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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
3. évfolyam 3. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2012. június 21. 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK  

Kedves Csákberényiek! 

A Csákberényért Alapítvány az idei évben is (július 

28.-án az új focipályán) megrendezi a falunapot, mely a 

„Csákberényi Hagyományőrző Családi Nap” címet kapta. 

A falunapon szeretnénk, egy kiállítás keretén belül 

bemutatni a helyi kézművességgel foglalkozó csákberényiek 

népművészeti tárgyait. A kiállított tárgyak védelmét az 

alapítvány biztosítja. A kiállításon bemutatjuk a farsangi 

bálra készült maskarákat is. 

Az idei évben is megrendezésre kerül az utcák-terek 

kispályás foci bajnokság. Ismét lesz főzőverseny. 

Főzőversenyre jelentkezés, és a részletek megbeszélése 

Beke Dóránál. Telefonszám: 06 20 525 4297. „Berény 

Szépe” verseny, és „Berény legerősebb embere” 

megmérettetésre jelentkezni a Falunapi sátorban a 

rendezvény napján lehet. 

Az óvódások és iskolások között idén is hirdetünk 

rajzpályázatot „Egy év Csákberényben” címmel. Leadási 

határidő 2012.06.30. Leadás az óvodában. Akinek van 

megunt, régi könyve annak felajánlását várjuk a falunapra, 

hogy az eladott könyvek bevételéből a könyvtár tartalmát 

bővíteni tudjuk. Szintén várjuk tombolatárgy felajánlásaikat 

is. 

A falunap programjai közül kiemelném a következőket: 

 Végh Tamás   motoros bemutatója 

 Kommandós bemutató 

 Kempo bemutató 

 Fagyöngy Nyugdíjasklub dalok 

 Barkóca Berkenye   néptánc 

 Bognár Mónika  népdalénekes 

 Edelweis   tánccsoport 

 Csákberényi hastáncosok 

 Sajgó Erika    operett 

 Kósza Band    zenekar 

 Hungarica    zenekar 

 Négyesfogat    zenekar  

  

Csákberényért Alapítvány

         

MERÁN FERENC HAZALÁTOGATOTT 

Két évtized után hazalátogatott Csákberénybe az 

Ausztriában élő gróf Merán Ferenc. 

A 88 éves Feri bácsi hetvenedik érettségi találkozója 

apropóján érkezett Magyarországra. A két napos 

csákberényi program nagyon tartalmasra sikeredett. 

Találkozott a régi iskolatársakkal: Pintér Gyuri bácsival és 

Lóderer Anti bácsival. 

 

Elbeszélgetett Máhr Ferenccel és az elsőkötetes költő Máhr 

Zoltánnal akinek verseskötetét egy saját verssel viszonozta. 

Megtekintette a kitisztított régi temetőt ami elmondása 

szerint már az ő gyerekkorában is bozótos terület volt. 

József atya körbevezette a katolikus templomban ahol  

 

egykor Pintér Gyuri bácsival együtt ministráltak. 

Nagyon tetszett neki a helyreállított Öreg tó amely régen 

csak egy mocsaras terület volt. A programot megkoronázta a 

fornapusztai kirándulás ahol Feri bácsi értékes 

információkat mondott el Csákberény második világháborús 

történetéről. A feszes program végén azzal búcsúzott, hogy a 

közeljövőben szeretne hosszabb időre hazalátogatni.  

 

Dr. Vécsei László  

polgármester 
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A LEADER PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI 

 

 

A csákberényi vállalkozók, civil szervezetek és 

önkormányzat sikeresen szerepeltek a Leader pályázaton. 

Nyertünk pénzt a Retye-rutya táborra, ifjúságvédelmi 

gyerektáborra, a tűztorony (kilátó) újjáépítésére, 

alkotótáborra, a sportöltöző hőszigetelésére, 

öntözőrendszerre.  

Hamarosan nyílik a újabb (utolsó) Leader pályázat. 

Mindenkit szeretnék bíztatni a pályázásra, amihez minden 

segítséget megadunk. 

Július 30-ig lehet pályázni mikro vállalkozások fejlesztésére.  

-   pályázhatnak: már működő vagy induló mikro 

vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek 

-  támogatás vehető igénybe: eszközbeszerzésre, építési 

munkákra, felújításra, bővítésre, kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztésre, minőségirányítási rendszer bevezetésére, egyéb 

kiadásokra és szoftver licencek ellenértékére 

-  támogatás intenzitása: 60% 

-   maximum igényelhető támogatás: 16 000 000 Ft 

A pályázati kiírás megtekinthető a községházán és az 

interneten. (47/2012. (V. 11.) VM rendelet) 
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FELHÍVÁS 

Szeretnénk Öreghegyen is kialakítani egy közösségi teret, 

amely a szőlőhegy központja lehetne. 

Elkészült az öreghegyi Szent Orbán szobor de szeretnénk 

fölé tetőt, mellé asztalokat és padokat. 

 

Kérjük, ha lehetősége engedi, támogassa az öreghegyi 

közösségi tér kialakítását! 

Csákberényért Alapítvány Számlaszám: 58000188-

10022063 

megjegyzés: Öreghegy 

 

Várjuk továbbá a javaslatokat az öreghegyi dűlők 

elnevezésére. 

 

Dr. Vécsei László  

polgármester 

 

AZ ELSŐ CSÁKBERÉNYI RÉTESFESZTIVÁL 

 

Április 30-án hétfőn kora reggel már lázasan rendezték a 

terepet a szokásos segítő kezek, akik szinte minden 

rendezvényen ott vannak, takarítanak, sátrakat állítanak és 

biztosítják a zökkenőmentes lebonyolítást.  

Reggel 10 órától került megrendezésre az első Csákberényi 

Rétes Fesztivál.  

Összesen 11 csapat vállalta a megmérettetést 3 kategóriában 

. Hagyományos sós, hagyományos édes és különleges 

rétesekkel lehetett nevezni. 

Az alapanyagokat a csapatok hozták magukkal. A szervezők 

a sütőlapokat a sütőt és a gáztűzhelyeket biztosították a 

versenyzők részére.  

Kiváló műsorvezetőnk Csoba Norbert  10 órakor 

bejelentette a verseny kezdetét és minden csapat lázasan 

munkához látott.  Mindenki más-más technikával kezdett 

neki a fő attrakciónak, a rétes tészta gyúrásának és 

nyújtásának. Egyesek láthatóan verhetetlen rutinnal 

rendelkeztek és pillanatok alatt rengetek tésztát tudtak 

készíteni, másokat elszántságuk hajtott és volt, aki még a 

verseny végével sem tudta abbahagyni és csak gyúrt  és 

nyújtott és gyúrt és nyújtott…….   

Amíg a csapatok lázasan nyújtottak, töltöttek addig 

mondandójából soha ki nem fogyó műsorvezetőnk 

szórakoztatta a közönséget rétes kvíz kérdésekkel illetve 

rétes dalokat hallgathatott a nagyérdemű Ambrus Árpád 

hangosításának köszönhetően.  A kultúrházon kívül Szmola 

Edina meghívására érkezett Fejér megyei kézművesek népes 

csoportja kínálta rendkívül magas színvonalú munkáit. 

Talán a legnagyobb sikere a vértesacsai Szörpmanufaktúra 

standjának volt.  A gyerekeket a Gánti Szociális 

Foglalkoztató kedves munkatársai szórakoztatták 

agyagozással, festéssel, gyöngyfűzéssel.  A legkisebbek 

pedig Mátyásné Erika és Szabó Gábor által készített 

fajátékokkal játszhattak. ( a Fesztivál logoja, amely a 

narancssárga pólókon volt látható szintén  Mátyásné Erika 

munkája) 

Akik időben érkeztek azoknak volt alkalmuk megkóstolni az 

elkészült remekműveket, amelyek déltől folyamatosan 

sültek egészen a 15 órai eredményhirdetésig.  Az érdeklődés 

óriási volt így háromszor ennyi rétes is elfogyott volna. A 

nézők közt többen is lejegyezték a nekik legjobban tetsző 

rétesek receptjét. 

A 4 tagú zsűrinek (Végh Konrád Csókakő volt 

polgármestere, Pelikán Gábor a Székesfehérvári Passage 

bistro kreatív séfje, Vidák Zoltán Etyeki  Rókusfalvi fogadó 

séfje és Balogné Magdika a Székesfehérvári Rétesház 

tulajdonosa) igen nehéz dolga volt.  Rengeteg kiváló 

pályamű készült el, amelyet leginkább a nézők 

tanúsíthatnak, hiszen volt alkalmuk kóstoló jegy ellenében 

bármely alkotást „zsűrizni”. 

A hagyományos sós kategória győztese:  
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Berétes (Huszár Zsolt, Szabó Gábor, Bor István és Huszár 

Tamás alkotta csapat) túrós és káposztás rétese.  (Sáfrán 

pincészet 12 fős  borkóstolását nyerték) 

A hagyományos édes kategória győztese: 

A Provértes Közalapítvány nyírfacukros túrós mazsolás 

rétese. (nyereményük 4 fő/2 éjszakájára szóló szállás 

Catherine’s Cottages –ban) 

A különleges kategóriát pedig a Rétestündérek csapatának 

(Tomor Szilvi, Földi Tünde, Földi Tihamér) medvehagymás, 

szalonnás, sajtos rétese nyerte meg. (nyereményük egy 

disznóvágás  Orondpusztán) 

Köszönet minden csapatnak, aki vállalta a megmérettetést és 

részvételével hozzájárult ennek a különlegesen jó hangulatú 

napnak a létrejöttéhez. Külön köszönet fődíjak  

felajánlóinak: Catherine Dickensnek, a Sáfrán  családnak és 

Vécsei László polgármesternek. 

Az eredményhirdetés végeztével újabb program a májusfa 

állítás vette kezdetét.  A már jól összeszokott férfi csapat 

egész gyorsan felállította a 20 m magas májusfát. Mialatt a 

FolkManushok csapata néptánc bemutatót tartott. Amint a fa 

állt a néptáncosok és Irén óvóka vezetésével körbetáncoltuk 

a májusfát.  Jó volt Csákberényinek lenni ezen a napon.  

Jövőre ismét lesz Rétesfesztivál, májusfaállítással és színes 

programokkal.  Várunk mindenkit szeretettel.  A nap képei 

megtalálhatóak a Facebookon a Csákberényi Rendezvények 

csoport oldalán. 

 Galácz Márta 

TŰZOLTÓVERSENY 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk tagjai a 

hagyományokhoz híven, idén is részt vettek a megyei 

tűzoltóversenyen amely május 26-án a dunaújvárosi Szalki-

szigeten került megrendezésre. A rendezvényen önkéntes 

tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltóságok csapatai 

mérték össze tudásukat és rátermettségüket. Összesen 16 

szervezet 63 csapata vett részt a versenyen a következő 

kategóriákban:  

 800 liter/perc kismotorfecskendő-szerelés 

 800 liter/percnél nagyobb teljesítményű 

kismotorfecskendő-szerelés 

 ifjúsági tűzoltóverseny (CTIF ifjúsági szabályok 

szerinti szerelés)  

A csákberényi önkéntesek a legelső kategóriában a 21 

induló csapatból a 10. helyen végeztek. Köszönöm a 

résztvevőknek (Berki Zoltán, Huszár Gábor, Huszár Tamás, 

Huszár Zsolt, Lóderer Zoltán, Rácz Adrián, Váli József, 

Végh Csaba) és bízom benne, hogy a továbbiakban is 

megjelenünk a hasonló versenyeken. 

 

Huszár Tamás 

 

ORSZÁGOS TÁJFUTÓ DIÁKOLIMPIA 

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség és az Országos 

Diáksport Szövetség megbízásából a Tabáni Spartacus SKE 

május 19-20-án rendezte a Vértesben, Csákvár és 

Csákberény térségében a 2012. évi Országos Tájfutó 

Diákolimpiát.  

A nagyszabású rendezvényre az ország valamennyi 

megyéjéből és Budapestről közel 520 tájfutó „palánta” gyűlt 

össze a 10-20 éves korosztályból, az általános és 

középiskolák képviseletében. 

 

A Diákolimpián 3 versenyszámban, szombat délelőtt a 

rövid-, vasárnap a normáltávon, valamint szombat délután 

váltóban küzdhettek a versenyzők, iskolájuk színeiben, 

illetve megyei váltókon. Közülük voltak ifi EB-n vagy 

Junior VB-n indult válogatottak éppúgy, mint olyanok, 

akiknek ez volt az első komolyabb tájfutóversenyük. 

 

A rövidtávú és a váltóverseny színhelye szombaton a 

csákvári Eszterházy park és környéke volt. 

Az első napi versenyszámok ünnepélyes 

eredményhirdetésén a díjakat többek között Monspart 

Sarolta, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, valamint 

Katonáné, dr. Venguszt Beatrix, Csákvár polgármestere adta 

át. 

Másnapra átköltözött a mezőny Csákberénybe. A 

normáltávú bajnokság és az iskolák közötti összetett verseny 

eredményhirdetése is ünnepélyesen zajlott, a díjakat Vécsei 

László, Csákberény polgármestere adta át. 

 

Bővebb info és képek: 

http://www.mob.hu/orszagos-tajfuto-diakolimpia-a-

vertesben 

http://www.mob.hu/orszagos-tajfuto-diakolimpia-a-vertesben
http://www.mob.hu/orszagos-tajfuto-diakolimpia-a-vertesben
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A KETTŐS KERESZT EREDETE 

Röviden szeretném tájékoztatni a Csákberényiek azon 

részét, akik még esetleg nem hallottak róla: 

A kettős kereszt olyan latin kereszt, melynek két vízszintes 

szára van. A bizánci birodalomban a 6. században jelent 

meg, ahol nemcsak vallási, hanem elsősorban politikai 

jelvényeként használták. Rendkívüli módon el volt terjedve 

a vallási tárgyakon, fegyvereken, az érméken, a ruhákon, a 

személyi pecséteken, a katonáktól a művelt rétegekig, a 

diplomatákig és egyházi személyekig. A szokványos kettős 

keresztnél a felső vízszintes szár rövidebb, mint az alsó. Ezt 

a Jézus keresztjére erősített táblával szokták magyarázni, 

melynek felirata az I. N. R. I. (Iesus Nazarenus Rex 

Iudaeorum; Názáreti Jézus, a zsidók királya) rövidítés, de 

ezt a feltevést semmi sem igazolja. A  kettős kereszt a 

magyar címer egyik eleme, mely Magyarországról széles 

körben elterjedt az egész nyugat- és kelet-európai 

címerhasználatban. Jelen van 1000 éves európai 

történelmünkben, és épen ezért katolikus jelkép, és egyben 

Magyarország egyik fontos jelkép eleme. 

Kedves Monostori Endre! 

A fenti leírás szerint azt bármelyik párt, katolikus ember, 

magyar (!!!) ember büszkén használhatja, sőt akár állíthatja 

is. NEM A JOBBIK JELKÉPE !!! A felállított kettős kereszt 

nem a Jobbiké, hanem Csákberényé, politikai hovatartozás 

mentesen MINDENKIÉ! Hogy ebből hogyan következtethet 

valaki „revizionista” gondolatokra, azt meg már pláne nem 

tudom, de mindenesetre szomorú. Bár minden párt büszke 

lenne a magyarok múltjára, és használná is a történelmi 

hagyatékainkat. Azt még hozzátenném, hogy ha ebben az 

újságban mindenki kifejtené a gondolatait, akkor Öntől 

szabadon: „Gondoljunk meg, hogyan nézne ki” a falu 

újságja. Az önkormányzat és a Jobbik Csákberényi 

Szervezete is elérhető személyesen. Mi is szívesen veszünk 

minden észrevételt, kritikát, építő jellegű gondolatokat. 

 

Tisztelettel: Balázs János 

 

 

 

 

Kettős kereszt a Tófenéknél

 

A SZEMÉTDÍJTÓL, A HONLAPTÓL A KETTŐS KERESZTIG: 

FÉLIDŐS AZ ÖNKORMÁNYZATUNK. 
 

Azért vállalkoztam a cikk írására, mert az elmúlt időszakban 

számos alkalommal négyszemközti beszélgetésekben már 

említettem a jelen cikkben említett problémákat, nem sok 

eredménnyel. Nem akarok valamilyen kívülállóként 

beszélni, hanem mint egyszerű választópolgár mondom el a 

véleményemet, talán többen is hasonlóan gondolkodnak, 

csak nem fogalmazzák meg véleményüket, kritikámmal nem 

támadni akarom a jelenlegi vezetést, hanem rámutatni a 

véleményem szerint a megoldandó feladatokra. 

 

Kezdeném a szemét díjjal. Év elején az Önkormányzat 

értesített, hogy 7 ezer Ft adókedvezményt kapunk, viszont a 

szemétdíjat a Depóniával nekünk kell rendezni. Ez 

portánként és évente kb. 10 e Ft többlet terhet jelen a 

lakosságnak. Amikor ezt a Depóniánál, majd az 

Önkormányzatnál reklamáltuk, azzal rázták le a problémát, 

hogy sokan nem fizették be az adót, addig nem fájt, míg az 

Önkormányzat fizette a szemétdíjat, stb. 

 

A probléma alapja az, hogy olyan szolgáltatás fizetésére 

köteleznek, melyet csak részben veszünk igénybe. A 120 l-

es kuka ürítése a legtöbb portán indokolatlanul sok, egyedül, 

vagy ketten élő, idős ember nem termel napi 20 l szemetet. 

Ezt a jövedelmi viszonyai sem teszik lehetővé. A szelektív 

hulladékgyűjtő, a komposztládák használata tovább 

csökkenti a szemét mennyiségét. A hulladék-kezelési 

törvény előírja a heti ürítést, de a 120 l-es kukát nem. A 

Depónia abban érdekelt, hogy minél nagyobb szemétdíjat 

szedjen be. Az egyén kiszolgáltatott ebben a vitában, esélye 

sincs arra, hogy megállapodjon, mondjuk kisebb, 60 literes 

kuka után fizethesse a díjat. Az Önkormányzat mint 

szerződő fél, el tudna érni az alku pozícióban kedvezőbb 

feltételeket, vagy más szolgáltatót bíz meg a 

szemétszállítással. Az Önkormányzat magára hagyta a 

lakosságot ezzel a problémával. Remélem, meghallgatásra 

talál felvetésem és felvállalja a segítséget a probléma 

orvoslására. 

 

Az adófizetési morálról: Előttem is ismert, hogy falunkban 

sok idős, kevés nyugdíjjal, nehéz körülmények között élő 

lakos van. Az új alkotmányunk kimondja, hogy a 

leszármazottaknak kötelessége gondoskodni idős szüleikről. 

Anyagilag is, ( az adófizetési kötelezettségét is beleértve.) 

Teljesen érthető, hogy azaz idős ember, aki, ha nem tud 

kijönni a kevés pénzéből, először saját magáról 

gondoskodik, majd számlákat fizet, végül adóra már nem 
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futja. Ezért nem fog támogatást kérni gyermekeitől. Erre 

való a jelzálogjog, az örökös az ingatlanra terhelt adósságot 

is megörökli, ha nem segít idős szülein. Ez semmiképpen 

nem jelentheti az adós lakásából való kilakoltatást. Ha nincs 

se vagyona, se leszármazottja az adósnak, szociális alapon 

adómentességet is lehet adni, de erre a jegyző az illetékes és 

nem az adófizetést elmulasztó állampolgár. Az elmaradt 

adóbevételt szétteríteni a becsületesen fizető polgárokra nem 

tisztességes eljárás. 

 

Tudomásom van arról, hogy egy éve bejelentették, hogy pl. 

Orondon számos ingatlan után nem is vetnek ki adót, mert 

nem szerepel az adónyilvántartásban. Egyszerűen venni 

kellene a térképet és az adónyilvántartást, bejárni a területet, 

(talán Öreghegyet is érdemes lenne) és rendezni lehetne a 

kérdést, növelve az adóbevételt. 

 

Más probléma: Régi panaszom, hogy az Önkormányzat a 

nyilvánosság kizárásával intézi az ügyeket. Nem teszi közzé 

a testületi ülések idejét, témáját, az üléseknek 

nyilvánosaknak kellene lenni. Az Önkormányzatnak nincs 

honlapja, ahol mindez, a határozatokkal együtt 

megjeleníthető lenne. Ez még papír alapon sem működik, 

úgy sem, mint korábban, ahogy a jegyzőasszony a 

faluújságban a testületi ülések határozatait ismertette. 

Csókakőn már évekkel ezelőtt kábeltelevízión követhető 

volt otthonról a testületi ülés. Az önkormányzati törvény évi 

egyszeri lakossági fórum megtartását írja elő. Ez elmaradt, 

nem úgy kellene megtartani, mint az előző ciklusban, hogy 

pl. a folyosón kiírták: a jövő héten déli fél egykor lakossági 

fórumot tartanak: ahol megjelent a jegyző és egy képviselő, 

továbbá egy megbízott ember és én, aki véletlenül olvastam 

a hirdetést. Jegyzőkönyv készült, a törvényi előírásoknak 

eleget tettek, a feladatot „teljesítették”. 

 

Végül, de korántsem utolsó sorban: Napok óta gondolkodom 

azon, hogy miként tegyem szóvá a legutóbbi napokban 

felállított kettős kereszt ügyét.  

 

Bízom benne, hogy senki nem vonja kétségbe a nemzet 

iránti elkötelezettségemet. Mégis azt kell mondanom, hogy 

ez a dolog elhamarkodott volt.  

 

Nem is a Jobbik Párt részéről, aki mint viszonylag új és 

feltörekvő párt, aki meg akarja magát jeleníteni, a figyelmet 

magára irányítani. Számos céljával, pl. a nemzettudat 

erősítésével és felemelésével egyet tudok érteni, számos 

módszerrel viszont nem.  

 

Feltétlen támogatandónak tartom azt a célját, hogy fiatalok 

nyári táborozását a parókia kihasználatlan épületében 

tartsák. Van azonban néhány olyan nemzeti jelképünk, amit 

úton- útfélen kirakni, pártcélokra kisajátítani nem helyes, 

ehhez az emberek véleményét meg kellett volna kérdezni.  

 

Demokráciában más párt is teljes joggal kérhetné saját 

jelképrendszerének köztéri elhelyezését!  Gondoljunk meg, 

hogyan nézne ki a falunk, ha minden párt igényelné ezt? 

 

Más oldalról közelítve: a Jobbik követői lépten-nyomon 

használják a régi, Trianon előtti Magyarország jelképét. Ma, 

amikor a békediktátum 92. évfordulóján a határokon kívülre, 

kisebbségi sorba taszított több millió magyar emberrel  az 

összetartozást akarjuk kifejezni, nem gondolunk a minket 

fenyegető legnagyobb veszedelemre. 

 

A csonka-Magyarországnak nevezett kis hazánkat sem 

vagyunk képesek kellő számú magyar gyerekkel 

benépesíteni, nemhogy Nagy-magyarországról 

ábrándozzunk. A magyar termékenységi mutató 1,25 és 

ebben már a kisebbségek átlag feletti  értéke is benne van. A 

megszületett gyerekek kb. fele házasságon kívüli 

kapcsolatból születik.  Ahhoz, hogy a népességszám ne 

csökkenjen tovább, el kellene érni a 2,0-2,1-es értéket.  

 

A határainkon kívülről érkező források is elapadtak, a 

magyarság létszáma ezeken a területeken is csökkent az 

elmúlt években. A statisztikai felmérések szerint a fiatalok 

több mint 50 %-a külföldre szeretne menni, ott akarja a 

(jobb) megélhetését keresni.  

 

A számok könyörtelenek: a demográfusok szerint, a 

jelenlegi tendencia mellett 2050-re Magyarország lakossága 

tömeges bevándorlás nélkül 6-8 millióra csökken. 

Földjeinket más fogja művelni, házainkat mások fogják 

lakni, a nemzetközi nagytőke ezért Magyarországot újra 

benépesíti munkaerővel és nem lesz erő mely ennek 

ellenálljon.  

A legfontosabb lenne ezen változtatni, ehhez a fiatalság 

erkölcsi megújulása, a családok védelme és a 

gyermekvállalási hajlandóság változtatása szükséges.  

 

Ostobaság lenne azt várni, hogy hazafias nekibuzdulásból 

vállalnák a párok a gyermekeket, akinek nincs, nem is 

tudhatja, hogy a legnagyobb öröm forrása egy gyermek 

elfogadása és felnevelése, nem pedig minél több 

vagyontárgy birtoklása.  

 

Ha ezt a célt nem tudjuk elérni, a kettős kereszt a hármas 

halommal belátható idő múlva csak Magyarország sírját 

fogja jelölni. 

 

2012 jún. 4.-én, a nemzeti összetartozás napján. 

 

      Monostori Endre   
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KEDVES ENDRE! 
 

Köszönöm jobbító szándékú észrevételeidet! 

Mivel megszólíttattam engedd meg, hogy röviden reagáljak 

az Általad leírtakra! 

 

1. A félidőről: 

A helyhatósági választások 2010 októberében 

voltak. Mire a hivatalt átvettem november volt, 

tehát a félidős számvetésig még 4-5 hónap 

hátravan. Tervezek erről írni, de csak az októberi 

újságban. 

2. A szemétdíjról: 

A szemétdíj ugyanolyan rezsiköltsége a 

háztartásoknak, mint a csatornadíj és a vízdíj. 

Nyilván Te is figyelemmel követed az 

önkormányzatok csökkenő állami támogatásáról 

szóló híreket. Olyan helyzetben, amikor az 

önkormányzatok működése alulfinanszírozott az 

Önkormányzat nem tud egy közüzemi díjat 

átvállalni (egyetlen önkormányzat sem teszi). 

Az Önkormányzat nem szerződő fél a Depóniával. 

A testület rendeletben fogadja el az aktuális évi 

szemétszállítási díjakat amely alapján a Depónia 

szerződik a lakosokkal. Csákberényben – a 

kistérségben egyedüli településként- a Depónia 

még mindig a 2011-es árain szolgáltat miközben a 

gázolaj ára harmadával nőtt. 

Közel vagyunk a megállapodáshoz miszerint az 

egyedül élő, 65 év feletti lakosok számára 

lehetőség lesz 60 literes kuka használatára. Ennek 

díja várhatóan a 120 literes árának a 80%-a lesz.  

3. A fizetési morálról:  

A kommunális adót nem fizetők jellemzően nem az 

idős emberek. Ők a kevéske pénzüket mindig be 

tudják úgy osztani, hogy minden csekk be legyen 

fizetve. Gond inkább a fiatalabb korosztállyal van. 

460–ból 195 adóalanynak (42%!) nem lehet 

szociális alapon mentességet adni. A be nem 

szedett adó nincs „szétterítve” a fizetőkre. 

4. A zártkerti ingatlanok adóztatásáról:  

Amikor 2010-ben átvettem a hivatalt első dolgunk 

volt, hogy térképpel és autóval végigmentünk a 

szőlőhegyen és aktualizáltuk az adóalanyok listáját. 

Úgy gondolom, hogy jelenleg minden 

használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlant 

adóztatunk. Ha van tudomásod olyanról amit nem, 

kérlek konkrét információval segítsd a munkánkat! 

5. A nyilvánosságról: 

A testületi ülések nyilvánosak. A meghívó a bolt 

előtti hirdetőtáblán minden ülés előtt kifüggesztésre 

kerül. A településen működő civil szervezetek 

vezetői névre szóló meghívót is kapnak és 

rendszeresen részt is vesznek az üléseken. A 

fontosabb döntésekről a Csákberényi Hírekben én 

szoktam beszámolni. Fűrész György polgármester 

tájékoztatása szerint Csókakőn soha nem volt 

kábeltelevíziós közvetítés a testületi ülésekről, most 

sincs. A település honlapja a www.csakbereny.hu, 

itt van egy önkormányzati fül. Tény, hogy a 

település honlapjára még nem kerültek feltöltésre a 

rendeletek, ezt rövid időn belül pótolni fogjuk.  

6. Lakossági fórum:  

Nem felel meg a valóságnak, hogy elmaradt a 

közmeghallgatás. A legutóbbi 2011.december 11-

én volt, melyet országgyűlési képviselőnk, Törő 

Gábor is megtisztelt jelenlétével. Beszámoltam a 

település pénzügyi helyzetéről és a folyamatban 

lévő pályázatokról, fejlesztésekről. A fórumon szép 

számmal vettek részt településünk polgárai és 

értékes ötletekkel segítették a munkánkat. 

7. Pártok és kettős kereszt:  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi 

szervezetének kérését a testület (és a jelen lévő 

civil szervezetek képviselői) részletesen 

megvitatták és az a döntés született, hogy 

hozzájárulunk a kereszt állításához, de nem a 

kérésben szereplő Merán parkban hanem a 

Tófenéken.  

Csákberény Község Önkormányzata tiszteletben 

tartja mindenki hitét és politikai meggyőződését. 

Minden legálisan működő párt és civil szervezet 

segítségét köszönettel vesszük a település szebbé 

tételhez, a közösségi programok támogatásához.  

8. Demográfia:  

Ahhoz, hogy a magyar népesség fogyása megálljon 

nem 2 hanem 2,5-3 gyermeket (= 6-9 unoka) 

kellene vállalniuk a családoknak, hiszen a 

gyermektelen párok és az egyedül maradók kiesését 

is pótolni kellene. A több gyermek vállalásának 

természetesen komoly anyagi vonzata is van, ennek 

ellenére Csákberényben örvendetesen sok a 

nagycsaládosok száma. Négy gyermekes apaként 

úgy gondolom hitelesen mondhatom: a nemzet 

fogyásán nem sopánkodni kell, hanem tenni ellene. 

A demográfia gyakorlati műfaj.  

   

 

Barátsággal:Vécsei László 

polgármester 

 

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI 

Pünkösd üzenete: 

Bizonyára az olvasók közül sokan tudnak kerékpározni.  

Miről lehet azt észrevenni, hogy lukas a bicikli kereke? 

Hirtelen sokkal nehezebben lehet hajtani a pedált, és lelassul 

a kerékpár. Sőt, azt is meg lehet figyelni, ha az első kerék 

lesz defektes, hogy hirtelen nehezen lehet a bringát 

irányítani, bizonytalanul halad lapos kerékkel. Ha valaki 

autóval megy, és az autó kereke lesz hirtelen lapos, akkor az 

különösen veszélyes is lehet. Pedig a kerékből szinte alig 

hiányzik valami, csak egy kis levegő. És mégis, az a kis 

levegő, igen fontos ahhoz, hogy jól menjen kerékpár vagy az 

autó. 

Ez a példa jutott eszembe, amikor azon 

gondolkoztam, hogy miért van szükségünk Szentlélekre? 

http://www.csakbereny.hu/
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Szentlélek nélkül az életünk olyan lapos, mint a defektes 

autókerék. Beleadjuk minden erőnket, hogy hajtsuk előre 

életünket, hogy tapossuk a pedált. A végén pedig már a 

nyelvünkön taposunk, mégsem jutunk igazán előre. 

Így aztán, ha Isten Lelke nélkül éljük az életünket, 

akkor lélektelenül végezzük a munkánkat is. Nem találunk 

benne semmi örömöt, csak az a cél, hogy elvégezzük, amit 

mindenképpen muszáj, majd utána szálljunk ki a 

mókuskerékből. 

Ha Isten Lelke nincs jelen az ember életében, akkor 

eltéveszti szeme elől a célt, egyre bizonytalanabb lesz a 

járása, mert nem találja az utat a mennyei Atyához. Talán 

egy ideig érzi azt, hogy másképpen kellene élnie, de nem tud 

rátalálni a helyes útra, melyen célhoz érne az élete. 

A napokban hallottam egy statisztikai felmérést 

arról, hogy az emberek életében milyen szerepet játszik a 

hit. Egy nem keresztyén intézet végezte a felmérést, és 

egyértelműen arra a megállapításra jutottak, hogy aki nem 

hisz Istenben, az sokkal könnyebben és nagyobb mértékben 

lesz depressziós, sokkal hamarabb elveszti a reményt. Tehát, 

ha valakit nem tölt be Isten Szentlelke, az valóságos 

veszélyben van. Veszélyezteti a depresszió, a 

reménytelenség, még azt is megállapították, hogy nagyobb a 

szívinfarktus lehetősége. Isten megelevenítő Lelke tehát 

létfontosságú az ember számára. 

Az első Pünkösd volt az a jel, amiből minden 

ember megtudhatta, hogy Isten adni akarja az Ő Lelkét. 

Pünkösdkor Urunk megmutatta az apostoloknak és a 

jeruzsálemi 3000 embernek a különbséget a lapos élet és a 

Szentlélek által betöltött élet gazdagsága között. 

Egyetlen lehetőség van: kérni kell. Lukács evangélista így 

jegyzi le Jézus Krisztus szavait: 

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó 

ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei  

Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” 

Tehát kérni kell, mert mindaz, aki kér, az kap. Aki 

Szentlelket kér Istentől, az megkapja a Lélek   ajándékát. Ez 

az, amire mindnyájunknak szüksége van: Isten megelevenítő 

és meggazdagító Lelkére. 

 

Konfirmáció 

 

Pünkösd előtti vasárnapon 7 fiatal  vizsgázott a 

templomban a gyülekezet és a presbitérium színe előtt. 

Bizonyságot tettek arról, hogy ismerik a református 

keresztyén hit alapjait és immár a gyülekezet  úrvacsorával 

élő tagjai közé számíthatnak. A következők konfirmáltak: 

Berki Richárd, Brunner Dániel, Brunner Vilmos, Gyuricza 

Bence, Horváth Brigitta, Körmendi Dóra, Szarka Vivien. 

 

Konfirmáció találkozó 

 

Évek óta szép hagyomány a gyülekezetünkben, 

hogy pünkösd  hétfőjére azokat hívjuk meg  egy ünnepségre, 

akik 10,20, 30, 40, 50, 60 éve tettek konfirmációi 

fogadalmat.  Az istentiszteleten név szerint is köszöntjük 

őket és a meghívottak megerősítik fogadalom tételüket. Egy 

rövid kis műsorral köszöntöttük vendégeinket, majd minden 

jelenlévőt szeretettel hívtunk meg szeretetvendégségre, ahol 

némi finom falat és egy kevés jó bor mellett kötetlen 

formában beszélgethettünk egymással  és felidézhettük  a 

régi emlékeket. 

 

 

 

Gyerek délután 

 

A hitoktatás végét  az idei évben is egy vidám és 

játékos délutánnal zártuk le. Június 2-ára vártuk a 

hittanosokat szüleikkel együtt a parókia udvarár. Csapatokra 

osztottuk kicsiket és nagyokat összekeverve, majd kezdődött 

a nagy verseny a falunktól pár kilométerre lévő Orondi 

tanya volt a végállomás.  

Útközben több állomáson is bizonyítani kellet a 

csapatoknak. Volt bibliai totó, elveszett játék keresés, és sok 

más érdekesség.   Késő délutánra pedig finom uzsonnát 

készítettünk mindenki számára, amely gulyásleves és lángos 

volt.  Az Orondi tanya pedig lehetőséget adott, hogy sokféle 

állatot láthattak és simogathattak meg a gyermekek. Nagy 

siker volt az idén is ”majom ház”, egész délután telt házzal 

üzemelt az alkalmi játszóterem.  Ezúton is szeretnénk 

megköszöni mindenkinek, akik eljöttek velünk és együtt 

tölthettük ezt a szép délutánt, és különösen azoknak akik 

segítségünkre voltak a főzésben és a program 

lebonyolításában és nem utolsó sorban a Vécsei családnak, 

akik szeretettel ajánlották fel  tanyájukat. 

Szikszai - Mansbarth emléknap 

Az idei évben 2012. július 15-én emlékezünk meg 

községünk mártír lelkészeinek haláláról. A fél 10 órakor 

kezdődnek az ünnepi istentiszteletek  mindkét templomban, 

majd az emlékműnél lesz a közös ünnepség. A Csákberényi 

Református Egyházközség presbitériuma januárban hozott 

egy döntést, melynek értelmében a volt református, majd 

később alsó iskolát hivatalosan is el lett nevezve a 

következőre:  Szikszai János Református Gyülekezeti ház. 

Szeretnénk ezen a napon egy névtáblát elhelyezni az 

épületen. A megemlékező és névadó ünnepségünkre 

elfogadta meghívásunkat egyházkerületünk vezetője, ennek 

következtében a református templomban az igét hirdeti és a 

névtáblát leleplezi Steinbach József püspök a Dunántúli 

Református Egyházkerület lelkészi elnöke. Az ünnepség 

után mindenkit várunk a gyülekezeti házba 

szeretetvendégségre. Addigra az épületet egy kicsit 

„kicsinosítani” kívánjuk, de az egész felújításra nincsen 

pénzünk, csak az első, utca felőli részt szeretnénk felújítani, 

de ez is jelentős anyagi kiadásokkal jár, ezért  szeretettel 

várjuk a segítségüket, adományukat ahhoz, hogy minél 

nagyobb részben tudjuk a munkálatokat elvégezni.   

 Brunner Vilmos ref. lp. 
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RETYE – RUTYA          
TÁBOR 

CSÁKBERÉNY –  SÖRÉD –  CSÓKAKŐ 
 

2012. július 23. – augusztus10.           
 

Csákberény – július 23 – 27. 
Söréd – július 30 – augusztus 3. 

Csókakő – augusztus 6 – augusztus 10.                                                                         
 

Immáron negyedik alkalommal várjuk az egész retye-rutyát – kicsit, 
nagyot, szomszédot, rokont, unokát, barátot,  

hogy együtt múlassuk az időt a nyári szünetben. 
S ha már összejöttünk, ne tétlenkedjünk! 

Sok érdekes és hasznos dolgot lehet majd itt csinálni … 
 

Jelentkezzetek 
a jelentkezési lapok kitöltésével,  

melyek  megtalálhatóak az élelmiszer boltban  
mindegyik településen –  

 az ott elhelyezett dobozba kitöltve kérjük bedobni 
2012. július 6-ig 

 

                                                                         

Információs pont: 
Csákberény – Sáfrán Andrásné   06-20-979 0563 

Csókakő – Steinerné Wittner Lujza  06-30-327 3537 
Söréd – Szakács Zsuzsi 06-20 -487 2646 

 

Várunk Benneteket! 
 

„Csákberényért” Alapítvány 
„Nefelejcs” Hagyományőrző Egyesület 
„Sörédért” Alapítvány 
Általános Iskola, Csókakő  
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… még mindig a RETYE- RUTYÁRÓL! 

Középiskolás fiatalok!  

Ha van kedvetek, csatlakozzatok Ti is,  

szívesen fogadjuk a segítségeteket, 

 akár csak egy-egy napra is! 

13 órától 19 óráig kézműveskedéssel, jó játékokkal, hasznos 

tevékenységekkel töltjük el az időt! 

A táborunk alternatív napközi, Csákberény, Csókakő és 

Söréd összefogásával valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a 

másik két településen is lesz Retye-rutya tábor, a miénket 

követő két héten.  

Ezeken is lehetőségetek van részt venni,  

azokkal a feltételekkel, mint a csákberényi héten. 

Augusztus 10-én Csókakőn a vár alatt közösen zárjuk a 

három hetet, tábortűzzel, a Langaléta Garabonciások 

gólyalábas előadásával,  

közös játékkal… 

Ezen a napon együtt, kerékpárral megyünk szomszédolni.  

(Részletek a táborban.) 

A csákberényi tábor helyszíne 

 a Szikszai János Református Gyülekezeti Ház  (régi alsó 

iskola) 

Köszönjük a csákberényi Református Egyháznak, 

hogy helyet ad itt a táborunknak! 

(Részletes programot a plakátokon találhattok!) 

 

Részvételi támogatás: 500 Ft/nap  

Vidéki gyerekeket csak akkor tudunk fogadni, 

 ha marad szabad hely,  

nekik a részvételi támogatás: 1000 Ft/fő. 

 (Maximum 50 fő a tábor befogadóképessége.) 

A jelentkezési lapot JÚLIUS 6-ig 

legyetek szívesek a bedobni a bolti „postaládába”! 

 

Addig is szép nyarat, jó pihenést! 

Sáfrán Andrásné 

 

(A csákberényi nagymamák vidéki unokái „csákberényi” 

gyerekek!) 

 

IFJÚSÁGVÉDELMI TÁBOR CSÁKBERÉNY 

 
2012. augusztus 13-18. 

Csákberény Sportegyesülete Ifjúságvédelmi tábort szervez 

általános iskolás korú csákberényi gyerekek számára. 

Helyszín: Csákberény sportpálya 

Jelentkezés: tabor@csakbereny.hu vagy a jelentkezési lap 

leadásával a községházán 

Részvételi költség: étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna) és 

programokkal: 5.000,- Ft/fő/hét 

Részt vehetnek: csákberényi állandó lakcímmel rendelkező 

1-8 osztályt befejezett gyerekek. 

(nem csákberényiek hely függvényében vehetnek részt 

ottalvással, napi 2.000 Ft-os áron, napi ötszöri étkezéssel)  

Edző: Boros Nikolett (Niki tartja az ovis úszásoktatást) 

Napi Program 

Gyülekező a csákberényi focipálya öltözőjénél 9.00 órakor 

Délelőtti program: 9.00-12.00 

Tízórai: 10.00 

Ebéd: 13.00 Vértesgyöngye Vendéglő 

Délutáni program: 15.00-17.00 

Uzsonna: 16.30 

minden este tábortűz 

 

Öltözködés: Sportruházat alkalmazkodva az időjáráshoz. A 

strandos napon fürdőruhát hozz magaddal!  

Kerékpárt mindenki hozzon magával! 

 

Augusztus 13. (hétfő) 

Délelőtt: Találkozó: a csákberényi focipálya öltözőjénél 

8.00 óra 

Adminisztráció 

Könnyű játékos foglalkozás 

Délután: Atlétika 

Játékos melegítés, gimnasztika 

Futóiskola, repülők 

Felmérés: 60 m, távolugrás, labdadobás, tartós futás 

 

Augusztus 14. (kedd) 

Délelőtt: 8.00-12.00 Erdei kirándulás 

Délután: Atlétika 

Játékos melegítés, gimnasztika, futóiskola 

Távolugrás technika, kislabdahajítás technika 

Levezetés, sorjáték 

 

Augusztus 15. (szerda) 

Délelőtt: 8.00-12.00 Lovaglás (Lóállási lovastanya) 

Játékos szabadfoglalkozás 

Délután: Atlétika 

Játékos melegítés, sorversenyek, akadályfutás, dobások, 

labdajátékok 

14.00-15.00 Drogpervenciós előadás 

 

Augusztus 16. (csütörtök) 

Délelőtt: 8.00-tól Csókakő - kerékpáros kirándulás az idő 

függvényében 

Délután: Atlétika 

Játékos melegítés, gimnasztika, futóiskola, távolugrás, 

rajtgyakorlatok, 

gátfutás ismerkedés, váltóversenyek 

Közlekedésbiztonsági előadás – kerékpáros ügyességi 

verseny 

 

Augusztus 17. (péntek) 

Délelőtt: 8.00 Csákvár  

Diavetítés a Vértes élővilágáról – Viszló Levente a 

Provértes Közalapítvány elnöke 

Pusztabuszos kirándulás és Madárles a Provértes 

Közalapítvány területén 

Ebéd Csákváron a Dohányos házban   

Délután: Strandolás vagy videofilm megtekintése az idő 

függvényében  

 

Augusztus 18. (szombat) 

Délelőtt: 8.00-12.00 Táborzáró horgászverseny és 

bográcsozás az Öreg tónál. 

13.00 Táborzárás. 

Ifjúságvédelmi Tábor Csákberény 

mailto:tabor@csakbereny.hu
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KEDVES CSÁKBERÉNYIEK
 
Az ez évi Berény találkozó egybeesik a Falunappal. Aki szeretne elmenni Jászberénybe, kérem jelezze az Önkormányzatnál. 

 

Köszönettel, Vécsei László polgármester 
 

MUSKÁTLI VÁSÁR 

 

Második alkalommal rendeztünk virágvásárt, aminek a 

sikere most sem maradt el.  

Az idei esztendőben változtattunk a választékon, így 1000 

db muskátli (futó, angol, paraszt), valamint 600 db egynyári 

virág talált gondos gazdájára. 

A csákberényiek 310 db muskátli árát ajánlották fel, amit 

ezúton is köszönünk! 

A falu virágosítása is több módon folytatódott, volt aki 

hordót kért, volt aki a kirakott hordójába virágot és volt aki a 

meglévő edényt ültette be saját költségén. 

Sajnos 4 db ládánkat ellopták (bizonyára valakinek 

hiányzott az udvarából), de én úgy érzem mindennek 

ellenére a falu egyre szebb és virágosabb lesz. 

Szeretném megköszönni az eddigi segítséget, a virágok 

ápolását, a felajánlott hordókat, leandereket, kaktuszokat. 

Tulajdonképpen csak segítő, jó szándékú emberekkel 

találkoztunk a virágosítások kapcsán. Szeretném még 

egyszer megköszönni mindenki segítségét és támogatását a 

falu „felvirágoztatásában”. 

Köszönettel 

Huszárné Renci 
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MINDEN NAPI GONDOLATOK 

Tétova lassan mozdul a fali óra nagymutatója. 

Még öt perc, és véget ér a mai nap. Hogy aztán 

átvegye helyét a másnap, egy újabb vasárnap. 

De mit számít, milyen nap van, és jön éjfél után? 

 

Csak lehull egy lap, egy szám, egy nap a naptár 

oldalaiból. Az idő csupán arcomon szánt egyre 

mélyebb barázdákat. Milyen szép is tud lenni 

a tavaszi mezőt borító szarkaláb színes tengere! 

 

És mennyire bánt, mikor reggel, tükörképemen 

köszön szemem sarkából vissza. Hiúság lenne? 

Ó, nem hiszem. Inkább csak az, ahogyan az idő 

lassú folyását látom csak mindannyiszor benne. 

 

Úgy mondják, egy idő után megszépül minden. 

Ami fájt, eltompul, s a jótékony feledés takarja 

emlékeink között, mint lábnyomunkat az avar, 

mit az erdőben felejtettünk egy szép tavaszban. 

 

Már vasárnap van. A vén falióra megmutatja, 

az időt magán hogyan múlatja. Eltelt bizony 

jó hat év, hogy az első versem sokakhoz elért. 

És az óta mennyi bánat, öröm, szép, 

És iszony folyt soraim között. Vajon lesz még időm elég, 

hogy elmondjam teljesen mind, amit szeretnék? 

(És lesz-e rá elég szó, és betűkből festett kép) 

Mielőtt legfőbb művem után a pontot kitennék. 

 

Elmondani, hogy csak a szeretet, és csupán az 

lehet az egyetlen, ami bárkit igaz emberré tehet! 

Éjfél múlt, az óra körbe fut, mint bennem a kérdés: 

miért nem szeretitek egymást eléggé emberek? 

A verset írta: Pánczél Miklósné 

 

Tisztelt Csákberényiek! 

Megkezdtem új Solo,és Murray kerti gépek (Permetező,fűkasza,motorfűrész,fűnyíró), ezekhez tartozó olcsó jó minőségű 

kiegészítők(lap, lánc, damil fej, damilok,olajok) és kerti szerszámok forgalmazását. Továbbá, eladó használt gépek: fűnyíró, 

fűkasza, motorfűrész. Vállalok javítást és alkatrész beszerzést. Érdeklődni:+36 70 372 7760 Vagy személyesen Ozsváth János 

Vértes u 2 

 

 

Kedves Csáberényiek 

Arra gondoltam, hogy az én fiatal koromban a lányoknak szégyen volt, ha nem tudtak főzni, varrni, 

hímezni, horgolni, kötni. De a mai világban a számítógép az első hisz már szinte minden avval 

működik és bevallom én is nem rég tanultam meg a használatát, ami nagyon sok örömet okoz most 

már. Azonban a saját készítésű dolgainknak varázsa van annak, aki készíti és annak, aki kapja, mert 

benne van minden szeretetünk. Az életem megváltozott de a segítségemet szeretném felajánlani 

annak, aki szeretne meg tanulni horgolni vagy kötni. 

 Pánczél Miklósné vadvirag5412@freemail.hu 

 

Csákberény Öreghegyen kis panorámás telek eladó 1118 Hrsz. irányár: 900.000 Ft 

Sasváry János 06-22/369-149 

 

 

 

BETYÁRNAPOK CSÁKBERÉNY 2011 
Szeretettel meghívok mindenkit a 2012. augusztus 11.-ére, az új focipályára tervezett, harmadik csákberényi Betyárnapra. A 

szokásos programokon kívül sztárvendégünk lesz Kadlott Karcsi, és Kaczor Feri. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! 

                                                                                          

  Köszönettel: Tókics Mihály 

 

 

TISZTELT CSÁKBERÉNYIEK 

Csákberényért Alapítvány adószáma: 18481343-1-07 Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák működésünket. 
Belátásuk szerint eljuttathatnak készpénzt, amit természetesen nyugtával igazolunk, vagy utalhatnak adományt a Csákberényért Alapítvány 

számlájára, az Alba Takarék helyi fiókjában, ahol az Alapítvány számlaszámát ismerik. 

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

a Csákberényi Óvoda konyhába: Beke Dóra részére. 

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

A cikkeket összegyűjtötte: Beke Dóra Csákberényért Alapítvány Alapítványi Tag.  

A lapot szerkesztette: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős  
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