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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
4. évfolyam 1. szám     Csákberényért Alapítvány Lapja   2013. február 15. 

 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG 2013. ÉVI RENDEZVÉNY TERVE 

Rendezvény Várható időpont Várható helyszín Szervező Elérhetőség 

Iskola nyílt nap 2013.03.09. Iskola Iskola Borbély József 

Március 15. 

megemlékezés 

koszorúzással, ünnepi 

műsorral 

 

2013. 03.15. 

10.00 

 

Művelődési ház, 

emlékmű 
Iskola, önkormányzat Borbély József 

Sport és nőnapi bál 2013.03.16. Művelődési ház Csákberény SE. Szabó Gábor 

Tojásgurítás 
2013.03.23. 

14.00-18.00 

Kopasz dombok 

(páskomi dombok) 
Nefelejcs Egyesület Sáfrán Andrásné 

Jótékonysági ovis nap 

(marhavágás) a tanyán 
2013. 04.13. Orondpuszta Óvoda Sáfrán Andrásné 

Borverseny  2013. 04.20. Művelődési ház . Hegyközség Sáfrán András 

Rétes fesztivál,  

Pálinkaverseny, 

Májusfaállítás 

este bál 

2013. 04.27. 
Művelődési ház, 

Merán park 

Nefelejcs Egyesület, 

Polgárőrség, 

Tűzoltóság 

Dr. Vécsei László, 

Szabó Gábor, 

 Pataki Attila 

„Szemétszüret” 2013. 05. 11. A falu és környéke Önkormányzat, iskola Borbély József 

Iskolai gyereknap, 

Ovis évzáró 
2013.05.31. Iskola Iskola Borbély József 

Ovis családi nap 2013.06.07. Óvoda Óvoda Sáfrán Andrásné 

Iskolai évzáró 2013.06.15. Iskola Iskola Borbély József 

Péter-Pál napi 

fogadalmi ünnep 
2013.06.30.  Katolikus Egyház Kőrösi Ödön 

Mártír papok emlékére 

- emlékműsor, 

koszorúzás 

2013. 07. 14. 

10.30. 

Emlékmű, alsó 

iskola 

Egyházak, 

önkormányzat 
Dr. Vécsei László 

Retye-rutya tábor 2013.07. 22-26. Régi alsó iskola Nefelejcs Egyesület Sáfrán Andrásné 

Falunap 2013. 07. 20. Focipálya Alapítvány Dr. Kovács Krisztina 

Sólyom tábor 2013.08.04-10.   Balázs Judit 

Betyár nap 2013. 08.10. Focipálya Tókics Mihály Tókics Mihály 

Sporttábor 2013.08.12-17. Focipálya Csákberény SE Szabó Gábor 

Szt. István, az 

államalapító - az új 

kenyér ünnepe, Civil 

házavatás 

2013.08.20. 

09.30. 
Katolikus templom 

Önkormányzat, 

Egyházak 
Dr. Vécsei László 

Tanévnyitó 2013.09.01. Iskola Iskola Borbély József 

Bornap 2013.09.21. Orond szőlőhegy Boros gazdák Sáfrán András 

Öregek napja 2013. 09.28. Műv. ház Vöröskereszt Huszár Lászlóné 

Megemlékezés 

az 1956-os 

forradalomról 

2013. 10.23. 

 

Katolikus parókia 

udvara 

Önkormányzat 

 
Dr. Vécsei László 

Márton napi búcsú 2013.11.10. Merán park Önkormányzat Dr. Vécsei László 

Újszülöttek köszöntése, 

emlékfa ültetés 
2013.11.13. Hősök tere, ovi 

Önkormányzat 

Nefelejcs Egyesület 

Dr. Vécsei László 

Sáfrán Andrásné 

Adventi játszóház-

felnőtteknek 
2012.11.25. óvoda Óvoda  Sáfrán Andrásné 

Adventi gyertyagyújtás 
2013.12. 

01,08,15,22. 

A falu központban 

állított Betlehemnél 
Nefelejcs Egyesület 

Sáfrán Andrásné 
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FARSANGI KÖSZÖNŐ 

A Csákberényért Alapítvány szervezésében, február 

09.-én megrendezésre került, a falu harmadik FARSANGI 

bálja! A talpalávalót a Négyesfogat együttes biztosította. 

Több mint 200-an öltöztek jelmezbe, ami kis településünk 

lélekszáma alapján fantasztikus siker! 

A jelmezversenyt Boha Csabi és Párja nyerte, a 

Besenyő családhoz véletlenül került Parittya Setét Antal 

(Anti Bácsi) és Besenyőné Bényei Margit jelmezeivel.  

A maszkkészítő versenyre is szép számmal készültek 

remekművek, melyekre a bál ideje alatt lehetett szavazni. A 

maszkkészítő versenyt Kaiser Csilla nyerte meg.  

 

Az Alapítvány ezúton is szeretné megköszönni minden 

támogatónk segítségét, hogy mind anyagilag, mind 

fizikailag hozzájárultak e rendezvény sikeréhez. 

 

Egybenyílt a nagy és kisterem, korszerűsödött a 

fűtési rendszer, lecserélődött a falburkolat, sok 

tombolaajándék, sütemény, és ital érkezett felajánlásból.  

 

Jövőre veletek, ugyanitt! 

Dezső József 

Kommunikációs Felelős 

  

 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2013. január 1-jétől az ápolási díjra, az egészségügyi 

szolgáltatásra, valamint a közgyógyellátásra való 

jogosultság megállapítása a járási hivatal hatáskörébe 

került. 

A Móri Járási Hivatal ügysegédje - Tóth Enikő - keddi 

napokon délelőtt 9 órától 10 óráig tartózkodik 

Csákberényben, a Polgármesteri Hivatalban és 

készséggel áll az ügyfelek rendelkezésére. 

Tóth Enikő telefonszáma: 22/563-069 

Köszönjük! 

Právetzné Erzsi 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az óvoda konyhán továbbra is lehetőség van 

ebéd befizetésére és elvitelére. 

Külső étkezők térítési díja  600.-Ft/ ebéd 

Óvodai térítési díja    480.-Ft/nap 

Napközi térítési díja  480.-Ft/nap 

Menza térítési díja     370.-Ft/nap 

A térítési díjak befizetése minden hónapban előre 

(tárgy hónap) történik.  

Az ebéd elvitelére 11.30 – 14.00 között, későbbi 

időpontban csak csere éthordó biztosításával van 

lehetőség. További információkért keressék az óvoda 

konyhán, 424-174 telefonszámon Beke Dórát vagy 

Németh Lajosnét, illetve az önkormányzatnál 200-

106 telefonszámon Szakács Zoltánnét. 

Lehetőség van továbbá szociális étkeztetésre és 

gondozásra. Felvilágosításért keressék Czirák 

Józsefnét a 06-30/755-5407 telefonszámon 8–16 óra 

között.

MEGHÍVÓ  

   
Kedves Csákberényiek, 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2013. február 

22-én, délután 17 órára az iskolába egy nagyon 

érdekes és izgalmas előadásra!  

Az előadás témája: egy egerészölyv-fióka felnevelése 

és a természetbe történő visszavadítása. 

Az előadást tartja: dr. Székely Sándor 

 

Gyertek, jöjjenek! Várunk mindenkit szeretettel. 

Borbély József  Tagintézmény Vezető 
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ISKOLAI KRÓNIKA 

 
Közel négy hónapja nem adtunk hírt magunkról, pedig sok 

minden történt ez idő alatt. S hogy fölöslegesen ne 

szaporítsam a szót, igyekszem kronológiai sorrendben 

beszámolni iskolai életünkről. 

Az Őszi kirándulásunk után – melyről az októberi 

Csákberényi Hírek hasábjain beszámoltam – bizony kellett 

majd egy hét, mire visszarázódtunk a rendes iskolai 

kerékvágásba.   

Október 26.-án Kincsesbányán jártunk 3 tanítványunkkal, az 

ottani általános iskola Kazinczy-napok alkalmából 

meghirdetett alsós komplex tanulmányi versenyén. A 

megmérettetésen 16 iskola diákjai vettek részt. Kis 

csapatunk – Fűrész Kristóf 2. Czéh Csaba 3.  Rácz Barnabás 

4. osztályos tanuló – az előkelő V. helyezést érte el. 

Emléklap és könyvutalvány volt a jutalmuk. Október 29-től 

november 4-ig őszi szünet volt iskolánkban is.  

November 20-án Nagy Renáta 4. osztályos tanulóval 

Fehérvárcsurgón jártunk körzeti népdaléneklési versenyen. 

Nagy-nagy örömünkre Renáta kategóriájában a III. 

helyezést érte el. 

Az adventi hangulat megteremtéséhez idén is egy gyönyörű, 

nagy asztali koszorúval járult hozzá Fügediné Rózsika.   

December 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás. 

Ugyanezen a napon a móri Dragon Aqua SE által rendezett 

Családi Mikulás kupán Vécsei László 4. osztályos tanuló a 

kiváló I. helyezést érte el.  

Advent második vasárnapján az óvodával közösen adtunk 

műsort a Falu karácsonyfájánál. December 15.-én 

szombaton – igazodva az általános állami munkarendhez – 

nálunk is munkanap volt. 

December 21-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon 

karácsonyi ünnepélyt tartottunk. Hagyományosan 

megajándékoztuk egymást, s a Szülői Munkaközösség is 

kedveskedett a gyerekeknek egy kis ajándékkal. A 

karácsonyfát a Zsigmond családnak, Bettinek köszönhetjük, 

a mézeskalácsot Fügediné Nagy Rózsának.  

A téli szünet után – január 3-án – csütörtökön jöttünk 

először iskolába. Másfél hét elteltével félévet zártunk, majd 

január 18-án félévi értesítőt osztottunk. Eredményeink 

röviden a következők:   

 az első osztályosok valamennyien teljesítették a 

tantervi követelményeket 

 a második osztály félévkor még szöveges értékelést 

kapott, de a „fő tárgyak” százalékos átlaga 89 % 

 a harmadik osztály tanulmányi átlaga 4,1 a negyedik 

osztályé 4,6 

 21 dicséretet osztottunk ki a félév alatt 

 tanulóink egy főre eső hiányzása 11,6 óra 

Január 23-24-én megtartottuk a félévértékelő szülői 

értekezleteket. Megbeszéltük a közelgő farsanggal 

kapcsolatos dolgainkat.  

Február 1-jén aztán elérkezett a gyerekek számára oly 

nagyon várt farsang. Délelőtt már feldíszítettük az iskolát, 

lelkes szülők már megtették az előkészületeket a délutáni 

programokhoz, aztán fél három körül kezdett benépesülni a 

ház jelmezes gyerekek zsivajával. Az egészséges gyerekek – 

igen, már ekkor felütötte fejét az influenza – mindegyike 

beöltözött. Ragyogó ötletességről tettek tanúbizonyságot az 

anyukák, apukák. A zsűri (Tollasné Zsuzsa néni, Schüller 

Fülöpné Márti néni és Beke Dóra) nehéz helyzetben volt az 

értékelésnél. A legjobbnak a Léghajós, a Zombi, az 

Ajándékdoboz, Pókanyó és a Zsákbamacska bizonyult.   

 A jelmezes felvonulást a 4. osztály még megfejelte egy 

közös produkcióval is, beöltöztek „Hófehérkének és hét 

törpének”. A délután és kora este aztán jó hangulatban 

zajlott, volt tombolasorsolás, szendvics, sütemény, üdítő és 

természetesen játék! 

Aztán jött a február 4., hétfő egy csomó hiányzóval. 

Végképp elkapott bennünket a járvány, így aztán a néhány 

egészségessel maradt a gyakorlás, az anyaggal tovább menni 

értelmetlen lett volna. Péntekre (február 8-ra) már csak 7 

gyermek lézengett az iskolában. Természetesen a 

pedagógusokat sem kerülte el a nyavalya, a nevelőtestület 

50 %-a dőlt ki a sorból. 

De reméljük, hogy néhány nap, és ismét teljes létszámmal, 

egészségesen vethetjük bele magunkat a tanulásba.    

 

2013. február 10.       

 Borbély József 

 Tagintézmény-vezető 
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KARITÁSZ HÍREK 

A 2012-es év összefoglalója: 

Az anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogattuk a 

rászoruló családokat tartós élelmiszerből általunk 

összeállított csomagokkal. Húsvétkor 17, karácsonykor 

10 családnak tudtunk így segíteni, megkönnyíteni az 

ünnepi készülődést. Ezen csomagok tartalmát a 

katolikus templomban elhelyezett Karitász perselyben 

összegyűlt pénzből vásároltuk. A tartalmas csomagok 

összeállításában a helyi zöldséges üzlet tulajdonosa 

segített jelentős árkedvezményeket nyújtva. 

Köszönjük! 

 

  Húsvétvasárnap megszentelt kalácsot, Szent Erzsébet 

napján megáldott kenyeret osztottunk szét szentmise 

után a hívek között. 

 

  Bekapcsolódtunk az Egymilló csillag a szegényekért 

akcióba, a Karitász feliratú gyertyákért bejött 

adományokat is a fenti csomagokra költöttük.  

 

  Szeretetvendégséget szerveztünk az év folyamán öt 

alkalommal, így az ökumenikus imanapon januárban, 

augusztus és szeptember hónapokban, Szt. Márton 

napján, végül az adventi gyertyagyújtás alkalmával. 

Köszönet illeti a bolt és a vendéglő vezetőit és 

dolgozóit, akik adventben a „téli italok” készítésének 

költségeit teljes egészében magukra vállalták. Nem 

különben köszönjük mindenkinek, akik alkalomról-

alkalomra az enni- és innivalóról kérés nélkül 

gondoskodtak. 

 

  Az év folyamán 6 alkalommal válogathattak a falu 

lakói az adott évszaknak megfelelő ruhák közt. A 

ruhakészlet rendszeres frissítésében nagy segítséget 

nyújt egy csákberényi kötődésű, székesfehérvári 

házaspár. Ők a Prohászka templomban végeznek 

hasonló szeretetszolgálatot. Köszönjük, hogy még ránk 

is jut erejük, idejük! 

 

  Az EU-tól származó, már-már megszokott tartós 

élelmiszersegély osztás 2012-ben elmaradt. 

Megérkezett viszont a szállítmány (1150 kg) 2013. 

január 11-én. Ennek elszállítását a szabadbattyáni 

raktárbázisról szintén egy helyi vállalkozó ingyen 

végezte kis-teherautójával. Hálásan köszönjük neki 

önzetlenségét, és azoknak is, akik a 62 háztartás 

részére szóló adomány szétosztásában részt vettek. Jól 

jön ilyenkor a segítő kéz.  

  Bízunk benne, hogy ezen adomány jelent bizonyos 

segítséget a családok mindennapi gondjai közepette. 

Várjuk, hogy őszintén forduljanak hozzánk azok, 

akiknek életkörülményei rosszabbodtak, illetve 

tudomásukra jutott, hogy embertársuknak megélhetési 

gondjai vannak. 

Megpróbálunk nekik is segíteni. 

 

  Pályázatok megírásában, és annak célba juttatásában 

működtünk közre azon lakosok esetében, akiknek az 

életminőségét bizonyos eszközök beszerzésével 

javítani lehet. Azok esetében van erre lehetőség, 

akiknek egészségi, és vagy szociális körülményei ezen 

eszközök beszerzését bizonyíthatóan indokolják. Az év 

folyamán 5 pályázatot adtunk be, ebből 4 esetben 

nyertünk, és vásárolhatta meg a pályázó a neki 

szükséges eszközt.  

 

Fontos tudni, hogy a pályázatokhoz az anyagi hátteret 

a „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a 

Rászorulókért nevű szervezet biztosítja. Ezt az 

alapítványt a Fehérvár Travel Kft. hozta létre, saját 

karitatív tevékenységének koordinálására. Hála nekik, 

és összes munkatársuknak sok munkájukért! 

 

Jelmondatuk:  

„Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a 

szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség.” 

 

Az összefoglalót még egyszer végignézve feltűnik, 

milyen sokszor fordul elő a „köszönjük”! 

 

Igen, ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ilyen sok egyén és 

szervezet együttműködésére, önzetlenségére van 

szükség. Lehet, hogy az adomány az érintett számára, 

annak anyagi értékét tekintve csekélységnek tűnik, de 

fontos, hogy ő azt is lássa benne, nincs egyedül, ha 

nagyobb bajban van, van kihez fordulnia. 

 

Így mondunk ismételten köszönetet mindazoknak, 

akik a múlt évben munkánkat segítették! 

 

Kőrösi Ödönné (Marika) 

Csákberény, 2013.02.01. 
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VISSZATEKINTÉS – VÖRÖSKERESZT 2012  

Elhagyva a 2012-es évet, pár mondattal felelevenítem 

a mögöttünk hagyott eseményeket. 

Egyik legfontosabb szervezési teendőnk az évi 3-4 

alkalommal történő véradás lebonyolítása. 

 

Tavaly több mint száz véradó segített önzetlenül beteg 

embertársainkon. 

November 27.-én van a véradók napja, így az év végi 

taggyűlésünket erre az időpontra időzítjük. A 

taggyűlésen felköszöntjük a jubiláló véradóinkat. 

 

Megérdemlik, hogy megnevezzük őket: 

 

10 alkalommal véradó:  Czirák Gáborné 

20 alkalommal véradó:  Dr Kovács Krisztina 

30 alkalommal véradó:  Fülöp József 

Brudi Ferenc 

Máhr István  

 Bud Zsolt 

ifj.Márton  László 

Nemes Róbert 

id. Schüller Fülöp 

40 alkalommal véradó: Németh András  

50 alkalommal véradó: Spikut Katalin 

Bottyán József  

Knausz Csaba 

 

2013-ban 4-szeri véradást tervezett a területi 

Vörökereszt. Az első már lezajlott január 21.-én. 

A következő időpontok:   - április 22. 

- augusztus 5. 

- november 4. 

Kérjük, hogy akinek az egészsége és a kora 

megengedi, tervezze be a véradást. 

 

További munkánk időrendi sorrendben röviden a 

következők: 

 

Március: egy idős beteg vöröskeresztes tagunkat 

látogattuk meg, aki sok éven át támogatta munkánkat. 

Április: Dr. Nagy Lenkétől hallottunk egy nívós 

előadást a magas vérnyomásról. 

Május: Az Önkormányzat által szervezett 

„szemétszüreten” vettünk részt szép számmal. 

Július: Falunapon babgulyást főztünk és az EÜ. sátor 

munkáját segítettük. 

Szeptember: 29.-én volt a legtöbb munkát igénybe 

vevő rendezvényünk, az Idősek napja. Köszöntöttük 

azt, a 185 társunkat, akik betöltötték a 65. életévüket. 

Műsorral és uzsonnával kedveskedtünk a 

jelenlévőknek. Aki betegsége miatt nem tudott eljönni, 

otthonában látogattuk meg. 

 

Állandó programunk: „ruha börze” működtetése, az 

önkormányzattól kapott helyiségünkben. Keddenként 

tartunk nyitva: - télen  16-17 óráig 

- nyáron 17-18 óráig 

Szívesen fogadunk feleslegessé vált tiszta ruha-és 

cipőadományt, melyet ingyen veszünk át és adunk 

tovább. 

Gyógyászati segédeszközöket is tudunk adni a 

rászorulóknak (járókeret, gurulós járókeret, szoba wc). 

Előfordul, hogy nincs készletben és várni kell rá. Az 

eszközöket a területi Móri Vöröskereszttől kapjuk és 

nekik sincs mindig készletük de eddig rövid várakozás 

után tudtak segíteni. 

 

A Móri Vöröskereszt „babyszitter” és ápoló-gondozó 

tanfolyamot szervez, mely kb. két hónapos időtartamú 

és 39 ezer forintba kerül. 

6-7 személy jelentkezése esetén akár helyben is 

indulhat képzés, csak a helyet kell biztosítani. A kapott 

igazolással el lehet itthon, de akár külföldön is 

helyezkedni (nyelvismeret szükséges). A Vöröskereszt 

munkalehetőséget is közvetít helyben és külföldre is. 

 

Végére hagytam a köszönetnyilvánítást az 

Önkormányzat anyagi és egyéb támogatásáért, mindig 

pozitívan állnak kéréseinkhez. A rendezvényeinkhez 

helyiséget és fizikai segítséget biztosítanak. 

 

Köszönjük azoknak az asszonyoknak is a segítségét, 

akit, ha kérünk süteményt sütnek és köszönet az 

Óvodai konyhásoknak  az Öregek napi főzésért. 

 

Utoljára 10 tagú vezető társaimnak mondok köszönetet 

nélkülük a fenti munkák nem történhettek volna meg. 

 

Mindenkinek jó egészséget kívánok az idei 

tevékenységhez is! 

 

Tisztelettel: Huszár Lászlóné 

vk titkár 
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VISSZATEKINTÉS - FAGYÖNGY NYUGDÍJASKLUB 2012 

Eltelt egy év, ideje számba venni a elmúlt időszak 

eseményeit.  

A klub élete hasonló módon zajlott, mint az előző 

években. 

 Tavasszal egészségügyi előadást hallgattunk, dr 

Vári Csabáné  előadásában az időskor gyakori 

betegségeiről, hasznos ismeretekkel gazdagodtunk.  

 Borbély Zsuzska "Népzene a XX. század 

zenéjében" címmel tartott előadást. A megjelent 

közönség érdeklődéssel hallgatta  a vetítéssel, 

fuvola muzsikával illusztrált  előadást. 

 A falu parkjainak, emlékműveinek gondozásában 

vettünk részt. Négy alkalommal 8-10 fő, két 

alkalommal 2-3 fő dolgozott. A nyugdíjas klub 

tagsága ezzel járult hozzá a falu szépítéséhez. 

 Májusban a megye nyugdíjas klubjainak 

találkozóján, Bodajkon egy kellemes napot 

töltöttünk 

 Kirándulást szerveztünk Tamási és Agárd 

gyógyfürdőibe. Az egész napos program felüdülést 

jelentett a résztvevőknek. 

 A falunapi kézműves kiállításon öt nyugdíjas 

klubtag mutatta be alkotásit. A kiállítás 

felügyeletét a klub tagjai vállalták. 

 Havonta két alkalommal Kőrösiné, Marika 

vezetésével  énekpróbát tartunk. Az ünnepeken 

(március 15., Falunap, Betyárnap, Idősek napja) 

egy-egy népdalcsokorral  szerepeltünk. Szeretettel 

várjuk azokat, akik szívesen énekelnek/. /  

 Székesfehérvár belvárosában, - a falunkban élő- 

Csanádi  Gabriella kalauzolt  bennünket, a 

nevezetes épületek  érdekességeire  hívta fel 

figyelmünket,, amelyek felújításán, mint 

restaurátor dolgozott. 

 Egyik Októberi délutánon a Bory-Vár 

felfedezésére indultunk. Ágoston Béláné 

ismerősként üdvözölte a csákberényi látogatókat, 

és mondta el a vár építésének történetét. A 

képtárban a csodálatos gyűjtemény  bemutatása 

közben  mesélt a nagyszülők (Bory Jenő és 

Komócsin Ilona) életéről, művészetéről. 

 A névnapokat megünnepeltük, a délutáni 

beszélgetéseket vidám nótázással zártuk. 

A klub taglétszáma 37 fő. Sajnos két  tagunktól 

búcsúzni kellett, emléküket megőrizzük. A 

községünkben  dolgozó civil szervezetek munkáját 

segítjük, rendezvényeiken  részt vállalunk a 

feladatokból. 

Az idei évben  kirándulást, és többféle programot is 

tervezünk. A nyugdíjas klub tevékenységéhez,, 

életéhez új tagok jelentkezését várjuk, hogy  a falu 

életébe nagyobb aktivitással tudjunk részt venni.    

Barta Viktorné 

 

TŰZOLTÓ EGYESÜLET ÚJRAINDÍTÁSA 

Tisztelt Csákberényiek! 

Szeretnénk újraéleszteni a helyi tűzoltó egyesületet, és 

ehhez kérjük a lakosság segítségét, támogatását. 

2012-ben újabb 3 fő sajátította el a 40 órás Tűzoltó 

alaptanfolyamot, így már 16 fő rendelkezik szakmai 

képesítéssel. Sikeres vizsgát tettek: Huszár Gábor, 

Lóderer Zoltán, Végh Csaba. Nekik ezúton is 

gratulálunk! 

 

Terveink a 2013-as évre: 

- tűzoltó autó üzembe helyezése, vizsgáztatása 

- tűzoltó szertár felújítása 

- aljzatbetonozás 

- ajtók festése 

- külső tereprendezés 

- egy új Szt. Flórián szobor állítása (tűzoltók védő 

szentje), és a szobor fölé egy féltető építése 

Az idén is megrendezésre kerül a kismotor fecskendő 

verseny, ahol évek óta sikeresen szerepelt csapatunk. 

Szeretnénk, ha az iskolások is bekapcsolódnának ebbe a 

versenybe és az egyesület életébe, ezért várjuk a fiatalok 

jelentkezését. Az újság következő számában a toborzás 

pontos helyszínéről és időpontjáról bővebb felvilágosítást 

közlünk.   

 

Terveink megvalósításához bármilyen támogatást 

szívesen fogadunk. 

 

Ezzel kapcsolatban érdeklődni Huszár Tamásnál lehet. 

telefonszámom: 06 20 357 2514  

 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében köszönettel: 

Huszár Tamás 
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„VADAK” A TEMETŐKBEN 

Sok évi, rendszeresen visszatérő kártételek után, amit a 

temetőt „látogató” erdei vadak okoztak, azt hittük, végre 

fellélegezhetünk. Nagy megnyugvás volt, amikor az 

elmúlt nyáron a VÉRTESI ERDŐ ZRt, temetőink északi 

és keleti oldalán, mintegy 300 m hosszban a vadkerítést 

kicserélte, új oszlopokat elhelyezve, és dróthálót feszítve 

közéjük. Mindezt, rövid megbeszélést és helyszíni 

szemlét követően, jó minőségben elkészítették. Köszönet 

illeti mindenképpen a fenti céget, annak felsőbb vezetőit, 

és kivitelezőit, hogy elhúzódó jogi csűrcsavarok, vagy az 

esetleges toldozgatások helyett ezt így megoldották.  

Sajnos a vadak mégis megjelentek a temetőn belül. 

Január végén, körülbelül tíz nap után ismét bejárva a 

területet kiderült, azóta a kerítést két helyen valakik 

megbontották, hogy így tereljék a vadakat a nyílás 

irányába. Oda azután hurok került, a folytatás 

elképzelhető. Mindez olyan helyen, ahová nem lehet 

odalátni, sem a hurkot, sem a vergődő vadat nem lehet 

észrevenni. A fényképen jól látható az ott hagyott, a 

kerítéshez kötözött darabja az eltépett huroknak.   

A tettesnek fogalma sincs, mekkora kárt okoz, és nem 

csak a vadak beengedésével, hanem az így felkorbácsolt 

indulatok által, melyek a tények ismerete híján, a 

lakosság lelkében keletkeznek. 

 

Nem kevesen háborodtak fel, mondván, nem 

gondoskodunk a temető védelméről. Ez ellen a felelőtlen, 

sőt bűnös magatartás ellen azonban nem lehet védekezni.  

Vajon az illetőnek nem nyugszanak hozzátartozói a 

temetőben? És ha nem, akkor az ott nyugvók, és 

hozzátartozóik nyugalmát felszabad dúlni? 

Ezúton is kérjük, aki akár emberi, akár állati pusztítás 

nyomait látja, haladéktalanul szóljon az illetékeseknek. 

Köszönjük! 

Csákberény, 2013.02.01.                                                                        

Kőrösi Ödön

KARÁCSONYI KONCERT A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

„ Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.” 

 

Ezek a sorok jutottak eszembe, amikor hallgattam a 

karácsonyi hangversenyt. 

 

Egy csodálatos karácsonyi kánon után, J.S. Bach: h-moll 

szvitjéből hallhattunk részleteket Borbély Zsuzska 

előadásában. A következő szám Bárdos L.: Engesztelő ének 

c. műve, majd T. Arbeau-C. Wood: Christmas songja volt. 

Presser G - Sztevanovity D.: Örökre szépek című csodálatos 

dalát énekelték el hárman,  

 

Borbély Zsuzska, Borbély Réka és Borbély József. A nagy 

átéléssel előadott dalt áhítattal hallgatták a jelenlévők.  

A koncert W. Popp: Thüringiai népdal című művével zárult.  

 

A felejthetetlen élményt a közönség nagy tapssal hálálta 

meg.  

 

                                                                          

 

 

 

 

Köszönjük a Borbély családnak az igényesen összeállított 

műsort, a sok felkészüléssel járó fellépést.  

 

Kőrösi Ödönné 
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ÜZENET A TEMETŐ TOLVAJNAK      

32 éve eltemettem 6 hetes kisfiamat, és készíttettem egy síremléket Neki. Oda mindig kimehetek, ha Vele szeretnék lenni.         

Egy szép márványvázával díszítettük a sírt, amit haza akartál vinni! Mivel erősen rögzítve volt, Te csak letörni voltál képes. Így 

törötten már nem kellett, és otthagytad. Ezek után vettem a síremlék tetejére egy fekvő angyalkát, amit szintén elloptál. 

Mindenszentekre kivittem egy gipsz mécsest, amibe szerettem volna kisfiam születésnapján is gyertyát gyújtani, de Te ezt is 

elloptad. Ennek a gyermeknek nem volt kisautója, sem kisbiciklije! Nem kapott mást csak virágot, koszorút, gyertyát. Hát nem 

tudom, milyen lelked van, de el tudom képzelni. Tudjuk ki vagy és követelem, hogy vidd vissza, amit gyermekem sírjáról 

elvittél, különben a rendőrök fognak elmenni érte. 

Ezt megígérem: Verhás Józsefné 

 

ZSOROCAR Kft.  

 
Gumiszerelés – Centrírozás 

Használt, jó állapotú használt gumik garanciával is. 

Új gumik akciós áron. 

 
Szarka Zsolt 

Csákvár, Kossuth út 30 (Főút Bicske felé) 

Telefonszám: 06-20/937-6978 

 

GÉPJÁRMŰ DIAGNOSZTIKA 
Hibakódok számítógéppel történő kiolvasása, hibák 

kijavítása, majd törlése. 

Személyautók szakszerű mechanikus és elektromos 

javításai, gyors hibaelhárítások. Rendszeres karbantartások, 

olajcserék, átvizsgálások.  

Műszaki vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás 

Személygépkocsi alkatrész forgalmazás a listaárhoz képest 

15% kedvezménnyel 24 órán belül. 

 
Jocy Autószerviz és Autósbolt – Rigó köz 5. 

Nyitvatartási idő naponta: 08-18-ig hétvégén is.  

        Telefon: 06-30/664 2890

 

 

 

 

 

 

AKCIÓ!!! 
Új SOLO típusú motorfűrész vásárlásakor régi üzemképtelen motorfűrészét beszámítom a vételárba. 

A motorfűrész akció 2013.03.15-ig tart. Az akció 2013.03.16.-tól fűkaszákra vonatkozik. 

Eladóak olcsó jó minőségű láncvezetők, láncok, olajok, damilok, kerti szerszámok, használt gépek (motorfűrész, fűkasza, 

fűnyíró). 

Motoros kisgép és kerékpárjavítás, szervízelés, alkatrész beszerzés minden típusra. Listaár alatt 15%-kal. 

Rendelhető kályha kész, vagy kuglizott tűzifa, garantált mérés és mennyiség.  Csákberényben ingyenes szállítás. Vállalunk 

tűzifa hasogatást és fűnyírást. 

Elérhetőségek telefonon: 06-70 372-7760 

06-20 289-5813 

06-22 423-448    Személyesen: Ozsváth János Vértes utca 2. szám alatt. 

 

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

