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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
5. évfolyam 5.szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2014. október 22. 

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE 

2014. OKTÓBER 12. 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 994 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 455 (46%) 

 

A polgármester választás eredménye: 

 

A jelölt neve            Jelölő szervezet(ek)          Kapott érvényes szavazat    %  Polgármester 

 

Dr. Vécsei László Vilmos      Független jelölt   450             100       IGEN 

 

Az egyéni listás képviselő választás eredménye:  

 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 27                          Érvényes szavazólapok száma: 428 

 

A jelölt neve        Jelölő szervezet(ek)        Kapott érvényes szavazat         Képviselő 

 

Sáfrán Andrásné    Független jelölt     355    IGEN 

Szabó Gábor   Független jelölt     348    IGEN 

Kőrösi Ödön Kálmán  Független jelölt     339    IGEN 

Huszár Attiláné    Független jelölt     336    IGEN 

Schüller Márta    Független jelölt     288    IGEN 

Dezső József    Független jelölt     285    IGEN 

Borbély József    Független jelölt     246    NEM 

Majorné Schmidt Andrea  Független jelölt     174    NEM 

 
Köszönjük a bizalmat 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

Augusztus végén az Alba Takarékban történt zárolások 

miatt, az alapítványnak is egy másik bankot kellett 

választania, ahol új számlát nyitott.  

Az új számlaszámunk a következő: 

 

10404883-50526766-65891000. 

 

A tulajdonunkban lévő eszközök (sörpad garnitúrák, 

sátrak, üstök) karbantartása és felújítása az alapítvány 

feladata és költsége. Az alapítványi tagok egyetértettek 

abban, hogy az eszközöket valamilyen formában 

védeni kell illetve meghibásodás vagy rongálás esetén 

javítani kell. Szeretnénk ezt a faladatot erre a célra 

félre tett, külön összegből finanszírozni.  

2014.09.09-én az alapítványi ülésen a 12/2014. 

határozat számon a következőket határoztuk meg, az 

eszközeink védelme és karbantartása végett.  

Bármelyik alapítványi tagtól el lehet kérni az 

eszközöket, akinek a kérelmet továbbítani kell az 

elnöknek és a titkárnak. Az elnök és a titkár együttes 

beleegyezésével lehet kölcsönbe adni őket. A 

kölcsönbeadás feltétele egy kölcsönszerződés aláírása, 

amely biztosíték arra, hogy az eszközöket épségben 

visszakapjuk. Megállapításra került az is, hogy aki 

elviszi a kölcsönbe kért dolgokat annak is kell 

visszahoznia, előzetes megbeszélés alapján. A raktár 

kulcsa egy embernél lesz, aki majd intézi az átadást-

átvételt. Ez az ember Beke Dóra lesz, aki az átadás-

átvételt felügyeli majd. 

A kölcsönbe kért eszközök után bérleti díj valamint 

kauciós díj is kerül felszámításra.  

 

A következő bérleti díjak kerültek megállapításra: 

 

- sörpad garnitúránként 300 Ft, 

- a 6x3 m-es sátrak esetében 1000 Ft/ alkalom,  

- a 6x8 m-es rendezvény sátornál pedig 2000 Ft 

alkalmanként.  
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Kauciós díjak következőképpen kerültek 

meghatározásra:  

- 2 db 6x3 m-es sátor felett illetve 5 db sörpad 

garnitúra felett 5000 Ft,  

- a 6x8 m-es sátor esetében minden alkalommal 

5000 Ft a díj.  

 

 

Ezen kauciós összegek visszajárnak, ha a sátrakat és a 

padokat épségben visszahozzák.  

A bérleti díjból fedeznénk a továbbiakban a 

javításokat.  

 

    dr. Kovács Krisztina elnök 

 

 

BORNAP 

 Az idei kora ősz időjárása kiszámíthatatlan volt – viszont a 

csákberényi Bornapot szeptember 22-én bearanyozta a 

ragyogó napsütés, a sok vendég, a jó hangulat. Hálás 

köszönet mindazoknak, akik segítői, támogatói voltak a 

rendezvényünknek. Csákberény jó borai, a szíves 

vendéglátás, a csodálatos környezet maradandó élményt 

nyújtott az idelátogatóknak. 

(Ezt tőlük tudjuk!) 

  

 Csákberényi Szőlősgazdák  

 

 

SZERETLEK, 

MAGYARORSZÁG! 

Mi is csatlakoztunk az országos programsorozathoz. 

Többek között a hangulatos Katáng koncerttel, utána a 

világítós lufik elengedésével, s a Mihály napi pásztortűz 

meggyújtásával adtuk a világ tudtára, hogy mi is itt 

vagyunk, és szeretjük Csákberényt, szeretjük az 

otthonunkat…. 

Jó, hogy sokan eljöttetek! 

Csákberény Község Önkormányzata 

 

 

VIDÁM SAROK (Böngészés az internetről) 

 

Az alvás azoknak való, akiknek nincs internetük. 
Kerüld a másnaposságot – maradj részeg! 

Akciós OKJ-s sírásó tanfolyam kezdőknek! Ne bízd másra, ásd meg magad a sírodat! 

 

                                                                                                          Tantal 
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ADATIK TUDTÁRA MINDENKINEK!..... 

….. hogy óvodánk neve megváltozott – július 1. óta 

VÉRTESALJA ÓVODA vagyunk. 

…… Zsanett óvókánk az édesanyák boldog napjait éli, 

így új óvó néni, Dömötör Judit dolgozik a lepkés 

csoportban, Dévényi Mariannal (ő részmunkaidős), 

Keszeg Sándorné dajkával együtt, valamint  Sáfrán 

Andrásné óvodavezető is ebben a csoportban tölti a 

kötelező óráit. 

….. a nyuszis csoport óvókái Rácz Adrienn és 

Horváthné Németh Valéria, a dajka néni Berkiné Rádli 

Krisztina. 

…… ugyan még csak októbert írunk, de már sok 

színes program van mögöttünk. És készülünk a 

Dömötör napra, a behajtásra, ahová meghívtuk az első 

osztályosokat is. 

….. és el ne feledjétek!  Készítsétek a madárijesztőket 

– versenyre hívjuk a családokat! Vajon kié lesz a 

legszebb? Az óvoda udvaron megcsodálhatók majd a 

remekművek! 

……….és egy-kettőre vége van az ősznek. 

 

Kányádi Sándor: Jön az ősz 

Jön már az ismerős, széllábú, deres ősz. 

Söpröget, kotorász, meg-megáll, lombot ráz. 

Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel, 

Sóhajtoz nagyokat, harapja, kurtítja a hosszú napokat. 

 

ISKOLAI KRÓNIKA 
 

Augusztus 31-én, a vakáció végeztével tanévnyitó 

ünnepélyre gyűltünk össze iskolánk udvarán. Az 

udvar, a Tollas-féle ház, mely ebédlőnkként szolgál 

néhány éve, megújulva, megszépülve várta az 

„aprónépet”. Ismét gazdagabb lett az iskola, általa kis 

falunk, egy méltóan korszerűsített középülettel. 

Köszönet érte Polgármester Úrnak és 

Önkormányzatunk képviselő testületének! 

 
Személyi változások is történtek a nyár folyamán. Mint 

az elmúlt tanév vége előtt már bejelentettük, a 

Tankerület hathatós közbenjárásának köszönhetően 

egy álláshellyel gyarapodtunk. Az eddig 4 fős 

tantestületünk 5 fősre gyarapodott. Ennek az ötödik 

álláshelynek köszönhetően sok éves tapasztalattal 

rendelkező kolléganőt – Schnellbach Csilla tanítónőt – 

köszönthettük új munkatársként. Tehát 2014. 

szeptember 1-én 5 szakképzett tanítóval és 2 fő óraadó 

pedagógussal – Horváth Anita óvodapedagógus, angol 

szakos és Borbélyné Balogh Zsuzsanna testnevelés-

biológia-gyógytestnevelés szakos tanár személyével – 

kezdtük a tanévet. Így eleget tudunk tenni a szülői 

igényeknek: a német nyelv mellett az angol nyelv 

oktatásával szakköri formában, valamint az országosan 

is erősen preferált gyógytestnevelést is biztosítani 

tudjuk tanulóink számára. Mindezek mellett utazó 

gyógypedagógus-logopédus fejlesztőpedagógus 

(Krizbai Szende Hajnalka) segíti munkánkat, ahogy ezt 

teszi évek óta az SNI-s tanulók szakszerű ellátása 

érdekében. A tehetséggondozás kiemelt feladataként 

továbbra is működtet kihelyezett tagozatot iskolánkban 

a móri Pászti Miklós Zeneiskola, furulya tanszakkal.  

A 2005-ben kényszerűségből bevezetett 

készségtárgyak (testnevelés, technika és rajz 

tantárgyak) összevonását ettől a tanévtől 

megszüntettük! Az ének-zene tantárgyak összevont 

tanítását már az elmúlt tanévben megszüntettük. 

A köznevelési törvény értelmében „általános iskolában 

a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási 

időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a 

foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, ezért 

továbbra is indítunk napközis csoportot, illetve 

csoportokat. Tehetjük ezt az egy fővel megnövekedett 

nevelőtestületnek köszönhetően. Az 1. és 2. osztály 

egy csoportban, állandó nevelővel tölti a délutáni 

tanulási- és szabad időt Pál Mária kolléganő 

vezetésével, míg a 3. és 4. osztályok másik napközis 

csoportban vannak a már hagyományos módon, tehát 

az osztálytanítók napi váltásban foglalkoztatják a 

gyermekeket délutánonként.   Tanulói létszámunk 84 

% igényelte a napközi otthonos ellátást. Iskolánk 

megtartóerejének érdekében azt akarjuk, hogy iskolánk 

e vállalt kötelezettségét maradéktalanul, mindenki 

megelégedésére végezze.   
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Osztályfőnöki teendőket látnak el: Schnellbach Csilla   1. osztály 18 fő 

Borbély József   2. osztály 13 fő 

Soós Judit    3. osztály   6 fő 

Schüller Márta   4. osztály 12 fő 

 

Az iskola tanulólétszáma 2014. szeptember 1-én: 49 fő. És itt álljunk meg egy szóra. Egy kis statisztika: 2010 

szeptemberéhez képest majdnem megduplázódott a létszámunk! Tehát ez azt bizonyítja, hogy településünk, iskolánk 

jó úton jár. 

 

Rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések 
 

november 3. hetében Adventi készülődés – kreatív játszóház 

december 5.(péntek) Mikulás 

december Falukarácsony – adventi műsor 

december 13.(szombat) 
Munkanap. Ekkor dolgozzuk le december 24.-e szerdai napot, tehát szerdai 

órarend szerint tanítunk 

december 19. (péntek) Karácsonyi ünnepély 

2015. január 17. (szombat) 

Munkanap  

Ekkor dolgozzuk le a január 2.-i pénteki napot, tehát pénteki órarend szerint 

tanítunk 

2015. január 19. (hétfő) Osztályozó értekezlet 

január utolsó hete Szülői értekezletek 

február 6. vagy 13. (péntek du.) Farsang 

február 27. (péntek) A Móri R.M.Á.I. és tagintézményeinek szakmai napja Fehérvárcsúrgón 

március 15. (vasárnap) Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról 

március 21. (szombat) NYÍLT TANÍTÁSI NAP 

március utolsó hete Húsvéti kreatív játszóház 

április 1.(szerda) Húsvét 

* április 9. (csütörtök) 
A Tavaszi szünet utáni első tanítási nap. A Nyílt tanítási (szombati) nap 

alkalmával ledolgozva! Tehát a Nyílt napon szerdai nap szerint tanítunk! 

április 9. vagy 10. 

(csütörtök v. péntek) 
Délután: Papírgyűjtés 

május „első” vasárnapja Anyák napja (osztálykeretben) 

május 20. (szerda) Kihívás Napja 

május 29. (péntek) 
Gyermeknap 

(Túra) 

június 15. (hétfő) Osztályozó értekezlet 

június 19. (péntek) Tanévzáró ünnepély 18 óra 

 

És természetesen mind emellett nem keveset tanulunk is!         Csákberény, 2014. október 15. 

Borbély József tagintézmény-vezető 
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FAGYÖNGY NYUGDÍJASKLUB HÍREI 
 

Nyári leltár a Fagyöngy Nyugdíjasklub életéről. 

Gyorsan elszaladt ez a nyár, de nem is csoda, hiszen 

olyan sok esemény volt a falu életében, amiből 

természetesen a nyugdíjasok sem maradhattak ki.   

A  Betyárnapon és  a Falunapon a Nyugdíjasklub tagjai 

Körösi Ödönné vezetésével, népdalcsokorral 

köszöntötték  a megjelenteket. . 

Júniusban  Párkányba, augusztusban Agárdra 

szerveztünk kirándulást, ahol a pihenésé  a fürdőzésé 

 volt a fő  szerep.  

A Betyárnapon a Gánti  Ápolási- és Gondozási  Otthon 

színjátszói  a "Piroska és a farkas" mese előadásával 

szereztek vidám perceket.  Ekkor merült fel, hogy 

kedvességüket viszonozni kellene. 

Szeptemberben  az igazgatónő meghívására   az "Ősz 

köszöntő" Szüreti  napon a nyugdíjasklub énekesei 

népdalcsokorral kedveskedtek a bentlakóknak. A 

nézőközönség soraiban sokan énekelték velünk az 

ismert, vidám nótákat.  

A műsor végén nyolc darab takarót kaptak az Otthon 

lakói. Örömmel vették birtokukba a nem várt 

ajándékot.  

Doktor Vécsei László polgármester úr elmondta az 

"Óriás takaró" készítését, aminek megvalósításához a 

falu lakói, az Önkormányzat, a  nyugdíjasklub tagjai is 

hozzájárultak.  

Megható pillanatok voltak, hogy az ott élő emberek 

milyen örömmel üdvözölték  az intézmény (az 

énekesek között felfedezett)   volt dolgozóit. Az 

„Óriástakaró" egy-egy darabját kapták meg a 

gondozottak.  

Most már készülünk a novemberi "Ellátottak 

Világnapja" rendezvényen való fellépésre.  

Szeptember végén a  helyi Vöröskereszt szervezte az 

"Idősek Napja" délutáni programot. A nyugdíjasklub 

énekkara  virágos énekekkel szerepelt.   Rideg Juditka 

tolmácsolta,  Kányádi Sándor meséjét, amit a népdalok 

illusztráltak. 

A nyugdíjasklub kérésére Doktor  Vécsei  László 

polgármester  úr tartott beszámolót az önkormányzat 

munkájáról, a folyamatban lévő 

 fejlesztések végzéséről, várható  megvalósításukról. 

Zelenák Réka, a Családsegítő Iroda munkatársa 

ismertette feladatait a segítségadás lehetőségeit 

Például: a háztartási  hűtőgépek cseréjére megjelent 

pályázat feltételeit, és megvalósításának módját. 

Az őszi és téli programok tervezéséhez várunk új 

tagokat,  és ötleteket.  

 Barta Viktorné  

 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

A Fejér Megyei Tűzoltószövetség 

által szervezett megyei önkéntes 

tűzoltóverseny 2014.szeptember 

27.-én Csákváron került 

megrendezésre. Az idei évben 

ismét sikerült négy csapatot 

indítanunk a megmérettetésen. A 

fiatal korosztály lelkesedése és a 

tapasztalt felkészítők együttes 

erejével nagyszerű eredményeket 

produkáltunk. Az Ifjúsági vegyes 

és a Felnőtt vegyes csapatunk I.-, 

az Ifjúsági fiúk III.-, a Felnőtt 

férfiak IV. helyen végeztek. A 

Tűzoltószövetség a 2014.évben a 
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legeredményesebben szereplő csapatoknak járó Mór 

Járási Vándorserleget Csákberénynek ítélte. Ezúton is 

köszönjük Neubauer Katalin támogatását mellyel 

hozzájárult, hogy a verseny után a Csuta cukrászdában 

fagylaltozhattunk. A nap zárásaként a 

Tűzoltószertárnál finom babgulyást főztünk és 

megbeszéltük, hogy a következő évben is indulunk a 

versenyen. 

 

VADÁSZATI ÉS ERDÉSZETI MÚZEUMOT AVATUNK 

CSÁKBERÉNYBEN 

 

Csákberényben, a Vértes lábánál, az egykori 

Merán-uradalom központjában a „Gróf Merán Fülöp 

Vadászati és Erdészeti Múzeum” átadására kerül sor 

október 22-én, délután három órai kezdettel. 

A Vértes vadgazdálkodási és erdészeti történetét 

bemutató gyűjtemény, illetve egy azt befogadó 

múzeum iránt már a kilencvenes évek elején felmerült 

az igény. Ennek megvalósítására akkoriban létre is 

hoztak egy alapítványt, mely nagyra törő terveket 

ugyan készített, de azok valóságtól elrugaszkodott 

mivolta miatt a kivitelezés már elmaradt. 

Több éves szünet után az Erdőgazdaság karolta 

fel ismét a múzeum ötletét, majd a névadóval történt 

többszöri egyeztetést követően saját beruházásként 

fogott bele az immár kibővült feladatkörű intézmény 

létrehozásába. Az intézményt nem a Merán-család 

emlékmúzeumának szánjuk, sokkal inkább célunk a 

Vértes vadászati és erdészeti múltját, illetve kisebb 

részben jelenét is méltó módon bemutató gyűjtemény 

létrehozása, természetesen építve az egykori nagy 

múltú csákberényi Lamberg, majd későbbi Merán, 

illetve a csákvári Eszterházy uradalmak történeti és 

tárgyi emlékeire. 

Intézményünknek - az Erdei Iskolával 

együttműködésben - jelentős oktatási szerepet is 

szánunk: ennek része a 80 m2-es helyiségben helyet 

kapott, a Vértes jellemző állatvilágát bemutató 

dioráma, a 70 fős előadó- és oktatóterem, illetve a 

4610m hosszúságú, a Vértes talán legszebb kilátását 

nyújtó magaslati pontját is érintő Vértesi Panoráma 

tanösvény. 

Átadandó múzeumunk cégünk azon 

stratégiájának egyik pillére, mely szerint minél inkább 

igyekszünk őrizni és ápolni a vadász és erdészhivatás 

gazdag kultúrájú múltját, hagyományait és emlékeit. A 

tervezett kőhányási Ökoturisztikai Központ szerepe 

napjaink elvárosiasodó - de talán éppen ezért is mind 

inkább a természetbe vágyó – társadalmának 

megfelelően színvonalas szálláskörülményeket, 

szolgáltatásokat és információt biztosítani erdeink 

látogatásához. A pusztavámi Erdei Iskola feladata 

pedig a jövő generációinak a természet minél jobb 

megismerésére oktatása, ezáltal annak szeretetére és 

megóvására nevelése. 

Intézményünk gyűjteménye egyelőre 

korántsem teljes, törekszünk annak folyamatos és 

színvonalas bővítésére. Azt azonban már most 

elmondhatjuk, hogy a kiállítást gazdagítja az elmúlt 

évszázadban a Vértesben elejtett néhány kiemelkedő 

agancssúlyú vagy érdekességű trófea, melyek 

felajánlóiknak ezúton is szeretnénk kifejezni hálás 

köszönetünket! 
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Kültéri tablóinkon kerül bemutatásra a Merán 

és Eszterházy családok története, illetve az előbbiek 

híres fővadászának, Öhlmann Péternek az életútja. 

Az átadási ünnepségen beszédet mondanak Dr. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, dr. Bitay 

Márton Örs, állami földekért felelős államtitkár és 

Kocsis Mihály vezérigazgató Urak. 

Az átadási ünnepség keretében Szent Hubertus 

szobrát is felavatjuk, melyet a Székesfehérvári 

Egyházmegye püspöki tanácsosa, Ugrits Tamás pápai 

káplán és c. kanonok áld meg. A csákvári erdészek 

régi vágya is teljesült, mely szerint egy 260 éves, öreg 

kocsányos tölgy törzsén gánittáblát állítunk, melyre 

felvésték az elmúlt majd két évszázad során a déli-

Vértesben hosszabb időn át szolgáló, kiemelkedő 

erdészek és vadászok nevét. 

 

Právetz András múzeumvezető

 

MÚZEUMÁTADÓ PROGRAM 2014.OKTÓBER 22. 

14:50-15:00  Vértesi Erdő Zrt. vadászkürt együttesének előadása 

15:00-15:03  Bevezetőt mond Nagy Roland 

15:03-15:08  Vadászhimnusz – előadja a Bakony kürtegyüttes 

15:08-15:16  Magyar Himnusz 

15:16-15:26  Megnyitó beszédet mond Kocsis Mihály vezérigazgató úr 

15:26-15:32  Korpás Éva énekesnő előadása 

15:32-15:40 Ünnepi beszédet mond Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 

15:40-15:43  Verset mond Mohai Gábor 

15:43-15:50  Köszöntőt mond Bitay Márton államtitkár úr 

15:50-15:55  Korpás Éva énekesnő előadása 

15:55-16:00  Köszöntőt mond Vécsei László úr Csákberény polgármestere 

16:00-16:10 Mohai Gábor előadása (Apám puskája – részlet) 

16:10-16:15  Szent Hubertus szobor megáldása 

16:15-16:20  Elhunyt vadászok és erdészek emlékművének megkoszorúzása 

16:20-16:25  Szalag átvágása 

16:25-16:30  Vértesi Erdő Zrt. vadászkürt együttesének előadása 

 

BANKSZÁMLA SZOLGÁLTATÁSOK A CSÁKBERÉNYI POSTÁN 

 

A Magyar Posta évtizedek óta a lakosság szolgálatában 

áll, a hagyományos postai szolgáltatások mellett mára 

széles körben kínál pénzforgalmi, megtakarítási 

szolgáltatásokat, így a magyar szolgáltató piac egyik 

meghatározó szereplője. 

Célunk, hogy szoros kapcsolatot tartsunk fenn 

ügyfeleinkkel, pénzügyek területén megbízható 

partnerként segítsük Önöket pénzügyi döntéseik 

meghozatalában is. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink 

tudják és érezzék: legyen szó bármilyen célról, 

igényről minden területén személyre szabott 

megoldásokat kínál a Magyar Posta Zrt. számukra.  

A levél-, és csomagfeladás, csekk befizetés lehetősége 

mellett korszerű és rugalmas bankszámla, 

megtakarítási, biztosítási termékeket, szolgáltatásokat 

kínálunk a kijelölt postahelyeinken.  

Mindennapi életünk során, szinte naponta 

foglalkozunk pénzügyekkel, hozunk felelős 

döntéseket, melynek egyik alapvető, leggyakrabban 

igénybevett szolgáltatása a bankszámla, mely a 

csákberényi postahelyen is elérhető. 

A kijelölt postahelyeinken elérhető Posta 

Számlacsomagokhoz, azon belül a speciálisan a 

nyugdíjas ügyfeleink részére kialakított 

számlakonstrukcióhoz több díjmentes és 

kedvezményes szolgáltatástartalom kapcsolódik. 

Napi postai ügyintézéskor kérje Csákberény posta 

szakképzett munkatársainak segítségét, hozzon felelős 

pénzügyi döntést! 
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BURSA HUNGARICA 
 

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 

MINISZTÉRIUMÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE  

KIÍRJA A 

2015. ÉVRE A BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA 

A 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév 

első félévére vonatkozóan 

 

A pályázat célja 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

 

A pályázók köre 

 

A pályázatra azok a Csákberényben lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében teljes idejű nappali tagozatos), alapfokozatot 

és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 

 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű 

felsőfokú szakképzésben vesz részt 

- a Magyar Honvédség és a fegyveres 

szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 

- külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban. 

 

 

 

 

 

 

A pályázat benyújtása 

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 

továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 

regisztráció szükséges, melynek elérése:  

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben 

regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 

újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 

léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 

jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 

kérhetnek új jelszót.  

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és 

feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 

és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A 

pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 

csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 

történő benyújtásának határideje 

 

2014. november 07. 

 

A pályázat kötelező mellékletei 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első 

félévéről. 

 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy 

háztartásban élők havi nettó jövedelméről. (Egy 

háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti 

lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek.) 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott 

kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 

melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 

minősül, és elutasításra kerül. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az 

Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 

06/22/200-108-as telefonszámon. 

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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IDŐSEK NAPJA 2014 

Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, 

hogy tudomásul veszi: a világ nem Vele kezdődött. 

Sütő András 

 

Zsúfolásig megtelt a kultúrház nagyterme. Falunkban 

193 hatvanöt év fölötti ember él. Munkában 

megfáradtak, akiket az élet vihara bizony megviselt. 

Boldog várakozás töltötte el szívünket, hogy egy 

kisfalu így is gondoskodik az idős emberekről. 

Az iskolások versekkel, énekkel és furulyaszó kedves 

hangjával kápráztattak el bennünket. 

Zámolyi nyugdíjas klub katonai szereplése, éneke, 

színpadi lényük lenyűgözött, és mosolyt csalt az 

arcunkra. 

Csákberényi énekkar csodás dalai a múltba repített 

mindenkit. 

A versek előadói egy mesés időutazásban részesítették 

az embereket. Vastapssal háláltuk meg fergeteges 

szereplésüket! 

Polgármesterünk üdvözlő sorai következtek, mely 

kedves gesztus volt Tőle, hogy lélekben Velünk volt. 

A legidősebb emberek köszöntése megható színfolt 

volt a teremben.  

Vöröskeresztes beszámolót követően az Óvoda 

jóvoltából finom ebéddel leptek meg bennünket. Mi 

sem bizonyítja jobban, hogy üres tányérokat szedtek 

össze az ügyes kezű szorgos asszonyok. 

Jó példával jártak az ifjúság előtt, hogyan lehet örömet 

csalni idős emberek arcára. 

Finomabbnál finomabb sütik, pogácsák, sajtos rudak 

sokasága koronázta meg az idősek megvendégelését. 

Isten áldott ajándékaként fényesen csillogó 

mécsesekhez hasonlító emlékként fog mindenki 

szívében ez a csodálatos délután megmaradni! 

A műsorban szereplők és munkálkodók, valamint az 

Önkormányzat és a Vöröskereszt közreműködését 

hálás szívvel köszönöm mindenki nevében! 

 

Horváth Józsefné Zsófika 

 

ELŐDEINK 
 

Benned van, ha akarod, ha nem, 

Mondanák egykoron elődeink. 

 

Így van ez jól, büszkék is lehetünk! 

 

Jól végezték dolgukat, 

Őrizzük meg, mit ránk hagytak. 

 

Az élet szép és csodás! 

 

Becsüljük meg, mi is így adjuk tovább! 

 

 

Horváth Józsefné Zsófika
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 FELHÍVÁS 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2015. február hónapban induló tűzoltó képzésre 

történő beiskolázáshoz felvételi eljárást indít. A felvételi eljárás első lépése a fizikai (erőnléti) 

szintfelmérés, amelyekre az alábbiakban kerül sor: 

2014. október 20. de. 9.00 óra 

2014. október 29. de. 9.00 óra 

 
SZÉKESFEHÉRVÁR, Tűzoltó laktanya (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt.2) 

 

2014. november 04. de. 9.00 óra 

2014. november 05. de .9.00 óra 

2014. november 10. de. 9.00 óra 

 
DUNAÚJVÁROS, Tűzoltó laktanya (2400 Dunaújváros, Tűzoltó u. 1.) 

 

2014. október 18. de. 9.00 óra 

2014. október 21. de. 9.00 óra 

2014. október 26. de. 9.00 óra 

 
SÁRBOGÁRD, Tűzoltó laktanya (7000 Sárbogárd, Túry M. u. 12.) 

  
Kérjük a jelentkezőket, hogy lehetőség szerint mindenki a lakhelyéhez legközelebb eső helyen jelentkezzen. 

  

A felméréshez sportruházat szükséges! 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a fizikai szintfelmérésen kizárólag érvényes 

orvosi igazolással, kitöltött adatlappal,  

önéletrajzzal lehet részt venni! 

  
A felvételhez szükséges dokumentumok (orvosi igazoláshoz nyomtatvány, adatlap, 

önéletrajz készítéshez minta) a honlapról letölthetők. 
  
További információ Perger Ágnes Anna tűzoltó őrnagytól kérhető a 06/22-513-236, illetve a 20/326-4689 

telefonszámokon. 
  
E-mailben: agnes.perger@katved.gov.hu 

  

A szintfelmérésen minden 18. életévét betöltött, középfokú végzettséggel, legalább szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár részt vehet. 
  

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hirek/2043-tuzolto-toborzo 

____________________________________ 

  

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 

 

 

mailto:agnes.perger@katved.gov.hu
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/hirek/2043-tuzolto-toborzo
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/
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TÁNCOLNÉK A BOLDOGSÁGTÓL OPERETTGÁLA

 

 

 

 

 

a csákberényi kultúrházban 

2014.november 29.-én 19:00 órakor 

Tihanyi Tóth Csaba főszereplésével, 9 fő 

kosztümös sztárvendéggel. 
 

A gála időtartama 2 x 45 perc 
 

A szünetben Büfé működik. 

Jegyek elővételben a Csákberényért 

Alapítvány titkáránál, Beke Dóránál, a 

nyugdíjasklubnál és a Vöröskeresztnél 

vásárolhatók korlátozott számban: 

2500.- Ft-ért. 
 

 

 

 

 

 

 

 

KEDVES OVIS SZÜLŐK 
Amennyiben érdekel Benneteket 

  JÁTÉKOS ANGOL FOGLALKOZÁS  

lehetősége, keressetek bátran az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén: Horváth Anita 06/30/ 850 61 47 E-

mail: hrvthanita@gmail.com 
Csoport minimum 7 gyermekkel, hétvégi időpontban 

indul Csákberényben.  A foglakozásokat 4 éves kortól 

ajánlom. Bővebb tájékoztatásért keressetek a fent 

említett elérhetőségek valamelyikén 

 

 

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 
 

 

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.  

Új számlaszámunk: 10404883-50526766-65891000. 

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 Titkára. 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:hrvthanita@gmail.com
mailto:bekedora01@t-online.hu
mailto:dezsoj@t-online.hu

