
 

 
 
Tímárné Csák Tímea elnökhelyettese a Nagycsaládosok Mezőberényi 
Egyesületének, mely a város egyik meghatározó civil szervezete, közel 500 
taggal, többségében mezőberényi családdal. Az egyesület elnökhelyetteseként 
neve azonban nem csak a mezőberényi családok számára ismert. Országosan 
elismert tevékenysége révén jegyzik nevét, általa az egyesület, illetve 
Mezőberény nevét is. A 2021-ben 12 éves egyesület vezetése, irányítása komoly 
felelősséggel, munkával és szervezőkészséggel jár, egyike az egyesület azon 
tagjainak, aki kezdetektől jelen van. Az egyesület célja a családok érdekvédelme 
mellett a városban élő rászoruló gyermekek, családok számára segítséget 
nyújtani, szociális támogatást illetve támogató hálót biztosítani.  
Tímárné Csák Tímea 12 éve egyik vezetője, motorja, a segítők, az önkéntesek 
koordinálója, az adományosztások szervezője, pályázatok írója, azok 
lebonyolítója. Teszi mindezt szívvel-lélekkel. Évente több ruhaosztás, tartós 
élelmiszerosztás, gyermekek kirándulásának, táboroztatásának a feltételeinek 
megteremtője. Példaértékű szociális tevékenysége mellett az ő nevéhez fűződik 
többek között két nagy rendezvény megálmodása, megvalósítása is. Mindkét 
esemény kapcsolódik a családok támogatásához, hiszen a kulturális 
programokba is becsempészi a gyermekek, családok támogatását. Az általa 
megálmodott Kacagó Liget családi nap egész napos kikapcsolódást nyújt a 
kilátogatók számára és ingyenes, minden gyermek számára elérhető játék 
lehetőséget nyújt. A „Legyen ön is karácsonyi Angyalka” program, mely ma 
már szintén városi szintűvé nőtte ki magát, elsődlegesen az adománygyűjtést, a 
melegételosztást tűzte ki célul.  
Évek óta a városi programok állandó segítője, számtalan eseményhez 
kapcsolódó önkéntes munka szervezője, a Vidd és Vedd kabát akció támogatója, 
a Mikulás birodalom önkéntese vagy az Országos Vadásznap rekord 
kísérletének kivitelezője. Nagyon jó kapcsolatot ápol a város civiljeivel, az 
Önkormányzattal és a helyi vállalkozókkal.  
Kiemelkedő munkájáért megérdemelten vehette át 2021 évben a NOE - díjat, 
melyet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete adományozott számára a 
sokéves, kiemelkedő, a családokért végzett áldozatos munkájáért. 
Vallja, hogy az ő eredménye a családja támogatása mellett a tagság közös 
eredménye, mert ezt a munkát csak együtt, egymást segítve lehet végezni. 
Közvetlen, nyitott és segítőkész személyisége példa a vele közösen dolgozók 
számára. 
A családokért végzett kiemelkedő, példaértékű munkája érdemeként 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Timárné Csák 
Tímea részére 2022. évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális 
ellátásáért” elismerést adományozza. 


