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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
7. évfolyam 4. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2016. szeptember 23. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Falunap 2016.  

 

Március óta nagyon készültünk rá, hogy mindenki 

számára emlékezetes napot szervezzünk.  

Idén is szerettünk volna egy híres sztárfellépőt 

meghívni Csákberénybe. Nem sokat gondolkodtunk 

rajta és a meghívásunkra igent is mondott Szandi.  

Bizakodtunk abban, hogy ismét hétágra fog sütni a nap 

ezen a szombaton! Sajnos már pénteken kiderült, hogy 

az időjárás nagyon rossz lesz, így átszerveztük a 

programokat a művelődési házba. Szombaton reggel a 

legnagyobb meglepetésünkre három merész csapat 

vállalkozott a főzőversenyre. Köszönjük nekik! A 

versenyt végül az alapítvány babgulyása nyerte! A 

nagy teremben megtekinthetőek volt Róth Hajnalka 

fotói, Csákberényről és környékéről. Nagyon szép 

képek! Idén sajnos elmaradta kispályás utcák-terek 

foci bajnoksága. Volt arcfestés, csillámtetoválás, 

kötélverés, valamint kézműves kirakodó vásár a 

kisteremben Idén ismét eljöttek a rendőrség képviselői. 

A motor szimulátort egész délutánra birtokba vették a 

fiatalok. 

A délutáni programot Takács Attila kempósai kezdték. 

Színvonalas bemutatójuk során kiderült, hogy a 

kitartás, a fegyelem milyen fontos ebben a sportágban. 

Ezután a Fagyöngy nyugdíjasklub tagjai énekeltek 

nekünk. A zámolyi nyugdíjasok vidám műsora 

következett. Megtudhattuk, hogy Zámolyon a 

nyugdíjas hölgyek titokban hogyan zumbáznak. Az 

Alcoa Köfém nyugdíjas klubjának színvonalas táncos, 

énekes műsora igen nagy sikert aratott.  

A Fantázia duett két tagja operett valamint sláger 

dalokat énekeltek nekünk. Este hat órára megtelt a 

művelődési ház, hiszen sztár fellépőnk következett. 

Szandi fergeteges hangulatot varázsolt a rossz idő 

ellenére Csákberénybe!  

 A jelenlévők együtt énekeltek és tapsoltak Szandival! 

A délutáni programok lezárását a tombolasorsolás 

hozta. Ezúton is köszönjük támogatóinknak a sok 

felajánlást!  

Az esti programokat a Csillagfény táncklub tagjainak 

táncbemutatója követte. Nyolc órától a felvidéki Múcs 

községből érkező rock színház énekeseinek műsorát 

élvezhettük.  

 

 

 

Majd az este folyamán együtt buliztunk a Viking 

együttessel. Hajnalig szólt a zene! Nagyon sokan 

eljöttek!  

 

Bízunk benne, hogy aki eljött jól érezte magát ezen a 

falunapon, a rossz idő ellenére is!  

Főbb támogatónk voltak: Huszár Kft, ifj. Exner Béla, 

dr. Vécsei László, Sáfrán András, Pataki Attila, 

Bordács János. 

 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a 

segítségét, aki valamilyen módon hozzájárult ennek a 

napnak a létrejöttéhez!  

 

    Dr. Kovács Krisztina elnök

 Csákberényért Alapítvány  
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XXI. BERÉNY TALÁLKOZÓ – ahogy Én láttam 

 
Hajnali öt óra. Valami zajt hallok balról. Az 

ébresztő az. Lenyomom. Álmosan, kissé nehézkesen 

kászálódok fel az ágyból. Felhúzom a redőnyt. Ugyan 

felhős az ég, de ez napközben még változhat.  

Mire leérünk, a csapat már a buszon várakozik. 

Olyan érzésem van, mintha osztálykirándulásra mennénk. 

Előkerülnek a házilag készített sütemények, kekszek, sós 

ropogtatnivalók, halk morajlás hallatszódik 

mindenhonnan ahogyan az aktuális olimpiai történéseket 

tárgyalják meg. Az indulás hat órára volt megbeszélve, 

éppen ezért az utolsónak érkezők is nem sokkal utána 

futnak be, így bár kicsit késve, de végül elindulhat a 

szurkolói csapat a Nógrád megyében található 

Borsosberénybe. A távot ugyanis nem akármilyen busszal 

tettük meg, a székesfehérvári hoki csapat szurkoló 

buszával keltettünk nem kis feltűnést a kora reggeli gyér 

forgalomban.  

Az utazást egy rögtönzött budapesti 

városnézéssel tarkítottuk, szegény sofőrünk 

megkavarodott az útlezárásokkal és útfelújításokkal teli 

városban. De véleményem szerint ezt senki nem bánta 

meg, így gyönyörű rálátásunk nyílt mind a budai, mint a 

pesti oldalon lévő nevezetességekre, lévén ide-oda 

cikáztunk a két városrész között. A látvány később is 

szemet gyönyörködtető volt a Börzsöny zöld lankás 

hegyoldalaival, vagy a Vácon keresztül kanyargó 

Dunával. Végül nem sokkal kilenc óra előtt érkeztünk 

meg Borsosberény központjába, ahol egy sárga, 

Csákberény feliratú táblát tartó hölgy várt minket. Ő volt 

az, aki egész nap kísért bennünket a különböző 

helyszínek között, és aki bármilyen kérdésünkre 

készségesen válaszolt.  

Vendéglátóink kitettek magukért. Szinte még oda 

sem értünk, de már mindenki kezébe alma vagy 

szilvapálinkát adtak, fokozva a már amúgy is vidám 

hangulatot. Majd következett a kalácsok, pogácsák, sós 

rudacskák végeláthatatlan sora, a levegőben pedig kávé 

és tea illata keveredett. A reggeli után szentmisén 

vehettünk részt, melynek végén egy rövid ismertetőt 

hallhattunk a templom történetéről. Aki számára 

túlságosan sok volt a reggelire elfogyasztott étel 

mennyisége, az lemozoghatta azt a faluban tett sétával. 

Először – a korábban a Tihanyi-Mocsáry család 

tulajdonát képező kúriában kialakított – óvodát 

tekintettük meg, majd a művelődési házban lévő fotó- és 

grafika kiállítást illetve a tájházat, végezetül az általános 

iskolát. Itt jól megfértek egymás mellett a településen 

élők által készített hímzett, horgolt díszek és képek, 

gyöngyékszerek, festmények, a gyerekek által a 

kézműves foglalkozáson kreált díszek vagy bonsai fák. 

Innen még egy rövidke utat tettünk az iskolaudvaron lévő 

kápolnába, amelynek freskói tavaly nyerték el végleges 

formájukat egy tehetséges „építész-restaurátor” 

jóvoltából. 

A vadpörköltes, süteményekben gazdag ebédet 

követően buszra szálltunk, hogy megtekintsük a 

szomszédos kis településen, Horpácson lévő Mikszáth 

Kálmán Emlékházat. Szegény Mikszáth, ha láthatta 

volna, ahogy egyszerre három Berény lakosai – 

körülbelül száz fő – szinte lerohanták az épületet. 

Elképzeltem, ahogy íróasztala mögött a karosszékében 

ülve, pipázgatva meséli el történeteit, élményeit, amelyek 

Szegeden és Budapesten történtek meg vele. Bár ez nem 

lehetséges, de azért szobra elegánsan – öltönyben, 

lakkcipőben, lábát keresztbe téve – fogadja az oda érkező 

látogatókat a kúria előtti padon.  

Borsosberénybe visszaérve a délutánt a 

különböző kulturális műsorok töltötték ki, amelyek 

lehetőséget nyújtottak a megannyi Berény-nevű helység 

bemutatkozására: latin- és népzenére táncoló gyerekek és 

csoportok, énekesek, „stand-uposok”. Az estét pedig az 

Irigy Hónaljmirigy zárta.  

 

Aztán elindultunk a buszhoz komótos, lassú 

léptekkel, megfáradva és élményekkel gazdagodva a nap 

történéseitől. A busz is némán szelte a kilométereket, 

néha lehetett csak hallani egy-egy halkabb szófoszlányt. 

Visszafelé újra gyönyörködhettünk az immár kivilágított 

Budapestben, utána már csak arra emlékszem, hogy 

negyed tizenegy van és le kéne szállni, mert hazaértünk.  

 

Lefekvéskor még agyamban végigpörgetem a 

nap eseményeit. Egy nagyon jó és tartalmas nap volt, 

amelyet kár lett volna kihagyni. Hiszen ki tudja, mikor 

jutottam volna el az országnak eme részére. Egy biztos. 

Jövőre megint korán kell kelni akkor, ha részt szeretnék 

venni a XXII. Berény találkozón. Iharosberény sincs a 

közelben.     Pravetz Beáta 
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TEMETŐI ZARÁNDOKLAT 
 

Az idén június 26-án emlékeztünk meg katolikus 

elődeink 1845. június 29-én írásba foglalt hét pontból álló 

fogadalmáról, melyet az akkori Katolikus 

Egyházközösség tagjai és Ambrus Sándor plébános látták 

el kézjegyükkel. A fogadalom tételre a falut ért szörnyű 

viharkárok (1843- és 1844-ben) utáni évben került sor. 

Annak értelmében a hívek elkötelezik magukat (az 

utódok is), hogy minden év június végén temetői 

zarándoklaton (Péter-Páli kivonulás) vesznek részt. 

 

 
 

                 Közös ima a temetői keresztnél                                   Visszatérés a temetőből 

 
A hagyományokhoz híven a vasárnapi szentmise és 

istentisztelet után református testvéreinkkel együtt 

mentünk ki a régi temetőbe közös imádságra. Az ott álló 

temetői keresztnél Mórocz Tamás plébános és Brunner 

Vilmos református lelkész emlékezett a több mint 170 

éve történtekről és mondott imát a Jóisten irgalmáért, 

hogy a falut többé ilyen természeti csapás ne érje. Imájuk 

meghallgatásra talált, hiszen a július 13-án történt 

országos méretű felhőszakadásból, jégverésből és orkán 

erejű szélviharból Csákberénynek csak bőséges eső jutott, 

ami égi áldás a heteken át tartó szárazság után. Hála a 

Mindenhatónak!  

 

Az idei fogadalmi eseményről filmfelvétel is készült, 

mely része lesz a Csákberényről készülő kisfilmnek. A 

Viszló Levente nevével fémjelzett Pro Vértes Nonprofit 

Zrt. egy filmet készíttet a Vértesi Natúrpark természeti és 

kultúrtörténeti értékeiről. A munkálatok (felvételezések) 

2003-ban kezdődtek. A natúrpark területéhez tartozó 

minden egyes (szám szerint 17) településéről készül egy 

kisfilm. Ezekből tevődik majd össze a nagy közös 

produkció, mely bemutatja a sokszínű Vértesi Natúrpark 

összes települését.  

                                                                                                              

Szöveg és képek: Takács Antal    

 MÁRTÍRJAINKRA EMLÉKEZTÜNK 
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Július 10-én az 1849. július 12-én Nagyigmándon 

kivégzett Szikszai János református lelkészre és 

Manszbart Antal római katolikus plébánosra 

emlékeztünk. A hagyományokhoz híven az ünnepélyes 

megemlékezésre a vasárnapi szentmise és istentisztelet 

után a lelkipásztorok emlékműve előtt került sor. A 

Himnusz közös eléneklése után Dr. Vécsei László 

polgármester bevezető szavai hangzottak el majd Brunner 

Vilmos református lelkész mondott emlékező beszédet. 

Az ünnepséget Brunner Mátyás versfelolvasásai 

(Túrmezei Erzsébet: Szánd meg, Isten, a magyart! és 

Ábrányi Emil: Él a magyar című versek) és Brunnerné 

Nemes Gyöngyi felolvasása (idézet Szobor Antal: Perelj, 

Uram! c. könyvéből) tette színesebbé. Csákberény 

Község Önkormányzata nevében Dr. Vécsei László 

polgármester és Sáfrán Andrásné, Nagyigmánd 

Nagyközség képviseletében pedig Hajdúné Farkas Erika 

polgármester és Czeglédi Ferenc alpolgármester 

koszorúzta meg a mártírok emlékművét. Ezután az 

egyházközösségek és a civilszervezetek képviselői 

helyezték el koszorúikat. A megemlékezés a Szózat 

eléneklésével ért véget, majd a református parókia és a 

katolikus templom falán lévő emléktáblák 

megkoszorúzására került sor. A megemlékezés a 

Református Egyházközösség szeretetvendégségével 

zárult a Szikszai János Református Gyülekezeti Házban. 

Délután a megemlékezés Nagyigmándon folytatódott. Az 

ottani katolikus temetőben a két vértanú síremlékeinek 

megkoszorúzása után a jelenlévők csendes főhajtással 

egy-egy szál szegfűt helyeztek a koszorúk mellé. A 

továbbiakban a megemlékezés a Vértanúk terén, a 

Manszbart-Szikszai emlékobeliszk előtt folytatódott. A 

Himnusz eléneklése után, majd a helyi Református Kórus 

fellépését követően Hajdúné Farkas Erika polgármester 

tartott megemlékező beszédet. 

 

 
 
Az ünnepséget a Sugárné Damó Márta tiszteletes asszony 

vezette Református Kórus énekszámai és Vinczéné Balla 

Mária szavalata (Wass Albert: Egy bujdosó imája) tette 

emlékezetessé. Az emlékműre koszorút helyeztek el 

Hajdúné Farkas Erika polgármester és Czeglédi Ferenc 

alpolgármester (Nagyigmánd Nagyközség 

Önkormányzata), Sugár Tamás lelkész (Református 

Egyházközösség) és Simonics Péter plébános (Katolikus 

Egyházközösség), Csákberény Község részéről Dr. 

Vécsei László polgármester és Sáfrán Andrásné 

(Önkormányzat), Brunner Vilmos lelkész és Sáfrán 

András (Református Egyházközösség), Ambrus Antal és 

Takács Antal (Katolikus Egyházközösség), valamint a 

Manszbart család utódai. Végezetül a Szózat eléneklése 

következett. A Nagyigmándi Szikszai-Manszbart 

Emléknap a helyi Katolikus Egyházközösség 

szeretetvendégségével fejeződött be a Szent Mihály-

templom plébániaépületében. 

 

A megemlékezésen a műsorvezető (bemondó) szerepében 

Csákberényben Sáfrán Andrásné óvoda-vezető, míg 

Nagyigmándon Prostek Tamásné, a Művelődési Ház mb. 

vezetője jeleskedett. 

                                                                                                

Szöveg: Takács Antal                                                                                                  

Képek:   Takács Antal és                                                                                                              

Nagyigmándi Művelődési Ház 

 

SZOBORAVATÁS AZ ISTVÁN UTCÁBAN 
 

Augusztus 20-án (szombat) államalapító Szent István 

királyunk napján a Szt. Márton-templomban 9:30-án 

kezdődött ünnepi szentmisén, immár hagyományosan, 

jelen voltak református testvéreink is, élükön 

lelkipásztorukkal, Brunner Vilmossal. Az alkalmi 

szentmisét Hortyi Gábor atya celebrálta, aki a szentmise 

végén megáldotta az idén learatott búzából készült új 

kenyeret. Imát mondott Brunner Vilmos lelkipásztor. A 

felszeletelt kenyérrel népviseletbe öltözött általános 

iskolás kislányok (Tóth Bernadett, Zsigmond Réka, 

Blaumann Larissza és Sepsi Petra) kínálták meg a 

templomban megjelenteket. 

 

A Himnusz közös eléneklése után a szentmise résztvevői 

a templomból az István utca végén, a Gróf Merán Fülöp 

Vadászati és Erdészeti Múzeum előtt lévő zöld területhez 
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vonultak. Itt ünnepélyes keretek között nem mindennapi 

eseményre került sor. Pravetz Antal, a Vértesi Erdészet 

Zrt. Csákvári Erdészet szervezeti egységének igazgatója 

és Kőrösi Ödön alpolgármester leleplezték Szent István 

király fából faragott mellszobrát. Az impozáns alkotást 

Kanalas Sándor erdélyi származású fafaragó szobrász 

készítette, akinek már több műve (Szt. Orbán-, Szt. 

Flórián-, Szt. Hubertusz- és Zarándok-szobor) ékesíti 

falunkat. A mellszobor az Erdészet és Önkormányzatunk 

példaértékű közös összefogásával jött létre. A talajba 

süllyesztett beton alapot az Önkormányzat készíttette, 

míg a fából alkotott mellszobrot szintén fa talapzatával az 

Erdészet ajándékozta a falunak. 

 

 
 

Kőrösi Ödön rövid bevezető szavai (megköszönte az 

Erdészet adományát) után Pravetz Antal mondott alkalmi 

beszédet. Említést tett arról is, hogy régi vágya teljesült, 

hiszen ő csákberényi származású és az István utcában 

lakott (a szobor közelében). Szó esett arról is, hogy az 

István utca neve a közeljövőben megváltozik: hivatalosan 

Szent István lesz a neve, úgy, mint valamikor. A 

beszédek után Hortyi Gábor atya megszentelte a 

felavatott mellszobrot. Szent István királyunkra 

vonatkozóan Brunner Vilmos lelkipásztor is intézett 

néhány mondatot a jelenlévőkhöz. A szoboravatással 

egybekötött meghitt Szent István napi ünnepség a Szózat 

közös eléneklésével ért véget.      

 

Szöveg: Takács Antal 

 Képek: Sepsiné Takács Erika 
 

RETYERUTYA (IGAZ) MESE 

Egyszer volt, hol nem volt, az Öreghegyi 

szőlőhegyen túl, ahol a szárnyas szalmabálák legelnek, 

volt egyszer egy nagy kihívás. Gyerekemberek sokasága 

kerekedett fel, hogy megnyerjék a Csákberényi Retye-

rutya viadalt. Sokan hét nap, hét éjjel vándoroltak, hogy 

részt vehessenek a messze földön híres eseményen. 

Ez a küzdelem arról volt híres, hogy a győztes csapat 

bármit kívánhatott, aranyat, birodalmat, hírnevet, és 50 

évente került csak megrendezésre, amikor is 5 napon át 

tartott a megmérettetés. Egy sorsszerű véletlen folytán tíz 

kivételes személy egy csapatba került, és tüzes 

elhatározásuk jeléül ők lettek a PIROS csapat  

Eleinte azt hitte a többi csapat, hogy könnyű ellenfelek 

lesznek, de rájöttek, hogy okosak és ügyesek. 

A LILA, KÉK, ZÖLD csapat sem bizonyult azonban 

egyszerűen legyőzhetőnek. Nap, mint nap könyörtelen 

túrákon kellett helyt állniuk a vadonban, hol tudományos, 

hol csalafinta találós kérdésekre keresték a válaszokat, 

számháborúban kellett a leleményességüket használni, 

sárkányhajókkal meghódítani a Velencei-tó nádas zeg-

zugait. Viaskodtak mennydörgéssel, elűzték az 

esőfelhőket, és az éjszaka sötét árnyaival is meg kellett 

küzdeniük. 

De mit nekik bármi akadály, felülkerekedtek minden 

nehézségen, ráadásul még az ellenfeleiket is 

meghódították. Az erősek nem hagyták magukra a 

kisebbeket, az okosak kitalálták a megoldásokat. 

Mindenki jó volt valamiben. 

Az utolsó napon végső küzdelemre gyülekeztek a 

mindenre elszánt csapatok. Nagy volt a készülődés, 

izgatottan várták, ki nyeri a viadalt. 

A csapatok nem bírtak egymással, mindegyik bevetette az 

összes titkos fegyverét, végül megszületett az eredmény.  

Úgy döntöttek, olyan jól sikerült ez a hét, hogy nem 

várnak 50 évig, inkább jövőre újra eljönnek, hogy ott 

folytassák, ahol most abbahagyták……. 

 

Így volt, igaz volt, aki ott volt, MIND GYŐZTES VOLT! 

 

Köszönöm gyerekek a mesét, meg az egész hetet! 

Nagyon jó volt veletek!  

 

                                                                                                                   

Sáfrán Andrásné  

 

…….. és köszönöm mindenkinek, akik bármi módon 

hozzájárultak, hogy a gyerekek jól érezhessék magukat a 

Retye-rutya táborban. 
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VÉRTESI SÓLYOM TÁBOR 

„Tökéletes nap... Mert annyi jó dolog történt. Élmények. 

Találkozások. Beszélgetések. Új dolgok. És élvezem. Jól 

érzem magam. De mégsem ezektől tökéletes. A nap 

legszebb pillanata az, amikor csoda történik. 

Megmagyarázhatatlan csoda. Az, amikor az egyik lélek 

megérinti a másikat... amikor mosolyt tud csalni az 

arcodra, megnevettet, és érzem, ahogy szívedben 

felenged a jég, múlik a feszültség. Igen, ez. Ez a nap 

legcsodásabb, legszebb pillanata. Titokzatos csoda.” 

 (Csitáry-Hock Tamás) 

Idén 5. alkalommal került megszervezésre táborunk. 71 

gyermekkel töltöttük el a hetet, akik ismét élményeket, 

szeretetet varázsoltak a monoton hétköznapjainkba. Csak 

ismételni tudom magam az elmúlt évek után. A 

gyermekek mosolya, öröme, szeretete olyan feltöltődést 

ad nekünk, ami aztán újra és újra arra késztett, hogy ismét 

közéjük menjünk, ismét velük legyünk.  

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult, 

hogy ez a hét sokkal színesebb, sokkal gazdagabb legyen. 

Szeretnénk kiemelni Székesfehérvár önkormányzatát, 

akik által összesen 12 rászoruló gyermeket tudtunk 

fogadni, akiknek más módon nem lett volna lehetősége 

táborozni; a Csákberényi Alapítványnak, akik által 

sikerült a csákberényi gyerekeknek olcsóbbá tenni a 

táborozást.  Exner Bélának, a Zsigmond Kft-nek, 

Neubauer Katinak, Dr. Vécsei Lászlónak, hogy 

gazdagították a „konyhánkat” és az édesség készletünket. 

Nem utolsó sorban köszönjük azoknak, akik színesítették 

a programjainkat többek között a Műv-Elődök csapatának 

akik egész napos hagyományőrző kézműves 

foglalkozásokkal, népi játékokkal, este tűztánccal 

varázsoltak el bennünket. Cicusnak, aki körbekalauzolt 

bennünket a fazekas műhelyében. Horváth Irmának aki 

többek között a dobjaival bűvölt el bennünket. A Nemzeti 

Érzelmű motorosoknak és az Amerikai autósoknak akik 

benzingőzössé tettek minket  és persze legfőképpen 

minden egyes gyerkőcnek, hogy velünk voltak, jól 

érezték magukat!  

 

Vértesi Sólyom tábor  

 

SPORTTÁBOR A FELSŐ-SZIGETKÖZBEN 

 Idén jubilált a Csákberény SE által szervezett sporttábor, 

amelyet immáron harmadik alkalommal töltöttünk a 

Szigetközben, Dunakilitiben. A tavalyi verőfényes 

napsütés után az idén is bíztunk a jó időben, ami kissé 

megtréfált bennünket. A változékony, esővel tarkított 

időjárás a táborlakók kedvét azonban egy cseppet sem 

befolyásolta.  

A hétfői kalandos utazás után elfoglaltuk 

kempinghelyünket, felállítottuk a sátrakat, berendeztük a 

gazdagon felszerelt konyhát, egyszóval belaktuk a tábort.  

A hetet kreatívan kezdtük, mindenki saját maga 

kipingálhatta a táborvezető által ajándékozott pólókat, 

melyekre sajnos nagyobb szükségünk is volt az idén, 

mint a fürdőruhákra.  
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A gyerekek túravezetőnkkel, Márkkal már az első napon 

meghódították a Dunát, és vízre szálltak a már jól ismert 

piros kenukkal. 

Kedden úti célunk első állomása az Ördögszigeti-tó volt. 

Itt jókat fürödtünk, a gyerekek pedig nagyokat 

csobbantak a meleg vízbe az ugrálásra kialakított stégről 

és a majomhintáról. Innen nagy hajrával, erős sodrással 

szemben feleveztünk az Öreg-Dunára, majd tovább 

haladtunk a Helenai belső tóra, ahol lehetőségünk adódott 

megcsodálni a Magyarországon előforduló legnagyobb 

édesvízi medúza populációt. 

A szerdai borongós időjárás sem fogott ki rajtunk. A nagy 

sátor alatt vetélkedőkkel, kártyajátékokkal, társasokkal 

ütöttük el az időnket. Ámbár voltak bátrak is, akik ezen a 

borús, esős napon ugyanúgy kenuba szálltak, és az zápor 

ellenére is derűsen merítették az evezőlapátot a vízbe. 

A hideg estét is jókedvvel töltöttük el a kemenceépítő 

mesterünk által eszkábált kályhánk mellett. 

Csütörtökön a Nap már megmutatta erejét, így nem volt 

kérdés, hogy mindannyian újra evezzünk. Azonban ez a 

túra nagyon kalandosra sikeredett. Egy kenu léket kapott, 

melyet a felnőttek szakszerűen megragasztottak. Egy 

másik kenu tagjai pedig megmártóztak a folyó friss 

vízében. Ezek az apró mozzanatok sem vették el a 

kedvünket, mindenki vidáman evezett tovább.  

Eme kalandos napot – a hagyományoknak megfelelően – 

Ki mit tud -dal zártuk. A legjobb előadók jutalomban 

részesültek. 

Pénteken a Szigetköz talán egyik legszebb részét jártuk 

be. A Duna egyik holtágának békalencsékkel behálózott 

vízfelülete mindenikit ámulatba ejtett. Különleges 

látványt nyújtott, ahogy a kenuk kettészelték az 

egybefüggő zöld vízfelszínt.  

Örömünkre ebben az évben is változatos, csodálatos 

helyeket hódítottunk meg. 

A napi szintű aktív mozgás (a reggeli torna, az evezés, a 

sportjáték) meghozta a gyerekek étvágyát, akik reggeltől 

estig tudtak volna majszolni. A finom étkekről Szabó 

Gábor táborvezető főséfünk gondoskodott. 

Ínycsiklandozó, bőséges reggelikkel és vacsorákkal tömte 

be az éhes szájakat. 

Pár horgásznövendék alaposan felkészült a víz körüli 

táboréletre: horgászbotban sem szűkölködött a csapat. 

Szabadidőben serényen pásztázták a folyó partját, hogy 

megleljék a tökéletes horgászhelyet. Kitartásuknak 

köszönhetően akadt is hal a horgukra. Fogtak bodorkát, 

karika keszeget, szélhajtó küszt vagy népies nevén snecit. 

Sajnos hamar elérkezett a szombat. Fájó szívvel 

bontottuk a tábort, búcsúztunk Dunakilititől. 

Jövőre ismét belevágunk a nagy kalandba.  

                                                                                            

                            Szervezők 

 

ISKOLAI KRÓNIKA 
 

Amilyen gyorsan elszaladt az elmúlt tanév, a gyerekek 

legnagyobb bánatára még annál is gyorsabban elröppent a 

vakáció. Augusztus 31-én, délután 6 órára tanévnyitó 

ünnepélyre gyűltünk össze az új festést kapott, szép 

iskolánkba. Köszönjük községünk önkormányzatának, 

hogy ismét „költöttek ránk”, annak ellenére, hogy nem Ő 

a fenntartónk. 

Persze nem csak kívül szépültünk meg. Még tavasszal 

volt egy bútorigény-felmérés a Klebersberg 

Intézményfenntartó részéről (az utóbbi években mindig 

felmérték az igényeket és nem történt semmi…), melyhez 

ugyan nem volt nagy bizodalmam, de ha már kitöltöttem 

az igényfelmérő lapot, „vastagon fogott a ceruzám”. 

Augusztus második felében aztán jött a meglepetés: 

bútorok érkeztek! 20 db kétszemélyes tanulói asztalt, 

hozzá 40 db széket, 10 db kétajtós szekrényt, 4 db tanári 

asztalt és széket, 4 db konferencia széket, 8 db öltözői 

padot és fogast hozott a kamion. A régi bútorok 

lecserélésével több 40 éves darabtól sikerült megválnunk. 

Ezáltal még otthonosabbak, szebbek lettünk az épületen 

belül is. 

Mielőtt azonban bemutatnám a 2016/2017-es tanév 

iskolánknál tervezett rendjét, tartozunk még egy 

köszönettel volt kedves tanítványunknak, Róth Hajninak, 

aki egy fotópályázaton nyert szállásutalványát ajánlotta 

fel még a tanév vége előtt az iskolának. Segítségével 

június végén sikerült egy 3 napos üdüléssel kárpótolni azt 

a 4 tanulónkat, akik – a rendszer hibájából – nem fértek 

bele az Erzsébet-táboros keretbe. Vértesbogláron, „Kun 

Pista Panziójában” megszállva, a Vérteslovas táborban 

étkezve és az ottani programokon részt véve töltöttük el 

kellemesen az időnket. Köszönjük! 

E visszatekintés után tekintsünk előre! Lássuk az idei 

tanévünk helyi rendjét, programtervét! 

A tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. 

(csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június 15. 

(csütörtök). A tanítási napok száma 182 nap. 

 

Tanítási szünetek, munkanap-áthelyezések: 

 

- Az őszi szünet 2016. november 2-ától november 

4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap november 7. (hétfő).  

- október 15.  – munkanap (október 31. 

ledolgozása) 

- A téli szünet 2016. december 22-tól 2017. január 

2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2017. január 3. (kedd).  

- A tavaszi szünet 2017. április 13-tól április 19-ig 

tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 

20. (csütörtök). 
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ISKOLAI RENDEZVÉNYEK,  

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
 

Időpont Tevékenység 

Szeptember 

szeptember 19. hétfő 18:00 Szülői Munkaközösségi értekezlet 

szeptember végén 
 

Iskolagyümölcs program keretében „egészségnap”zöldség-gyümölcs 

kóstolással, üzemlátogatással Magyaralmásra 

Október 

október első hetében du. Megemlékezés a zene világnapjáról 

október 6. csütörtök  Megemlékezés az aradi vértanúkról - osztálykeretben 

október 7. péntek  Tűzriadó gyakorlat 

október 8. szombat 14:00 Idősek napi műsor a községi ünnepségen 

október 15. szombat  MUNKANAP (ekkor dolgozzuk le az október 31-i, hétfői napot) 

október 24 – 28. 

között 
du. Kazinczy Kupa Kincsesbányán 

október 28. péntek 
du. 

Őszi kreatív játszóház 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

November 

november 7. hétfő  Őszi szünet utáni első tanítási nap 

november  Népdaléneklési verseny Fehérvárcsurgón 

november 24. 

csütörtök 
du. Adventi kreatív játszóház 

november 25. péntek 
de. 

Szakmai nap a Móri R.M.Á.I. –ban 

(Tanítási szünet) 

December 

december 6. kedd de. Mikulás 

december, 

vasárnaponként 
16:15 

Adventi műsor az óvodásokkal együtt, a falu karácsonyi 

rendezvénysorozatában 

december 21. szerda  Iskolai karácsony 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Január 

január 3. 

kedd 
 A téli szünet utáni első tanítási nap 

január 9. 

hétfő 
du. Házi Mesemondó verseny 

január 20, péntek  Az I. félév utolsó napja 

január 20. vagy 23. 
 

Járási Mesemondó verseny Csókakőn (A Magyar Kultúra Napja január 

22.) 

január 23. hétfő  
18:00 

A II. félév kezdete 

SzM szülői értekezlet 

január 24 – 27. 16:30 

után 
Szülői értekezletek 

január 27. péntek  Félévi értesítők kiosztása 

január  Úszásoktatás indulása a 3.-4. osztálynak, heti 1 alkalom 

Február 

február 3. péntek 15:00 Iskolai Farsang 

február 24. péntek 
 

Nevelési értekezlet – Tanítási szünet 

 

február  R.M.Á.I. „Legyél te az ötletmester” c. vetélkedő Móron 

február  Pályázatfigyelés Erzsébet kirándulásra 

Március 

március 11, szombat  NYÍLT TANÍTÁSI NAP 

Helyette április 19. (szerda) tanítási szünet 

március 15, vasárnap  Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 

Április 

április 10. 

hétfő 
du. Mesevetélkedő Pusztavámon 

április 12. szerda de. Iskolai Húsvét 
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du. Húsvéti kreatív játszóház 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

április 20. csütörtök  A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

április  Első osztályosok beíratása 

április  Mesevetélkedő Magyaralmáson 

április 24 -28.  Témahét 

április végén  Papírgyűjtés 

Május 

május 2 – 5. du. Anyák napi megemlékezések osztály keretben 

május 5. péntek du. R.M.Á.I. Járási Matematika versenye 

május 10. szerda 
 

Madarak és fák napi vetélkedő a csákvári Pro Vértes alapítvány 

szervezésében 

május 24. szerda  KIHÍVÁS NAPJA (egyben Gyereknap) 

Június 

június 1 – 15. 

között 
 

Erzsébet kirándulás, vagy osztálykirándulások 

június 15. csütörtök  

 
Utolsó tanítási nap 

június 23. péntek 18:00 Tanévzáró ünnepély 
 

 
Tartalmas tervünk megvalósításához kívánok mindenkinek jó egészséget, szorgalmat, kitartást! 

 

Csákberény, 2016. szeptember 9.  

Borbély József tagintézmény-vezető 

 

SZEPTEMBER A KERTBEN 
 
Szeptemberben a napok rövidülnek, a reggelek 

hűvösebbek, de szép, meleg időszakokra is számíthatunk. 

Az előző hónap munkái közül örökzöldeket, fenyőket 

egész hónapban ültethetünk. Hagymás, hagymagumós 

növényeket (pl. tulipán, nárcisz, jácint, hóvirág, 

díszhagyma, gyöngyike, csillagvirág, írisz, 

császárkorona) jól megmunkált, porhanyós talajba 

október közepéig telepíthetünk. Az ültetési mélység a 

hagyma nagyságának a 2-3 szorosa legyen. 

Balkonládákba, cserépbe is tehetünk hagymákat, az 

utóbbiak a téli hónapokban meghajtatva szép szobai 

díszek. Ősz elején gyakran hetekén át nem esik az eső, 

ilyenkor öntözni kell. Különösen fontos ez a frissen 

telepített fenyőknek, örökzöldeknek, évelőknek, 

palántáknak, magvetésnek. A föld felszínén csírázó 

fűmagot ilyenkor naponta többször, kis adagokban 

öntözzük. Fejtrágyázni lehet a fiatal növényeket 40 g 

nitrogén-, 10 g foszfor- és 10 g káliumtartalmú 

műtrágyával négyzetméterenként. 

Ültethetők még évelők, az elvirágzott egynyáriak helyére 

kétnyáriak (árvácska, nefelejcs, sárgaviola stb.) 

kerülhetnek valamint a közkedvelt, égész télen dekoratív 

díszkáposzta. A száradó virágú kardvirágot szedjük fel, a 

hagymagumókat megtisztítva tároljuk a májusi 

kiültetésig. 

A hónap végén már lehetnek éjszakai-hajnali fagyok. 

Mivel ez csak néhány napot jelent és utána ismét jó idő 

várható, a fagyérzékeny növényeket (pl.paprika, 

paradicsom, uborka, dália, krizantém) textíliával, 

buborék- vagy többrétegű fátyolfóliával takarjuk. 

A zöldségeskertbe már csak hónapos retket vessünk és a 

téli sarjadék hagymát rakjuk a földbe. 

A gyümölcsösben érik az őszi alma, körte, itt végezzünk 

színelő szedést. 

A szőlőben érnek a szőlőfajták. Csak teljesen érett 

fürtöket szedjünk, mivel a szőlő nem utóérő. A fürtöket 

dézsmáló darazsak ellen cukros oldattal töltött palackokat 

rakjunk a termések közelébe. 

 

Ősszel is sok szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri 

piac udvari gazdabolt dolgozói.

VENDÉG A HÁZNÁL… 
 

Dr. Székely Sándor biológus Csákberényi házában az 

egerészölyv, a fülesbagoly és a két kuvik után ismét egy 

vendégmadár lakozik. Sándor mostani „albérlő”-je – 

május 23. óta van nála – egy jó állapotban lévő, kedves 

macskabagoly-fióka (Strix aluco). Éjszakai ragadozó 

madár. Nevét erős, nyávogásra emlékeztető hangjáról 

kapta. Tömzsi testű, középméretű bagolyfaj. 

Jellegzetesen nagy, kerek fejéből két sötét (sötétbarna / 

fekete) szempár kémleli a vadászterületet. Nem is annyira 

kifinomult látása, hanem inkább rendkívül éles hallása és 

nesztelen röpte segíti az éjjeli zsákmányszerzésben. 
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Költés idején nappal is vadászik. Rendkívül hasznos 

madár, hiszen fő tápláléka a kártékony rágcsálók. 

 

 

A fióka jól érzi magát Gondozójánál, szépen fejlődik, 

már biztonságosan repül. Az utóbbi időben napokig is 

házon kívül van, ismerkedik a környékkel. Azért néha 

hazajár egy kis „házikoszt”-ra és aludni (nappali 

rezidenciája az épület padlásán van). Újabban, aki látni 

szeretné, annak időpontot kell kérnie (mint a szakorvosi 

vizsgálatra…) Gondozójától, mert a bagoly vagy otthon, 

vagy az erdőben tartózkodik. 

 

Sándor most is, mint az előző madarak esetében, 

dokumentálja a macskabagoly-fióka mindennapjait 

(naplót vezet, valamint fotó- és videofelvételeket készít 

róla).  

   

 

                                                                                                                 

Szöveg és kép: Takács Antal    

  

 

VIDÁM SAROK 
(Böngészés az internetről) 

Az öregségnek két tünete van:  

 

Az egyik a memóriazavar – a másikra 

nem emlékszem… 

 

Ajándék szesznek ne nézd a fokát…   

Tengerparti villám jutányos áron eladó.. 

 
 

                                                                                                                          
Tantal 

 
 

 

 

 

 

Kérjük, hogy támogassák 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 
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