
      

1 

 

CSÁKBERÉNYI HÍREK 
2. évfolyam 4. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2011. augusztus 19. 

 

CSÁKBERÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

Néhány adat 

Adószám 18481343-1-07 

Fő tevékenység 9499 M.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység. 

Gazdálkodási forma 569- egyéb alapítvány 

Közhasznú szerv fokozata Közhasznú 

Közhasznúságot elrendelő bírósági végzés száma Pk.61.400/1993/13 

Időpontja 2001.05.28. 

Egyéb adatok Áfa fizetésre nem kötelezett alanyi vagy tárgyi 

mentes illetve nem alanya az Áfának. A társasági 

adóról és az osztalékról szóló törvények hatálya 

alá tartozik. 

 

Az alapítványnak 2009 októberétől négy új tagja van: Beke Dóra, Huszár Beáta, Kovács Krisztina (elnök), Schüller 

Márta. 

 

Az személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt összegek alakulása: 

Év    Összeg        Kiutalás 

2007  403.215 2009.02.10 

2008  274.304 2010.03.02 

2009  316.201 2010.11.23 

 

A hatóságok felé leadott bevallás szerinti tevékenységek: 

A Csákberényért Alapítvány – az előző évekhez hasonlóan – a hagyományőrzést, a helyi újság kiadását, környezet- 

és természetvédelmet tűzte ki célul. A befolyt szja 1%-ból ezeket a közösségi feladatokat látott el, kiemelt szerepet 

kapott a 2010-ben megrendezett falunap. A felhalmozott korábbi évek szja 1%-ai erre lettek felhasználva. 2010 

szeptemberében került elfogadásra az új szervezeti és működési szabályzat, amely az elavult 1993-as változatott 

váltotta. Kibővítésre került és az aktuális jogszabályi hátteret valamint az uniós csatlakozás utáni fejlődést 

figyelembe véve készült el. Terveink közé tarozik továbbra is a falu fejlődésében való aktív részvétel és a lakosság 

összefogása. Az Alapítvány igyekszik mindenben a törvényi előírásoknak megfelelni, ezért a készpénzfelvételek 

elszámolása bizonylatokkal, számlákkal történt. 

A listák szerint az Alapítvány bevételének szerkezete az alábbiak szerint alakult: 

Bevétel szja 1%-ból         590.505 

Kapott adományok vállalkozásoktól         140.000 

Önkormányzati befizetés      1.232.253 

Kapott adományok magánszemélyektől            10.000 

Bankkamat                 994 

Összesen      1.973.752 

Kp felvét a bankból         772.000 

Összesen      2.745.752 

 

 Az Alapítvány által adott támogatások: 

Csákberényi Iskola (farsang, gyereknap)   30.000 

Betyár nap   30.000 

Óvoda (úszásoktatás)   50.000 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100.000 
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A Csákberényért Alapítvány alkalmazottat 2010-ben nem foglalkoztatott. Az Alapítvány a 2010. évi 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett. 

Tájékoztatásul: A Csákberényért Alapítvány rendelkezésére álló pénzösszegek 2011.05.02.-án: 

Pénztárban        256.610 

Bankban     1.413.195 

Összesen:     1.669.805 

 

Pénztár 2011-ben: 

Megnevezés + - 

nyitó    32.480  

Kp felvét 0121    50.000  

Kp felvét 0204  200.000  

Kp felvét 0419    20.000  

Számlás vásárlások    45.870 

Zárás 256.610  

 

A beszámolót készítette: Sebőkné Schulcz Zsuzsanna könyvelő és Kovács Krisztina elnök. 

 

RETYE-RUTYA KORHATÁR NÉLKÜL 

Egy szülő ma sokat gondolkodik azon, hogy a nyári szünetet 

a lehető legszínesebbé, legértékesebbé tegye gyermeke 

számára.  Nekünk, akik a táborozás fénykorában 

nevelkedtünk rengeteg nyári emlékünk maradt. Szeretnénk, 

ha a mi gyermekeink is sok pozitív töltést kaphatnának ilyen 

közösségekben, mint mi régi táborozók. 

Sokaknak keresgélni kell, hogy gyermeküket egy-egy hétre 

jó helyen tudják. A tábor legyen minden szempontból 

elérhető, a táborban eltöltött idő értékes, fejlessze a gyermek 

kreativitását, egyéniségét, szeressen meg csapatban élni és 

énekelni.  Na mindez szinte lehetetlen, annak aki nem 

csákberényi, vagy nem fűzik ide rokoni szálak, kapcsolatok. 

A mi csákberényi Retye-Rutya kézműves táborunk minden 

ilyen szempontnak megfelel. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem az 

idei tábor mindennapjaiban.  Csodálatos volt nézni, ahogy a 

szervezők, a foglalkoztatók, a segítők teljes odaadással a 

táborozókért voltak. A gyerekek minden asztalnál 

kibontakozhattak, minden nap több féle kézműves dolgot 

tanulhattak. Apró kincseket készíthettek és közben 

elgondolkodtak, hogy otthon kit, melyikkel lepjék meg. 

Az egyik kedvenc itt készített ajándékom a Retye-Rutya 

lekvár. Több mint 100 üveg lekvárt főzött Boriska néni nagy 

üstben.  Az ötlet és a kivitelezés itt is teljes sikert aratott. 

Aztán csütörtökön a lovaglás és a kalandos út Misi lovas 

tanyájáról hazafelé sok gyermek legnagyobb nyári élménye 

lett. 

Szóval a tábor, ahogy kell, mindig nevetéstől volt hangos. 

Ezért is lehetett az, hogy érdeklődők, nézelődők, apukák, 

anyukák, nagymamák mindig  be-be jöttek a táborba . Volt, 

aki egy kis enni-inni valóval kedveskedett,  volt aki csak egy 

jót beszélgetett. Jó volt nézni a  betérő felnőtteket is,  

arcukról sugárzott az öröm, a béke, a jó szándék.  Igazi 

program lett ez kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A tábor fináléja egy kicsit a nagyikról is szólt. Ezen a napon 

ők kényeztették a gyerekeket kelt tészta csodáikkal. Azt 

eddig is tudtuk, hogy a nagyi sütije a legfinomabb, de azt 

nem, hogy még finomabb, ha az 100, saját unokának készül. 

Nagyon jó volt látni, hogy a Retye-Rutya üzenete az idei 

évben még szélesebb körbe ért el.  Most nem csak arra 

gondolok, hogy a Ruszki-hegyek oldalán is olvashatjuk, 

hanem, hogy a nagyszülők a korábbi évek hírei alapján ide 

csábították „vidéki” unokáikat.  

Itt mindenki gazdagabb lett… 

Remélem írhatom, hogy mindenki nevében megköszönöm a 

2011. évi Retye-Rutya tábort.  

Kívánok a tábor szervezőinek és minden segítőjének erőt 

egészséget, hogy jövőre újra elénekelhessük a tábortűznél  a:  

Nem kellesz, nem kellesz Te kellesz már, vagy a Ha jó a 

kedved üsd a tenyered című dalokat! 

Neubauer Katalin 
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KÖSZÖNJÜK  SZÉPEN 
 

azt a sok támogatást, segítséget és szeretetet, amit a  

RETYE – RUTYA TÁBOR ideje alatt kaptunk a 

faluból! 

 

Tartalmas, élményekkel teli, vidám hetet tudhatunk magunk 

mögött – sok segítő kéz és jó szándékú ember tett azért, 

hogy a közel 90 gyerek értelmes elfoglaltsággal töltse el ezt 

a néhány napot! 

 

Ez a hét is ékes bizonyítéka annak, hogy összefogással, 

együtt dolgozva az apró dolgokat 

 is naggyá tudjuk tenni! 

És még az időjárás szeszélyessége sem tudta 

 elrontani a kedvünket! 

 

További szép nyarat és hasonló szép élményeket kívánunk 

kicsinek, nagynak, mindenkinek! 

 

Nefelejcs Hagyományôrzô Egyesület 
 

„NYÁR VAN, NYÁR, RÖPKE LEPKE SZÁLL VIRÁGRA, ZÜMMÖG 

SZÁZ BOGÁR…” 

 
 

Mily idilli kép. S tulajdonképpen ilyen is lehetett volna ez a 

nyár, s remélem, hogy a kedves olvasók többségének ilyen 

is volt – és még lesz is legalább szeptemberig.  

Amikor június 17-én, a tanévzáró ünnepélyen jelképesen 

bezártuk a tanévet, még jó magam sem gondoltam, hogy 

néhány emberke (tizenéves gyermek) ennyire elmebeteg 

legyen. Mert ez a vakáció sem tudott elmúlni olyan tettek 

nélkül, melyek ne borzolták volna jócskán fel az idegeimet. 

Az azóta eltelt idő – mivel az „események” június és július 

hónapokban történtek – szerencsére már sokat tompított 

dühömön. S ha már dühöm, némi iróniával élve – ez nem 

vicc! – még az első esetben magamban Weöres Sándor 

versének címadója jutott eszembe, Sehall-selát Dömötör. 

Hogy miért? Mert aki, akik ilyen cselekedetekre 

vetemednek, az csakis buta lehet, mint hat ökör! 

Hogy ne csigázzam a kedves olvasó kíváncsiságát, s 

lehullajtsam a leplet azokról a dolgokról, amik nálam 

kiverték a biztosítékot, következzenek hát időrendi 

sorrendben, ahogy egyre brutálisabbá fajultak! Talán 

Weöres Sándor is megbocsát ezekért a kín-rímekért, 

melyekkel – én elvetemült – merészeltem „kicsit” átírni a 

versét. Íme: 

Sehallselát Dömötör 

buta volt, mint hat ökör, 

mert ez a Sehallselát 

rondította iskolánk. 

Azt gondolta, ő az ÁSZ, 

ha letol szaros gatyát 

és kilincsre rakva bosszanthat, 

ő meg jót vihoghat. 

Azt hitte, hogy a célpont a zár, 

s ha vizelve beletalál, 

nincs az a srác, 

aki nálánál jobban pisál. 

Míg más olvasott, gyúrt meg sportolt, 

Ő csak kukát borogatott;  

megégette a kilincset, villanykapcsolót, 

megolvasztva a műanyagot. 

Csak azt mondom: Dömötör 

buta volt, mint hat ökör, 

mert ez a Sehallselát 

SAJNOS NEM kerülte az iskolát! 

Tudom, ez éppen olyan felháborítóra és minősíthetetlenre 

sikeredett, mint a benne „elmesélt” három eset, de szerettem 

volna valamiféle dühöt kiváltani a kedves olvasóban, hogy 

Önök is átérezzék azt, mit éreztem akkor, amikor ezekkel az 

esetekkel szembesültem egy-egy szép nyári napon. De én 

legalább bocsánatot kérek a költőtől és Önöktől! Bocsánat! 

Az, hogy a vers-átirat esetleg mosolyt csalt az olvasó arcára, 

nem baj. Sőt! Egy kis humorral a legnagyobb bosszúságot is 

tompítani lehet. 

Utóirat: 

Sajnos csak sejtéseim vannak az elkövetőkre vonatkozólag, 

bizonyítani nem tudom. De üzenem (mert EZEK nem 

olvasnak) ezeknek a gyerekeknek és másoknak is, hogy 

néhány napon belül web kamera figyeli majd iskolánk 

bejárati ajtaját és környékét. Akkor is ilyen bátrak lesztek?  

Csákberény, 2011. augusztus    Borbély József 

tagintézmény-vezető 
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TANKÖNYVOSZTÁS 

 
Ideje: 2011. augusztus 25. (csütörtök) 10-12 óra 

és 16-17 óra 

Helye: iskola 

Ingyenes tankönyvellátásra alanyi jogon jogosultak 

köre: 

1. Három, vagy több eltartott gyermeket nevelő 

család 1-8. osztályos tanulója 

2. Szakorvosi igazolás alapján tartósan beteg 1-8. 

osztályos tanuló  

3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő 1-8. osztályos tanuló  

4. A szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján fogyatékos tanuló 

 

 

 

  

FONTOS!!! 

A tankönyvosztáskor az alábbi igazolásokat 

szükséges benyújtani:  

 1-2. pont esetén: a családi pótlékról – a 

családtámogatási kifizető hely által – kiállított 

igazolás, valamint az 1. pont esetén az iskolás 

testvérek iskolalátogatási bizonyítványa. 

 3. pont esetén: a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást megállapító határozat másolata. 

 4. pont esetén: a szakértői rehabilitációs bizottság 

szakvéleményének (határozatának) másolata. 

 

TANÉVNYITÓ 

Ideje: 2011. augusztus 31. (szerda) 18 óra
                     Helye: iskola

NYÁR VÉGE – AZ ÓVODÁBAN 

Egyszer minden jó véget ér, mondja mondás, én azonban azt 

gondolom, még csak most kezdődik igazán! 

A játékos, kötetlenebb nyár után játékos, sok- sok  élményt, 

új ismeretet hozó időszak következik a kisgyerekek 

számára. 

Előtte azonban még fontos megbeszélni valóink vannak. 

Augusztus 23-án kedden  tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet lesz az óvodai dolgozóknak, ezért ezen a napon 

az óvoda zárva tart. Kérjük, kedves Szülők, ezen a napon 

oldjátok meg gyermeketek otthoni felügyeletét! 

Aztán szeptember 30-án kedden a szülőket hívjuk délután 

17 órára az óvodába, szülői értekezletet tartunk. A tanév 

indításával kapcsolatos tenni és tudnivalók megbeszélése a 

téma. 

Az új tanévre beíratott 12 kisgyereket felvettük, az új kis 

óvodások folyamatosan érkeznek, ahogyan betöltik a 3. 

évüket. Azonban a szülői értekezletre mindnyájukat várjuk, 

akkor is, ha csak tavasszal kezdik majd az ovit. 

Találkozzunk az óvodában! 

                                                   Sáfrán Andrásné 

                                       tagintézmény vezető

 

ISMÉT VAN FOCI CSÁKBERÉNYBEN 
 

Sokak örömére a 2011-2012-es labdarúgó bajnokságba 

benevezett Csákberény csapata. Egyelőre, csak felnőtt 

csapatot indítottunk, de a későbbiekben szeretnénk ifjúsági 

csapatot is versenyeztetni. Különösen jó hír és hosszú évek 

után elmondható a csapatról, hogy CSAK Csákberényiek 

fociznak a csapatban, és ha megnézzük, akkor nagyon fiatal 

labdarúgók képviselik kis falunkat, mert az átlag életkor 20-

21 év! Augusztus 7-én már Magyar Kupamérkőzéssel fog 

kezdeni a csapat, Pákozd fog minket meglátogatni. A 

mérkőzés végeredménye: Csákberény – Pákozd 0-6.  2 hétre 

rá kezdődik a bajnokság melyre sok szeretettel várunk 

mindenkit, aki szeretne szurkolni a fiatal csapatunknak.  

Továbbá várjuk a 10-18 éves fiatalok jelentkezését, akik 

szeretnének más csapatok ellen focizni. Jelentkezni lehet: 

Kedd – Péntek 18-tól a sportpályán Szabó Gábornál. 

Szurkoljunk együtt csapatunknak HAJRÁ BERÉNY, 

HAJRÁ SÁSKÁK!!! 

SZABÓ GÁBOR

BETYÁRNAPOK CSÁKBERÉNY 2011

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon (anyagi, fizikai, erkölcsi) segítette a 2011.08.13.-án megrendezett 

csákberényi Betyárnapot. 2012. augusztus 11.-én találkozunk a 3. fordulón. 

                                                                     Köszönettel: Tókics Mihály 
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SENIOR TÁJFUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG 
 

Június elseje és nyolcadika között zajlott le Pécsen, a tájfutó 

senior világbajnokság. 2010 novemberében határoztam el, 

hogy számot szeretnék adni magamnak arról, hogy 

tulajdonképpen a világon hova tudom sorolni magam. Sok 

sportbarátom kérdezte, miért éppen a Csákberény 

SE színeiben. A válasz egyszerű: mert itt élek.  

 

2010 novemberében kezdtem a felkészülést, egészen 

márciusig, sokat futottam sérülésmentesen. Márciusban 

mikor már megkezdődött a tájfutó idény, sajnos 

megsérültem, versenyeket kellett kihagynom, 6 hétig 

betegen, könnyített edzést végeztem. Külföldi  

versenyeimen nem jöttek az elvárt eredmények. Májustól 

tudtam ismét edzeni egészségesen. Sajnos az elmaradt 

kilométereket nem lehet pótolni. Igyekeztem több versenyen 

indulni itthon és a szlovák clubomnál is. Sok féle eredményt 

értem el. Az utolsó felkészülési versenyt  Csehországba 

jelöltem ki magamnak, utólag visszagondolva jó döntést 

hoztam. Az első nap 4. lettem, ez fizikai pálya volt. Második 

nap a középtávú versenyen, ami technikailag nehéz volt,  

szintén 4. lettem, de az első négy  között csupán ötven  

másodperc döntött. Ez jó eredménynek mondható.  

A világbajnokságon szerettem volna a döntőbe kerülni. Két 

számot  rendeztek: sprint és normál táv. 3900 induló volt 

összesen. Az én kategóriámban M 45-50 190 induló. A 

szervezőket dicséri az, hogy közel  ötezer embert kellet nap, 

mint nap mozgatni. A sprint versenyről egy selejtező futam 

alapján 80 fő juthatott tovább a döntőbe. A  selejtező 

futamot Pécs történelmi belvárosában bonyolították le. Ezen 

a napon sikeresen megbénítottuk Pécs közlekedését. 

Nagyszerű, hibátlan futással 20-ként sikerült bejutnom a 

döntőbe. Másnap a döntőben, Komlón sajnos hibáztam-2 

perc körül-és csak 61. lettem. 

Hibátlan futással az első húszban lettem volna. Sajnos a 

sportban  nincsen ’’ha’’. A normáltávú versenyt három 

lépcsőben bonyolították le. Selejtező: 8km, 400m 

szintkülönbség. Középdöntő: 7,5km, 320m szint. Döntő: 

9km, 400m szint. A döntőbe a selejtező és a középdöntő 

eredményeit adták össze és a legjobb 80 versenyző jutott 

tovább.  A döntő idejére megérkezett a nyár, 38,5 C
ᵒ

 várta a 

versenyzőket, akik 5 napot végig versenyeztek és eljutottak 

a döntőig. Talán kicsit óvatosan versenyeztem, féltem a 

melegtől és a nem mindennapi hosszú pályától.  

A technikailag nagyon nehéz pálya és a nagy hőség 

óvatosságra intette a futókat. Én a pálya kétharmadánál épp 

egy frissítő pont után nem figyeltem eléggé és hibáztam 2 

percet.  

 

Természetesen a hibázás után maximumon fut az ember és 

újból hibázik, ez 1perc volt. Összehasonlítás képpen ha 

30m-re fut mellé az ember, az 1perc körüli hiba. A végére 

eléggé kifutottam magam és így lettem 43-dik. Azokban a 

percekben mikor beértem a célba persze csak a fáradtsággal 

voltam elfoglalva. 

Már este van, mikor a verseny lecsillapodik az emberben. 

Mikor sajnálja a hibáit. Ami kicsit elgondolkoztatja, hogy az 

elvégzett 1 évi munka eredménye 3perc hiba és az, hogy 

hibátlan futással az első 30-ban lehetett volna. 

Utolsó évemet futottam 45-ben. A velem egykorúak közül 6. 

lettem. Így elgondolkodva, jövőre első évesen 50-es 

korosztályban, Németországban, a Harc-hegységben vajon 

mire lennék képes. Persze azt is tudni kell erről a sportágról, 

hogy mostanában nem lesz ennyire közel világbajnokság. 

Mindenképpen meg kell köszönnöm a családomnak a 

támogatást, hogy a lehetőségekhez mérten fel tudtam 

készülni a VB-re. Tudni kell még, hogy a német 

világbajnokság lényegesebben több pénzbe kerül, mint a 

magyar, valószínű, hogy ezt a családi és szponzori 

támogatás nélkül nem tudnám vállalni. A német 

világbajnokság első jelentkezési határideje október 30. 

Összességében elégedett vagyok az eredményemmel 

köszönöm mindenkinek, akik biztattak és támogattak. 

 

Takács Csaba 

                                                                                                                                                                                              

 

CSÁKBERÉNYI BORNAP 2011. SZEPTEMBER 24. 

„Bor nélkül szegény a vendégség.” 
 
Az Orondi szőlőhegy és a csákberényi boros gazdák 
ismét vidám, boros együttlétre invitálnak Mindenkit. 
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy aki eljön, nem fogja 
unni magát. 
Már reggel 9 órától rotyognak majd a bográcsokban a jó 
féle étkek. 

 Várjuk a baráti társaságok, civil szervezetek, jó 
szomszédok, vagy egyszerűen csak csapatok 
jelentkezését a pörkölt főző versenyre! 
(A főzni valóról, felszerelésről mindenki maga 
gondoskodjék, az ételek elfogyasztása a csapattagok 
feladata lesz, de ha többet főznek, meg lehet kínálni a 
kíváncsiskodókat is.) 
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A pálinkák versenyére a mintát (2 x 0,5 liter) reggel 
9 óráig lehet leadni a színpad melletti Tomor 
pincében – fent.  
 

A sós sütemények megmérettetésére egy tányérnyi 
mintát kérünk szépen, ezeket 12 óráig várjuk – 
ugyanitt, lent. 
 
Az idei évben először a jól sikerült házi lekvárokat is 
megversenyeztetjük. Jelentkezési mennyiség 
minimum 0,5 liter. Mintát leadni 24.-én 10:00 óráig, 
Neubauer Katinál lehet.  
 
12.30-kor a Belecz – pince előtti téren Kanalas Sándor 
fafaragó mester Szent Orbán szobrának ünnepélyes 
leleplezésével folytatjuk a programot, majd a borrendek 
és a vendégek felvonulnak a színpadhoz. 

14 órától a színpadon különböző kulturális programok, 
(részletes ismertetés későbbi időpontban), közben a 
főzőverseny eredményhirdetése, a legjobb sütő 
asszonyok, lányok díjazása, kiállítás, bor és 
pálinkakóstolás a Falu - borházban, gyerekprogramok 
zajlanak.    
 
Az utcabál 18 órakor kezdődik, a NégyesFogat zenekar 
gondoskodik a jó hangulatról. 
 
Érdeklődni, jelentkezni vagy egyszerűen csak bármit 
megkérdezni  

                                                                              
Sáfrán Andrásnál lehet : 06/20-9620 478 

Várunk Mindenkit!

 

PÉTER – PÁL NAPI FOGADALOM (eredeti) 
 

Jegyzőkönyv másolat az 1843-1844 évi természeti katasztrófa emlékére tett ünnepélyes fogadalomról. 

Atyának és Fiunak és sz. Lélek Istennek nevében. 

Mind magunknak és Utódinknak Isten áldását és örök idvességet. 

A Fölséges Úr Isten majd kegyelmének osztogatásával, majd pedig látogatásinak keserűségével szokta az embereket jelenlétére 

emlékeztetni. 

Minket a múlt évben rettenetes csapással keserített. Miután ugyanis földjeink szokottnál gazdagabb terméssel ketsegtentének, 

szőlőhegyeink és gyümölcsösink pedig bő szüretnek reményére jogosíttatának. Miután hosszu aggodalmak és silány évek 

mustohasága után alaposan reményelhettük, hogy a mondott esztendőnek kövér áldomási kipótolják a munkás embernek 

veszteségit. 

1844-diki junius 28-án u.m. Péter és Pál Apostolok előestvéjén d.u. 5 órakor nyugat felől terhes felhők kerekedvén – miután 

utjokban számos helységeket megkárosítottak – olly rettentő jégzáporral terjedtek el határunk fölött, hogy egy óra negyed alatt 

szőleink, vetéseink általában mindennemű termesztményeink pozdorjává zuzattak hasznavehetetlenekké törettek. 

A csapás annál rémületesebb vala ránk nézve, mert az aratás az ajtó küszöbén álván, már minden szegény az uj kenyérrel akarta 

csillapítani éhségét. Az ínség és nyomorúság közepette töredelmes szívvel megismertük, hogy az Isten keze talán vétkeink – talán 

emberi gyarlóságaink miatt súlyosodott meg felettünk. 

És midőn egyfelől az Isten oltalmába ajánlanánk magunkat, szt: Jóbbal felkiáltván „az Isten adta, az Isten elvette, legyen áldott az 

ő neve” - másfelől mint a vízözönnek hullámi közül megszabadult Noe áldozatról gondoskodtunk, mellyel a Mindenhatónak 

haragját némüképpen megengesztelhetnők. -Innét vagyon: hogy több keresztény helységek példájára miis elhatároztuk 

magunkban ájtatos imádságok közt ünnepelni meg a napot mellyel annyi keserű visszaemlékezések vannak öszvekapcsolva. 

Péter és Pál Apostolok napjára vonatkozólag ezen ájtatosság gyakorlatát annál hajlandóbb szívvel és lélekkel fogadjuk minél 

számosabbak a csapások, mellyek e napon, vagy ez időtájban látogattak meg bennünket. Ez időtájban jő elő emléke ama gyászos 

reggelnek melyen borzasztó égdörgés között csaknem egész marhafalka lett az öldöklő villámnak áldozatává. 

1843-dik évben Péter és Pál napján irtóztató szélvihar jószáginkat a földön kicsépelte, szöleinket és gyümölcsösinket lerombolta, 

lekaszált, s már összegyűjtott takarmányunkat kiméletlenül magával sodorta. 

1844-dikben pedg mikép fönebb említtetett pusztittó jégzápor mindenünktől megfosztva, csak nem földönfutókká teve bennünket.  

Ha a Felséges Úr Isten, ki hajdan Péter és Pál apostoloknak hirdettette  az Isten országát, napjainkban ugyan azon szent apostolok 

ünnepén csapások által akar emlékeztetni a keresztény hitnek megtartására, lélekismeretünk sugallata után ünnepélyesen fogadjuk, 

hogy Péter és Pál Apostolok napját ezentúl a töredelmesség napjának tekintvén különös ájtatossággal fogjuk megünnepelni, 

részint, hogy megemlékeztető napja maradjon az isteni látogatásoknak, részint hogy engesztelő áldozatul szolgáljon a megbántott 

Istenség haragjának. 

E végből az Isten irgalmának megnyerése és mindennemű csapások eltávolittása végett kötelezzük mint magunkat, mint utódinkat, 

ha csak atyáinknak korcs fiaivá változni nem akarnak, hogy 

1-ször: A mondott napon, u.m.: Péter és Pál Apostolok ünnepén minden világi örömöktől, és zajos mulatságtól 

visszavonultan imádság és ájtatos elmélkedések között fogjuk az Istent különösen tisztelni. 

2-szor: Tisztelendő Lelkipásztor Urunk e napon szokott buzgóságánál fogva processiót határozván a temetőbe vezetni, 

fogjuk: hogy örege és fijatal kit ereji bírnak, vagy pedig mellőzhetlen környülállásai nem gátolnak, az említett processión 

megjelenve, egy szívvel és lélekkel példás buzgóság és rendtartás között zarándokoskodnak a temetőbe, és onnét vissza az Isten 

házába. 

3-szor: Minthogy Isten előtt minden legkisebb érdem és áldozat kedves és kellemetes, e napon offertorium alkalmakor 

csekély áldozatunkal, s alamisnával, vagy Isten tiszteletére szánt fillérünkel járulunk a sz: oltár elibe. Az illy módon össze adott 

pénz mennyiséget Tisztelendő 

Lelkipásztor Urunk ítélete szerint vagy szegények segítségére, vagy egyéb szent czélyokra fordíttandók. 
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4-szer: Az oltári Szentség e napon du. egy órától négy óráig imádásal kitétetvén, annak imádására seregesen, az azt 

követő lytániára pedig általánosan összefogunk gyülekezni. 

5-ször: Mint hogy ezen napot a töredelmesség és penitentia napjává választottuk napestig csend, mértékletesség és ájtatos 

elmélkedések lesznek teendőink. Mellynek következtében 

6-szor: Mi előljárók kötelezzük magunkat, úgy mint utódinkat, hogy ezen napon minden lehető vissza élést, zajos 

rendetlenséget, pajzán csintalanságot és a másnapi munkára való lármás készületet szorgalmatosan meggátoljuk, s a máskép 

cselekvőket szigorúan megbüntetjük. 

7-szer: Illedelemmel megkérjük mint Tisztelt Lelki Pásztor Urunkat, mint pedig annak utódait, hogy ezen fogadásunkat 

minden esztendőben legalábbis egy héttel az ünnep előtt a Sz. Egyházban felolvasni, s bennünket úgy mint utódinkat fogadásunk 

szentségére emlékeztetni méltóztassék, tudtunkra adván erélyesen mikép az Istennek tett fogadásunkban meghűlni, vagy abból 

idők folytával valamit elhagyni nem csak nem szabad, de fölötte veszedelmes is, az Isten csalhatatlan lévén, csak kárhozatot arat, 

ki őtet megcsalni vakmerősködik. 

 

Engedje az Úr Isten, hogy ezen ünnepélyes ájtatoskodásunk boldog sorsunkban úgy mint vészes napjainkban emlékezetünkbe 

hozza a csapások keserveit, a csapások emlékezte pedig részint jóra serkentsen bennünket, részint pedig folytonosan az isteni 

gondviselésbe helyezze reményinket. 

Ti pedig kedves utódok kiknek boldogságát Atyáitok szívükön viselték, véssétek szívetekbe fogadásunkat és vigyázzatok, ne hogy 

az Isten keze épen azért súlyosodjon meg, idővel fölöttetek, mert megvetvén atyáitok keresztény buzgóságát, e napot vétkes 

engedetlenséggel és fogadásunk megszegésivel szentségtelenítettétek. 

Adja Isten, hogy fijui buzgóságunknak emez intézkedései mindenkor olly kedvesek, és kellemetesek legyenek Sz: színe előtt, mint 

az áldozat mellyet Ábel bemutatott. 

Ámen. 

Költ Csákberényben junius hó 29-én 845. 

A csákberényi kath. közönség nevében:  

DURMITS BENCZE 

DENE MIHÁLY 

VASS ISTVÁN 

KURUCZ PÁL 

ÁGY JÁNOS 

NÉMETH FERENCZ 

TÖRÖK JÁNOS 

PÉNZES MIHÁLY 

OSZOLI MIHÁLY 

FÁBIÁN ISTVÁN 

NÉMET ISTVÁNY 

OSZOLI ISTVÁNY 

PIROS JÁNOS 

HORVÁTH ISTVÁN 

MÉSZÁROS JÓZSEF 

 

Ambrus Sándor 

plébános 

A fenti irat a templomban kifüggesztett kézírásos 

példány alapján készült, 2011-ben. 

 

SÍRHELYEK ELBIRTOKLÁSA 

Tisztelt Római Katolikus Testvérek! 

A temetőkertről szeretnék szólni, ugyanis komoly 

sérelmeim vannak. 

Sajnos több esetben tapasztaltam, hogy a Katolikus 

temetőben már kifizetett sírhelyeket ismeretlenek 

jogtalanul ismét kijelölik és eltulajdonítják. 

Tisztelettel szeretném jelezni, hogy a Katolikus 

temetőben található sírhelyek igénylésekor Pintér 

Balázst kell megkeresni, és nála lehet kifizetni a 

sírhelyet. 

 

 

 

 

A sírhely kifizetése után Pintér Balázzsal ki lehet 

menni a temetőbe. Ott a jogos tulajdonos 

megtekintheti és kijelölheti magának a kifizetett 

sírhelyet. 

Pintér Balázs Csákberényben a Dózsa út 31 szám 

alatt lakik. 

 

Köszönöm: 

Szabó Gyuláné 
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KÖSZÖNŐ LEVÉL 

               
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, ismerősöknek, kollégáknak segítségét, akik a 

nehéz napokban mellettem voltak, bíztattak és 

együttérzésüket fejezték ki. 

Az ember bízik benne, hogy a rossz dolgok elkerülik. 

Amikor valaki szembesül azzal a ténnyel, hogy a betegség 

nem tesz kivételt, akkor düh és keserűség önti el az ember 

szívét. 

Ezekben a sötét pillanatokban döbbentem rá, hogy igenis 

vannak jó lelkű emberek, akik bíztatásukkal erőt adtak a 

továbbiakhoz. 

Szakács Anikó 

„AKI A VIRÁGOT SZERETI… 

…rossz ember nem lehet”, tartja a régi, bölcs 

közmondás, amit én most mégis megkérdőjeleznék. 

Nem értem milyen torz lelke van annak az 

embernek, aki attól boldog, hogy a más által 

nevelgetett, ápolgatott növényeket viszi haza. 

Valószínűleg nem gondol arra mennyi ember 

örömét, lelkesedését és munkáját teszi ezzel tönkre. 

Ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről van szó: 

szorgos kezek az éj leple alatt kiszedték a 

kihelyezett ládákból a virágokat, sőt valakinek az 

sem okozott problémát és valószínűleg lelkiismeret 

furdalást sem, hogy kosárral együtt vigye el a 

muskátlit.  

Szeretném megkérni a csákberényi lakosokat, hogy 

figyeljenek oda és védjék a falu javait, és amit már 

közös erővel létrehoztunk, ne hagyjuk kárba veszni.  

A virág tolvajnak pedig csak annyit üzennék, hogy 

szívesen látom a falu további virágosításánál, 

parkosításánál, de a saját kertemből is örömmel 

adok neki néhány virághajtást. 

 

Huszárné Renci 

 

MEGHÍVÓ 

Eső – Csapadék – Forrásvíz elvezetés a Rigó Köz-ben 

Tisztelt Rigó közi és Vértes Utca Rigó köz felőli lakosok, 

telektulajdonosok! 

Hosszú évek óta komoly problémát okoz a Kis-kút 

árok és Rigó köz vízelvezetése. Sok esetben, hóolvadáskor, 

nagyobb esőzések idején a konyhakertek feltelnek vízzel, 

tönkretéve a veteményeket.  Télen, mikor a kifolyó vízerek 

lefagynak az útra, a közlekedés és hó eltakarítás szintén 

nehézségekbe ütközik, megnehezítve az itt élők életét. 

 2011. július 29.-én egy csatornázási szakemberrel 

bejártuk az utcát, felmértük a jelenlegi állapotot, és 

megtaláltuk a megoldást a problémára.  

 Mivel az önkormányzatnak nincs jelenleg pénzügyi 

erőforrása a munkák elvégeztetésére, saját erőből kell ezt 

megoldanunk. 

A részleteket meg kell beszélnünk, ezért sok szeretettel 

meghívom Önt 2011. augusztus 31.-én szerdán 18:00 

órára a kultúrház kistermébe. 

 

A megbeszélés főbb pontjai:  

 

1. Vértes utca felőli Kis-kút árok problémái, 

szükséges árokszelvény alakja, méretei, átjáró 

átereszek minimális keresztmetszete. 

2. Az Rigó –köz kiskúttal szemközti oldalán már 

megkezdett árok kitakarítása, folytatása, szükséges 

árokszelvény mérete. Ezen árok kiépítésének 

megkezdése előtt szükséges egyeztetnünk a  

 

 

 

3. közműveket szolgáltatókkal, (kommunális víz, 

földgáz, csatornázási művek) hogy az árok 

útvonala ne ütközzön más közművel. 

4. Út alatt már meglévő 1 db áteresz csatorna 

tisztítása, rendbetétele. 

5. Út alatt kialakítandó második áteresz csatorna 

nyomvonala, méretei, kialakítása. 

6. Út nyomvonalának szintezési problémái. (Legtöbb 

helyen az aszfalt szélének szintje alacsonyabb, 

mint az út széle (kavicsos-füves rész), ezért a 

csapadékvíz nem az árokba, folyik, hanem az úton. 

Jó példa erre a Rigó közön kívül a Mansbart utca 

hosszabb egyenes szakasza.    

 

A megbeszélés előtt fogok képeket készíteni a kritikus 

helyekről, és amennyiben időnk engedi, a helyszínen is meg 

szeretném mutatni a felvázolt problémákat. 

A munka nagysága lehetővé teszi, hogy mindenki a saját 

telkén (háza előtt, telke mögött) akár szomszédokkal, 

utcabeliekkel, barátokkal összefogva végezze el az árkok és 

átereszek rendbetételét.  

A Rigó közi út átvágási, visszaaszfaltozási költsége és 

minimum 400 mm átmérőjű áteresz csatorna idomok 

megvásárlása az Önkormányzat költségére történne.  

Az áteresz csövek lefektetése, szintezése, visszatemetése az 

itt lakók feladata lesz. 

 

Tisztelettel: Dezső József Önkormányzati képviselő 


