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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
8. évfolyam 3. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2017. június 23 

 

FALUNAPI HÍREK  

Tisztelt Csákberényiek!  

Sok szeretettel várunk mindenkit az idei falunapunkon 2016.07.29-én a Művelődési házban és parkjában. A szabadtéri színpadi 

műsorok a már épülő, és reményeink szerint el is készülő fix külső színpadon lesznek láthatók a művelődési ház oldalánál. Esti bál 

a kultúrházban. Szokásos - egész napos programmal várjuk főleg a gyermekeket és természetesen a felnőtteket is.  

 

Egész napos programként reggel 08:00-tól egészen esete 20:00-ig a Borostyánkő Nemzetség Hagyományőrző Egyesület 

bemutatóit, láthatjátok. Minden részprogram interaktív, így kötetlenül be lehet szállni akár a jurtaépítésbe, kézműves 

foglalkozásokba is.  

 08:00-tól Táborépítés (Jurta állítás, szász sátorállítás, életképek kialakítása) 

 Fegyver, viselet mustra (az egyesület tagjainak felkészülése a bemutatóra, melyet bárki figyelemmel kísérhet) 

 Harci bemutatók (a nap folyamán többször) 

 Egész napos kézműves foglalkozások 

 Ügyességi játékok gyerekeknek és felnőtteknek 

 Mese sarok a jurtában vagy sátorban 

 Fegyver és viselet interaktív ismerkedés testközelből 

 Történeti bemutató (előadás a viseletek, fegyverek, eszközök, tárgyak történetéről) 

 Este tábortűz rakás – gyújtás.  

 

Reggel 08:00-tól szokásunkhoz híven kötetlen családi-baráti főzőverseny zajlik, amire kérem, mielőbb jelentkezzetek július 24-től 

Beke Dóránál, Telefonszáma: 06-20/5254297. Aki csak magának, vagy barátainak főzne, az is nyugodtan jelentkezhet a 

helyfoglalás miatt. Ebéd 13:00-tól támogatói jegyre. 

Kérünk mindenkit, hogy segítse a falunap szervezését! Szívesen fogadunk tombola ajándékokat, de várunk lelkes fiatalokat, akik a 

park rendezésében, sátrak felállításában, és a rendezvény lebonyolításában szívesen részt vennének!  

Köszönettel: Csákberényért Alapítvány  

FALUNAPI PROGRAMOK 
Színpadon – színpad előtt: 

 13:00 – 13:25 Barkócza Berkenye néptánc bemutatója 

 13:30 – 13:40 Dobos Melánia énekel 

 13:45 – 14:10 Zámolyi nyugdíjas klub vidám műsora (I. rész) 

 14:15 – 14:55 Hagyományőrzők Harci bemutató (I. rész) 

 15:00 – 15:15 Fagyöngy nyugdíjas klub műsora 

 15:20 – 15:40 Zámolyi nyugdíjas klub vidám műsora (II. rész) 

 15:40 – 16:00 Rendőrkutyás bemutató 

 16:00 – 16:15 Szakács Noémi Fittness bemutatója 

 16:20 – 17:15 Bűvész bemutató 

 17:20 – 18:10 Fantázia Duett operett műsora 

 18:15 – 19:00 Hagyományőrzők Harci bemutató (II. rész) 

 19:00 – 19:40 Somogyi András Stand Up Comedy – azaz Showder Klub humorista vidám műsora 

 20:00-tól  Eredményhirdetések és tombola sorsolás 

 21:00-től  Viking Buli a Kultúr nagytermében – támogatói jegy 500.-Ft.   

 Egyéb programok:  

 09:00-től Utcák – Terek bajnoksága az új focipályán 

 10:00-kor és délután 14:00-kor Lépj be az elmegyógyintézet kapuján (logikai nyereményjáték 4-5 fős, 15 éven felüli 

csapattagok részére - szabaduló szobás nyomozás – részletek alább) Jelentkezés a helyszínen. 

 10:00-től     Honfoglalás – Mennyire ismered Csákberényt – Vetélkedőjáték. 2 - 4 fős, 14 éven felüli 

csapattagok részre. Jelentkezés a helyszínen 

 11:00 – 15:00   Kézműves foglalkozások a kézműves sátorban 

 16:00-tól    Irma babaringató 

 14:00 – 18:00   Játszóház gyermekeknek 
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A szokásos jó hangulathoz napközben Róth Hajnalka fotókiállítása, fafaragás kiállítás, homokfestés, rendőrségi szimulátor, 

kirakodóvásár is gondoskodik.  Fogyasztható lesz főtt kukorica, frissen sült lángos, és a Vértesgyöngye kitelepült büféjében 

különböző italok. Várjuk mindenki segítségét az előkészítéshez péntek délután, és vasárnap is a rendrakáshoz.  

 

Minden Kedves segítőt, érdeklődőt, és kikapcsolódni vágyót sok szeretettel vár a Csákberényért Alapítvány. 

CSÁKBERÉNYI HÍREK ARCHÍVUM 

Örömmel közöljük Veletek, hogy a Csákberényi internetes 

honlap hosszú évek után ismét működik és naprakész. 

Tartalmaz minden fontos információt falunkról, az 

Önkormányzatról, Civil szervezetekről, és elolvashatóak a 

Csákberényi Hírek általunk kiadott összes száma. 

Láthatjátok falunk közösségi programjait, eseményeket. 

Honlapunk elérhetősége: www.csakbereny.hu 

  

SIKERES KERÉKPÁRÚT PÁLYÁZAT 

 

 

 

Csákberény Község Önkormányzata 100 millió Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyert Nemzetgazdasági 

Minisztérium Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program elnevezésű pályázatán. 

A pályázati forrásból a Csákberény- Gánt-Csákvár 

turisztikai kerékpárút Csákberényi szakaszának építése 

valósul meg, terveink szerint 2018 őszére. 

 

 

http://www.csakbereny.hu/
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KIHÍVÁS NAPI SIKER 

 

 

Az idei évben ismét csatlakoztunk a Kihívás napja rendezvényhez. Nem is 

olyan egyszerű feladat ez, hisz az előkészületekkel  együtt bizony több, 

mint 40 órát jelent ez. Éppen ezért vagyok hálás, és vagyok rátok 

borzasztóan büszke, nektek, rátok, akik végig csináltátok ismét! !  

Csákberény is és az iskolánk is a 3. Helyen végzett a Kihívás napján! 

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki itt volt, aki velünk tartott! Idősnek, 

fiatalnak, gyereknek. Sétálónak, futónak, kerékpárosnak, babakocsisnak, 

Íjásznak, küzdősportolónak, krumpli pucolónak, a biztonságunkra 

vigyázónak, tornásznak, pingpongosnak, focisnak, erasmus programosnak, 

Huszár Kft. dolgozónak, a diákjainknak és a volt diákjainknak, akik nem 

ide járnak iskolába... Sorolhatnám napestig.... Óriási taps mindenkinek.  

 https://indavideo.hu/video/Kihivas_napja_Csakbereny_-

_Official_Aftermovie_- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NEM IS VOLT OLYAN RÉGEN

A Fagyöngy Nyugdíjas Klub, ugyan nem nagy létszámmal, 

de rendszeresen tart foglalkozásokat, kirándulásokat. Ősszel 

Székesfehérváron a Levéltár, és Etyeken a Korda Filmstúdió 

meglátogatása volt emlékezetes.  

 

Tél vége felé négy alkalommal beszélgettünk fiatalkorunk 

eseményeiről.  A Művelődési Házban egy-egy alkalommal 

nyolcan-kilencen ültük körül az asztalt és meséltük 

emlékeinket.  Először az ünnepeket, majd a hétköznapokat 

vettük sorra.  

 

Az első alkalommal az újév, és a farsang volt a téma. Huszár 

Istvánné (Holl Vera) kezdte a visszaemlékezést. Rokonok, 

szomszédok és a fiú gyerekek köszöntötték a ház lakóit. Az 

asszonyok otthon várták a köszöntőket. A férfi újévi 

köszöntője szerencsét hozott a ház lakóinak.  

Farsangi bált a felnőttek rendezték, nem volt jellemző a 

jelmez viselése. Az iskolai mulatságra a gyerekek krepp 

papírból készítettek jelmezt. (Kuharik Zoltánné Rácz Edit)  

 

A téli hónapokban esténként a gyerekek malmoztak, 

kártyáztak, vagy „blinszkiztek”. (Blinszkit megpörgették, és 

amelyik betűt mutatta (Tégy, végy, minden, vagy semmi) 

szerint vehettek föl, vagy adtak vissza egy-egy 

terményszemet, általában bab, vagy kukorica volt a „bank”. 

A felnőttek ilyenkor kosarat fontak, söprűt kötöttek, a 

szerszámokat javították, mesélte Huszár Lászlóné (Kovács 

Zsóka) . 

 

A téli esték egyik gyakori tevékenysége a tollfosztás volt, 

amikor többen összejöttek az aprólékos munkára. 

A háziasszony teát főzött, hájast sütött erre az alkalomra.  

A gyerekek az asztal alatt hallgatták a felnőttek történeteit.  

A disznóvágás családi ünnep volt, vacsora után gyakran még 

a harmonika is előkerült és nótáztak késő estig. 

A gyerekek sokat játszottak a szabadban. Szánkóztak, attól 

függően, hogy a falu melyik részén laktak - mentek a 

Csákvári hegyre, a Právetz hegyre, vagy a Kishegyre.  

Emlékezett vissza Horváth Istvánné (Pánczél Ilona)  

Húsvétra kaptak új ruhát a lányok, amiben először a 

templomba mentek. A fiuk az ismerős, rokon lányokat 

kölnivel locsolták.  

 

Májfát a sorozásra menő fiuk állították, a lányok 

szalagokkal díszítették. Pünkösdig állt a kocsma, vagy mozi 

előtt .A „Májfa-döntő” bálon húzták ki.   Az udvarló legény 

a barátaival a kedves kislánynak vitt májfát. A fiuk több 

csintalanságot is elkövettek ilyenkor. Például ellopták a 

kiskaput és eldugták, a szekeret szétszedve egy másik ház 

tetejére rakták. 

 

A tavasz és a nyár munkával telt, amiben a gyerekek 

koruknak megfelelően bekapcsolódtak (Csalánt szedtek, 

vágtak az apróbb jószágnak, a lányok 10-12 évesek a 

főzésbe segítettek,  

Az ősz eseménye a szüreti felvonulás és bál volt.  A bíró és 

bíróné vonult elől a hintóban ülve, a kisbíró ült a bakon.  

Megálláskor mókás dolgokat dobolt ki, Például: Felszólítják 

az Alszegieket pucolják ki az árkot, hogy a pletyka le tudjon 

folyni a Főszegről!  

A fiuk Csőszlegények, felszalagozott lovon vonultak, a 

leányok készítették a lovak kantárjába fűzött szalagos 

kendőket. Csőszleányok felvirágozott, szalaggal díszített 

lovaskocsin magyar ruhában énekelve mentek végig a falun.  

Cigány kocsi,(forgó kerék) is része volt a felvonulásnak, 

Cigánynak öltözött lányok, és fiuk követték a menetet, a 

bámészkodóktól pénzt kéregetve. 

A lombsátort a fiuk készítették, itt volt a táncmulatság.  

Szőlőfürtöt és gyümölcsöt kötöztek az ágakra, a 

csőszlányok, legények őrizték. A fiatalok virtusból 

igyekeztek lopni a gyümölcsből.  A tolvajt, ha sikerült 

https://indavideo.hu/video/Kihivas_napja_Csakbereny_-_Official_Aftermovie_-
https://indavideo.hu/video/Kihivas_napja_Csakbereny_-_Official_Aftermovie_-
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megfogni a bíró és bíróné elé kisérték. Ők szabták meg a 

büntetés mértékét, a szőlőfürt árát néhány forint 

megfizetésére kötelezve a bűnöst.  

A felvonulást és a feldíszített báltermet a gyerekek 

megnézhették. Emlékezett vissza Rideg Gáborné (László 

Zsófika).  

 

A lakodalmat szüret után, vagy tavasszal tartották külön a 

menyasszony és külön a vőlegényes háznál. A rokonság 

összefogott (6-8) asszony készítette a vacsorát.  Első 

nap(hétfő) levestésztát gyúrtak, második nap apró 

süteményeket sütöttek, harmadik nap a krémes sütemények-  

és a tortalapokat készítették. Aztán a krémek keverése 

következett, pénteken a tyúkokat vágták le, a disznóvágásra 

is ezen a napon került sor. ( A jégveremből hoztak jeget) 

Szombaton főzték a vacsora fogásait.      

 

A polgári esküvő délelőtt volt. A menyasszony kosztümbe 

öltözött. A két tanú és a szülők kisérték el az ifjú párt. 

Délután a templomi esküvőre fehér menyasszonyi ruhában, 

vőfélyekkel, koszorús lányokkal és a meghívott vendégekkel 

vonult az ifjú pár.  

 

Vacsoránál az első fogás húsleves volt. Az új párnak 

egészben főztek egy kakast, piros szalaggal díszítve tálaltak, 

amit az első vőfély vers kíséretében hozott be. Majd pörkölt 

és sült hús, végül a sütemények és torták következtek.  A 

menyasszony tortát az ifjú pár vágta fel és kínálta a 

vendégeknek.  Az eskető papot meghívták a vacsorára, vagy 

vittek neki ételt, süteményt. Régebben az anyakönyvvezetőt, 

is meghívták a vacsorára. Mesélte László Imréné, Szabó 

Gizi.  

Éjfélkor a menyasszony átöltözött piros pöttyös menyecske 

ruhába, és ebben ropta a menyecske táncot, ekkor kapta az 

ajándékokat, vagy pénzt. Az ifjú férj minden táncossal ivott 

egy pohár bort. Reggelig tartott a mulatság. A távozó 

vendégeket száraz süteménnyel bocsátották útnak.  A 

megmaradt ételeket a segítőknek szétosztották.  (Kuharik 

Zoltánné, Rácz Edit és László Imréné , Szabó Gizi) 

 

Az őszi betakarítási munkák után a kukoricafosztásban a 

szomszédok, rokonok összesegítettek, ez jó alkalom volt a 

beszélgetésre, mesélésre. A lefosztott csöveket góréban 

tárolták.  (Izmindi Istvánné, Sepsi Katalin)  

 

A gyerekek várták a Mikulás érkezését, a krampuszoktól 

nagyon féltek, 

 

Karácsonyfát ágakból készítettek, szaloncukrot főztek, 

papírba csomagolták  angyalhaj, üvegdísz, papírfüzér, 

csipeszes gyertya  került a fára.  A fát fehérbe öltözött 

„angyal „hozta, a gyerekek imádkoztak. Az „angyal 

„kérésére a szülők rongybabát varrtak, (fejet a boltban 

vettek) zoknit, kesztyűt kaptak. Diós, mákos kalácsot 

sütöttek az ünnepre.  

A katolikus gyerekek estefelé „Betlehemmel” köszöntek be 

a rokonokhoz, énekeltek, diót, kalácsot kaptak. A 

reformátusoknál délután Istentisztelet volt.  

 

A katolikus Éjféli misére sok református is elment. A 

karácsonyfát „Vízkereszt”-kor szedték le, a cukrot 

elosztották a gyerekek között.  

 

Kuharik Zoltánné, és Barta Viktorné 

KÖNYVTÁRI SZÖSSZENETEK 
 

2017 februárjában bukkantam rá egy országos olvasó 

versenyre, amelyet a Hebe Kft. Gödöllőn hirdetett meg, 

Szabó Magda 100. születésnapja alkalmából. A Verseny 3 

fordulós volt, 4 korosztály számára. 

 3-4. osztályosok: ebben a korosztályban 2 csoportot 

tudtam indítani 3 fő 4-es fiú és 2 fő 3-os lány 

 5-6 osztályosok: 1 csapat 2 fő 6.-os és 1 fő 5-es 

lány 

 7-8.osztályosok 1 csapat két fiú 

 9-12 osztályosok 1 csapat két lány. 

Mind a négy korosztálynak más Szabó Magda könyvet 

kellett elolvasni és feldolgozni. A Tündér Lalát, A Sziget-

kéket, Az Abigélt és az Ajtót. 

A gyerekeknek interneten keresztül küldtek három 

feladatlapot - havonta egyet-egyet -  amely tartalmazott 

szövegértést, esszét, prezentációt, projekt munkát. A végén 

még egy olvasó naplót is kellett készíteniük. A megoldott 

feladatlapokat postán kellett visszaküldeni. 

Nagyon büszke vagyok az induló csapatokra, mert 

szorgalmas munkával, fantáziával, nagyon jó eredményt 

értek el. 

Több száz induló volt összesen. Korosztályos lebontásban az 

eredményeink: 

 3.-4. osztályos lányok 75-ből 17. a fiúk a 24. helyet 

érték el. 

 5.-6. osztályosaim 35-ből a 16. helyet 

 7.-8. osztályos fiúk a 49-ből 27. helyet 

 9-12. osztályos lányok fél ponttal csúsztak le a 

dobogóról a 4. helyre a 31-ből. 

Ezek mögött az eredmények mögött igen komoly munkája 

van a gyerekeknek. Együtt dolgoztak, figyeltek egymásra, 

olvastak, gondolkodtak. Sokszor kellett igencsak 

elvonatkoztatni a könyvtől, a saját érzelemvilágukat, 

megtapasztalásaikat használni. Azt gondolom nem kis 

teljesítmény volt ez részükről. Köszönöm a szülőknek és a 

nagyszülőknek, hogy segítették a gyerkőcöket. 

Név szerint a gyerekek: Vécsei Bendegúz, Vereckei Ákos, 

Tamon Zoltán, Csiszer Csenge Napsugár, Balázs Eszter, 

Vécsei Kata, Szabó-Galácz Réka, Balázs Anna, Vécsei 

László, Pap Marcell, Rideg Judit és Ruff Georgina. 

GRATULÁLOK srácok! 

     

 

Áprilisban a költészet napja alkalmából egy versillusztrációs 

rajzpályázat lett meghirdetve óvodás és alsós diákok részére.  

11 rajz érkezett be. Külsős zsűri szavazatai alapján 3 

helyezést állapítottunk meg: 

1. helyezett: Seer Emma 

2. helyezett: Orosz Bence 

3. helyezett: Tóth Máté 

 

Köszönöm a rajzokat!     Balázs Judit 
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UTAZÓ PLANETÁRIUM 

Április 18-án a tavaszi szünet 

utolsó napján láttuk vendégül az 

Utazó Planetáriumot a Művelődési 

házban. Három korcsoportban 6 

előadást nézhettünk meg. Az 

óvodások Aba a manófiú és Lana a 

tündérlány esti sétája során együtt 

próbálták felfedezni az égbolt 

csodáit, a csillagképeket, a bolygókat. Kilián a barátságos 

űrlény segítségével részt vettünk egy fantasztikus utazáson. 

Az űrutazás alatt meglátogattuk a Naprendszert. 

 
A kis iskolások a csillagos ég rejtelmei - Tájékozódás az 

égbolton előadás során bepillantást nyerhettek a 

csillagképek világába, azok mitológiai történetébe, 

megismerkedhettek az állatövi jegyekkel. A bemutatóban a 

bolygók világába is kiruccantunk átutazva 

Naprendszerünkön, megtudhattuk hogyan képzeljük el a 

jelenlegi tudásunk alapján bolygórendszerünk születését, 

utazásunk vége felé pedig a Világűr távolabbi tartományait 

is érintettük.  

 
 

Az Utazás a bolygók csodálatos világába a felsősöket 

kalauzolta el. 

 
 

Műsorban betekintést kaptunk a csillagkeletkezés / 

bolygókeletkezés világába. Részletesen, látványos képi 

elemekkel tarkítva ismertük meg bolygószomszédinkat, 

valamint a Napot.  

 

Azt gondolom, hogy aki velünk tartott az biztosan jól is 

érezte magát!                Balázs Judit 

 

KÖSZÖNTŐ 

 
 

 

 

 

Szeretett Édesanyám, Édesapám: Bíró János és Bíró Jánosné 

május 28.-án ünnepelték a 60. házassági évfordulójukat – 

szűk családi körben. Mi ezzel az idézettel köszöntjük Őket: 

 

„Szellők szárnyán szálló idő e szép naphoz vezetett 

A Mi szívünk Imádságát sugallja a szeretet 

Kérjük a jó Istent, óvjon – védjen Titeket 

Adjon Nektek erőt, egészséget és még sok – sok éveket” 

 

Gyöngyi és Jani 
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ALAPÍTVÁNY BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS 
 

Kedves Csákberényiek! 
 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Csákberényért Alapítvány Bankszámlaszáma megváltozott. 

Az új számlánk a B3 Takarék Szövetkezetnél van, amelynek száma: 73611039-10176313-00000000. 

Támogatásukat előre is köszönjük! 
      Csákberényért Alapítvány 

 

MÉSZISTOCK FESZTIVÁL 

 

MésziStock Fesztivál és Vértesi Piknik 

„Három nap a Vértes ölelésében!” 

 

2017. június 30. - Július 2. | Zámoly, Zámolyi 

elágazás 

 Koncertek: Petruska, iamyank, Belau, Lions of 

Suburbia, 3Joe, Nagy Gréta és Mátyás Gábor, 

Idő van, The Rug, Paraba, TomE, Wakablack, 

Athuus, Airmand…és még sokan mások! 

 Beszélgetés Dr. Lalával 

 Ökológiai beszélgetés a Zsámboki Biokert és a 

Cargonomia képviselőivel 

 Slackline bemutató 

 Íjászati bemutató 

 Sörbemutató és kóstoló + Beerpong 

Bővebb információ: www.meszistock.hu | 

facebook.com/meszistock 

 

 

MésziStock Vértesi Piknik 

2017. július 2. | Zámoly, Zámolyi elágazás 

 

09:00 – től  Főzőverseny 

10:00 – től  Vásár és kézműves workshopok 

10:30-11:00 Semmelweis nap: Reggeli torna 

(Zumba) 

11:15-11:45  Veres Zsuzsanna: 

Környezettudatos gondolkodás 

az építészetben (előadás) 

12:00-13:00  Pedro Söröző sörfőzési 

bemutatója és sörkóstolója. 

Gánti Német Nemzetiségi 

Dalkör előadása 

13:15-14:15 Fal(v)ak közé zárt múlt: a Vértes 

kulturális kincsei (előadások) 

14:15-14:30 Főzőverseny eredményhirdetés 

14:30-16:30 Kvíz délután 

16:45-17:45 A Sáfrán Pince borkóstolója + 

Cimborák férfikórus előadása 

18:00-19:00 Zrínyi Pop 

19:15-19:45 Nagy Gréta és Mátyás Gábor 

(ének-gitár duó) 

20:15-21:00 3Joe 

21:30-22:30 Aurevoir 

A vasárnapi programokra a belépés ingyenes! 

Bővebb információ: www.meszistock.hu | 

facebook.com/meszistock 

 

 

Vértesi Piknik – vásár 

 

Július 2-án a Vértesi Piknik keretein belül vásárra 

is sor kerül. Várjuk kézművesek, népművészek, 

iparművészek, innovatív kézműves alkotók és 

kézműves élelmiszert készítők jelentkezését. A 

kitelepülés ingyenes. 

 

Jelentkezési határidő: június 23. (péntek) 

Cím: meszistock@gmail.com. További 

információ is itt kérhető. 

 

 

Vértesi Piknik – főzőverseny 

 

Az ételkészítés, tűzrakás valamennyi kellékéről, 

hozzávalójáról a versenyzőknek kell gondoskodni. 

Az egyéneknek, a csapatoknak minimum 10 

kisadag és 6 normál adag ételt kell elkészíteniük. 

Az előbbi kóstolójegy ellenében kerül kiosztásra, 

a normál adagból 4 a zsűri asztalára kerül, kettőt 

pedig a környék családsegítő szervezetei osztanak 

ki. Egyébként a főzött (sütött) mennyiségnek 

nincs felső határa. A zsűri a bírálatkor értékeli az 

egyéni ízeket, a stílszerű tálalást. A főzés (sütés) 

ideje: július 2. (vasárnap) 09:00-től 12:30-ig tart. 

A zsűri 12:30-tól 13:00-ig végzi az értékelést. 

Eredményhirdetés várhatóan 14:15 kor lesz. 

A jelentkezéshez kérünk egy csapatnevet, és az 

elkészítendő étel nevét. 

 

Jelentkezési határidő: június 23. (péntek) 

 

email: meszistock@gmail.com. További 

információ is itt kérhető. 

http://www.meszistock.hu/
http://www.meszistock.hu/
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VIDÁM SAROK 
 

    Esélyegyenlőség: hírneves építmények     Kezdődik a gomba szezon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Pisai ferde torony           Nekeresdi Ferde Budi                    Tudományos neve: Anus vulgaris 

 

 

Találós kérdés:  

 

Hogyan lehet megkülönböztetni a lovat a tehéntől???? 

Egymásmellé állítjuk őket, és amelyik a tehén mellett áll, az a ló.     Tantal 
                                

 

Köszönjük, hogy adójuk 1%-ával támogatják a Csákberényért Alapítvány működését. 
Adószámunk: 18481343-1-07 

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

Alapítvány számlájára.  

Banki adataink megváltoztak. Új számlavezető Bankunk a B3 Takarék Szövetkezet  
Számlaszámunk: 73611039-10176313-00000000.  

Megjelenítendő újságcikkeiket, hirdetéseiket, Csákberény, Rigó Köz 5. szám alatt leadhatják. (ha nem találnak otthon, kérem 

dobják a postaládába)  

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

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

Szerkeszti: Dezső József. Nyomdai munkák: Creatíve press Székesfehérvár. Megjelenik 2 havonta 500 példányban.  

 

mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu

