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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
3. évfolyam 4. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2012. augusztus 24. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK  

Csákberényért Alapítvány 2011. évi beszámolója 

 

Néhány adat 

 

Adószám 18481343-1-07 

Fő tevékenység 9499 M.n.s. közösségi, 

társadalmi terv. 

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 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 

2010   488.216   2011.11.21 

2010       5.505   2011.12.08 

 

 

Bank és pénztár zárása: 

 

Év     Bank Ft Pénztár Ft Pénzkészlet 

2008.12.31.     227.149            505      227.654 

2009.12.31.     586.665         6.580      593.245 

2010.12.31. 1.691.062       32.480   1.723.542 

2011.12.31. 2.154.896         3.865   2.158.761 

 

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 2011-ben megrendezett falunap. A felhalmozott 

korábbi évek szja 1%-ai erre lettek felhasználva. 

 

Az Alapítvány igyekszik mindenben a törvényi előírásoknak 

megfelelni, ezért a készpénzfelvételek elszámolása 

bizonylatokkal, számlákkal történt. 

 

 

Készpénzforgalom alakulása 2011-ben: 

 

Megnevezés Bevétel Kiadás 

Nyitó   32480  

Kp felvét (6 alkalom) 670000  

Kp adomány (3 alkalom) 120000  

Nyugtás bevételek   19310  

Adott támogatás            30000 

Számlák kifizetése           807926 

Kerekítés           1  

Záró egyenleg     3865  

 

A 2011. évi beszámolóhoz részét képezik a csatolt 

kimutatások: 

1./ tételes elszámolás a bevételekről és kiadásokról a 

bankban 

2./ tételes elszámolás a bevételek alakulásáról a pénztárban 

3./ tételes kimutatás a kiadásokról pénztárban 

4./ szállító számlák rögzítési listája. 

 

Az Alapítvány bevételének szerkezete az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Bevétel szja 1%-ból   493721 

Kapott adományok vállalkozásoktól   555000 

Nyugtás bevétel     19310 

Kapott adományok magánszemélyektől   229856 

Bankkamat       3847 

Összesen 1301734 

Kp felvét a bankból   670000 

Összesen 1971734 

 

Az Alapítvány által adott támogatások: 

- Betyár napra: 30.000 Ft, elszámolás megtörtént. 

 

A Csákberényért Alapítvány alkalmazottat 2011-ben nem 

foglalkoztatott. 

Az Alapítvány a 2011. évi adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek a hatóságok felé eleget tett. Az 

Alapítványnak vállalkozási jellegű bevétele nem volt. A 

használatra alkalmatlan tárgyi eszközök 2011-ben 

selejtezésre kerültek, erről a szükséges nyilvántartások 

elkészültek. 

Az Alapítvány a 2011. évi beszámolóját a helyi újság 

következő számában közzéteszi. 

 

A beszámolót készítette: Sebőkné Schulcz Zsuzsanna  

 

Székesfehérvár, 2012. május 30. 
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RETYE-RUTYA TÁBOR 

Gyerekzsivajtól volt hangos a régi alsó iskola épülete (most 

Szikszai János Református Gyülekezeti Ház) július 23-27. 

között (is).  

Immáron negyedik éve, hogy helyet kap itt a táborunk, 

amelyet a Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület szervezett. 

Ebben az évben a Csákberényért Alapítvány pályázott a 

tábori programok költségeire, így kicsit gazdagabbak voltak 

a lehetőségeink, amelyekkel emlékezetesebbé tudtuk tenni a 

gyerekek tábori életét.  

A táborunk alternatív napközi, Csákberény, Csókakő és 

Söréd összefogásával, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

Leader fejezetének támogatásával valósult meg. Ez azt 

jelenti, hogy naponta 13 órától 19 óráig voltunk együtt,  

kézműveskedéssel,  jó játékokkal, hasznos tevékenységekkel 

töltöttük el az időt. Készítettek a gyerekek „ördög-kút” 

társasjátékot, madáretetőt, söprű bábot, gyümölcs magokból 

karkötőt, szélcsengőt cserépből, korongoztunk, kirándultunk 

Boglár tanyára, nagyokat számháborúztunk, a 

táncházunkban a Barátok Zenekar húzta a talpalávalót, s a 

„Négyesfogat” Zenekar is bemutatkozott „gyerekhangra 

hangolva” teremtett igen jó hangulatot – és ez csak kis 

ízelítő a heti élmények sorából.  

A mintegy 80 gyerek jó része „visszajáró” táborozó. De 

segítőkben sem volt hiány,  a hét alatt több,  mint ötvenen 

voltak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 

hogy a táborban minden a gyerekek érdekeit szolgálja.  

Ezen felül is sokan benéztek, hoztak egy kis gyümölcsöt, 

süteményt, a palacsintás napon közel 1500 palacsintát 

sütöttek a segítőkész anyukák, nagymamák, de kaptunk 

tejet, édességet, s volt, aki pénzadományával támogatta a 

tábort. A zámolyi fagyis is megvendégelte a gyerekeket, a 

két zöldséges boltból pedig több mint egy mázsa dinnyét 

kaptunk.  

Igyekeztünk a környezettudatos szemléletformálásra is 

odafigyelni – többek között a szemetet szelektíven 

gyűjtöttük, megmértük az ökológiai lábnyomunkat, 

újrahasznosítottunk, illetve a természetes anyagokat 

részesítettük előnyben…. 

Ugyan Csákberényben bezártuk a tábort július 27-én, de  a 

másik két településen, Söréden és Csókakőn  folytatódott a 

Retye-rutya tábor, a miénket követő két héten. A három falu 

gyerekei bármelyik táborban részt vehettek, így nálunk, 

Csákberényben voltak sörédi, illetve csókakői gyerekek is. 

A csákberényi nagymamák vidéki unokái is „csákberényi” 

gyerekek, ők egyre többen a tábor idejére vállalják a 

nyaraltatásukat – délelőtt a nagyi örvend nekik, délután meg 

a tábor ad élményt a csákberényi nyaraláshoz... 

Augusztus 10.-én Csókakőn a vár alatt közösen zártuk a 

három hetet a Langaléta Garabonciások gólyalábas 

előadásával. 

KÖSZÖNÖM mindenkinek, aki idejét, energiáját, 

tehetségét, kétkezi munkáját, vagy éppen lelkes 

segítőkészségét adta hozzá a táborunk sikeréhez!         

Sáfrán Andrásné 

CSÁKBERÉNYINEK LENNI JÓ, NAGYON JÓ! 

Szeretnénk köszönetet mondani a kedves támogatóknak, a 

segítőknek, a fellépőknek, a sportolóknak, a résztvevőknek 

szóval mindenkinek, aki az idei Hagyományőrző falunap 

sikeréhez hozzájárult. Megint páratlan összefogás tanúi 

lehettünk, a falu apraja nagyja dolgozott napokon, heteken 

keresztül. A Berényiek mellett külön köszönjük a 

Csókakőről, Mórról, Székesfehérvárról érkező segítséget. 

Bátran mondhatjuk programokban, lehetőségekben gazdag, 

hangulatos napot tölthettek el a focipályán az idelátogató 

kicsik és felnőttek. Sokan hallottak róla, a jó hangulatot 

megtörte két sajnálatos esemény. A NAV ellenőrzést tartott 

a rendezvényen. Szabálytalanságot állapítottak meg az 

Alapítvány sátrában. Mindenkit, aki itt önkéntesként 

dolgozott, a jó szándék vezérelt. A hibákból okulva, jövőre 

sokkal körültekintőbben fogjuk megszervezni a következő 

falunapot. A vasárnap esti nagy vihar megtépázta a 

Csókakőtől kölcsönkapott nagy sátrat. Ennek javítását 

elvégeztettük, köszönet azoknak,  akik ezen fáradoztak.  

 

Erős Ember  

Célul tűztük ki, hogy a falu számára saját sátrat készíttetünk, 

mely mindig a rendelkezésre áll, hiszen egyre több 

nagyszabású, sikeres rendezvény van nálunk.  

Csákberényinek lenni jó, nagyon jó! 

Köszönettel a Csákberényért Alapítvány 

         



      

3 

 

„ ELZENGEM HÍRED CSÁKBERÉNY” 

Augusztus 5-én megnyitotta a kapuját a Vértesi Sólyom 

Gyermektábor. Vasárnap 27 kisgyermek költözött be, aztán 

a hét folyamán 8 napközissel egészült ki a csapat. 14 felnőtt 

éjjel nappal dolgozott azon, hogy ez a hét a lehető 

legtökéletesebben sikerüljön a gyerekeknek, hogy aztán 

méltón tudják vinni hírét kicsi településünknek. Külön 

köszönetet érdemelnek azok is akik nem fizikai hanem 

anyagi és eszközbeni segítséggel támogatták ez az egy hetet, 

hiszen nélkülük nem is jöhetett volna létre. Ezek a gyerekek 

jöttek Inárcsról, Budapestről, Törökbálintról, 

Cecéről, Sárbogárdról, Pákozdról, Székesfehérvárról, 

Zámolyról, Mórról, Angliából, Szenttamásról (Délvidék, 

Szerbia), Biatorbágyról…, politikai, vallási hovatartozás 

nélkül. Volt 7,5 éves törpénk és 14 éves nagylányunk. Ezek 

a gyerekek az egy hét alatt megtanulták hol van Csákberény, 

miért Vértes, a Vértes, megismerték Csókakő várának 

történetét, hallottak Orond pusztáról, az Öreg tóról, Merán 

Fülöpről, megismerték a Strázsa hegy éjszakai csodáját. 

Íjjászkodtunk, lovagoltunk, vikingeztünk, 

akadályversenyeztünk, eltöltöttünk egy érdekes délelőttöt a 

Large csapatával, akik betekintést tettek lehetővé a nem 

látók világába, táncházzal, népdalokkal tettük vidámabbá az 

estéket, és még sorolhatnám az egész hét eseményeit. Bizton 

merjük állítani, hogy ezek a gyerekek a jövőben nem fogják 

elfelejteni, hogy hol is van Csákberény. Fantasztikus hét áll 

mögöttünk. Rengeteg élménnyel, érzéssel gazdagodtunk a 

hét folyamán. Köszönjük srácok! 

 

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni azoknak akik 

nélkül nem sikerült volna (a teljesség igénye nélkül):a 

Református Egyház Presbitériuma, László Imréné Gizi néni, 

Huszár Istvánné Rozi néni, Balázs Emőke, Sepsiné Erika, 

Dr. Vécsei László, Tókics Misi, Dr. Nagy Ákos, Fűrész 

György, Brunnerné Gyöngyike, Fügediné Rózsa, Exner 

Béla, Székely Zoltán (Csősz), Sebestyén Éva (Cece), 

Lencsés Ferenc (Mór) 

A Vértesi Sólyom csapata 

 

KÖSZÖNET - a harmadik csákberényi betyárnapok szervezői 

Ez úton tolmácsoljuk köszönetünket Csákberény lakosainak, 

és minden kedves résztvevőnek, akik jelenlétükkel emelték a 

rendezvény hangulatát.  

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik önzetlenül 

segítettek a rendezvény szervezésében, és szabadidejük 

feláldozásával részt vettek a Betyárnapokhoz kapcsolódó és 

ezt támogató munkálatokban. Odaadásukkal emelték a 

rendezvény hagyományőrző jellegének folytatását. 

Köszönetet mondunk az anyagi és erkölcsi támogatásokért, 

adományokért. 

Végül köszönetet mondunk minden kedves résztvevőnek, 

akiket sok szeretettel jövőre is visszavárunk!  

 

                                                     Tókics Mihály és családja 
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TÁJÉKOZTATÁS A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ESEMÉNYEIRŐL 

Miután Gerendai Sándor plébános úr augusztus 1-jétől a 

móri körzetben folytatja papi szolgálatát, a hívek július 15-

én a szentmise után búcsúztak tőle. Új tisztségében, mint 

esperest, ha ritkábban is, de bizonyára látjuk még őt 

minálunk. 

A helyébe lépő plébános úr, Mórocz Tamás atya, ebben a 

tisztségében augusztus 12-én mondta első szentmiséjét 

falunkban. Ebből az alkalomból kis szeretetvendégség 

keretében köszöntötték őt a hívek, vele együtt Kalló József 

atyát is, aki azon a héten töltötte be 80. életévét. 

 

Mindkettőjüknek jó egészséget és Isten áldását kérjük 

további munkájára. 

Kőrösi Ödön 

 

ÓVODAI HÍRMORZSÁK 

 
Zengő Óvoda Etalon Sport Tagóvodája – Zöld Óvoda 

Ugyan még a nyári munkarend szerint dolgozunk,  

de már az új tanév feladatait készítjük elő… 

2012. augusztus 28-án kedden 17 órakor 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk az óvodában. 

Várunk mindenkit! 

Augusztus 29.-én szerdán tanévnyitó értekezlet lesz az 

óvoda dolgozói számára.  

Kérjük, aki tudja, oldja meg gyermeke otthoni felügyeletét 

ezen a napon. 

Óvjuk, védjük környezetünket! 

Zöld Programjaink sorában szerepel a papír és vasgyűjtés, 

melyet szeptember 25-re tervezünk – kérünk mindenkit, ne 

dobja ki, hanem őrizze meg addig ezeket és ezzel támogassa 

az óvodás gyerekeket! 

 Köszönjük! 

Sáfrán Andrásné 

tagintézményvezető 

Szent István napjának ünneplése 

„Magyarok fénye, ország reménye, 

Légy áldott, szent István király” 

 

Nagy volt a készülődés izgalma augusztus 20-án reggel, a 

gyönyörű „magyar ruhában”, az ünnepségre érkező 

kislányok közt. Szüleik igazgatták ruháikat, Irén Óvóka 

pedig soraikat rendezte, és a teendőket magyarázta el még 

utoljára.  

A falu közös ünnepségének idén is a katolikus templom 

adott otthont. Ide vártuk nem csak a református testvéreket, 

de a falu minden lakóját, és nem kellett csalódni, a templom 

megtelt emberekkel. A Szendrei Mihály diakónus úr által 

bemutatott igeliturgia, valamint a himnusz után az új kenyér 

megáldására került sor az ökumené jegyében, Brunner 

Vilmos nagytiszteletű úr közreműködésével. A megáldandó 

kenyeret már második esztendeje Berki Szabolcs tartotta a 

kezében, nagy átéléssel és határozottsággal. 

Az ünnepség ezután a templom kertjében folytatódott. Itt a 

világ felé kapuit nyitni akaró Egyház szándékát, és a falu 

élni akarását is jelképezni akaró létesítmény átadására került 

sor. A 90-es években a cserkészeket szolgáló szabadtéri 

pavilon egyszerre tudja szolgálni a községen átvonuló 

turisták megpihenését, étkezését kulturált körülmények közt, 

de helyet kíván biztosítani a beindítandó helyi kistermelői 

piac részére is. 

Dr. Vécsei László polgármester úr ünnepi beszédében 

kiemelte a községben a két vallási felekezet közt régóta 
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meglévő jó viszony fontosságát, azt különösen a mai 

zűrzavaros időkben feltétlenül megőrzendő értéknek 

nevezte. A felaprózódással szemben az egység tud csak erőt 

adni. 

Polgármesterünk az őstermelői piac beindításához az 

Önkormányzat részéről minden támogatást megígért. 

Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik sok - sok 

szabadidőt feláldozva, a munkában részt vettek. A Szózat 

eléneklését követően a szervezők a megáldott kenyérből 

vágott darabkákkal, pogácsával, borral kínálták a 

megjelenteket.  

 

Végül kötetlen, vidám beszélgetéssel zárult az ünnepség.                                                         

 

Kőrösi Ödön 

Csákberény, 2012. augusztus 

 

EMLÉKEZZÜNK VILMA IRGALMAS NŐVÉRRE! 

 

Rokonaim megtudták, hogy Verőcén élek. Említést tettek 

Vilma nővérről, aki a csákberényi katolikus templomban 

hosszú ideig ellátta a kántori teendőket. Kalló József atya 

elmondása szerint a kötelező feladatokon kívül sokat tett a 

fiatalok zenei neveléséért: kórust vezetett. A kiemelkedő 

zenei tehetséggel rendelkezőket előkészítette középfokú 

zenei intézmény felvételijére. 

Csákberényből Verőcére jött a szerzetesnők otthonába. 

Hangszerét és kottáit a csákberényi katolikus 

egyházközségnek adományozta. Vilma nővér teljes neve 

Nagy Anna Vilma. Életének utolsó évtizedeit a Migazzi 

kastélyban töltötte egy hatalmas őspark közepén. Ezt a 

kastélyt gróf Migazzi Kristóf olasz származású püspök 

emeltette 1769-ben. Itt töltötte a nyarakat. A XX. században 

papok otthonául szolgált az épület. Később menekültek 

lakhelye lett. 1954-től a Váci Püspökség kezelésébe került. 

Itt leltek otthonra az elüldözött szerzetesnők. Kató nővér 

vezetésével sikerült lakhatóvá tenni a régi épületet. Még új 

szárnyat is kialakítottak, így vált 360 férőhelyessé az otthon. 

Ez a kastély nem látogatható, de az apácák egykori vezetője, 

a 88 éves Kató nővér nagy szeretettel fogadott. Könnyes 

szemmel mesélt Vilma nővérről, aki jóságával és 

segítőkészségével kitűnt a nővérek közül. A kápolnában 

orgonajátékával és énekével szolgálta az Urat. Az idő 

múlásával az apácák végső nyughelye a verőcei temető lett. 

Az otthonban ma már csak 6 szerzetes nővér él. 

Nagy Anna Vilma nővér 84 éves korában hunyt el, 2002. 

szeptember 30-án. Halálának 10. évfordulóján emlékezzünk 

rá szeretettel. 

„Adj, Uram örök nyugodalmat neki, 

és az örök világosság fényeskedjék neki.” 

 

Szalontai Stumfold Anna 

 

 

Merán Ferenc - Kegyetlen Rendelet 

 

EZENNEL RENDELEM: 

EZEN ERREFELE EGY ESZTENDEJE 

RETTENETESEN ELTERJEDT SZEMTELEN 

VESZEDELMES DE KENETTELJES KERESZTES 

ERETNEKEKNEK NE LEHESSEN TERJEDELME. 

EZEKNEK LEGESLEG MEGENGESZTELHETETLENEBB ELLENFELE LESZEK. 

NE ELLENKEZZETEK EZEKKEL SZEMBEN 

ELLENEM LEGELVETEMEDETTEBB 

ELLENFELEK SEM FELLEBBEZHETNEK 

TELJESEN LEHETLEN EZEN  

EMBEREKNEK KEGYELMEZNEM 

SZEPTEMBERBEN 

PÉLDÁUL PÁZMÁNY PÉTER 
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MINDENKI TUDJON RÓLA! 

A CSÁKBERÉNYI 

BORNAP 
AZ ORONDI SZŐLŐHEGYEN 

2012. szeptember 22-én lesz. 
 

Ugyanakkor idén itt, 

Csákberényben, a Bornappal közösen 
szervezve kerül megrendezésre a Borúton a 

hagyományos, egész napos találkozó, a 

 

MEGYENAP 
- a Fejér Megyei Önkormányzat és a 

Csákberényi Önkormányzat rendezésében. 
 

(program később) 

Szeretettel várunk Mindenkit! 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 

Csákberényi Betyárnapon elveszett 2 ernyő. A becsületes megtaláló kérjük adja le Kovács Gyulánál a Petőfi Utcában 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 

Csákberényért Alapítvány adószáma: 18481343-1-07 Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák működésünket. 
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 erre az email címre: bekedora01@t-online.hu vagy dezsoj@t-online.hu  

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Alapítványi Tag Telefonszáma: 06 20 525 4297 

A lapot szerkesztette: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős Telefonszáma: 06 30 664 2890 
Megjelenik 2 havonta, 500 példányban Nyomdai munkák: Creative Press - Székesfehérvár 
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