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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
6. évfolyam 6. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2015. december 18. 

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

Csákberényért Alapítvány 2014. évi szöveges 

pénzügyi 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. 

Képviseli Dr Kovács Krisztina 

 

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 

2011 469.937 2012.10.18 

2012 503.277 2013.1014 

2013 - - 

2014 - - 

 

Bank és pénztár zárása: 

 
Év Bank Ft Pénztár Ft Lekötött 

betét 

Pénz 

készlet 

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 

2012.12.31

. 

890.371 180.970 1.415.517 2.486.858 

2013.12.31

. 

1.100.408 65.500 1.594.222 2.760.130 

2014.12.31 4.194.094 - - 4.194.094 

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 2014-ben 

megrendezett falunap. A felhalmozott korábbi évek 

szja 1%- ból erre is használtunk fel összegeket. Az 

alapítvány több pályázaton vett részt és nyert. 2014-

ben pályázat segítségével 24 db sörpad garnitúrát 

vásárolt. 

 

Az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatása 

alaptevékenységből. 

 

Megnevezés ezer Ft 

Egyéb bevétel 3474 

Pénzügyi művelet bevétel 1 

Összes bevétel 3475 

Anyagjellegű ráfordítás 2328 

Értékcsökkenés 66 

Egyéb ráfordítás 46 

Pénzügyi műveletek 

ráfordítása 

1 

Adózás előtti eredmény 1034 

 

A Csákberényért Alapítvány alkalmazottat 2014-ben 

sem foglalkoztatott. 

A közhasznú tevékenységből részesülők száma: 500 

fő. 

Az Alapítvány a 2014. évi adatszolgáltatási 

kötelezettségeinek a hatóságok felé eleget tett.  

Az Alapítványnak vállalkozási jellegű bevétele nem 

volt. 

Az alapítvány alapító okiratának átdolgozása 

folyamatban van. 

 

Az Alapítvány a 2014. évi beszámolóját a helyi 

újságban legkésőbb 2015.12.31.-ig közzéteszi. 

 

 

A beszámolót készítette: Sebőkné Schulcz Zsuzsanna.  

 

 

Székesfehérvár, 2015.05.30. 
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KARITÁSZ HÍREK „ÉVES BESZÁMOLÓ” 

 

„ Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van tele.” 

 Szt. Ágoston 

Nagyon hálásak vagyunk annak a csákberényi 

adakozónak, aki jelentős anyagi segítséggel támogatta 

a csákberényi Karitász csoport munkáját. Így 

lehetőségünk nyílt arra, hogy az év folyamán, soron 

kívül segíteni tudtunk váratlanul rossz körülmények 

közé került családoknak. Tartalmas tartós élelmiszer 

csomagot állítottunk össze négy családnak, segítve 

rajtuk. 

Az év elején a Karitász központ jóvoltából 

Prospan cseppet adhattunk a megfázásban, légúti 

megbetegedésben szenvedőknek, az idős 

egyedülállóknak pedig Béres cseppet oszthattunk. 

A tavasz beköszöntével a kerti munkák előtérbe 

kerültek. A központból vetőburgonyát, dughagymát 

kaptunk, és tíz családnak adhattunk ebből. Örömmel 

vitték és vetették el a kertészkedők. 

Húsvét előtt tartós élelmiszergyűjtést hirdettünk. 

Köszönet jár minden adakozónak, külön a bolt 

vezetőjének, aki sokat segített a csomagok 

összeállításában. Sikerült 19 húsvéti csomaggal 

megörvendeztetni a családokat. 

Húsvét vasárnap megszentelt kalácsot, Szent 

Erzsébet napján megáldott kenyeret osztottunk szét 

szentmise után a hívek között. Ebben a zámolyi pékség 

mindig nagy segítséget nyújt. Köszönet érte. 

A nyári táborozáshoz és az iskolakezdéshez 

Erzsébet utalványokat kaptunk. A táborozás 

költségéhez az utalványok továbbadásával járultunk 

hozzá, enyhítve a szülők terhein. Itt szeretnénk 

megemlíteni, hogy bizonyos esetekben, anyagi 

segítség nyújtásához szükség van a család jövedelmi 

viszonyainak igazolására.   

Így, az iskolakezdésnél is, utalvánnyal segítséget 

nyújthattunk azoknak a szülőknek, akik beszerezték a 

szükséges papírokat. 

Pályázatot adtunk be egy életveszélyessé vált 

ház falának újra építésére a „Fehérvár Travel” 

Közhasznú Alapítványhoz, és sikerült elnyerni a kért 

támogatást. 

Még a hideg idő beállta előtt egy családnak 

sikerült szerezni egy új kályhát (szintén a Karitász 

központjából), reméljük, hogy nekik így könnyebb lesz 

átvészelni a hideg telet. 

Az év folyamán többször válogathattak a falu 

lakói az adott évszaknak megfelelő ruhák között. 

Az idén új pólókat, farmer nadrágokat, szabadidő 

ruhákat is oszthattunk. 

Központi támogatásként decemberben új Baby 

kompokat, baba kocsit, baba ágyat kaptunk, melyek 

szétosztásával örömet szerezhettünk a kisgyerekes 

családoknak. Jutalom volt számunkra, hogy láttuk a 

mosolygós anyuka arcokat. 

Adventben is hirdettünk élelmiszer gyűjtést, 

mely nagyon eredményes volt. 

A sok összegyűlt élelmiszerből tartalmas, gazdag 

csomagokat tudunk eljuttatni karácsony előtt a 

családoknak. Hálás köszönet minden adakozónak. 

Örömmel tölt el bennünket az, hogy a falu lakói 

odafigyelnek egymásra és jelzik nekünk, hol van 

szükség segítségre. 

Köszönjük, ha támogatják munkánkat, hiszen 

csak összefogva tudunk segíteni rászoruló 

embertársainkon. 

 

Áldott, békés karácsonyt kívánnak a csákberényi 

Karitász csoport tagjai. 

 

Összeállította: Kőrösi Ödönné 

 

SZENT MÁRTON BÚCSÚ 

 

 

A csákberényi Szent Márton-templom búcsúja, a 

hagyományokhoz híven, a Márton nap (nov. 11.) utáni 

első vasárnap, november 15-én lett megtartva.  

 A 16 órakor kezdődött búcsúi szentmise előtt, 15 

órától a budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola 

növendékeinek kórusa dr. Madarászné Dr. Losonczy 

Katalin igazgatónő és Papp Ágnes zenetanárnő 

karvezetésével Szent Márton vesprását adták elő szép 

számú hallgatóság előtt. 

 

A vesperás után az ünnepi szentmisét Horváth József 

atya celebrálta. 

 

                                                                                                                                     

Szöveg és kép: Takács  Antal 
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EMLÉKEZÉS NAPJA CSÁKBERÉNYBEN 

A hadigondozással és a katonasírok ápolásával 

foglalkozó „Krajcáros” alapítvány országos 

felhívásához csatlakozva 2015. november 11-én 

délelőtt 11 óra 11 perckor megszólaltak a katolikus és 

a református templomok harangjai. Messze hangzó 

csengésük az I. világháborúban hősi halált halt katonák 

emlékét idézte.  

 

  
 

Ennek keretében a nyugdíjas klub tagjai, az igazgató úr 

és az osztályfőnök vezetésével az iskola negyedikes 

diákjai megemlékezést tartottak a Hősök terén álló 

emlékműnél.  

 

Az iskolások előadásában a jelenlévők 

meghallgathatták a Flandria mezején című verset, 

amely a hősök vérét jelképező piros pipacsokkal állít 

emléket a Nagy Háború halottainak, ezt követte Kőrösi 

Ödön alpolgármester úr köszöntője és rövid 

megemlékezése.  

Végezetül az iskolások pipacsos keresztjei, a 

résztvevők mécsesei és pipacsos koszorúja adták méltó 

keretét a rendezvénynek.  

 

 
 

SZ.G. 

VÉRADÓK NAPJA 

Év végéhez közeledve szokás számot adni a 

mögöttünk állóhónapok munkájáról. 

Így tettünk mi is november 25.-én, amikor 

megtartottuk taggyűlésünket. Ezt az időpontot mindig 

a véradók napjához igazítjuk, mely minden év 

november 27.-én van. 

Egész évben igyekszünk a többi civil szervezettel 

összefogni, részt venni a falu rendezvényein, ünnepein.  

Különböző feladatokat vállalva jelen voltunk a 

szemétszüreten, rétes-fesztiválon, betyárnapon a 

Berényiek találkozóján, falunapon, ahol vidám 

hangulatban sütöttük a lángost egész nap.  

Legnagyobb szervezést igénylő munkánk az „Idősek 

Napja” megrendezése. Erről az eseményről már az 

előző Faluújságban részletesen beszámoltam.  

Legfontosabb profilunk a véradás megszervezése, 

lebonyolítása helyi szinten. Évente 4 alkalommal száll 

ki Székesfehérvárról a Véradó Állomás stábja. 

Ebben az évben 3-szor adhattunk vért, összesen 92 

személy. A negyedik lehetőség 2015. december 16.-án 

lesz délután 15:00-től 17:30-is a Művelődési Házban.  

Csákberény mindig jelesen vizsgázik ezen a téren 

emberségből. Környékünkön kevés hasonló kis 

létszámú falu van, ahol ilyen sokan önként odatartják 

karjukat azért, hogy életet adó vérükkel segítsék az 

arra rászorulókat.  

Előtte orvosi vizsgálat van, ahol a többek között a 

vérszegénység azonnal kiderül, ezzel felhívják 

figyelmünket, hogy forduljunk szakorvoshoz, mert 

mögötte akár egy komolyabb betegség is 

meghúzódhat, és idejében kezelve megelőzhető a 

nagyobb baj. 

Az országos állomáson utólag kiszűrik a Hepatitis B, 

Szifilisz, és HIV vírushordozókat. Tehát aki nem kap 

semmi visszaigazolást, az ezektől a betegségektől 

mentes.  

Hadd idézzem a szokásos mondást: „Jobb adni, mint 

kapni” Így tettek már sokszor azok a jubiláló véradók 

is akiket kitüntettek ezen a napon: 

Horváth Anita  10x Czirák László  10x 

Sztanó Géza  10x Huszár Tamás  20x 

Zsöllei Csaba 30x Knausz Csaba 60x 

Őket a meleg köszönő szavak mellett 1-1 Csemege 

csomaggal ajándékoztuk meg. 

Minden véradónak köszönjük a részvételt, jó 

egészséget kívánunk, hogy még sokszor 

találkozhassunk! 

Utóirat: ifj. Beke Károly az idősek napjáról készített 

egy 70 perces DVD lemezt. Igyekezett a műsort és a 

résztvevőket is megörökíteni. Akit érdekel, nála lehet a 

kópiát megrendelni.  

Huszár Lászlóné V.K. titkár 
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NYUGDÍJASKLUB HÍREI 

  
Ismét elmúlt egy év. Nemrég ugyanígy ültem a 

számítógép előtt, hogy beszámoljak néhány sorban  a 

nyugdíjasklub  életéről, tevékenységéről.   

Egy kis statisztika: a 2015.-ös  évet harminchat taggal 

kezdtük. 25 asszony és 11 férfi alkotja a klubot.  

Életkor szerint:   

80    év felett 1 fő 

70 - 80 év között 11 fő  

60 - 70 év között 19 fő  

  0 - 50 év között 5 fő  -  a tagok megoszlása.    

A klub tevékenysége hasonlóan alakult, mint az előző 

években.  

A névnapokat rendszeresen megünnepeljük, a kerek 

évfordulós születésnapos tagokat kedvenc dalukkal 

köszöntjük.  

Kirándulni három alkalommal voltunk: Tavasszal 

Budapesten a Zeneakadémia csodálatos épületét 

néztük meg, és Gödöllőn jártunk ahol a várossal 

ismerkedtünk meg, és a Királyi   Kastély  termeiben és 

parkjában sétáltunk. 

Ősszel, Zircen a Ciszterci Apátság templomát és a 

Bakony hegység természeti értékeit bemutató kiállítást, 

valamint az Arborétum érdekes fáit, növényeit  néztük 

meg.  

Gyógyfürdőben két alkalommal  (Komárom és Agárd) 

voltunk.  

Énekkarunk öt éve alakult, a rendezvényeken 

szívesen énekelünk, az alkalomhoz illő dalokból 

válogatva.  

Idén tavasszal egyforma fellépő ruhát csináltattunk, a 

költségeket  az Önkormányzat finanszírozta. A   

bőkezű gesztust hálásan köszönjük.   

Az  emlékművek  parkosítási munkáiban két 

alkalommal  dolgoztunk. (kapáltunk, virágpalántát 

ültettünk) Bokrok metszését és az avar elszállítását a 

férfitagok oldották meg.  A nyár folyamán kisebb 

kertészeti munkákat  végeztünk. 

A falu életében aktívan veszünk részt. Ünnepélyeken, 

rendezvényeken szívesen segítünk a szervezőknek. 

(Rétesfesztivál, Takaró készítés, Ádventi 

gyertyagyújtás)  

Szívesen látnánk a klubban friss, fiatal nyugdíjasokat, 

akik  számára vonzó  a közösségért való tevékenység.    

Barta Viktorné  

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Kedves Csákberényiek! 

 

Az alábbiakban 

rövid tájékoztatást adunk a 

csákberényi katolikusok 

életében bekövetkezett 

változásokról. Ez év 

augusztusában megalakult 

a Csákberényi Katolikus 

Egyházközség új testülete, melynek részben „régi”, 

illetve „új” tagjai is vannak.  

A testület vezetője Mórocz Tamás plébános atya. 

A képviselőtestület tagjai: 

Belecz Andrea 

Szauder Orsolya (jegyző) 

Falkai György 

Kőrösi Ödön 

Németh Lajos 

ifj. Pintér Balázs (templom gondnok) 

Takács Tibor (világi elnök) 

 

Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a hivatali 

ügyek intézése (keresztelő, esküvő, haláleset 

bejelentése, temetés megbeszélése, szentmise 

felajánlása) továbbra is a bodajki plébánián történik 

(cím: Plébánia Hivatal Bodajk, Ady E. u. 1.; telefon: 

22-410-039). Személyesen elérhető Mórocz Tamás 

plébános úr az alábbi mobil számon: (06) 20-392-9128 

(Mórocz atya súlyos beteghez mobilon bármikor 

hívható). 

A katolikus képviselőtestület nevében 

valamennyi csákberényi lakosnak és a kedves 

híveknek kívánok Boldog Karácsonyt és Áldott Új 

Esztendőt!  

2015. december 9. Csákberényi Katolikus 

Egyházközség - Takács Tibor 
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ISKOLAI KRÓNIKA 

E lap legutóbb megjelent számában 

beharangoztam, hogy október 21-én Kincsesbányára 

utazunk az ottani iskola Kazinczy Komplex 

tanulmányi versenyére. 

Évek óta jól szoktunk szerepelni ezen a 

megmérettetésen (az utóbbi években mindig elsők 

voltunk), ezért elég nagy várakozással készültünk. 

Háromfős csapatunk – Balázs Anna 4., Szekeres Márk 

3. és Pakodi Gergely 2. osztályos tanuló – kitettek 

magukért, „hozták a kötelezőt”: nagy örömünkre elsők 

lettek! 

Másnap, október 22-én 10 fős csapattal vettünk 

részt a Boglártanyán megrendezett jubileumi Pro 

Vértes rendezvényen. Az egész napos programon 

mindenki jól érezte magát, alaposan el is fáradt. Még 

jó, hogy másnap ünnepnap, aztán őszi szünet 

kezdődött. 

A szünet után, november 2-án újult erővel 

vetettük bele magunkat a tanulásba. Jöttek a szürke 

hétköznapok, de így is repült az idő. 

November 20-ig meg sem álltunk. Ekkor 

mézkóstoló volt iskolánkban. Csatalakoztunk az 

országos mozgalomhoz, Lóderer Miklós helyi méhész 

hozta a két féle mézet, ami mindenkinek nagyon ízlett. 

A gyerekek többsége sokszor beállt a sorba, annyira 

ízlett a finomság. Ezúton is köszönjük! 

November 23-án, hétfőn a Nemzeti Művelődési 

Intézet Fejér Megyei Irodájának szervezésében, az 

Elfeledett tudások programsorozat keretében 

papírmerítő kézműves bemutató volt iskolánkban. 

Nem csak a gyerekeknek, de nekünk felnőtteknek is 

nagyon érdekes volt kéz-közelből látni, hogyan készül 

a merített papír. 

November 26.-án Fehérvárcsurgón jártunk az 

ottani általános iskola rendezésében megtartott 

Népdaléneklési járási versenyen. Három gyermeket 

vittünk: Csiszer Csengét a második, Berki Laurát a 

harmadik, és Rácz Elizabetet a negyedik osztályból. A 

Károlyi-kastélyban megrendezett magas színvonalú 

versenyről sem jöttünk haza üres kézzel, Csenge Ezüst 

minősítést kapott! 

December 4-én iskolánkba is ellátogatott a 

Mikulás, köszönet érte a Szülői Munkaközösségnek. 

Még ugyancsak ezen a héten csodaszép adventi 

koszorúval gazdagodtunk az ünnepre hangolva. 

Köszönet Nagy Rózsikának, hogy évek óta szebbé 

teszi iskolánkat a szebbnél szebb koszorúival. 

December hatodikán, vasárnap az óvodával 

közösen a mi elsőseink adták a második adventi 

gyertyagyújtásnál a műsort. Ügyesek voltak 

valamennyien! 

Másnap, hétfőn délután a Csákberényért 

Alapítványnak köszönhetően mi is megnéztük a 

Művelődési Házban megrendezett „Megjött a 

Mikulás” című vidám, zenés mesejátékot. Többen 

megjegyeztük az előadás után, hogy az utóbbi idők 

egyik legjobb előadását láthatták a gyerekek. 

Köszönjük az Alapítványnak!  
December 12-én, igazodva az általános 

munkarendhez, iskolánkban is munkanap volt. 

Aztán még egy hét, december 18-án a téli szünet előtti 

utolsó tanítási napon karácsonyi rendezvénnyel 

búcsúztatjuk az évet, aztán egy kis időre bezárjuk az 

iskola kapuját, s 2016. január 4-ig az ünnepeké, a 

pihenésé lesz a főszerep. 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden 

kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kívánjak iskolánk apraja és nagyja 

nevében! 

2015 decemberében 

Borbély József 

Tagintézmény-vezető 

 

A KARÁCSONY ÉRTELME 

A Karácsony buli. Pontosabban egy születésnapi buli - 

Jézusé - és a születésnapokat meg kell ünnepelni. Ezért 

mondjuk: "Boldog Karácsonyt! 

Ironikusan a legtöbb karácsonyi buliból éppen az a 

személy marad ki, akinek a születésnapját kellene 

megünnepelnünk. Még csak meg sem említik soha. 

Bár Jézus a fazonja a szezonnak, gyakorta átnéznek 

rajta, vagy pusztán együtt említik a Hóemberrel, a 

Mikulással és az ünnepelt kitalált figurák hosszú 

listájával. 

Egy felmérést végeztek nem régiben a karácsonyi 

vásárlók között. Megkérdezték: "Mit ünnepeltek most 

Karácsonykor?" A legtöbb válasznak semmi köze nem 

volt Jézushoz: 

- "Azt ünneplem, hogy túléltem még egy évet." 

- "Azt ünneplem, hogy otthon vagyok a családommal." 

- "Karácsonyi bónuszt kaptam." 

- "Azt ünneplem, hogy végeztem minden 

bevásárlással" 

- "Nem ünneplek semmit. Csak próbálok túlélni." 

A Karácsonyra készülődés nagyon sok munkával 

járhat, különösen az anyáknak. A vásárlandó 

ajándékok, az elküldendő üdvözlőlapok, otthonaink 

feldíszítése, fények felrakása, a főzés, bulikba járás, 

majd az azok utáni takarítás terhei alatt kevés időnk 

van, hogy valóban élvezhessük a Karácsony értelmét. 

 

Karácsony elsődleges célja az ünneplés!  

 

Ezt a betlehemi pásztoroknak szóló angyalok 

kijelentésének kezdetéből tanulhatjuk meg. Istennek 

csodálatos híre van számunkra, amely örvendezésre, 
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ünneplésre és buli rendezésre ösztönöz: "Íme hirdetek 

néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz" 

(Lukács 2.10b) 

A Karácsony jó hírét három dolog miatt is érdemes 

megünnepelni. Mert személyes: "Hirdetek NÉKTEK." 

Mert pozitív: "Nagy ÖRÖMET." És mert egyetemes: 

"az EGÉSZ népnek." Nem számít, hogy ki vagy, mit 

csináltál, hol voltál, vagy merre tartottál - ez a hír 

neked szól. 

Az angyal olyan híreket hozott nekünk, amiket 

használni tudunk.  

A legjobb híreket a világon: 

     Isten szeret téged! 

     Isten veled van! 

     Isten érted van! 

A Karácsony annak az ideje, hogy megünnepeld azt, 

hogy Isten szeret! 

A Biblia leghíresebb kijelentése Jézus magyarázata 

arról, hogy miért küldte őt a világba: "Mert úgy 

szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 

aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen." (Jn 3,16.) 

Karácsony egészének értelme Isten szeretete. Isten 

annyira szeret téged, hogy emberként eljött a földre, 

hogy megismerhesd és megtanulj bízni benne és 

viszontszeresd. A teológusok ezt nevezik 

Inkarnációnak, testet öltésnek. Isten egy lett közülünk, 

emberi lény, így megérthettük, hogy milyen is 

igazából. 

Isten megadta nekünk - emberi lényeknek a 

lehetőséget, hogy úgy ismerhessük meg, ahogy az 

állatok nem képesek rá. Képére teremtett bennünket, 

mely magában foglalja azt a képességet, hogy 

személyes kapcsolatban lehessünk vele. Aztán 

megragadta a kezdeményezést, hogy Jézust elküldve 

megérthessük szeretetét és azt, hogy szükségünk van 

rá. 

Természetesen tudunk egy kicsit Istenről egyszerűen 

azáltal, hogy teremtését szemléljük. Például a 

természetre tekintve tudhatjuk, hogy Teremtőnk szereti 

a változatosságot: egy hihetetlenül változatos világot 

teremtett. Gondoljunk a növények, állatok, 

sziklaalakok, hópelyhek és népek határtalan sorára. 

Nincs két ugyanolyan ember, még ikrek között sem. 

Isten nem klónoz és nem másol. Mindegyikünk eredeti 

példány. Miután megszülettél Isten eltörte az 

öntőformádat. 

Mégis Jézus érkezéséig tudásunk Isten szeretetéről 

korlátozott volt. Így Isten megszállta a földet! Ez volt a 

történelem leghatalmasabb megszállása és azóta 

semmi sem olyan, mint előtte. Isten ezerféle módot 

válaszhatott volna, hogy közölhesse velünk, de mivel ő 

tervezett bennünket, tudta, hogy a legjobb közlési mód 

számunkra az, ha elmondja szemtől-szembe. 

Ha Isten a madarakkal akart volna beszélni, madárrá 

változott volna. Ám Isten velünk akart beszélni, ezért 

egy lett közülünk. Nem egy angyalt küldött, vagy 

prófétát, vagy politikust, vagy nagykövetet. Ő maga 

jött. Ha azt szeretnéd, hogy az emberek megtudják 

mennyire szereted őket, akkor nem küldhetsz egy 

képviselőt, hogy ezt közöld velük. Személyesen kell 

elmondjad. Karácsonykor Isten ezt tette. 

A Biblia elmondja nekünk: "Isten szeretet". Nem azt 

mondja, hogy van benne szeretet, hanem, hogy "Isten 

szeretet". Isten jellemének lényege a szeretet. Saját 

igaz természete. Minden a világon létező dolognak az 

oka az, hogy Isten szeretni akarta. "Jó az Úr 

mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez." 

(Zsolt. 145:9) 

Isten szeretetének tárgyaként lettél megteremtve. Azért 

teremtett, hogy szerethessen! Szeretete az indoka, hogy 

élsz, lélegzel és ezt a cikket olvasod. Minden 

pillanatban, amikor ver a szíved, lélegzetvételed 

minden pillanatában, Isten azt mondja, "Szeretlek." 

Nem is léteznél, ha Isten nem akarta volna.  

Mivel Isten szeretete irányodban feltétlen, ezért éppen 

annyira szeret rossz napjaidban, mint jó napjaid alatt. 

Éppen annyira szeret, amikor nem érzed szeretetét, 

mint amikor érzed. Teljesítményedtől, hangulataidtól, 

cselekedeteidtől, illetve gondolataidtól függetlenül 

szeret. Feléd irányuló szeretete változatlan. Minden 

más megváltozik életed során, de Isten szeretete 

állandó, biztos és folyamatos. Ez a rendíthetetlen 

bizalom alapja. 

Semmit nem tehetsz azért, hogy szeretete megszűnjön 

feléd. Megpróbálhatod, de nem fog sikerülni - mivel 

Isten szeretete saját magából fakad, s nem a 

viselkedéseden múlik. Azon, hogy ki Ő, nem pedig 

azon, hogy mit tettél. A Biblia elmondja, hogy 

"megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó 

szeretetét, hogy teljességre jussatok." (Efezus 3:18)  

 

Évenkénti karácsonyi ünnepségeink egyik lehetséges 

bajforrása az, hogy sok ember Jézusra kisdedként 

gondol. Felfogásuk szerint ő pusztán egy gyámoltalan 

újszülött édesanyja karjaiban. Pedig ha Jézus nem nőtt 

volna fel, hogy megtegye, amit megtett, akkor nem 

lenne hatalma életünk átformálására. 

 

A Bethlehemben született kisded nem maradt kisded. 

Jézus férfivá érett, példát adott az Istennek tetsző 

életről, igazságot tanított nekünk, kereszthalálával 

megfizetett minden bűnünkért, utána pedig 

bebizonyította, hogy ő Isten és megmenthet bennünket 

feltámadásával. Ez a Jó hír. Amikor a rómaiak 

felszegezték Jézust a keresztre, annyira szétfeszítették 

karjait amennyire csak tudták. Szélesre tárt karokkal 

Jézus testével demonstrálta, hogy "Ennyire szeretlek 

titeket! Annyira szeretlek, hogy az már fáj! Inkább 

meghalok, mintsem éljek nélkületek!"  

 

Amikor legközelebb meglátsz egy képet, vagy egy 

szobrot Jézusról szétfeszített kezekkel a kereszten, 

emlékezz rá, mit mond: "Ennyire szeretlek!" 

 

 

R. Warren nyomán  

Brunner Vilmos ref. lp. 
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Ünnepi alkalmaink 
 
 

Szeretettel hívjuk önt és kedves családját a református templomba  az ünnepekben a következő alkalmakra 
 
Szentestei istentisztelet gyermekműsorral és ajándékozással 2015.12. 24-én 16 órakor 
Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 2015. december 25-én 9.30 órakor 
Karácsonyi istentisztelet 2015. december 26-án  9.30 órakor 
Óév záró istentisztelet 2015. december 31-én 17 órakor 
Újévi istentisztelet 2016. Január 1-én 9.30 órakor 
  

Kívánunk áldott, békés Ádventet, örvendező Karácsonyt és Jézusban reménykedő boldog új esztendőt! 

 

TÖK JÓ TÖKÖK 
 

Októberben az Óvoda hagyományos Dömötör-napi rendezvényéhez kapcsolódóan az intézmény udvarában több napig 

tartó színvonalas Tökfej bemutatóra került sor. A buzgó tökfaragók kitettek magukért: tizenöt alkotást állítottak ki. 

 

 
 

A tökfejek különféle sütőtökökből készültek (a 

főzeléktökök távol maradtak). Akadt közöttük 

tökéletes, tökéletlen, tökfilkó, tökkel ütött és 

tökrészeg úgyszintén (az enyves kezű lopótököt 

kizárták a társaságból…). 

 

Az értékelő pontversenyt hogy melyik tökfej nyerte 

nem tudom, de mécses belehelyezésével hangulatos 

töklámpának mindegyik megfelel.  

 

Gratulálunk az alkotóknak!  

 

 

 

Szöveg és képek: Takács Antal 

  
Egy kalózkapitány töke 
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DECEMBER A KERTBEN 

Bár december a nyugalom időszaka a kertben, azért 

akad tennivaló. Ha még nem történt meg, a szerves- és 

műtrágyát, a komposztot szórjuk ki, és ha a talaj nem 

fagyott, dolgozzuk be. A kerti vízvezetéket 

víztelenítsük és a vízórát a fagy ellen vastagon 

takarjuk. A madáretetőket folyamatosan lássuk el 

táplálékkal. A kerti szerszámokat tisztítsuk meg, és a 

fém részeket a rozsda ellen sűrű olajjal vagy gépzsírral 

kenjük be. A permetezőgépet is alaposan mossuk ki és 

olajozzuk be. Most van idő a szakkönyvek olvasására 

és az éves tapasztalatok feljegyzésére. 

A díszkertben az oszlopos termetű borókák, tiszafák, 

tuják ágait több helyen kössük körbe, nehogy a 

közéjük rakódott hó azokat szétnyomja, letörje. A 

vastag havat főleg a fenyőkről és a lomblevelű 

örökzöldekről rázzuk le, és ha jég rakódott rájuk, 

óvatos ütögetéssel távolítsuk el. A hidegágyat szalma 

vagy nádtakaróval, az oldalát szalmás trágyával vagy 

vastag lombbal védjük a fagytól. A dézsás növényeket 

a teleltetőben tartsuk szemmel és 2-3 hetente 

mérsékelten öntözzük meg. Levágott termését ágakkal 

(pl. rózsa, fagyal, tűztövis, hóbogyó) díszíthetjük a 

lakásunkat. A karácsonyra vásárolt gyökeres fenyőfát 

mindjárt újév után ültessük ki, vagy kemény hideg 

esetén fagymentes helyre vigyük. 

A haszonkertben gereblyézzük össze a lombot. 

Fagymentes időben az idős fák ágait ritkítsuk és a fán 

maradt beteg terméseket gyűjtsük össze és égessük el. 

A vastagabb fák törzsét (főleg a kajsziét) a fagykár 

elkerülése érdekében meszeljük le. A tárolóban lévő 

gyümölcsöket, szőlőfürtöket, zöldségféléket nézzük át.

 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 

 

Schvalm Rózsa 

Szeressetek emberek! 

Kopár tájra hull a fény 

Szent Karácsony közelén. 

Száraz avart hajt a szél, 

fehér havat nem remél. 

 

Helyette a Szeretet 

pazarló napsugara 

aranyozza az eget, 

földre omlik harmata. 

 

Szívek mélyén lángot gyújt 

Mennyből jövő üzenet, 

megpendít egy alvó húrt, 

szeressetek emberek! 

Ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk, 

karácsonyi fényekkel találkozunk. A karácsonyi 

hangulat megváltoztatja a világot és ilyenkor mi is 

megváltozunk. Kicsit mindenki fáradtabb, ingerültebb. 

Mondunk és teszünk olyan dolgokat, amelyekkel 

megbánthatunk másokat. Karácsony közeledtével 

jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk 

azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok 

rohanásában időnként a háttérbe szorulnak.  

Próbáljunk meg együtt, egymásért és odafigyelve 

végezni mindennapi dolgainkat.  

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek 

hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. 

Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és 

figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik 

fontosak a számunkra. Bízom abban, hogy 

karácsonykor a szeretet kerül előtérbe! 

Az alapítvány tagjai nevében kívánok áldott, békés 

karácsonyt és a 2016-os évre kitartást, erőt és 

egészséget! 

Az alapítvány ezúton szeretné megköszönni 

mindenkinek a sok segítséget, bíztatást. Reméljük, 

hogy a következő évben is együtt dolgozhatunk 

kicsi falunkért! 
     dr. Kovács Krisztina 

Csákberényért Alapítvány Elnöke 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Dezső József önkormányzati képviselő lemondott mandátumáról. Helyére a választási eredmények alapján a 

következő jelölt, Borbély József lépett. Ezúton szeretném megköszönni Józsi öt éves képviselői munkáját! 

Vécsei László polgármester 
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MESTERAVATÓ DÍSZÜNNEPSÉG 

Európai uniós forrás támogatásával indított mesterképzést a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

November 4-én ünnepélyes keretek között 9 szakmában 91 szakember vehette át mesteroklevelét a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Dísztermében. Az autószerelő, a cukrász, a gépi forgácsoló, a kereskedő, a pincér, a 

szakács, a villanyszerelő, a bútorasztalos és az épületasztalos szakemberek eleget tettek a magas szintű 

szakmai követelményeknek, így szakmájukat profi szinten ismerő és szerető mesterekként folytathatják 

hivatásukat. 

A mesteroklevél nem csupán presztízse és a vele járó tudás és rang miatt értékes. A szakembereket a mesteri 

cím viselésével együtt járó magas szakmai követelményekre felkészíti, a vállalkozás indításához és 

működtetéséhez szükséges alapvető pénzügyi-, számviteli-, gazdasági ismeretekkel ellátja. A mestereknek 

kiemelt szerepük lesz a gyakorlati képzés irányításában, és a jövő generációjának oktatásában. 

Fejér Megye legjobb iparosai között a csákberényi Huszár Attila is átvehette a kitüntető címet, amihez 

szívből gratulálunk! 
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Kedves Olvasó! 

Köszönjük az adó 1%-os felajánlásokat, amiből egyesületünk a tavalyi évben 194.000,-Ft összegben 

részesült. A 2015-ös évben is várjuk hozzájárulásaikat. Amennyiben ezt megtennék a rendelkező 

nyilatkozatban a következő adószámot kell feltüntetni: 18274910-1-07.           Nefelejcs Egyesület. 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Csákberényért Alapítvány működését. 

Adószámunk: 18481343-1-07 

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

Alapítvány számlájára. Számlaszámunk: 10404883-50526766-65891000. 

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeiket, hirdetéseket: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak itthon, dobják a postaládába)  

Elektronikus formátumban erre a 2 email címre: bekedora01@t-online.hu vagy dezsoj@t-online.hu  

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Titkára. Telefonszáma: 06/20-525-4297  

A lapot szerkeszti: Dezső József Csákberényi lakos. 
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