
      

1 

 

CSÁKBERÉNYI HÍREK 
4. évfolyam 4. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2013. Augusztus 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit 
 

2013. augusztus 20-án 17 órakor 
a katolikus templomban kezdődő ünnepségünkre. 

 

A megemlékezésen felszólal Brunner Vilmos református tiszteletes, valamint 

Mórocz Tamás plébános úr. 
 

Ezt követően adja át Varga Csaba csákberényi faragó, az általa készített, a falu 

történetét ábrázoló kürtöt a polgármesternek, aki ünnepi beszédet mond. 

 

Az új kenyér megáldása után, a megszentelt falatkák szétosztására kerül sor. Az 

ünnepség a Szózat hangjaival zárul. 

 

Fenti műsort megelőzően 16 órakor katolikus szentmise kezdődik, melynek 

keretében Mórocz Tamás plébános megáldja a felújított templomot. 

 

Legyünk együtt minél többen! 
Csákberény Község Önkormányzata 

Római Katolikus Egyház 

Református Egyház 
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FALUNAP 2013 

 
Kedves Csáberényiek! 

 

Az idei évben is nagy izgalommal készültünk a 

falunapra. Próbáltunk minél több és színesebb 

programot összeállítani, hogy mindenki jól érezze 

magát. 

A rendezvény kora reggel már elkezdődött a 

hagyományos főzőversennyel és a kispályás futball 

bajnoksággal. Délután a szépségverseny, az erősember 

küzdelem és az elméket megmozgató sakkverseny 

zajlott. 

A délutáni programok Végh Tamás bemutatójával 

kezdődtek. Láthattunk rendőrségi kutyás bemutatót, 

karate bemutatót. A helyi tűzoltóink egy autóból 

próbálták kivágni a sérültet, aki szerencsére túlélte az 

akciót. Az öltöző emeletén az általános iskola 

régmúltjából próbáltunk felidézni. Nagyon sok iskolai 

tablót láthattak vendégeink, de visszaülhettek 

nosztalgiázni a régi iskolai padokba is. Kipróbálhattuk 

a rendőrség által hozott motoros szimulátort, a 

bűnmegelőzés rejtelmeibe is belenézhettünk. 

A színpadon először a Köfém nyugdíjas klubja lépett 

fel Beke Karcsi bácsi vezetésével és nagyszerű 

előadást nézhettünk meg tőlük. Ezután következett a 

csákberényi Fagyöngy nyugdíjas klub énekkara, akik 

ismét bemutatták tehetségüket. A műsoruk előtt 

Strasszerné Irma néni egy csodálatos gyöngyből fűzött 

falu címert adott át Vécsei László polgármester úrnak. 

Láthattuk még a csókakői Barkóca Berkenye 

néptáncosait. Közel egy órás operett előadást adott a 

Fantázia duett. Nagy sikere volt a gyerekek körében 

Bíró Krisztinának, aki gyerekdalokkal érkezett. Nagy 

várakozás előzte meg a Csákerényi lányok, asszonyok 

hastánc produkcióját is. Az estét a Tűzvonal rock 

együttes folytatta, majd a hajnalig tartó Viking buli 

következett. 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mindenkinek, aki bármilyen módon segítette 

rendezvényünk létrejöttét, hozzájárult sikeréhez!  

 

Az Önök által felajánlott adók 1 %-ból a falunapon is 

látható 3 nagy rendezvény sátrat vásároltuk. Az 

alapítvány ezen kívül több pályázatot is beadott. A 

legnagyobb pályázatban a művelődési ház külső 

felújítására már megnyertük a pénzt, amelynek 

munkálatai az idei évben elkezdődnek. 

 

További két pályázatban sörpadokat valamint a 

művelődési házba biomassza kazánt szeretnénk 

vásárolni. 

 

Reméljük, hogy a következő falunapon ismét 

találkozunk! 

      

 Csákberényért Alapítvány

 

KARITÁSZ HÍREK 

 
Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert 

felébe törheti. 

Amíg van valakinek két ruhadarabja, van mit 

megosztania azzal, kinek nincsen.” 

                                  

/ Serédi Jusztinián bíboros, 1932. / 

 

A Katolikus Karitász alapításakor íródott sorok, 

akár ma is születhettek volna. Hazánkban sokan 

vannak, akik szeretetre, és egyre többen kenyérre 

éheznek. A Katolikus Karitász immár 80 éve karolja 

fel napról-napra a szükséget szenvedőket. A 

keresztény szeretet nem lehet más, mint cselekvő, 

segítő szeretet. 

A Karitász csákberényi csoportja a legjobb 

tudása szerint próbálja felkutatni azokat a családokat, 

kiknek életkörülményi rosszabbodtak, és segít rajtuk. 

Várja, hogy őszintén forduljon hozzá az, akinek 

tudomására jutott, hogy embertársának megélhetési 

gondjai vannak. Itt köszönöm meg munkatársaimnak 

azt az önzetlen, szabadidőt nem sajnáló 

segítőkészséget, amelyre mindig számíthattam, legyen 

szó ruhaosztásról, szeretetvendégségről vagy 

templomtakarításról.  

Az EU Élelmiszersegély program keretében idén 

januárban már osztottunk tartós élelmiszert, most 

júniusban ismét kapott 70 család segélyt. A 

szabadbattyáni raktárbázisból 900 kg lisztet, 504 kg 

csigatésztát és 62 kg „C” vitamint szállítottunk el egy 

helyi vállalkozó teherautójával. Hálásan köszönjük 

segítségét. 

Nagyon örültünk annak, hogy ennél az osztásnál 

/a központban/ a családtagok létszámát is figyelembe 

vették. Így más mennyiséget írtak elő az egyedül álló 

személynek, mást a 2 illetve 3-4, valamint az 5-6 és a 

7-nél többtagú családnak. Ezt igazságosabbnak 
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találjuk, bár nekünk ez nagyobb odafigyelést, több 

munkát jelentett. A kiosztást a központi előírásoknak 

megfelelően végeztük. Köszönjük a két talpraesett 

fiatalember segítségét. Nagyon-nagy szükségünk van a 

férfierőre, hiszen „mi” nehezen tudnánk megoldani a 

súlyos csomagok emelgetését.  

Jól esett, hogy többen is felajánlották 

segítségüket a továbbiakban, élni is fogunk vele. 

 

 

Kőrösi Ödönné

 

TERMELŐI PIAC 
 

Júliusban megtartottuk az első termelői piacot. A 

piac kezdetén az eladók kicsit egymás közt 

puhatolózva, kérdezgetve, várakozva indították a 

reggelt.  Az első vásárlók érkezése mindenkit nagy 

örömmel töltött el, akkor is ha nem az Ő standjánál 

vásárolt.   

Majd a falu ébredésével egyre többen nézték 

meg, hogy a szórólapon meghirdetett piac miről is 

szól. Később a katolikus templom udvarához 

közeledve jó volt hallani a piac zsongását. 

Kicsit a szabályokról: az őstermelők szabadon 

értékesíthetnek, aki nem rendelkezik őstermelői 

regisztrációval a falu gazdásznál kezdeményezheti a 

kiváltását. A falugazdász minden kedden megtalálható 

az önkormányzatnál.  

Kistermelői igazolványt kell kiváltani, postain 

úton, a területileg illetékes Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatalnál (Mór, Zrínyi u. 36.), 

ennek kiváltása ingyenes a következő piac alkalmával 

az ehhez szükséges nyomtatványt az érdeklődők 

rendelkezésére tudjuk bocsájtani. Ha valaki maga által 

készített termékeket kíván forgalmazni (lekvár, dzsem, 

padlizsán krém, stb.) akkor szükséges egyszer a 

foglalkozás egészségügyi kiskönyv beszerzése az 

orvosnál. 

 

A következő piacok időpontjai: 

2013. augusztus 17.  7 órától 10 óráig. 

2013. szeptember 14. 7 órától 10 óráig. Későbbi 

időpontokról szórólapon adunk információt. 

 

Mindenkit, eladót vevőt és csak érdeklődőt várunk. A 

nézelődőből lesz a vásárló. 

Gyerekeknek lehetősége van a gyűjtemények 

cserélésére is. (matrica, kinder figura, stb.) 

 

Schmidt Andrea 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 

aki bábáskodott a bájos szalma házaspár 

létrehozásában. Az új jövevények a Márton és Terike 

nevet kapták.  

Falunk egykori lakója, Vass László ajánlotta fel a 

bálákat és Zsigmond István rakta össze őket. 

A kreatív munkát és az anyagbeszerzést szorgos 

kezek hada végezte, újabb tanúbizonyságot téve arról, 

hogy nálunk bizony működik a csapatmunka. Név 

szerint köszönetet mondanék Papné Máhr Líviának és 

férjének Lacinak, valamint Cicusnak, Csobán Erikának 

és Máhr Évának.  

Anyagi támogatást Katalin és Lutz 

Schiemanntól kaptunk a hiányzó anyagok 

megvásárlásához. 

Nagyon sok ember lelte örömét a bábokban és a 

készítőik sorra kapják az elismerést.  

Remélem, hogy sok hasonló kezdeményezésről 

számolhatunk be a jövőben is! 

 

Huszárné Renci

 

RETYE-RUTYA TÁBORUNK… 
 

Nyár, meleg, tikkasztó hőség, vidám gyerekzsivaj, 

segítőkész felnőttek, kicsiből nagyra nőtt kamaszok 

óriási szívvel és lelkesedéssel. 

Kirándulás, túra, élmény, emlék, jó CSAPAT! Megint 

együtt volt a retyerutya.  

Köszönöm gyerekek, köszönöm felnőttek, hogy az idei 

tábor is a felejthetetlen emlékek sorát gazdagíthatja! 

 

Így írtok róla Ti: 

 

Ezen a héten minden nap kirándulni voltunk. Indulás 

előtt Gyöngyi néni a hűvös templomban mesélt 

nekünk, aztán a szendviccsel, vízzel megrakott 

hátizsákokkal útnak indultunk. 

Első nap a Meszes – völgyön át a Kőkapu-völgyben 

jártunk, Székely Sanyi bácsi volt a túravezetőnk. 

Nagyon sok érdekes, különleges dolgot mesélt 

állatokról, növényekről. Ismerkedtünk a térkép 

használatával, földrajzi magasságokat becsültünk meg. 

( Emlékeztek? A Kőkapu tetején állva 439 m magasan 

voltunk – GPS-sel mértük.) 

 A Varga tetőről gyönyörű kilátás nyílik a falura, az azt 

körülölelő Vértesre. 

A 6 kilométeres „séta” és vacsora után Sanyi bácsi egy 

macskabagoly felnevelésének történetét vetítette le 

nekünk. 

Kedden Csákvárra utaztunk, hogy megnézzük a 

Báracházi barlangot. A Vértes hegység második 

leghosszabb barlangja ősállatmaradványairól híres. A 

barlangban zseb-és fejlámpákkal kerestük a 

denevéreket, de azok mélyen aludtak. Nagyon 

izgalmas volt, amikor a lámpákat lekapcsolva 

„megnéztük”, milyen az igazi sötétség. A Geszner-

házban ismeretterjesztő előadást hallgattunk a környék 

élővilágáról és a háromujjú ős lóról.  

Szerda az igazi kihívás napja volt! Egész napos 

túrát tettünk az erdőben.  A Páskomi síkon keresztül 

értünk fel az Öreghegy mögötti Buckára, ahonnan 

elláttunk egészen a zámolyi víztározón át a Velencei- 

hegységig. Gránáson keresztül folytattuk az utunkat, s 

megnéztük a szénégetőket is. Ebben a nagy melegben 

három nagy boksa égett, vagyis füstölgött, egyet meg 

akkor raktak össze. (Emlékeztek? Egy boksába 

legalább 50 IFA fát raknak bele. Ebből lesz a faszén.) 

Váli Jancsi bácsi mindig a legjobbkor bukkant fel az 

erdőben, friss vízzel, jégkockával, dinnyével, erőt adó 

sportszelettel kínált bennünket a terepjárójáról. 

Délután 2 óra körül értünk a Gánti vadászházba, ahol 

finom ebéddel vártak bennünket. Hazafelé már lovas 

kocsikkal döcögtünk az erdőn keresztül a vizes 

nyiladékon, majd letérve a pusztavámi úton 
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közeledtünk Csákberény felé. Vidáman énekeltünk és 

táborindulót költöttünk. 

„Retye-rutya táborunk, 

Ide-oda vándorlunk. 

Ez most már az ötödik, 

Ez a legjobb még eddig. 

Jövőre is itt leszünk, 

Gyere te is mivelünk. 

Jókat eszünk, nevetünk, 

Ez most már a mi helyünk. 

Retye-rutya táborunk, 

Mindig ide vágyódunk!” 

Aztán lenéztünk az Öreg-tóhoz is és csobbantunk 

egyet. Ki ruhástól, ki nekivetkőzve, de nagyon jól esett 

mindenkinek a felfrissülés. 

Csütörtökön biciklivel „csillagtúráztunk” - 

kitekertünk a víztorony melletti ligetes erdőbe 

számháborúzni. Életem legjobb számháborúja volt! 

(Barnus) Ezalatt a kisebbek Vécsei Laci bácsi 

tanyáján, Orondpusztán játszottak. Visszabicóztunk a 

táborba, uzsonnáztunk, hiszen igen megéheztünk a 

nagy csatában, aztán friss vizet vettünk magunkhoz és 

lebicikliztünk az Öreg-tóhoz fürödni.  

És még mindig nem fáradtunk el eléggé, mert este, 

táborzárás után jó páran felmentünk a régi focipályára 

számháborúzni. Nagyon jó volt! (Emese) 

Pénteken térképpel és tájolóval indultunk 

kincset keresni, két csapatban. A térképre berajzolt 

helyekre kellett eltalálni – öt kincset rejtő vödröt 

találtunk, amelyeket a Kaolin-tónál lévő „célban” 

nyithattunk fel. Régen ezen a helyen bányászták az 

agyagot (kaolint) a fazekasok, amelyekből edényeket 

készítettek. Nagyon sok gödör van itt. A legnagyobb a 

Kaolin – tó, most is van benne egy kevés víz. Kicsit 

pihentünk, négy nagy dinnyét megettünk, aztán újra 

nagyot számháborúztunk, több csatát is vívtunk. Az 

volt a legjobb, amikor a „kicsik” a „nagyok” ellen 

harcoltak.  

Aznap (is) nagyon finom vacsora várt bennünket. 

Kemencében kenyérlángost sütöttek a Zoli pékség 

dolgozói. A munkában a gyerekek is segíthettek. 

Aki teljesítette a napi túrát és legyőzött minden 

nehézséget, jutalmul mosolygós kavicsot kapott, az 

utolsó napon pedig mindenki a „dobogó legmagasabb 

fokára állhatott”, aranyérmet kaptunk a heti 

teljesítményünkért.   

Nagyon jó volt ez a hét, a sok-sok kirándulás. 

Remélem jövőre is nagyokat túrázunk majd a 

Vértesben. (Barnus, Liza) 

Szerintem (és a többiek is ezt mondták – Irén 

óvóka), tényleg az idei tábor volt eddig a legjobb. 

 

A gyerekek nevében: 

Rácz Barnabás 

Rácz Elizabet 

Csoba Emese 

 

Köszönjük gyerekeink nevében is a „nefelejcses 

anyukáknak, nagymamáknak, pótmamáknak” az egész 

heti kényeztetést, a sok-sok finomságot. 

Köszönjük a tábor szervezőinek és a nagyfiúknak a 

munkáját, az odafigyelést, a segítőkészséget, a sok-sok 

élményt!  

A táborozó gyerekek szülei 

 

A Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület Felfedező 

Retye-Rutya táborához sok támogatást és segítséget 

kaptunk – köszönjük szépen mindenkinek, aki 

bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy a 

gyerekeknek ilyen vidám, tartalmas és értelmes 

elfoglaltságot tudjunk biztosítani erre a meleg nyári 

hétre.                                                                                                                                      

 

Sáfrán Andrásné 

Nefelejcs H. Egyesület elnöke

 

ÚJABB NYERTES CSÁKBERÉNYI PÁLYÁZATOK 

Újabb két csákberényi pályázat nyert, ezúttal a 

Falumegújítás- és fejlesztés elnevezésű pályázaton 

nyert a Csákberényi Református Egyházközség néhány 

forint híján 16 millió forintot a református templom 

teljes külső tatarozására. A munkálatok már meg is 

kezdődtek, hogy a templomépítés 225. évfordulójának 

megünneplése már a megújult templomban 

történhessen. 

 

A Csákberényért Alapítvány szintén 16 millió forintot 

nyert a kultúrház tetőfelújítására, külső hőszigetelésére 

és vakolására valamint a kopott parketták 

újracsiszolására és lakkozására. A kultúrház felújítását 

október végére szeretnénk befejezni.     

Mindkét elnyert pályázat bruttó 100% támogatottságú. 

 

Dr. Vécsei László 

Polgármester
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BETYÁRNAP CSAK AZÉRT IS! 
 
Az időjárás nem volt kegyes, a viharos szél miatt 

majdnem elmaradt a negyedik Betyárnap.  

Reggel hétkor úgy döntöttünk, hogy a fogathajtó 

versenyt lefújjuk, a csikósversenyt pedig áttelepítjük a 

kultúrházhoz. 

 
Itt kicsit késve ugyan, de megindult a főzőverseny és 

délre nagyszerű piknikhangulat alakult ki. 

Mindenki talált kedvére való étket, hiszen a marha, 

malac, racka, kakas és pincepörköltek mellett 

betyárlevest, malacsültet és tárcsán sült nyúlpecsenyét 

is lehetett kóstolni. A főzőverseny nyertese Barlabás 

Tamás és népi zenekara  aszalt gyümölcsös 

erdésznyula lett júdásfüle gombával.  

Egy üstben folyamatosan főtt a kukorica, az 

édesszájúakról pedig Erzsi néni, Panni néni és Boriska 

néni gondoskodott, akik sok száz palacsintát sütöttek.  

Délután a Shadows együttes virtuóz gitárjátékát 

élvezhettük.     

 
 

Márió a harmonikás műsorára csordulásig megtelt a 

kultúrház. 

A fergeteges buli a Négyesfogat báljával folytatódott 

hajnalig. 

A betyárnapot élőben kapcsolta a Kossuth rádió 

Szombat Délután című műsora.   

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény 

sikeréhez!  
 

SZÜNET UTÁN - AZ ÓVODÁBAN 

Van, amihez az öt hét sok, van, amihez kevés….  

Sok munkát terveztünk a szünet idejére, így mindennel nem 

is végeztünk még, de ez az ovikezdést nem zavarja.  

A szünet alatt részben elkészült a sószoba, itt még vannak 

tennivalók, amelyek szeptemberre készülnek el.  

A lepkés csoport folyosóján ablakokat és radiátorokat 

cseréltünk, ez a nyuszis csoportban is folyamatban van. 

Tisztító meszelés történt a nyuszis csoportban, valamint az 

öltözőkben.A kazánházba új, környezetbarát biomatt kazánt 

szereltek be, amelyhez pályázati úton jutott az önkormányzat. A 

kazánház előtti „kaloda” is ennek a része, ezt szeretnénk úgy 

„felöltöztetni”, hogy a bejárat esztétikáját ne zavarja.  

Jó ötleteket szívesen fogadunk ennek megoldására! 

Készülünk az új tanévre – a nyuszis csoportba 24, a lepkés 

csoportba 25 kisgyereket várunk szeptembertől. A 

tanévkezdésre legyetek szívesek beszerezni a térítési 

díjkedvezményre jogosító igazolásokat (nagycsaládosoknak 

MÁK igazolás, tartósan beteg gyerekeknek érvényes orvosi 

igazolás). Addigra reméljük, sikerül végére érni a felújítási, 

karbantartási munkáknak és a megszépült óvodába jó kedvvel 

jönnek majd a gyerekek. 

Sáfrán Andrásné tagintézményvezető 
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ISKOLAI ELŐZETES 
 

Alig, hogy az idő kereke augusztusra fordult, 

megszaporodtak az iskolakezdésre vonatkozó hírek a 

sajtóban, médiákban. Részben ennek inspiráló hatására 

ragadtam „tollat”, hogy megosszak néhány általam 

fontosnak gondolt információt a kedves olvasókkal, 

szülőkkel. 

Kezdem – kis településünk iskolailag talán 

legfontosabb kérdésével – László Lajosné kolléganőnk 

utódlásával, aki (mint köztudomású, e lap legutóbbi 

számában elbúcsúztunk aktív pedagógus pályájától) 

nyugdíjba vonul, nem kezdi már meg az új tanévet. És 

mielőtt belemennék e gondolatkör részleteibe, megint 

csak Kodály Zoltán híres mondását kell idéznem 

(sokadszor a hosszú évek alatt): „Csak tiszta 

forrásból!” S hogy miért? Mende-mondák kaptak 

szárnyra az utódlást illetően, amik nem vetnek túl jó 

fényt iskolánkra. Az érintettek, ahelyett hogy 

kérdeznének, pletykálnak. „Hallottad?... Micsoda 

dolog… Hát ilyet?...” – és hasonló kezdetű 

mondatokkal is találkozhattak a fenti témával 

kapcsolatban boltban, utcán és ki tudja hol? Nos, nem 

véletlen a fenti Kodály idézet. Ha valakinek kérdése, 

problémája van, keressen meg, tegye fel kérdéseit, s 

biztosan megnyugtató választ kap azokra. 

Tehát: a törvényi előírásoknak megfelelően a 

tankerületi igazgató joga és kötelessége, hogy a 

megüresedett álláshelyre pályázatot írjon ki, de ezt 

csak a hivatalos helyen teheti meg. Nekünk helyben 

(hivatalosan) nincs módunk erre. Polgármester úrral 

közösen mégis úgy döntöttünk, hogy az álláshirdetést a 

Fejér Megyei Hírlapban is megjelentessük, hogy ezzel 

növeljük az esélyeinket a pályázók nagyobb számát 

illetően. Ennek köszönhetően eddig 9 pályázat érkezett 

az iskolába. Csak „halkan” jegyzem meg, hogy a 

hivatalos honlapon meghirdetett álláshelyre ebből csak 

2 pályázat érkezett! A pályázati időszak augusztus 12-

én zárul, utána a kiírásnak megfelelő pályázók 

szempontok szerinti csoportosítása után a megfelelő 

jelölteket személyes megismerkedésre, beszélgetésre 

invitáljuk az iskolába, s majd ez után igyekszünk 

legjobb tudásunk alapján dönteni a leendő tanító néni 

személyét illetően. Tehát itt tartunk most. Szeretnék 

mindenkit megnyugtatni, hogy ami megtehető, azt 

megtettük! 

 

Még néhány aktuálisnak gondolt információ távirati 

stílusban: 

- a tankönyvek augusztus 23-án érkeznek, tehát az 

ez utáni napokban lesz a tankönyvek kiosztása. 

Erről hirdetmény útján értesítjük a kedves 

szülőket. 

- a tanévnyitó ünnepély várható időpontja: 

augusztus 31. vagy szeptember 1. a délutáni 

órákban. (Erről is a hirdetményben olvashatnak 

majd.) 

- a tanév szeptember 2-án, hétfőn kezdődik. 

- javában folyik az iskola meszelése, csinosítása, 

hogy a tanévkezdésre minden rendben legyen. 

 

Már csak egy dolog. A nyár, a vakáció hátralévő 

részére mindenkinek jó pihenést, kellemes 

kikapcsolódást kívánok, hogy megújulva vághassunk 

neki a következő tanévnek! 

Csákberény, 2013. augusztus 8. 

Borbély József 

Tagintézmény-vezető 

  

REFORMÁTUS LOVAGI TÁBOR 

Az idei nyáron júliusban, mint az elmúlt években is 

hasonlóan közel 20-an vettünk részt Zselickisfaludon 

hittanos táborban. Csákberényi gyerekek mellett 

Polgárdiból, Kislángról, Kálozról érkeztek résztvevők 

összesen 70 –en voltunk. Délelőttönként a bibliai 

Gedeon életével ismerkedtünk meg, délután pedig 

különböző vidám vesenyekkel, játékkal teltek. A napot 

pedig az esti tábortűz zárta szeretetkörrel. A délutáni 

versenyekre 4 különböző korosztályú gyerekekből 

vegyesen un. lovagrendeket választottunk, melyeknek 

nevét a gyerekek adták: Puding , Don Gyurka Quijote 

de La Mancha, Kerekasztal, Fekete sereg 12. Az egyes 

győzelmekért pecsét jutalom járt a kódexbe, de azért is 

kaptak, ha egymásra odafigyeltek és a nagyobbak 

segítették a kisebbeket. Az is megtörtént, hogy a 

rókatúra során a csapat legkisebb tagját a vezető 

„lovag” a hátán cipelve vitte végig a táv felétől, aki 

ráadásul az utolsó állomástól el is aludt a 

kimerültségtől. A nyaralásnak mindig fontos eleme az 

angyalkázás, ami azt jelenti, hogy a tábor elején 

mindenki kihúzza egy dobozból egy másik táborozó 

nevét és egész héten át angyalkája lesz tikokban. 

Figyel rá, nem hagyja magára, apró ajándékkal lepi 

meg, segítségére van. A tábor záróakkordja, hogy 

felfedjük ki kinek volt az angyalkája. Az idei évben is 

sok emlékkel, áldással és megannyi új baráttal 

meggazdagodva jöttünk haza. 

ifj. Brunner Vilmos 
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CSÁKBERÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI 

Temető gondnok 

Szeretettel és tisztelettel adjuk a falu lakosságának 

tudomására, hogy 2013. augusztus 1-től a 

csákberényi református-temető gondnoka Tóth 

István / Csákberény, Ady E. u. 3./ református 

egyháztag. Új sírhelyek kijelölése és más 

temetővel kapcsolatos kérésiekkel bátran 

forduljanak hozzá.  

Református templom felújítása 

„Ezt mondta neki az ÚR: Meghallgattam 

imádságodat és könyörgésedet, amikor 

könyörögtél előttem. Megszentelem ezt a 

templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én 

nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem 

is mindenkor.”   / 1 Kir 9,3/ 

  A református templom az idei évben 

„ünnepeli” a 225. éves születésnapját, hiszen 

1788. október 28-án szentelték fel és vették 

használatba eleink.  

25 évvel ezelőtt volt az utolsó nagy 

felújítása: tető, padok, karzat cseréje és külső 

belső vakolat felújítása. Akik emlékeznek rá 

tudják mennyi munka és áldozat kellet a 

megvalósításához.  

Azt is látjuk, hogy 25 év alatt mennyit 

változott a világ, annyi önkéntes segítséget ma 

már a legnagyobb jóakarattal se lehetne 

összeszedni. Az akkori anyagi háttér biztosítása is 

évekig tartó gyűjtés és a holland reformátusok 

támogatásával vált lehetségessé. Ma ugyanennek a 

munkának az elvégzéséhez sokszorosát kellene 

összegyűjteni.   

Az elmúlt 25 év alatt a templomunk külseje 

jócskán megkopott és az egyetlen dolog, amit 25 

évvel ezelőtt nem cseréltek le az a toronysüveg, 

ami azóta megrongálódott. Az elmúlt évben 

döntött, úgy a presbitérium, hogy pályázati 

támogatásból próbálunk anyagi hátteret biztosítani 

a felújításhoz. Istennek hála 2013 júniusában 

kaptuk meg a határozatot Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivataltól, hogy 16 millió Ft 

támogatásban részesülünk.  

Augusztusban neki is láttunk a 

munkálatokhoz, hogy októberre elkészüljön és 

újra méltó szépségében álljon a templomunk.  

A pályázati keret összegbe már nem fért 

bele a toronyóra cseréje, amely közel 1 millió 

forintos kiadás lenne. Viszont most állványozzák 

fel a tornyot és a megújult külsőn nem maradhat a 

kopott és működésképtelen óra. Tehát 

mindenképpen most lenne időszerű az óra csere. 

Az egyházközség anyagi tartalékai 

szűkösek és a külső felújítás amúgy is megterheli.  

Ezúton tisztelettel kérnénk a falu 

lakosságát, hogy aki támogatni tudja és szeretné, 

hogy a református templom toronyórája szép és 

nem utolsósorban működőképes legyen, annak 

támogatását szívesen várjuk. Az adományokat 

Kovács Miklós gondnoknál - aki ha önöknek az 

kényelmesebb személyesen felkeresi ez ügyben - 

és a református lelkészi hivatalban lehet befizetni. 

Támogatásukat, adományaikat előre is 

köszönjük! 

Brunner Vilmos ref. lp.
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ÉLETRE SZÓLÓ KINCSKERESÉS 
 

2013. július 14. Mártír papok ünnepi beszéde: 

 

 „Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett 

kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, 

örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és 

megveszi azt a szántóföldet.”  

 „Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki 

szép gyöngyöket keres. 

Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja 

mindenét, amije van, és megvásárolja azt.” 

/Máté 13,44−46/ 

 

Kincs – mindenki fantáziáját megragadja ez a szó. 

Regények, filmek, drámák témája az elveszett, elrejtett 

mesés kincs, amit titokzatos helyeken lehet, lehetne 

megtalálni, ha birtokunkban lenne egy hiteles térkép, 

pontos leírás. Gyermeki fantáziánkat is megmozgatta 

már a megszerezhető kincs, ami nem feltétlenül 

jelentett akkor nekünk hatalmas értéket, inkább a 

titokzatosság és a kaland hozott lázba minket. 

Valljuk be őszintén, bennünket személy szerint is 

megérintett már a kincsszerzés, kincstalálás, 

kincskeresés furcsa érzése. Van, aki egyszerűbb 

módját választja, nagyobb összeget tesz fel a lottóra, 

hátha eltalálja a nyerő számokat. Mások meg keresnek, 

kutatnak, sokszor egy életen át, hogy a hőn áhított 

kincset megszerezzék, megtalálják. Ki ne hallott volna 

már az évszázadok óta keresett „bölcsek kövéről”, 

Attila koporsójáról, az elveszett frigyládáról, 

háborúkban elrejtett mesés vagyonokról, családi 

ereklyékről, amelyek számunkra oly fontosak 

lennének, és a sor folytatható a végtelenségig.  

 

1. Aki kincset szeretne találni − és ez vonatkozik 

anyagiakra és szellemi értékekre egyaránt − tenni kell 

annak érdekében, hogy hozzájusson vágya tárgyához. 

Jó példákat ad elénk a jézusi történet.  

A vágyott „dolog”, a mennyek országa, annak 

megragadása, az a tudat, hogy annak részese lehetek, 

nem tétlenség eredményeként következik be. Az 

elásott kincset találó addig megy, amíg meg nem szerzi 

az élete nagy szerencséjét rejtő földterület 

tulajdonjogát. Talán sokan megkérdezték, miért pont 

az a darab föld kell neki, mire ez a nagy buzgalom, 

hogy hozzájusson a birtokhoz? Vajon miért fontos, 

hogy mindenét pénzzé tegye, és csak egy szántóföld 

darabot vegyen meg? Biztosan voltak, akik botornak 

tartották, mások talán gyanakodtak, míg mások 

legyintettek. 

A nagy értékű igazgyöngyöt kereső kereskedő is 

feláldozza mindenét az áhított cél érdekében. Ki tudja, 

hány piacot, kereskedőt, országot járhatott végig, amíg 

kezébe került az áhított gyöngy? Nem tudjuk sem az 

értékét, sem a nagyságát, sem a minőségét, csak 

annyit, hogy „nagy értékű”. Ő is mindent megtett 

annak érdekében, hogy birtokolhassa, ami számára a 

legfontosabb volt. 

Igénk első kérdése: mennyit teszel meg azért, 

hogy az igazán értékes dolgok birtokosa légy? Lássuk 

be, mennyi mindenre pocsékolunk energiát, mennyi 

minden kevésbé fontos után szaladgálunk ahelyett, 

hogy arra összpontosítanánk, ami a valós tennivaló: 

keresni Isten Országát.  

Mártír lelkészek tudták mi az igazán értékes kincs: 

a másik tisztelete és szeretete, becsület és hűség, 

önfeláldozás és hazaszeretet. 

 

2. Aki kincset akar találni, annak céltudatos, célzott 

életet kell élnie. Ki kell tűzni a célt, látni kell maga 

előtt a célt, hiszen csak ennek ismeretében tudja, mire 

is készül. Ugyan mire tartanánk azt a sportolót, aki 

nem tudja, merre kell futni, azt a vadászt, aki csak 

össze-vissza lövöldözik, azt a futballistát, aki nem 

találja el a kaput? S azt a magát keresztyénnek mondót, 

aki nem tudja kiben, mit és kinek hisz? 

 

Korunk egyik rettenetes hibája, hogy célt 

tévesztett emberek bolyonganak, akik csak csapódnak 

ide-oda, és kétségbeesetten vonszolják magukat egyik 

helyről a másikra. Tisztelet a kivételnek, fiataljaink is 

úgy állnak a maguk dolgaihoz, hogy jó esetben csak 

egyik napról a másikra gondolkoznak. Jézus nélküle 

csak azok a dolgok válnak fontossá, amik múlandóak, 

rozsdamartak, tolvaj kezekbe kerülők és ideig-óráig 

értéket hordozók csupán. 

Második kérdésük az: van-e célod ebben a 

világban? Tamási Áron regényhőse Ábel azt mondja, 

az a cél, hogy valahol otthon legyünk a világban. 

Testvérek, legyünk kicsivel többre vágyók, többet 

akarók, mondjuk ki, hogy otthon szeretnénk lenni az 

Isten Országában! Mártír lelkészek e cél érdekében 

tették, amit tenniük kellett kiálltak a szabadságért, 

kicsiny falujukért. E földi hazáért életüket adták, 

hiszem hogy erre a legnagyobb áldozatra azért voltak 

képesek,mert e földi haza mellet otthonuknak tudták és 

tartották az örökkévaló mennyeit is. 



       

10 

 

3. Aki kincset talál, kincshez jut, annak azt meg is kell 

tudni tartani. A véletlenül talált kincs, a 

szerencsejátékon nyert nyeremény, a váratlan örökség, 

ahogyan mondjuk, a „könnyen jött, könnyen ment” 

dolgok nagy csáberővel bírnak. Ilyenkor bizony sok 

barátja lesz az embernek, könnyebben költekezünk, és 

hamar üres zsebbel találhatjuk magunkat. Hány 

eltékozolt életnek, vagyonnak, családi békességnek, 

egyéni sorsnak, egészségnek voltunk, vagyunk tanúi! 

Hitünk értékes darabjait, nagyszüleinktől tanult 

imádságainkat, házassági fogadalmunkat, koporsó 

mellett elhangzott vigasztaló igéket, az üdvösség 

reménységét, elődeink hazaszeretetét, önfeláldozását. 

 

Utolsó kérdésünk pedig az: akarod-e megtartani, 

az örök életre megtartani azt a gazdagságot, ami Isten 

Országának megismerése révén a tied lett? Ha a földi 

kincsekért oly sok mindent odaáldozunk, hogy 

megszerezzük és megtartsuk azokat, mennyivel 

nagyobb kincset találunk Jézusban. 

Hiszem, hogy Szikszai János és Mansbarth Antal 

gazdag emberek voltak, mert megtalálták és 

megőrizték a két legfontosabb kincset: Isten minden 

körülmények között reményt adó szeretetét és az ebből 

származó, végsőkig kitartó nemzetükért és másik 

emberért áldozatot hozni tudó szeretetet. 

 

Brunner Vilmos ref.lp-

BIOMASSZA KAZÁN 

Sikeresen pályáztunk biomassza kazán 

beszerzésére. A támogatásból megvásárolt 

automata Biottomat 80KW-os apríték kazán 

bármilyen mezőgazdasági hulladékot, ágaprítékot 

és hasábfát is képes elégetni. 

A beruházással a polgármesteri hivatal és óvoda 

fűtési költsége töredékére fog csökkenni. A 

pályázat kertében motoros fűrészeket és 

magassági ágnyesőt is beszereztünk, valamint 

támogatást kapunk két közmunkás egy éves bérére 

is.  
Dr. Vécsei László 

Polgármester 

 

ISMÉT VAN TÓ A TÓFENÉKEN 

 

 

 

Elkészült az 50 m2-es tófenéki dísztó 

melynek betelepítéséhez a növényeket 

és a halakat a csákberényi 

tótulajdonosok adták össze.  

 
Dr. Vécsei László 

Polgármester
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MEGÚJUL A SPORTÖLTÖZŐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Megkezdődött a sportöltöző 

hőszigetelése melyre a 

Sportegyesület Leader pályázaton 

100%-os intenzitású támogatást 

nyert. 
Dr. Vécsei László 

Polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGÚJULT A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

 

A megújult házasságkötő 

terem után elkészült a 

polgármesteri hivatal 

rekonstrukciója is. 

Az irodák szárító 

vakolatot kaptak, 

megújult az életveszélyes 

állapotú elektromos 

hálózat, a központi fűtés 

rendszer, kicseréltük a 

régi ablakokat, és 

újracsiszoltattuk a 

parkettát is. 

A beruházáson 

csákberényi és csókakői 

mesterek dolgoztak. 

 

Dr. Vécsei László 

Polgármester
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SZÁZÉVES A FEJÉRVÍZ 

 

Kereskedelmi forgalomba nem kerülő, színvonalas 

ipartörténeti munka jelent meg a patinás 

önkormányzati tulajdonú cég, a Fejérvíz Zrt. 

történetéről alapításától napjainkig.  

Az érdeklődők számára a könyv elérhető a községi 

könyvtárban.  

 

Dr. Vécsei László 

Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY ZARÁNDOK  

CSÁKBERÉNYBEN! 

A júliusi falunap előestéjén, péntek délután úgy 18 óra tájban 

egy zarándok jelent meg  falunkban, a képviselő testület 

hozzájárulásával a Bajcsy utcában egy szobor képében.. 

Megérkezése  sokak együttműködésének eredménye. A fát a 

szoborhoz Váli Jánosnak, köszönhetjük. Megfaragását 

Kanalas Sándor vállalta, akinek már több hasonló munkája is 

található a faluban és az Orondi szőlőhegyen. A felállításhoz 

szükséges  egyedi szerszámok elkészítéséhez Huszár Attila 

nyújtott segítséget, a helyszínen való felállításában az utca 

lakói  közül Orosz János, Bauer Mihály és Szakács János 

vállaltak szerepet. Ezúton is szeretném megköszönni 

mindannyiak segítségét.  

Sztanó Géza (Bajcsy u. 9.) 

 



      

13 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Örömmel közhírré tesszük, és két év szakadatlan 

küzdelme után végre elmondhatjuk, megszépült 

belsővel elkészült, és újra használatba vehettük a 

csákberényi római katolikus templomunkat. A 

tényleges festési munka nem vett egy hónapnál 

hosszabb időt igénybe, azonban a hivatali 

engedélyezések, árajánlatok beszerzése, nem utolsó 

sorban az anyagiak összekalapozása rengeteg 

fáradságos munkát jelentett a résztvevőknek. 

Először is köszönetünket szeretnénk eljuttatni 

azokhoz az adományozókhoz és egyszerű hívőkhöz, 

akik anyagi segítségükkel hozzájárultak a felújítás 

sikeréhez. Az Önkormányzattól utóbbi három évben 

kapott támogatást is beleértve, tavasszal még mindig 

hiányzott 150.000 Ft a kezdéshez. (A legkedvezőbb 

ajánlat is jóval a két milliót meghaladta.) Szorult 

helyzetünkön a Csákberényért alapítvány segített 

100.000 Ft adományozásával. Mindössze 50.000 Ft 

hátralékunk maradt, ennek fedezésére gyűjtünk most a 

kihelyezett perselyben. A munka végösszegét is 

sikerült 2 millióra lealkudni, a püspökségtől is megjött 

az engedély, így végre kezdődhetett a festési munka. 

Köszönet illeti meg mindazon nőket és férfiakat, 

akik a festéssel járó rámolásban, szerelésekben, 

takarításokban sok-sok önkéntes munkával részt 

vettek. Külön köszönetünk Mórocz Tamás főplébános 

Úrnak, aki gondos gazda módjára végig kísérte a 

felújítást, a világítás megújítását, az új hangosítást is 

neki köszönhetjük. Végül köszönet jár Kőrösi Ödön 

testületi elnöknek, amiért az összes szervezési és 

adminisztrációs munkát elvégezte. 

Szólni kell okvetlenül ennek kapcsán egy olyan 

segítségről, melynek kezdete a múlt század 80-as 

éveiben történtekre nyúlik vissza. 

Történt, hogy 1987-ben a református templomot 

életveszélyessé nyilvánította az építési hatóság, és 

teljes felújításra szorult. Mindez a református templom 

fennállásának kétszázadik évfordulója előtti évben. Az 

akkori kuratóriumi elnök, id. Sáfrán András és 

segítőinek munkája nyomán sikerült a templomot az 

évfordulóra megújítani, azonban 1987-88-ban nem volt 

a református gyülekezetnek istentisztelet megtartására 

alkalmas helyisége. 

Az akkori években, Csákberényben szolgálatot 

teljesítő Hegyi Károly római katolikus plébános 

felajánlotta a katolikus templomot a református 

hívőknek, tartsák ott az istentiszteletüket, amit akkor 

ők el is fogadtak. 

Huszonöt év elteltével mi, katolikus hívők a festési 

munkálatok idejére kiszorultunk a templomunkból, a 

vasárnapi misét nem volt hol megtartani. Felmerültek 

javaslatok, a művelődési házban, vagy a parókia 

udvarán a piac céljára épített tető alatt tartsunk misét, 

de egyik helyszín sem volt igazán megnyerő. Értesülve 

a szorult helyzetünkről, idén májusban Kovács Miklós 

világi kuratóriumi elnök úr felkereste Kőrösi Ödön 

elnök urat és Mórocz Tamás főplébános urat, és 

felajánlotta, hogy tartsuk a református templomban a 

szentmisét. Még a kezdési időpontot is a nálunk 

megszokott időben biztosította oly módon, hogy a 

református istentisztelet időpontját változtatták meg. 

Úgy gondolom, hogy ez igazán példa értékű tett a 

katolikus és református együttműködésre, az 

ökumenéra. 

Köszönetünk érte, hogy egy korábbi segítséget 

most viszonozott, és ehhez az egész református 

közösség egyetértését is bírta. Amikor szóba hoztam a 

köszönetünket, ő elhárítva magáról a hálálkodást, 

annyit mondott, hogy "egyedül Istené a dicsőség". 

Én annyit tennék csak hozzá, hogy a mi 

fohászainkat is Hozzá intézzük, hála Néki, hogy 

sikerrel elérhettük a kitűzött céljainkat. 

 

 

A cikket összeállította: 

Monostori Endre 

 

Új „albérlők”? 

HÁT, EZ NEM SEMMI!... 
Gondolom, hogy a Csákberényben élőknek nem 

ismeretlen a nyest. Ezek az aranyos pofájú, nyúlánk 

testalkatú, rafinált apróvadak bizonyára többeknek 

okoztak már bosszúságot, sőt komoly anyagi kárt is. 

Egyeseknek rágógumi helyett előszeretettel 

szétrágták gépkocsijuk gumiszigetelésű gyújtókábelét 

(a mi kocsinkét is – a nyavalyások), míg másoknak 

lakóházuk padlásában több helyen is alaposan 

megbontották a tetőtér szigetelését (nálunk is – az 

átkozottak). 

Ezek a kiemelkedő esetek a kártevések listájáról. 

Ha pedig netalán a padlásban le is kölykeztek (ezt is 

tapasztaltuk – a rohadékok), akkor lőttek a 

nyugodalmas jó éjszakának. A kicsinyek olyan 

dübörgéssel rohangásznak, hogy az ember azt hiszi, 

lóverseny van a ragaljban… 

Lakóházunk tavaly történt felújításakor 

(utólagos külső hőszigetelés) a tetőszerkezetben be lett 

fedve minden olyan nyílás, hézag, amelyen keresztül a 

nyestek bejuthattak a padlásba. Úgy tűnik a 

„nyestmentesítés” sikeres volt, mert az óta nyugalom 

van – megszűnt részükre az albérlet. Azt azonban nem 

mondhatom, hogy az udvarunkból is eltűntek, hiszen 

időnként otthagyják a monogramjukat a bejárat előtti 

lábtörlőn. Erre nyomdafestéket nem tűrő kifejezéssel 

szoktam reagálni…  

 



      

14 

 

Telt, múlt az idő és elérkezett 20013. július 21. 

(vasárnap). A déli órákban a gatyarohasztó hőség elől 

behúzódtunk a nappali szobába.  

Az egyik pillanatban úgy tűnt, hogy terebélyes 

cserépkályhánk ajtajának kémlelő ablakában valami 

megmozdult. Jobban szemügyre vettük a kályhaajtót és 

nem hittünk a szemünknek: az üveglap mögötti rácsra 

felkapaszkodott egy, majd néhány másodperc elteltével 

még egy denevér (!). A rájuk jellemző módon, fejjel 

lefele lógva a rácson bámultak be a szobába, mintha 

mondanák: Jó napot Takácsék, mi vagyunk az új 

albérlők (!) – kellemes hétvégét… 

 

Eldobom az agyamat (ahogyan errefelé szokták 

mondani) – eddig én még ilyen esetet nem láttam, de 

nem is hallottam. Szokatlanul nyugodtak voltak. Nem 

zavarta azokat sem a fejlámpa, sem a vakú erős fénye, 

csak mozdulatlanul lógtak. Másnapra eltűntek, 

legalább is a kályha tűzteréből. Szerintünk még 

visszajárnak, mivel a tetőtérben sötétedés után 

kaparásszerű hangok hallatszanak a kéményből. A 

fűtésszezon megkezdéséig nem lesz kilakoltatás, 

viszont reméljük, hogy akkor időben elhúzzák a csíkot 

ideiglenes szálláshelyükről. 

 

Vizuálisan magam előtt látom egy leendő magyar 

horrorfilm címét: „Vámpírok a kandallóban” – 

manapság minden megtörténhet… 

 

Szöveg és kép: 

Takács Antal 

 

SPÓROLJON A GÁZZAL,  

TAKARÉKOS HÁZZAL! 

Szeretné otthona felújítását energiamegtakarításból fedezni? 

Teljes körű, mindenre kiterjedő, komplex felújítás és korszerűsítés! 

Tartanak az építőiparban tapasztalható visszásságoktól, pedig van lehetőség 

a tisztességes munkára.- Mi így dolgozunk! 

Nem vállalnak beruházást, mert féltik a megtakarításaikat, pedig az 

ingatlankorszerűsítés a legjobb befektetés.– Mi ezt kínáljuk! 

teljes körű kivitelezést-szervezést vállalunk 

országos lefedettséggel működünk, és folyamatosan nyílnak meg az újabb 

zöldPont Irodák, 

„házhoz visszük” a legjobb szakembereket,független, minősített 

szakértő mérnököket. 

kivitelezők helyi vállalkozók, akik garantáltan szakszerűen és magas 

minőségben végzik munkájukat. 

3 év teljes körű garanciát vállalunk 
Önnek csak egy dolga van: megkeresni bennünket(felméréstől a 

kivitelezésig mindent elintézünk Ön helyett) 

Zöldpont iroda Székesfehérvár, Budai út 157/c 

Endes Attila tel.:0620/6628904 

 

 

BORNAP 

2013. szeptember 21. 
 

Szeretettel várunk Mindenkit, 

szomszédot, barátot, rokont, ismerőst, 

hogy ismét eltöltsünk együtt egy 

kellemes napot az Orondi szőlőhegyen! 

(Részletes program később, a 

plakátokon.) 
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