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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
2. évfolyam 5. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2011. október 15. 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Beszámoló az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról: 

Megnevezés Összeg (ezer Ft) 

2011 évi nyitó pénzkészlet 8.911 

2011 I félévi bevételek 60.245 

2011 I félévi kiadások 58.507 

Bankszámlák záró egyenlege 10.535 

Pénztárak záró egyenlege 114 

2011 I. félév évi záró pénzkészlet 10.649 

 

A részletes beszámoló megtekinthető a polgármesteri 

hivatalban. 

Szociális rendelet: 

A testület új szociális rendeletet fogadott el, amely 

hamarosan letölthető lesz a település honlapjáról.  

Fontos változás, hogy az aktív korúak ellátásában való 

támogatás folyósításának feltétele lesz az, hogy az igénylő a 

lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, állagát 

megóvja, rágcsálóktól, kártevőktől mentesen tartsa. 

Adósságkezelési szolgáltatás: 

Csákberényi Önkormányzat 2011. 10. 01-vel bevezeti az 

adósságkelési szolgáltatást, ezzel segítve azokat a 

családokat, akik díjhátralékos lettek – gáz, víz, villany, 

szemétszállítási díj - számlák fizetésével kapcsolatban.  

A háztartások kiadási oldalán a gazdasági átalakulások 

következményeképpen egyre nagyobb teherként jelennek 

meg a lakással kapcsolatos kiadások melyek a háztartások 

bevételének kb. 30 %-át emésztik fel, Csákberény esetében a 

legszegényebb családoknál 60 % fölé is emelkedik. A 

családnak háztartásnak meghatározó szerepe van a település 

életében, ezért a lakhatással kapcsolatos eladósodásban nem 

szeretnénk polgárainkat magukra hagyni. Nem egyszeri 

segélyezéssel, hanem hosszabbtávú preventív intézkedéssel 

vezetnénk be az új szolgáltatással – fizetőképesség, fizetési 

hajlandóság kialakítása – természetesen egyénre szabott 

megoldásokkal.  

Az adósságkezelési szakemberrel lehetőség van nagyobb 

adósságprobléma átbeszélésére is. 

Adósságkezelési szolgáltatás ügyfélfogadási rendje: minden 

szerda 13-15 óráig a polgármesteri hivatal épületében.  

 

 

Kiskút árok:  

Ezúton szeretném megköszönni Vértes utcai 

tulajdonosoknak a Kiskút árok rendbehozatalához nyújtott 

segítségét. Ezzel lehetővé vált a Rigó-köz 

belvízproblémájának megoldása.  

Pályázatok: 

Folyamatban van a Leader pályázatok összeállítása és 

beadása. Csákberényből előre láthatólag 23 pályázatot nyújt 

be az önkormányzat a civil szervezetek és vállalkozások.  

Eladó ingatlan: 

Az Önkormányzat értékesítésre hirdeti meg a Petőfi 15. 

alatti ½ házrészt minimum 2.600.000 Ft értékesítési áron.  

Bursa Hungarica Ösztöndíj Felhívás: 

Csákberény Község önkormányzata döntött a csatlakozott a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.  

A 10 hónapos ösztöndíj célja, hogy tehetséges, szociálisan 

rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tegye a 

felsőoktatásban való részvételt.  

A pénzügyi fedezetet az önkormányzat, a megyei 

önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közösen 

biztosítja.  

Pályázati adatlap elérhető a polgármesteri hivatalban.   

SOS telefon: 

Beszerzés alatt van 10 db SOS telefon amelyeket szociálisan 

rászoruló, vonalas telefonnal rendelkező idős emberekhez 

fogunk kihelyezni. A kulcstartó méretű segélyhívón 

egyetlen nagy gomb van amelyet megnyomva a telefon 

elkezdi tárcsázni az előre beprogramozott három 

telefonszámot.  

A polgárőrségről: 

A polgárőrségre békehelyzetben hajlamosak vagyunk 

legyinteni. Legtöbben nem is tudják, hogy a munkájukat 

önkéntes alapon végző polgárőrök éjjel járőröznek és 

vigyázzák a település vagyon és közbiztonságát. Az elmúlt 

hetek eseményei rávilágítottak, hogy nincs baj amíg nincs 

baj. Ha viszont baj van, nagyon jól jön egy csapat, amely 

képes percek alatt felállni, és szabadidejét feláldozva 

éjszakákon át szolgálatot vállalni.  

Kérem, ki-ki lehetőségéhez mérten személyes részvétellel 

vagy anyagi hozzájárulással segítse a Csákberényi 

Polgárőrség munkáját!  

A polgárőrség vezetője Szabó Dénes, aki elérhető a 06-30-

69 14 955–ös számon.  

Dr. Vécsei László polgármester
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ÜNNEPÉLY AUGUSZTUS 20-ÁN 
 

    „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga, 

      ki voltál valaha országunk istápja? 

      Hol vagy, István király? Téged magyar kíván….” 

     A hagyományoktól eltérően -az idén- a katolikus 

templomban ökumenikus istentisztelet keretében 

emlékeztünk Államalapító Szent Istvánra. 

     A templom előtt gyönyörű magyar ruhába öltözött 

fiatalok várták az ünneplőket. 

     Az ökumenikus istentiszteletben hallhattunk Szent István 

királyunk intelmeiről, melyet fiának, Imre hercegnek írt. 

Tartalmas, magával ragadó beszédet mondott Brunner 

Vilmos tiszteletes úr és Szendrei Mihály diakónus testvér. 

 

    
 

 Lelkészeink megáldották a frissen sütött, nemzeti szalaggal 

átkötött kenyeret, majd a megszentelt kenyérből- a fiatalok 

kínálására- ehettek az ünneplők. 

     Nemzeti himnuszunk eléneklése után közösen 

átvonultunk a falu központjában felállított fából faragott 

hirdetőtábla felavatására. 

     Itt először Dr. Vécsei László polgármester úr az ünnepi 

beszédében párhuzamot vont a mai társadalom gazdasági 

nehézségei és Szent István király korának problémái között. 

     Kihangsúlyozta a közösségi összefogás erejét, mert csak 

ez segíthet a gondok megoldásában. 

    

  
 

Ezt követően méltatta a felavatandó új alkotás készítőjének -

Varga Csabának- munkásságát, majd felkérte a fafaragó 

mestert, hogy mondja el gondolatait, amit művészien 

megjelenített az elkészült hirdetőtáblán. 

     Most az ő mondatait idézem: 

     „A függőleges oszlopok faragott díszítése tölgyfalomb, 

mely a falut körülvevő Vértes erdeit jelképezi. A lombos 

ágak tetején madárkák néznek szembe egymással, csőrükben 

szívből kihajtó virágot tartanak. Ezzel azt szerettem volna 

kifejezni, hogy a madarak lehetőleg csak  jó híreket 

csiripeljenek. A madarak fölött a lombok folytatódnak és 

életfa-szerűen három-három levélben végződnek. Ezek, mint 

szimbólumok többféleképpen értelmezhetőek: 

     „az élet reményteljes folytatását szerettem volna ilyen 

módon érzékeltetni.” 

     Az önkormányzati hirdetések üvegezett szekrénye fölött 

a falu faragott címere látható. 

     Reméljük, a központban álló hirdetőtábla valóban 

zömében jó híreket közöl majd, és a fenyőfából hasított 

zsindelyek a Nap fényének csillogásával vonzzák a 

falubeliek és az idelátogatók tekintetét. 

     Az ünnepség után a résztvevők még sokáig beszélgettek a 

téren, és gyönyörködtek a falu új büszkeségében. 

 

     Kőrösi Ödönné 

KÖSZÖNÖM ÉS FELHÍVOM MINDENKI FIGYELMÉT! 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a számomra 

ismeretlen személynek, aki észrevette és értesítette a 

polgárőrséget, hogy vasárnap (2011.09.04.-én) délelőtt az 

istentisztelet ideje alatt a fiam biciklijét ellopta valaki a 

református templom bejárata elől. 

 

A polgárőrség mozgósította a lakosságot, és példátlan 

összefogással néhány óra alatt az elkövetőt a rendőrség 

elfogta, a fiam biciklije meglett, azt visszakaptuk. 

 

Azt külön köszönöm a segítőknek, hogy ezt a törvények 

tiszteletben tartásával tették, minden magánkezdeményezést 

és bosszúhadjáratot nélkülözve. 

Szeretném a székesfehérvári rendőrkapitányság 

munkatársának a gratulációját tolmácsolni, amiben kiemelte, 

hogy a polgárőrség és a lakosság segítsége nélkül ez soha 

nem sikerült volna, hiszen az ilyen bűnelkövetők pillanatok 

alatt szoktak eltűnni, és gyorsan túladnak az általuk 

eltulajdonított értékeken. 

 

15-ik éve élek Csákberényben, soha nem kellett aggódnom 

azon, hogy bezártam-e a kaput, a fiam úgy nőtt fel, hogy 

soha nem kellett az utcán hagyott biciklije miatt aggódni, mi 

itt mindannyian egy védett környezetben élünk és remélem, 

hogy ez így is marad.  

 

Részemről megtettem mindent, hogy az ilyen 

lopást/elkövetést ne legalizáljam, feljelentést tettem a fiam 

nevében, ismeretlen tettes ellen. Volt, aki emiatt nagyon 

meglepődött, hogy ehhez volt bátorságom, és nem félek a 
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következményektől,a bosszútól.  Én és a családom nem 

akarunk félelmemben élni, ezért is fontos, hogy ne legyünk 

elnézőek, ha az értékeinket, amiért keményen 

megdolgoztunk ilyen emberek veszélyeztetik.  

 

Mindenkinek azt tudom tanácsolni, ha azt akarjuk, hogy ez 

ne legyen a falunkban napirenden, ha hasonló atrocitás éri, 

ne legyen elnéző, tegyen feljelentést, ne adjon zöld utat a 

bűnözésnek. 

 

Kérek mindenkit, hogy továbbra is figyeljünk egymásra, az 

idősekre és gyerekekre, akik különösen veszélyeztetettek és 

kiszolgáltatottak ilyen esetben. Akik otthon töltik napjaikat, 

tartsák szemmel a szomszédok házát, értékeit, mint a 

sajátját, hiszen nem tudni soha kik élnek/járnak közöttünk – 

sajnos. 

 

Még egyszer mindenki segítségét köszönöm egész családom 

nevében, aki részt vett ebben a sajnálatos eseményben. 

 

 

Bárdos Katalin és egész családja

 

BORNAP – 2011 

Ragyogó napsütés, jó borok, pálinkák, rotyogó kondérok, 

finom sós sütemények, hihetetlen mennyiségű lekvár és 

lekváros palacsinta, látványos programok felnőtteknek, 

gyerekeknek egyaránt, sok-sok vendég, vidám hangulat, 

remek utcabál. 

 

Ezt láthatta, aki szeptember 24-én kilátogatott az Orondi 

szőlőhegybe, a csákberényi Bornapra. 

Hogyan is tudott ez ilyen remekül működni? 

Hát, az időjárás nem rajtunk múlott, de nagyon így 

kívántuk… 

 

Immáron hagyománynak mondható, hogy Catherin és 

Christopher Gore a bornap előtti pénteken este vendégül 

látja a szervezőket, ahol József atya és Brunner Vilmos 

református lelkész áldást mond a következő napi 

rendezvényünkre. 

 

Az Orondi szőlősgazdák mellett az Önkormányzat és 

néhány lelkes borvásárló biztosította az anyagi lehetőségeket 

a szervezéshez. 

A főző csapatok egy része az ételek felajánlásával járultak 

hozzá a nap sikeréhez. 

 

Váli János ajándéka nem csak a szőlőhegyé, hanem az 

egész falué – a szt. Orbán szobor és az orondi tábla 

elkészíttetése, felállítása az ő érdeme. Ez méltó környezete 

volt a bornap utáni vasárnapon  az ökumenikus hálaadó 

istentiszteletnek, melyen szintén szép számmal részt vettek 

nem csak a szőlőhegyből, de a faluból is. Köszönjük 

lelkészeink közreműködését! 

 

Sokan segítettek a különböző versenyek szervezésében, 

lebonyolításában. A sós sütik bírái Rácz Jánosné Babi, 

Právetz Ferencné Erzsike, Szikra Judit, Horváth 

Istvánné Ica, Illés Szabolcs voltak, Keszegné Erzsi az 

előkészítő munkálatokat koordinálta. 

 

A főzőverseny bírálatát Beke Dóra, Németh Lajosné Hugi, 

Schüller Márta és Keszegné Erzsi „vezényelte le”, 

Möllmann Günterné (a zsűri elnöke) legnagyobb 

megelégedésére. A zsűri tagokat a csapatok delegálták, 14-

en éltek ezzel a lehetőséggel. (Összesen 30 csapat főzött.) 

 

A lekváros csapatot Neubauer Kati és Tranker Laci fogta 

össze - Hát, nem voltak „lekvárok”, hiszen 86 féle lekvárt 

meg kellett kóstolniuk! Ők azok: Szabó Dénesné, Baráth 

Zsuzsa, Udvari Ferencné Boriska néni, Kovács Lajosné 

Kati néni, László Imréné Gizi néni, Huszár Gézáné 

Panni, Szabó Lajosné Juliska. 

 

A pálinka bírálatnál Pataki Attila mellett Németh Lajos, 

Végh Csaba, Németh Lajosné Hugi és Keszeg Dávid 
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segédkezett. (A pálinkák okleveleit utólag juttatjuk el a 

nevezőknek.) 

A Falu-borház házigazdái Ozsváth Klára és Sepsi Olafné 

Erika voltak, akik késő éjszakáig kínálták a gazdák borait, 

pálinkáit, és igazán jó gazda módjára ügyeltek a rendre, a 

házra. 

A kóstolgatáshoz Sáfrán Anett festményei, grafikái adtak 

kellemes hátteret. 

A borrendek, fellépők vendéglátásában oroszlánrészt vállalt 

a Sáfrán pince. 

A gyerekek is találhattak kedvükre való elfoglaltságot. 

Volt még egy színfoltja a rendezvénynek. A falu és a  

 

Kodolányi János Főiskola együttműködésének keretében 

mintegy 60 külföldi cserediák is bekapcsolódott a bornapi 

forgatagba. Nagyon jól érezték magukat, jó hírét viszik a 

falunknak, jó borainknak ők is. 

 

És a másnap! Hogy rend legyen mindenhol (pl. 

szemétszedés), minden visszakerüljön a helyére, abban 

Körmendi József, Pataki Lajos, Belecz Józsi, Bíró István, 

Sepsi Gábor, Neubauer József,  id. Rácz László, Sáfrán 

Andris, Sáfrán András, Keszegné Erzsi segédkezett. 

 

Fő támogatók: 

Csákberény Község Önkormányzata 

Abonyi Mihály 

Belecz József 

Catherine és Christopher Gore 

Kodolányi János Főiskola 

Neubauer Katalin 

Nagy Gábor 

Pataki Attila 

Sáfrán András 

Szabó András 

Szabó Gábor 

Tranker László  

Váli János 

Vécsei László 

 

Támogatók: 

Bíró István 

Korb Tibor 

Körmendi József 

Lepsényi Miklós 

Monostori Endre 

Neubauer József  

Pataki Lajos 

Pető János 

Rácz Adrián 

id.Rácz László 

Rujsz Béla 

Sepsi Gábor 

Szabó László 

Szmola Edina 

Tókics Mihály 

Udvari József 

Virág József 

KÖSZÖNJÜK !  

- Sáfrán Andrásné 

Még valami fontos! 

 

A SÓS SÜTIK VERSENYÉBEN   1. helyezést ért el 

Novákné Tar Ildikó. Íme a recept:  

 

SAJTOS RÚD: 

50 dkg liszt 

1 tejföl 

1 margarin 

15 dkg sajt 

1 egész tojás 

1 tojás sárgája, a fehérjét a tetejére kenjük 

1 sütőpor 

só 

 

Összegyúrjuk, kinyújtjuk, tetejére sajtot szórunk.  

  

                               Próbáljátok ki!  Jó étvágyat hozzá! 

 

II. Fügediné Rózsa  - „Masztonka” 

III. Tomor Éva – „Orondi mosolygós” 

 

SÜTEMÉNY RECEPTEK 

Masztonka 
 

Tészta:  

25 dkg BL 80-as liszt 

 2 dkg élesztő 

1-1,5 dl tej (amennyit felvesz) 

5 dkg vaj 

2 tojás sárgája 

Krém: 

25 dkg mascarpone sajt 

1-2 kanál zabpehely 

Só 

Bors 

Majonézes torma 

Torma 

Sonka 

Füstölt sajt – ízlés szerint 

 

A tésztát dagasztjuk, kelesztjük. 24-28 egyenlő részre 

osztjuk, kb. 5-7 cm téglalappá nyújtjuk. Derelye vágóval a 

közepébe 3 csíkot vágunk úgy, hogy nem vágjuk végig. 

Közepébe rakjuk a krémet és két szélét ráhajtjuk, a két 

végénél összecsípve, megcsavarva fordítjuk össze a két 

végét muffin sütőben sütjük 200 fokon. 

Fügedi Zoltánné 

 

Töltött – Fonott Rúd 
Tészta: 

10 dkg Ráma margarin 

1 dl tej 

1,5 dl víz 

3 dkg élesztő 

2 evőkanál méz 

2 tojássárgája 

50 dkg liszt 

2 dkg só 
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A tejet és a vizet langyosítjuk, az élesztőt és a mézet, kevés 

lisztet csomómentesre elkeverjük benne, majd pár percig 

hagyjuk felfutni. A lisztet a sóval elkeverjük, majd az 

élesztős részt ás a tojássárgáját hozzáadva tésztává 

dagasztjuk, végül beledagasztjuk az olvasztott margarint. 

Kb. 34-40 percig kelesztjük. Lisztezett deszkán fél cm 

vastagra nyújtjuk, téglalap alakú darabokra vágjuk 

„amelyeket töltünk a következőképpen: a téglalapokat 

állítva tesszük , közepébe tesszük a tölteléket, két oldalról 

rézsútosan bevagdossuk centiméterenként és ezeket a 

csíkokat ráfonjuk a sütemény közepébe. 

Végül tojással kenjük, szezámmaggal szórjuk, ismét 

kelesztjük és 170 C°-ra előmelegített sütőben sütjük kb. 30-

40 percig. 

Töltelék: krémsajttal kenjük, csíkokra vágott pulykasonkát 

és sajt darabokat fektetünk rá. 

Lehet bármilyen töltelékkel tölteni –pl. pizza krémmel kenni 

és szalonna csíkokat beletenni. 

Czirák Józsefné 

 

 

HÁZI LEKVÁROK VERSENYE A CSÁKBERÉNYI BORNAPON 

A bornap házigazdái meghívtak bennünket a bornapi 

megbeszélésre, hogy lenne-e valamilyen ötletünk, amellyel 

bővíteni lehetne az Orondi bornap programkínálatát. Sokat 

gondolkodtunk itthon a férjemmel, de már első pillanattól 

tudtuk, hogy olyan dologra van szükség, amely új 

családokkal bővíti a kilátogatók körét. 

 

Első pillanatban megfogalmaztuk, hogy az asszonyok 

munkáját szeretnénk hangsúlyozni. Lehessenek az 

asszonyok is büszkék eredményikre, érezzék, hogy fontosak 

és ne kelljen ilyen alkalmakkor a konyhában maradniuk.  

Ma már örömmel mondhatom, hogy megtaláltuk: Házi 

lekvárok versenye! 

 

A szervezés során nagyon jó segítőkre, a versenyen zsűri 

szerepet betöltő asszonyokra találtunk. Együtt terveztük meg 

a verseny teljes folyamatát és az előkészületeket. A 

rendezvényen egész napos csapatmunkával valósítottuk meg 

a néhány hete még csak röpke ötleteknek tűnő programot.   

 

Azért nevezzük programnak, mert „nemcsak” a 87 féle, 48 

nemcsak csákberényi családból érkező lekvárt kellett a 

hattagú zsűrinek elbírálni, hanem mert a bírálás után délután 

palacsintát kínáltak a rendezvény résztvevőinek. 

 

Az 1400 palacsinta, amit a zsűri tagok és néhány kedves 

felkért segítő kihozott néhány óra alatt elfogyott. De 

szerencsére volt 5-6 kiló kenyerünk, amit boldogan 

lekvároztunk az érdeklődőknek.  

 

A zsűri tagjaival - Szabó Dénesné Kati elnök, Baráth 

Zsuzsanna, Huszár Gézáné Panni néni, Kovács Lajosné Kati 

néni, László Imréné Gizi néni és Udvari Ferencné Boriska 

néni tagok – 6 kategóriába soroltuk a lekvárokat. A 

kategóriák egyes lekvárjait 3 órás kóstolás és értékelés 

alapján rangsoroltuk. A legjobbakat erre a célra készíttetett 

kerámiákkal és oklevelekkel díjaztuk és ezt követően névvel 

ellátva kóstoltattuk. 

 

Az egyes kategóriák legjobbjainak készítői: Jeney Pálné 

Joli, Takács Józsefné Ibolya, Benczik Jánosné Magdi, 

Huszár Gézáné Panni néni és Szabó Györgyné Ilonka néni.   

Nekik ezennel, ismét gratulálunk! 

Az egész napos élmény, az elismerő tekintetek és 

dicséretek, amit a rendezvény vendégeitől, segítőitől és 

szervezőitől kaptunk, arra buzdít bennünket, hogy jövőre 

folytassuk a lekvárok versenyeztetését. 

 

Reméljük a jövőben egyre több lekvár kerül a zsűri elé és 

egyre több palacsintát süthetünk! 

Tavasszal felkeressük a legfinomabb receptek őrzőit  és 

azokat a Csákberényi hírekben kedvcsinálóként 

közzétesszük. 

Neubauer Katalin  

 

OKTÓBER 21.-ÉN ÜNNEPELÜNK! 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit október 21.-én 

pénteken 18 órára a Művelődési Házba, ahol az ünnepi 

köszöntő után Tolcsvay Béla előadó művész lesz a 

vendégünk.  

A műsor után fáklyákkal átvonulunk a katolikus plébánia 

udvarára, ahol az ’56-os kopjafánál elhelyezzük az 

emlékezés virágait. Legyünk együtt minél többen, legyen 

meghitt, magasztos az ünnepünk!  

Képviselőtestület 

  

KOSZORÚ RENDELÉS

Tisztelt Csákberényiek! 

Halottak napjára koszorú kapható és rendelhető október 20.-

tól mindennap 12:00-től 20:00-ig. Továbbá adventi és 

karácsonyi koszorú rendelhető. Ezt kérem, 1 héttel előbb 

jelezzék. 

Tisztelettel: Fügedi Zoltánné 

8073 Csákberény, Bajcsy út 26.  

Telefonszám: 06 70 6158710 
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MEGNYITOTTUNK 

HÁRSFA bolt - Hősök Tere 18. 

Nyitva tartás: 

Hétfő:    Szünnap 

Kedd- től Szombatig, délelőtt 6-10-ig 

   délután 16-20-ig 

Vasárnap csak délelőtt    6-12-ig 

 

iteres - 110-Ft 

Ásványvíz 1,5 literes - 65-Ft 

Csokoládé - Rágcsálni valók – Sör – Bor - Pálinka 

 

Várjuk Kedves vásárlóinkat! 

 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE 

„Mert lehet, hogy a szív nagyon elhasználódott, 

de amíg dobog, életet ad a testnek, amelyben lakik. 

A szívből szeretet árad, 

S miután a fáradt test már nem sokat tud tenni 

Gyakran még nagyobb és még tisztább szeretet fakad 

belőle.” 

(Michel Quoist) 

 

90. születésnapja alkalmából, augusztus 27-én délelőtt 

szűkebb családja jelenlétében otthonában köszöntöttük 

Antal bácsit. 

 
 

Örömmel és meghatódva fogadott bennünket.  

Dr. Vécsei László Polgármester Úr köszöntötte a szép korú 

ünnepeltet, és jókívánságai mellett átnyújtotta Orbán Viktor 

miniszterelnök által aláírt oklevelet. 

Ottlétünk alatt irigylésre méltó teljes szellemi frissességgel 

beszélgetett velünk és érdeklődött a falunk napi dolgai iránt. 

 

Délután a család és rokonok tagjai körében folytatódott az 

ünneplést. 

 

Lóderer Antal bácsi 2011. augusztus 27-én töltötte be 

kilencvenedik életévét, felesége Rózsika néni augusztus 21-

én ünnepelte nyolcvankettedik születésnapját. 

Toncsi bácsi 1921. augusztus 27-én Csákberényben 

született, a család második gyermekeként. Anna nővére és 

Gyula öccse sajnos már elhunyt. Szülei egyszerű dolgos 

emberek voltak. Édesapja Merán gróf betakarító kocsisaként 

dolgozott, édesanyja háztartásbeli volt. 

Toncsi bácsi Csákberényben kezdte tanulmányit, a 6. elemi 

iskola után kovácsnak tanult, de a korán kialakult asztmája 

miatt a választott szakmát nem tudta folytatni. 

14 éves korában Budapestre került, az Angyalföldi 

Szerszámgyárban lakatosként, majd a vállalat sofőrjeként 

dolgozott, innen vonult nyugdíjba 1981-ben. 

1943. tavaszán vonult be katonának, került a frontra. A 

nehéztüzérségnél gépkocsivezetőként szolgált. 1945-ben 

Csehországban került fogságba, ahonnan 1948 tavaszán tért 

haza Budapestre. 

1951-ben, hatvan éve kötöttek házasságot a szintén 

csákberényi születésű Kovács Rozáliával. 

Egy lányuk születet Katalin, aki egy unokával örvendeztette 

meg szüleit, ki már tanítónőként dolgozik Budapesten. 

Toncsi bácsi feleségével már több mint 19 éve, 1992-ben 

visszaköltözött Csákberénybe, itt töltik e szép nyugodt, 

csendes környezetben idős napjaikat, mindehhez kívánunk 

nagyon jó egészséget. 

 

A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
(Nem csak katolikusoknak) 

 

A templom belső karbantartása 

 

A 35 évvel ezelőtti festés színei megkoptak, a lábazati 

vakolat helyenként a tégláig hullani kezdett. 

Ezért első lépésben a vakolatot egy méter magasságban-

körben levertük, és szigetelő habarccsal újra vakoltuk. A 

feladatot a vállalkozó pontos munkájának, és a hívek odaadó 

munkájának eredménye-ként egy hét leforgása alatt sikerült 

elvégezni úgy, hogy vasárnapi szentmise nem maradt el. 

Fentiekhez a hívek adományaiból gyűlt pénzek 

felhasználását Gerendai Sándor Plébános úr engedélyezte.  

Köszönetet mondunk ezúton is minden résztvevőnek 

áldozatos munkájáért. 

 

A második ütemben szeretnénk a templomot teljes 

egészében kifesteni. Ehhez részletes tanulmányt, és 



      

7 

 

árajánlatot kell a Püspökségre októberben benyújtanunk. 

Akkor esélyünk van rá, hogy a jövő évi költségvetésből 

anyagi támogatást kapjunk. A szükséges okmányok 

elkészítése folyamatban van. 

Amennyiben támogatást nem kapunk, úgy szerényebb 

megoldást kell választanunk. 

 

Közösségi terem kialakítása a Plébánia épületében 

 

A régi könyvtárszobában közösségi célú helyiség 

kialakítását kezdtük meg. Ezt hivatali célokra, imaórák, 

hittanórák, kisebb összejövetelek tartására szeretnénk 

használni. A könyvtár anyagát elcsomagoltuk, azok java 

része a felújítás után oda vissza fog kerülni.  

A munka során az eddig ablaktalan helyiségre ablakot 

vágtunk, a több négyzetméternyi hiányzó vakolatot pótoltuk. 

Az ablakot egy hívőnk adományozta, annak felújítását, 

valamint a villamos- hálózat kiépítését szintén egy - egy 

hívőnk végezte. A festés, mázolás, mire a cikk megjelenik 

szintén készen lesz, bizonyára a takarítás is, amit szintén a 

hívek segítségével kívánunk elvégezni. 

A néhai cserkész épület többi helyiségének felújítását jövőre 

tervezzük. 

 

Tudnivalók a temetővel kapcsolatban 

 

A temető gondnoka, id. Pintér Balázs, korára és egészségi 

állapotára tekintettel felmentését kérte.  

Egy évtizeden át tartó odaadó munkáját ezúton is köszönjük, 

még sok, kicsit nyugodtabb évet kívánunk neki. Az 

utódlásra a megoldást még keressük, a hívek körén belül 

szeretnénk azt megtalálni, de más lehetőség is felmerült. 

Fentiektől is függetlenül szükséges, a nyilvántartás uniós 

előírásoknak megfelelő, számítógépes feldolgozása. Ez a 

munka jelenleg folyik, néhány hónap múlva fogunk pontos 

adatbázissal rendelkezni. 

 

A legutóbbi újságban megjelent, a temetővel kapcsolatos 

olvasói levélre válaszolva, szeretnénk rögzíteni, hogy mivel 

a szóban forgó temető a Katolikus Egyház tulajdona, vitás 

esetekben a Plébános úrhoz, Gerendai Sándorhoz kell 

fordulni. Az újságnak ezzel kapcsolatban semmiféle 

intézkedési lehetősége nincsen. 

A temetőben a sírhely előre történő, (haláleset előtti) 

megváltását a törvény tiltja. Erre így a jövőben nem is lesz 

lehetőség. Kivéve a dupla sírhely esetén, a még élő házastárs 

részére fenntartott helyet. 

A korábban „előre” megváltott sírhelyeket természetesen 

fenntartjuk, amennyiben megváltását nyugtával igazolni 

tudják. Ezeket is 25 évenként meg kell azonban váltani. 

Ugyanakkor előre váltott igényt, melynek pontos helyét az 

igénylő és a gondnok a megváltáskor nem rögzítette, nem 

ismerünk el. Ezt sürgősen pontosítani kell, különben 

érvénytelenné válik, és visszafizetjük. 

 

Összeállította: Kőrösi Ödön

 

KÉRÉS 

 

Kedves Csákberényiek! 

 

Találtam egy antikvárium adatbázisában „Csákberény 

története” című könyvről leírást, amit szeretnék megosztani 

Önökkel. A könyvet 1982-ben a Csákberény község Tanácsa 

adta ki, szerzője: Dr. Vadász Géza.  

A kiadás helye: Székesfehérvár 

ISBN-szám: 963-03-1449-5 

Kötéstípusa: Amatőr – papírkötés. Oldalszám: 154 

Nyelv: Magyar 

Megjegyzés: Fekete-fehér térképekkel. 

Részlet a könyvből: 

Előszó 

 „ A Vértes karéjában fekvő vidék festői szépsége már az 

ókori rómaiakat is rábírta, hogy az arra haladó út mentén 

letelepedjenek. A lóállási dűlőben, valamint Orond-pusztán 

feltárt épületek és sírok között talált több száz érem arról 

tanúskodik, hogy az i.sz. II.IV. század folyamán éltek e 

területen, meghonosítva Orondon még a fürdőkultúrát is. A 

hajdani villa szépségéről freskó- és stukkómaradványok 

vallanak. Sírköveiken felcsendül a római hangzású Gaius és 

Sibulla név, és felirataik megörökítik a kelta őslakosságból 

származó NUIdus, Luba és Vimrus emlékét. A vértesaljai 

Diósi –tábla lakott terület a népvándorlás korában is, majd a 

továbbiakban folyamatosan benépesül. A lóállási legelőtől 

nyugatra feltárt 11 árpádkori sír jelzi a magyarság 

megjelenését községünk területén. Sírmellékletként került 

elő belőlük Salamon király ezüst dénárja, amely arra utal, 

hogy a falu 1063-1074 között már létezhetett.” 

 

Szeretném kérni, ha valaki tud a kiadott könyvből egy 

elérhető példányt, jelezze és juttassa el részünkre, csupán  

 

Kép a könyvről 

 

arra az időre, míg digitalizáljuk, és minden érdeklődő 

Csákberényi részére közkinccsé tesszük.  

Dezső József
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A DEKRA Akademie Kft. a fenti képzéseket indítja ingyenesen az UMVP támogatással különböző 

helyszíneken. 

A részletekről érdeklődjön: 

DEKRA Akademie Kft. Győr 

9023 Győr, Corvin u. 50. Tel: 96/529-621 

gyor@dekra-akademie.hu 

 

 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 
A Csákberényi Hírek jelenlegi száma sajnos rövidebbre sikerült, mint az előzőek. Ezért továbbra is megkérünk minden Csákberényben élő magánembert, működő 

civil szervezetet, vállalkozást,, hogy kötelezettség nélkül programjaikkal, problémáikkal, javaslataikkal, megjelentetni kívánt hirdetéseikkel keressenek meg 

bennünket. 

A lapot mi csak szerkesztjük, formába öntjük, de a tartalmát Önöknek kell összeállítani. Kézzel írott cikkeket is elfogadunk,  majd átírjuk. Átadhatnak 

számítógépen szerkesztett cikkeket, képeket, kéréseket, hogy következő számaink még teljesebbek, tartalmasabbak lehessenek. Hirdetéseink „ingyenesek”, esetleg 

szeretnénk lapunk nyomdai költségét hirdetési adományokból kiegészíteni. Belátásuk szerint eljuttathatnak készpénzt, amit természetesen nyugtával igazolunk, 

vagy utalhatnak adományt a Csákberényért Alapítvány számlájára, az Alba Takarék helyi fiókjában, ahol az Alapítvány számlaszámát ismerik. 

 

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeiket, hirdetéseket: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak itthon, dobják a postaládába) vagy vigyék el a Csákberényi 
Óvoda konyhába: Beke Dóra részére. 

Elektronikus formátumban email címünkre: bekedora01@t-online.hu vagy dezsoj@t-online.hu 

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Alapítványi Tag 
A lapot szerkeszti: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős 

Megjelenik 2 havonta, 500 példányban 

Nyomdai munkák: Creative Press - Székesfehérvár 

 

 

 MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉP KEZELŐ pl.:traktor) 

  (OKJ: 31 521 19 0010 31 05) 

 MEZŐGAZDASÁGI RAKODÓGÉP KEZELŐ (pl.: markoló) 

 (OKJ: 31 521 19 0010 31 07) 

 ÖNJÁRÓ BETAKARÍTÓGÉPKEZELŐ (pl.: kombájn) 

 (OKJ 31 521 19 0010 10) 

  

A képzésben való részvétel feltételei: 

 - alapfokú iskolai végzettség 

 - 17. betöltött életév 

 - egészségügyi alkalmasság 

 

 FAKITERMELŐ   

 (OKJ 31 623 01 0100 31 03) 

 MOTORFŰRÉSZKEZELŐ  

 (OKJ 31 623 01 0100 21 03) 

  

A képzésben való részvétel feltételei: 

 - alapfokú iskolai végzettség 

 - 21. betöltött életév 

 - egészségügyi alkalmasság 

 

 

mailto:gyor@dekra-akademie.hu
mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu

