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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
5. évfolyam 3. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2014. június 28. 

 

FALUNAP 2014 
Kedves Csákberényiek! 

 

A Csákberényért Alapítvány az idei évben július 12.-én rendezi a falunapot.  

Ismét lesz főzőverseny reggel 08:00-tól. Főzőversenyre jelentkezés, és a részletek megbeszélése Július 07-től Beke 

Dóránál, Telefonszáma: 06-20/525 4297. 
 
A falunap programjai közül kiemelném a következőket: 

08:00  Főzőverseny 

10:00 Csákberény SE - Orczy Akadémia barátságos futballmérkőzés 

13:00 Megnyitó – Pannonia Motorok felvonulás a faluban 

13:10 Fagyöngy Nyugdíjas Klub – énekkar 

13:30 Alcoa-Köfém Nyugdíjasklub – Néptánc 

14:00 Salsa táncbemutató 

14:30 Brazil Jiu-Jitsu bemutató (Negatech Thaibox SE Tatabánya, utána Gracie Barra Alba Regia team 

részvételével) 

15:00 Bíró Kriszta – gyermekműsora 

15:30 Fantázia Duó – Operett előadás 

16:30 Szamuráj bemutató 

17:00 ABBA Show – az ABBA Tribute Band előadásában 
 

17:40  Rendőrségi kutyás bemutató 

18:00  Hastánc bemutató 

18:20  Gyermek szépségverseny 

18:40  PSF-Team - Utcai tornászok bemutatója 

19:00  Eredményhirdetések, TOMBOLASORSOLÁS 

19:45  Kósza Band Zenekar műsora 

21:00-tól  Viking Zenekar – Utcabál 

 

A szokásos jó hangulathoz ugráló vár, rodeo Bika – rajta 

erős ember verseny, kirakodóvásár, lufihajtogatós 

bohóc, kenyérlángos, amerikai hot-dog, házi lángos, 

büfé. 

Minden Kedves érdeklődőt, kikapcsolódni vágyót sok 

szeretettel várunk.  

Csákberényért Alapítvány. 

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK! 
 

 

Guinness Rekord 
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Tókics Mihály és családja, ez úton mondunk köszönetet 

mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az Ötödik 

Csákberényi Betyárnapon elért eredményünk (24 egyszerre 

fektetett ló) bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe. 

 Elsősorban köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak 

és személyesen a polgármester úrnak, akik megadták a 

lehetőséget a rendezvény megtartásához, és a Vértesi 

Erdőgazdaságnak, akik rendelkezésünkre bocsájtották 

számunkra a területet.  

  Köszönetet mondunk, a rendezvényen részt vett 

lovasoknak, akik nélkül nem is jöhetett volna létre ez a 

jelentős eredmény. 

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a felsoroltakon kívül 

anyagi ellenszolgáltatás nélkül, tevőlegesen segítették a 

rendezvény létrejöttét és reklámozását, valamint köszönetet 

mondunk a főzőverseny résztvevőinek, s mindazoknak, akik 

önzetlenül segítségünkre voltak a rendezvény szervezésében 

és lebonyolításában. 

 Végül, és nem utolsó sorban megköszönjük minden kedves 

csákberényi és idegen résztvevőnek, akik csupán 

jelenlétükkel is emelték a Csákberényi Betyárnapok 

színvonalát és jelentőségét, s akiket jövőre is sok szeretettel 

visszavárunk! 

  Tókics Mihály és családja 

 

CSÁKBERÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2013 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT 

BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 
 

A teljes beszámoló és melléklet a www.csakbereny.hu weblapon a Csákberényért Alapítvány oldalán 

megtekinthető.
  

 

 

 

 

http://www.csakbereny.hu/
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NEFELEJCS KKH EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 

2013-AS ESZTENDŐRŐL 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A Nefelejcs KKH Egyesület 2013.évben gazdálkodásáról a 

számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak 

megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 

mérleg főösszege 301ezer Ft, a  A részletes kimutatás 

jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a 

közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS    

FELHASZNÁLÁSA 

 

Tárgyévben a Szervezet 385 ezer Ft támogatást kapott, és 

azt részben használta fel. A kapott támogatás összege 310 

ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest.  A kapott 

költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet 

mutatja be. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL 

KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 

Előző évhez képest az Egyesület tartaléka növekedett. Az 

Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott 

bevételekből tartalékoljon közhasznú céljainak elérése 

érdekében.  A működési költségeit a tagok munkájával 

próbálja megoldani. 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem 

történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, 

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 

MÉRTÉKE 
 

Tárgyévben közösségünk összesen 150 000 Ft támogatást 

kapott . Ez 50.000Ft-al több mint az előző évben. A 

növekedés oka az Egyesület részére 2012-ben az 

Önkormányzat által meghatározott támogatás kifizetése 

2013-ban történt. 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ 

TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása nem volt. 

 

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 

RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

7.1 A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny 

közösségi élet lehetőségének megteremtése: 

Számos fiatal hajlandó önzetlen munkát végezni 

programjaink színvonalas és sikeres 

megvalósításában. 

 A helyi Óvodával együtt működésben nyári tábor 

szervezését bonyolítjuk a tagok aktív segítségével, 

melynek során a természet aktív megismerése a cél. 

A tábor egy hetes időtartama alatt a minden napi 

túrázások alkalmával gyermekeink környezetük 

értékeit ismerhetik meg, hagyományos ételekkel 

kínáljuk őket. 

  

7.2 Természetjárás, mint életforma, és rajta 

keresztül a természet szeretetének 

népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra 

és gyermekekre: 
Az év folyamán összesen 2 programot sikerült 

megvalósítani. 

A tábor szervezése, melyet a 7.1 alatt részleteztünk 

és a rétes fesztivál, melynek során a hagyományos 

ételek bemutatása a cél színvonalas programokkal 

és versennyel tűzdelve. 

 

7.3 A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei 

legyenek a környezet és a természet védelmének: 

Természetbarátként számunkra fontos, hogy 

összhangban éljünk a természettel és óvjuk 

környezetünket, megismerjük hagyományainkat, 

amíg el nem tűnik és fellelhető számunkra. 

 

7.4 Hagyományápolás: 
E feladat, cél megvalósításának elkötelezettje 

Egyesületünk, melynek kiemelt feladata hazánk 

természeti, épített és kulturális értékeinek 

bemutatása. Egyesületünk felkészült 

programszervezői gondosan ügyelnek arra, hogy 

valamennyi programunk alkalmával bemutassák a 

helyszínt adó környezet egy-egy természeti, épített 

és néprajzi értékét is. 

 

7.5 A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, 

szabadidősport: 
A természetjárás az egyik legkomplexebb 

egészségmegőrző tevékenység. Nem csak a testi, 

hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja.  

2013-ban is odafigyeltünk ezen életforma 

népszerűsítésére, kihasználtuk az adódó 

lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés 

felkeltésére. Együttműködünk a helyi a környéken 

lévő óvodákkal és iskolákkal, segítjük őket a 

programok szervezésében, és több esetben 

szervezünk közös programokat. Nagyon fontos 

általános iskolás korban megfogni és megnyerni a 

gyermekeket ezen ügynek. 

 

Csákberény, 2014.05.21. 

Sáfrán Andrásné 

elnök 

Záradék: 

 
E közhasznúsági jelentést a Nefelejcs KKH Egyesület 

közgyűlése 2014. május 22.-ei ülésén elfogadta 
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KIHÍVÁS NAPJA CSÁKBERÉNYI MÓDRA 
 

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két 

szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész 

napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a 

sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig 

folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív 

testmozgást legalább 15 percen keresztül.  

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte 

Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben 

Magyarországra is megérkezett. Hazánkban eddig 

összesen 1590 település vett részt a vetélkedésben. 

Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói 

egyetlen nap alatt több mint 3 millió negyedórás 

testmozgást végeztek. 

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a 

mozgáshoz, az egészséges életmódhoz.  

 

Egy hírtelen gondolattól vezérelve egy délután úgy 

döntöttünk megpróbálunk ennek az eseménynek újra 

hagyományt teremteni. 

Aki régről emlékezett rá az azért, aki még nem vett 

részt ilyenen azért várta kíváncsian a május 21. 

délutánt. Bár nem neveztünk be az országos versenybe, 

de méltó módon képviseltük a kihívás napját itt 

Csákberényben. A délutáni 16.30-as gyülekező után 15 

perces bontásokban, amelynek végét mindig 

kolompszó jelezte, újabb és újabb mozgásos 

tevékenységekben vehettek részt a gyermekek és a 

felnőttek egyaránt.  

Volt ugráló kötél, hulla-hopp karika, ugró iskola, foci, 

kézi labda, kosárlabda, futás-sétálás, medicinlabda, 

tollas, pingpong, zsákba ugrálás, akadályverseny, 

torna, kötélhúzás, sőt még a 18.00 órás Alba Volános 

buszt is eltoltuk  

 

 
 

Mikor mindenki kellemesen elfáradt tábortüzet 

gyújtottunk és szalonnát sütöttünk. Azaz volt, aki ezt 

már nem bírta kivárni és inkább nyersen megette, mert 

már olyan éhes volt.  

Talán nem hazudok, ha azt mondom mindenki szuper 

jól érezte magát. Köszönet mindenkinek, aki részt vett, 

aki segített, aki támogatta a délutánt. Külön köszönet 

az Iskola szülői munkaközösségének és a Csákberényi 

S.E-nek a szervezésért, Exner Bélának, a Zsigmond 

boltnak, Neubauer Katinak, Vécsei Lászlónak és a 

Szülői munkaközösségnek a felajánlott támogatásért. 

Reméljük jövőre akár az országos rendezvényen is 

részt tudunk venni. 

Balázs Judit 

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
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1964. Júniusában 31 kisdiák vett búcsút a csákberényi 

általános iskolától és egymástól. 2014. május 17.-re 50 

éves találkozót szerveztünk, melyre a helyben maradt 

11 osztálytárs lázasan készült. Sajnos 6 társunk örökre 

elhagyott bennünket. A megmaradt 25-ből 21-en 

örültünk egymásnak. 

Itt volt Velünk szeretett osztályfőnökünk, Horváth 

Árpád, és Cseke László tanár Úr. A rendhagyó 

osztályfőnöki óra előtt kilátogattunk a temetőbe, ahol a 

megemlékezés virágait helyeztük el osztálytársaink és 

tanárunk sírjára. A Nagyvelegen eltemetett 

osztálytársunk emlékére mécsest gyújtottunk. A 

rendhagyó osztályfőnöki órán ki-ki elmondta életútját. 

Valamennyien megálltuk helyünket az életben. (van 

közöttünk egyetemi docens, és kiváló szakmunkás is)  

Szép családokat neveltünk, akikkel méltán 

büszkélkedhetünk. 

A találkozót egy finom vacsorával, jó hangulatban 

fejeztük be a vendéglőben. 

Búcsúzóul megfogadtuk, hogy „jövőre Veled ugyanitt” 

Az 50 éve végzett diákok közül jelen voltak:  

 

László Zsófia; Dezső Zsófia; Boncz Éva; Sepsi 

Julianna; Huszár Magdolna; Huszár Julianna; Sepsi 

Katalin; Pánczél Irén; B. Tóth Julianna; Reich Ilona; 

Czirák János; Izmindi Ferenc; Kovács János; Denke 

István; Szilasi Attila; Pataki Lajos; Orosz Ferenc; 

Kovács Miklós; Rózsa István; Tóth István; Huszár 

László 

 

Elhunytak: 

 

Pánczél Julianna; Huszár János; Belecz József; Sepsi 

József; Huszár István; Boncz István 

 

A találkozóról hiányoztak: 

 

Pánczél Gizella; Kaiser János; Bíró Sándor; Lóderer 

Ferenc 

 

DARAZSAK ÉS MÉHEK 

 
A nyár beköszöntével egyre gyakrabban keresünk 

programokat a természetben és egyre több időt töltünk 

a szabadban. Ilyenkor előfordul, hogy a megszokottól 

eltérő veszélyforrásokkal találjuk szemben magunkat. 

Az egyik ilyen veszélyt az olyan rovarok jelentik, 

amelyek csípése nemcsak fájdalmat, hanem akár 

komolyabb szövődményeket is okozhat.  

 

Magyarországon két olyan elterjedt rovarcsoport 

(darazsak, méhek) él, amelyek csípése nagy 

fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos 

következményekkel jár. Ezek a rovarok általában saját 

védelmük érdekében támadnak emberre, amit úgy 

lehet megelőzni, ha elkerüljük a fészküket és a lehető 

legkevésbé ingereljük őket. A rovarokat vonzzák a 

szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a 

szabadban mindig csomagoljuk vagy zárjuk el a 

magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel 

könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy 

kellemetlen találkozás ezekkel az ízeltlábúakkal.  

 

Tavasszal és nyár elején indul az úgynevezett 

méhrajzás, amely a méheknél természetes folyamat. 

Ilyenkor szaporodik az állomány és lecserélődnek az 

anyák. Rajzási időszakban gyakran találkozhatunk a 

méhekkel lakott területen is. Ilyen esetben nem szabad 

megijedni, semmiképpen ne akarjuk leverni, lerázni a 

megtelepedett rovarokat, csak akkor támadnak, ha 

veszélyben érzik magukat, illetve a családot. 

Amennyiben a méhek, darazsak olyan helyen 

tartózkodnak, ahol emberekkel való érintkezésük 

elkerülhetetlen, ne kíséreljék meg eltávolítani a fészket 

és a rovarokat, hanem hívjanak szakembert.  

 

Az országos, ezen belül pedig a Fejér megyei 

szakemberek elérhetőségeiről a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján 

tájékozódhat: 

 

Méhbefogók országos listája, elérhetőségeik:  

 

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/fe

jer/303-mehbefogok-orszagos-lista.pdf 

 

Az alábbi linken további hasznos információkat 

találnak az ízeltlábúak elleni védekezésről: 

 

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/fe

jer/302-merges-izeltlabuak-modszertan.pdf 

 

 

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

Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó százados 

megyei katasztrófavédelmi szóvivő   

+36-70-77-26-726, +36-22-512-152 

 

 

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. 

http://fejer.katasztrofavedelem.hu 

 

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/fejer/303-mehbefogok-orszagos-lista.pdf
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/fejer/303-mehbefogok-orszagos-lista.pdf
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/fejer/302-merges-izeltlabuak-modszertan.pdf
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/fejer/302-merges-izeltlabuak-modszertan.pdf
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
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RETYE – RUTYA 
FELFEDEZŐ TÁBOR 

  CSÁKBERÉNY 

2014. július 14 – 18. 
(általában 12.30 órától 19 óráig) 

Helye: CIVIL Ház (régi posta épülete) Kossuth u. 9. 

 

A táborba első sorban általános iskoláskorú gyerekeket várunk       

7 éves kortól, akik kedvelik a kihívásokat, bírják a napi túrák 

fáradalmait és szeretik az erdőt, a természetet. 
 

Jelentkezni: Az élelmiszer boltban található jelentkezési lapok kitöltésével 

lehet 2014. Július 6-ig   Információs pont: Sáfrán Andrásné 06-20-979 0563 

A Nefelejcs Közhasznú Kulturális és Hagyományőrző Egyesület idei táborában is a tágabb környezetünkkel, 

a Vértessel, valamint a Bakony egy kis „szeletével” (Galya-völgy) ismerkedünk.  

A tábor most is napközis jelleggel működik – ebéd után gyülekezünk, majd minden nap hosszabb, rövidebb 

túrát teszünk. De lesz olyan, amikor egész napos kirándulásra megyünk, sőt, egy napon éjszakai túra is lesz, 

ott alvással. Természetesen a számháború sem maradhat el! Szóval, izgalmas és tartalmas napok elé nézünk! 

 

Várunk Benneteket! 

 

XIX. BERÉNY TALÁLKOZÓ – KARANCSBERÉNY 

 
Ebben az évben Karancsberény ad otthont a Berény 

utónevű települések XIX. találkozójának, melynek 

időpontja: 2014.július 05. szombat lesz. 

Szeretettel és tisztelettel várunk valamennyi 

Berény települést erre a rendezvényre, melynek 

szervezését, előkészítését megkezdtük. 

 Ahhoz, hogy felkészülhessünk vendégeink 

fogadására és a program is összeállítható legyen, 

szükségünk van előzetes információra a résztvevők 

számát és a bemutatkozásra szánt műsort illetően. 

  

A Találkozó programja jelenleg tervezés alatt áll, de 

néhány fontos információt már most szeretnék Veletek 

megosztani: 

Érkezés, regisztráció, vendégfogadás:  

 9.30 -10.00 óra között 

Lovas huszárok bevonulása, köszöntő:  

 10.30-kor 

Karancsberényi látnivalók, kiállítások megtekintése:

 11.00- 13.00 óra között 

Fakultatív program: 12.00 órától ünnepi Szentmise a 

felújított Jézus szíve templomban 

Ebéd: 13.00- 14.00 óra között 

Polgármesterek bemutatkozása   

 14.30-tól 

Kulturális műsorok:     

 15.00- 17.30-ig 

Térzene, szabadtéri bál:    

 18.00 órától 

 

Amennyiben Részt szeretnél venni a találkozón, 

jelentkezz Práveczné Erzsinél az Önkormányzatnál.  

 

Megfelelő számú jelentkező esetén ingyenes 

autóbuszjáratot indítunk.
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III. VÉRTESI SÓLYOM 
HAGYOMÁNYŐRZŐ GYERMEKTÁBOR 

  CSÁKBERÉNY 
2014. augusztus 3-9.  

 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk az idei évben is, ha elmúltál 7 éves 

és nem vagy még 15 éves. Gyere és töltsünk együtt egy jó kis hetet. 

Lehetsz bentlakásos és lehetsz napközis. Programjaink reggel 8 és este 8 között zajlanak, teljes ellátással, 5 

étkezéssel, este pedig még tábortűz, éjszakai túra, karaoke -buli… 

Néhány ízelítő: Harci túra, akadály-versenyek, várjáték csatával, kincskereső játék (geochacing elven), ki-

mit tud, íjászat, lovaglás, jurta, honfoglaló, számháború… 

Férőhelyek korlátozott számban.                              További információ: 0670/372-3058 

KAMERARENDSZER CSÁKBERÉNYBEN 

4,8 millió forintot nyertünk kamerarendszer 

kiépítésére 

A Belügyminisztérium által térfigyelő kamerarendszer 

kiépítésére kiírt pályázatra 2170 önkormányzat 

jelentkezett, Csákberény egyike a százhetvenhét 

településnek, amelyek sikeresen pályáztak.  

Az összegből a település valamennyi bevezető útjára 

kerül majd kamera. Bízunk benne, hogy a beruházással 

sikerül a most is rendkívül alacsony bűnügyi 

statisztikát tovább javítani. 

A támogatás százszázalékos intenzitású, a forrásokat 

az államkincstár egy összegben utalja át a 

szerződéskötés után az önkormányzatoknak, így 

reményeink szerint nyár végére ki tudjuk építeni a 

rendszert. 

Külön öröm, hogy Csókakő és Söréd is nyert a 

pályázaton, így a három szomszédos település 

valamennyi kamerája segíti majd a polgárőrség és a 

rendőrség munkáját. 

 

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ 

Tisztelt Hölgyeim! 
Hamarosan névre szóló meghívót kapnak azok a 

45 – 65 év közötti csákberényi hölgyek, akik 2 

éven belül nem vettek részt mammográfiás 

vizsgálaton, 

 

 MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATRA 

 

A vizsgálat időpontja: 2014. július 8-tól július 11-

ig.  

A vizsgálat helye: Székesfehérvár, Távirda u. 4. 

szám (régi SZTK épülete) 

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel 

rendelkezik! A szűrővizsgálat ingyenes és 

fájdalommentes. A szűrővizsgálattal kapcsolatos 

kérdéseivel forduljon bizalommal védőnőjéhez 

vagy a szűrőállomáshoz. 

Információ és időpont módosítás: 06-22/513-626 

Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel. 

 

Megfelelő számú jelentkező esetén az 

Önkormányzat ingyenes autóbuszt indít. 
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SZÉPÍTÉS – ÁLLAG MEGÓVÁS  

2014. május 30.-án a pénteki munkanapon a Mór 

közigazgatási területén három településre: 

Csókakőre, Csákberénybe és Sörédre látogattunk, 

hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében 

szebbé, korszerűbbé, komfortosabbá tegyük a 

játszótereket gyermekek, illetve a pihenésre szánt 

padokat az idősek örömére.  

A három településen mintegy 36 kolléga 

dolgozott: Székesfehérvári régióból részt vettek 

úgy a gázos, mint villamos szakterületről, illetve a 

FAM-os csapat, valamint a veszprémi 

üzemirányítótól 6fő csatlakozott az 

önkéntesekhez. Csákberényben, mint a falu 

szülöttje Lóderer Albert régióközpont vezető is 

részt vett óvoda szépítésében. 

A reggeli rövid eligazítás, valamint munkavédelmi 

oktatást követően mindenki számára akadt munka: 

 Söréden a játszótéren levő játékokat kellett 

újra átfesteni 

 Csákberényben az óvoda udvarán régi 

játékokat, 

 Csókakőn az Idősek otthon parkjában levő 

padokat festettük át. 

  A munkák végeztével a kellemesen elfáradt 

csapatot a három település polgármestere 

Csákberényben a Vértes gyöngye étteremben látta 

vendégül az időközben elkészült bográcsos 

babgulyással és túróscsúszával - túrógombóccal. 

Nagyon szépek lettek a játékaink! 
 

 KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! Az Óvodások 

 

 

JELENTKEZZ MOST 

Intenzív kezdő Angol nyelvtanfolyam indul 

Csákberényben. 

Jelentkezni lehet Rácz Jánosné, Babinál telefonon 

a 06/20/203 0449.  

Kik vehetnek részt a tanfolyamon?  

 akik nem állnak hallgatói jogviszonyban 

egyetlen oktatási intézménnyel sem 

 akik nem vettek részt ECDL tanfolyamon 

A kezdő intenzív tanfolyam díja: 3000 Ft. 

Tanfolyam időtartama: 2014.06.30 – 2014.07.30. 

Hétfő – Szerda - Szombat  
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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 

Csákberényi Kirendeltsége 

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

 

ADÓÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közszolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 8073 Csákberény, Hősök tere 

41. 

 

A munkakörhöz tatozó főbb tevékenységi körök: 

Az I. fokú adóigazgatási ügyek, anyakönyvi, 

személyiadat- és lakcím-nyilvántartási tevékenység 

intézése 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az 

illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény. 

 

Pályázati feltételek: 
- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet, 

- Középfokú képesítés, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

- Középfokú képesítés a 29/2012. (III.7.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 16. pontja alapján, 

- Felhasználói szintű MS Office ismeretek 

- 6 hónapos próbaidő vállalása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Adóigazgatásban szerzett gyakorlat 

- Közigazgatási alapvizsga megléte 

- Anyakönyvi szakvizsga 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 
- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek 

megfelelő fényképes szakmai önéletrajz, 

- motivációs levél, 

- végzettséget igazoló dokumentumok 

másolatai, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

másolata vagy postai feladóvevény másolata, 

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

személyes adatai a pályázati eljárással 

összefüggésben kezelhetőek. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 

munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 

30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Kovácsné Szabó Erika jegyző nyújt, a 06-

30-283-1001 telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

- Postai úton a Csókakői Közös Önkormányzati 

Hivatal Csákberényi Kirendeltségének címére 

történő megküldéssel (8073 Csákberény, 

Hősök tere 41.) 

- Elektronikus úton Kovácsné Szabó Erika 

részére a jegyzo@csakbereny.hu e-mail címen 

keresztül. 

 

 

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  
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