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HÍRMONDÓ  

I.évfolyam 1. szám         Csákberényi Alapítvány Lapja    2010. június 20. 

Tisztelt Csákberényiek: 

Kovács Krisztina vagyok, a Csákberényért Alapítvány elnöke. Ezt a megtisztelő posztot 2009 szeptemberében vettem át Dr. 

Csillag Mártától. Az alapítványba további kettő új tag is érkezett: Huszár Beáta és Schüller Márta, akik Pánczél Juditot és 

Róth Józsefet váltották. Nekik ezúton is szeretném megköszönni eddigi, a faluért végzett munkájukat! Első feladatom volt, 

hogy az APEH felé valamint a könyvelővel rendezzem az alapítvány elmaradt pénzügyeit. Ennek köszönhetően az alapítvány 

számlájára utalták a 2008. évi felajánlott 1%-ot, melynek pontos összege 271.000 Ft. Szeretném mindenkinek 

megköszönni, hogy az alapítványunkra gondolt! Remélem, a továbbiakban is számíthatunk az Önök segítségére! Aki 

szeretné továbbiakban is támogatni munkánkat, az Alba Takarék helyi fiókjában vezetett számlánkra nyújthatja be 

adományát. A továbbiakban az alapítvány terveiről szeretném tájékoztatni a falu lakóit. 

Mint látják, a helyi újság új köntösbe öltözött, mely Beke Dóra és párja, Dezső József érdeme. A továbbiakban is ők fogják 

szerkeszteni és kiadni az újságot. Terveink szerint kéthavonta fog eljutni mindenkihez. Szeretnénk tájékoztatni Önöket a 

faluban történtekről: az óvoda és iskola életéről, az önkormányzat és a falu civil szervezeteinek munkájáról. Szívesen várunk 

érdekes történeteket a régmúltból; várjuk a nagymama legjobb, titkos süti receptjeit; az ünnepeltek névsorát. Minden 

számban lesznek hasznos tanácsok az egészséggel és a helyes diétával kapcsolatban. Megjelentetjük az újszülöttek és a 

szüleinek a nevét. 

FALUNAP 2010. július 31. 

Az idén az alapítvány kezdeményezésére, a falu civil szervezeteivel együttműködve, ismét megrendezésre kerül a falunap, 

melyet 2010. július 31-én tartunk. A programok még kialakulóban vannak, de ízelítőként néhány kedvcsinálónak: 

- Első Csákberény Szépe választás 

- Csikós bemutató, 

- Nyugdíjas klub munkáiból kiállítás, 

- Rajzpályázatra érkezett művek kiállítása 

- Helyi tűzoltók bemutatója 

- Nyitott tűzoltó autóba beszállás 

- Bográcsos főzőverseny szervezetek részvételével, mint például: Alapítvány, Tűzoltók, Sport, Borosgazdák, Fejér 

Megyei Hírlap, Vöröskereszt, Nyugdíjasklub,  (alapanyagokat, kellékeket a készítők hozzák) – utána osztogatás és 

kiárusítás 

- Sörivó verseny 

- Utcák-terek kispályás focibajnoksága 

- Egészségsátor egész nap, 

- Kirakodó vásár 

- Régi könyvtári könyvek vására 

- Gyermekprogramok 

- Amerikai régi autók kiállítása  

- Régi motorok kiállítása (pl. Pannonia; Csepel, stb.) 

- Borkóstolás a Csákberényi Hegyközség kiváló boraiból 

- Sör, üdítők, kolbász, sült hal  

- Este utcabál a Négyesfogat Zenekar közreműködésével 

 

A programok a futballpályán kerülnek megrendezésre, rossz idő esetén a Művelődési Házban.                                                                            

A versenyekre a nevezési határidő július 10. A Falunap programjai változhatnak. A részletes és végleges programot 

kiplakátoljuk.Remélem, hogy minél többen eljönnek a rendezvényre! 

 

Szeretném, hogy az alapítvány a jövőben látványosabban támogatná majd a falut. Munkánkról, az alapítvány anyagi 

helyzetéről a továbbiakban részletesen tájékoztatni fogjuk a falu lakóit.  

Kívánok mindenkinek jó egészséget!        Kovács Krisztina 
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Óvodai Hírek: 

A Csákberényért Alapítvány támogatásával, tavasszal 

uszodába jártunk a gyerekekkel. 

 

Köszönjük a segítséget a szülők nevében is, akik így 

kedvező költségekkel vehették igénybe ezt a 

szolgáltatást.  

                                   Sáfrán Andrásné – 

tagintézményvezető 

Óvodánk programjairól, eseményeiről az IWIW közösségi 

portálján fényképes beszámoló található – Óvoda 

Csákberény – címen.                    

RETYERUTYA  TÁBOR 

2010 július 26-30. 

Ismét várunk Benneteket Gyerekek – nagycsoportos 

óvodásoktól az általános iskolás korosztályig! 

Középiskolás fiatalok! Ha van kedvetek, csatlakozzatok Ti 

is, szívesen fogadjuk a segítségeteket, akár csak egy-egy 

napra is! 

13 órától 19 óráig kézműves tevékenységekkel, jó 

játékokkal, programokkal töltjük el az időt! 

Helyszín: (mint tavaly) a régi alsó iskola 

Köszönjük a Csákberényi Református Egyháznak, hogy 

helyet ad itt a táborunknak! 

(Részletes program később, még szervezés alatt.) 

Részvételi díj, uzsonnával: 500 Ft/nap (csákberényi 

gyerekeknek)  

Vidéki gyerekeket csak akkor tudunk fogadni, ha marad 

szabad hely,  

részükre a részvételi díj 1000 Ft/fő. 

 (Maximum 50 fő a tábor befogadóképessége.) 

A jelentkezési lapot JÚLIUS 10-ig kérem eljuttatni 

(személyesen vagy a postaládába dobni) 

SÁFRÁN ANDRÁSNÉ –  Vértes u.15.                    

Érdeklődni személyesen, vagy  telefonon: 20/ 979 0563                                                                                 

564-002 (este) 

„NEFELEJCS” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

--------------------------------------------------------------------- 

Jelentkezési lap  

RETYERUTYA  TÁBOR – 2010 

név:............................................................................... 

születési hely, idő: 

…......................................................................................... 

lakcím: 

…............................................................................................. 

egyéb: 

…............................................................................................. 

…............................................................................................. 

 

                                            szülő aláírása:                          

--------------------------------------------------------------------- 

 

Iskolánk Hírei: 

„Ha végre itt a nyár és meleg az idő …” 

… akkor hamarosan VAKÁCIÓ, tehát érdemes számvetést 

készíteni iskolánk életéről is. A Csákberényi Hírek 

legutóbbi számában már olvashattak a tanév második 

félévéről, annak egy szeletét érintve beszámolót az 

iskolai Szülői Munkaközösség elnökének tollából, így nem 

szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni. Arról nem is 

beszélve, hogy (ma még „csak” a kirándulásokon vagyunk 

túl) még három tanítási nap van hátra amikor e sorokat 

írom, s mire az Önök kezébe kerül a lap, és olvassák e 

sorokat, már a tanévzárón is túl leszünk. Így hát 

megpróbálva kronológiai sorrendet tartani, a 

télbúcsúztató farsangunkról már nem írok. 

Március 12-én iskolai „kedvcsináló” foglalkozásokon 

láttuk vendégül az óvodai nagycsoportosokat, leendő 

elsősöket. Abban a reményben is tesszük ezt évek óta,  
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hogy bennünket választanak majd, amikor iskolát 

választanak. (Igaz, ez hiú ábránd, mert nem a gyermek 

választ …) 

Március 20-án szombaton (immáron hagyományosan 

tavasszal) nyílt tanítási napot tartottunk az iskolában. 

Azért szombaton, hogy minél többen el tudjanak jönni, 

hogy lássák gyermekeik iskolai munkáját. Úgy gondolom, 

sikeres rendezvényünk volt, mert – iskolánk 

tanulólétszámát (28 fő) figyelembe véve – 29-en jöttek el, 

voltak kíváncsiak és a visszajelzésekből tudjuk 

elégedettek is a látottakkal. 

Március 29-30-án volt iskolánkban a leendő első 

osztályosok beíratása. Sajnos a 11 tanköteles korú 

gyermekből mindössze 5 gyermeket írattak hozzánk a 

szülei. Három gyermeket az óvoda tartott vissza, hármat 

pedig másik iskolába írattak a szülők. Ez utóbbiakkal és 

úgy általában azokkal, akik nem a mi, helybéli iskolánkba 

járatják gyermekeiket, nehezen tudok bár mit is kezdeni. 

Tudni illik, nem tudom átérezni a helyzetüket, mert „se 

kölköm, se verebem”, így azt sem tudhatom, hogy az itt 

megszerzett alapokkal hogyan lehet bejutni a megye (sőt 

országosan is jól jegyzett) legjobb gimnáziumába, majd 

egyetemre kerülni. Igaz visszajelzéseink vannak: amikor 

osztálytalálkozókra hívnak volt kedves tanítványaink, 

jóleső érzésekkel hallgatjuk beszámolóikat, s 

elismeréssel tekintünk rájuk, mert nagyon sokan 

tanultak, tanulnak tovább (statisztikailag is jócskán 

alátámasztható), sikeresek az életben. S ha netán 

kevesebbet tanultak, akkor sincs semmi probléma, mert 

becsületes, igaz emberek lettek, vagy lehetnek! Nem 

kívánok én moralizálni ebben a témában, csak még 

annyit: ezeknek a kisiskolásoknak a gyermekkorukból 

vesznek el szüleik. Mert azt az időt, amit az 

utaztatásukkal elveszítenek, ezeknek a gyerekeknek 

soha senki nem tudja visszaadni!  

Na de tovább lépek …  

Majdnem kimaradt! Ugyancsak márciusban 

Kincsesbányán a Kazinczy helyesírási versenyen a móri 

körzet korosztályos megmérettetésén Zsöllei Bálint 3. 

osztályos tanulónk 2. helyezést ért el. Gratulálunk! 

Április 16-án részt vettünk a hagyományos magyaralmási 

Mesevetélkedőn. Ebben az esztendőben a 2. 

osztályosoknak volt meghirdetve a verseny. Két csapattal 

neveztünk, melyből, az egyik csapatunk csak hajszállal 

maradt le a dobogó legfelső fokáról, tehát másodikak 

lettek. Gratulálunk! A másik csapat 6. lett, ami nem 

jelenti azt, hogy szégyenkezniük, szégyenkeznünk 

kellene! 

Április 22-én Zámolyra voltunk – szintén hagyományosan 

– hivatalosak. Föld napi futóversenyre vittünk gyerekeket. 

Hét iskola (mi voltunk a legkisebbek!) tanulói közül a  

 

korosztályos megmérettetéseken egy I., egy II., kettő III. 

helyezést értek el tanítványaink, de akik nem állhattak fel 

a dobogóra, szintén derekasan küzdöttek, teljesítették a 

távokat, nem adták fel! 

Május első hetében bensőséges hangulatú Anyák napi 

megemlékezésre invitáltuk az anyukákat, nagymamákat. 

A gyerekek nagy izgalommal készültek az ünnepre. 

Megható volt látni a könnyekkel küszködő anyukákat, 

nagymamákat… 

Május 14-én körzeti mesemondó versenyen vett részt egy 

tanulónk Pusztavámon. Emléklappal és virágcsokorral 

tért haza e nemes vetélkedésről. 

 

Május utolsó péntekén (28-án) tartottuk a hagyományos 

Gyermeknapot az iskolában. A Szülői Munkaközösség 

segítségével lebonyolított játékos délelőttön önfeledten 

szórakoztak tanítványaink. A gyerekek visszajelzése 

egyértelmű volt: nagyon jól érezték magukat! Köszönet a 

szülőknek és a kollégáknak! 

 

Június 4-én ugyancsak a Szülői Munkaközösségé és a 

gyerekeké volt a főszerep. Hangulatos, családias 

Pedagógus napot varázsoltak nekünk. Köszönet érte! (Jól  
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esett, már csak azért is, mert másnak, másoknak eszébe 

sem jutottunk.) 

Június 7.-én délelőtt a Pászti Miklós Zeneiskola tanárai 

kedvcsináló zenés toborzáson jártak nálunk. 

Június 8-án osztálykiránduláson volt a 3. és 4. 

osztályunk. Előbbi Budapesten járt a Tropicariumban, 

utóbbi kerékpárral a csókakői várat látogatta meg. 

Június 9-én autóbuszos iskolai kirándulásra mentünk 26 

gyermekkel. Komáromban a „Monostori-erőd” volt az úti 

célunk, majd hazafelé Bábolnára, a magyar lótenyésztés 

egyik fellegvárába látogattunk el, és sok új ismerettel 

lettünk gazdagabbak, sok csodaszép lovat láthattunk 

Vécsei apuka jóvoltából (s mindezt ingyen!). Köszönjük! A 

kirándulásra az őszi papírgyűjtésből befolyt 33 ezer 

forintot is felhasználtuk, így közel fele költséggel terheltük 

csak a családok pénztárcáját! 

 

Június 10-én az 1. és 2. osztály ment kerékpárral osztály- 

kirándulni. Szintén Csókakőre kerekeztek. „Bevették a 

várat”, felmásztak a „Kőlyuk”- barlangba, játszottak a vár 

alatti szabadidő parkban, s mindenki derekasan 

elfáradva, becsülettel végig tekerve, egészségesen 

kipirulva érkezett haza! 

 

 

Június 15-én felkerül a táblákra az utolsó felkiáltó jel (!) a 

VAKÁCIÓ feliratok végére, és ezzel befejeződik a gyerekek 

számára a tanév szorgalmi része. 

Június 18-án a tanévzáró ünnepéllyel pedig a szünidő 

idejére jelképesen is bezárjuk az iskola kapuját. Én már 

most tudom, hogy valamennyi nebulónk megfelelt a 

tantervi és tantárgyi követelményeknek, amihez ezúton is 

gratulálok. Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy 

mindenkinek megköszönjem a sok-sok segítséget, amit 

iskolánknak nyújtottak a tanév során. 

K Ö S Z Ö N J Ü K ! 

A Vakációra mindenkinek jó pihenést, feltöltődést 

kívánok! 

Csákberény, 2010. június                                                                                                                               

Borbély József                                                                                                     

tagintézmény vezető 

Gyermeknap 

A Református Egyház szervezésében június 6-án délután 

tartottuk immár hagyománnyá váló gyermeknapi 

programunkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan kerékpárral 

tekertek ki az Orondi tanyára, akik elég edzettek voltak. 

Útközben állomásokon kellett bizonyítaniuk ügyességüket 

a csapatoknak. A feladatok között volt célba dobás, 

mocsárjárás, elveszett tárgyak keresése, bibliai és 

kerékpáros közlekedési  TOTÓ . A nyertesek a nap végén 

édesség jutalmakat kaptak.  

Kihasználtuk a hely adta lehetőségeket és a gyerekek 

nagy örömére megcsodálhatták a baromfiudvar lakóit, 

akik között még egy páva is illette magát, 

megsimogathattuk a kiskutyákat, nyulakat, lovakat, 

bocikat. Másokat csak messziről szemléltünk, de a  

legnagyobb élmény  mégis a majomház, ahol 

szalmabálák között hintázhattak, ugrálhattak.  

A vidám versenyek résztvevői zsákban ugráltak, csokit 

ettek késsel villával, üdítőt ittak szívószálon, lisztet fújtak, 

hogy hozzájuthassanak az alatta levő csokihoz és tejfölös 

lángost ettek madzagról. A játék is élmény volt, de a 

jutalom sem maradhatott el. Sorbaállás volt a 

fazekaskorong körül,  ahol nagyszerű szakember 

segítségével tetszetős edények kerültek ki a gyerekek 

kezei közül. Mire elfáradtunk elkészült kondérban  a 

vacsoránk, pincepörkölt, amit még lángos követett. Itt 

szeretném megköszönni azoknak a segítőknek a 

munkáját, akik nélkül nem lett volna ilyen gazdag ez a 

nap. Szülőknek, akik elkísérték gyermekeiket és a Vécsei 

családnak, akik rendelkezésünkre bocsátották a helyet.  

Az esőzések nyomai ezen a részen is még megmaradtak, 

kisebb tó áll a bejárat előtt. Vállalkozó szellemű 

személyek csónakba ültek és evezőlapátot ragadtak.  
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Mire elfogyott a pörkölt, elfáradtak a csapatok, 

beesteledett, de hálát adhatunk a mi Gondviselő 

Urunknak, hogy ennyi viharos nap után mi szép 

napsütésben tölthettük ezt a délutánt. Köszönjük, hogy 

megáldotta együttlétünket és óvott bennünket. Kérem, 

hogy a nyári vakációban is ő legyen a mi és gyermekeink 

őriző pásztora. 

Brunnerné Nemes Gyöngyi Hitoktató    

Pedagógusnap az óvodában 

A pedagógusnap június első vasárnapjára esik. 

Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-

ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló, 

150 paragrafusból álló határozatot. Magyarországon 

1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez 

alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket 

az ország legjobb pedagógusainak. 58 éve köszöntik 

június első vasárnapján a pedagógusokat és az 

oktatásban dolgozókat Magyarországon. Hoffmann 

Rózsa, a héten hivatalba lépett oktatási államtitkár a 

pedagógusok társadalmi megbecsülésének 

visszaállítására tett ígéretet. 

Az oktatási államtitkár kiemelte: "a pedagógusok kezében 

van a jövő, aki arra vállalkozik, hogy nevel, tanít, az jövőt 

épít". 

Ezért készültünk mi is az óvodában, hogy 

megemlékezzünk és köszöntsük  azokat, akik az év sok  

 

napján foglalkoznak gyermekeinkkel, vigyáznak rájuk és 

tanítják nevelik őket a szépre és a jóra. 

Csütörtök délelőtt, amikor a gyerekek amúgy is az 

óvodában voltak, meghívtuk a nyugdíjas dolgozókat, és 

néhány szülő is eljött. Ekkor a gyerekek verssel és dallal 

köszöntötték az ünnepelteket, majd átadták a 

megbecsülés virágait. Ezután édességgel megrakott 

asztalok mellett folytattuk az ünneplést. 

Miért is tartottuk mi ezt fontosnak? 

Azért, hogy köszönetet mondjuk óvókáknak, dajkáknak, 

akik ezen a pályán nem csak a munkájukat végzik, 

hanem a szívük is benne van azokban a dolgokban, amit 

a gyermekeinkkel és a gyermekeinkért tesznek. Nem 

könnyű szülőként apróságainkat más kezére bízni a nap 

nagy részében, csak az könnyíti a helyzetünket, ha 

tudjuk, hogy jó helyen és jó kezekben vannak, s anyjuk 

helyett anyjukat pótolják.  

Megköszöntük a színvonalas, szeretetteljes oktató, 

nevelő munkát, a színes programokat, amelyek gazdag 

élményekkel töltenek el kicsit-nagyot. A tiszta szép 

környezetet, a finom falatokat. 

Kívánjuk, hogy a jó Isten adjon sok erőt, jó egészséget 

mindannyiuknak további munkájukhoz, a nyugdíjasoknak 

pedig a megérdemelt pihenéshez. 

Brunnerné Nemes Gyöngyi  az SZM. nevében  

Tájékoztatás  

Egy régi, de esetleg néhány Csákberényi lakos által még 

nem ismert, személyes gondoskodást igénylő ellátásokról 

 

Az alábbiakban arról szeretnék írni, mit is takar ez a 

kifejezés: Szociális Gondozás A szociális 

alapszolgáltatások közé tartozik többek között az 

étkeztetés és házi segítségnyújtás.  

Az étkeztetés keretében lehetőség van arra, hogy az 

igénylő saját maga menjen el az ebédjéért, illetve ha 

egészségi állapota, életkora folytán segítséget igényel, a 

szociális gondozó gondoskodik az étel házhoz 

szállításáról. 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe 

vevő részére az alábbi tevékenységek során kérhető 

szociális gondozó segítsége: 

 alapvető gondozási, ápolási feladatok (pl. 

mosdatás, öltöztetés, gyógyszerek előkészítése, 

beadása stb.) 

 gyógyszerek felíratása, kiváltása 

 segítségnyújtás étkezések során 

 hivatalos ügyekben történő segítségnyújtás 

 bevásárlás 

 személyi és lakókörnyezet higiéniájának 

biztosítása 

 segítségnyújtás a vészhelyzetek kialakulásának 

megelőzésében (egészségi állapot figyelemmel 

kísérése, szükség esetén segítség kérése, orvos 

és hozzátartozó értesítése) 
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Nagyon fontos a fizikai ellátások mellett a mentális 

gondozás is, hiszen az odafigyelés, törődés, beszélgetés 

nagyban hozzájárul az egészségi állapotromlás 

elkerüléséhez. 

Mindkét ellátásért (étkeztetés és házi segítségnyújtás) 

fizetni kell a kérelmező jövedelmének függvényében. 

Czirák Józsefné Szociális gondozó 

 

 

 

Gondolatok a Csákberényi BORÚT fejlődése érdekében 

Eddig a Csákberényi lakosok nem sokat tudhattak meg a 

Borvidékünkről, a hegyközségben működő pincészetek 

tevékenységéről. Most a Csákberényi Alapítványtól kapott 

lehetőséget kihasználva szeretnénk tájékoztatni a falu 

lakosságát erőfeszítéseinkről.  

Csákberényben sajnos csupán négy pincészetnek van 

hivatalos működési engedélye, ami rányomja bélyegét a 

nyitva tartott pincék megítélésére. Sajnos a borútról 

hallottunk olyan kifogásokat és véleményeket, hogy nincs 

„Nyitott Pince”. Ennek kiküszöbölésére szeretnénk 

bevezetni, hogy minden hétvégén legalább egy pincészet 

legyen nyitva péntek délutántól vasárnap estig hétvégén. 

Boraink minősége érdekében mindent megteszünk, hogy 

a Móri Borvidék vezető borai között legyünk. Nem 

szégyelljük borainkat országos és nemzetközi 

versenyeken megmérettetni. Pont ezen eredmények 

hatására az országból több helyről hívnak bennünket 

boraink bemutatására, árusítására. Pincéinkben sok 

szeretettel várjuk a Csákberényi borkedvelő, és boraink 

iránt érdeklődő vendégeinket. 

Belecz József és Sáfrán András 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetések: 

Tisztelt Csákberényiek: 

Örömmel fogadtuk a Csákberényi Alapítvány részéről a 

felkérést, hogy ezen túl, a 2 havonta megjelenő lapot 

szerkeszthessük, és mindenki számára terjeszthessük. Ez 

a lap a Csákberényieké, ezért kéréssel fordulunk 

hozzátok. 

Kérünk minden Csákberényben működő civil szervezetet, 

vállalkozást, magánembert, hogy kötelezettség nélkül 

programjaikkal, problémáikkal, javaslataikkal, 

megjelentetni kívánt hirdetéseikkel keressenek meg 

bennünket. Hirdetéseink „ingyenesek” megegyezés, és 

meglátásaitok szerint utalhattok adományt a Csákberényi 

Alapítvány számlájára, az Alba Takarék helyi fiókjában, 

ahol az Alapítvány számlaszámát ismerik. A lapot mi csak 

szerkesztjük, formába öntjük, de a tartalmát Nektek kell 

összeállítanotok. Akár kézzel írott cikkeket is átadhattok, 

vagy számítógépen szerkesztett cikkeket, képeket 

küldjetek el részünkre, hogy a következő számaink még 

teljesebbek, tartalmasabbak lehessenek. Szeretnénk 

megjelentetni cikkeinkben sok hasznos információt. 

(például egy-egy Disco időpontja, sportesemények, 

társadalmi munka felhívás, közös szalonnasütés, 

borkóstolás)   

Elérhetőségeink, ahova küldhettek cikkeket, 

hirdetéseket: 

Személyesen: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találtok 

itthon, dobjátok a postaládába) vagy hozzátok el a 

Csákberényi Óvoda konyhába: Beke Dóra részére 

Elektronikus formátumba email címünkre: 

dezsoj@vnet.hu  

Tisztelettel: Beke Dóra alapítványi tag és Dezső József 

 

 

Csikós Parádé Csákberényben  

 
Egész napos rendezvény Tókics Mihály rendezésében a 

Focipályán  

2010 Augusztus 14.-én 

Részleteket kiplakátoljuk 

 

Ács és Tetőfedő munkák 

Fa szerkezetek építése, felújítása. 

Gipszkartonozás 

Pure Red Bt. 
Szabó Gábor 

8073. Csákberény, István út 47. 

+36-30-417 8798 
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