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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
7. évfolyam 5. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2016. 11-12 hó 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Kedves Csákberényiek! 

 

Közeledik a 2016. év vége. Ismét eltelt egy eseményekben 

gazdag év. 

Az alapítvány idén is megpróbálta, hogy a község lakói jól 

érezzék magukat egy-egy rendezvényen. 

Februárban rendeztünk egy sikeres farsangi bált, majd ezt 

követte júliusban a falunap. Decemberben a gyerekeknek 

egy vidám színházi előadást szervezünk, majd a felnőttek 

mulathatnak a szilveszteri bálban. 

Mint arról már beszámoltunk, az elmúlt év során, a 

bíróságon az alapítványt nem jegyezték be, nem fogadták el 

a új alapító okiratunkat és elvették a közhasznúságunkat. 

Az alapítvány januárban ügyvédhez fordult, akinek a 

segítségével sikerült a lehetetlen! Október végén megkaptuk 

a hivatalos levelet, hogy a 

  

Csákberényért Alapítvány újra közhasznú civil 

szervezet. 

 Adószámunk: 18481343-1-07 
Számlaszámunk: 10404883-50526766-65891000 

2017-től adójuk 1 %-át ismét megkaphatjuk.  

Előre is köszönjük, támogatásukat! 

 

Köszönjük ezt dr. Lévai Nóra ügyvédnőnek. A 2017. évi 

állandó rendezvényeinket kiegészítjük egy locsoló bállal, 

majd egy Retro Discoval. 

  

 

 

 

Szeretném az alapítvány nevében megköszönni 

mindenkinek a segítséget, támogatást, aki bármilyen 

módon segítette munkánkat, hozzájárult rendezvényeink 

létrejöttéhez! 
 

Nagy ünnepre készülődünk, egész évben talán ezt az 

ünnepet várjuk a legjobban. Valami különleges érzés tölti el 

a szívünket. Az Adventi illatok lengik be az otthonokat, a 

karácsony fényei ragyognak fel. A szeretetről szól ez az 

ünnep mindenkinek. A szeretetet előbb adni kell és nem 

elvárni. A szívünkben ne gyűlölet és harag, hanem szeretet, 

megbocsátás legyen. Az öröm, békesség és jóság kerüljön 

előtérbe. A szeretet száműzi a bűnt, bánatot, gondot és 

haragot. Az igazi öröm csak akkor születhet szívünkben, ha 

másokat is örülni látunk! 

A következő idézettel kívánok a magam és az alapítvány 

nevében, áldott, békés karácsonyt valamint boldog új 

esztendőt Csákberény lakóinak! 

 

" Az ünnep nem egy nap. Az ajándék nem a fa alatt vár. 

Az igazi ajándék az életben vár. És a karácsony maga az 

ajándék. Akit az élettől kaptunk." Csitáry-Hock Tamás 

  

                                                      dr. Kovács Krisztina elnök 

 

 

 

SZILESZTERI BATYUSBÁL A KULTÚRBAN 

Kedves Csákberényiek! 

 

Ünnepeljük együtt az óévet! Hozd magaddal barátaidat is! 

 

 Ha házibulit terveztél, de nem akarsz másnap 

takarítani.  

 Ha készítesz valami Nektek tetsző kaját, hozd 

magaddal, és egyétek meg ott.  

 Ha van otthon jó piád, és azt szeretnéd fogyasztani, 

azt is behozhatod. 

 

Mi azért a büfét megnyitjuk, ahol lesz üdítő, kávé, éjfélkor 

virsli. 

Sztárvendégek Ti lesztek, lényeg a jó hangulat. Tombola és 

egyéb töltelék nem lesz!!! 

A jó hangulatot Varga Zsolt (szintetizátor) és Martony Klára 

(énekesnő) - hivatásos előadóművész szolgáltatja.  

 

Belépődíj 1000.- Ft/fő 

Asztalfoglalás a szokásos módon 300.- Ft/fő.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Elkészült az Óvodai főzőkonyha teljes felújítása. 

Bár a pályázat elbírálására még várunk, az ANTSZ előírások 

miatt nem tudtuk tovább halasztani az óvodai főzőkonyha 

felújítását. 

Az évtizedek során többször bővített épület új födémet és 

tetőt kapott és valamennyi nyílászárót kicseréltük. 

A konyha belül is teljesen megújult, most már megfelel a 21. 

század igényeinek. 

Új mosdót kapott a kiscsoport és a csoportszobák burkolatát 

is kicseréltük. 

Hamarosan elkészül a külső hőszigetelés is. Ezzel az óvoda 

teljes felújítása befejeződik.  

Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Kossuth utca 

Petőfi és Bajcsy utcai szakaszának rekonstrukciójára. 

Azért erre az útszakaszra esett a választás, mert számos 

középület és kereskedelmi egység található itt. 

A megnövekedett gépjárműforgalom és a parkoló autók 

különösen a reggeli és délutáni órákban okoztak káoszt. 

A beruházás keretében lefedték az árkot és ahol a 

lakóházaktól való védőtávolság engedte,  felette térköves 

parkolókat alakítottak ki. 

Az út teljes hosszában 5,5 méteresre szélesedett. Ez a 

kétsávos út minimális szélessége. 

Napokon belül elkészül utca teljes szakaszán a másfél méter 

széles térköves járda. 

Az E-On által többször csonkolt fákat gömb szivarfákra 

cseréltük. 

Mivel építési engedély köteles beruházásról volt szó, 

a tervezőnek le kellett folytatnia az egyeztetéseket az érintett 

közműszolgáltatókkal, a Volánnal és a hatóságokkal. 

Az engedélyezési eljárás során derült ki, hogy a 

buszmegállót szabályszerűen nem lehet a Kossuth utcában 

elhelyezni. 

(A saroktól min. 15 méterre kell lennie, min. 15 méter 

hosszú legyen, lakóépülettől min. 5 méterre, kapubejáróra 

nem lóghat rá stb.) 

Jelenleg folyik a lehetséges új helyszínek vizsgálata. A 

legközelebbi olyan helynek ami megfelel az előírásoknak a 

Hősök tere tűnik. 

Ez a helyszín a  Petőfi utcaiaknak 207 m plusz távolságot 

jelentene, a többi utca esetében ez 20-80 m. 

A Kossuth-Petőfi utca sarkán megváltozott a 

forgalmi rend, a két legszélesebb utca lett a fűút. 

Bízunk benne, hogy a változásokat az autósok hamar 

megszokják és a megszépült településközpont elnyeri a 

Csákberényiek tetszését. 

A beruházás következő tervezett szakasza az óvoda-

önkormányzat előtti útszakasz lesz, hiszen itt is kaotikus a 

reggeli parkolás. 

 
Dr. Vécsei László  

Polgármester 

ISKOLAI KRÓNIKA 

Bár még csak szűk két és fél hónap telt el a tanévből, eddig 

is sikerült olyan tartalmakkal megtöltenünk, melyek – 

reméljük – sok kisgyermeknek adott maradandó élményt, 

emléket. 

Iskolai életünk vele járói, hogy minden tanév elején 

megköszönjük az elmúlt esztendő Szülői 

Munkaközösségének a munkáját és új vezetőséget 

választanak az osztályközösségek szülői közösségei. Így 

volt ez szeptember 19-én is, ahol új („régi”) SzM elnököt és 

pénztárost választott a közösség Belecz Andi és Kaiser 

Csilla személyében. Ekkor beszéltük meg a tanév fontosabb 

eseményeit is, valamint az aktuális dolgainkat. 

Szeptember 30-án a 3. és 4. osztály Magyaralmásra 

látogatott üzemlátogatásra. Abban a gyümölcsösbe jártunk, 

ahonnan az iskolagyümölcs programban a gyümölcsöt és 

almalevet kapjuk. Jó volt látni a gondos, tervszerű 

gazdálkodást, láthattuk, hogyan készül a 100 %-ban tiszta 

almalé. Köszönjük a lehetőséget és a kedves vendéglátást 

(tízóraival vendégeltek meg bennünket) Németh Andrea 

vállalkozónak, valamint a helyi sportegyesületnek, hogy a 

gyerekek szállításához biztosították a kisbuszt! 

Október 4-én nagy izgalommal várta gyermek és felnőtt a 

találkozást a XX-XXI. század egyik kiváló ifjúsági írójával, 

a nemzetközi IBBY- és Janikovszky Éva-díjas Nógrádi 

Gáborral. Rákészültünk, már az előző héten sok-sok 

részletet olvastunk műveiből, sőt a 4. osztály még a 

Gyerekrablás a Palánk utcában - című filmet is megnézte, 

melyet az író regényéből készítettek. Az író-olvasó találkozó 

ragyogóan sikerült. Persze ehhez kellet Nógrádi Gábor 

személyisége is, aki kitűnő társalgó, aki nagyon ért a 

gyerekek nyelvén. Az egy óra, melyet körünkben töltött, 

gyorsan és jó hangulatban röppent el. A gyerekek még 

napokig emlegették kedves személyét. 

Még ugyan ezen a napon délután Mátrai Júlia zeneiskolai 

tanárnőnek köszönhetően megemlékeztünk a zene 

világnapjáról, mely további szép és kedves színfoltja volt a 

napnak. 

Október 6-án valamennyi osztályunk megemlékezett az 

aradi vértanúkról, a kivégzett hős tábornokokról. 

Október 8-án iskolánk 2. osztályosai műsorral köszöntötték 

az időseket községünk Idősek Napi ünnepségén. Köszönet 

Schüller Márta tanító néninek a gyermekek felkészítéséért. 

Október 23-án, sok-sok csákberényivel együtt, sok iskolás is 

részt vett – véleményem szerint – az utóbbi idők egyik 

legszínvonalasabb ’56-os megemlékezésén. Köszönet érte a 

Kákics együttesnek és az Önkormányzatnak. 

Október 27-én a szokásos – kincsesbányai iskola által 

szervezett – Kazinczy komplex tanulmányi versenyre 

utaztunk 3 tanulóval (Asztalos Annával, Szücs Danival és 

Vereckei Ákossal). A csapat szoros versenyben, 11 

csapatból a 4. helyen végzett. Gratulálok a gyerekeknek és 

az őket felkészítő kollégáknak. 

Aztán következett egy kis szusszanás, őszi szünet, majd 

ismét a tanulásé lett a fő szerep. 

November 11-én délelőtt 11 órakor (11-11-11 = 11. hónap 

11-én 11 órakor lépett életbe a szerződés) a 4. 

osztályosainkkal részt vettünk az I. világháborút lezáró 

fegyverszüneti szerződés aláírásának 98. évfordulója 

tiszteletére, a Krajcáros Alapítvány által országosan 

szervezett megemlékezésen a Hősök terén található I. 

világháborús emlékműnél. 

Titokzatos „meghívót” kaptam ugyan erre a napra Strasszer 

Ibolykától és férjétől, Szücs Gyuritól. Menjek le este 7 órára 

az iskolába. Jó. Lemegyek, ezen ne múljék (De minek? – 

járt az agyamban.) És jött egy olyan meglepi, amire 

álmomban sem gondoltam. Ez a kedves házaspár sem pénzt, 
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sem időt nem sajnálva, a nyáron kapott klassz fémből 

készült masszív öltözői padjainkra szép, esztétikus, 

praktikus ülőpárnát varrtak (jobban mondva saját 

elmondásuk szerint Gyuri volt a „tettes”). Nagyon 

köszönjük! 

Természetesen a november és december is tartogat tartalmas 

programokat, melyek megvalósulásáról a következő 

lapszámban olvashatunk. 

Csákberény, 2016. november 

Borbély József 

Tagintézmény-vezető  

 

ÜNNEPELTÜNK 
 
Az 1956.-os október 23-i események méltó 

megünneplésének szervezése minden évben elgondolkodtató 

feladat. Talán nem is ünnepről, hanem emlékezésről kell 

beszélnünk. Az akkori események részesei még itt élnek 

közöttünk, s a történelmi tényeket sokan sokféleképpen 

értelmezik. Egy biztos, akik ott és akkor felléptek, a mi 

jövőnkért álltak ki, s szenvedték meg az azt követő időket. 

 Az idei október 23-i esténket a Kákics Zenekar által 

bemutatott forradalmi események, emlékező gondolatok a 

zenei kísérettel együtt tették magasztossá. A katolikus 

templom kertjében a kopjafánál elhelyezett 60 mécses, az 

emlékezés virágai, a közös imádság megkoszorúzták ezt az 

érzést.  

Köszönjük, hogy sokan eljöttek és méltó módon együtt 

emlékezhettünk.  

Sáfrán Andrásné képviselő 

Csáberény Község Önkormányzata 

 

 

BERZENKEDÉSEM 

Szeretném rögtön az elején leszögezni, hogy alábbi 

írásommal nem szeretnék senkit megsérteni! Tanítani 

szeretnék ezúton is, mert ez a hivatásom. 

Ott kezdem, hogy volt egy fantasztikus október 23-i 

megemlékezés. Úgy gondolom, sokunk véleménye, hogy le 

a kalappal a Kákics együttes műsora előtt. De erről biztosan 

más is megemlékezik e hasábokon. Én azonban nem a 

műsorról, annak méltatásáról szeretnék szólni, hanem egy 

jelenségről, mely az utóbbi időkben gyakran előfordul. Egy 

olyan ifjú szülői magatartásról, mely úgy gondolom, nem 

helyén való.  

Nevezetesen arról van szó, hogy fiatal szülők – teljesen 

jogosan – részt kívánnak venni családjukkal egy-egy 

megemlékezésen, ünnepélyen. Ezzel nincs is semmi baj. 

Sőt, nagyon dicséretes, hogy már pici gyermeküket is a 

méltóságos ünneplésre szeretnék nevelni. Sajnos ebből – 

úgy veszem észre – pont a méltóság és a nevelés része 

marad ki! Egy pici gyermektől nem nagyon várható el, hogy 

háromnegyed órát, vagy akár majd másfél órát türelmesen, 

nyugodtan végig üljenek. És ekkor jön a szülő felelőssége. 

Amikor már látja az ember, hogy elfogyott a türelem, fel 

kell állni, meg kell fogni a gyermeket, és ki kell vele menni 

az ünnepségről, bármennyire is nem akaródzik, mert a szülő 

természetesen kíváncsi a műsorra. Sajnos ez nem így történt 

ezen a megemlékezésen. Apró gyermekek szaladgáltak, 

viháncoltak, hangoskodtak – esetenként még felnőtt 

közreműködéssel is – a műsor alatt. Úgy hiszem, senkinek 

nincs joga mások mély érzelmektől áthatott emlékezését, a 

művészek odaadó munkáját, játékát megzavarni, márpedig 

most ez történt.  

Éppen ezért a legnagyobb tisztelettel kérek mindenkit, hogy 

próbáljunk meg közösen ezen változtatni az 

elkövetkezőkben, ne rontsuk el egymás szép pillanatait, 

perceit! Merem ezt kérni azért is, mert a feleségemmel 

felneveltünk három gyermeket, s viccesen azt szoktuk 

mondani, hogy Ők halmozottan hátrányos helyzetűek voltak. 

Ritkán volt nagyszülő kéznél azon a számtalan (1979-től) 

ünnepségen, megemlékezésen, melyen részt vettünk, 

sokszor úgy, hogy ott voltak velünk. De soha nem 

fordulhatott elő, hogy a gyerekeink fegyelmezetlensége 

megzavarjon egy megemlékezést! 

Sajnálom ezt az idei évi október 23-i szép estét, hogy 

beárnyékolta néhány renitens magatartású gyermek. És nem 

a gyermek a hibás! 

Abban a reményben fejezem be írásomat, hogy „Jövőre, 

veletek, ugyan itt!” – CSAK MÁSKÉNT. 

        

 Borbély József  

ÓVODAI HÍREK 

Izgalmasan és mozgalmasan telik az ősz az óvodában. Az 

építkezés még teljesen nem fejeződött be, a külső szigetelés 

most van folyamatban.  

 

A belső munkák elkészültek - október elején vettük birtokba 

a teljesen megújult konyhát, ami a mai kor elvárásainak 

megfelelő módon lett felújítva, valamint a csoportszobák, az 

iroda, a gyerekmosdók is megszépültek. Aljzatburkolat, 

ablak és radiátorcsere szolgálja a gyerekek biztonságos, 

esztétikus környezetének kialakítását.  Hát, már nagyon ránk 

fért ez a megújítás, köszönjük az Önkormányzatnak ezt a 

nagy munkát. 

 

A mindennapi játékos tevékenységeket egyéb programok 

színesítik. Voltunk Söréden, Mihály napi vásáron, aztán a 

Kákics Zenekar vendégeskedett az oviban, hangulatos őszi 

koncerttel, táncházzal szórakoztatva a gyerekeket. 

A Dömötör nap minden éven nagy eseménye óvodánknak, 

ez a bárányok behajtásának napja volt régen. A Sörédi 

óvodások is velünk játszottak ezen a napon, amikor is 

betereltük a magunk készítette bárányokat, aztán sok 

érdekes, őszi betakarítást imitáló játékkal gyűjtögethették a 

gyerekek a szilvamag pénzecskéket, amit aztán a Dömötöri 

vásárban vásárfiára költhettek. Idén a szülőket is játékba 

hívtuk, „báránykészítő versenyt” hirdettünk számukra. 10 

saját kezűleg alkotott báránykát tereltek be az ügyes kezű 

családok – az eredményhirdetés az őszt lezáró András napi 
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táncházban tartjuk meg a gyerekekkel. (Titkosan megsúgom, 

hogy mindenki első helyezett lett és egy különdíjas bárányka 

is van közöttük.) November beköszöntével egyre kevesebb 

időt tudunk a szabad levegőn tölteni, ilyenkor különösen jó, 

hogy van tornaszobánk… 

Aztán november 11-én ismét vendégségbe mentünk, most 

csókakőre voltunk hivatalosak. Születésnapi „bulira” vártak 

bennünket, ugyanis 40 éves lett az óvodájuk – volt táncház a 

3falu Bandával, tortaevés és bábszínház.  Itthon pedig már a 

babaköszöntőre készülünk a nagyobbakkal, kis köszöntő 

műsorral ajándékozzuk meg a tavaly született apróságokat. 

A novembernek is egy-kettőre vége, lesz még benne fonós 

hét, aztán „András zárja a hegedűt”, kezdődik a csendes 

ádvent időszaka.  

December 6-án várjuk a Mikulást, az igazi ősz szakállú jön 

el hozzánk, aki már 84 éves és még mindig örömmel 

ajándékozza meg a gyerekeket. 

Az adventi 2. hétvégén a Betlehemnél közös éneklésre 

várjuk a gyerekeket, szeretnénk, ha minden kis ovis ott 

lenne akkor (is) velünk. Egy kis Mikulás ajándék, ami bent 

maradt a puttonyban, december 9-én kerül elő - bábszínház 

lesz az oviban.  

Aztán készülünk az ünnepre – a gyertyafényes karácsonyra 

december 21-én délelőtt várjuk a családokat  a 

nagyszülőkkel együtt. Tudjatok róla, hogy december 23-tól 

december 30-ig az óvoda zárva tart. (Január 2-án hétfőn 

nyitunk.) 

 

Közben a nagyok iskolakészültségi mérései zajlanak, a 

kicsik közül van, aki még most szokik be az óvodába, 

dolgozik a logopédus a beszédhibák javításán, a 

szenzomotoros tornán pedig nem csak a mozgás , de az elme 

is csiszolódik. Akinek szükséges, a fejlesztő foglalkozások 

segítik a nehézségek leküzdését külön foglalkozások 

keretében.  Hétfőn és szerdán délután hittanon vehetnek 

részt a gyerekek. 

És játszunk, énekelünk, mesélünk, barkácsolunk, 

számolunk, tornázunk, ismerkedünk a környezetünkkel, 

tapasztalatokat szerzünk, jól érezzük magunkat az óvodában. 

Remélem, így van, kedves Szülők és Gyerekek! Mi 

igyekszünk mindent megtenni ezért. 

Sáfrán Andrásné 

óvodavezető

KEDVES OLVASÓ 

Köszönjük az adó 1%-os felajánlásokat, amiből 

egyesületünk a tavalyi év után 195.000.-Ft összegben 

részesült. A felajánlott összegből a gyerekek nyári Retye-

rutya táborához, az újszülöttek Babaköszöntőjéhez, az 

Adventi vasárnapok megszervezéséhez, a Rétes 

fesztiválhoz, a Tájház működtetéséhez járultunk hozzá.   A 

2016-os évi adóbevallások elkészítésekor is várjuk 

hozzájárulásaikat. Amennyiben ezt megtennék, a rendelkező 

nyilatkozatban a következő adószámot kell feltüntetni: 

18274910-1-07. 

                

Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

 

EMLÉKEZÉS NAPJA CSÁKBERÉNYBEN 

 

 

 

 

 

 

 

A hadigondozással és a katonasírok ápolásával foglalkozó 

„Krajcáros” alapítvány országos felhívásához ez évben is 

csatlakozva a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület 

szervezésében november 11-én délelőtt 11 órától 

megemlékeztünk az I. világháborúban hősi halált halt 

katonákra. Megszólaltak a katolikus és a református 

templomok harangjai, az általános iskola igazgatója, a 

negyedikes diákok és a nyugdíjas klub megemlékezést 

tartottak a Hősök terén álló emlékműnél. Székely Sándor - a 

biológusként doktorált természetkutató és természetvédő, 

saját hangú öt kötet vers költője - a Nagy Háborúban 

sebesült nagyapjára emlékeztető „hószínek nagyapával” 

című versével idézte a múltat. Végezetül elhelyeztük az 

emlékezés pipacsos koszorúit és a résztvevők mécseseinek 

lángja zárta a rendezvényt. 

 

SZ.G. 
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SZENT MÁRTON BÚCSÚ 

November 13-án (vasárnap) került sor helységünk Szent 

Márton tiszteletére felszentelt római katolikus templomának 

búcsújára. Az idén ez egy kiemelt egyházi esemény volt, 

hiszen 2015 márciusában a 2016-os évet Szent Márton-

emlékévnek nyilvánította a magyar kormány a Savariában (a 

mai Szombathely) 1700 éve, 316-ban született Tours-i Szent 

Márton (hazánk egyik védőszentje) emlékére és tiszteletére. 

Magyarországon összesen 107 helységben van Szent 

Márton-templom, ezek közül a Székesfehérvári 

Egyházmegyében mindössze kettőben: Csákberényben és 

Szigetszentmártonban. 

Az ezúttal zsúfolásig megtelt templomban az ünnepi 

szentmisét egyházmegyénk főpásztora, Spányi Antal 

Székesfehérvári püspök celebrálta Ugrits Tamás atyával 

(pápai káplán, püspöki tanácsos), Mórocz Tamás 

plébánosunkkal és Horváth József atyával közösen. A 

szentmisén részt vett Dr. Vécsei László polgármester és a 

Református Egyházközséget képviselve Kovács Miklós 

gondnok is. 

A szentmise kezdete előtt Sörédi Zsuzsanna hitoktató 

irányításával az iskola hittanos diákjai – Vereckei Lilla, 

Pakodi Gergely, Szűcs Dániel és Trampler Levente – 

versben üdvözölték főpásztorunkat, majd közülük Lilla 

virágcsokrot nyújtott át neki. Ezt követően a helyi Katolikus 

Egyházközségi Képviselőtestület világi elnöke, Takács 

Tibor mondta el üdvözlő beszédét.  

 

 
A versmondó hittanosok                                                

 

A szentmise alatt természetesen sor került a Szent Márton-

főoltár megkerülésére és az ereklye-csókolásra is. 

 

 
Oltár megkerülése 

 

Ez egy nagyon régi, sajátos helyi hagyomány a búcsú 

napján. Magyarországon mindössze két Szent Márton-

ereklye létezik: az egyik a Pannonhalmi Főapátság 

bazilikájában, a másik pedig Csákberényben (erre büszkék is 

vagyunk), de csak a templom búcsúján teszik közszemlére 

(a Bodajki Plébánián őrzik). 

A szentmise befejezése előtt ritka szép eseménynek voltunk 

szemtanúi, ugyanis Spányi Antal püspök úrnak éppen 

november 13-án van a születésnapja. Az alkalmi kórus 

(Sepsiné Takács Erika a gyerekeivel, Takács Anita fiai, 

Takács Tibor és a hittanosok) egy szép dallal (gitárkíséret: 

Takács Anita és Sörédi Zsuzsanna) köszöntötte 

főpásztorunkat, majd Takács Tibor testületi elnök Kőrösi 

Ödön és Pintér Balázs testületi tagok kíséretében a 

Csákberényi hívek jókívánságait tolmácsolta és születésnapi 

ajándékként átadta Máhr Ferenc Csákberényről készült 

festményét.  

 
Alkalmi kórus 

 

A szentmise után megyéspüspökünk megszentelte a Kossuth 

utca templom előtti (Petőfi és B. Zsilinsky utcák közötti) 

felújított, aszfaltos és térköves szakaszát.  

 

 
Az utcaszakasz megszentelése 

 

Ez után minden résztvevő szabadon megtekinthette a 

november 5-i (szombat) önkéntes munkaakción kitakarított 

plébániaépület helyiségeit, ahol szerény agapé (pogácsa és 

üdítő) várta az érdeklődőket. Hálás köszönet Mindenkinek, 

aki munkával, vagy bármilyen más módon vett részt, az 

ünnepélyes búcsú előkészületeiben, hogy méltó módon 

ünnepelhessük Szent Márton születésének 1700. 

évfordulóját. 

 

Szöveg és képek: Takács Antal 
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ÓRIÁS DOLGOK

Jóérzéssel mesélnék Mindannyitoknak az Óriás-

dolgainkról… 

Nem csak azoknak, akik horgolótűt 

tartanak időnként a kezükben, nem csak 

azoknak, akik ilyen-olyan módon 

dolgozgatnak a fonalakkal… mesélném 

ezt a Többieknek is. 

Már harmadszor szerveztünk találkozót itt 

Csákberényben, augusztus utolsó szombatján. Összehordtuk, 

amit addig készítettünk, majd igyekeztünk valami közöset 

alkotni belőle. Az első két nagy Takarózás után kellett egy 

kis pihenő, így készítettünk egy Óriás Horgolt Mesekönyvet, 

ami természetesen az eddigi életünkről szól. A gyerekeknek 

színes látványosság, de a „mese” igazán Nektek szól, 

Anyukák, Nagyik, kedves Férfi-családtagjaink… Nektek 

szerettük volna elmesélni, hogy mi mozgatja a csoportunk 

Tagjait, miért készítünk MÁSOKNAK ajándék takarókat… 

hogyan kovácsolt mindez össze néhány száz kézimunkás 

Lányt és Asszonyt az ország minden régiójából. Olyannyira, 

hogy idősen, fájós lábbal is nekiindulnak a hosszú útnak… 

vagy csomagolják a családot, gyerekeket és ide szervezik a 

nyár végi kirándulást… 

Korábban tonnányi maradékot feldolgozva, no meg jókedv-

hozónak némi új, támogatói fonalat megmunkálva… már 

elmondhatjuk, hogy az ország sok-sok otthonában 2500 

gyerek takarózhat az Óriás csoport Tagjainak munkájával. 

Óriás öröm a Gyerekek vidámsága, a meglepetés az 

arcukon, a sok mosoly, a bátortalan ölelés. Mindettől mi 

lettünk gazdagabbak!!  Más érzés ez, mint egy vásárolt plüss 

ajándék, egy baba, egy műanyag autó átadása… A takaróval 

a saját munkánk ölel át másokat… így bizony mindkét 

irányban melegséget ad a sok elkészült négyzetünk… 

Hogy ez miért jó Nektek?? Bizony nincs kézzel fogható 

haszna - ámde szívesen mesélném, hogy jó párszáz ember 

térképére felkerült Csákberény, több tucatnyian hoznak 

kedves gondolatokat „gyerekszáj-mondatokat” a csoport 

életébe…  milyen csodálatos helynek találták ezt a kis 

községet, irigykednek Rátok, a helyre, ahol élhettek, az 

összefogásokra, az életre, a gyönyörű természetre, ami 

körbevesz itt mindent… Sok-sok újságcikk mesélt az elmúlt 

három évben a Csákberényi Óriásról. 

Most a Csákberényi Óriás Horgolt Mesekönyv indult útjára 

az ország területén, viszi a hírt arról a régi-régi jóleső 

igazságról, hogy bizony „adni jó”. A mesés óriás megjárta 

már nyár óta Sopron városát, Sárvár gyönyörű várát… most 

pedig a megyében készülődnénk egy előadásra, majd 

december derekán Budapest a cél…onnan pedig tovább az 

ország keleti megyéibe vándorol… A mesekönyv mesél és 

remélhetőleg megint gyűjt nekünk némi fonalat, hogy jövőre 

is készülhessenek a takarók… még több Gyermekotthonba 

jussunk el velük.   

Találkozóinkat – most már mondhatni – évről-évre 

augusztus utolsó szombatjára szervezzük, ám addig is 

szívesen várnánk érdeklődőket (kortól-nemtől függetlenül), 

akik örömmel kipróbálnák a horgolás „tudományát”:  hiszen 

hetek alatt saját kedvenc-párnát, karkötőt, fülbevalót, 

kabalát, sálat készíthettek a saját és mások örömére  . 

Ezzel kapcsolatban Balázs Juditot kereshetjük a 

művházban!! … egyéb takarós kérdésekre pedig ezen az 

email-címen kaphattok választ: oriastakaro@gmail.com 

(korábbi videókat a Youtube-on is találhattok, ha beírjátok a 

keresőbe az Óriástakaró kifejezést) 

Alig győzném sorolni a sok helyi Segítő nevét, akik 

támogattak minket a rendezvényünkön ezer féle dologban, 

tervezett és váratlan fordulatokban… kiszámított és 

lehetetlennek tűnő feladatokban. Így felsorolás helyett 

MINDENKINEK köszönöm inkább.   

Most pedig a figyelmet köszönöm és kívánok örömteli 

készülődést az ünnepekre! 

Üdvözlettel: Mátyásné Csobán Erika 

 

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS CSÁKBERÉNYBEN 
 

A Vértes ölelésében elhelyezkedő szerény kis falunk 

október harmadik hétvégéjén egy nagyszabású 

sporteseménynek volt a színhelye. A Magyar Tájékozódási 

Futó Szövetség megbízásából a budapesti Tabáni 

Spartacus SKE egyesület rendezésében október 15-én és 

16-án Csákberényben és a Vértesben került sor a sportág 

legkiemelkedőbb versenyére, a 2016-os Országos 

Egyesületi Váltóbajnokságra (szombat), illetve az 

Országos Normáltávú Egyéni Bajnokságra. A nemzetközi 

jellegű versenyen német, szerb és román versenyző is 

szerepelt. A rendezvény védnöke Dr. Vécsei László, 

Csákberény polgármestere, fővédnöke Törő Gábor 

országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke 

volt. 

Előzetesen, a rendező egyesület illetékese – Bujdosó István 

– felkereste a Dózsa u. páratlan oldalán lévő telkek 

tulajdonosait és egy tájékoztató levelet adott át nekik, 

valamint a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében 

beleegyezésüket kérte a telkek hátsó, erdő felőli részének 

(gyepes területek) használatához, amit meg is kapott. 

Az előkészületek október 14-én (péntek) zajlottak. A Dózsa 

utca eleji néhány telken jelölték ki az alkalmi parkolóhelyet. 

Az utca végi hat-hét telken alakították ki a versenyközpontot 

(nyomvonalkitűzés, rajt – cél, rendezvénysátrak, 

eredményhirdető tábla, hangosítás, büfé, mobil WC-k 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek). 

 

Október 15-én a váltóbajnokságra benevezett klubok 

csapataiban valamivel több, mint hatszáz versenyző 17 

kategóriában küzdött a helyezésekért. Délután, a verseny 

vége felé eleredt az eső, ezért mindenki aggodalommal 

gondolt a holnapra, a második versenynapra. Október 16-án 

ugyan borús reggelre ébredtünk, de később szétoszlott a 

felhőzet és gyönyörű napsütésben zajlott az érdekesebbnek 

bizonyuló normáltávú egyéni bajnokság. Erre a versenyre 40 

klub 1032 versenyzője mellett 14, egyesületen kívüli 

versenyző is benevezett, többek között Vécsei Kata, Vécsei 

Bendegúz és Sáfrán Andrásné is, de ténylegesen valamivel 

kevesebben indultak, mivel egyesek időközben visszaléptek. 

A nők 20, a férfiak 19 kategóriában versenyeztek az 

érmekért. Helybeli tájfutónk, Takács Csaba a TTE Tipo 

Tájfutó és Környezetvédő színeiben, saját kategóriájában, 

a harmincnégy induló közül az előkelő hetedik helyen 

végzett. Gratulálunk neki.  
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A versenyközpont 

 

A kétnapos versenyt nagy érdeklődés kísérte. Az ország 

minden tájáról érkeztek a versenyzők és kísérői. Már 

szombaton is nagy volt a forgalom, vasárnap pedig szinte 

özönlöttek falunkba az idegen autók. A több mint kétszáz 

gépkocsinak kicsinynek bizonyult az alkalmi parkoló. A 

Zsigmond testvérek épületétől egészen a gesztenyefasor 

végéig, a kanyarig vesztegeltek a járművek az orondi út 

minkét oldalán. A két nap alatt sokan megfordultak nálunk. 

Voltak közöttük, akik most jöttek el hozzánk először. Voltak 

közöttük olyanok is, akik már jártak itt valamikor és 

tapasztalhatták, hogy az utóbbi években mennyit fejlődött és 

szépült helységünk. Reméljük, pozitív véleményekkel 

távoztak tőlünk. 

 

 

 
 

Az alkalmi parkolóba nem fért autók egy része 

 

A versenyek után, hétfőn a használatba vett telkeken nyomát 

sem lehetett látni annak, hogy a terület valamilyen 

rendezvénynek volt a helyszíne. Minden kellék el lett 

szállítva, sőt, ami a hulladékot illeti, egy papír zsebkendőt 

sem lehetett észlelni a nagy, összefüggő zöld gyepen. 

Elismerésünk a rendezőknek. 

Mi is az a tájékozódó futás – röviden tájfutás. Íme, idézet 

a rendező egyesület tájékoztató leveléből: „Sportágunk a 

kikapcsolódás különleges formáját adja a XXI. század 

emberének: sport közben visszavezeti a természetbe, az 

egészséges környezetbe, fejleszti a problémamegoldó és 

döntőképességét. 
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A versenyek során nemcsak a terep, de a környék természeti 

szépségeinek, földrajzi, kulturális kincseinek felderítésére is 

alkalom nyílik.” Ez valóban így igaz.  

Ez a sport a skandináv országokban a legnépszerűbb, 

de időnként a magyar versenyzők is jól szerepelnek a 

világversenyeken. Érdemes megemlíteni, hogy a női 

versenyzők közül Monspart Sarolta (első nem 

skandinávként) 1972-ben világbajnokságot nyert, míg Oláh 

Katalin kétszeres világbajnokunk: 1991-ben és 1995-ben.   

                                                                                                              

Szöveg és képek: Takács Antal    

  

ÖNKÉNTESSÉGBŐL JELES 
 

Magyarországon a HM Társadalmi Kapcsolatok és 

Hadisírgondozó Hivatal foglalkozik a hadisírok 

nyilvántartásával. Idővel Önkormányunkhoz is érkezett 

tőlük felkérés, hogy vegyük jegyzékbe a temetőben 

található, azonosítható hadisírokat. Annak idején, amikor 

Kőrösi Ödön úr precízen feltérképezte a római katolikus 

temetőben lévő sírhelyeket (a Temető Nyilvántartás szerves 

része a temető térképe), talált öt, a sírfeliratok adatai alapján 

azonosított hadisírt. Ezek nyilvántartásba lettek véve, de ez 

év őszéig más nem történt velük. Az itt eltemetett katonák: 

Kiss József – 1945 márciusában (élt 56 évet); Siklósi 

Ferenc – (élt 28 évet); K. Vajda Sándor –1945. március 

15-én (élt 24 évet); Kindlinger János, honvéd –  1945-ben 

(élt 37 évet) és Básthy Tibor páncélos hadnagy – 1945. 

március 9-én; a II. Világháborúban estek el. 

 

 
 
                 Egy a hadisírok közül                                                      A megemlékezők       

  
A közelmúltban Stumfold Józsefné – Marika hazafias 

magatartásból, tisztán önkéntes alapon, példaértékű munkát 

végzett: Kigazolta, letakarította és lehetőségekhez mérten 

nagyon szépen rendbe tette mind az öt hadisírt és 

megtisztította azok sírfeliratait. 

Október 22-én, 56 jubiláris, hatvanadik évfordulójának 

előnapján Kőrösi Ödön alpolgármesternek, Takács Tibor, 

a helyi Római Katolikus Egyházközségi Képviselőtestület világi 

elnökének és néhány honfitársunk jelenlétében Marika 

nemzeti színű szalagot (Nyugodjanak békében – 2016 

felirattal) kötött a síremlékekre. A mécsesek és a virágszálak 

elhelyezése után a jelenlévők imádsággal rótták le 

kegyeletüket a hadisírok előtt.   

Hazafias cselekedet lenne, ha a megemlékezést az itteni 

hadisírokban nyugvó katonákról a továbbiakban a falu 

ifjúsága, diákjai ápolnák, évente egy-egy virágszál 

elhelyezésével tiszteletüket tennék sírjaiknál.  

                                                                                                             

Szöveg és képek: Takács Antal   

 

KÖNYVADOMÁNY 

Petik Magdolna és húga Petik Henrietta a Csákberényi 

községi könyvtárnak adományozták édesapjuk Petik Ernő 

nyugalmazott hídépítő főmérnök 3000 db. értékes könyvből 

álló hagyatékát.  

Ezzel a felnőtt könyvtár állománya 8.000 kötetre nőtt.           

A könyvek katalogizálása folyamatban van, hamarosan 

kölcsönözhetőek lesznek. 
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KEDVES CSÁKBERÉNYIEK 

 
 

Hosszú idő után újra megnyitja ajtaját a Közösségi könyvtár 

a Művelődési házban. Sok szeretettel várunk minden olvasni 

vágyót minden hétfőn 9.00-16.00, szerdán 13.00-18.00, 

pénteken 13.00-16.00 és minden hónap utolsó szombatján 

15.00-18.00. Ha ettől eltérő időben szeretne valaki betérni 

hozzánk előre egyeztetve megoldjuk. Elérhetőségeink a 

Facebookon a Művelődési ház profilján és a Művelődési ház 

ajtaján megtalálható. 

Könyvtárunkban megtalálhatóak a kötelezőn és ajánlott 

olvasmányok 5-12. évfolyamig, sok tanulást segítő 

kiegészítő olvasmány, érettségire és nyelvvizsgára felkészítő 

anyag. Aki romantikus, bűnügyi, történelmi regényt keres, 

számos új és régebbi kiadás között válogathat, az életmód,  

az ezoterika, a természetismeret és a szépirodalom és a 

régebbi, valamint a legújabb ifjúsági regények mellett. 

Aki gyermek - mese könyvet keres, az iskola emeletén 

kialakított gyermekkönyvtárban várjuk minden csütörtökön 

15-17.30 között.  

 

Balázs Judit

 

ADVENT 
 

 A „Nefelejcs” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Szeretettel hívja és várja a 

falu minden lakóját, ismerőseit ADVENT NÉGY VASÁRNAPJÁN 16.30 órára a 

BETLEHEMHEZ 

(2016. november 27., december 4., december 11., december 18.) 

a Vértes Gyöngye Vendéglő melletti parkolóba  az ÜNNEPI GYERTYAGYÚJTÁSRA 

Kis műsorral, meleg teával, forralt borral, süteménnyel várunk mindenkit! 

(Bögréje legyen a kabátzsebben!) 
  

Házigazdák: 

 

1. gyertyagyújtás – Református Egyház 

2. gyertyagyújtás – Ifjúsági Klub, valamint a Nyugdíjas 

Klub és a Vöröskereszt 

3. gyertyagyújtás – Katolikus Egyház 

4.gyertyagyújtás  – „ Nefelejcs” Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület 

 

Kedves Csákberényiek! 

Hogy az ünnepi kínáló asztalunk minél gazdagabb legyen, 

köszönettel fogadunk minden családtól bármelyik 

vasárnapon egy kistányér házi süteményt, a boros 

gazdáktól pedig a forralt borhoz bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Középiskolások! 

A közösségi szolgálathoz szükséges feladataitokat 

egyesületünknél is tudjátok teljesíteni. Az adventi 

vasárnapokon a szervező munkába bekapcsolódva 

megtehetitek ezt, várjuk jelentkezéseteket! 

(Sáfrán Andrásné - tel:06 20 979 0563) 

 

 

Kedves Gyerekek! 

A második vasárnapon léggömbökre kötve világgá eresztjük 

a Csákberényiek karácsonyi jókívánságait. Kérlek 

Benneteket, rajzoljatok, írjatok néhány gondolatot egy 

10x10 cm-es géppapírra és juttassátok el november 30-ig az 

óvodába, és legyetek ott december 4-én is a 

gyertyagyújtáson. 

 

Kérdéssel, egyéb információval kapcsolatban keressetek 

telefonon, illetve személyesen, illetve Szabó Dénesné (Kati) 

postásként járja a falut, szinte minden házhoz betér. 

 

Sáfrán Andrásné 
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Csákberényi téli túrák  

 
 

   
 

Pinceszer - Römpöly 14 3 
 

2017.01.07  
 

 

Csákberény Alsó-cservágás Felső-cservágás Csókakői-vár Csókakő Aranyhegyi-szőlők Orondi-szőlők Csákberény 

Művelődési Ház, Csákberény, Merán park 7. 

 9:00-10:00 óra  1200 Ft  14 km  250 m  célzárás  29 E16/5 17,8  

 

Pinceszer - Fürkész 7 3 
 

2017.01.07  
 

 

Csákberény Művelődési Ház Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum Vértesi Panoráma Tanösvény Tájház Csákberény 

Művelődési Ház 

Művelődési Ház, Csákberény, Merán park 7. 

 9:00-10:00 óra  1000 Ft  7 km  180 m  nincs 9,7  

 

Minden távhoz: 

Nyitott pincék! Borkóstolási lehetőség az Ezerjó borút borospincéiben! A rajtnál meleg egytálétel rendelhető ebédre. 

Nem szeretnénk eldobható poharakkal terhelni a környezetet, ezért arra kérünk, gondolkozz te is zöldben és hozz magaddal, vagy vásárolj a 

rajtban korlátozott számban kapható tartós bögrét! 

Létszámkorlát! Előnevezési lehetőség! A túrán összesen 400 főt tudunk indítani ellátással és helyszíni díjazással! (Römpöly - 300 fő; Fürkész - 

100 fő)! A létszám fölött indulók nevezési díja nem változik! Elmaradt díjazást nem postázunk, következő túránkon vehető át. Előnevezőknek 

mindez garantált! Előnevezési lehetőség 2017. 01. 03-ig: kalandposta@gmail.com A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt! A 

rendezőktől kártérítés nem igényelhető!  

Szintidő nincs, de a cél 16:00-kor zár! 14:00 után a Vértesi Erdő Zrt. kezelésében álló területeken tartózkodni TILOS! 

A túra a Fejér Megye Teljesítménytúrázója mozgalomba elszámolható. 

Térkép: Vértes turistatérképe. 

Kalandozók Klubja 

Tarnai Ferenc 

(30) 368-9263 

e-mail: kalandposta@gmail.com 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2016. NOVEMBER 14. 

  „A mi kincsesládánk” – 

Vetélkedővel népszerűsítjük 

nemzetünk és megyénk értékeit 

Fejérben „A mi kincsesládánk” 

címmel a Fejér Megyei Értékek és 

Hungarikumok ismereti 

vetélkedőjét rendezi meg a Fejér 

Megyei Önkormányzat a 

Földművelésügyi Minisztérium 

sikeres HUNG-2016 pályázatán 

elnyert 3 millió forintos pályázati támogatásból.  A 

Minisztérium „A nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására” meghirdetett 

pályázati felhívására Fejér megyében kétfordulós vetélkedőt 

szervezünk a megye általános és középiskolás diákjai 

számára. A 4 fős csapatok jelentkezését és a feladványok 

beküldési idejét meghosszabbítottuk, azokat november 30-ig 

várjuk a kincseslada@fejer.hu e-mail címre. A 

Földművelésügyi Minisztérium „A nemzeti értékek és 

mailto:kalandposta@gmail.com
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Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésnek, megőrzésének és gondozásának 

támogatására” hirdetett országosan HUNG-2016 pályázati 

felhívást. A Fejér Megyei Önkormányzat „A mi 

kincsesládánk” - Fejér Megyei Értékek és Hungarikumok 

ismereti vetélkedője címmel HUNG- 2016/3868 pályázati 

azonosítóval nyújtotta be a pályázatát, melyet a 

Földművelésügyi Miniszter döntése alapján 3.000.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázat 

programjait a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér 

Megyei Értéktár Bizottság valósítja meg.  

 „A mi kincsesládánk” - Fejér Megyei Értékek és 

Hungarikumok ismereti vetélkedő két fordulóból áll.  

Az első fordulóban online versenyt hirdetünk az általános 

felső tagozatos és a középiskolás korosztály számára.  A 

verseny első fordulójában fogadjuk a regisztrált 4 fős 

csapatok jelentkezését. A jelentkezőknek egy online teszt 

kitöltése lesz a feladata. Az online kérdőív sokszínű 

feladványaiban a nemzeti és a megyei értékekkel 

kapcsolatos valamint olyan feladatok szerepelnek, 

amelyekben lehetőség kínálkozik a bemutatkozásra, 

iskolájuk és lakóhelyük bemutatására.  

Az elődöntő legjobbjai a verseny második fordulójában, a 

megyei döntőn egy vetélkedőn mérhetik össze tudásukat 

társaikkal, természetesen korosztálynak megfelelően. A 

csapatokra itt már nehezebb feladat hárul, szellemi és 

ügyességi feladatokat kell megoldaniuk. Például: ismerd fel 

a Hungarikumokat, lesz igaz-hamis állítás, vaktérképes 

feladat, érzékszervi és kreatív kézműves feladatok színesítik 

majd a vetélkedőt.  

Díjazás: az első három helyezett tárgyi nyereményekben 

részesül és/vagy programokon vehet részt. Minden 

versenyző és felkészítő tanár oklevelet kap.  

A verseny tudnivalóit a Fejér Megyei Önkormányzat 

honlapján, a www.fejer.hu oldalon a Fejér Megyei Értéktár/ 

pályázatok menüpontban helyeztük el. A regisztrációs lap és 

a feladatsorok dokumentumai is innen tölthetők le. A 

menüpont a weboldalunk fő oldalán, a pályázat nevét viselő, 

a jobb oldalon elhelyezett banner rákattintásával is elérhető.  

Fontos, hogy az online versenyen csak azoknak a 4 fős 

csapatoknak a feladatmegoldásait vesszük figyelembe az 

elbírálás során, amelyek a regisztrációs lapot a feladatsorral 

együtt kitöltve a kincseslada@fejer.hu e-mail címre 

beküldik hozzánk. A pályázat eredeti beküldésének idejét 

2016. november 15-ről november 30-ra módosítottuk.  

A verseny kapcsán felmerült kérdéseiket is erre a címre 

kérjük, hogy írják meg nekünk! 

Reméljük, hogy sikerül felkeltenünk megyénk diákjainak és 

tanárainak figyelmét!  

Szeretnénk, ha a pályázat elérné a célját és az iskolások is 

minél szélesebb körben megismernék hazánkban és a 

megyénkben fellelhető értékeket: „a mi kincsesládánkat.” 

Várjuk a jelentkezéseket. 

ŐSZIDŐ 

Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy! 

… 

Csöndes szelíd harmónia hull rám, 

és álmaim gyönyörrel teljesek… 
 

ezt a mottót tartalmazta az a meghívó, mely október 08.-i 

Idősek napjára invitálta a 65 éves és ennél idősebb 

lakótársainkat. örültünk, hogy a 14:00 órakor kezdődő 

ünnepélyen alig maradt üres ülőhely. 

A délután programja műsorral kezdődött. Elsőként 

Horváthné Zsófika olvasta fel saját versé, melyet erre az 

alkalomra írt. Majd a helyi iskola 2. osztályos diákjai 

kedveskedtek bájos kis műsorukkal Schüller Mártika 

tanítónő vezetésével. 

Mielőtt a Székesfehérvári Alcoa nyugdíjas 

tánccsoport lépett a színpadra, Beke Károly egy vidám, „Új 

nyugdíjasoknak” szóló verset adott elő. Szép ruhájuk, vidám 

énekük és táncuk elkápráztatott bennünket. Emelte 

megbecsülésünket az a tény, hogy a deszkákon ugyanaz a 

korosztály táncolt, mint akik a nézőtéren ültek. 

Végül Lakatos János és társa Tóthné Jutka dal és 

nótaéneklésekor feledhettük hétköznapi gondjainkat, és 

élvezhettük a szép melódiákat. 

A helyi Vöröskereszt újonnan megválasztott elnöke 

dr. Tomor Éva köszöntötte az ünnepelteket. Hallottunk tőle 

egy olyan tanmesét, melyet minden korosztály 

megszívlelhet. Az élet megpróbáltatásaiból fel lehet állni, 

talpon maradni, de azért mindig tenni kell valamit, nem 

lehetünk tétlenek. 

Néhány számadatot Én is ismertettem. Falunkban 

206 társunk kapott meghívót. A „legfiatalabb” vendégeink 

1951-ben születtek. Kívánom, hogy Velük is még sokszor 

találkozunk ezen az ünnepen is. Köszöntöttük a két 

legidősebb embert, akik betegségük miatt nem tudtak 

személyesen megjelenni. Erdélyi Inmréné 96 éves, és Tóth 

Ferenc 92 éves társunkról emlékeztünk meg. Feri bácsi már 

évek óta nem falunkban élt (azóta elhunyt), ezért a most már 

legidősebb Pakodi Lajost köszöntöttük csekély ajándékkal. 

Mindkét időset otthonában látogattuk meg. Rajtuk kívül még 

30 olyan meghívottnak vittük ki az uzsonnát, akik 

betegségük miatt nem tudtak eljönni.  

Megemlékeztünk azokról, akik 2015 októbere óta 

távoztak el örökre: 

 Szűcs Istvánné 

 Reich Imréné 

 Takács József 

 Horváth Imre 

 Takács Istvánné 

 Pánczél Gáborné 

 Kovács Kálmán 

 Pakodi Gyula 

Emléküket megőrizzük! 

Polgármester Úr, dr. Vécsei László ismertette az elmúlt év 

eredményeit, fejlesztéseit, és vázolta közeljövő terveit. 

Közben az Óvoda konyhában elkészült az uzsonna, 

melyet ifj. Keszeg Sándorné és Berki Imréné készített el. Az 

üres tányérok bizonyították, hogy az étel finom volt. 

Köszönet Nekik is, mert Ők is szívességből, köszönetért 

http://www.fejer.hu/
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tettek, akárcsak azok a boros gazdák, akik zamatos borral 

járultak hozzá az ünnepi asztal gazdagságához.  

Az anyagi fedezet oroszlánrészét az 

önkormányzattól kaptuk, a sörasztalokat a terítéshez a 

Csákberényért Alapítvány bocsátotta rendelkezésünkre. 

Vöröskeresztes társaim pedig megteremtették azt az 

eredményt, amit élvezhettek azok, akik elfogadták 

meghívásunkat. 

Mondanivalóm végére bátran megállapítható, hogy 

összefogással, közös munkával és akarással eredmény 

érhetünk el. 

Köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. 

 

Végül egy csokorba szedett jótanácsot szeretnék 

átnyújtani: 

 

„Mindig jusson idő szeretni, mert ez a lélek legszebb zenéje. 

Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. 

Dolgozni, mert ez a siker ára. 

Játszani, mert ez az örök ifjúság titka. 

Szeretetet adni, mert ez gyógyítja az embert. 

Azt is aki adja, azt is aki kapja.” 

 

Huszár Lászlóné 

VK. titkár 

MEGHÍVÓK 

INGYENES SZÍNHÁZI ELŐADÁS 

FŐLEG GYERMEKEKNEK 

Helyszín – Csákberényi kultúrház 2016. 

december 12. 16:00 óra 

 
 

OKTÓBER A KERTBEN 
Október a termésbegyűjtés hónapja. Az érett gyümölcsöt, 

szőlőt, zöldséget még a téli fagyok előtt szedjük le. A hónap 

közepéig ültethetünk fenyőt, örökzöld cserjét, hagymás kerti 

virágot, árvácska és százszorszép palántát. Legkésőbb a 

hónap közepéig, még a fagyok előtt fel kel szedni a 

dáliagumókat, kánna töveket és a még kint lévő kardvirág 

hagymagumóit, majd megtisztítás után fagymentes helyen 

átteleltetjük azokat. A gyepet utoljára nyírjuk meg, majd 

érett szerves-vagy gombatrágyát, komposztot szórjunk rá. A 

nagyvirágú krizantémot halottak napjáig takarással, 

fóliaalagúttal védjük. Október második felétől már 

ültethetők a gyümölcsfa csemeték, a bogyós gyümölcsűek, a 

lombhullató díszfák és díszcserjék. A beültetett növényeket 

bőségesen öntözzük be. A rózsatövek vesszőit takarjuk 20-

25 cm magas földdel, hogy a téli kemény fagy ne tegyen 

kárt bennük. A zöldségeskertben szedjük fel a még kint lévő 

gyökérzöldséget, karalábét, burgonyát. Ha fagy még nem 

fenyeget, hagyjuk meg a tövön a paprikát, paradicsomot, 

esetleg takarással védjük. Ha nagyobb hideg várható, 

szedjük le a termésüket, a paradicsom jól utó érik, vagy a 

kicsi, zöld termésekből ízletes savanyúságot készíthetünk. A 

bimbóskelt, céklát, sütőtököt még kint hagyhatjuk, utóbbi 

édesebb lesz, ha a dér megcsípi. 

A gyümölcsösben szedjük le az almát, körtét, birset, 

válogassuk át, majd fertőtlenített ládában, fagymentes 

helyen tároljuk. A birset tegyük külön helységbe, mert az 

illatát a többi gyümölcs átveheti. Gyűjtsük be a diót, 

mogyorót, mandulát szárítsuk és szellős helyen tároljuk. Az 

érett szőlőt szüreteljük le. A csemegeszőlőből egészséges 

fürtöket felkötve tegyünk el a következő hónapokra.  

Sok szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri piac 

udvari gazdabolt dolgozói. 
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NOVEMBER A KERTBEN 

November az ősz leghidegebb hónapja, már kemény 

fagyokra is számíthatunk. Addig, amíg nincs fagy, 

használjuk ki a lehetőséget a kerti munkákra. Ültethetünk 

még gyümölcs- és díszfákat, lombhullató díszcserjéket, 

bogyós gyümölcsűeket. Örökzöldet, fenyőt, szőlőt csak 

tavasszal telepítsünk. A most ültetett fák tövét kupacoljuk 

fel, hogy a szél a fát ne mozgassa. A gyepről a lombot 

gereblyézzük le, az üres területekre szórjunk szerves-vagy 

foszfor- és káliumtartalmú műtrágyát, és ássuk be. A 

fagyérzékeny lomblevelű örökzöldek ágait kössük össze, 

közéjük rakjunk száraz leveleket, végül az egészet vegyük 

körbe műanyaghálóval. A kertben még kint lévő növényeket 

(pl.fukszia, leander, citromfácska, muskátli) még a fagyok 

előtt vigyük világos, fagymentes helyre. Ezeket a tél 

folyamán csak kissé öntözzük. 

A komposzthalmot forgassuk át, és rostáljuk meg, ezt 

szórjuk a gyepre, üres területekre, a fák, cserjék tövére. Új 

komposztrakást létesíthetünk a visszamaradt, félig elkorhadt 

levelekből, gallyakból, az összegereblyézett lombból, 

nyesedékből. Keverjünk közé szerves vagy műtrágyát és ha 

száraz, öntözzük be. Lombbal takarjuk be a szamócaágyat, 

az árvácska és százszorszép kiültetést és a hagymásokat. 

A kertben hozzákezdhetünk a téli munkákhoz: a fák száraz 

ágait vágjuk le, a törzsön lévő farontó taplógombát 

távolítsuk el, a keletkezett sebet gombaölő szerrel kezeljük. 

A gyümölcs- és zöldségtárolót ellenőrizzük hetente kétszer. 

A romló gyümölcsöt, zöldséget távolítsuk el.  

Víztelenítsük a kerti csapokat. 

Sok szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri piac 

udvari gazdabolt dolgozói.

DECEMBER A KERTBEN 

December a tél első, az év utolsó hónapja. Kertünk növényei 

pihenőre tértek, várva a rügyfakasztó tavaszt. Nekünk 

azonban még sok dolgunk van e hónapban. Győződjünk 

meg róla, hogy a kerti vízvezeték, medence, öntözőrendszer, 

víkendház víztelenítése megtörtént-e. A hidegágyat felül 

dupla melegágyi ablakkal, nádtakaróval, oldalt 

szalmabálával vagy szálas istállótrágyával védjük a fagytól. 

Fűtetlen fóliaházban lévő cserepes növényeket, dugványokat 

vastag lombtakaróval védjük, a házról pedig a rárakódott 

havat távolítsuk el. Ellenőrizzük, hogy a fagyérzékeny 

növények takarását a szél nem bontotta-e meg, ha igen, azt 

pótoljuk és szórjunk rá némi komposztot. Az oszlopos 

termetű fenyők (tuják, hamisciprusok, borókák) ágait alulról 

felfelé haladva kössük össze, hogy a rárakódott hó vagy jég 

szét ne nyomja azokat, Ha hó hull az örökzöldekre, rázzuk 

le, a jeget pedig óvatos ütögetéssel távolítsuk el. Tartós 

szárazság esetén a fenyőket, örökzöldeket öntözzük meg, és 

pótoljuk a tövükön a mulcstakarót. A kajszi fák törzsét 

meszeljük le, hogy a téli napfényt visszaverje és fagykár ne 

keletkezzen. 

A kiszórt szerves és műtrágyát dolgozzuk be a talajba. A 

későn lehullott lombot gyűjtsük össze. Az ágakon maradt 

beteg terméseket,  hernyófészkeket szedjük le és égessük el. 

A megmaradt növényvédő szereket külön helyiségben, 

fagymentesen tároljuk. Rendszeresen ellenőrizzük a 

gyümölcs- és zöldségtárolót. A dézsás növényeket 2-3 

hetente mérsékelten öntözzük meg. A szerszámos kamrában 

hozzákezdhetünk gépeink, eszközeink konzerválásához. A 

madáretetőket márciusig folyamatosan lássuk el 

madáreleséggel. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak a móri piac 

udvari gazdabolt dolgozói! 

HIRDETÉSEK 

 

KAVITÁCIÓS ZSÍRBONTÁS 

CELLULIT KEZELÉS 

 
Kinek ajánlom? 

Aki szeretne megszabadulni a makacs zsírpárnáktól 

Aki szeretne szebb bőrt a narancsbőr helyett 

Aki szeretne egészségesebb életmódra váltani,csak a 

kezdő lépés hiányzik 

1 kezelés:2000Ft kavitáció+1000Ft nyirokmasszázs 

1 kúra:6-10 alkalom Hol? Mikor? 

További információ: Fügedi Zoltánné gyógymasszőr  

telefonszámom: 06-70-6158710 

 
Kedves Csákberényiek! 

Adventi és karácsonyi koszorúk készítését vállalom 

megrendelésre, igény szerint házhoz szállítással. 

Érdeklődni: Fügedi Zoltánné tel:06/706158710 

tel:06/706158710
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KÖVETKEZŐ LAPBAN 

 

       Nógrádi Gábor Író-olvasótalálkozó  

 

Babaköszöntő 2016

VIDÁM SAROK 
 

 

Terroristák energiaitala  

(Böngészés az internetről) 

Miért jobb az Alzheimer kór a Parkinson kórnál?  
 

Inkább felejtsem el kifizetni a sörömet, minthogy kilötyögtessem.  

 

Mit mond az orosz a halálos ágyán? - Szentpétervár.  

   
                                                                                                                          Tantal 
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