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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
7. évfolyam 2. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2016. április 22. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Tisztelt Csákberényiek.  

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a csákberényi falunap időpontja módosult. 2016. Július 23-a helyett 2016. Július 16.-án 

lesz. Részletes program később. 

Csákberényért Alapítvány  

ISKOLAI KRÓNIKA 

Mozgalmas időszakon vagyunk túl. Legutóbb a 

farsangi élményeinkkel fejeztem be tudósításomat, 

mely után már a 4. és 3. osztályosok elkezdték a 

készülést a március 15-i ünnepségre, Soós Judit néni 

irányításával. A próbák száma egyre sűrűsödött, hol 

jobban, hol kevésbé jól mentek a dolgok, de a 

végeredmény nagyon jó lett! A gyerekek legjobb 

formájukat hozták az ünnepnapon, amit a megérdemelt 

tapssal jutalmazott a nagyérdemű közönség.  

 

 
 

Köszönet a gyerekeknek és a műsort összeállító, 

betanító Soós Judit tanítónőnek! 

Március 19-én, szombaton nyílt tanítási napot 

tartottunk az iskolában. A kedves szülők, nagyszülők 

betekintést nyerhettek a mindennapjainkba. 

Létszámunk – a vendégeknek köszönhetően – 

megduplázódott. A jó hangulatú órákról sok pozitív 

visszajelzést kaptunk a következő napokban. De. 

(Tudom, nem kezdünk „de”-vel mondatot, de …) Van 

egy negatív emlékem ezzel a nappal kapcsolatban, ami 

mellet nem tudok, és nem is akarok szó nélkül 

elmenni. Az egyik kedves szülő vette a bátorságot és 

óra alatt neki állt elmajszolni egy tábla csokoládét… 

És hol marad a jó példa viselkedésből? Mit várhatunk 

a gyermektől ilyet látva? 

Március 21-én Szülői Munkaközösségi értekezletet 

tartottunk. A fő téma a március 30-i pedagógus 

továbbképzési nappal kapcsolatos teendők 

megbeszélése volt. Március 23-án – a Szülői 

munkaközösségnek köszönhetően – iskolánkba is 

megjött a nyuszi! Köszönjük! 

Ugyan ezen a napon délután szülői kezdeményezésre 

és szervezésben, Székesfehérvárra mentünk a 

Vörösmarty Színházba, ahol Csukás István Pom Pom 

meséiből készült zenés mesejátékot néztünk meg. 

Március 24 – 31-ig egy kis időre bezártuk az iskola 

kapuját, tavaszi szünet volt az iskolában. 

Mi felnőttek azért nem tétlenkedtünk. Március 30-án a 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola és 

tagintézményei – a mi iskolánk is az! – tavaszi 

pedagógus továbbképzési napjának voltunk 

házigazdái, szervezői. (100 fős rendezvény volt!) A 

magas színvonalú előadásokról Viszló Levente, Dr. 

Székely Sándor és lánya, Dr. Veres-Székely Anna, 

valamint Tárnok Ákos és Gula Miklós gondoskodott. 

Mindhárom előadást nagy érdeklődés kísérte. És meg 

ne feledkezzek a Gróf Merán Fülöp Erdészeti és 

Vadászati Múzeum közös meglátogatásáról, ami 

szintén nagy élmény volt a kollégáknak. Köszönet a 

lehetőségért a múzeum igazgatójának, Právetz 

Andrásnak és munkatársának. És a „CSÚCSABB” a 

vendéglátás! A Szülői Munkaközösség – Balázsné 

Judit irányításával – nagyon kitett magáért! Csupa-

csupa elismerő köszönetet kaptunk érte. Természetesen 

köszönet Polgármester Úrnak, valamint Pataki 

Attilának és kedves feleségének is, akik szintén 

finomságokkal támogatták a rendezvényt. Köszönjük 

mindenkinek, hogy ennyit segítettek az iskolának! 

Megint jók voltunk együtt! 

Másnap aztán megkezdődött a tavaszi szünet utáni 

utolsó tanítási egységünk, ami már kitart a tanév 

végéig. 

Április 2-án „Szemétszürettel” járultunk hozzá 

környezetünk tisztaságához. Nagy-nagy örömünkre 

ilyen sokan még sohasem voltunk, és ami még 

örvendetesebb volt, hogy sok volt a diák. Ők már 

biztosan nem fognak szemetelni! Köszönet 

mindenkinek a szorgos munkáért, köszönet az 
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Önkormányzatnak az utána szervezett finom ebédért, 

melyet a vendéglőben fogyaszthattunk el. 

És ami még várható: Április 14-15-én lesz a leendő 

első osztályosok beíratása. Reméljük valamennyi 

tanköteles csákberényi gyermeket hozzánk iratnak 

majd szüleik. 

Április második felében papír- és vasgyűjtést 

tervezünk, melynek pontos időpontjáról majd 

szórólapon értesítjük a lakosságot. 

Április végén, 29-én a zeneiskolások tanszaki 

hangversenyére kerül majd sor. Május első hetében az 

édesanyákat fogjuk ünnepelni. Május 5-én, csatlakozva 

az ÁNTSZ „Egy időpontban, több helyszínen zajló 

kézmosás oktatási világrekord” kísérletéhez, részesei 

szeretnénk lenni ennek a mozgalomnak. Május 25-én 

lesz az idei esztendő Kihívás napja, melyhez ismét 

csatlakoztunk, s nagy reményekkel nézünk elébe. 

Tervben van még – amennyiben nem kerül kiírásra 

„Erzsébet kirándulás” – iskolai kirándulás a 

Szentendrei Skanzenbe. Aztán június 15-én az utolsó 

tanítási napot követően június 17-én a tanévzáró 

ünnepéllyel jelképesen bezárjuk a tanévet. 

 

Csákberény, 2016. április 11. 

      Borbély József 
Tagintézmény-vezető

 

BAGOLYFIÓKÁK CSÁKBERÉNYBEN 
 

 Az idei évben elindított „Hosszú Téli Esték” 

színvonalas előadássorozatban március 4-én a 

Művelődési Házban régi kedves ismerősünk, Dr. 

Székely Sándor biológus és madárszakértő 

Bagolyfiókák Csákberényben címmel tartott előadást 

a szép számban megjelent hallgatóság előtt. Az 

érdekes beszámolót az Előadó által készült képek és 

videofelvételek vetítése tette színesebbé. 

 Az előző év május 26-án egy fülesbagoly- és két 

kuvikfióka került Sándorhoz az István utcai házába. 

Ezúttal nem sérült, hanem épségben lévő, fészek 

nélkül maradt, árva madarakat kapott gondozásra. A 

füles bagoly (Asio otus) alól kivágták a fát, a két 

kuvik (Athene noctua) pedig Miskolc térségében egy 

öreg pajta bontásánál maradt árván. Szerencsére jó 

kezekbe kerültek. Sándor, mint madármama, jelesre 

vizsgázott. A fiókák mintegy két hónapot töltöttek 

nála, egy tágas, közös ketrecben. Jól megbarátkoztak, 

nem zavarta őket az együttlét. Igaz, mindkettő 

bagolyfajta. Sándor etette (csibehússal, időnként 

egérrel), gondozta, tanította és felügyelte azokat. Nagy 

szakértelemmel végezte munkáját és akárcsak 2012-

ben, a sérült egerészölyv-fióka ápolásakor, a madarak 

mindennapjairól feljegyzéseket és számos képet, 

videofelvételt készített. Ezek által alkalmunk volt látni 

a madarak szokásait, sajátos mozdulatait (evés, alvás, 

pihenés fákon, röpködés ágról-ágra, repülés fáról-fára, 

tollászkodás, reagálás az énekesmadarak jelenlétére, és 

egyéb tevékenységek). 

 

 
 

Időnként jókat derültünk a madarak viselkedésén. A 

nevettetésben élenjártak a kuvikok muris 

mozdulataikkal. Az pedig filmvígjátékba illő jelenet 

volt, amikor az egyik kuvik ráült az Előadó vállára és 

előszeretettel elkezdte csupálni gondozója pajeszát 

(egy kis fazonigazítás…).  

Miután a madárfiókák megerősödtek, megtanultak 

enni, biztonságosan repülni, vadászni, lassan 

önállósították magukat. Mind hosszabb időt 

tartózkodtak a szabadban, nemcsak nappal, hanem éjjel 

is. Azért eleiben néha-néha még meglátogatták 

Madármamát – egy kis csibehús reményében… 

Augusztusban második felében a kuvikfiókák, 

szeptember 5-én pedig a bagolyfióka is végleg 

elköszönt Jótevőjüktől. Gondozásuknak ez volt a célja: 

a madarakat visszavadítani a természetbe és ez sikerült 

is. 

Szöveg és képek: Takács Antal 
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MEGEMLÉKEZÉS KÁPOLNAPUSZTÁN 

2016. március 19-én ismét megrendezésre került a 

Gánt - Kápolnapuszta tragédiájának tiszteletére tartott 

megemlékezés. 

A megemlékezés a Himnuszok eléneklésével 

kezdődött. A megjelenteket köszöntötte Kocsis 

Mihály, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója, Törő 

Gábor országgyűlési képviselő, majd Spergelné Rádl 

Ibolya polgármester tartott beszédet.  

A megemlékezés keretein belül verset mondott Mohai 

Gábor és fellépett a Gánti Német Nemzetiségi Dalkör. 

Végül a koszorúzás következett, melynek során több 

mint negyven megemlékező szervezet rótta le 

kegyeletét. A megjelentek közül többen virágokat, 

illetve mécseseket helyeztek el a sírokon.  

A megemlékezésen sok csákberényi lakos is részt vett. 

A település képviseletében Vécsei László polgármester 

koszorúzott. 

Mint ismeretes 1945. március 16-án a Gánthoz tartozó 

Kápolnaposzta teljes férfi lakosságát kiirtották a 

benyomuló szovjet csapatok. 

 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
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 Az idén április 2-án (szombat) került sor a 

Tavaszi nagytakarítás fedőnevű, immár 

hagyományos szemétszedési akcióra. A meghirdetett 

időpontban – 9,00 órakor – tekintélyes létszámban 

jelentek meg az önkéntes szemétszedők a Művelődési 

Ház előtti gyülekezőhelyen. Az óvodásoktól a 

nyugdíjasokig képviselve volt a falu apraja-nagyja. 

Minden elismerés a megjelenteknek. 

 A védőkesztyűk és a szemeteszsákok szétosztása 

után Borbély József, az akció szervezője tartott 

eligazítást. Az óvodás és iskolás gyerekek az 

idősebbek kíséretében a falu belterületét tisztogatták. 

A főleg felnőttekből álló csoportok munkaterülete az 

Orondi út, Sörédi út és Csákvári út övezete volt. 

Ezúttal kegyes volt hozzánk az időjárás, megúsztuk 

eső nélkül. 

Hát sajnos, szemétből volt bőven. Akadt belőle minden 

irányban, különösen a 8126 jelű út helységen kívüli 

szakaszának övezetében. Jómagam az említett út 

Csákberény és a meggyes terület közötti szakaszát 

tisztító brigád tagja voltam. Elképesztő, hogy az 

átutazó felelőtlen, hanyag emberek mi mindent 

dobálnak szét. Érdemes említést tenni a találtakról. Az 

út menti árkokból egy büfére való különféle sörös 

doboz és üdítős - ásványvizes flakon került elő. Mi 

sem egyszerűbb: menet közben leereszteni az autó 

ablakát és kihajítani az említetteket (ez a primitívizmus 

egyik formája!). Az út szélesebb övezetében szép 

számban akadt toalettpapír (persze nem 

használatlan…), sőt bugyigumi, gatyamadzag, 

szárnyas betét, jégeralsó (!) és egyéb is előkerült. Ezek 

alapján nem nehéz elképzelni, hogy időnként miféle 

tevékenységek zajlottak a bokrok fedezékében… Az 

utak mellé elhelyezett szeméttel teli zsákokat Dr. 

Vécsei László polgármester és Lakatos László 

szállította el a gyűjtőhelyre, az Önkormányzat 

udvarába, ahonnan a Depónia munkásai vitték el a 

hulladéklerakóba. 

 A jól sikerült akció a Vértes Gyöngye 

Vendéglőben közös ebéddel zárult. Köszönet a 

résztvevőknek a példamutató társadalmi munkáért, 

valamint köszönet az Önkormányzatnak és a 

Vendéglőnek az ízletes babgulyásért. És még valamit: 

ügyeljünk a köztisztaságra! 

 

Szöveg és kép: Takács Antal 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 

Tél után jön a tavasz, amit  már nagyon vártunk. 

Március elején hagyományos NŐNAPI rendezvényt 

tartott a nyugdíjas klub. A nap mottója:      

"Nincs szebb tartalma életünknek, 

Mint megszépíteni azok életét, 

Akiket szeretünk." (Anatole France) 

A jeles alkalomra meghívtuk  dr. Vécsei László 

polgármester urat, aki egy gyönyörű tavaszi 

virágcsokorral érkezett. 

Az asszonyok köszöntése után  a falu fejlesztésének 

terveiről tájékoztatott bennünket. 

A finom vacsora után sorra kóstoltuk a süteményeket, 

amit a klub tagjai készítettek. . A receptek, és a sütés 

fortélyainak  megbeszélése után az előttünk álló 

feladatokat vettük sorra. 

A következő esemény az 1848-as Forradalom és 

Szabadságharc megünneplése. 

Az emlékművek parkosítása az  ünnepre készülés 

egyik mozzanata, amit a klub tagjai vállaltak,  és az 

előző években is végeztek. A bokrok metszése és az 

avar összegyűjtése  után a virágok ültetése következett. 

Huszárné Renci száz darab árvácska palántát hozott, 

amit a Második Világháborús emlékmű, és a Katona 

Szobor körüli virágtartókba osztottunk el. A munkában 

tizenhat vidám és lelkes nyugdíjas  vett  részt. 

A Március 15-i megemlékezésen a koszorúzás alatt a 

nyugdíjas klub  énekkara Kőrösiné Marika vezetésével 

1848-as dalokat énekelt. 

 

További terveink:  

- Két alkalommal gyógyfürdő meglátogatása 

- Kirándulás Budapestre (Séta a Duna parton és 

a Vigadó  épületének megtekintése) 

- Kirándulás Pannonhalmára, az Apátság 

látnivalóinak felkeresése. Ezek időpontjának 

meghatározása folyamatban van. 

 

A közeledő Betyárnapi rendezvényre már próbáljuk a 

dalokat. 

A falu rendezvényein ezután is szívesen segítünk.  

Barta Viktorné 
 

EMLÉK EGY KIÁLLÍTÁSRÓL 

A Fagyöngy Nyugdíjas Klub tagjai közül a 

népművészet iránt érdeklődők kis csapata 2016. 

február 17-én látogatást tett a Néprajzi Múzeum „Élő 

népművészet” című kiállításán. Az érdeklődést és a 

várakozást fokozta, hogy a kiállított míves tárgyak 

között egy csákberényi fafaragó művész, jelesül Varga 

Csaba, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagja 

által készített tárgyakat is felfedezhettünk. Az általa 

készített és kiállított remekművek: egy csanak és egy 

ólomöntéses technikával készített ostornyél volt. 

Ez a Népművészeti Kiállítás a népművészeti 

egyesületek, alkotócsoportok, népi kézműves egyéni 

alkotók, népművészet mesterei, ifjú mesterei, népi 

iparművészek munkáiból kerültek ki. A kiállításra 

meghívást kaptak az idei országos pályázatok 

legjelesebbjei, valamint a legkiválóbb műhelyek, 
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iskolák is, melyek művészi kisugárzása az egész 

országra kihat. A kiállításon az elmúlt évek legszebb 

kézműves alkotásait láthattuk, melyek motívum és 

formavilágát az alkotók a magyar népművészetből 

merítették, és mint tapasztalhattuk, a XXI. század 

emberei számára is használhatók.   

Emlékeztetőül! Ahhoz, hogy Csaba művészi alkotásai 

között mi is megtekinthessünk egyet, nem kell a 

Néprajzi Múzeumba menni, elég, ha csak a 

Polgármesteri Hivatalban elhelyezett „Falukürt”-re 

vetünk szemlélő pillantást, ha ügyes-bajos dolgaink 

okán arra járunk. 

Sztanó G. 

CSÁKBERÉNY AZ UTAZÁS 2016 KIÁLLÍTÁSON   

 
 

Az elmúlt néhány évben örvendetesen gyarapodtak a 

csákberényi turisztikai attrakciók: elkészült a Merán 

Fülöp Vadászati Múzeum, a tájház, a tanösvény és 

immár Mórig el lehet jutni kerékpárúton. 

Annak érdekében, hogy a turizmus fejlesztésére 

megnyíló forrásokra eredményesen tudjunk pályázni 

Csákberény Község képviselőtestülete döntött a Móri 

TDM egyesülethez való csatlakozásról. Az  

 

egyesületnek így Mór, Csókakő, Bodajk, Gánt és 

Csákvár mellett immár Csákberény is tagja. 

Az egyesület fő célja a Móri Borvidék és a déli Vértes 

turisztikai fejlesztéseinek összehangolása. 

 

Az idén először Csákberény is képviseltette magát az 

UTAZÁS 2016 kiállításon turisztikai látnivalóival a 

Magyar Turizmus Zrt. és a Móri TDM standján. 

 

ÚJABB KIÁLLÍTÁS A VADÁSZMÚZEUMBAN 

Kocsis Mihály, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója a 

helyi Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti 

Múzeumban ünnepélyes keretek között megnyitotta az 

Orvvadász és muzeális értékű fegyverek című 

időszakos kiállítást, melynek anyaga a budapesti 

Magyar Mezőgazdasági Múzeumból lett 

kikölcsönözve.   

Az érdekes kiállítást november 30-ig látogathatják az 

érdeklődők. 

A XVIII. sz. második felétől a XIX. sz. végéig 

használt orvvadász fegyverek egész sora látható. Ezek 

a puskák az 1910-es Bécsi Világkiállítás magyar 

pavilonjában kiállított kollekció egy része. A kiállítás 

anyagában megtalálhatók az orvvadász golyós és 

sörétes töltények, a tölténykészítés eszközei, valamint 

az ún. „posta” lőszer is. A lőfegyverek mellett 

megtekinthetők a különféle orvvadász eszközök is: 

acélhuzalból készült hurkok, tányércsapda és 

hattyúnyakcsapda. Az egyik legérdekesebb szerkezet 

az emberre is veszélyes „önlövő” orvvadász eszköz, 

melyet a kifeszített zsinór oldott ki (a vad aktiválta, 

amikor beleakadt a zsinórba). 
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A kiállított tárgyak az orvvadászattal kapcsolatos 

szövegeket tartalmazó pannókkal vannak kiegészítve. 

Ezeket elolvasva tudomást szerezhetünk: 

- Az orvvadászat hatályos jogi szabályozásáról a 

Büntető Törvénykönyvben (az orvvadászás 

önálló büntetőjogi kategória); 

- Az orvvadászok és erdészek / vadőrök közötti 

konfliktusok néhány példájáról szűkebb 

környezetünkben; 

- Széchenyi Zsigmond a „Vadorzókról” című 

fejezetéből kiragadott idézetekről; 

 

A nem mindennapi kiállítást érdemes megtekinteni. 

Azért a teljesség igénye végett, elrettentő példaként 

érdekes lett volna kiállítani egy-két jóvágású 

orvvadászt is…  

Szöveg és kép: Takács Antal 

 

ÚJDONSÁGOK A VÉRTESBŐL 

A közelmúltban több olyan esemény is történt a 

csákberényi Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti 

Múzeum életében, melyekről igen nagy örömmel 

számolhatunk be.  

 
 

Mindig is kiemelt feladatunknak tekintettük a tárgyi 

emlékek gyűjtése és bemutatása mellett az erdész és 

vadász hivatások szellemi örökségének ápolását, 

melynek fontos fejezeteként jelent meg a Vértesi Erdő 

Zrt. saját kiadásában Merán Fülöp: Vadászparadicsom 

a Vértesben című válogatáskötete.  

Azon túl, hogy intézményünk a szerző édesapja 

után kapta a nevét, illetve ő maga is Csákberény 

szülötte, azt is elmondhatjuk, hogy a könyv ötlete és 

alapvető elképzelése is a még épülőfélben lévő 

múzeumban született. Az idén 90 esztendős író életútja 

igen változatos és megpróbáltatásokkal teli, hiszen a 

Csákberényben töltött boldog ifjúkor, mellyel magába 

szívta a vértesi táj szeretetét és a vadászat iránti 

szenvedélyt a II. világháború karnyújtásnyi közelségbe 

kerülésével az első, majd hazatérte után 1948-ban a 

kiépülő rezsim üldöztetése miatti második kényszerű 

távozáshoz vezettek. Ezt követően Grazban telepedett 

le, ahol közel négy évtizeden át, egészen 

nyugdíjazásáig vezette a munkássága révén európai 

hírnevet szerző eggenbergi vadászati múzeumot. A 

szülőföld fájó hiányának érzése együttesen erős, alkotó 

személyiségével azonban lehetővé tette számára, hogy 

a gyermekkorától gondosan vezetett naplója 

segítségével papírra vesse vadászélményeit, így 1974-

től sorra jelennek meg könyvei. Ezek német 

nyelvterületen komoly sikereket arattak, de 

Magyarországon csak a rendszerváltást követően 

jelenhettek meg, viszonylag kis példányszámban. A 

most megjelent mű ezt a hiányt igyekszik pótolni és 

egy kötetbe gyűjtve az olvasóközönség elé tárni a 
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szerző magyar nyelven megjelent, vértesi vonatkozású 

fejezeteit.  

A másik esemény, melyről szintén nagy örömmel 

számolunk be, a március 5-én ünnepélyes keretek közt 

megnyitott időszakos kiállításunk, mely az orvvadászat 

sajátságos világába enged bepillantást. Különösen 

nehéz, talán kényes témaválasztás is volt ez, de 

egyúttal egyedülálló lehetőség is, melynek 

összetettségét, illetve annak feloldását talán Széchenyi 

Zsigmond a „Vadorzókról” című fejezetben írja le a 

légérzékletesebben: 

„Arról a hajdani világról elmélkedtünk imént, 

mikor a vadászat kényszerű korlátozásai felütötték a 

fejüket, kétfelé szakítván híveik eladdig egységes 

táborát: törvénytisztelőkre és törvényt nem tisztelőkre 

– igazvadászokra és orvvadászokra! Megnyílott a rés, 

hatalmas szakadékká bővült, szembefordította, egymás 

örök ellenségévé pecsételte a vadászok két ellentétes 

fajtáját. Csakhogy mindkét fajtának a természetében, a 

szakadék mindkét oldalára vetődöttek szívében, 

ugyanaz a halhatatlan örökség, ugyanaz a szenvedély 

lobogott!” 

Kiállításunk tartalmát tekintve is különleges, 

köszönhetően a XVIII-XIX. századból származó, igen 

jó állapotban lévő, orvvadászoktól elkobzott 

lőfegyvereknek és egyéb korabeli eszközöknek, illetve 

a környékben fennmaradt történeteknek, 

visszaemlékezéseknek. 

Právetz András  

Múzeumvezető 
 

VADÁSZPARADICSOM A VÉRTESBEN

 

"Vadászparadicsom a Vértesben" címmel adta ki Gróf 

Merán Fülöp könyvét a Vértesi Erdő Zrt. 

A könyv bemutatja a grófi család megváltozott életét 

1946-tól, a csákberényi lakosok életét, gondolkodását, 

emberségességét. A Merán birtok az Esterházy család 

birtoka mellett, Csákberényben volt egykor, így 

olvashatunk a majki Esterházy családról is. Részlet a 

könyvből: "Itt a földeken eltűntek a háború 

maradványai. Vajon az emberek lelkében is?  

Tudnak-e felejteni a megbecstelenített magyar 

asszonyok, Csákberényben legalább ötszázan? 

Tudnak-e felejteni azok a gyerekek, akik végignézték a 

felszabadítók garázdálkodását, az idegen megszállók 

barbarizmusát? És az asszonyok, akiknek a férjeit, fiait 

elhurcolták – ártatlanul, hogy Szibériában 

elrohadjanak? Az internáltak, az ÁVO foglyai, a 

kulákok, és "osztályidegenek", akiket fényes nappal  

 

 

levetkőztettek, akiket a pincékben kínoztak hetekig, 

hónapokig? Most még nem, de az emberek az időben 

megöregszenek. És az idő feledést szül. Újabb 

emberek jönnek a világra, az öregek meghalnak, és 

többet nem beszélnek, hogy mi történt velük a 

"felszabadulás" után. Az élet egyik törvénye a feledés. 

De vannak megsebzett lelkek, amelyek sem feledni, 

sem megbocsátani nem tudnak." 

 

A kötet főszerkesztője Béni Kornél volt, borítóját Kun 

Edit festőművész Csákberényről készült festménye 

díszíti. 

A hiánypótló helytörténeti mű csákberényi bemutatója 

március 19-én volt a csákberényi Művelődési Házban, 

ahol  Mohai Gábor előadóművész olvasott fel 

részleteket a könyvből. 

A könyv megvásárolható a polgármesteri hivatalban és 

a Merán Fülöp Vadászati múzeumban. 
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PÁLINKAVERSENY CSÁKBERÉNYBEN 

Az idei évben (április 11 - én) hetedik alkalommal 

ültek össze a bírák, hogy a környező (illetve távolabbi, 

pl. Tác, Karcag, Aszód) településekről érkezett 

pálinkákat megízleljék és rangsorolják.  

 

 
 

A mintákat négy szempont (tulajdonság) szerint 

értékelték, melyek egyenként 1 és 5 közötti 

pontszámot kaphattak. Így egy pálinkaminta maximum 

20 ponttal zárhatta a versenyt (20 és 18 pont között 

arany, 17 és 16 pont ezüst, 15 és 14 pont 

bronzminősítés). 

A 2×2 fős bírálóbizottság (a zsűri elnöke Lovassy 

György okleveles élelmiszeripari mérnök, Pálinka 

Sommelier, a Destillata és más nemzetközi versenyek 

magyar zsűritagja, hivatalos pálinka tréner és bíráló, a 

KOETHE cég hivatalos magyarországi képviselője; 

Pucsok Sándor tiszadadai pálinkafőzde, 2014-es és 

2016 - os ongai (Quintessence) pálinkaverseny legjobb 

versenymintájának, továbbá több champion díj 

tulajdonosa, Nyilasi Béla, aki évek óta a 

pálinkaversenyek „legsikeresebb bérfőzdéje” címet 

elnyerő pálinkafőzde főzőmestere és Takács László a 

Quintessence pálinkaverseny rendezője) komoly 

tekintélynek számít a pálinkát ismerők és elismerők 

között, mégis volt néhány „izzasztó” helyzet a 

döntéshozatalok során. Szerencsére minden esetben 

sikerült megegyezésre jutni és minden pálinkaminta 

értékelésre került. A 117 minta között volt néhány 

igazi ritkaság, különlegesség, mint például a tűztövis 

párlat, csipkebogyó pálinka, érlelt barna sör seprő 

párlat, illetve egyéb sörpárlatok, vagy a grapefruit 

párlat. 

Természetesen a klasszikusok, mint a sárgabarack, 

szilva, na és persze a különböző törkölyök és szőlők is 

képviseltették magukat a megmérettetésen.  

Azt, hogy melyik minta milyen eredménnyel zárta a 

versenyt, kié lett a legjobb pálinka, kiderül a május 

elsején megrendezésre kerülő rétes fesztiválon. Ott 

kerül kiválasztásra a közönségdíjas pálinka is, amelyet 

az aranyérmes pálinkák közül választ majd ki a 

nagyérdemű.  

P.A. 2016. április 11. 

 

V. CSÁKBERÉNYI RÉTES FESZTIVÁL 
2016. május 1. vasárnap 
Program: 

09.00-14.00 Rétes fesztivál: Csákberény művelődési ház nagyterem 

  Gyúrás, keverés, aprítás, sütés-főzés, „tekeredés”,   

  „kemencézés”…kóstolgatás… 

 

Ezúttal olyan 5-6 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik szeretnék 

ellesni a rétes készítés csínját-bínját a csákberényi rétessütő 

asszonyoktól! 

 

Jelentkezés: retes@csakbereny.hu 

 

14.30   Pálinkaverseny eredményhirdetés  

15.00   Rétes fesztivál eredményhirdetés  

16.00   Májusfaállítás 

17.00   Tárkány Művek koncert  

18.30   Máglyagyújtás  

 

Egész nap:  Gyerekprogramok, alkotóház 

   Kézművesek 

   Fejér megyei termelők 

   rétessütők 

   „Rétesteszt”  felsős általános iskolásoknak és középiskolásoknak  

 

mailto:retes@csakbereny.hu
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VII CSÁKBERÉNYI BETYÁRNAP 

Csikósok –Fogathajtók- Hagyományőrzők baráti találkozója 

Szabó Gábor emlékverseny 

2016. Május 21. Csákberény régi sportpálya 

 

Program előzetes: 

- Csikós verseny, a szokásos és új 

versenyszámokkal 

- Fogatverseny 

- Lovagi tornabemutató  

- Rodeó  

- Puszta ötös bemutató  

 

Színpad:  

- Néptánc 

- Csákberényi Fagyöngy nyugdíjas klub nótás műsora 

- Magyar nóta operett válogatások 

- Megemlékezés Szabó Gábor Hortobágyi csikós számadóról 

- SÓGOROK mulatós műsora 

- Buli hajnalig az alkalmi Négyes fogattal 

Egész nap: 

- Játszótér gyerekeknek 

- Kézműves és kirakodóvásár 

- Főzőverseny  

- Íjászat 

- Rodeó műbikán 

- Büfé 

 

Szeretettel várunk minden 

versenyzőt, hagyományőrzőt, 

lovasokat és lovakat 

kedvelőket, kézművest és 

minden szórakozni vágyót. 

Bármilyen kérdéssel vagy 

ötlettel várjuk jelentkezését 

06-30/5709651 számon.  

Támogatókat és tombola 

felajánlásokat köszönettel 

elfogadunk. 



      

10 

 

 

 

 

 

Kedves Csákberényiek! 

Ebben az évben május 25.-én szerdán 0 órától 21 óráig ismét megrendezésre kerül a Magyar Szabadidőport 

Szövetség szervezésében a Kihívás Napja. Az elmúlt év eredményén (iskolánk 2. lett, településünk pedig 6. 

a saját kategóriájában) felbuzdulva szeretnénk idén is részt venni, megmérettetni magunkat.  

 

A program még összeállítás alatt van. Várjuk azok jelentkezését, akik akár segítőként, akár ötletgazdaként 

szívesen részt vállalnának a program szervezésében. Jelentkezni lehet Schüller Márta tanító néninél, Balázs 

Juditnál, vagy a kihivascsakbereny@gmail.com email címen!  

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, mindamellett, 

hogy remek időtöltés kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A feladat: 0 órától este 9-ig folyamatosan aktív 

testmozgást végezni legalább 15 percen keresztül. Legyünk minél többen, hogy ismét beszéljenek rólunk!  

 

Hajrá Csákberény! 

 

 

mailto:kihivascsakbereny@gmail.com
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BERÉNY TALÁLKOZÓ 

Tisztelt Csákberényiek! 

Ebben az évben Borsosberény ad otthont a Berény 

utónevű települések találkozójának, mely immáron 

XXI. alkalommal kerül megrendezésre. 

Nagy tisztelettel és sok szeretettel várnak minden 

Berény települést a 2016. augusztus 13.-án szombaton 

megrendezésre kerülő találkozóra.  

 
Borsosberény címere 

 

Közigazgatás 

Ország  Magyarország 

Régió Észak-Magyarország 

Megye Nógrád 

Járás Rétsági 

Jogállás község 

Polgármester Molnárné Gere Rita 

Irányítószám 2644 

Körzethívószám 35 

Népesség 

Teljes népesség 935 fő (2015. jan. 1.) 

Története 

A település környéke már a kőkorban is lakott volt, kő- 

és bronzkori leletek is előkerültek a község határában. 

A község nevében a Berény utótag kabar törzsnévből 

keletkezett. 

Első okleveles említése 1393-ban történt, amikor a 

Losonczy család volt a település birtokosa. 

1470-ben Mátyás király Madách Lászlónak és Jánosy 

Gáspárnak adományozta a községet a csehek elleni 

hadjáratban szerzett érdemeik elismeréseként. 

A 16. század közepétől Borsosberény is a török 

hódoltság területéhez tartozott, a török adóösszeírások 

több török birtokosának nevét is említik: 1587-ben 

például Rizván Divane drégelyi török vitézé volt. A 

török hódoltság időszakában nagyrészt elnéptelenedett 

a falu, népessége a 18. században növekedett meg 

jelentősen. 

A falu további birtokos családjai voltak a századok 

folyamán: a Tihanyiak a 18. századtól, Ócsai 

Baloghok, a váci püspökség, Bartakovichok, a 

Tengeliczi Gindlyek, és a Mocsáryak, akik egészen 

1945-ig birtokosok voltak a faluban. 1909 és 1945 

között a Mikszáth család is birtokos volt a településen, 

a szomolyapusztai birtok a magyar nemzet ajándéka 

volt Mikszáth Kálmánnak negyvenéves írói jubileuma 

alkalmából. 

A faluhoz tartozó Szomolyapuszta a középkorban 

önálló település volt, 1274-ben a Johannita 

Lovagrendnek önálló rendháza volt itt, ami azonban a 

századok folyamán teljesen elpusztult. 

A török hódoltság korában Mahmud Bin Iltsi, majd 

Boszna Hasszán török birtokosait említik. 

Katolikus temploma 1728 és 1730 között épült. Az 

egyik kúriát 1826-ban Tihanyi Tamás építtette, majd 

később a Mocsáryak tulajdonába került. A másik kúriát 

Bartakovich Ágoston építtette. A vasút 1909-re épült 

ki. 

Népcsoportok 

2001-ben a település lakosságának 91%-a magyar, 9%-

a cigány nemzetiségűnek vallotta magát. 

Nevezetességei 

- 18. századi római katolikus templom 

- 1826-ban épített Tihanyi-Mocsáry kúria 

- A falutól nyugatra lévő hegyek a Duna-Ipoly 

Nemzeti Parkhoz tartoznak 

Borsosberény tagja a Sugárkankalin Turisztikai 

Egyesületnek, melynek célja térség turizmusának 

fejlesztése, és természeti értékeinek bemutatása. A 

község a Palóc út egyik állomása is. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:HUN_Borsosber%C3%A9ny_COA.jpg
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ÁPRILIS A KERTBEN 

Az áprilisi időjárás a szeszélyességéről ismert, fagy, 

viharos szél, nyarat idéző meleg egyaránt előfordulhat.  

Ez határozza meg, hogy a kertben milyen munkákat 

végezhetünk. 

Örökzöldeket, évelőket a hónap közepéig ültethetünk. 

Konténerben nevelteket később is lehet. Szélcsendes 

időben permetezni kell, elsősorban a gyümölcsfákat a 

rovarkártevők és a gombabetegségek ellen 

rügyfakadáskor és virágzás előtt, majd sziromhullás 

után. 

Ha nem esett elég eső és a talaj száraz, feltétlenül 

öntözzünk, inkább ritkábban, de nagyobb adagokkal. 

Feltétlenül juttassuk vízhez az ősszel és tavasszal 

ültetett  fákat, cserjéket és magvetéseket. A zöld 

növényi részek fejlődését nitrogén műtrágya 

kiszórásával segíthetjük. Különösen fontos ez a gyep 

számára, melynek első nyírása most esedékes. Ha új 

területet akarunk befüvesíteni, ehhez is 

hozzáláthatunk. 

Ha a talaj és a levegő felengedett, a hónap végén 

vethetjük a melegigényes zöldségek magjait (uborka, 

cukkini, tök stb.) A növényházban cserépbe vagy kis 

konténerbe vessük el a paradicsom, paprika, padlizsán 

magját, hogy a palántákat május második felében 

kiültethessük. 

Nemcsak a haszonnövények nőnek, hanem a gyomok 

is. Ne feledkezzünk meg a gyomlálással vagy 

kapálással való irtásukról és a korábban elvetett és már 

fejlődésnek indult növények egyeléséről. Különösen 

fontos a gyökérzöldségeknél. 

A hagymás dísznövények többbsége már elnyílt, a 

virágok helyén a magház fejlődésnek indult, ezeket 

törjük le. 

Bár még fagyra számíthatunk, a lakásban átteleltetett 

növényeket (pl. muskátli, leander pálma) szabadba, 

árnyékos helyre kiültethetjük, napra csak 1-2 hét után 

szabad, nehogy napégést szenvedjenek. 

A szobanövények átültetésének most van itt az ideje. 

 

Továbbra is várják kedves vásárlóikat a móri piac 

udvari gazdabolt dolgozói! 

 

VIDÁM SAROK (Böngészés az internetről) 

A jövő tömegsportja az ámokfutás. 

 

Mi az: – Feldobod, és soha többé nem látod?   ???   Na, mi?  – A talpad!...  

 

 
Tantal 
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