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CSÁKBERÉNYI SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK 

 

 
 

Rendkívül magas részvétel (76,15%) mellett zajlott az 

Országgyűlési képviselő választás Csákberényben. 

Az érvényes szavazatok 66,8%-ával Törő Gábor nyert. 

 

 

 

Szavazóköri eredmények száma Csákberényen: 

  A jelölt neve 
Jelölő 

szervezet(ek) 

Kapott érvényes 

szavazat 

 1  Kotsis Dóra MEDETE PÁRT  1  

 2  
Perneczky 

László 
LMP  22  

 3  Törő Gábor FIDESZ-KDNP  475  

 4  Tóth Péter MOMENTUM  10  

 5  Veres Péter MUNKÁSPÁRT  3  

 6  
Takácsné Vágó 

Viktória 
CSP  3  

 7  Horváth András 
MSZP-

PÁRBESZÉD 
 44  

 8  Pusztai Zoltán MISZEP  1  

 9  Vágó Csaba -  2  

 10  Fazakas Attila JOBBIK  150  

 

SZÜLETÉSNAPOSOK 

  

Lebocz Sándorné február 18-án ünnepelte 90. 

születésnapját 

Jó egészséget kívánunk  Maris néninek! 

 
 

 
 

Orosz Ferencné április 7-én ünnepelte 90. születésnapját. 

Jó egészséget kívánunk Róza néninek! 

 

 Mindkettőjüket Vécsei László Polgármester Úr és Klima Olga Jegyzőnő otthonában köszöntötte és átadták nekik Orbán 

Viktor Miniszterelnök Úr üdvözlő levelét. 

  



PÁLINKAVERSENY CSÁKBERÉNYBEN 

 
 

Az idei évben március 26.-án, immár kilencedik alkalommal 

ültek össze a bírák, hogy a környező, illetve távolabbi (pl. 

Tác, Karcag, Aszód, Környe, Budapest) települések egyre 

növekvő számú pálinkakedvelőinek főzeteit megízleljék, 

pontozzák, majd érmekkel, illetve oklevelekkel díjazzák 

azokat. Az idei évben ismét növekedés volt tapasztalható a 

leadott minták számában. Továbbá nagy öröm volt, hogy a 

bér - és magánfőzött pálinkák és párlatok között idén először 

vett részt kereskedelmi főzdében készült tétel is a versenyen.  

A mintákat négy szempont (tulajdonság) szerint értékelték, 

melyek egyenként 1 és 5 közötti pontszámot kaphattak. Így 

egy pálinkaminta maximum 20 ponttal zárhatta a versenyt 

(20 és 18 pont között arany, 17 és 16 pont ezüst, 15 és 14 

pont bronz-minősítést ért, a többi tétel okleveles 

elismerésben részesült).  

A 2×2 fős bírálóbizottság komoly szaktekintélynek 

számítanak.  

 Lovassy György a zsűri elnöke. Okleveles 

élelmiszeripari mérnök, Pálinka Sommelier, a Destillata 

és más nemzetközi versenyek magyar zsűritagja, 

hivatalos pálinka tréner és bíráló, a KOETHE cég 

hivatalos magyarországi képviselője 

 Pucsok Sándor Tiszadadai pálinkafőzde tulajdonosa, 

2014-es és 2016-os Ongai (Quintessence) 

pálinkaverseny legjobb versenymintájának, továbbá 

több champion díj nyertese 

 Nyilasi Béla, aki évek óta a pálinkaversenyek 

„legsikeresebb bérfőzdéje” címet elnyerő pálinkafőzde 

főzőmestere 

 Takács László a Quintessence pálinkaverseny 

rendezője)  

Mégis volt néhány olyan tétel a beküldött minták között, 

amely az Ő szakavatott ízlelőbimbóikat is próbára tette. 

Szerencsére minden esetben sikerült megegyezésre jutni és 

minden pálinkaminta értékelésre került.  

A 163 minta között volt néhány igazi ritkaság, 

különlegesség, mint például a keserű narancs párlat, házi 

berkenye pálinka, égerlevelű fanyarka párlat, whisky, illetve 

több különleges kajszibarack fajta is képviseltette magát 

lepárolt formában. Természetesen a klasszikusok, szilva, 

körte és persze a különböző törkölyök és szőlők sem 

maradhattak ki a sorból a megmérettetésen.  

Az, hogy melyik minta milyen eredménnyel zárta a 

versenyt, kié lett a 2018 év legjobb pálinkája, kiderül április 

21.-én este a kultúrházban, a Csákberényi borversennyel egy 

időben. Itt kerül kiválasztásra a közönségdíjas pálinka is, 

amelyet az aranyérmes pálinkák közül emel ki a 

nagyérdemű.  

 

Csákberény, 2018. 04. 09.  

Pataki Attila 
 

KÖZÚTÚTFELÚJÍTÁSOK PÁLYÁZAT

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú felhívás alapján, Csákberény Község 

Önkormányzata 55.488.712 Ft támogatást nyert. 

 

IX. BETYÁRNAP CSÁKBERÉNYBEN  

 

 

 

Ismét megrendezésre kerül a Csikósok, Fogathajtók, 

Hagyományőrzők immár kilencedik baráti találkozója 

Csákberényben a régi focipályán - ez évben június 09.-én.  

Szeretettel vár minden versenyzőt, hagyományőrzőt, 

lovasokat és nem lovasokat, kézművest és minden 

szórakozni vágyót Tókics Mihály és rendezőtársai.  

Információ: Tókics Mihály – 06-30-570-9651 
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Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország 

legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva Csákberény község Önkormányzata meghirdeti „A legszebb 

konyhakertek” programot immáron 5. alkalommal. 

 Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését! 

Jelentkezési határidő: 

2018. június 15. 

 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

Csákberényi Polgármesteri Hivatal 
 

Nevezési kategóriák: 

 Balkon: Erkélyen kialakított 

 Zártkert 1. - Zöldséges 

 Mini: 10 – 50 m2 

 Zártkert 2. - Gyümölcsös 

 Normál: 50 m2 felett 

 Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs) 

 Közösségi Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek 

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján. 

Eredményhirdetés: 

2018. augusztus 20.  
Huszár Attiláné 

 

EGÉSZSÉGHETEK 

A Kultúrház vezetőjével, Zámbó Judittal közösen szervezve 

az  "egészséghetet" melynek első eseménye a március 19.-i 

véradás volt. Tavasz lévén még javában tombolt a tél. 

Voltak, akik az influenzás betegséggel küszködtek,így 

csökkent részvételre számítottunk. Annál nagyobb köszönet 

jár annak a 24 donornak, aki eljött,hogy önzetlenül segítsen 

azokon az ismeretlen betegeken, akik vérüket megkapják 

majd. Közülük már néhányan visszajelzést kaptak,hogy 

"adományuk" célba ért. Itt említek meg  egy nem mindenki 

számára ismert véradási módot, az "irányított véradást", ami 

annyit jelent,hogy azoknak a betegeknek a 

családját,ismerőseit felkérik a segítségre, akiknek sok vért 

igénylő beavatkozásra van szükségük. A véradók a 

jelentkezési lapon feltüntetik,hogy kinek a részére ajánlják 

fel vérüket. A fent említett időben 2 személy is jelezte, hogy 

azért nem tudott jönni, mert röviddel előtte ilyen véradáson 

volt. 

Két véradás között 90 nap "pihenőidőnek" kell lennie.  

Március 22-i egészségnapra a Móri Körzeti Vöröskereszt 

dolgozói voltak vendégeink. 9-12 óráig nagy odaadással 

vártak minden érdeklődőt, aki kíváncsi volt  arra, hogy 

mennyi a koleszterinszintje, vércukra és vérnyomása. Erről 

bizonylatot is kapott az a 15 személy, aki élt ezzel a 

lehetőséggel. A tesztvizsgálattal párhuzamosan még 2 

program is kínálta magát. 

 

1. Reflexológus és természetgyógyász szakember 

ismertette munkája lényegét, és egyéni panaszokra 

segítséget és tanácsot adott. 

2. Negyedórás élesztési "tanfolyamon" vett részt aki a 

földön fekvő próbababán megpróbálta elsajátítani a 

legalapvetőbb ismereteket. Néhányan nekigyűrköztünk, 

mert soha nem lehet tudni, mikor lesz rá szükség. 

Elméletben és ábrákon már bizonyára sokszor láttuk a 

technikáját, de a gyakorlatban több apróbb, de nem 

jelentéktelen részlettel ismerkedtünk meg. Ha a 

valóságban sor kerülne az alkalmazásra, még így is 

nagy kihívásnak érezném. Kívánom,hogy senkinek ne 

legyen rá szüksége! 

 

Huszár Lászlóné 

VK titkár 
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SZEMÉTSZÜRET ÁPRILIS 7.

Köszönet mindenkinek, aki szabadidejét feláldozva, a 

barátságtalan és esős időjárás ellenére is, részt vett falunk és 

környékének szebbé és tisztábbá tételében.  

 

 

Szerencsére az idén már jelentősen kevesebb, kb. 4 m3 

szemetet gyűjtöttünk a tavaszi nagytakarítás alkalmával. 

 

 
 

Az 50 résztvevő ebédjéről Berkiné Kati néni és Pánczélné 

Klári gondoskodott.  

 

 

 

MAJÁLIS A TÁJHÁZBAN 

 

Egy jó családi programra hív mindenkit a Nefelejts 

Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Retye-rutya) 

május 1.-én 14:00 órára a TÁJHÁZHOZ. 

Majálist rendezünk gyermekprogramokkal, virslivel, 

lángossal, kiállítással… 

Retye-rutya

ÓVODAI BEÍRATÁS 

Értesítem a Kedves szülőket, hogy az Óvodai beíratás a 

Csákberényi VÉRTESALJA Óvodában 2018. április 25-26  

(szerda, csütörtök) 9-16 óráig lesz. Azokat a kisgyerekeket 

kell beíratni, akik 2019. augusztus 31.-ig betöltik a 3. 

életévüket. 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:   

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy 

személyi azonosságát igazoló okirata, TAJ kártyája, 

lakcímkártyája 

 szülő vagy gondviselő személyazonosító okmányai  

GÉPKOCSI JAVÍTÁS - KARBANTARTÁS 

Márkafüggetlen autószerviz 

tevékenységemet - felújított 

műhelyemben 8073. 

Csákberény, Rigó köz 5-ben. 

munkanapokon 08:00-tól 

17:00-ig újraindítottam. 

Olajcsere, futómű és 

fékjavítás, kipufogó javítás, 

vezérlés csere, hűtőrendszer 

javítás, elektromos javítások. 

Gépjármű Diagnosztika (japán és amerikai autók is). 

Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás.  

Szaktanácsadás használt gépkocsi vásárlásához. 

Ha csak alkatrészre van szükséged, abban is tudok segíteni. 

Időpont egyeztetés telefonon: 06/30-664-2890, emailben: 

dezsoj@t-online.hu vagy Facebookon. 

Várom minden régi és új ügyfelemet.  

Dezső József egyéni vállalkozó

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 egyéni vállalkozó  

Nyomdai munkák: Creatíve Press Székesfehérvár. Megjelenik 2 havonta 500 példányban.  
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