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CSÁKBERÉNYI HÍREK 
7. évfolyam 1. szám   Csákberényért Alapítvány Lapja   2016. február 26. 

 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2016 

Rendezvény Várható időpont Várható helyszín Szervező Elérhetőség 

Március 15. 

megemlékezés, 

II. VH. emlékmű 

koszorúzás 

 

2016. 03.15. 

16.00 

 

Hősi emlékmű 

majd a Páskomi 

dombok 

Önkormányzat Vécsei László 

Iskola nyílt nap 2016.03.19. Általános iskola tantestület Borbély József 

Tojásgurítás 2016.03.19 Páskomi dombok Nefelejcs Egyesület Sáfrán Andrásné 

Húsvét 2016.03.27    

„Szemétszüret” 2016.04.23. 
A falu és 

környéke 

Önkormányzat, 

iskola 
Borbély József 

Rétes fesztivál,  

Pálinkaverseny, 

Májusfaállítás 

2016. 05.01. Merán park Nefelejcs Egyesület 

Vécsei László,  

Szabó Gábor, 

 Pataki Attila 

Kihívás napja 2016.05.25 Iskola Ált. iskola 
Balázs Judit, 

Schüller Márta 

Ovis évzáró 2016.05.27. Óvoda Óvoda Sáfrán Andrásné 

Iskolai évzáró 2016.06.17. 18.00 Iskola Iskola Borbély József 

VII. Betyárnap 2016.06.18. Régi focipálya Tókics Mihály Tókics Mihály  

Péter-Pál napi 

fogadalmi ünnep 
2016.06.26. Temető Katolikus Egyház Kőrösi Ödön 

Mártír papok 

emlékére  

- emlékműsor, 

koszorúzás 

2016. 07. 10. 

10.30. 
Emlékmű 

Egyházak, 

Önkormányzat 
Vécsei László 

Falunap 2016. 07. 23. Focipálya  Alapítvány 
Dr. Kovács 

Krisztina 

Retye-rutya tábor 2016.07.25-30. Civil ház Nefelejcs Egyesület Sáfrán Andrásné 

Sólyom tábor 
2016.07.31-

08.06. 

Református 

Ifjúsági Szálló 
 Balázs Judit 

Sporttábor 2016.08.08-13. Dunakiliti Csákberény SE Szabó Gábor 

Az új kenyér ünnepe 
2016.08.20. 

 

Katolikus 

templom 

Önkormányzat, 

Egyházak 
Vécsei László 

Tanévnyitó 2016.08.31. Iskola Iskola Borbély József 

Idősek napja 2016.10.08. Művelődési ház Vöröskereszt Huszár Lászlóné 

Megemlékezés 

az 1956-os 

forradalomról 

2016.10.23.10.30. 
Katolikus 

templom udvara 

Önkormányzat 

 
Vécsei László 

Márton napi búcsú 2016.11.13. Merán park Rk. egyház Takács Tibor 

Újszülöttek 

köszöntése, faültetés 
2016.11.16. 

Hősök tere, 

Művelődési ház 
Önkormányzat 

Huszár Attiláné 

Sáfrán Andrásné 

Falumikulás 2016.12.06. Az egész falu  Balázs Judit 

Adventi 

gyertyagyújtás 

Nov. 27; Dec 

04;11,18 

A falu 

központban 

állított 

Betlehemnél 

Nefelejcs Egyesület, 

Egyházak, 

Vöröskereszt, 

Iskola, Óvoda 

 

Sáfrán Andrásné 

 

Szilveszteri bál 2016.12.31 Művelődési ház  Alapítvány 
Dr. Kovács 

Krisztina 
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

 

 Az idei évben is menetrendszerűen 

megrendeztük február 6-án a falu FARSANGI 

bálját. A talpalávalót a Fúzió együttes biztosította.  

 

 A jelmezesek forgatagában megelevenedett 

a mesék világa: tiszteletét tette Hófehérke és a hét 

törpe, Rumcájsz és felesége, Piroska és a farkas 

természetesen nagymamával és a vadásszal együtt.  

Colombo hadnagy is megjelent, s fényt derített 

egy bűntényre. Felsége is elkísérte, aki most sem 

fedte fel kilétét.  

 A mulatságba megérkeztek a migránsok 

képviselői is, akik ingyenes belépőt, ellátást és 

italt szerettek volna kérni a magyarul megírt 

táblájukon. A beöltözöttek között fellelhettük 

Batmant, Supermariot, Koronás kockacukrot, 

Középkori lovagot, Gandhit és még sok-sok 

különleges maskarást.  

Akik eljöttek, kora reggelig jól érezték magukat, 

és jót mulattak. 

 Az Alapítvány ezúton is szeretné 

megköszönni mindenki segítségét, aki a bál 

létrejöttében, megszervezésében, lebonyolításában 

bármilyen módon részt vett.  

 A közelmúltban sokan kaptak olyan levelet, 

hogy adójuk 1 %-át a Csákberényért Alapítvány 

sajnos nem kapta meg, mert a NAV honlapján az 

Alapítvány jelenleg nincs regisztrálva. Ennek oka, 

hogy a bíróság az új alapító okiratainkat még nem 

jegyezte be, és nem hitelesítette. A bíróság a nem 

megfelelő formátumban elküldött okiratok miatt, 

átmenetileg törölte az Alapítvány közhasznú 

jogállását. 

 Tájékoztatunk mindenkit, hogy az 

Alapítvány egy másik ügyvédhez fordult, aki 

előkészített minden okmányt (új alapító okirat, 

szervezeti és működési szabályzat, befektetési 

szabályzat), amit a bíróság kért. 

  Ezen iratok már beküldésre kerültek. 

Ügyvédünk ígérete, és természetesen a bíróság 

pozitív elbírálása esetén megkaphatjuk az 

általatok felajánlott 2014-es évi 1%-ot is 

visszamenőleg. A 2015-ös SZJA bevallás 

határideje előtt reményeink szerint az Alapítványt 

visszahelyezik a NAV listájára az adó 1%-ot 

hivatalosan is befogadó civil szervezetek közé. 

  

 Emiatt kérjük, hogy adóbevallásotok 1%-

os rovatába ismét nyugodtan jelöljétek meg a 

Csákberényért Alapítványt. (adószámunk az 

utolsó lap alján látható) 

 

 Idén sem marad el a falunap. A rendezvény 

tervezett időpontja 2016. július 23-a. A műsor 

még szervezés alatt van. Szeretnénk megkérni 

mindenkit, hogy ötletekkel, javaslatokkal segítsék 

munkánkat! 

 Az elmúlt év végén Dinnyei Lajos 

kuratóriumi tagunk lemondott. Szeretnénk 

megköszönni eddigi munkáját, és kívánunk neki 

jó egészséget! Új tagnak Beleczné Bíró Erzsébet 

került megválasztásra. 
 

dr. Kovács Krisztina 
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Tájékoztató a szelektív gyűjtésről 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén.  

 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban) 

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni: 

 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  

 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  

 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,  

 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok 

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a 

gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel! 

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve) 

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, 

lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! 

 újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2016. Csákberény 

(minden hónap első hétfő) 

 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5 

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! 

Az üveghulladék gyűjtése a korábbi szelektív sziget helyén gyűjtőedényben történik. 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! 

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven 

gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek 

kihelyezni! 

Köszönjük az együttműködését! Depónia Nonprofit Kft. 

nap/hó Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1 p ünnep h  szelektív k komm p v ünnep sze p h  szelektív cs szo k ünnep komm cs 

2 szo k komm sze szo h  szelektív cs szo k komm p v sze p

3 v sze cs v k komm p v sze szo h  szelektív cs szo

4 h  szelektív cs p h  szelektív sze szo h  szelektív cs v k komm p v

5 k komm p szo k komm cs v k komm p h  szelektív sze szo h  szelektív

6 sze szo v sze p h  szelektív sze szo k komm cs v k komm

7 cs v h  szelektív cs szo k komm cs v sze p h  szelektív sze 

8 p h k ünnep komm p v sze p h cs szo k komm cs 

9 szo k komm sze szo h cs szo k komm p v sze p

10 v sze cs v k komm p v sze szo h cs szo

11 h cs p h sze szo h cs v k komm p v

12 k komm p szo k komm cs v k komm p h sze szo h 

13 sze szo v sze p h sze szo k komm cs v k komm

14 cs v h cs szo k komm cs v sze p h sze 

15 p h k komm p v ünnep sze p h cs szo k komm cs 

16 szo k komm sze szo h ünnep cs szo k komm p v sze p

17 v sze cs v k komm p v sze szo h cs szo

18 h cs p h sze szo h cs v k komm p v

19 k komm p szo k komm cs v k komm p h sze szo h 

20 sze szo v sze p h sze szo ünnep k komm cs v k komm

21 cs v h cs szo k komm cs v sze p h sze 

22 p h k komm p v sze p h cs szo k komm cs 

23 szo k komm sze szo h cs szo k komm p v ünnep sze p

24 v sze cs v k komm p v sze szo h cs szo

25 h cs p h sze szo h cs v k komm p v ünnep

26 k komm p szo k komm cs v k komm p h sze szo h ünnep

27 sze szo v ünnep sze p h sze szo k komm cs v k komm

28 cs v h ünnep cs szo k komm cs v sze p h sze 

29 p h k komm p v sze p h cs szo k komm cs 

30 szo sze szo h cs szo k komm p v sze p

31 v cs k komm v sze h szo

JELMAGYARÁZAT

Kommunális hulladék gyűjtése Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés (műanyag,papír, társított, fémdoboz)

2016. évi hulladéknaptár - Csákberény
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ISKOLAI KRÓNIKA 

 

Iskolánk életében sem múlt el az idő 

nyomtalanul az elmúlt két hónapban. A téli szünet 

után, január 4-én, néhány dekával talán 

súlyosabban, de kipihenten vetettük bele 

magunkat a tanulásba, különös tekintettel arra, 

hogy január 22-én félévet zártunk. De ebben az 

időszakban is volt idő másra.  

Január 14-én házi mese- és prózamondó 

versenyt rendeztünk, hogy eldönthessük, kik 

képviselik majd iskolánkat a járási versenyen. 

Nagy bánatunkra mindössze öt kisdiák vette a 

bátorságot és fáradtságot, hogy bemutassa előadói 

tudását. A szakértő zsűri: Lászlóné Erzsi néni, 

Tollasné Zsuzsa néni és Székely Sanyi bácsi jól 

döntött, amikor Tóth Bernadett 2. és Balázs Anna 

4. osztályos tanulókat látta alkalmasnak a 

továbbjutásra. Mindketten megállták helyüket: 

Bernadett közönségdíjas, Anna 3. helyezett lett a 

január 21-én, Csókakőn megrendezett járási 

versenyen. Gratulálunk és köszönjük! 

Ugyancsak ebben az időszakban a 

zeneiskolásaink tanszaki vizsgát tettek itthon, 

helyben. Julika néni, a szolfézs- és furulya tanár 

néni, illetve Ági néni, a móri zeneiskola igazgató 

nénije elégedettek voltak a gyerekek 

teljesítményével. 

Január 29-én kiosztottuk a félévi értesítőket, 

majd február első hetében szülői munkaközösségi 

és osztályszülői értekezleteket tartottunk, és 

gőzerővel készültünk az iskolai farsangra.  

Aztán felvirradt február 12. farsangunk 

napja.  

Ezen a délelőttön már nem sok sikerrel 

igyekeztünk tudást plántálni nebulóink fejébe, már  

csak a délutáni mulatságra tudtak gondolni. 

A kedves, szorgalmas szülők mindent 

előkészítettek a zavartalan délutánra. Ahogy 

emlékszem, minden gyermek beöltözött!  

A jelmezes felvonuláson megelevenedtek a 

ma közkedvelt rajzfilm- és filmfigurák, történelmi 

személyiségek, nosztalgikus slágerfigura, és volt 

„ennivaló” jelmezesünk is.  

A legnagyobb sikert a szép emlékű Szécsi 

Pál, Gedeon bácsi slágerére komponált 4. 

osztályos előadás aratta. Jól éreztük magunkat, 

hamar elröppent az idő, s kicsit szomorúan vettük 

tudomásul, hogy haza kell menni.  

Egy azonban biztos, sokáig emlékezni 

fogunk erre a délutánra. 

 

Most már csak néhány, az elkövetkező időszakban 

várható fontos eseményről: 

 

- Március 15-én megemlékezés az 1848/49-

es forradalom és szabadságharc 168. 

évfordulójáról. 

- Március 19-én, szombaton, NYÍLT 

TANÍTÁSI NAP iskolánkban. 

- Április 23-án „SZEMÉTSZÜRET”, 

melyre mindenkit szeretettel várunk, akit 

egy kicsit is érdekel településünk és 

környezetünk tisztasága. 

Csákberény, 2016. február      

 

Borbély József 

 Tagintézmény-vezető 
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FEBRUÁR A KERTBEN 

A hónap első fele – januárhoz hasonlóan – 

többnyire fagyos, ezért az előző hónapban 

felsorolt, de el nem végzett munkákat fejezzük be. 

Vásároljuk meg a növények kivételével 

mindazokat az anyagokat, amelyeket már 

korábban kiválasztottunk. A foszfor- és kálium- 

tartalmú műtrágyákat szórjuk ki, akár a hóra is 

lehet. 

Februárban már előfordulnak tartósan fagymentes 

napok. Ezeket használjuk ki az áttelelő 

rovarkártevők, kórokozó gombák elpusztítására. A 

lemosásszerű permetlé a fás szárú növény minden 

földfeletti részét érje. Különösen fontos ez a 

gyümölcsösben és a szőlőben, de a díszfák, 

díszcserjék közül főleg a rózsafélék családjába 

tartozóknál (pl. madárbirs, galagonya, rózsa, 

berkenye) szükséges. A metszési munkákat is el 

lehet kezdeni. Vágjuk le az erősen fertőzött 

részeket, hernyófészkeket, a gyümölcsmúmiákat.  

A sűrű ágakat ritkítsuk meg, míg a rossz irányba 

növőket, az elöregedett részeket és a földből 

előtörő sarjakat tőből távolítsuk el. Ilyenkor lehet 

erős visszavágással megifjítani az idős töveket, a 

formátlan, erősen sérült vagy túl nagyra nőtt 

koronájú fákat. A nagyobb sebek felületét kenjük 

be sebbalzsammal vagy olajfestékkel. Szükség 

esetén a 3-5 évnél nem régebben ültetett fákat, 

cserjéket lehetőleg földlabdával ültessük át. Mivel 

a gyökerek valószínűleg erősen megsérültek, a 

földfeletti részek méretét csökkentsük.  

Ha a föld fagya kiengedett és a talaj nem sáros, 

hanem porhanyós, egyes konyhakerti növények 

már vethetők (pl. saláta, borsó, petrezselyem, 

sárgarépa) és a dughagymát is a földbe rakhatjuk, 

mert így hamarabb jutunk saját terméshez. A 

növényházban elvethetjük a palántaneveléshez 

szükséges zöldségfélék és a virágok magvait. 

MÁRCIUS A KERTBEN 

A tavasz első hónapjának elején még gyakoriak a tartós fagyok. Lakásunkba azonban tavaszt 

varázsolhatunk, ha kora tavasszal nyíló cserjék (pl. aranycserje, húsos som, téli jázmin, disz birs) és fák (pl. 

cseresznye) levágott vesszőit vízzel töltött vázába helyezzük, és azok szépen kivirágoznak. 

 Ha az idő engedi, a kertben fejezzük be a téli lemosó permetezést és metszést.  

 Takarítsuk el a tél nyomait, a száraz leveleket, a metszés során levágott vesszőket, venyigét. A gyepet 

mélyen gereblyézzük végig. Az üres foltokat szórjuk be fűmaggal, mely fényen csirázik, ezért nem szabad 

földdel takarni. A fagyérzékeny növények téli védőtakaróját távolítsuk el. A rózsatöveket szabadítsuk meg 

az ősz végén tövére kupacolt földtől. 

 Most van az ültetések ideje. A fák részére 80x80x80 cm-es, a cserjék számára 60x60x60 cm es gödröt 

ássunk. Sövénytelepítéshez 60 cm széles és ugyanilyen mély árkot készítsünk. A gödör aljára tegyünk érett 

istállótrágyát, komposztot vagy e célra gyártott növényi tápot. A faiskolában vagy kertészeti árudában 

vásárolt szabad gyökerű fák, cserjék vesszőit kívülálló rügyre metsszük vissza. 

 Gereblyézéssel, egyengetéssel készítsük elő a talajt a magvetéshez. Csak jól megmunkált, porhanyós 

földben fejlődnek jól a kikelő növények. 

Ilyentájt vetjük a spenótot, sóskát, hagymát és ismét a zöldségféléket, retket, salátát, borsót, hogy folyamatos 

legyen a zöldségellátásunk.  

 Az egynyári dísznövények közük szabadföldbe vethetjük a búzavirág, szagos lednek, borzaskata, 

körömvirág és még sok más faj magját.  

A hónap közepétől kiültethetjük a fagytűrő fejes és kelkáposzta-, karalábé- és zellerpalántákat. 

 A balkonládákat takarítsuk ki, töltsük meg friss földdel, majd ültessünk bele árvácskát, százszorszépet. 

Ezek virágágyba is kerülhetnek, mert a fagyot jól tűrik. 

SOK SZERETETTEL VÁRJÁK KEDVES VENDÉGEIKET A MÓRI PIAC UDVARI 

GAZDABOLT DOLGOZÓI!  
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GÓLYA HÍREK 2015 

 
Falunkban lakó, 2015-ben született gyermekek:  

Január: Kuti Ferenc   Petőfi u. 

Február:  Fövenyi Kristóf  Kossuth u. 

Március: Asztalos András Milán Rigó köz 

Április: Barlabás Marcell  Bajcsi Zs. u. 

Május: Zsigmond Zsófia  Kossuth u. 

  Bíró Jázmin   Hősök Tere 

Július  Mader Gréta Anna  Rákóczi út 

Szeptember: Ortner Milán  Mansbarth u 

  Holczinger Balázs  Vértes u. 

December: Galántai Gréti  Szikszai u. 

 

Továbbra is várom a gyermekeket vállaló nőket, 

kedden 13-15h-ig. Először jelentkezőknél időpont 

egyeztetés javasolt a 06/20-395 1705-ös számon.  

Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás ideje: 

Csütörtök: 13-15h-ig. 

Helye: Csákberény, Kossuth u. 11. 

Egyéb alkalom: Minden hónap utolsó keddjén 15h-tól 

18h-ig Baba- Mama kört tartunk a Szikszai János 

Gyülekezeti házban. Várjuk a gyermekeket váró 

kismamákat és a 3 éven aluli gyermeket gondozó 

édesanyákat s gyermekükkel beszélgetésre, játékra.  

 

Csákberény, 2016. Január 26. 

Zsigmond Lászlóné Védőnő 

VÁLTOZTAK AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve 

tartani. 

A kedvtelésből tartott állatok tartására és 

kereskedelmére vonatkozó legfontosabb szabályokat a 

41/2010. (II. 26.) Kormányrendeletben találjuk meg.  

Alapvető, általános előírás, hogy a kedvtelésből 

tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása 

lehetővé tegye annak természetes viselkedését, 

ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség 

életét, szokásrendjét.  

Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy 

az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok 

megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint 

hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne 

okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben 

vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban 

állatot tartani nem szabad. 

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének 

olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára 

jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Az eb 

esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is 

kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az 

olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve 

szerinti mozgását. 

Tilos kistestű ebet 10 m
2
-nél, közepes testű ebet 

15 m
2
-nél, nagytestű ebet 20 m

2
-nél kisebb területen 

tartósan tartani. 
 Ha az ebet kíméletét nem biztosító, az előzőekben 

leírt módon tartják,  

- jegyzőt (levélcím: 8073. Csákberény, Hősök tere 

41.)  

-  hatósági állategészségügyi szolgálatot (levélcím: 

8060 Mór, Szent István tér 1-2) kell értesíteni.  

 

A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, 

hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája.   

 

Ennek meg nem történte esetén kiszabható állatvédelmi 

bírság alapösszege 15.000,- Ft

 

KEDVES BOROSGAZDÁK! 

A 2016.évi csákberényi BORVERSENYT  április  16-án szombaton 14 órai kezdettel tartjuk a Csákberényi  

Művelődési Házban. 

Nevezni lehet bármely évjáratú borral, mintánként 3 palackkal  (0,75 dl), melyet április 15.-én  pénteken 17-19 óra 

között lehet leadni Bíró István pincéjében (Orond Szőlőhegy).  

 

Nevezési díj: 500 Ft / minta, amelyet a leadáskor kérjük fizetni. 

 

A borverseny eredmény hirdetésére várhatóan 17 órakor kerül sor, kötetlen beszélgetés és vacsora keretében. (Kérjük 

jelezze a minta  leadásakor, hogy hány személlyel vesz részt az eredmény hirdetésen.) 

Nevezési szándékát április 8-ig tudassa Sáfrán Andrással. (tel.: 06 20 9620 478, vagy 

 e-mail: informacio@stift90.hu ). 

                                                                                                                              Szervezők 

mailto:informacio@stift90.hu
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EL CAMINO 

Sztanó Géza, településünk lakója 2006-ban végigjárta a keresztény világ egyik legfontosabb zarándokútját. 
A Szent Jakab-út (gyakran spanyol neve (Camino de Santiago) után El Camino-nak is nevezik) ősrégi 

zarándokút, a kelta időkben a Tejút szimbóluma volt s a maival ellenkező irányban járták be a zarándokok. 

A mai út Spanyolország Galicia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány 

szerint az itteni székesegyházban vannak Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. A legenda szerint 

Szent Jakab holttestét hajón hozták Jeruzsálemből - az ottani keresztényüldözés elől - Észak-

Spanyolországba. Itt azon a helyen temették el, ahol most Santiago de Compostela található. 

Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos. A zarándokút 

jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk. Az út mentén a bencések 

kórházakat és rendházakat építettek. 

Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja. 

A középkortól kezdve, mikor a Szentföldre menő zarándoklatok ellehetetlenültek, a Camino szerepe 

felértékelődött. A Szent Jakab-út 1993-tól az UNESCO Világörökség részét képezi.  

Az előadó a 800 kilométeres gyalogúton szerzett élményeiről számolt be az érdeklődőknek 2016. Február 

11.-én a Csákberényi Művelődési házban.  

 

BAGOLYFIÓKÁK CSÁKBERÉNYBEN 

Székely Sándor előadása bagolynevelésről 

fotókkal és videofelvételekkel 

 

 

 

 
Helyszín: CSÁKBERÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Időpont: 2016. március 4.    18 órakor 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Camino_de_Santiago&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/El_Camino
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-katedr%C3%A1lis_(Santiago_de_Compostela)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91sebb_Jakab_apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
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GÉPJÁRMŰ VEZETŐI TANFOLYAM 

A Stift 90 Autós Iskola  

„B” kategóriás gépjármű vezetöi tanfolyamot indít március elején Csákberényben, 

 kellő számú jelentkező esetén. 

Részletekről érdeklődni lehet:Sáfrán András  iskolavezető 

Telefonszám: 06 – 20 – 9620 478 

 

   KEDVES CSÁKBERÉNYIEK! 

Köszönjük, ha adójának 1%-ával Egyesületünket 

támogatja! 

„Nefelejcs”  Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

Adószám:  18274910 -1 -07 

 

 

RITKA ADVENTI PILLANAT

 

Cirmos a helység Betlehemében várta a karácsonyt… 

Szöveg és kép: Takács Antal 

 

 

VIDÁM SAROK 

(Böngészés az internetről) 

Aki fél az alkoholmérgezéstől, ne igyon mérgezett 

alkoholt.  

Plátói szerelem: lekvárosüveg kívülről nyalogatva. 

 

Lehet, hogy a Mennyország gyönyörű hely, de a 

Pokolban több az ismerős.                                                                                                                           

Tantal 

 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Csákberényért Alapítvány működését. 

Adószámunk: 18481343-1-07 

Belátásuk szerint eljuttathatnak készpénzt, amit természetesen nyugtával igazolunk, vagy utalhatnak 

adományt a Csákberényért Alapítvány számlájára. Számlaszámunk: 10404883-50526766-65891000. 

Elérhetőségeink, ahova küldhetik cikkeiket, hirdetéseket: Csákberény, Rigó Köz 5. (ha nem találnak itthon, 

dobják a postaládába)  

Elektronikus formátumban erre a 2 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 szerkeszti: Dezső József Csákberényi lakos. 

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

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

