
       

1 

 

CSÁKBERÉNYI HÍREK 
3. évfolyam 5. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2012. október 17. 

 

FÉLIDŐS AZ ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ  
 

A ciklus feléhez érve elérkezett a számvetés ideje. Ígéretemhez híven szeretném röviden összefoglalni, hogy 

mit sikerült megvalósítani a választási ígéretekből és mi az, amit el kell még végezni a következő két évben. 
 

Gazdaság, költségvetés: 

 

A hivatal működési költségeit radikálisan csökkentettük. Első lépésben az 5 fős létszám 3 főre csökkent, 

majd 2011. július 1-gyel létrehoztuk a Csókakő-Csákberény-Söréd körjegyzőséget, amely 1 fő körjegyzővel 

és 7 fő köztisztviselővel rendkívül költséghatékonyan működik. 

A számok magukért beszélnek: a hitelek fogynak, a készpénz állomány nő: 2012. félév végére sikerült 

elérni, hogy több készpénzünk van, mint hitelünk. 

Minden hitelt és azok kamatait időben törlesztettünk, új hitel felvételét nem tervezünk. Cél, hogy a ciklust 

minimális hitelállománnyal vagy hitelmentesen zárjuk. 
 

Beszámoló 

 

Csákberény Községi Önkormányzat 2012. II. félévi gazdálkodásáról (ezer Ft) 

      

 
2010 2011 

2012. I-

XII. terv 

2012. első 

félév tény 
% 

Nyitó pénzkészlet 
13 690 8 911 15 525 15 525 

 

Bevételek 
115 773 113 736 106 820 56 561 53% 

Kiadások 
120 552 107 122 106 820 52 094 49% 

Záró pénzkészlet 
8 911 15 525 15 525 19 992 

 

      

 

2010 2011 
2012. I-

XII. terv 

2012. első 

félév tény  

Nyitó hitelállomány 30 812 26 123 20 220 20 220 

 
Törlesztés 4 689 5 903 5 903 2 951 50% 

Záró hitelállomány 26 123 20 220 14 317 17 269 

  

 

A stabil pénzügyi helyzet lehetővé teszi, hogy részben saját erőből, részben pályázati forrásból 

elkezdődjenek a beruházások.  
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Elkészült illetve folyamatban lévő beruházások: 

 

Beruházás Forrás Költség Állapot 

Számítógép beszerzés – a hivatal 12 

éves gépeinek cseréje 

saját 286  ezer Ft megvalósult 

Kazán beszerzés – Az óvoda 20 éves 

kazánjának cseréje 

saját 918  ezer Ft megvalósult 

Tófenéki járda építése saját 1 197  ezer Ft megvalósult 

Rigó-köz ároképítés, 

Mansbarth u. ároktakarítás 

a Vértesaljai Vizi 

Társulat finanszírozta 

0 Ft megvalósult 

Bajcsy u. útjavítás garanciális munka 0 Ft megvalósult 

Orondi közvilágítás saját 2 657 ezer Ft megvalósult 

Iskola - Óvoda informatikai labor adomány 0 Ft megvalósult 

Öreghegyi murvás út felújítás megállapodás alapján 0 Ft megvalósult 

Orond szőlőhegyi murvás út felújítás Az orondi gazdákkal 

összefogva 

90 ezer Ft megvalósult 

Tűztorony-kilátó építése elnyert pályázat 1 704 ezer Ft 2013 tavasz 

Temető sétány építése elnyert pályázat 1 191 ezer Ft 2012 október 

Sportöltöző külső hőszigetelése, 

fűtéskorszerűsítés 

elnyert pályázat 2 167 ezer Ft 2013 tavasz 

Focipálya öntözőrendszer elnyert pályázat 2 568 ezer Ft 2012 okt. - nov. 

Orvosi rendelő tetőcsere saját 2 338 ezer Ft 2012 december 

Tollas-ház tetőcsere saját 2 153 ezer Ft 2012 december 

Civil-ház tetőcsere saját 2 137 ezer Ft 2012 december 

Orvosi rendelő külső hőszigetelés, 

belső szárítóvakolat 

saját 2 773 ezer Ft 2013 tavasz 

Tollas-ház külső tatarozás saját 818 ezer Ft 2013 tavasz 

Civil-ház külső tatarozás saját 683 ezer Ft 2013 tavasz 

Öreg hegy közvilágítás saját  2013 

 

Tervezett pályázatok: Kultúrház felújítás, játszótér építés 

 

Helyi vállalkozások támogatása: 

Minden beruházást igyekszünk helyi vállalkozókkal elvégeztetni, hogy a kifizetett pénz helyben maradjon. 

A vállalkozók figyelmét felhívjuk a pályázati lehetőségekre. 

 

Oktatás, kultúra: 
Az óvoda elismerten magas színvonalú munkája mellett jelentősen fejlődött az iskolai oktatás is: elindult az 

angol nyelv tanítása és az informatika oktatás is. Az alapfokú oktatás 2013. januári államosításának 

hatását jelenleg nem lehet felmérni, de a fenntartó változástól függetlenül támogatni fogjuk a csákberényi 

oktatást. 

 

A Kodolányi János Főiskolával stratégiai együttműködést kötöttünk, amelynek keretében együttműködünk 

az oktatás, a településfejlesztés és a turisztika területén. 

A civil szervezetek munkájának köszönhetően Csákberényben egymást érik a színvonalas rendezvények. A 

szervezőket erejéhez mérten támogatja az Önkormányzat. (lsd. lent)  

 

Faluszépítés, közmunka: 

A parkosítás, virágosítás eredménye mára jól látható. Köszönet illeti érte a civil szervezeteket és mindenkit, 

aki virágot, fát fogadott örökbe. A muskátli és rózsa akciót szeretnénk tovább folytatni.  A 

közmunkaprogram véleményem szerint nagyon hasznos, eredménye településünk közterületein, az iskolában 

és óvodában észrevehető.  
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Együttműködés az egyházakkal és civil szervezetekkel: 

A csákberényi közösségi élet motorjai az egyházak és civil szervezetek. Működésüket a képviselők fel nem 

vett tiszteletdíjából támogatjuk. Gazdálkodásukat úgy próbáljuk kiszámíthatóvá tenni, hogy már az év elején 

döntünk a támogatás összegéről, és segítjük őket a pályázatok összeállításában és átfinanszírozásában. 

 

                                                 Támogatások összege:        2011        2 012 

Csákberény S.E. 300 ezer Ft 300 ezer Ft 

Polgárőrség 200 ezer Ft 200 ezer Ft 

Vöröskereszt 100 ezer Ft 100 ezer Ft 

Nyugdíjasklub 100 ezer Ft 100 ezer Ft 

Tűzoltó egyesület 200 ezer Ft 

 Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület 100 ezer Ft 100 ezer Ft 

Bornap 200 ezer Ft 200 ezer Ft 

Betyárnap 100 ezer Ft 100 ezer Ft 

Református Egyház 200 ezer Ft 200 ezer Ft 

Katolikus Egyház 150 ezer Ft 200 ezer Ft 

Csákberény Fejlesztéséért Egyesület - pályázati önerő   350 ezer Ft 

 

1 650 ezer Ft 1 850 ezer Ft 

 

A csákberényi civil szervezetek által 2012-ben elnyert pályázatok 

 

Csákberény Sportegyesülete:  

 Ifjúságvédelmi tábor:                  609.900 Ft 

 Sportöltöző felújítása és öntözőrendszer kiépítése:       5.000.000 Ft 

 

Csákberény Fejlesztéséért Egyesület:  

 Tűztorony építése és temető térkövezése:        3.238.637 Ft 

 

Csákberényért Alapítvány:  

 Retye-Rutya tábor (Csákberény, Csókakő, Söréd):       1.700.000 Ft  

 Hagyományőrző családi nap (Falunap):            139.700 Ft 

____________________________________________________________________________________ 

Összesen:               10.688.237 Ft 
 

Szociális kérdések: 

 

Elindult az adósságkezelési szolgáltatás, mellyel 90% állami támogatás igénybevételével olyan családokon 

próbálunk segíteni, akik képesek és készek is a krízishelyzetből való kilábalásra.  

A programba eddig hat családot sikerült bevonni, akik így „lenegyedelhetik” közüzemi tartozásukat. 

Sajnos segíteni csak azon lehet, aki ehhez partner. 

 

Sport: 

 

Újraindult a korábban megszűnt labdarúgás, a csákberényi felnőtt csapat mára a megye III. 

középmezőnyében szerepel.  

Szeptemberben elindult a gyermek fociedzés, melyen 17 óvodás és alsós általános iskolás gyermek vesz 

részt.  

Rendkívül sikeres volt a nyári Ifjúságvédelmi tábor, melyre 610 ezer Ft pályázati forrást nyerünk.   

Csákberényben számtalan önszerveződő szabadidősport lehetőség van. Működésüket terem térítésmentes 

biztosításával támogatjuk.  

 

Tervek: Folyamatban van az általános iskolások móri úszóedzésének megszervezése.  

Dr. Vécsei László Polgármester
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IFJÚSÁGVÉDELMI TÁBOR CSÁKBERÉNY 
2012. augusztus 13-18. 

Csákberény Sportegyesülete Ifjúságvédelmi tábort 

szervezett általános iskoláskorú csákberényi gyerekek 

számára. 

Az „ottalvós” tábor a Leader pályázat támogatásával 

valósult meg. 

Kedden délelőtt a régi időket idéző erdei harci túrát 

szerveztünk a Vértesben állomásokkal. 

 

A szerdai program lovaglás volt a Tókics tanyán, ahol olyan 

gyerekek is lóra szálltak, és akik állításuk szerint addig 

féltek a lótól…. 

 

Csütörtökön délelőtt átkerekeztünk Csókakőre ahol 

fergeteges kerékpáros ügyességi versenyt tartottunk a Móri 

Rendőrkapitányság segítségével.  

 

 

Pénteken Csákvárra kirándultunk ahol a Geszner ház 

természettudományi gyűjteményének megtekintése után 

Fornapusztára kerekeztünk. Itt pusztabuszos kirándulás 

keretében ismerkedhettek a gyerekek a szürke marhákkal, 

bivalyokkal, kecskékkel és a Vértes madaraival. A 

kirándulást bőséges ebéd és palacsintaparti követte a 

Dohányos házban. 

 

 
 

Ebéd után minden nap „felpolcoltuk a lábunkat egy 

órácskára”. A csendes pihenő ellen ezúttal nem volt 

morgolódás… 

 

Délután előadásokat hallgattunk Zsigmondné Éva nénitől 

dohányzás, egészséges étkezés és párválasztás témakörben, 

Vékás Klaudia rendőr százados pedig drogpervencióról 

tartott előadást amelyeket a gyerekek komoly érdeklődéssel 

hallgattak.  

 

 
 

Délután a gyerekek Boros Nikolett edző vezetésével 

labdáztak, kerékpároztak, és sorversenyeket tartottak. 

Vacsora előtt a csapat pihenésképpen majd’ minden este 

átkerekezett Csókakőre. 

 

Nem csoda, hogy ennyi mozgás után az étvágyra nem volt 

panasz: a napi háromszori főétkezés mellett a 24 gyerek öt 

nap alatt 140 kiló gyümölcsöt pusztított el… 
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A napi program után minden este tábortüzet raktunk majd 

kilenckor takarodó. 

Szombaton fergeteges horgászverseny zárta a tábort az Öreg 

tónál ahol előző este saját kezűleg készített horgászbotokkal 

a 23 versenyző 90 perc alatt 205 halat fogott, amelyeket 

ropogósra sütve jó ízűen el is fogyasztottak. 

Köszönjük minden támogatónak és lelkes szülőnek, hogy 

hozzájárultak a tábor sikeréhez! 

 

Jövőre ismét várunk mindenkit! 

 

Csákberény SE.

 

Fejér Megye Önkormányzatának, Csákberény 

Önkormányzatának és a csákberényi borosgazdák 

összefogásával nagy sikerrel zajlott le a II. Megyenap és 

a 19. Bornap Csákberényben. 

 

A rendezvény fővédnökségét Dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter, védnökségét Dr. Dorkota Lajos 

kormánymegbízott vállalta. 

A rendezvény a Fejér Megyei Közgyűlés ünnepi 

ülésével kezdődött Orondpusztán a játszópajtában ahol 

házigazdaként köszöntőt mondott Vargha Tamás a Fejér 

Megyei Közgyűlés elnöke és Vécsei László Csákberény 

polgármestere.  

A rendezvényt levélben köszöntötte Dr. Fazekas 

Sándor vidékfejlesztési miniszter: „Bízom benne, hogy a 

Fejér Termék Program megerősíti a családi gazdaságokat, a 

kis- és középvállalkozókat; új színt visz a vendéglátásba, a 

falusi turizmusba, és egyre több fiatalba önt hitet, hogy 

érdemes gazdálkodni, családot alapítani; hogy lehet a 

szülőföldön boldogulni”. 

A közgyűlés határozatot fogadott el a Fejér Termék 

program további fejlesztéséről.  

Vargha Tamás elismeréseket adott át a Fejér Termék 

Program népszerűsítéséért végzett kiemelkedő 

tevékenységéért Szmola Edina csákberényi keramikusnak, 

Nagy Róbert László dégi sajtkészítő mesternek, és a Fejér 

Megyei Integrált Szociális Intézmény Gánt-Bányatelepi 

Ápoló-Gondozó Otthonnak.   

A közgyűlés állófogadással zárult amelyen a Provértes 

Közalapítvány szürke marha kolbászát, orondpusztai sajtot, 

Sáfrán András borait, Pataki Attila és Viszló Levente 

pálinkáit és Máhr Zoltánné gyümölcskosarát kóstolhatták 

meg a résztvevők. 

A közgyűlés tagjait és meghívott vendégeit 

pusztabusz vitte a borútra ahol már javában zajlott a Fejér 

Termék Vásár: Kápolnásnyék, Enying, Székesfehérvár, 

Sárbogárd, Bodajk, Csákvár, Polgárdi, Isztimér, Pázmánd, 

Óbarok - Nagyegyháza, Nadap, Fehérvárcsurgó, 

Martonvásár, Előszállás, Sárkeresztúr, Sárszentmihály, Dég, 

Magyaralmás, Szabadbattyán, Dunaújváros, Csákberény, 

Kőszárhegy, Balinka, Vál, Kajászó, Soponya települések 

részvételével.  

A hagyományos főzőversenyen 25 Fejér megyei település 

vett részt. A Mölmanné Erzsi vezetésével és a versenyző 

csapatok tagjaiból összeállt zsűri a bodajki csapat pörköltjét 

értékelte a legmagasabb pontszámmal.  

Nem lehetett megállás nélkül elmenni a rendezvény kiemelt 

vendégeinek, a Vértesi Erdő Zrt. és a Provértes 

Közalapítvány standjai előtt ahol látványos trófeákat 

láthattunk és szürke marha pörköltet és kolbászt 

kóstolhattunk.  

Színpadon egész nap zajlottak a színes programok 

Fejér megyei előadók részvételével: 

Délibáb Dalkör – Soponya, Dream Girls tánc-trió – 

Mátyásdomb-Kisláng, Harangvirág dalkör – Csákvár, Dance 

The Life Táncegyüttes – Székesfehérvár, Fehérvári 

Mazsorett Együttes – Székesfehérvár, New Generation 

Társulat – Székesfehérvár, Szironta Csengettyű Együttes – 

Besnyő, Vasas Táncegyüttes – Dunaújváros, Rozmaring 

nyugdíjas klub kultúrcsoportja – Enying, Horgas Attila és 

Horgas Máté – Triál bemutatója, Szívhang Kórus – Bodajk, 

Závodszky Noémi – Buch Tibor – Vörösmarty Színház 

előadói, Székesfehérvár, Triál bemutató, Keleti Álom 

Hastánccsoport – Csákvár 

Délután egy órakor a Borrendek felvonulásával vette 

kezdetét a megnyitó ünnepség ahol megnyitó beszédet 

mondott Törő Gábor Csákberény országgyűlési 

képviselője, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke.  

 

Sok érdeklődőt vonzott a Faluborház ahol a csákberényi 

boros gazdák borait kóstolhatták ez érdeklődők. 

  

A hagyományos programokat egész napos fakultatív 

programok színesítették:  

 

Gyermekprogramok az ART Kulturális Egyesülettel, népi 

játékok, játszóház,, a Csókakői hagyományőrzők íjász 

bemutatója. Volt egészségügyi állapotfelmérés a Fejér 

Megyei Szent György Kórház jóvoltából, Toyota elektromos 

autó kiállítás és Mezőgazdasági gépbemutató. 

 

Délután kispályás futballmérkőzések zajlottak a megyei 

közgyűlés képviselői, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi 

Központ, valamint Csákberény focicsapatának részvételével. 

A Fejér Megyei Tűzoltóság tűzoltóautó bemutatója ismét 

nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek között. 

 

Sok résztvevőt vonzott a 7 és 13 kilométeres gyalogtúra, 

melynek célállomása a borút eleje volt, így a túrázók is 

elvegyülhettek a bornapi forgatagban.  

 

A bornap a Csákberényi Négyesfogat együttes 

hagyományos utcabáljával zárult.  

 

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és 

támogatásával hozzájárult, hogy Csákberény hírét 

sokan, sokfelé vigyék!  
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ILYEN MÉG NEM VOLT! – AVAGY KIS ISKOLÁNK NAGY NAPJAI 

Szeptember első napjaiban ráleltünk egy pályázati 

lehetőségre: az Erzsébet-program keretében négy napos 

„Őszi kirándulásra” lehetett pályázni. Megpróbáltuk. 

Sikerült! 

Nagy izgalommal készültünk, gyerekek, szülők és 

pedagógusok egyaránt. Hamar elérkezett az utazás 

időpontja. Október 4-én vonattal indult a 27 gyermek és a 4 

osztályfőnök Balatonberénybe. A szállás, a környezet és az 

időjárás kitűnő volt. Ezen a napon belaktuk a faházakat, 

nagyot játszottunk a hatalmas ligetes játszó- és sporttéren. 

Pénteken egész napos kirándulásra mentünk. 

Vonatoztunk Fonyódra, innen hajóval mentünk át 

Badacsonyba, majd innen tovább Keszthelyre vonattal. 

Keszthelyen megnéztük a belvárost, a Festetics-kastélyt, 

jártunk a Marcipán Múzeumban, majd vonattal mentünk 

vissza Balatonberénybe. Jól is esett mindenkinek a meleg 

vacsora, de az összességében elmondható az ételekről, hogy 

meg sem ütötte az óvodai konyhánk által főzött étkek 

színvonalát. Vacsora után, este fél 8-tól a tábor lakóinak (kb. 

300 fő) zenés interaktív gyerekműsort adott a Brumi Bandi 

Band. Jól szórakoztunk, játszottunk, énekeltünk. Ezen az 

estén már nem kellett „ringatni” a gyerekeket, sokkal 

gyorsabban elaludtak, mint az előző este. 

Szombaton sport délelőttöt tartottunk. 

Ebéd után a szomszéd falu – Balatonszentgyörgy – 

határában található Csillagvárba túráztunk. Vacsora előtt a 

4. osztály – október 6. lévén – műsorral emlékezett meg az 

aradi vértanúkról.  

A vacsora után jött a „hab a tortán”! De szó szerint. Ugyanis 

az egyik elsős kisfiúnknak, nevezetesen Nagy Ricsinek ezen 

a napon volt a születésnapja, őt köszöntöttük dallal és 

tortával. Nagy volt a meglepetés és az öröm! Természetesen 

a tortából mindenki kapott egy szeletet. Ezt követően, utolsó 

estéről lévén szó, pakolás szerepelt a programban. Aztán 

gyors tisztálkodás ás takarodó. 

Vasárnap reggel már eléggé fáradtan kelt a csapat. Az igazi 

motiváció az volt, hogy utazunk haza. Gyors 

csomagrendezés, reggeli, aztán irány a vasútállomás, 

vonatozás Székesfehérvárra. A szülők már nagyon vártak 

bennünket, hiszen legtöbbjük még soha nem volt távol ilyen 

hosszú időre a csemetéjétől. 

Összességében úgy gondolom, ragyogó ötlet volt, hogy 

megpályáztuk ezt az őszi kirándulást, még ha voltak is 

félelmeink, kétségeink a gyerekek életkora miatt. 

 

A tábor (szállás, étkezés) 870.000 Ft értékéhez az iskola – a 

még a tavaszi hulladékgyűjtésből maradt pénzét – 156.015 

Ft-ot tett hozzá, így a családoknak semmibe nem került a 

kirándulás.  

Köszönettel tartozunk azonban azoknak a szülőknek, akik a 

gyerekek székesfehérvári vasútállomásra, illetve 

vasútállomásról hazaszállításban részt tudtak vállalni.  

 

Köszönet a gyümölcsökért. Külön köszönet Szabó 

Gábornak, aki a gyerekek csomagjait kisteherautóval oda-

vissza szállította. 

És végül, de nem utolsó sorban köszönet a kollégáknak is, 

hogy segítették ennek a nem mindennapi lehetőségnek a 

kihasználását, tartalmas eltöltését. 

Borbély József 

tagintézmény-vezető 
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TUDNIVALÓK A TERMELŐI PIACON TÖRTÉNŐ ÁRUSÍTÁS 

FELTÉTELEIRŐL 

A csákberényi termelői piac megnyitása tavaszra tolódik, de 

az őszi téli időszakot érdemes felhasználni a felkészülésre. 

 

1. Őstermelői igazolvány kiváltása: 

Őstermelői igazolványt az illetékes falugazdász 

állítja ki. Csákberényi falugazdász: Szabó Gyula, 

aki minden hónap második keddjén fogadóórát tart 

az önkormányzati hivatalban. Az igazolvány 

kiállításához szükséges megnevezni az előállítani 

kívánt terméket, a termelés helyét, a termelési 

terület nagyságát, a művelési ágat, aranykorona 

értéket.  Nyomtatvány elérhető az 

Önkormányzatnál. Szabó Gyula telefonszáma: 

22/400-077. Az őstermelői igazolvány kiváltásának 

díja: 2500 Ft.  

2. Adószám kiváltása:  

Piacon kizárólag adószámmal rendelkező őstermelő 

értékesíthet, ugyanis bizonylat/számla adása 

kötelező.  Adószámot a Fejér Megyei 

adóhatóságnál lehet kérvényezni őstermelői 

igazolvánnyal. Nyomtatvány az Önkormányzatnál 

található. Fejér megyei adóhatóság: NAV Fejér 

megyei központi ügyfélszolgálat: Székesfehérvár, 

Mátyás király krt. 4/B. (Alba Pláza mellett). 

3. Kistermelői regisztráció 

Kiváltása a kerületi főállatorvosi irodában 

lehetséges. (8060 Mór, Zrínyi u. 36.) Ehhez a 

nyomtatvány szintén az Önkormányzatnál áll 

rendelkezésre. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 

kistermelői regisztrációkat eljuttatja az illetékes 

szervhez. A kistermelői regisztrációt követően a 

hatóság helyszíni ellenőrzést végez, amely során az 

előállítás körülményeit vizsgálják (pl. higiénia – 

normál konyhai körülmények megfelelőek). Ezt 

követi az igazolás kiadása. A növénytermesztés 

során történő permetezésekről és a használt 

anyagokról vezessünk naplót! Permetezési napló 

elérhető az önkormányzatnál. A feldolgozott 

termékekről és hozzávalóiról (pl. fűszerek) 

vezessünk nyilvántartást! 

4.  Egészségügyi kiskönyv kiváltása 

 Feldolgozatlan, növényi eredettű termék 

árusítása esetén (pl. gyümölcs, zöldség), 

nincs szükség egészségügyi kiskönyvre.  

 Ha feldolgozott terméket (lekvárt, 

pirospaprika őrleményt, házi 

savanyúságot) szeretnénk értékesíteni, 

akkor egészségügyi kiskönyvet kell 

beszereznünk. Ehhez tüdőszűrés és 

üzemorvosi vizsgálat szükséges. 

Tüdőszűrésre a Móri Rendelőintézetben 

lehet jelentkezni beutalóval. Üzemorvosi 

vizsgálatot pl. dr. Csiák Dániel, 

magyaralmási háziorvos végez. 

Üzemorvosi vizsgálat díja: 8.000 Ft.  

5. Nyugtatömb/számlatömb/egészségügyi kiskönyv 

vásárlása: 

Nyugtatömböt/számlatömböt/egészségügyi 

kiskönyvet nyomtatványboltban lehet beszerezni. 

Ehhez az őstermelői igazolvány és adóazonosító 

kártya bemutatása szükséges.  

Fontos tudnivalók az őstermelői tevékenységgel 

kapcsolatban: 

 A csákberényi termelői piacon nyershúst és hűtést 

igénylő tejterméket nem lehet majd árusítani. 

Húskészítmény értékesítése engedélyezett (pl. 

füstölt kolbász, szalonna). 

 Ha kizárólag húsok füstölését végezzük, akkor is ki 

kell váltani a kistermelői és őstermelői engedélyt. 

 Őstermelőként csakis saját termelésű árut lehet 

értékesíteni.  A termelői piac célja, hogy a gazdák 

előállított termékeiket helyben értékesítsék. 

 Reméljük, hogy a szükséges adminisztráció nem 

riasztja el a gazdákat a piaci értékesítéstől és minél 

többen fogják árulni termékeiket a termelői piacon!  

 Felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk az 

Önkormányzatnál. 

 

 
8000. Székesfehérvár, Petőfi u. 3. 

Csákberényi képviselet Dózsa György út 6. 

Tel. 06 20 454 5197 
Internet: www.marcz.hu E-mail: ingatlan@marcz.hu  

 

Értékesítéskor közvetítői díjunk 

3%+áfa, de minimum 150 e Ft, amely magába foglalja, hogy 

felvesszük az adatbázisunkba az ingatlan paramétereit, 

kimegyünk fényképeket készíteni, segítünk kialakítani az 

ingatlan irányárát, folyamatosan hirdetjük a weboldalunkon  

 

és a saját kiadású Fejér Megyei Ingatlan című 2 havonta 

megjelenő újságunkban, egyéb médiákban időszakonként. 

 

Mindezekért felvételkor kérünk 5.000,- Ft-ot, amit a 

közvetítői díjból természetesen levonunk. 

 

HITEL ÜGYINTÉZÉS HELYBEN! 

 

Vissza nem térítendő állami támogatás, fix és alacsony 

kamatozású, forint alapú hitelek. 

 

Hitel típusok: 

 személyi kölcsön 

 Jelzálog 

 Lakásvásárlási 

 Vállalkozói 

 Széchenyi kártya 

 Folyószámla, ill. forgóeszköz 

 Projekt finanszírozása 

http://www.marcz.hu/
mailto:ingatlan@marcz.hu
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MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk és várjuk Csákberény 

valamennyi polgárát az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 56. évfordulójából rendezett 

megemlékezésre, 

2012. október 23-án! 

 

Program: 

16.30  Mise a Katolikus templomban 

17.00 Orgonahangverseny a Katolikus 

templomban orgonál: Mórocz Tamás 

plébános 

17.40  Tamás atya ünnepi köszöntője 

17.45  Koszorúzás a kopjafánál.  

Ünnepi beszédet mond: Brunner 

Vilmos református lelkész 

18.00  Fáklyás felvonulás a temetőbe, az 

emlékezés gyertyáinak meggyújtása  

Máhr Ferenc Fohász című szobrát 

felavatja Dr. Vécsei László 

polgármester 

 

 

 

MI NEM MEGYÜNK EL… 
 

Mi nem megyünk el – parasztok vagyunk 

A röghöz köt szívünk, meg a két karunk. 

Két lábunk mélybe fúró gyökér, 

Egész lényünk a föld szívéből él. 

Ó nekünk drága föld anyatest, 

Kiszakadni belőle nem lehet! 

S ha könnyek is sózzák kenyerünk, 

Mi nem megyünk el, mert itt a helyünk. 

 

Mi nem megyünk, ha mások mennek is, 

Kiket csábít a kalandvágy, mese, kincs. 

Minket kötnek a barázdák, kötelek. 

Köt a hűség, köt a földszeretet. 

Nekünk itt kell markolni az ekét, 

A magvetők örök írószerét. 

Életeket írunk, szántunk és vetünk, 

Mi nem megyünk el, mert itt a helyünk! 

 

Mi itt maradunk, e föld a hazánk, 

Nem hagyhatja el a fát a faág. 

Bölcsőnk, sírunk, a barázdameder, 

Mely olyan mély, mégis az égig emel. 

Minket is fog a friss pacsirtaszó. 

Búzamező, a mindig bíztató. 

-Tűző napunk és csillagos egünk 

Mi nem megyünk el, mert itt a helyünk! 

 

Ezer éve, hogy itt a helyünk nekünk, 

Ha viharok rázzák is fészkünk. 

Ha elmennénk, megindulna a föld, - 

Felkelnének a virágos mezők! 

Elénk állnának utak és tanyák 

Botor lábunkat megállítanák! 

S legyen mosoly, könny, mely szemünkbe gyűl, 

Itt kell maradnunk, mert itt a helyünk. 

 

Dadi János 

Kocs, 1956 

 
 

 

 

KEDVES BARÁTAIM - 

FOLYTATÓDIK a „PUSZTAVÁMI 

ESTÉK” SOROZAT  
Helye: Pusztavám Művelődési Ház 

2012. október 30. kedd 

17,00  fotókiállítás megnyitó a 

Fénnyel Festők Klubja – „a Mi világunk” című kiállítása 

18,00 óra előadás, címe: A hit szerepe a gyógyításban 

Vendég: Papp Lajos szívsebész-professzor 

( előadás után könyvdedikálási lehetőség ) 

Mindenkit szeretettel várunk!  

 

KOSZORÚ RENDELÉS 
  Tisztelt Csákberényiek! 

 

Halottak napjára koszorú kapható és rendelhető október 20.-

tól mindennap 12:00-től 20:00-ig. Továbbá adventi és 

karácsonyi koszorú rendelhető. Ezt kérem, 1 héttel előbb 

jelezzék. 

Tisztelettel: Fügedi Zoltánné 

8073 Csákberény, Bajcsy út 26. 

Telefonszám: 06 70 6158710 
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Csákberény címeres és hímzett Fruit 

of the Loom pólók kaphatók 2.500 

Ft-os áron M, L, XL és XXL 

méretben a községházán. 

Megújul a községháza 
Végéhez közeledik festés és burkolás a 

községházán melynek során megújul a 

folyosó, a váró és a házasságkötő terem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDŐSEK NAPJA A KULTÚRHÁZBAN 

  
Meghitt hangulatban zajlott az idősek napja a csákberényi kultúrházban 2012. szeptember 28.-án. A 

színvonalas műsort komoly előkészítés és gyakorlás előzte meg. A sok vidám és néha könnyes 

szem mindent elárult a rendezvény és a műsorok színvonaláról. Az eseményről készült összes képet 

megtekinthetik, letölthetik a: 

https://picasaweb.google.com/103361742004941140504/IdosekNapjaCsakbereny20120929?authus

er=0&feat=directlink internetes weboldalról. Amennyiben valaki szeretné kinyomtatott 

formátumban bármelyik képet emlékbe eltenni, keressen meg.  

 

Tisztelettel: Dezső József - Rigó köz 5.  

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/103361742004941140504/IdosekNapjaCsakbereny20120929?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/103361742004941140504/IdosekNapjaCsakbereny20120929?authuser=0&feat=directlink
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AUTÓSZERELÉS 

Gyorsjavítások, motorjavítás, olajcsere anyaggal együtt 

(olaj + szűrő) 7500-Ft-tól. 

Személyautó, kisteher gépkocsi, 4 x 4.  

 
Gumiszerelés – Centrírozás 1000-Ft/db. 

Használt, jó állapotú használt gumik 3000-Ft-tól. 

Új gumik akciós áron. 

Szarka Zsolt 

Csákvár, Kossuth út 30 

(Főút Bicske felé) 

 

 

 

SZÁMÍTÓGÉPES GÉPJÁRMŰ 

DIAGNOSZTIKA 
Hibakódok kiolvasása, javítása, majd törlése 

Személyautók szakszerű mechanikus és elektromos 

javításai, gyors hibaelhárítások. 

Műszaki vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás 

Személygépkocsi alkatrész forgalmazás a listaárhoz képest 

15% kedvezménnyel 24 órán belül. 

 
 

Jocy Autószerviz és Autósbolt – Rigó köz 5. 

Tel. 06 30 664 2890  

 

FIGYELEM! FONTOS KÖZLEMÉNY!! 

Az év utolsó napját egy fergeteges Szilveszteri Bulival 

szeretné zárni a Csákberényért Alapítvány! 

A remek hangulatról a Négyesfogat Zenekar 

gonoskodik! Asztalfoglalás mellé egy-egy üveg 

pezsgőt adunk asztalonként, a 2000-Ft-os belépő pedig 

ételt is tartalmaz.  

A részleteken még dolgozunk. A következő újságban 

már a teljes program benne lesz. 

 

Csákberényért Alapítvány 

 

  

 

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 Telefonszáma: 06 20 525 4297 

A lapot szerkesztette: Dezső József Önkormányzati Képviselő – Kommunikációs Felelős Telefonszáma: 06 30 664 2890 

Megjelenik 2 havonta, 500 példányban Nyomdai munkák: Creative Press – Székesfehérvár 

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

