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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
7. évfolyam 3. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2016. Június 25. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Tisztelt Csákberényiek.  

 

Az idei falunap 2016.07.16-án kerül megrendezésre. Az egész napos programmal várjuk a gyermekeket és felnőtteket. 

A program az alábbiakban olvasható. Sok szeretettel várunk mindenkit a megszokott helyen, a futballpályán! 

Ismét megrendezzük az utcák-terek focibajnokságot, és szokásunkhoz híven a kötetlen családi-baráti főzőversenyt.  

Sztárvendégünk Szandi. Kérünk mindenkit, hogy segítse a falunap szervezését! Szívesen fogadunk tombola 

ajándékokat, de várunk lelkes fiatalokat, akik a sátrak felállításában, és a rendezvény lebonyolításában szívesen részt 

vennének! 

Köszönettel: Csákberényért Alapítvány 

  

FALUNAPI PROGRAMOK 

Főzőverseny reggel 08:00-tól indulhat. Főzőversenyre jelentkezés, és a részletek megbeszélése Július 10-től 

Beke Dóránál, Telefonszáma: 06-20/5254297. Aki csak magának, vagy barátainak főzne, az is nyugodtan 

jelentkezhet a helyfoglalás miatt. Ebéd 13:00-tól támogatói jegyre.  

 

A falunap programjai közül kiemelném a következőket: 

 

08:00-tól Főzőverseny 

09:00-től Utcák-Terek bajnoksága a focipályán 

14:00-14:20 Megnyitó – Gyermek Mazsorett Anikóval 

14:20-14:50 Kempó bemutató Takács Attilával 

14:55-15:15 Fagyöngy Nyugdíjas klub műsoral 

15:20-15:40 Zámolyi nyugdíjas klub – RETRO Zumba  

15:45-16:05 ALCOA Köfém – nyugdíjas klub műsora  

16:10-17:00 Fantázia Duett – operett slágerek 

17:00-17:45    Kutyás bemutató a focipályán 

18:00-18:40  A színpadon sztárvendégünk SZANDI 

19:00-19:30 Eredményhirdetés – Tombola sorsolás 

19:30-19:50   Csillagfény - táncbemutató 

20:00-21:30 Felvidéki Rock színpad műsora 

22:00-tól Utcabál a Viking zenekarral  

    

A szokásos jó hangulathoz napközben Róth Hajnalka fotókiállítása, kötélverés és bőrdíszműves 

foglakozások, csillámtetkó, játszóház, homokfestés, rendőrségi szimulátor gondoskodik. 

Megtekinthető lesz mezőgazdasági gép kiállítás, kirakodóvásár.  

Fogyasztható lesz főtt kukorica, dinnye, zsíros deszka, frissen sült lángos, és a büfében különböző italok. 

Várjuk mindenki segítségét az előkészítéshez péntek délután, és vasárnap is a rendrakáshoz. Azok a 

Csákberényi fiatalok, akiknek az 50 órás szociális munkájuk még nincs igazolva, az itt hasznos munkával 

eltöltött időt természetesen leigazoljuk.  

 

Minden Kedves segítőt, érdeklődőt, és kikapcsolódni vágyót sok szeretettel várunk. 

  

Csákberényért Alapítvány. 

 



      

2 

 

AZ ALAPÍTVÁNYI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSA 

 

Kedves Csákberényiek! 

 

Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a 

rendezvényekre kölcsönvett alapítványi sátrak, padok 

megrongálódtak vagy eltűntek, de a kárnak nem volt 

gazdája. 

Nagyszerű, hogy sokan, ennyi színvonalas rendezvényt 

szerveznek Csákberényben.  

Köszönet illet mindenkit, aki szabadidejét és pénzét 

arra fordítja, hogy a település hírnevét öregbíti. 

Az alapítványi eszközök nagy részét pályázati pénzből 

vásároltuk és 5 éves fenntartási kötelezettségünk van 

rájuk, amit bármikor ellenőrizhet az MVH. Az pedig 

közös érdekünk, hogy az eszközök minél tovább 

használhatók legyenek.  

A használat az eszközök kopásával jár, ezért 

elengedhetetlen, hogy a karbantartásra egy jelképes 

bérleti díjat kérjük. Ennek célja nem a profitszerzés 

vagy egy nonprofit rendezvény ellehetetlenítése, 

hanem az eszközpark színvonalának fenntartása. 

Fontos az is, hogy legyen egy magánszemély felelős, 

aki vagy megoldja az őrzést vagy helyt áll az esetleges 

kárért.  

Kérek mindenkit, hogy ne vegye sértésnek, de a 

bérbeadásnál a jövőben minden esetben szükség lesz:  

 

- bérleti szerződésre 

- magánszemély felelős megnevezésére 

- kaució megfizetésére 

- bérleti díj megfizetésére 

 

Megértésüket köszönjük!     

Dr. Vécsei László      

polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A képviselőtestület több rendeletet is alkotott a fiatalok 

és gyermeket nevelők és idősek támogatására.  

 

A főbb pontok: 

 

- a temetési segély összege 10.000 Ft-ról 25.000 Ft-

ra nő 

- a beiskolázási támogatás összege 5.000 Ft-ról 

10.000 Ft-ra nő 

- felsőoktatási intézményben tanulók támogatása 10 

hónap, 2-5.000 Ft/hó 

- a helyi óvodába és általános iskolába járó 

valamennyi gyermek étkezése térítésmentes lesz 

- születési támogatás: 25.000 Ft gyermekenként 

- fiatal párok letelepedési támogatása: 100.000 Ft 

 

Valamennyi támogatást igényelni kell, nem alanyi 

jogon járnak. 

 

Dr. Vécsei László polgármester 

 

A rendelet teljes szövege: 

 

Csákberény Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

4/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

a pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 

25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. 

§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) 

bekezdésében, 

29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§  A 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 15.§ (2) bekezdése 

hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege 

25.000.-Ft. 

 

2.§  Rendelet) 16.§ hatályát veszti és helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

16. § (1) Települési támogatás nyújtható annak a 

személynek, aki a köznevelési intézménybe járó 

gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át a 

gyermek(ek) családban történő gondozásának 

költségeihez való hozzájárulásként a tanköteles 
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gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának 

támogatására. 

(2) A támogatás iránti kérelem tárgy év július és 

augusztus hónapban nyújtható be.  

Kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói 

jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás. 

(3) A támogatás felhasználását számlák bemutatásával 

kell igazolni. 

(4) A támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft. 

 

2.§  A Rendelet az alábbi 16/A. §, 16/B. §, 16/C.§, 

16/D.§, 16/E § egészül ki: 

 

16/A.§ (1) Települési támogatás (ösztöndíj) nyújtható 

annak a személynek az első diplomája 

megszerzéséhez, aki számára a felsőoktatásban történő 

bejutás, illetve felsőoktatási tanulmányainak folytatása 

szociális helyzete miatt nehézségekbe ütközik. 

2)   Ösztöndíj annak a személynek nyújtható, akinek a 

családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének   

           a)  400 %-át        2 fős háztartás esetén 

           b)  350 %-át        3 fős háztartás esetén 

           c)  300 %-át        4 fő és annál nagyobb 

háztartás esetén nem haladja meg.  

(3)   Minden pályázatot elnyert hallgatónak (szociális 

körülményeire tekintettel) 2.000,- Ft-tól 5.000,- Ft-ig 

terjedő támogatást biztosít az önkormányzat, összesen 

a költségvetésben meghatározott keret erejéig.          

(4)    Az önkormányzat a pályázatok kiírása, 

határideje, elbírálása és folyósítása során a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat minden 

évben hatályos szabályai alapján, a kiadott Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

el. 

 

16/B.§ (1) települési támogatás nyújtható annak a 

személynek, akinek gyermeke(ei) térítési díjának 

kifizetése gondot jelent. 

 (2) Települési gyermekintézmény (óvoda, iskola) 

nevelésében részesülő gyermek étkezési támogatására 

jogosult az a személy, aki étkezési kedvezményre nem 

jogosult és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400%-át.  

(3)   A (2) bekezdés szerinti támogatás mértéke a 

mindenkori nevelési intézményben nyújtott napi 

étkezés díjának 100%-a. 

 (4)  A térítési díj települési támogatását egy nevelési 

év időszakára kell nyújtani. 

 

16/C.§ (1) Települési támogatásként egyszeri születési 

támogatás nyújtható a Csákberényben lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen ott élő szülőnek 

gyermeke születése esetén. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermek/ek születési 

anyakönyvi kivonatát. 

(3) A kérelmet a gyermek/ek hat hónapos koráig lehet 

benyújtani. 

(4) A támogatás összege gyermekenként 25.000 Ft. 

 

16/D.§ (1) Települési támogatásként egyszeri 

letelepedési támogatás nyújtható, azoknak a 40 év 

alatti fiataloknak az első lakásuk megszerzéséhez, akik 

házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek, 

illetve egyedül álló gyermekes szülők, akik 

Csákberényben ingatlant vásárolnak, illetve építenek 

és legfeljebb ½ rész tulajdoni hányaddal rendelkeznek 

más lakóházas ingatlanban. 

(2) A támogatás feltétele, hogy Csákberényben 

lakóhelyet létesítsenek vásárlás esetén egy hónapon 

belül, építés esetén a használatbavételi engedély 

kiadását követő egy hónapon belül, és vállalják, hogy 

az ingatlant 5 éven belül nem idegenítik el.     

(3) A támogatás összege 100.000 Ft mely az adásvételi 

szerződés, vagy használatbavételi engedély egyidejű 

csatolásával fizethető ki. 

(4) Amennyiben a (2) bekezdésében felsoroltak nem 

teljesülnek a támogatást vissza kell fizetni. 

 

16/E.§ (1) Települési támogatásként egyszeri 

támogatás nyújtható azoknak akik 

               a.) település intézményénél nevelésben 

részesülő gyermeket nevelnek 

               b.) e rendelet alapján támogatásban 

részesülnek 

               c.) településen élő 70 év feletti egyedül élő 

személyeknek  

(2) A támogatás minden év decemberében biztosítható. 

 

 

3.§  A Rendelet 19.§-a az alábbi (5) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

(5) A házi segítségnyújtás biztosított azon 65 év alatti 

egyedülállóknak, akiket a (3) bekezdés alapján 

egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni. 

 

 

4.§  A Rendelet 22.§-a hatályát veszti. 

 

 

5.§ Ez a rendelet 2016. május 1-én lép hatályba és 

május 4-én hatályát veszti. 

 

Dr. Vécsei László Vilmos         Kovácsné Szabó Erika 

            polgármester                             jegyző 
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FORGALMI REND VÁLTOZÁSOK

 A néhány héttel ezelőtt szerencsés kimenetelű kerékpáros baleset rámutatott, hogy egyértelműen szükséges 

jelezni a szokásjog alapján alárendelt, de a kitáblázás hiánya miatt valójában jobb kéz szabályos útkereszteződéseket. 

A Móri Rendőrkapitánysággal egyeztetve az alábbi kereszteződésekhez helyezünk ki elsőbbségadás kötelező táblákat: 

 

 

- Jókai köz-Petőfi utca 26. találkozása 

- Jókai köz –Petőfi utca 16. szám találkozása (Tűzoltószertár) 

- Táncsics köz –Jókai utca találkozása 

- Táncsics köz  -Bajcsy utca 26. találkozása 

- Petőfi utca 12-Szikszai utca kereszteződése 

- Petőfi utca –Szikszai utca kereszteződése (bolt felőli oldal) 

- Merán park-Hősök tere kereszteződése(Posta felőli oldal) 

- Merán Park –Mansbart utca kereszteződése Hősök tere 35. szám alé a Merán park felé  vezető út ( 

Önkormányzati Hivatal felőli oldal) 

- Hősök tere 21 szám előtt  

- Rákóczi utca 13. szám  -Hősök tere kivezető út 

- Rákóczi  utca 19. szám elé ( Huszár KFT felé vezető út )  

Dr. Vécsei László 

polgármester 

ISKOLAI KRÓNIKA 

A Csákberényi Hírek áprilisi számát azzal fejeztem be, 

hogy a tanév hátralévő 2 hónapjára is vannak még 

tervezett programjaink. Íme - csokorba szedtem őket: 

Április 14-15-én volt a leendő első osztályosok 

beíratása. 13 gyermek szülei bennünket választottak! 

Sajnos még mindig van olyan szülő, aki nem hozzánk 

íratta tanköteles gyermekét. Van véleményem, s nem is 

rejtem véka alá: aki kicsit is figyelemmel kísérte 

iskolai életünket – ha másként nem, ezen újságban 

megjelent iskolai krónikáimból – 

megbizonyosodhatott, hogy tartalmas, színvonalas 

munka folyik iskolánkban, s a tőlünk kikerült 4. 

osztályos tanulókat örömmel fogadják bármelyik 

környékbeli iskolában. Nem csak jó tudásalapjuk, de 

jólneveltségük miatt is! Persze igazságtalan lennék, ha 

nem szólnék azokról az élethelyzetekről, melyek 

megfelelő indokként jelentkeznek az 

iskolaválasztáskor, és nem mi vagyunk a 

„kedvezményezettek”. Ezen túl viszont semmi nem 

lehet indok arra, hogy felelős szülő utaztassa 

gyermekét, ezzel csomó veszélynek téve ki magzatját...  

Április 21.-ére papír- és vasgyűjtést szerveztünk, 

amely idén is jól sikerült. Sok szülő segítette a 

gyűjtést, köszönet érte! Jól jött az ebből befolyt pénz 

például az Erzsébet-tábor költségeinek fedezésére. 

Április 22-én a másodikosaink Magyaralmáson 

Mesevetélkedőn vettek részt, III. helyezést értek el. 

Köszönet a felkészítő Schnellbach Csilla tanító 

néninek. 

Április 29-én a zeneiskolások tanszaki hangversenyére 

került sor. 

Május első hetében az édesanyákat köszöntöttük. 

Május 4-én a Móri Radnóti Iskola szervezésében járási 

alsós matematika versenyen voltunk. Ismét egy szép 

siker, a 4. osztályos korosztály versenyét Balázs Anna 

nyerte. Gratulálok! 

Május 5-én, csatlakoztunk az ÁNTSZ „Egy 

időpontban, több helyszínen zajló kézmosás oktatási 

világrekord” kísérletéhez. A rendezvény jól sikerült, 

megtanultunk szabályosan kezet mosni. Segítőinken – 

Lászlóné Erzsi nénin, Tollasné Zsuzsa nénin, Tamonné 

Ágin, Tamon Sanyin, Dinnyei Norbin, Beke Karcsi 

bácsin, Berki Ricsin és Takács Tóni bácsin – kívül 

jelen volt a rekordkísérletünkön Martonné Szűcs 

Aranka, a járási ÁNTSZ koordinátora és Csákvári 

Ilona, a Móri Járási Hivatal vezetője. És, hogy lesz e 

Guinness-rekord? – Isten malmai lassan őrölnek, őszre 

talán ki is derül… 

Május 7-én két zeneiskolás növendékünkkel, Csiszer 

Csengével és Vereckei Lillával Fehérvárcsurgón 

voltunk, a Károlyi-kastély kápolnájában megrendezett 

hangszeres bemutató hangversenyen. Ügyesek voltak, 

köszönjük! 

Május 25-én volt az idei év Kihívás napja, melyhez 

ismét csatlakoztunk. Jól tettük! Jók voltunk! Sokat 

sportoltunk! És az idén is az általános iskolai 

kategóriában országos 2. helyezettek lettünk, s ezzel 

100 ezer forintos sportszervásárlási utalványt 

nyertünk! De minderről részletesen e lap másik 

cikkében olvashatunk. 

Május 30-án 2. osztályos csapatunk a bicskei Nagy 

Károly Városi Könyvtár szervezésében könyvtári 

vetélkedőn vett részt, II. helyezést értek el. Gratulálok! 

Köszönjük! 

Május 30-31-én és június 1-én, Zánkán voltunk 30 

diákunkkal „Erzsébet kiránduláson”. Jó időt fogtunk 

ki, sokat fürödtünk a Balatonban.  
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A harmadik napon hajókáztunk egy jót, hazafelé még 

Tihanyba is ellátogattunk. 

Június 8-án 5 fős 4. osztályos csapatunk Kaposvárra 

utazott, az ottani egyetem által, a tanév közben 

meghirdetett, több fordulós, online olvasási vetélkedő 

döntőjére. Judit néni tanítványai szépen helytálltak, 

országos 4. helyezést értek el! Gratulálok! 

Június 17-én tanévzáró ünnepélyt rendeztünk. 

Felelevenítettük a tanév legfontosabb eseményeit, 

kiosztásra kerültek a jutalom oklevelek és könyvek, 

elköszöntünk a 4. osztálytól, majd kiosztásra kerültek a 

bizonyítványok és bezártuk a tanévet, s ezzel kitört a  

V A K Á C I Ó ! 
Jöhet a jól megérdemelt pihenés! Remélhetőleg 

valamennyien testben és lélekben kipihenten, egy 

vidám nyár után állunk majd készen az új tanév 

kihívásai elé. 

Csákberény, 2016. június 18.  Borbély József 

tagintézmény-vezető

SZÖSSZENET - AZ ÓVODÁRÓL… 

A lepkés csoportba 22 kisgyerek járt ebben a tanévben 

– ebből 16 nagycsoportos, 6 középsős korú. 

Szeptemberben 14-en kezdik az iskolát. 

A nyuszis csoportba szintén 22 kisgyerek töltötte az 

óvoda mindennapjait, ebből 15 kiscsoportos, 7 

középsős korú. 

Egész évben sok érdekes dolog történt körülöttünk, a 

tanév végét pedig erdei ovis programokkal 

színesítettük meg. A facebookon található fényképek 

azt gondolom, mindent elárulnak az élményekről. 

Aztán itt a nyár. Már kevesebben járnak oviba, mert 

nagy felújítási munkák várnak a megöregedett óvoda 

épületre. Pakolunk, készülődünk, és nagyon várjuk a 

végeredményt. 

Augusztusban részletesen beszámolok a történtekről, a 

megújulásról. 

 Addig is mindenkinek kívánok szép nyarat, sok 

napsütést, jó pihenést! 

Sáfrán Andrásné                                                                                                                    

óvodavezető 

„FAGYÖNGY” A VIGADÓBAN  

Nyugdíjas klubunk terveiben már régóta szerepelt egy 

látogatás a pesti Vigadóba, melyet az idén, április 26-

án sikerült valóra váltanunk. Délelőtt 9-órakor az 

érdeklődők már-már állandó csapata várakozott a pesti 

buszra. Rövid metrózás és séta után ott is álltunk 

Duna-korzó legszebb épülete előtt, mely a legutóbbi 

felújítása óta teljes pompájában díszíti a budapesti 

belváros egyik közkedvelt sétaterét. Az épület 

szépsége mellett, a története is regénybe illő. 

Pollack Mihály tervei alapján 1829-ben indult el az 

építkezés, s 1833-ban nyílt meg a Redoute, a mai 

Vigadó elődje, a pesti klasszicista építészet 

csúcsteljesítménye. A korszakban ez volt Pest egyetlen 

koncertterme, amiben olyan neves személyek léptek 

fel, mint az idősebb és ifjabb Johann Strauss, Erkel 

Ferenc, vagy az 1838-as pesti árvíz kapcsán adott 

jótékonysági koncerttel, 1839-ben Liszt Ferenc. E 

helyen nyílt meg Kossuth Lajos javaslata alapján 1842. 

augusztus 25-én az Első Magyar Iparmű-kiállítás, s 

talán bosszúból 1849 májusában Hentzi osztrák 

generális Budáról a vár ostroma során szétlövette az 

épületet. 

A szabadságharc után 1860-ban Feszl Frigyes tervei 

alapján kezdődhetett el a teljesen romba dőlt épület 

bontására és az egy új „vigadó ház” megépítése. Az 

elkészült, keleti elemekkel elegyített romantikus épület 

nagy feltűnést keltett, s csakhamar az akkori főváros 

egyik legfontosabb kulturális, művelődési 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(zeneszerz%C5%91,_1804%E2%80%931849)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(zeneszerz%C5%91,_1825%E2%80%931899)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erkel_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1838-as_pesti_%C3%A1rv%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/1839
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos
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intézményévé vált. Ünnepi bál keretében avatták fel 

1865. január 15-én, a város pedig február 20-án vette 

hivatalosan birtokba. A Vigadó lett az első, 

önkormányzati megrendelésre kifestett pesti középület: 

Lotz Károly és Than Mór számára megkötés volt, hogy 

csak a magyar regék közül választhatnak 

A Pesti Vigadó többféle célt is szolgált: a 19. 

században ünnepi- és jótékonysági bálokat, ünnepi 

fogadásokat, köszöntőket rendeztek, s számos 

komolyzenei előadás helyszíne volt. Ezek közül több a 

magyar történelem kiemelt pillanati közé tartozott. 

Ferenc József király 1865-ös látogatásakor a pesti 

polgári választmány itt adott ünnepélyes zeneestélyt, 

míg egy évre rá az uralkodó tiszteletére rendezett bált a 

császári pár nyitotta meg. 

1873-ban az épületben született meg Buda, Pest és 

Óbuda egyesítésével Magyarország új fővárosa, 

Budapest. Október 25-én, az akkori kisteremben 

tartotta alakuló gyűlését az új, egyesített, fővárosi 

képviselő-testület. 

A kiegyezéstől az ezredfordulón át 1944-ig a Vigadó 

számos nemzetközi és hazai jelentőségű 

rendezvénynek adott helyt, felléptek benne világhírű 

művészek és hírességek pl: Bartók Béla, Bleriot (a La 

Manche csatorna átrepülője), a norvég sarkkutató 

Nansen, és utolsóként Dohnányi Ernő. 

A II. világháborúban az épületegyüttes súlyos 

sérüléseket szenvedett, sokáig vitatott volt hogy sor 

kerül-e az újjáépítésre. Az ötvenes évek végén 

engedélyezték egy háromezer fő befogadására 

alkalmas koncertterem megtervezését és részleges 

felújítását, de pénz hiányában a kivitelezés állandóan 

tolódott, így a külső homlokzat rekonstrukciója 1966-

ban, a belső felújítás 1968-ban kezdődhetett el. A ’70-

es évek közepétől az épület a 2004-ben elkezdődött 

utolsó felújításig klasszikus és könnyűzenei és újévi 

koncerteknek állandó és időszaki kiállításoknak, 

politikai rendezvények színhelye volt. 

Mi, ezt ragyogó épületet tekinthettük meg járhattuk be 

termeit és véletlenül belehallgathattunk a Magyar 

Rádió kórusának próbájába is. A belső terek mellett 

kilátogathattunk a legfelső szinti nyitott teraszra, 

ahonnan páratlanul gyönyörű kilátás nyílt a várra a 

várkert bazárra, a teljes budai panorámára. Az időjárás 

kegyes volt hozzánk, egésznap ragyogó napsütés 

kellemes tavaszi idő kísért minket a korzón tett sétánk 

során is. 

Kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon értünk haza. 

Így került hát Fagyöngy a Vigadóba! 

 

Sztanó G

. 

BETYÁRNAPI KÖSZÖNŐLEVÉL

Szeretnénk megköszönni minden támogatónak, 

segítőnek, az összes szereplőnek, énekkarnak  

versenyzőnek, szervezőknek, továbbá minden főzőnek, 

polgárőrnek, és mindenkinek, aki bármilyen módon 

részt vett a Csákberényi Betyárnap sikeres 

lebonyolításában. 

 

Mindenkinek kellemes nyarat és jó egészséget: 

 Tókics Mihály és családja 



      

7 

 

VII. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE 

A pálinkaverseny mintáinak értékelése április 11 – én 

zajlott, a nyilvános eredményhirdetésnek pedig a rétes 

fesztivál adott helyt május 1 –én.  

117 minta került elbírálásra, ezek közül, 26 darab ért el 

arany, 29 ezüst, 24 pedig bronzminősítést. Az 

aranyérmes pálinkák tulajdonosainak jutalma oklevél, 

érem és tárgyjutalom volt, az ezüst és bronz 

minősítésért oklevél és érem járt.  

Az ország több területéről érkeztek a pálinkakedvelők, 

így hasznos eszmecserét lehetett folytatni a különböző 

vidékek pálinkafőzési szokásairól, persze a verseny 

aranyérmes pálinkáinak kóstolgatása közben. 

Merthogy ezen a napon választotta ki az ideérkező 

pálinkakedvelő nagyközönség az aranyérmes pálinkák 

közül azt, ami az ő szájízüknek leginkább tetsző. Úgy 

döntöttek, hogy Lippai Dénes szőlőpálinkája számukra 

a legízletesebb. 

Két karcagi nevező (Lippai Dénes, Deák Ferenc és 

párjaik) a Karcagi Birkafőzők Egyesületének tagjai és 

felajánlották, hogy készítenek egy hamisítatlan karcagi 

birkapörköltet a sok finom pálinka mellé. Minden 

alapanyagot Karcagról hoztak – még az üstöt fűtő 

tűzifát is . Ezúton is köszönet érte. (Nagyon ízletes 

volt, az utolsó falatig mind elfogyott.)  

Több kategóriában is hirdettek eredményt, az érmes 

pálinkákon kívül, úgymint: 

- 2016 legjobb párlata, likőrje: Lippai Dénes – 

világos sörpárlat 

- 2016 legjobb csákberényi pálinkája: Váli János – 

Kántorjánosi meggy 

- 2016 legjobb pálinkája: Pál Jenő - kajszibarack 

- 2016 legjobb törkölypálinkája: Sáfrán András – 

Csabagyöngye törköly 

Reméljük a következő évben is hasonló számú 

résztvevővel és jó hangulatban telik majd a VIII. 

CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY. 

A lap hasábjain keresztül is szeretnénk köszönetet 

mondani támogatóinknak és segítőinknek: 

Szabadi Péter méhész – Sárkeresztes; Sáfrán András – 

Csákberény; Váli János – Csákberény; Vértes 

Vendéglő – Gánt; Ongai Kulturális Egyesület - Onga; 

Golenyák Fa - Barkács Áruház – Székesfehérvár; 

Elbert János és Kerner Róbert – Csákvár; Tóth József 

– Székesfehérvár; Green Agro Bt. – Bábolna; Pedro 

Söröző és Étterem Kft. – Zámoly; ifj. Exner Béla - 

Csákberény továbbá Végh Csaba, Barlabás Tamás és 

Bernáth Zsolt.  

2016. június P.A. 

KIHÍVÁS NAPJA CSÁKBRÉNYI MÓDRA

 

Idei évben is megrendezésre került kicsiny falunkban 

és még apróbb iskolánkban, az országos Magyar 

Szabadidősport Szövetség által szervezett Kihívás 

napja. Rengeteg lehetőség volt adott, mindenki 

számára, aki szeretett volna velünk együtt mozogni. 

Igyekeztünk minden korosztályt megszólítani, több-

kevesebb sikerrel. Talán bátran mondhatom, hogy aki 

ott volt az jól is érezte magát.  

Nem kis eredményt értünk el az idei évben sem. 

Iskolánk megőrizte a 2. helyett az iskolák között, míg 

településünk a saját kategóriájában 5. helyezést ért el a 

27-ből.  

Hálás szívvel gondolunk minden segítőre, akik erőn 

felül végigcsinálták a 21 órát, illetve az előtte, utána 

ezzel töltött nem kevés időt, hogy az egész nap 

zökkenőmentesen, flottul működhessen. Nem győzzük 

megköszönni! Nélkülük nem ment volna!  

Köszönjük az ajándékokat mindenkinek, amiket szét 

tudtunk osztani a gyerekek között. Megérdemelték.  

Nagyon sokat dolgoztak. Ismét bebizonyítottuk, hogy 

összefogással képesek vagyunk nagy dolgokra is!  

Jövőre újra ugyanitt! 

 

Az Iskola Szülői Munkaközössége 

Balázs Judit 

 

KARITÁSZ HÍREK 

„Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni 

  az egész világ szenvedésén, 

  segíts egyetlen emberen!” 

                                           / Kalkuttai Teréz anya/ 

  

Nagyon vártuk már a tavasz beköszöntét. Az időjárás 

kedvezőtlen alakulása miatt nem lehetett elkezdeni a 

talaj előkészítési munkákat. A sok csapadék miatt állt a 

víz a földeken. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, 

hogy ingyenes vetőmag csomagokkal segíthetünk a kis 
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kert tulajdonosoknak. 21 féle magot oszthattunk szét 

összesen tíz család részére. 

Ők vállalták, hogy kertjükben elvetik ezeket a 

magokat, és ápolják, gondozzák a növényeket, a 

beérett termést betakarítják. Reméljük, nagy segítség 

volt ez a családoknak. 

 Az idős, beteg embereknek Béres cseppet 

juttattunk. Tíz család volt hálás a támogatásért. 

 Meghirdettük a húsvéti nagyböjti tartós 

élelmiszergyűjtést. Hálásan köszönjük a gazdag, nagy 

mennyiségű élelmiszer adományt. 

Perselyadományokból és egy nagylelkű adakozó 

jóvoltából sikerült 50 családnak tartalmas csomagokat 

kiosztani. Ezen csomagok jutányos áron való 

összeállításában nagy segítségünkre volt a helyi 

zöldséges bolt tulajdonosa – köszönjük. 

Megszentelt húsvéti kalácsot adtunk a húsvét vasárnapi 

szentmisén résztvevőknek. Június hónapban a 

Nagykálló TÉSZ Kft almát ajánlott fel a 

Karitásznak,hogy ezt juttassa el a nagycsaládosoknak, 

nyugdíjasoknak. 

A Karitász székesfehérvári raktárából szállítottuk el a 

700 kg almát, s még azon a napon kiosztottuk, 42 

család részesült ebből. Köszönjük a felajánlást. 

 

Felhívjuk a Csákberényiek figyelmét arra, hogy 

ruhaosztásunk bizonytalan ideig szünetel! 

 

Munkatársaimmal köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik önzetlenül segítették munkánkat. 

 

Összeállította: Kőrösi Ödönné 

 

A FÜGGETLENSÉG NAPJA CSÁKBERÉNYBEN 

Családi nap 

 
2016. június negyedike Csákberényben is a 

függetlenség napja volt. Mi függetlenítettük magunkat 

az időjárástól. Átvágtunk záporon, zivataron, 

sárlavinán és sok-sok kishitű jóslaton, miszerint elmos 

bennünket az eső. De nem! Brunner Vilmos 

nagytiszteletű úr és neje Brunnerné Nemes Gyöngyi 

hitben járva és nem látásban, sűrűn biztattak minden 

aggódó érdeklődőt, hogy „igen, megtartjuk a családi és 

gyermeknapot! Nem, nem lesz eső... hogy ott esik? 

Nem baj, itt is, de gyertek, addigra ki fog süni a Nap!" 

És valóban így lett. Tiszteletteljes örömmel fogadtuk el 

a készséges meghívást és teljes szakmabéli 

igyekezettel vettünk részt a csodálatos alkalmon. 

Orondpusztán rendezték meg ezt a kellemes délutánt a 

helyi erők. Vécsei László kiváló házigazdának 

bizonyult és egész családjával együtt csak a kis 

vendégek és szüleik kedvét kereste. Csodálatos 

kiszolgálásban volt részünk. Ízletes helyi 

különlegességgel, a messze földön híres füstölt sajttal 

ízesített tejfölös lángos és a csodálatos gulyásleves 

zamata még most is a számban van. A gyerekek egy 

óriási pajtában berendezett kalandpályán igyekeztek a 

kalóriát és a szuszt kirázni magukból. A padozatot 40-

50 cm vastag friss szalma szigetelte és tette abszolút 

biztonságossá. Hinta, kötélpálya, és ugráló vár 

szalmából... Na, ezt koppintsa le valaki. Az udvaron 

pedig állatsimogató, ahol békés beletörődéssel 

fogadták a lelkendezést, lovat, kecskék, birkák, kos, 

disznó, csacsi (!) és egy tekintélyes komondor is, aki 

Colombo hadnagy kutyáját megszégyenítő 

higgadtsággal szemlélte a kivételes tömeget. 

A gyerekeknek sok versenyt, és bemutatót rendeztek. 

Jelen volt a megyei Vöröskereszt is, önkéntes fiatalok 

mutatták be az ifjúságnak a betegellátás kellékeit és 

egy-két érdekes tesztet is kitölthettek, ami az 

elsősegélynyújtásban való jártasságot erősítette meg és 

a Vöröskereszt múltjába és működésébe engedett 

bepillantást nyerni. Ezen kívül, megjelentek a 

hagyományos játékok is: lángos evés spárgáról, csoki-

evés és kibontás evőeszközzel, arcfestés, lufi 

hajtogatás és sok más szabadtéri játék, amit egyénileg 

vagy csoportosan játszhattak a gyerekek. 

Összességében, csodálatos nap volt ez, amely 

megmutatta az egyház másik arcát. Azt az arcot, ami a 

családi egység megtartó erejét, a gyermeket, mit a jövő 

letéteményesét és a hitben járó közösség befogadó, 

elfogadó agapé szeretettel ápoló törekvéseiben látja és 

tudja elképzelni fejlődés útját. 

  

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, s üdvözülsz, mind te, 

mint a te házad népe!" (ApCsel 16:31) 

 

Szerző: Bánátiné Saci

PÉTER PÁL NAP 

Közeledik Péter Pál napja, a „Péter-Pál napi” 

fogadalmi ünnep, ami a csákberényi katolikusok 

életében jeles napnak számít. S bátran kijelenthetem, 

hogy ma már a református testvéreinknek is az, ha csak 

az elmúlt két-három év közös megemlékezéseire 

visszagondolok. 

Először is röviden nézzük meg mi minden fűződik a 

két apostol nevének napjához.  

 Péter az apostol- fejedelem, Pál a népek apostola 

volt. Ezen a napon kezdődik az aratás, mivel a 

néphit úgy tartja, hogy a búza töve "PÉTER 

PÁLKOR" megszakad. A hagyományok szerint 
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ekkor kezdték meg az aratást még akkor is, ha az 

időjárás nem volt megfelelő ehhez, ugyanis a 

Péter, Pál napján lekaszált első búzaszálaknak és 

az első kévének gyógyító-egészségmegérző 

jelentőséget tulajdonítottak. Több helyütt 

hagyomány az aratók miséje is. 

 Szent Péter a halászok védőszentje, hiszen maga is 

halász volt, mielőtt Jézus tanítványai közé állt. A 

halászok régen ezen a napon tartották a céhgyűlést, 

a legény és a mesteravatást.  

 A lakatosok is patrónusuknak tekintették, mivel 

ábrázolásain a mennyország kulcsát tartja a 

kezében. 

A Péter, Pál napjához kapcsolódó aratási szokások 

közül további néhány érdekesség: 

 egyes források szerint ezen a napon nem lehetett 

gyümölcsöt enni, vagy dolgozni; 

 az aratók imádsággal, fohásszal kezdték a napot; 

 egyike a naphoz kapcsolódó hiedelmeknek, hogy 

amelyik legény vagy lány elsőnek hallja meg a 

harangszót Péter, Pál napján, az még idén 

megházasodik; 

 a hagyományok szerint az aratást meglátogató 

gazdát az aratók megkötözték az első lekaszált 

szalmaszálakkal és szabadságát borral vagy 

pénzzel vásárolhatta meg. 

Érdekesség továbbá, hogy Szent Péter és Szent Pál 

képe a magyar szent koronán is szerepel. 

 Most nézzük meg, hogy a Csákberényieknek 

miért is olyan jeles ez a nap.  

 

 

1843-ban Péter Pál napján tomboló szélvihar nemcsak 

a szőlőket, gyümölcsösöket, a lekaszált és 

összegyűjtött gabonát tette tönkre, de egy egész 

marhafalka eset áldozatul a tomboló viharnak. 1844-

ben pusztító jégzápor csaknem földönfutóvá tette a 

falu lakóit. 

 

A katolikus hívek 1845-ben Ambrus Sándor plébános 

vezetésével – hét pontban rögzítve –fogadalmat tettek, 

kérvén utódaikat is, hogy Péter és Pál napján minden 

évben csendes imával, a temetőbe való zarándoklattal, 

az oltáriszentség tiszteletével emlékezzenek  

a természeti csapásokra és imádkozzanak Isten 

irgalmáért. 

 

„(…) Engedje az Úr Isten, hogy ezen ünnepélyes 

ájtatoskodásunk boldog sorsunkban úgy, mint 

vészes napjainkban emlékezetünkbe hozza a 

csapások keserveit, a csapásra emlékezve pedig 

részint jóra serkentsen bennünket, részint pedig 

folytonosan az isteni gondviselésben helyezze 

reményeit. 

Ti pedig kedves Utódok, kiknek boldogságát 

atyáitok szívükön viselték, véssétek szívetekbe 

fogadásukat és vigyázzatok hogy az Isten keze ne 

éppen azért súlyosodjon meg, idővel fölöttetek 

mert megvetvén atyáitok keresztény buzgóságát e 

napot vétkes engedetlenséggel s fogadásunk 

megszegésével szentségtelenítettétek. (…)” 

 

Időben nem is kell messzire visszatekintenünk. Elég, 

ha az elmúlt egy-két hét időjárási eseményeit 

felelevenítjük és már is felértékelődik a Gondviselésbe 

vetett hit, illetve a hozzá intézett, irgalmáért esdeklő 

imák meghallgatásához fűzött remény. 

 

Mint fentebb már említettem, a fogadalmi ünnepről 

való megemlékezést az utóbbi pár évben  

a református hívekkel közösen tesszük meg, melyre 

idén 2016. június 26-án (vasárnap),  

a szentmisét és az istentiszteletet követően kerül sor. 

Az idei megemlékezés jelentőségét növeli, hogy egy 

Csákberényről szóló (3 éve készülő és előreláthatólag 

őszre véglegesített) Natúrparki filmben egy fejezetet 

ennek a már 170 évet átélt hagyománynak szeretnének 

szentelni, azaz filmre venni a fogadalmi ünnepről való 

megemlékezést. 

 

A katolikus képviselőtestület nevében valamennyi 

csákberényi lakost, hívő és nem hívő testvérünket 

szeretettel várunk a megemlékezésre. 

 

Csákberény, 2016. június 14. 

 

Csákberényi Katolikus egyházközség 

Takács Tibor 
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KÖZLEMÉNY 

A közelmúltban a Honvédelmi Minisztérium 

munkatársai a katolikus temetőben a második 

világháborúban elhunyt német katonák exhumálását 

végezték, illetve várhatóan végzik majd még. 

Az exhumálás megváltott sírhelyeket nem érint.  

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 

 

Csákberény, 2016. június 14. 

 

Csákberényi Katolikus Egyházközség 

(Takács Tibor) 

LÁSZLÓ GYULA - A CSÁKBERÉNY–ORONDPUSZTAI AVAR 

TEMETŐ 

A Monumenta Avarorum Archaeologica sorozat 11. 

köteteként, Szentpéteri József szerkesztésében, a 

Magyar Nemzeti Múzeum és a MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet 

gondozásában 413 oldalas német nyelvű monográfia 

jelent meg az 1936 és 1939 közötti Csákberény–

Orondpusztai feltárások leletanyagáról. A monográfia 

tisztelgés az ásatásokat fiatal szakemberként vezető 

László Gyula  professzor (1910–1998) emléke előtt.  

 

 

A csákberényi avar sírmező felfedezése a magyar 

alumíniumipar kibontakozásának hajnalán, 1935 

nyarán történt. Az Alföldről fogadott nagy 

munkabírású, tapasztalt kubikusok jóvoltából a Vértes-

hegy lábánál néhány hónapon belül megépült az a 

keskeny nyomtávú ipari vasút, amely a Fejér megyei 

Gánti bauxitbányát és a Bodajki vasútállomást kötötte 

össze.  

 A Csákberényről Sörédre vezető kanyargós 

szakaszon, az Orondpusztán fekvő Alsódiósi-dűlőben a 

munkálatok során emberi és ló csontokat bolygattak 

meg.  

Az avar korra keltezhető leletek a székesfehérvári 

Városi Múzeumba kerültek.  Már másnap, augusztus 

14-én, Dormuth Árpád vezetésével megtartott 

helyszíni szemle során megállapították, hogy kb. 25–

30 sír semmisülhetett meg a Merán grófi uradalom 

földjén. Még ugyanabban az évben a Magyar Nemzeti 

Múzeumba is jutott néhány, feltehetően innen 

származó edény, orsógomb és bronz huzal. Ezek a 

tárgyak hívhatták föl a MNM Régészeti Osztály 

Népvándorlás kori Gyűjtemény őrének, Fettich 

Nándornak figyelmét a lelőhelyre, akinek révén a keze 

alatt dolgozó fiatal gyakornok, László Gyula 

bekapcsolódott a feltárásokba.  

Hogy a Budapesten élő 26 éves fiatal régész miként 

juthatott ásatásvezetői megbízáshoz a székesfehérvári 

múzeum égisze alatt, ma már nem világos, de tény, 

hogy a temetőfeltárás munkálatai 1938 kora őszén már 

az ő vezetésével folytatódtak.  

Ezzel egy új szemléletű generáció (mai fogalommal: 

egy interdiszciplináris összetételű munkacsoport) vette 

át az ásatás irányítását.  

 A bolygatatlan lócsontvázak, lószerszámveretek, 

akasztóhorgok, nyílhegyek, páncéllemezek és 
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különböző típusú övveretek mellett páratlan 

gazdagságú festett gyöngylelet került elő. 

 

 
 

László Gyula csak négy évtizeddel később, az 

egyetemi katedráról való távozása után, az 1980-as 

évek elején tudott sort keríteni rá, hogy 

visszakanyarodjék a régész pályafutásának kezdeteit 

idéző feladathoz, a kora avar kori temető tudományos 

feldolgozásához. 

 1979. április 18-án a lassan nyugállományba 

készülő László Gyula „a régi barátnak” címzett 

levelében így foglalta össze a közeljövő terveit: „Ha 

egészségem lesz, akkor lesz dolgom még elegendő… 

Meg kell írnom a Szent László legendákat, 

Csákberényt (avar temető), Felgyőt (magyar falu) és 

újra meg szeretném írni «A honfoglaló magyar nép 

életét»…” 

László Gyula 1993 nyarán úgy döntött, hogy a 

csákberényi temető publikálásának egyre nyomasztóbb 

terhét a tanítványaira bízza. „Az ásatás feldolgozására 

majd 60 év múltán csak most kerül sor, félig elkészült 

munkám befejezésére Fülöp Gyulát és Szentpéteri 

Józsefet, egykori tanítványaimat kértem meg… 

Magam időm lejártával nem vállalkozhattam, hogy a 

megkezdett közlési munkát végigvigyem.” 

László Gyula írásban rögzített akaratának megfelelően 

így e megtisztelő feladatot két tanítványa vette át tőle: 

Fülöp Gyula, a csákberényi temető leleteit őrző 

székesfehérvári múzeum akkori igazgatója, valamint 

az abban az időben az MTA Titkárság 

Társadalomtudományi Főosztályán köztisztviselőként 

dolgozó Szentpéteri József. A feladat nagyságára 

tekintettel rövidesen úgy határoztak, hogy a kiadásban 

közreműködők körét szélesíteni szükséges. A 

professzor úrral való egyeztetést követően, a legendás 

Alkotmány utcai lakásán tartott baráti beszélgetés 

során, 1994. május 31-én már egy számos 

munkahelyről verbuválódott munkacsoport vehette 

kezébe a stafétabotot. 

 László Gyula tisztában volt azzal, hogy „A 

következtetéseknek határt szab az, hogy a temetőnek 

csak egynegyede, egyötöde került feltárásra, 

megfigyeléseinket tehát erősen kérdőjelesen 

fogalmazhatjuk meg.”  

Ma már egy olyan bizonyítékkal is alátámaszthatjuk 

ezt az állítást, amellyel az idős professzor életében 

nem szembesülhetett: ez Otto Braasch német 

légirégész 1994-ben készült és 1997-ben publikált 

fényképe, melyet Fülöp Gyula azonosított a 

Csákberény–Orondpusztai temető helyszínével.  

A könyvben is publikált légi fotó egyértelműen 

igazolja, hogy László Gyula jó érzékkel becsülte meg a 

feltárt és a feltáratlan terület arányát. A szerencsés 

természeti körülmények között készült fénykép és a 

publikáció számára rekonstruált temetőtérkép 

összevetése alapján legalább 1000–1200-ra tehető az 

itt eltemetett avar kori népesség létszáma, vagyis a 

még feltáratlan sírok száma jóval meghaladja az eddig 

feltárt temetkezésekét.  

 A monográfia régen várt megjelenése előtt már 

több mint 60 szerző 170 tételt is meghaladó számú 

publikációjában bukkant föl a lelőhely neve. 

Ezzel Csákberény - Orondpuszta egyike lett azon 

régészeti lelőhelyeknek, melyek még a róluk szóló 

alapközlemény megszületése előtt az érintett korszak 

ikonikus helységnevévé váltak 

 A csákberényi önkormányzat közreműködésével 

a székesfehérvári Szent István Múzeum régészének 

Szücsi Frigyesnek a vezetésével 2016 őszén ismét 

elkezdődnek a régészeti feltárások, immár a jelenkor 

modern eszközeivel és módszereivel.  

 Bizonyára  megtaláljuk a módját annak is, hogy 

Csákberény polgárai mint a helytörténetük szerves 

részét gondozzák az egykori Alsódiósi-dűlőben 1935-

ben előkerült népvándorlás kori temetkezés helyszínét. 

MEGHÍVÓ 
 

Csákberény Község Önkormányzata, a Csákberényi Református Egyházközség és a Csákberényi Római Katolikus 

Egyházközség tisztelettel meghívja a település polgárait a Szikszai János és Mansbart Antal mártír lelkészeink 

tiszteletére 

2016. július 10-én 10.30-kor  

a mártír papok emlékművénél tartandó megemlékezésre. 

Délután a megemlékezés Nagyigmándon a mártír papok sírjánál folytatódik, ahova szintén hívjuk a Csákberényieket. 
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KIS VÉDŐNŐK 
 

 

A Magyar Vöröskereszt 1987 óta rendezi meg az Országos Csecsemő- és Kisdedgondozási Versenyét. 2016. június 4-

én került megrendezésre az idei országos döntő Kaposváron, ahol a Móri dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola 

csapata is részt vett és a nagyszerű 3. helyen végzett.  

A csapat tagjai (balról jobbra): Jakab Kinga, Huszár Adél, Keszeg Réka. Felkészítőik: Komjátiné Kass Henrietta és 

Martonné Jáni Csilla  
 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
 

 
 

1986-ban végeztünk húszan, a Csákberényi Általános Iskolában 30 évvel ezelőtt. Úgy gondoltuk, hogy ideje lesz újra 

találkozni és megbeszélni az élet nagybetűs dolgait. Nagy izgalommal kerestük meg osztálytársainkat. A 

visszajelzések után nagyon örültünk, hogy 17-en eljönnek erre a találkozóra! Az általános iskolában találkoztunk, 

majd hajnalig tartó beszélgetés következett, ami után fáradtan, de örömmel tértünk haza! Nagyon jó volt veletek újra 

találkozni! Reméljük, hogy a következő találkozóra ismét eljön mindenki! 

Zsölleiné Udvari Nóra és Kovács Krisztina 
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FOTÓSTÚRA A VÉRTESBEN 

Ilyen még nem volt itt. Több mint 50 fotós jött el, hogy 

megismerhesse a vidékünk szépségét, hangulatát és 

fotóival népszerűsítse azt.  

Néhány hónappal ezelőtt kitaláltam, hogy milyen jó 

lenne egy olyan rendezvény, ahol fényképezhetünk, 

kirándulhatunk, segíthetünk egymásnak, és közben új 

emberekkel ismerkedhetünk meg. Pár lelkes fotós 

barátommal megterveztük, és május végén 

megcsináltuk.  

Nem is lehetett volna máshol, mint itt, ezt a környéket 

ismerem, és ez a falu, ez a vidék egy igazán különleges 

hely, amit szerettem volna, ha mások is 

megismerhetnek.  

A programot próbáltuk változatosra tervezni, 

végigmentünk a Panoráma tanösvényen, egy finom 

ebéd után a faluban több helyszínen modelleket 

fotózhattunk - akik egy része csákberényi volt. 

Kilátogattunk a Betyárnapra, majd a lemenő nap 

fényeit Orondpusztán élveztük a barátságos állatok 

társaságában. Nap végére már lemorzsolódott a 

társaság, de még az Orondi dűlőkre is sokan 

kíváncsiak voltak.  

 

A falunkról, az itteni emberekről, azok kedvességéről 

és segítőkészségéről mindenki csak jókat mondott, 

csupa pozitív visszajelzést kaptam. Bár sokan érkeztek 

Székesfehérvár és környékéről, Budapestről, ez a hely 

mégis újdonság volt nekik, és aki messzebbről is 

utazott már tervezte a következő útját ide a mi kis 

falunkba.  

 

Sokak kérésére már tervben van egy ehhez hasonló 

túra is, ahol a Vértes és az Orondi szőlőhegy őszi 

színei lenne a következő téma.  

Remélem, hogy rendszeres, akár évi többszöri 

eseménnyé növi ki magát ez a rendezvény és így egyre 

több felé viszik a hírünket. 

Róth Hajnalka  
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JÚNIUS A KERTBEN 

Június a rózsák hónapja. Ekkor nyílik a legtöbb faj és 

fajta, sokféle színben és formában. De csak akkor 

válnak kertünk díszeivé, ha egészségesek: vízzel, 

tápanyaggal jól ellátottak. Betegségektől, kártevőktől 

mentesek. Ezért többféle hatóanyagot tartalmazó, ún. 

kombinált szerekkel védekezzünk. 

A kertészkedők számára nevezetes nap június 8-a 

Medárd napja. A népi hiedelem szerint ha ezen a 

napon esik az eső, 40 napig mindig fog. Ha ez szó 

szerint nem is igaz, de ez idő tájt sok csapadékra 

számíthatunk, ami segíti a kultúrnövények fejlődését, 

de a gyomokét is. Ezért gyakran kell kapálnunk, 

gyomlálnunk, füvet nyírnunk. 

Egynyári virágok palántáit még kiültethetjük. A 

magasabbra növő évelők elvirágzott szárait 10-15 cm-

re vágjuk vissza az újabb virágzás érdekében. A 2-3 

éve ültetett virághagymák felszedhetők, ezeket 

szárítjuk, tisztítjuk és száraz, szellős helyen tároljuk a 

szeptember-októberi kiültetésig. 

A zöldségfélék közül a paprika, paradicsom, karalábé, 

kel- és fejes káposzta valamint a különböző 

fűszernövények palántái még kiültethetők, a késői 

káposzta, az őszi és téli retek magja pedig vethető. 

A szamóca a hó végére leterem. A kifejlett 

ostorindákat szedjük le, ha ültetvényünk már 3 éves. 

Számoljuk fel, és más helyen újabbat telepíthetünk 

25x10 cm-es sor és tőtávolságra. 

A gyümölcsösben fontos az időben történő hajtás-

válogatás, különösen az őszibarackfákon. A szőlőben a 

hajtásválogatás, kötözés, a hónaljhajtások eltávolítása 

valamint a permetezés ad munkát. 

JÚLIUS A KERTBEN 

Július az év legmelegebb hónapja. Ha nem esik az eső, 

azt öntözéssel pótolni kell. Naponta juttassunk vizet a 

balkonládákba, virágvályúkba vagy dézsába ültetett 

növényeknek. Kaszáláskor, gyomláláskor, a növények 

visszavágásakor sok zöld hulladék keletkezik. Ezekből 

kiváló komposzt lesz, ha nitrogéntartalmú műtrágyát is 

szórunk közé és időnként belocsoljuk. 

A kert állandó gondozást igényel. A gyepet 

rendszeresen nyírjuk, elnyílás után a rózsa hajtását jól 

fejlett rügyre vágjuk vissza, szükség szerint kombinált 

szerekkel permetezzünk, gyomláljunk, kapáljunk. 

A zöldségeskertben a paradicsom hónaljhajtásait 

folyamatosan távolítsuk el, az erős növekedésűeket 

kössük karóhoz vagy huzalhoz. A karfiol fejlődő 

rózsáira törjünk 1-2 levelet. Zöldborsót, babot, salátát 

még vethetünk, palántázhatunk még fejes, kel- és 

vörös káposztát, karalábét, őszi karfiolt is. 

A gyümölcsösben folytassuk a hajtásválogatást, 

gyümölcsritkítást, a lehullott termést szedjük fel és a 

fertőzötteket semmisítsük meg. A letermett szeder és 

málna vesszőit tőből vágjuk ki és égessük el. A 

szamócaágyat kapáljuk, öntözzük, az ostorindákat 

távolítsuk el. Újabb szamócaágyat is létesíthetünk. 

A szőlőben kötözzük támrendszerhez a megnövekedett 

hajtásokat, a levelek hónaljában fejlődött hajtásokat 

távolítsuk el vagy 1-2 levélre csípjük vissza. Az erős 

hajtásokat csonkázzuk, vagyis a csúcsát vágjuk le a 

továbbnövekedés megakadályozása céljából. Az új 

telepítésű szőlőnél ezt ne tegyük, hagyjuk zavartalanul 

fejlődni. 

Növényeket is szaporíthatunk: az íriszeket tőosztással, 

a lomblevelű díszcserjék egy részét 

zölddugványozással. A hónap végén már szemezhetjük 

a rózsát és a gyümölcsfák fajtáinak nagy részét. 

AUGUSZTUS A KERTBEN       

Augusztusban tovább tart a meleg, legalábbis 20-a 

tájáig. Ezért a hónap első felében öntözzünk, hogy a 

termőrügyek és a termés megfelelően kifejlődjön. 

Különösen fontos ez a fagyérzékeny növényeknél (pl. 

füge, gránátalma, selyemakác). Permetezzünk továbbra 

is, főleg a pajzstetvek és rózsánál a fekete 

levélfoltosság ellen. 

E hónap a legalkalmasabb a díszfa-, díszcserje-, rózsa- 

és gyümölcsfa fajták szemzéssel való szaporítására. Az 

alany rendszertanilag közelálló, tehát rokon faj vagy 

fajta legyen. T- vagy chipszemzést alkalmazzunk. Az 

örökzöld levelű díszcserjéket (boróka, lonc, 

kecskerágó, borostyán stb.) szaporítsuk félfás 

dugvánnyal. 

A fenyőket és lomblevelű örökzöldeket a hónap 

közepétől ültethetjük végleges helyükre. Még elegendő 

idő áll rendelkezésükre, hogy a fagyokig 

begyökeresedjenek, mert a megmaradó levelük télen is 

párologtat. 

Már el lehet kezdeni a kora tavasszal virágzó hóvirág, 

nárcisz, tulipán stb. hagymáinak kiültetését. Új gyepet 

is létesíthetünk még. Az évelők tőosztása most 

esedékes. Megkezdhetjük az egynyári virágok 

magszedését. 

Muskátli dugványt készíthetünk az elvirágzott 

hajtásvégek levágásával. 

A zöldségeskertbe még vethető hónapos retek, áttelelő 

spenót, sóska és saláta. 

A gyümölcsösben a terméssel terhelt ágakat támasszuk 

alá. Most van ideje a cseresznye- és meggyfák 

koronájának ritkítására, levágására. 

A szőlőben a csonkázás, kötözés most is aktuális. A 

fürtöket beárnyékoló leveleket és rothadó fürtöket 

távolítsuk el. 

 

Szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri 

piac udvari gazdabolt dolgozói! 
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SPORTTÁBOR 2016 

Helyszín: SZIGETKÖZ – Dunakiliti 

 

Időpont: 2016.08.8. (hétfőtől) - 2016.08.13. 

(szombatig) 

 

Költség: 25.000 Ft/ fő, amely tartalmazza a kemping 

díját, a napi ötszöri étkezést, a csónakbérlést és a 

túravezető díját. 

 

Jelentkezés: tabor@csakbereny.hu 

Boros Nikolett: 30/314 80 35 

Szabó Gábor: 30/417 87 98 

 

Túránk során az a célunk, hogy nagyszerű kalandokon 

keresztül megismertessük résztvevőinkkel ezt a 

páratlan vízi világot. Ezek az expedíciós jellegű 

felfedező kalandozások a régi Duna-meder, és a 

szigetköz lakott területének határát jelentő nagy 

árvízvédelmi töltés között elterülő szigetek 

vadregényes világában zajlanak.  

Ez esetben nem a megtett távon van a hangsúly, mivel 

a feladatot nem a monoton evezés, hanem inkább a 

manőverezések és a zúgókon történő átjutások 

okozzák.  

A víz jó minőségű, fürdésre kiválóan alkalmas. 

A part és a meder többnyire kavicsos, helyenként 

homok és iszapborítással, nádassal. 

A vízpart szinte végig erdővel borított. 

 

- A túrához gyakorlattal és helyismerettel rendelkező 

túravezetőt biztosítunk, aki a szervezésért és a 

komplett lebonyolításért felelős. 

- A túra kiírása alapszintű evezéskészséggel 

rendelkező résztvevők feltételezésével készült, 

amely elsajátítására az első nap nyílik mód. 

- A szigetközben egyébként hajóforgalom nincs, a 

motorcsónak forgalom is mérsékelt a zárások és a 

meder miatt. 

 

Veszélyek:  

 

- a duzzasztásoknál a vízáramlás felgyorsul, az 

áramlásnál képződő hullámok és örvények miatt 

nagy a borulásveszély. Ez az evezéskészség 

fejlesztésével elkerülhető, de egyéni vagy 

túravezetői döntés alapján átemeléssel is 

megelőzhető. 

- a duzzasztásoknál a lebukó víz esetében nagy a 

borulásveszély, mindig átemelés a megelőzés. 

- a nagy mennyiségű kavics hordalékból kialakult 

zátonyok miatt gyakran megfeneklik a kenu.  

- a hordalék lerakódás és az éles kanyarok miatt igen 

változatosan alakul a mederben a vízmozgás, 

könnyen előfordulhat kisodródás 

 

A részvétel feltételei: 

A táborban általános iskolás (első osztályt már 

elvégzettől) csákberényi állandó lakcímmel rendelkező 

gyerekek valamint a Dragon Aqua SE igazolt sportolói 

vehetnek részt. 

A táborban kizárólag jó úszáskészséggel bíró 

gyermek vehet részt. 

 

Táborvezető: Boros Nikolett edző 

A vizitúrák vezetőit az Eurovizitúra biztosítja.  

(www.eurovizitura.hu)  

 

Étkezés: A túra ára a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően napi ötszöri étkezést tartalmaz. Meleg 

étkezés vacsora formájában közös főzéssel, illetve 

esetenként a kemping büféjében. 

 

Szállás: Saját sátorban a Dunakiliti Vadvíz 

kempingben. http://www.vadviz-kemping.hu/ 

 

Csónakok: A túra 4 személyes túrakenukkal zajlik. 

Ezúton is felhívjuk a figyelmet, a veszélyek és az 

útvonalak összetettsége miatt: Szigorúan tilos a 

túravezető tudta nélkül történő vízre szállás!  

 

Javasolt egyéni felszerelések: A vízi túrán részvevők 

számára a táborozáshoz szükségeseken túl (sátor, 

hálózsák, polifoam, tisztálkodó szerek, ruhák) az 

alábbi felszerelések használata javasolt: 

Olyan vászoncipő, tornacipő vagy szandál, aminél nem 

probléma, ha átázik, min. 2 db. fürdőruha, 

rövidnadrág, szellős felsőruházat, egy váltás meleg 

ruha, esőköpeny, sapka vagy kalap. 

Védőkozmetikum napfény ellen. 

Szúnyogriasztó kenőcs vagy spray! 

Általános gyógyszerek, tányér, pohár, vágódeszka, 

étkészlet, konzerv és sörnyitó, zseblámpa, öngyújtó, 

gyufa. 

Rögzítéshez vékony erős kötél, kis mennyiségű mosó 

vagy mosogatószer.  

Min. egy db. 2 l-es műanyag flakon ivóvíznek. 

Utazás: Saját járművel 

M1 Autópálya vagy 1 sz. főúton Mosonmagyaróvárig, 

itt a 150 sz. főúton (Poszonyi út) Dunakiliti feliratú 

táblának megfelelően Feketeerdőn át Dunakilitibe. A 

településen belül táblák jelzik a Vadvíz Kempinghez 

vezető utat. 

 

 

 

 

mailto:tabor@csakbereny.hu
http://www.vadviz-kemping.hu/
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RETYE – RUTYA 
FELFEDEZŐ TÁBOR CSÁKBERÉNY 

 

Időpontja:  2016. július 25 – július 29.  

  (általában 12:30 órától 19:00 óráig) 

 

Helye: CIVIL Ház (régi posta épülete) Kossuth u. 9. 

 

A táborba első sorban általános iskolás korú 

gyerekeket várunk 7 éves kortól, akik kedvelik a 

kihívásokat, bírják a napi túrák fáradalmait és szeretik 

az erdőt, a természetet. 

 

A részvételi támogatás: 

- csákberényi gyerekeknek:    600 Ft/ nap 

- vidéki gyerekeknek:            1 000 Ft /nap 

 

Jelentkezni az élelmiszer boltban található 

jelentkezési lapok kitöltésével lehet 2016. július 6-ig. 

A Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

idei táborában is a tágabb környezetünkkel, a Vértessel 

ismerkedünk – arra megyünk, ahol még nem jártunk! 

 
 

A tábor most is napközis jelleggel működik – ebéd 

után gyülekezünk, majd minden nap hosszabb, 

rövidebb túrát teszünk. De lesz olyan, amikor egész 

napos kirándulásra megyünk, kerékpározunk, sőt, egy 

napon éjszakai túra is lesz, ott alvással.  

Ja, és természetesen a számháború sem maradhat el! 

Szóval, izgalmas és tartalmas napok elé nézünk!  

 

Várunk Benneteket!

VIDÁM SAROK 

 

Csákberényi Környezetbarát TV-antenna 

 

 Mostanában annyit dolgozom, hogy kezd az ivás rovására 

 menni. 

 A sör lassan butít, de nem baj, én ráérek.    Tantal 

 

 

Kérjük, hogy támogassátok a Csákberényért Alapítvány működését. 

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 a 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 Csákberényi lakos. 

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


