

Csókakői Várat.  

Az államtitkár fantasztikus kezdeményezésnek nevezte 

a Csókakőn történt fejlesztéseket, amely egységbe és 

szövetségbe kovácsolta a politikai vezetőket és a 

lelkes, helyi lokálpatriótákat. „A környék hosszú távú 

fejlődésének az egyik legnagyobb lehetősége a táj 

adottságaira, az épített és a természeti környezet 

értékeire, valamint a borászati hagyományokra épülő 

turizmus” – fogalmazott. Hozzátette, a Nemzeti 

Várprogramnak köszönhetően további források állnak 

rendelkezésre a Csókakői Vár fejlesztésére. 

Marjay Gyula köszöntőjében elmondta: 2013-ban a 

kaputornyot, 2014-ben pedig a kápolnát adták át. Idén 

a kapitányi híd, az ágyúállás, a pénztárfülke, és a 

felüljáró újult meg. Ahogy fogalmazott, a számok 

magukért beszélnek, hiszen az utóbbi évek során az 

MNV Zrt. összesen 182 milliót költött a fejlesztésekre. 

A főigazgató úgy fogalmazott, „Nem konzerválni kell 

a romokat, hanem inkább újra élettérré alakítani”. 

Törő Gábor országgyűlési képviselő köszönetet 

mondott L. Simon László miniszterhelyettesnek, aki 

nagy segítségére volt a pályázati lehetőségek 

feltárásában és lebonyolításában. A képviselő a 

környék turisztikai jelentőségét hangsúlyozta. „Olyan 

fejlesztési források jönnek turizmusra, gazdaságra és 

az egész történelmi borvidékre, amelyekre méltán 

lehetünk büszkék” – tette hozzá. 

Az újjászületett csókakői vár olyan turisztikai 

látnivaló, amely a borúton Csákberényből is könnyen 

elérhető.  

Törő Gábor elmondta, hogy még az idén megépül a 

Mórt Csókakővel összekötő kerékpárút, amely 

Csákberényt is könnyen elérhetővé teszi a Mórra 

látogató turisták számára és hozzájárul a csákberényi 

turizmus további fejlődéséhez. 

FOTÓPÁLYÁZAT 

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. a 2015-ös évre négy 

részből álló fotópályázatot hirdet, melynek témája a 

Vértes és a Gerecse erdeinek változása a négy 

évszakban. 

Pályázatunk célja, hogy az erdeinket – a Vértest és a 

Gerecsét – látogatók nézőpontjából mutassuk be e 

titokzatos tájakat. A fényképek sokszínűségén 

keresztül szeretnénk rávilágítani az erdő folyton 

változó csodájára, megújuló képességére, 

közösségteremtő erejére. Nem utolsó sorban pedig a 

szabadban való kellemes időtöltésre, egy kis túrázásra 
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invitáljuk pályázóinkat, s kívánjuk, hogy minden 

évszakban részesei lehessenek az erdő varázsának! 

 Az alábbi témákban várjuk a Vértes és a Gerecse 

területén készült fotókat: 

- erdei vadak élete ősszel 

- madaraink a őszi erdőben 

- élet az erdőn – ember és az őszi erdő kapcsolata 

- őszi erdei növényvilág 

- hangulatok az erdőben – fények és árnyékok 

 A fotómunkák beérkezési határideje: 2015. 

november 30. 

A beküldött fotókból kiállítást rendez az erdőgazdaság. 

Pályázni a következő feltételekkel lehet: 

File típus: JPEG, TIFF 

Minimális befoglaló méret: 2000 x 3000 pixel 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy 

MANIPULÁLT FOTÓ NEM  KÜLDHETŐ  BE! 

Nem számít a fotó manipulálásának: 

A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép 

orientációjának megváltoztatása. 

A teljes képet érintő színkorrekció. A kép 

fényességének, kontrasztjának, élességének állítása. 

A színes felvételek fekete-fehérré alakítása. 

Analóg felvételeknél a  szkennelési / digitalizálási 

hibák (karcolás, porszem) kiretusálása. 

A fotók manipulálásának számít: 

Képelemek kiretusálása / hozzáadása 

A kép egyes részleteinek különálló, markáns 

színkorrekciója. 

Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az 

utómunka során. 

Beküldési cím: vertesifotok@gmail.com 

Pályázóként maximum 3 db kép küldhető be. 

A  VÉRTESI  ERDŐ  Zrt.  által felajánlott  díjak  

a  következők: 

- Egy hétvége félpanziós ellátással a pusztavámi 

MALOMERDŐ        PANZIÓBAN 

- Belépő az AGOSTYÁNI ARBORÉTUMBA 

szakvezetéssel 

- Belépő a csákberényi GRÓF MERÁN FÜLÖP 

VADÁSZATI és ERDÉSZETI MÚZEUMBA 

   szakvezetéssel 

- Művészeti albumok 

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikat a 

VÉRTESI ERDŐ Zrt. reklámanyagainak készítése 

során felhasználhatja, az alkotó nevének 

feltüntetésével.  

 

Az első három helyezést elérő pályázónak 

bemutatkozási lehetőséget adunk cégünk honlapján. 

LOMTALANÍTÁS MENETE 

A korábbi gyakorlattal ellentétben, amikor évi egy 

kijelölt napon történt a lomtalanítás áttértünk az 

igénybevevő ingatlanhasználó által a 

Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon egyedi 

megrendeléssel kért, házhoz menő lomtalanításra.  

Ezzel az új rendszerrel sikerült megelőzni a guberálók 

tömeges megjelenését. 

Minden szolgáltatási szerződéssel rendelkező 

ingatlantulajdonos kérhet évi max. 1 alkalommal 

lomtalanítást március 1. – október 31. között.  

A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék 

várható mennyiségét is, amely legfeljebb 3 m
3
 lehet. A 

szolgáltatást azon lakossági ügyfelek vehetik igénybe, 

akik a hulladékszállítási közszolgáltatásba be vannak 

kapcsolva és fizetik annak díját, díj-hátralékkal nem 

rendelkeznek. 

Lomtalanítás kérése: 

1.) Az ügyintézéshez az alábbi adatok szükségesek: 

 név, cím (utca, házszám), számlán található 

partnerkód 

 elszállítandó lom mennyisége (m3) 

 elérhetőség (vezetékes, vagy mobil 

telefonszám) 

2.) Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken hétfőtől 

csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között: 

Depónia Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati Iroda cím:  

 

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

Tel: 06 22 202-260 

 

E-mail: diszpecser@deponia.hu 

3.) Ki kell választani az időpontot a Közszolgáltató 

által ajánlott begyűjtési napok közül. (március 1. - 

október 31. között a kommunális hulladékszállítás 

napján) 

4.) Az egyeztetett napon reggel 6 óráig úgy kell 

kihelyezni a lomhulladékot, 

 hogy a gyűjtőautó által megközelíthető legyen, 

 hogy a gyalogos- és a gépjárműforgalmat ne 

akadályozza, 

 hogy a kisebb hulladékok be legyenek 

zsákolva. 

Nem kerül elszállításra:  

 Elbontott gépjármű karosszéria 

 Építési törmelék 

 Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor 

stb.) 

 Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék 

 Teher-és traktor gumiköpeny 

 Háztartási hulladék 

 Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy 

túlméretes hulladék 

 

További információk:  

Tel: 22/507-666 (szállítás), 22/504-412 

(ügyfélszolgálat) 

e-mail 

cím: ugyfel@deponia.hu, diszpecser@deponia.hu 

honlap: www.deponia.hu 

mailto:diszpecser@deponia.hu
mailto:ugyfel@deponia.hu
mailto:diszpecser@deponia.hu
http://www.deponia.hu/
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ISKOLAI KRÓNIKA  

 

A csapat egy része a gánti Bányamúzeumnál 

 

Fontosnak tartom, hogy iskolánk közelmúltjáról, jelenéről és 

jövőjéről is rövid számvetést adjak e lap hasábjain. 

Kezdjük az elején. A nyári szünetben befejeződött a bejárati 

rész térkövezése. Az épületben – ahol szükséges volt – 

megtörtént a tisztasági meszelés. Készül a műfüves pályához 

tartozó öltöző előtti lépcsős terasz, valamint a bitumenes 

pálya labdafogó palánkja és hálója. Szép környezettel vártuk 

tehát a tanévkezdést. Természetesen mindez nem jöhetett 

volna létre Polgármester Úr, a helyi önkormányzat 

képviselőtestülete és a dolgos, szorgos kezek nélkül. 

KÖSZÖNJÜK! 

Mint ismeretes, kicsiny iskolánk az elmúlt tanév végén 

országos második helyezést ért el a KIHÍVÁS NAPJÁN. Az 

ott megnyert 70 ezer forintos sportszervásárlási-utalványból 

sportszereket vásároltunk a nyár folyamán. 

Személyi változás az előző tanévhez képest nem történt. 

Az elsősök tanító nénije Schüller Márti néni, a második 

osztályt viszi tovább Schnellbach Csilla néni, jómagam a 

harmadikasok osztályfőnöke vagyok, tehát viszem tovább az 

osztályomat, ahogy azt teszi a negyedik osztály 

osztályfőnöke Soós Judit is. Pál Mária, aki a községi 

könyvtár könyvtárosi teendőit is ellátja, az 1-2. osztályosok 

napközis csoportjának nevelője ebben a tanévben is, mellette 

a 3. osztályban környezetismeretet, testnevelést, rajzot és 

technikát tanít. A 3-4. osztályosok napközis csoportját a már 

bevált módon, az osztálytanítók gardírozzák, naponként 

váltva egymást. 

A 4. osztályban továbbra is a német nyelvet tanulják a 

gyerekek, amihez személyi feltételünk adott, Soós Judit 

kolléganőnk német nemzetiségi tanító lévén. 

Az idei szeptembertől már valamennyi évfolyamon 

kötelezően heti 5 testnevelés órán vesznek részt diákjaink. 

Ugyancsak szeptembertől már az első és második osztály 

mellett a harmadik osztályban is kötelező a hit- és 

erkölcstanoktatás, amelyről már az elsősöknek 

beiratkozáskor nyilatkozni kellett. (Iskolánkban 2 gyermek 

kivételével mindenki a hitoktatást választotta.) A katolikus 

hittant továbbra is Bokorné Sörédi Zsuzsa csókakői 

kolléganőnk, a református hittanórákat pedig Brunner 

Vilmos lelkész úr és/vagy Brunnerné Gyöngyi néni tartja. A 

2 nem hittanos gyermek erkölcstanoktatásban részesül. 

Idén is helyben biztosított a gyermekeknek a 

gyógytestnevelés, amelyet az előző tanévekhez hasonlóan 

továbbra is Borbélyné Balogh Zsuzsa tart. 

Az idei tanévben is folytatódik az iskolatej program, 

amelynek keretében a gyerekek naponta friss tejet 

fogyaszthatnak. Emellett az iskolagyümölcs program is 

megy tovább iskolánkban. Az idén is folytatja kihelyezett 

tagozatának működtetését a móri Pászti Miklós Zeneiskola: 

itt helyben továbbra is furulyát és szolfézst tanulhatnak a 

gyerekek Mátrai Julianna kezei alatt. 

Az augusztus 31-én megtartott tanévnyitó ünnepségünk szép 

pillanata volt, amikor Dr. Vécsei László polgármester Úrral 

közösen állami kitüntetést adhattunk át László Lajosné 

nyugdíjas kolléganőnknek. A 2013 júniusában nyugdíjba 

vonult Erzsi néni, 4 évtizeden át volt iskolánk kiváló, 

megbecsült tanítója. Már akkor szerettem volna, ha nem 

csak mi, a szűkebb pátriája, hanem állami szinten is tudnák, 

itt a végeken is vannak kiváló pedagógusok. Isten malmai 

lassan, de biztosan őröltek, s most megérkezett az állami 

elismerés: PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM 

kitüntetést adhattunk át Erzsikének. Gratulálunk! 

A tanév aztán szeptember 1-jén a hagyományos módon és 

kerékvágásban indult. Ismételtünk, új dolgokat tanultunk 

már az első hónapban is. 

Október 4-én, szombaton Vécsei Bendegúz 3. (!) osztályos, 

9 éves (!) tanulónk – mindjárt kiderül a felkiáltó jelek 

jelentősége – részt vett a Nyugat-magyarországi Írottkő-

kupa futóversenyen, s a 16 év alatti kategóriában, 7 km-en 

(nem tévedés, hét kilométeren!), a kimagasló 3. helyezést 

szerezte meg úgy, hogy az őt megelőző 1. és 2. helyezett 5 

évvel (!) volt idősebb nála! GRATULÁLUNK! Aztán 

október 6-án megemlékeztünk az Aradi vértanúkról, majd 

október 9-én – a „Gyaloglás világnapja” mozgalomhoz 

való csatlakozásunknak köszönhetően – egész napos 

gyalogtúrára mentünk Gántra.  Kellemesen elfáradva értünk 

haza, de mindenért kárpótolt bennünket az idő és a Vértes 

szépsége. Jó, hogy végigcsináltuk! 

Október 10-én 2. osztályosaink műsorral kedveskedtek az 

időseknek, az Idősek napi rendezvényen. Köszönet az 

osztálynak és felkészítőjüknek, Schnellbach Csilla tanító 

nőnek! 

Már csak néhány szó a közeljövőben várható programokról:  

- október 21-én Kincsesbányára utazunk komplex 

tanulmányi versenyre 

- október 22-én Csákvárra megyünk egy kis 

csapattal, a Pro Vértes Alapítvány diákoknak 

meghirdetett programjára. 

Remélem, az idei tanévünk is legalább olyan tartalmas és 

sikeres lesz, mint az elmúlt tanév. Ehhez kívánok 

mindnyájunknak – gyermeknek és felnőttnek egyaránt – jó 

egészséget, kitartást az előttünk álló még kilenc hónapra, s 

még tovább is! 2015. október 

Borbély József Tagintézmény-vezető  
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50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

 

2015. augusztus. 29.-én, az 1965-ben végzett általános iskolás diákok megtartották ötven éves osztálytalálkozójukat. 

Huszárné Holl Vera megbízásából: Varga Csaba 

 

65 ÉVE VOLTUNK ELSŐSÖK 

Hetvenegy év nyugszik vállunkon, 

Szorongva jöttünk össze e napon. 

65 éve átléptük iskolánk kapuját, 

Mindenkit izgalom és szorongás járja át. 

Mennyi apró örömöt, bánatot megéltünk, 

Féltő gonddal tanítottak, nehezen, de túléltük. 

Bárhova nézünk, minden olyan más, 

Átvillan agyunkon a sok-sok csalódás. 

Álmainkban tán még emlékeink visszatérnek, 

Fényesebben, mint egykoron tán megtörténtek. 

Életünk utolsó lépcsőfokát járjuk, 

Amit tettünk és megéltünk, tán nem is bánjuk. 

Kis csapatunk sajnos fogytán, 

Már csak emlék, akikkel együtt voltál. 

Egy kép, egy hang mely bennünk él, 

Álmainkban még vissza-visszatér. 

Lelkünkben él, mégis búcsúzunk, 

Isten veletek drága osztályunk. 

Szívünkben sok-sok szeretet és szép emlék, 

Lassuló léptű életünket szője át a hit és a remény! 

Sok szeretettel osztálytársatok:  

Horváthné Bíró Zsófika 
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Örömteli várakozás előzte meg, míg 

mindenki megérkezett osztályunk 

találkozójára. Annyi, de annyi 

mondanivalónk lett volna egymásnak, de 

indultunk mindkét iskolához, hogy egy fotó 

erejéig megálljunk előttük.  

Négy évet jártunk az alsóban, négyet a 

felsőben. Szívünkben őrizzük ezek emlékét 

Örökké.  

Ezt követően, tíz halott osztálytársunk 

sírjánál és egy tanárunknál virágot 

helyeztünk el. Szinte mindegyiknél egy-egy 

emlékezetes mondat elhangzott velük 

kapcsolatban. Emléküket, míg élünk, 

őrizzük szeretettel a szívünkben! 

Vendéglőbe érve versemmel köszöntöttem 

társaimat. Ezt követte Sasvári Jancsi kedves 

mondatai és Bokodi Olgával karöltve egy 

kis ajándékkal kedveskedtek nekünk. 

A finom és bőséges ebéd után 

süteményeket, pogácsát és rágcsálni valót 

szolgáltak fel, melyet hoztunk egymásnak. 

Sok régi kedves kis történet hangzott el 

mindenki részéről. 

Nagyon meghitt és szeretetben gazdag 

osztálytalálkozónk volt! Jancsi részéről 

elhangzott, hogy nyolcvan évesen is 

találkozzunk ismét. 

 

ÍGY LEGYEN! 

Horváth Józsefné; Bíró Zsófika 

 

MI A FURCSA A CSÁKBERÉNYI VADGESZTENYEFÁKON? 

 

Hogy októberben még van levelük… 

Elkezdődött a gesztenyesor rehabilitációja, melynek 

első lépése a vadgesztenye aknázó moly elleni 

védekezés.  

A vadgesztenyefák leveleit károsító és a levelek korai 

elszáradását okozó vadgesztenye aknázó moly 2003-

ban jelent meg majd terjedt el hazánkban.  

Háromnemzedékes molylepke, az első nemzedékének 

lepkéi április végén, május elején szokott megjelenni. 

A kifejlett lepke kb. 5 mm hosszú. A nőstények a 

levelekre szállva rakják le tojásaikat. A tojásokból 

kikelő lárvák a levél bőrszövete alatt élnek és 

táplálkoznak.  

A levél szövetében élő lárvák táplálkozása során a 

levél lemezben elhaló foltok alakulnak ki. A foltok 

gyakran több centiméteresek és levél erek által 

határoltak. Az elhalt foltok miatt a levél nedvkeringése 

megszűnik. 
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A károsított levelek már nyár derekán lehullnak, ennek 

következtében a fák csökkent lombja nem termel 

elegendő tápanyagot. A fák hajtásainak növekedése 

lelassul, a termések száma és súlya csökken. A levél 

nélkül maradt fák augusztusban újra virágoznak és 

fokozatosan legyengülnek. 

A védekezés: Mivel az aknázó moly az avarban telel 

át, fontos az avar összegyűjtése és elégetése. A tavaszi 

védekezés a második nemzedék rajzásának 

megindulásakor, tojásrakás előtt történt kitinszintézist 

gátló rovarölő szerrel. 

2016-ban megkezdődik a hiányzó fák pótlása és a 

menthetetlen fák kiváltása.  

 

OKTÓBER A KERTBEN 
E hónapban folytatódjék a termésbegyűjtés, behordás a 

gyümölcsösből, a szőlőből és a zöldségeskertből. 

Mentsük, védjük a fagyérzékeny növényeket. A 

felszabadult területeket szórjuk be érett marha- vagy 

juhtrágyával, nitrogén- és foszfortartalmú műtrágyával, 

esetleg komposzttal vagy gombatrágyával, és ezt 

követően ássuk fel. A lehullott terméseket összegyűjtés 

után használjuk fel vagy semmisítsük meg. 

A díszkertben a hónap első felében még 

ültethetünk fenyőket, lomblevelű örökzöldeket, 

hagymás kerti virágokat, árvácskát és 

százszorszépeket. Gyűjtsünk magot az egynyári 

virágokról és az évelőkről. A hónap közepétől, még a 

fagyok előtt szedjük ki a dália és a kánna töveket, a 

gumós begóniát és a gladiólusz hagymagumóit, majd 

megtisztítás után fagymentes helyen teleltessük át. Zárt 

helyre vigyük be az edényben tartott fuksziát, leandert, 

muskátlit. A balkonnövények még maradhatnak. 

Lombhullás után ültessük a díszfákat, díszcserjéket, 

rózsatöveket, ez utóbbiakat 20-25 cm magasan 

kupacoljuk fel. A gyepről gereblyézzük le a lombot, de 

a bokrok, fák alatt és az évelőkről ne. A nagyvirágú 

krizantémot védjük a fagytól. 

A haszonkertben szedjük le az alma, körte, birs, 

naspolya, valamint a dió, mogyoró, mandula terméseit. 

A hó végén kezdjük el a gyümölcsfák és a ribiszke-, 

málna- és az egresbokrok telepítését. Szőlőt tavasszal 

ültessünk. A zöldségeskertben földbe kerülhet még a 

téli sarjadékhagyma sarjhagymái és az áttelelő saláta 

palántái. A hónap végén, még a fagyok előtt szedjük ki 

a gyökérzöldségeket és gyűjtsük be a káposztaféléket, 

karalábét, tököt. 

 

KOSZORÚ RENDELÉS 

Tisztelt Csákberényiek! 

Halottak napjára koszorú kapható és rendelhető október 20.-tól mindennap 12:00-től 20:00-ig.  

Továbbá adventi és karácsonyi koszorú rendelhető. Ezt kérem, 1 héttel előbb jelezzék. 

Tisztelettel: Fügedi Zoltánné 8073 Csákberény, Bajcsy út 26. 

Telefonszám: 06 70 6158710 

 

VIDÁM SAROK  (Böngészés az internetről)  

  A szüzesség olyan, mint a lufi – egy döfés és vége…. 

Izgalom, ha a feleséged várandós – stressz, amikor a titkárnőd. 

Balatonra néző anyósomat elcserélném egy rotációs kapára.      Tantal 

SZILVESZTER 2015 Jótékonysági BULI a Csákberényért Alapítvány szervezésében Szabadkai Balázzsal  

2015.December 31.-én 21.00-órától. Helyszín: Csákberényi Művelődési ház 

Támogatói jegy 1000Ft/fő. Italok, PEZSGŐ és virsli a helyszínen,  

ASZTALFOGLALÁS BEKE DÓRÁNÁL TEL: 06 20 525 4297 

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK, HOGY NEM HOZNAK MAGUKKAL ITALOKAT ÉS A BÜFÉ BEVÉTELÉBŐL TÁMOGATJÁK 

AZ ALAPÍTVÁNYT A KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEKHEZ.         Jó szórakozást: 

 Csákberényért Alapítvány 

 

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

mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu

