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FALUNAPI HÍREK  

Tisztelt Csákberényiek!  

 

Sok szeretettel várunk mindenkit 2018.07.28-án a Művelődési házban és parkjában rendezendő Csákberényi 

Falunapra. A szabadtéri műsorok az új külső színpadon lesznek láthatók a művelődési ház oldalánál. Esti Viking buli a 

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

könyvvásár, kirakodóvásár, motorkerékpár kiállítás, csuhébaba kiállítás, rendőrségi ütközés szimulátor,    

 

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

től Beke Dóránál, Telefonszáma: 06-20/525 4297. 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 – és a színpad előtt: 

 14:00  Falunapi megnyitó – 25 éves a Csákberényért Alapítvány (emlékplakettek átadása) 

 14:30  Wertheim család cirkuszi bemutatója 

 15:10  Zámolyi nyugdíjas klub vidám műsora (I. rész) 

 15:40  Fagyöngy nyugdíjas klub műsora 

 16:00  Bíró Kriszta vidám gyermekműsora 

 16:45  Zámolyi nyugdíjas klub vidám műsora (II. rész) 

 17:15  Betti terelőkutyás bemutatója 

 18:05  Hastánc - Rózsáékkal 

 18:30  Bendegúz és szamara – ügyességi bemutató 

 19:00  Muzsika TV sztárja Yanni a színpadon 

 20:00-tól  Eredményhirdetések és tombolasorsolás 

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

  

Egyéb programok:  

 

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

 14:00-től  Ugrálóvár 

Szabaduló szobás logikai nyereményjáték 4-5 fős, 15 éven felüli csapattagok részére 2 

helyszínen 

    Kézműves foglalkozások a kézműves sátorban 

 15:00-től  Irma babaringató 

 

 

 

A szokásos jó hangulathoz napközben és este a Zámolyi kézműves sörökön kívül fogyasztható lesz frissen főtt 

kukorica, frissen sült lángos. 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. 
 



ISKOLAI KRÓNIKA 

Mire e sorokat olvassa a kedves olvasó, már a gyerekek 

legnagyobb örömére kitört a „VAKÁCIÓ”! De most, mikor 

a fülledt melegben próbálom a tanév februártól június 

közepéig tartó eseményeit megosztani Önökkel, még egy 

„kemény hét” hátra van az utolsó tanítási napig.  

 

Íme a krónika, kronológiai sorrendben: 

 

 Február 12.-én hétfőn nevelőtestületi értekezletet 

tartottunk, a gyerekek örömére nekik tanítási szünet volt 

e napon.  

 Március 10.-én szombaton tartottuk a hagyományos 

tavaszi nyílt tanítási napunkat. Az idén is sok szülő volt 

kíváncsi az iskolai életünk belső rejtelmeire. Most is 

elmondható, hogy erre a délelőttre megduplázódott a 

létszámunk. A bemutató órák után volt alkalom a közös 

beszélgetésre is. Jó hangulatú nap volt. 

 Március 14-én délután 4. osztályosaink hónapokig tartó 

készülődése eredményeként színvonalas műsorral 

emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 170. évfordulójáról. Köszönet a 

gyerekeknek és az őket felkészítő Varga Csilla tanító 

néninek, valamint a műsor összeállításában 

közreműködő Pál Mária tanító néninek.  

 Március 23-án Móron jártunk a Lamberg-kastélyban, 

múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt, 

melynek központi témája a húsvéti népszokások voltak. 

A hangulatos foglalkozáson még kedves kis 

ajándéktárgyat, egy-egy báránykát is készítettek a 

gyerekek a kastély munkatársainak segítségével.  

 A Szülői Munkaközösség jóvoltából március 28-án 

megjött a húsvéti nyuszi a gyerekeknek.  

 Március 29-től április 3-ig tavaszi szünet volt az 

iskolában, a szünet utáni első tanítási nap április 4-én 

volt. 

 Április 12-én és 13-án volt a leendő első osztályosok 

beíratása. A demográfiai hullám mélypontjaként a 

mindössze nyolc tanköteles gyermek közül 2 gyermek 

még egy évig visszamarad az óvodában, a többi hat 

gyermeket szerencsére hozzánk íratták a szülők, mely 

bizalomért ezúton is köszönetet mondunk. 

 Május első két hetében az osztályok külön-külön, 

kedves műsorokkal köszöntötték az édesanyákat, 

nagymamákat. 

 Május 4-én tanítás nélküli munkanap keretében 

ünnepségre mentünk Mórra a Wekerle Sándor 

Szabadidő központba, ahol mi is részt vettünk – 11 

tanulóval – kis műsorral a 10 éves a Móri Radnóti 

Miklós Általános Iskola és Tagintézményei jubileumi 

rendezvényén.  

 Május 15-én kedden a Pro Vértes Nonprofit Zrt. 

szervezésében, a Madarak és fák napi versenyre való 

felkészülés részeként két 3 fős csapattal kiránduláson 

vettünk részt a Pro Vértes vendégeként. Rá egy hétre 

már a versenyre utaztunk, s jól tettük! A két csapatunk 

közül az 1-2. osztályosok az első helyen, a 3-4. 

osztályosaink 4. helyen végeztek. Gratulálunk! 

 Május 23-án tartottuk az iskolai papír- és vasgyűjtést. A 

jó szervezésnek, a lelkes gyerekeknek és a sok-sok 

szülői segítségnek is köszönhetően az utóbbi évek 

legjobban sikerült gyűjtésén vagyunk túl. 302 ezer Ft 

bevétellel gyarapodott a Szülői Munkaközösség 

pénztára. Köszönet mindenki munkájának!  

 Május 24-én iskolai szervezésben Székesfehérvárra 

utaztunk a Vörösmarty Színházba, ahol a Pál utcai fiúk 

című musicalt néztük meg a gyerekek és a kísérő, 

szállító szülők és kollégák nagy tetszésére. 

 

Az idei esztendőben iskolai szinten nem neveztünk az 

országos „Kihívás napja” rendezvényre, de mivel 

településünk nevezett, mi is igyekeztünk segíteni a 

rendezvényt azzal, hogy május 30-ra tettük át a gyermeknapi 

akadályversenyünket, melyet a tanösvény útvonalára 

szerveztünk a gyerekeknek. A 8 állomásra alakított 

akadálypályán 6 gyerekekből álló csapat és nagy örömünkre, 

a délelőttre gyermekké avanzsált szülői csapat ment végig. 

A felnőttek csapata nem kis örömünkre példamutatóan 

100%-os teljesítményt nyújtott! 

 
Lajhár mászás, ahogy azt a gyerekek, … 

 
…és ahogy azt a szülők csapata csinálta. 

 

Az utolsó hétre – az időjárástól függően – még hátra van 

néhány kisebb osztálykirándulás a környéken, majd június 

15-én az utolsó tanítási nappal lezárul a tanév szorgalmi 

része.  

Június 22-én 18 órára tervezzük a tanévzáró ünnepélyt, s 

ezzel kis időre jelképesen bezárjuk az iskolát a gyerekek 

nagy-nagy örömére. 

A VAKÁCIÓ idejére mindenkinek jó pihenést, felhőtlen 

szórakozást, és feltöltődést kívánok a következő tanévre! 

 

Csákberény, 2018. június 10. 

      Borbély József 
tagintézmény-vezető  

 



ÍGY ÉLÜNK MI – AZ ÓVODÁBAN  

Ugyan már szinte április óta nyári meleggel kényeztet 

bennünket az időjárás, a naptár szerint még csak most 

kezdődik…. 

A gyerekekkel a jó időt kihasználva sok időt 

töltöttünk, töltünk a szabadban, nem csak az udvaron, 

hanem bejárva a közeli erdőt, a falut is. 

Így indultunk húsvét táján tojáskereső nyuszi túrára a 

Csókai hegyre, május fáért a Csigai kertek végébe, 

margarétát szedni a rétre, tavaszt lesni a parkba.  

Az édesanyákat, nagymamákat Anyák napján sétára, 

rövid kis kirándulásra invitáltuk – meglepetés volt, 

hogy hova, és még nagyobb meglepetés volt, hogy az 

apukák vártak ott bennünket. Nem is akárhogyan – a 

Mária-kép környékét szépen rendbe tették, ünnepi 

asztalt terítettek és harmonikaszóval, virággal 

köszöntötték gyermekeik és saját édesanyjukat. Az 

erdő csodálatos díszletet adott, a köszöntés pedig a 

lelkünk legmélyebb bugyráig hatott. Köszönjük, 

Barlabás Tamás, köszönjük Édesapák, hogy a 

gondolatot tettre váltottátok, és ilyen példát adtatok 

gyermekeiteknek!  

Aztán szaladtak tovább a hétköznapok, ami mind 

tartogatott valami élményt, új ismeretet, sok játékot.  

Mivel sajnos folyamatosan hiányzott március óta egy –

egy felnőtt az oviból betegség vagy műtét miatt, 

mindenkire több teher jutott a tanév hátralévő idejében. 

Igyekeztünk, hogy a gyerekek ebből ne érezzenek 

hátrányt. 

A májusi udvarrendezés nagy segítség volt számunkra, 

amikor a szülőkkel közösen minden zegét-zugát 

rendbe tettük annak. Nem kicsi az udvar, azt 

gondolom, mindig rendben van. A hétköznapokban a 

fűnyíráshoz segítséget kapunk a közmunkásoktól, de e 

közös munka után öröm volt végignézni – minden a 

helyén van, a fű zöldell, a sövény megnyírva, az apró 

részletek is a helyére kerültek. Az évzárót itt tartottuk, 

ennél szebb dekorációt mi sem tudtunk készíteni – 

virultak a rózsák, zöldellt a fű és még a szivarfák is 

kibontották fehér virágaikat, pedig máskor mindig csak 

júliusban virágoztak. Így búcsúztattuk az iskolába 

készülő 6 kisgyermekünket, és zártuk a tanévet 

kicsikkel, nagyokkal dalolva, verselve, táncolva, a 

májusfaállítás, pünkösdi királynéválasztás 

hagyományát gyermeki módon megidézve. 

De még ezután is programok sorát terveztük, amit 

időnként újratervezéssel módosítani kellett, hiszen az 

időjárás nem mindig vette figyelembe, hogy mi éppen 

buszra szállva kirándulni indulunk, vagy az erdei ovis 

programjainkba több kirándulást, kinti programot is 

terveztünk. 

Nem futamodtunk meg, mindig tudtunk élményt és 

örömet „varázsolni” a gyerekeknek, de erről leginkább 

ők tudnának mesélni. 

Az ovis tanévünk utolsó napját ugrálóvár, mászó fal, 

cirkuszi artista mutatványok színesítették, közben 

Kovács Dórika anyukája fagyival örvendeztette meg a 

gyerekeket, Zsigmond Zsófiék meg egy hatalmas 

dinnyével búcsúztatták a tanévet…. 

Nagyon szépen köszönjük a Pedagógus napi 

meglepetést, kedves SZÜLŐK! Reggel sok-sok apró 

üzenet várt bennünket, „kiteregették” a szülők az éj 

leple alatt az ovi udvaron kifeszített kötélre azokat, 

délután pedig a gyerekekkel, verssel, kis vendégséggel 

köszöntöttek bennünket. Így az egész nap igazán 

ünneppé vált, az érzések megélve és megfogalmazva 

tették teljessé azt. Köszönjük, hogy így gondoltatok 

ránk! 

….és köszönjük a tanév során való 

együttműködéseteket, segítségeteket, a sok 

gyümölcsöt, amit hoztatok a gyerekeknek, különösen 

Exner Bélusnak, aki minden nap almával (vagy valami 

mással) érkezett az oviba. 

A nyár legyen mindenkinek szép, adjatok sok élményt 

a gyerekeknek, pihenjetek, játszatok együtt sokat, 

aztán a szünet után ismét várunk benneteket! 

 

Az óvoda június 25-től július 27-ig zárva tart.  

 

Sáfrán Andrásné Irén óvóka 

 

Ui. Szeptemberben 6 kisgyerek megy iskolába. A 

2018/19-es tanévre 14 kisgyereket írattak be, ők 

szeptembertől folyamatosan szoknak be az óvodába. 

Tanévnyitó szülői értekezletet augusztus 30.-án 

csütörtökön 17 órakor tartunk, az új kisgyerekek 

szüleit 16.30-ra várjuk. 

RETYE-RUTYA TÁBOR 

Idén a 10. táborunkat tartjuk, rendhagyó módon 

vándortábort szervezünk. Hétfőn reggel indulunk és 

pénteken délután érkezünk haza, közben bebarangoljuk a 

Vértest Pusztavámtól Vérteskozmáig, Majkot megjárva, 

Kápolna-pusztán aludva, Kőhányáspusztát, Várgesztest, 

Mindszent – pusztát is érintve. 

A tábor sok kihívást, élményt, tapasztalatot ad, ugyanakkor 

nagyon fontos a segítőszándék, az egymásra való 

odafigyelés, a tisztelet, a csapatmunka. Ezeket otthon ne 

hagyjátok! 

 Minden nap túrázunk, sátorban alszunk, közben különböző 

feladatokkal birkózunk meg…. 

Jelentkezési lapot a boltban találtok, és az ott lévő zárt 

dobozba tegyétek! 

A táborba elsősorban Csákberényi (az is az, akinek 

Csákberényi a nagyszülője) gyerekeket várunk, illetve akik 

már táboroztak velünk.  

                                                                                        

Sáfrán Andrásné  

                                    Nefelejcs Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület 

 Elnöke



CSÁKBERÉNY SE 2017/18-AS SZEZONJA 

 
 

Június első hétvégéjén véget értek a 2017/18-as bajnoki 

küzdelmek a Csákberény SE számára. Az alábbi cikkben 

röviden szeretném összefoglalni az idei év történéseit, 

eredményeit. 

 

 

 
 

 

 

A szezon során 22 bajnoki és 2 kupamérkőzésen léptünk 

pályára. A kupa első körében meglepetésre legyőztük a 

magasabb osztályú Pusztavámot, a második körben viszont a 

szintén másodvonalú Bakonycsernye megálljt parancsolt 

nekünk. A 13 csapatos bajnokságban a tavalyi 6. helyet (36 

pont, 60 lőtt gól – 44 kapott gól) követően idén a 8. 

pozícióban (24 pont, 41 lg. – 56 kg.) végeztünk 7 

győzelemmel, 3 döntetlennel és 12 vereséggel. Ősszel 13, 

tavasszal pedig 11 pontot gyűjtöttünk össze. Pontjaink nagy 

részét hazai pályán sikerült elérnünk. 6 győzelem, 2 

döntetlen mellett 3 alkalommal hagytuk el vesztesen a pályát 

itthon. Ezzel ellentétben, idegenben sajnos az elvárások alatt 

teljesítettünk. Mindösszesen 1 győzelmet, 1 döntetlent 

tudunk felmutatni 9 vereség ellenében. Ezen a következő 

szezonban mindenképpen javítani szeretnénk.  

 

Mint már említettem, az évad során összesen 41 

alkalommal találtunk az ellenfelek hálójába a bajnokságban 

és kétszer a kupában. Az egyesületünk házi gólkirálya 

Belecz Péter lett 10 góllal (8 bajnoki + 2 kupa gól), második 

Bakonyi Zsolt lett 9 góllal és a harmadik helyre pedig 

Juhász János futott be 6 góllal.  

Szeretném még megemlíteni, hogy a csoportunk 

legsportszerűbb csapat a Csákberény SE lett az idén, melyet 

a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség nemrégiben egy 

kupával és egy oklevéllel díjazott. A 22 mérkőzés alatt 

összesen 23 db sárga és 0 db piros lapot kaptunk. 

A nyári felkészülést a következő szezonra terveink 

szerint júliusban fogja megkezdeni csapatunk. A 

felkészülési mérkőzésekkel és a következő bajnoksággal 

kapcsolatos információkat, eredményeket valamint az 

egyesülettel történteket megtalálhatják már a Csákberény SE 

Facebook oldalán is.  

Végül szeretném még megragadni az alkalmat, hogy 

megköszönjük a mérkőzéseinkre kilátogató és még az 

idegenbeli összecsapásokra is velünk tartó szurkolók egész 

éves támogatását és segítségét. Számítunk Önökre a 

következő évben is!  

 

Huszár Gábor 

Csákberény SE

 



BUSZMEGÁLLÓ 
„Csákberény, Hősök tere megállóhely végleges áthelyezése” 

 
Tájékoztatjuk tisztelt Utasainkat, hogy 2018. június 16-án (szombat) üzemkezdettől a Csákberény, Hősök tere elnevezésű 

megállóhely a Vendéglő előtt lévő ideiglenes helyéről a Hősök terén újonnan kialakított területre kerül véglegesen áthelyezésre. 

 

 

 

Bővebb információ az alábbi telefonszámon kérhető: 22/ 514-714  Székesfehérvár, aut.áll. 

Utasaink észrevételeit és javaslatait a szolg@knykk.hu e-mail címen várjuk. 

Autóbuszjáratainkon kellemes utazást kívánunk! 

KNYKK Zrt. 

 

 

mailto:szolg@knykk.hu


KARITÁSZ HÍREK 

Idén is elindult az „Öngondoskodó háztartások” program 

Vetőmagot osztott a Katolikus Karitász.  

A 2012-ben elindított program célja, hogy a családok a 

kapott vetőmagot felhasználva, kertjeik művelésével 

megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket. 

 

Az országban 254 településen 4000 családnak adományozott 

11 millió forint értékben vetőmagot a  Katolikus Karitász. 

 

 

Ezen belül a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász a 

megyében összesen 100 család számára juttatott el 

ingyenesen vetőmagot a tavasz folyamán.  Azokon a 

településeken van erre lehetőség, ahol van működő Karitász 

csoport, és az egyúttal vállalja a vetőmagok szétosztását, 

valamint a kapcsolattartást azokkal, akik ezeket kapják.                                                                                       

Így jutott Csákberényben a fentiekből 10 család részére idén 

is az adományból. Az egységes segélycsomagokban 

különböző zöldségek vetőmagjai, (karalábé, petrezselyem, 

cékla, spenót, fejes saláta, spárgatök, sütőtök, uborka, 

sárgarépa, zöldborsó, kukorica, bab) , valamint dughagyma, 

illetve virágmag is volt található.  Először csak, azaz 2014-

15-ben, vetőburgonyát és dughagymát kaptunk szétosztásra 

a székesfehérvári központból. Nagy örömmel és 

lelkesedéssel fogadták a kertészkedéssel szívesen 

foglalkozók. Mindezen felbuzdulva elhatároztuk, hogy a 

továbbiakban a vetőmagosztást is vállaljuk. Így 2016 óta 

már évről-évre 10 családnak juttattunk a 21 féle magot 

tartalmazó csomagból. 

 

Az idén is meglátogattuk, a nyár elején, azokat a családokat, 

akik kaptak vetőmagcsomagot, gondozott, szép kerteket 

láttunk náluk. 

Az alábbi képek is ezt igazolják.. 

 

Összeállította: 

Kőrösi Ödönné 

KIHÍVÁS NAPJA 2018 CSÁKBERÉNY 

 

 

 

 

 

"Az ország legsportosabb települése" díjat kapta 

Csákberény. 

Első helyezést értünk el a 2018. május 30.-án 

megrendezett Kihívás Napján a 2. település 

kategóriában. 

Településünk kupát, oklevelet és 60.000 Ft 

sportszervásárlási utalványt kapott a budapesti 

díjátadón. 

Gratulálunk a szervezőknek és résztvevőknek! 



CZALTIG TIVADAR TÖRZSZÁSZLÓS KITÜNTETÉSE 
 

 

 

A belügyminiszter kiemelkedő szolgálati tevékenysége 

elismeréséül a Rendőrség Napja alkalmából Szent György 

Érdemrendet adományozott  CZALTIG TIVADAR c. r. 

törzszászlósnak, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Móri Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, 

Közrendvédelmi Alosztály körzeti megbízottjának. 

A kitüntetéshez gratulálunk, további sikeres munkát 

kívánunk! 

IX. BETYÁRNAP 2018

 

 

Hungarikumnak beillene, amit a lóval műveltek a 

Csákberényi Betyárnapon. 

A cowboyokat is lepipálják a magyar csikósok, akik 

olyanokat képesek véghezvinni a lóval, amitől tátva marad 

az ember szája.  

A csikósok által megtestesített tradíciót hivatott ápolni, 

ébren tartani, széles körben megismertetni a Csákberényi 

Betyárnap, amelyet szombaton rendeztek meg kilencedik 

alkalommal. A csikós versenyt, amelyre népes mezőny 

nevezett, a zuhogó eső dacára is megtartották, a fogathajtók 

versenye viszont elmaradt. A csikósok több fordulós 

megmérettetésén tizenöten indultak, ami népes mezőnynek 

számít ebben a műfajban. Hiszen itt az állat idomításának, 

kézhez szoktatásának magasiskolájáról is számot kell adni.  

A profi csikósok mellett fiatalok is bemutatkoztak. 

Megragadó volt az igen ifjú Vályi Lila kötelező gyakorlata, 

ami ugyan nem volt hibátlan, de óriási ambícióról 

árulkodott. Unikumnak számított, hogy a lovasok 

versenyében egy szamár is indult. A nagy fülű Sancho hátán 

egy fiatal fiú, Vécsei Bendegúz ült, aki bebizonyította: a 

szamár sem alábbvaló a lónál. Bendegúz nem csak 

szélvészként száguldott szamara hátán, de például fektetni is 

képes volt a szürke színű állatot. A Betyárnapot egyébként – 

Vécsei László polgármester mellett – Viszló Levente 

nyitotta meg, egy tulok szarvából készült kürt 

megszólaltatásával. 

Fejér Megyei Hírlap cikkéből 
 

 

ANYÁK NAPJA A MÁRIA KÉPNÉL 

 

 

 

Rendhagyó anyák napi meglepetéssel kedveskedtek az ovis 

apukák az anyukáknak és nagymamáknak. Az erdei túrára 

induló csapatot az erdő közepén terített asztal: házi rétes, 

gyümölcssaláta és gyümölcskosár, harmonikaszó és egy 

csomó apuka várta virággal. 

Köszönet a szervezésért Barlabás Tamásnak!
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BERÉNYTALÁLKOZÓ MEZŐBERÉNY 2018. AUGUSZTUS 18-20.

 

Csákberény Község Önkormányzata buszos 

kirándulást szervez Mezőberénybe, ahol idén a 

Berény utónevű települések találkozóját szervezik. 

 

 

 

Program:  

 

Augusztus 18.  szombat 

07.00 Indulás 

10.30 Érkezés Mezőberénybe, a szállás elfoglalása 

11.30 Városnézés Békéscsabán: 

   Evangélikus Nagytemplom  

   Szlovák tájház 

   Séta a belvárosban 

Este fürdőzés a Kálmán Fürdőben (a szállástól 50m-re 

található) 

Vacsora a Piknik Park Panzióban 

 

Augusztus 19. vasárnap 

Reggeli a Piknik Park Panzióban 

fürdőzés a Kálmán Fürdőben 

11.00 Berényi delegációk gyülekezése, köszöntés, 

ebéd 

14.00 Színpadi programok, városnézés 

Este fürdőzés a Kálmán Fürdőben 

Vacsora a Piknik Park Panzióban 

 

Augusztus 20. hétfő 

Reggeli a Piknik Park Panzióban 

Indulás Szarvasra 

Városnézés, Arborétum 

Hazaérkezés: 19-óra körül. 

 

Költségek: 

A teljes költség (2 éjszaka 2 reggeli, 2 vacsora): 

12.300 Ft. 

Az autóbuszt az Önkormányzat fizeti. 

Szállás: 2018.08.18 és 19-e éjszakára (2 éjszaka) 2 ill. 

4 ágyas szobákban a Piknik Park Panzióban. 

http://mezoberenyszallas.hu/ 4000Ft/fő/éj + Ifa 

(150Ft/fő/éj) 

Étkezés: reggeli: 800Ft/fő/alkalom, vacsora: 

1200Ft/fő/alkalom.  

 

Jelentkezés:  
Právetz Ferencné Erzsikénél a 06/22 200-108-as 

telefonszámon. 

Maximum 50 fő részvételét tudjuk biztosítani, ezért a 

jelentkezésnél előnyt élveznek a Csákberényi civil 

szervezetek aktív tagjai. 

 

ELADÓ TELKEK 
 

Csákberény Öreghegyen szép fekvésű, Pátkai víztározóra 

néző körpanorámás szomszédos telkek ELADÓK.  

 2700 m2-es termő szőlő (Generosa, Néró, 

Moldova, Pölöskei, Teréz) és gyümölcsfák, jó 

állapotú nagy pince. 

 1700 m2-es Kékfrankos szőlő és gyümölcsfák.  

 A telkek végén 400 m2-es kiserdő. 

Villanyoszlop a telkek előtt. A telkek vadhálóval körbe 

kerítettek, gondozottak 

 

Ára: 500 Ft/m2. 
 

A 3 telek külön HRSZ-en szerepel. 

 

Érdeklődni: 06 70 344 0112 – Novák Mária 

 

 

 

 

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.  

http://mezoberenyszallas.hu/
mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu

