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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
8. évfolyam 1. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2017. február 24. 

 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG 2017. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA  

Rendezvény Várható időpont Helyszín Szervező 

Nyílt nap 2017.03.11. Általános Iskola Iskola 

Sport és nőnapi bál 

Viking koncert 
2017.03.11. Vértes gyöngye Vendéglő Csákberény SE. 

Március 15. megemlékezés 

II. VH emlékmű 

megkoszorúzása 

2017.03.14. 16.00. Művelődési ház, emlékmű Iskola, Önkormányzat 

Szemétszüret 2017.04.01. A falu és környéke Önkormányzat, iskola 

Tojásgurítás 2017.04.08.  14.00. 
Kopasz dombok (páskomi 

dombok) 
Nefelejcs Egyesület 

Húsvét 2017.04.16-17.   

Borverseny 2017.04.22. Művelődési ház Sáfrán András 

Rétesfesztivál,  

Pálinka verseny, 

Májusfaállítás, utána 

este alapítványi Retro Disco 

2017.04.29. Művelődési ház 

Nefelejcs Egyesület, Polgárőrség, 

Tűzoltóság, Csákberényért 

Alapítvány 

Iskolai gyereknap, Kihívás 

napja 
2017.05.24. Iskola Iskola 

Ovis családi nap 2017.06.09. Óvoda Óvoda 

Betyár nap 2017.06.10. Régi focipálya Tókics Mihály 

Iskolai évzáró 2017.06.23. 18.00. Iskola Iskola 

Retye-rutya tábor 2017.06.26-30. Civil ház Nefelejcs Egyesület 

Péter-Pál napi fogadalmi 

ünnep 
2017.07.02. RK templom, régi temető Katolikus Egyház 

Mártír papok emlékére 

emlékműsor, és koszorúzás 

2017.07.16. 

10.30. 
Emlékmű Egyházak, Önkormányzat 

Falunap 2017.07.29. Focipálya Csákberényért Alapítvány 

Sólyom tábor 2017.07.30-08.05. Focipálya Balázs Judit 

Sporttábor 2017.08.07-12. Dunakiliti Csákberény SE. 

Szt. István, az államalapító – 

az új kenyér ünnepe, 

Kemenceavatás 

2017.08.20. 

09.30. 
Katolikus templom Önkormányzat, egyházak 

„Takarós” kézimunka tábor 2017.08.21-27. Művelődési ház Mátyásné Csobán Erika 

Tanévnyitó 2017.08.31. Iskola Iskola 

Idősek napja 2017.10.07. Művelődési ház Vöröskereszt 

Megemlékezés 

az 1956-os forradalomról 
2017.10.20. 18.00. Művelődési ház 

Önkormányzat, 

iskola 

Őszi Retro Disco Party 2017.10.28. Művelődési ház Csákberényért Alapítvány 

Újszülöttek köszöntése 2017.11.08. Hősök tere, Művelődési ház 
Huszár Attiláné, 

Sáfrán Andrásné 

Márton napi búcsú 2017.11.12. Merán park Önkormányzat 

Falumikulás 2017.12.06. Az egész falu Balázs Judit 

Lovas Bál 2017.12.09. Művelődési ház Tókics Mihály 

Adventi gyertyagyújtás 
2017.11.26. 

2017.12.03,07,17. 

A falu központban állított 

Betlehemnél 
Nefelejcs Egyesület 
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Az alapítvány első idei rendezvénye a hagyományos 

FARSANGI bál volt, amelyet 02.11-én tartottunk. A 

talpalávalót ismét a Fúzió együttes biztosította. Volt 

kaja, pia ereszd el a hajam! 

A jelmezesek idén is kitettek magukért. 

Találkozhattunk boszorkányokkal, fáraóval és 

fáraónéval, hippi nővel, sellőkkel. Megjelent a 60-70-

es évek divatvilága. Elhozták nekünk az Óz a csodák 

csodája mese szereplőit, akik a csoportos verseny 

nyertesei is lettek. Az egyéni verseny kategóriájában 

két díjat osztottunk. A férfi nyertes Poppey, a női 

nyertes Eperke volt. 

 

Itt voltak a rend őrei, akik a fogvatartottakat is 

elhozták. A gumibotok sem hiányoztak, rend is volt a 

teremben! A jelmezesek között volt még középkori 

lovag hercegnőjével, cukrászok süteményeikkel, orvos, 

Csizmás kandúr (aki lány volt ), itt voltak Shrekkék, a 

Toy Story mesehősei. Ráadásul Télapó elhagyott 

manója is megjelent. Köszönjük mindenkinek, hogy 

beöltöztek!  

A fergeteges hangulatot emelte a sztárfellépőink 

műsora! A vállalkozó kedvű, önkéntes tűzoltóink kán-

kán bemutatóját őrjöngő tapsvihar fogadta! Aki 

kíváncsi rá, az alapítvány Facebook oldalán 

megtekintheti! Ne hagyják ki, megéri! 

Akik eljöttek kora reggelig jól érezték magukat, jót 

mulattak. 

Az alapítvány ezúton is szeretné megköszönni 

mindenkinek a segítségét, aki a bál létrejöttében, 

megszervezésében, lebonyolításában bármilyen módon 

részt vett! 

Külön köszönet Pataki Attilának, Rideg Gábornak, 

Sepsiné Takács Erikának, dr. Vécsei Lászlónak, Róth 

hajnalkának, Pánczél Renátának, Sáfrán Andrásnak, 

Szabó Dórának, Makk Flóriánnak, Dezső Józsefnek, 

Pethő Balázsnak, a Vöröskeresztnek, Keszeg 

Sándornak  

(ha esetleg kihagytam volna valakit, kérem ne 

haragudjon, mert nagyon sokan voltak), akik a 

tombolanyereményeket felajánlották. 

 

Az alapítvány bírósági bejegyzése sikeresen 

megtörtént, így az idei évben már adójuk 1 %-t 

utalhatják nekünk. Adószámunk: 18481343-1-07. 

Segítségüket előre is köszönjük!  

 

Idén is lesz falunap, amely 2016.07.29-én kerül 

megrendezésre. A műsor még kidolgozás alatt van. A 

biztos, hogy este Viking buli zárja majd a falunapot!  

Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy ötletekkel, 

javaslatokkal segítsék munkánkat! 

 

dr. Kovács Krisztina 
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2016. CSÁKBERÉNY LEGSZEBB KONYHAKERTJEI VERSENY 

Csákberény 2016-ban harmadik alkalommal vett részt 

a „Legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei programban, amit Kovács Szilvia, 

Karcag város alpolgármestere hívott életre még 2012-

ben.  

A program célja, hogy a kertművelők munkája a 

versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és 

példájuk nyomán minél többen műveljenek 

konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt 

tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk 

között. 

Falusi emberként azonosulni tudunk a mozgalom 

célkitűzéseivel, hiszen sajnálattal tapasztaltuk, hogy 

már nálunk is egyre kevesebben művelik haszonnal a 

kertjeiket, egyre több a kihasználatlan porta. A 

termőföld érték, amit termőre kell fogni! Egyre 

többször tapasztaljuk, hogy a legtöbb udvar, vagy 

műveletlen, gazos, elhanyagolt, vagy ha van is 

valamilyen kertgondozás, az sok esetben kimerül 

annyiban, hogy szép díszkertet, virágoskertet 

gondoznak és gondosan minden héten vágják a füvet. 

Erre mindenki büszke is, viszont a zöldségek és a 

gyümölcsök egyre inkább eltűnőben vannak az 

udvarokról. 

 

A helyben meghirdetett versenyre végül 1 

kategóriában, 11 kerttulajdonos nevezett be. 

Többségében a tapasztaltabb, idősebb korosztály 

képviseltette magát, Tőlük nagyon sokat tanultunk a 

kertszemlék alkalmával. Nagy örömünkre azonban a 

korosztály is egyre változatosabb és a fiatalok is 

kedvet kapnak hozzá, hogy megmérettessék magukat. 

Szebbnél szebb kertekkel ejtették ámulatba az elmúlt 

hónapokban a Dr. Vécsei László, Huszár Attiláné és 

Huszár Anna alkotta zsűrit. Magyarország Legszebb 

Konyhakertje Országos Díjátadó ünnepséget a 

Hermann Ottó Konferencia Központban tartották 2016. 

november 29-én, amin Csákberény is képviseltette 

magát. Bíró Gáborné és Grim Mária volt az általunk 

nevezett két versenyző, de sajnos nem mi hoztuk el a 

pálmát, viszont ez semmit nem vesz el az egész éves 

munkájukból és annak elismeréséből. A díjátadón való 

részvétellel nagyszerű élményekkel lehettünk 

gazdagabbak, hiszen egy nagyon színvonalas 

rendezvényen vehettünk részt. 

 

Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek, hiszen igazán 

szép, példaértékű munkát végeznek! Legyünk büszkék 

rájuk és becsüljük meg munkájukat, amihez jó 

egészséget és sok sikert kívánunk nekik a 

továbbiakban! 

Fontos tudatosítani, hogy mindenki képes egészséges 

zöldséget és gyümölcsöt termelni a családi asztalra. Ez 

a program generációkat szólít meg és köt össze, 

lehetővé teszi a kertészkedéssel kapcsolatos tudás 

átadását, továbbörökítését.  

Természetesen az idei évben is várunk minden 

érdeklődőt a Csákberény legszebb konyhakertjei 

címért való versenyben, hiszen ezzel a versennyel 

mindenki csak nyer! 

 

Huszár Attiláné 
 

KARITASZ HÍREK

 
 

A Karitász Magyarországon 25 éve szerveződött újjá. 

1991. június 14-én, tavaly 25 éve jegyezte be a 

Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként a Magyar 

Karitászt. A Karitász 2016-ban megalakulásának 85. és 

újjáalakulásának 25. évfordulóját is ünnepelte. A 

Katolikus Egyház 1931-ben alapította meg hivatalos 

segélyszervezetét, amely összefogta és szervezte az 

Egyház karitatív tevékenységét. Az 1948-ban a 

szocialista államhatalom által megszüntetett 

segélyszervezetet a rendszerváltozás után az Egyház 

újra megalapította. 

25 évvel ezelőtt az országos központ létrejötte 

után az egyházmegyékben is megszervezték a Karitász 

központokat, és a plébániákon sorra alakultak az 

önkéntes Karitász csoportok, elindult a Karitász 

szenvedélybetegeket segítő intézményhálózata a RÉV, 

majd az idősek ellátását, fogyatékkal élők nappali 

ellátását és a megváltozott munkaképességűek 

szociális foglalkoztatását végző szociális intézmények 

is megalakultak. 
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Mára az országos központban, a 16 egyházmegyei 

karitász irodában és a 17 saját fenntartású szociális 

intézményben több mint 300 munkatárs koordinálja a 

napi feladatokat. Ma országszerte 802 csoportban 8950 

karitász önkéntes tag és a segélyakciók során további 

több ezer önkéntes segíti a rászorulókat. 

 

A rászoruló családokért évről évre nagyszabású 

segélyakciókat is indít a szervezet. A Karitász nevéhez 

fűződik többek között az ország minden településén 

megszervezett „Tartós szeretet” nagyböjti 

élelmiszergyűjtés és segélyakció, „Vár a nyár” 

gyermektáboroztatási program, a „Legyen öröm az 

iskolakezdés” diákokat segítő akció, vagy az 

„Öngondoskodó háztartások” vetőmag program, az 

„Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási és a 

„Tárjátok ki a szívetek” karácsonyi segélyprogram is. 

Az ilyen segélyakciók során több ezer nehéz sorsú 

családot segít évről évre a szervezet a jó szándékú 

adományozók segítségével. 

 

A karitász munkatársai segítséget nyújtottak 

Ruandában a polgárháború idején, Lengyelországi és 

Csehországi árvíznél, Srí Lankán a gyorssegélyen túl 

lakóházakat, kollégiumot is épített a szervezet a 

szökőár után, de segítséget nyújtott a Haiti 

földrengésnél a délszláv árvíznél és számos országban 

különböző humanitárius katasztrófáknál is. 

 

A Karitász történetét átszövi a közösség ereje és az 

elesettek iránti szeretet. Erre az összefogásra, a segítő 

szeretetre utal a szervezet jubileumi logója is, melyben 

egy körben megjelenik a segítő kéz a békét és 

szeretetet jelképező galambbal. 

 

Katolikus Karitász 

(kivonat az eredeti cikkből) 

 

A helyi Karitász csoport második féléves munkája 

2016-ban 

 

A tanévkezdésnél Erzsébet utalvánnyal segítséget 

nyújthattunk azoknak a szülőknek, akik beszerezték a 

szükséges dokumentumokat. 

Szent Erzsébet napján megáldott kenyeret osztottunk 

szét szentmise után a hívek közt. Ebben a zámolyi 

pékség most is, mint mindig, nagy segítséget nyújtott. 

 

Az adventben tartós élelmiszergyűjtést szerveztünk. A 

falubeliek kitárták szívüket, anyagiakkal is bőségesen 

támogattak, így 60 családnak szerezhettünk örömet 

élelmiszer csomagokkal. 

Köszönetet mondunk minden adakozónak és 

mindenkinek, aki segítségünkre volt. 

 

Összeállította: Kőrösi Ödönné 

 

SZÍV ÉS  SZERETET 

Köszöntsük és ünnepeljük a Római Katolikus egyház 

Karitász csoportját. Önfeláldozásuk példátlan.  

Nehéz körülmények között sem vesztették el hitüket. 

Áldozatos munkájuk révén adományok 

összegyűjtésével a rászorulóknak csodálatos 

karácsonyt varázsoltak. 

Őszinte szívvel és mosollyal adták át adományukat. 

A adományok sokrétű és létfontosságú élelmiszereket 

és karácsonyi édesség meglepetéseket tartalmaztak.  

Szeretném megköszönni szeretetteljes munkájukat a 

szegény sorsú családok és az egyedülállók nevében. 

Megbecsülésünk, szeretetünk, és tiszteletünk mindig 

elkíséri Őket. 

Hálás köszönet Karitász csoport.  

 

Idézet levelükből:  

 

„Karácsony nem múlik el 

Valahányszor segítek egy emberen, Karácsony van 

Valahányszor egymást a szív szemével nézitek, 

Mosollyal ajkatokon karácsony van, 

Mert megszületett a szeretet.” 

 

Gulrich Ferencné Csákberény 

 

CSÁKBERÉNYI BORVERSENY 2017. ÁPRILIS 22. 
 

Kedves Boros Gazdák!   

 

Aki nevezni szeretné borait a megmérettetésre, az 

március 20-ig jelezze Sáfrán Andrásnak a  

06 20 962 0478–as telefonszámon. 

A mintákat leadni április 21.-én pénteken 16-18 óráig 

lehet a Bajcsy Zsilinszky u. 50. szám alatt ifj. Sáfrán 

Andrásnál (három palack mintánként).   

 

A minták nevezési díja: 500 Ft.  

 

A borverseny április 22-én 14 órakor kezdődik, 

ahová várjuk a Boros gazdákat is. Az 

eredményhirdetés vacsorával egybekötve várhatóan 

17.30-kor lesz, majd azt követően kötetlen szakmai 

beszélgetésre nyílik lehetőség a bírálókkal, a 

vendégekkel. 

 

Sáfrán András 
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RETYE-RUTYA HÍREK 

TOJÁSGURÍTÁS: 2017. április 8. 

 

Reméljük, az idő addigra tavaszra fordul, mert ismét a 

Páskomi domboknál szeretnénk a húsvétváró 

tojásgurítást megrendezni. 

Délután 14 órára várjuk a gyerekeket családostól, 

hogy ismét egy kellemes délutánt tölthessünk együtt. 

Amennyiben az időjárás tréfálkozna velünk, a 

Tájháznál találkozunk! 

Részletekről majd a hirdető táblán olvashattok!  

 

                                                                   

Tudjatok arról is, hogy a RETYE-RUTYA TÁBORT 

idén korábban, június 26-30. között tartjuk. 

Kirándulunk, sütünk, főzünk, barkácsolunk…. 

Jövőre lesz a jubileumi 10. amikorra igazi vándortábort 

tervezünk. Készüljetek! 

 

Köszönjük, ha adója 1%-val támogatja 

Egyesületünk munkáját! 

 

Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

           Adószám: 18274910-1-07 

                                                                                

             vagyis vár Benneteket az egész Retye-rutya! 
  

 

BABAKÖSZÖNTŐ 2016 

2016. 11. 16-án került sor a 2015-ben született babák 

köszöntésére, a faültetésre. A Polgármester Úr - 

köszöntő beszéde után az apukák segítségével 

elültették a fát. Ezt követően a kisgyerekek felkötötték 

a nevükkel ellátott szalagot. A Művelődési Házban 

folytatódott az ünnepség, ahol az óvodások vidám, 

kedves kis műsora kápráztatott el bennünket. A műsor 

befejeztével szépen megterített asztal várta a 

jelenlévőket. A Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület  

jóvoltából volt minden, mi szem szájnak ingere: 

szendvicsfalatok, gyümölcs, és finomabbnál finomabb 

sütemények. 

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 

jó hangulatban telt az a pár óra, amit együtt töltöttünk.  

Köszönjük a szervezők odaadó munkáját, a szép 

ajándékokat és a finom ételeket. 
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„A MAGYAR BAKA PUSZTA KÉZZEL MENT A HALÁLBA…” 

1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, 

melynek következtében a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok 

közül mintegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba.   

 
A 2. magyar hadsereget német követelésre, 

kormányközi egyezmény alapján küldték ki a keleti 

frontra. A németek igényeit hosszas alkudozás után 

sikerült leszorítani, de azon az áron, hogy a magyar 

csapatokat hadászati vonatkozásban a németeknek 

rendelték alá, felfegyverzésüket illetően pedig csak 

szóbeli ígéretet kaptak Berlinből. 1942 tavaszán 

mintegy 200 ezer katonát küldtek ki a Don-kanyarba, 

de már az év novemberében döntöttek arról, hogy 

kiszállítanak egy 45-50 ezres kontingenst (benne 20 

ezer munkaszolgálatost) a magyar katonák egy 

részének leváltására. Ez azonban éppen az 1943. 

január 12-i szovjet támadás időpontjával esett egybe, 

így azok sem jöhettek haza, akiket leváltottak volna, 

emiatt mintegy 250 ezres magyar hadsereggel kell 

számolni 

Az első magyar kontingens 1942. július 7-én érte el a 

Dont, ahol védelembe mentek át a Voronyezs és 

Pavlovszk közötti 208 kilométernyi szakaszon. A 2. 

hadseregben magas volt a tartalékosok aránya, a 

létszám 20 százalékát nemzetiségiek, főleg románok és 

ruszinok, 10 százalékát pedig zsidó és baloldali 

munkaszolgálatosok adták. A fegyverzet és felszerelés 

hiányos és korszerűtlen volt. A nyár folyamán a folyó 

nyugati partján megmaradt szovjet hídfők 

felszámolására tett sikertelen kísérletek során mintegy 

26-27 ezer magyar katona vesztette életét. A tisztikar 

20 százaléka, a legénység 15 százaléka és a 

munkaszolgálatosok 6 százaléka esett el, halt meg, 

került hadifogságba vagy sebesült meg október 1-jéig. 

A beígért fegyverzet és felszerelés a tél beálltával sem 

érkezett meg a németektől, akik 1942 novemberében a 

sztálingrádi csata miatt elkezdték csapataik kivonását a 

doni térségből.  

A szovjet Vörös Hadsereg 1943. január 12-én, 30-35 

fokos hidegben az arcvonal északi részén, az urivi 

hídfőből kiindulva áttörte a magyar vonalat és 8-12 

kilométer mélyen hatoltak előre, majd január 14-én 

délen, a scsucsjei hídfőben 50 kilométer szélességben 

törték át a védelmet. A német hadvezetés nem vetette 

be az arcvonal ezen részén állomásozó egyetlen 

tartalékát, de a visszavonulást is megtiltotta. Jány 

Gusztáv vezérezredes ragaszkodott a parancshoz, 

jóllehet ha már január 15-én elrendeli a visszavonulást, 

a hadsereg egy részét talán megmenthette volna. A 

magyar katonáknak az orosz és a német katonákhoz 

képest hiányos felszerelésben, többszörös túlerővel 

szemben, fagyban, embertelen körülmények között 

kellett tartani magukat. 

Január 16-ára a háro 

m részre szakított 2. magyar hadsereg arcvonala 

felbomlott. Jány január 17-én hajnalban rendelte el az 

alakulatok visszavonását, de az elvágott, német 2. 

hadsereg alárendeltségébe került III. hadtest tovább 

harcolt. Ezt a hadtestet február 1-jén - miután sem 

ellátmánya, sem fegyverzete nem maradt - a később 

szovjet hadifogságba esett parancsnok, Stomm Marcell 

feloszlatta, s pár ezer katona kijutott a szovjet 

gyűrűből. A gyakorlatilag már nem létező 2. magyar 

hadsereg zöme 1943. január 24-én "vált ki az 

arcvonalból", a III. hadtest azonban csak február 2-4. 

között tudott kitörni a szovjet gyűrűből. Jányt a jórészt 

fegyvertelen katonák látványa késztette hírhedt január 

24-i hadparancsának megfogalmazására: „A 2. magyar 

hadsereg elvesztette becsületét, mert kevés – esküjéhez 

és kötelességéhez hű – ember kivételével nem váltotta 

be azt, amit tőle mindenki joggal elvárhatott.” A 

katonákat gyávasággal vádolta és a "rend 

helyreállítása" érdekében a helyszíni felkoncolást is 

engedélyezte. A megalázó és igazságtalan parancs 

akkora felháborodást keltett, hogy sok helyen ki sem 

hirdették, maga Jány április 4-én nyilvánította 

semmisnek és helyettesítette újjal. 

A hadsereg életben maradt katonáit március 5-én 

hátravonták a Dnyeper folyó nyugati partjára, 

hazaszállításuk április 6-tól május 30-ig tartott. Jányt, 

aki az utolsó vonattal távozott, Horthy Miklós 

kormányzó 1943. augusztus 5-én felmentette 

parancsnoki tisztéből. A tábornokot a Népbíróság 1947 

októberében háborús bűnösként halálra ítélte, majd 

november 26-án kivégezték. 1993. október 4-én a 

Legfelsőbb Bíróság felmentette Jányt a háborús bűntett 

miatt ellene emelt vád alól. A 2. magyar hadsereg 

közel egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során 

elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és 

munkaszolgálatosok száma mintegy 125-130 ezer 

(pontosabb becslés szerint 128 ezer) főre tehető. 

Közülük 49-50 ezren estek el, és csaknem 

ugyanennyien sebesültek meg, a hadifogságba esettek 

száma pedig 27-28 ezerre tehető. Közülük kevesen 

térhettek vissza, a legtöbben már a hadifogolytáborba 

szállításuk közben meghaltak, becslések szerint pedig 

mindössze 3-4 ezren élhették túl közülük a 

megpróbáltatásokat. Az anyagi veszteséget 70 

százalékban, ezen belül a nehézfegyverzetét csaknem 

100 százalékban állapították meg.   
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PILISSZÁNTÓI JÉZUS 

2016.december 21-én reggel fél 7 körül a pilisszántói 

kőbánya parkolójában gyülekeznek az autók. 

A didergő hidegben csak a zúzmarától roskadó fák 

világították a hegyre vezető Csillagösvényt, ahol 

üstökben gőzölgő forró teával, forralt borral, zsíros 

kenyérrel várták a csendes sokadalmat. Voltak, akik a 

10 éve épült kápolnánál imádkoztak, vagy csak 

fázósan várakozva tekintettek a letakart szobor felé. 

Az operaénekes Pitti Katalin énekével elkezdődött az 

ünnepség, elhangzottak felemelő szép szavak 

összefogásról, magyarságról, vers, magyar himnusz, 

székely himnusz, a Boldogasszony anyánk...az atyák 

megszentelték a monumentális alkotást, a 2 méteres 

talapzaton álló 4 méter magas Jézus szobrot. 

A már sokszor látott szobor döbbenetes erőt sugároz itt 

a helyén a Pilisben! 

Szőnyi József, Polgi (volt polgármester) álmodta meg 

a pilisszántói Sziklaszínház tetejére ezt a 

zarándokhelyet, és hömpölygő lelkesedésével sok 

embert magával ragadott, hiszen közadakozásból jött 

létre minden! 

Polgi 2016 tavaszán kereste meg Ferit a felkéréssel, 

aki ezt a feladatot elvállata. Az ajánlat mindkét részről 

megfelelt.  

Mint utóbb kiderült Feri volt a kilencedik szobrász, 

akit megkerestek (voltak köztük igen nagy nevek is) és 

vele jött létre a megállapodás. 

A forró nyár minden napja megfeszített munkával telt, 

birkózás a szikrázóan kemény, fehér bulgár kővel, 

majd a nagy hideggel. 

Közben még Csákvárra Viszló Levente felkérésére is 

készült egy szobor. 100 éve született Szabó Laci bácsi, 

cisztercita szerzetes, természettudós, aki évekig 

Csákváron tanulmányozta a vízicsibék életét. 

 
PILISSZÁNTÓI JÉZUS – Máhr Ferenc alkotása 

Köszönjük a családnak, barátoknak, akik jelen voltak a 

felemelő ünnepségen, vagy velünk voltak lélekben. 

Igenis kell nekünk, magyaroknak egy ÁLDÁST 

OSZTÓ JÉZUS szobor, büszkék lehetünk rá, hogy 

Máhr Ferenc a Pilisben hagyhatta a kézjegyét! 

                                (Cicus) 

BŐVÜLT TŰZOLTÓ EGYESÜLETÜNK ESZKÖZTÁRA 

A Magyar Tűzoltó 

Szövetség 2016 évi 

pályázatán indult 

egyesületünk. A 

pályázatban több 

lehetőség is kínálkozott, 

mint szakfelszerelések, 

működési támogatás, 

szertár felújítás, 

képzések támogatása. A 

pályázati támogatás 

mértékét az határozta 

meg, hogy az egyesület 

mely kategóriába van sorolva.  A tűzoltó egyesület 

„II.”kategóriás, így a támogatás mértéke elérte a 

800000 Ft-ot.  Az egyesület felszereléseiben volt 

hiányosság, ami elhasználódásból, és az idő múlásával 

keletkezett. Ezért célunk elsődlegesen ezek pótlása. 

Így pályáztunk: 9db nyomótömlőkre; 2db tűzoltó 

védősisakra; 2db tűzoltó védőkesztyűre; 1db létrára; 

1db mentőkötélre; 1db háti  puttonyfecskendőre. Az 

eszközöket sikerült beszerezni, melyek hasznosak 

lehetnek a tűzoltás területén.  Az elnyert eszközöket 

decemberben adták át a Székesfehérvári 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. 

Huszár Tamás 

 

CSÁKBERÉNYI FALINAPTÁR 
 

Megjelent Csákberény 2017-es falinaptára Róth Hajnalka díjnyertes fotóival melyet az 

Önkormányzat minden Csákberényi háztartásba eljuttatott. A naptárból korlátozott 

számban lehetőség van vásárolni a községházán. 

Az utánnyomás 2017. februárral kezdődik és 2018. január az utolsó lap.  

 

A naptár ára 1.500 Ft. 
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Kedves Csákberényi lakos!   

      

CSÁKBERÉNYBEN IS MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A 

SZÁMÍTÓGÉPEK 
Megkezdődött Csákberényben a Telekom nagysebességű, korlátlan otthoni internet szolgáltatásának kiépítése. 

Hamarosan több mint 500 háztartás lakói számára nyílik meg a lehetőség Csákberényben, hogy kihasználhassa a 

szupergyors otthoni internet és az interaktív tévé szolgáltatás előnyeit.  

 

Milyen élményeket kínál az új hálózat Csákberény számára?  

 

 Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan 

érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors 

és biztos kép és videó letöltést és megosztást is jelent. Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, 

valamint több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. Továbbá megállítható és visszatekerhető élő adást, 

illetve felvehető élő adást, elektronikus műsorújságot, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív 

alkalmazásokat.  

 Megújult vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, 

hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.  

 

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 98%-

os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak 

feledhetetlen élményeket minden Csákberényi lakos számára.   

Sajnos, mint a legtöbb építési/fejlesztési tevékenység, jelen projekt is időszakos kellemetlenségekkel járhat.   

A munkavégzés időszakában szíves türelmüket és megértésüket kérjük.   

További információ a fejlesztésekről a www.telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.   

 

Üdvözlettel: Magyar Telekom 

 

VIDÁM SAROK 
(Böngészés az internetről) 

 

Bácskiskun-nagyböllérházai barlang 

 

 

Hólánc nélkül egy lépést se, mert az EU több országában 

kötelező a hólánc használata 

Tantal 

 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Csákberényért Alapítvány működését. 
Adószámunk: 18481343-1-07 

Belátásuk szerint eljuttathatnak készpénzt, amit természetesen nyugtával igazolunk, vagy utalhatnak adományt a Csákberényért 

Alapítvány számlájára.  Számlaszámunk: K&H Bank 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  Megjelenik 2-3 havonta, 500 példányban Nyomdai munkák: Creative Press – Székesfehérvár 

http://www.telekom.hu/fejlesztes
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