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Tájékoztató a 2012. május 23-i 
Képviselõ-testület nyilvános ülésérõl
Napirend  előtt Turcsi József polgár-

mester beszámolt a korábbi ülés óta tör-
tént  fontosabb  eseményekről  és  a  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Napirenden:
-  Felülvizsgálatra és módosításra kerültek 

a szabálysértési rendelkezésekkel 
érintett önkormányzati rendelet. A Kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy az egyes 
tiltott, közösségellenes magatartásokról, 
magatartás  megvalósítójával  szemben 
alkalmazott eljárási szabályokról rende-
letalkotást kezdeményez.

-  Megtárgyalásra  került  a  DRV  Zrt. 
üzemeltetési  ajánlata  a  Csabrendek 
község szennyvízrendszerének üzemel-
tetéséről. A testület döntött abban, hogy 
az üzemeltetést a DRV Zrt-vel folytatja, 
a  szerződéses  időszak várhatóan 15 év 
lesz,  amennyiben  a  szolgáltató  2013. 
december  31-ig,  vagy  a miniszteri  díj-
rendelet  hatálybalépéséig  a  jelenlegi 
szolgáltatási díjat alkalmazza. 

-  A DRV Zrt., 2012. évi felújítási javaslatát 
úgy  hagyta  jóvá,  hogy  a  szolgáltató  a 
legszükségesebb  munkákat  végezze 
el,  tekintettel  arra,  hogy  a  jövőben 
felmerülhetnek  olyan  fejlesztések, 
amelyek  forrásigényei  meghaladhatják 
az aktuális év eszközhasználati díj ösz-
szegét.
-  A  Képviselő-testület  kötelezettséget 
vállalt  arra,  hogy  a  tulajdonát  képező 
916/30  hrsz.  alatti  sportlétesítményt 
(sportpálya,  öltözők)  a  2012/13.  évi 
bajnokságra  a  Csabrendek  FC  és 
a  Csabrendeki  Kulturális  és  Sport-
egyesület részére feltételekkel biztosítja.
-  A Képviselő-testület a 138/2009 (IX.29.) 
határozatában  kötelezettséget  vállalt, 
hogy a Boldogfa Kft tulajdonában lévő 
területre  szennyvízcsatlakozási  pontot 
építi ki. 
A  beruházás  megvalósítása  során 
felmerült  többletköltségek  miatt  a  fej-
lesztési  előirányzat  megemeléséről  és 

a  Csabrendek  1801/2  hrsz-ú  ingatlanra 
vezetékjog alapításáról döntött a testület. 
-  Csabrendek  194  hrsz-ú  és  1353 hrsz-ú 
ingatlanokon  megvalósult  játszóterek 
térképi feltüntetését határozta el a tes-
tület.

-  Elfogadásra  került  a  06/25.  hrsz.  alatti 
Jóléti-tó Üzemeltetési Szabályzata.

-  A  Képviselő-testület  a  tulajdonát  ké-
pező  Csabrendek  1237  hrsz-ú  2756 
m2  nagyságú  beépítetlen  terület  meg-
nevezésű  ingatlan  nyilvános  árverésen 
történő értékesítését határozta el. 
-  A Képviselő-testület és a Formaterv’95 
Kft.  közös  megegyezéssel  módosította 
az önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítésének  és  különálló  fo-
gyasztásmérésének épületgépészeti ter-
vezésére szóló megbízási szerződését.
-  A  Képviselő-testület  a  TÁMOP  3.1.-
11-12/2.  Óvodafejlesztés  című  pályá- 
zat  benyújtását  határozta  el,  melynek 
igényelhető  támogatási   összege 
5000000 Ft. 
A pályázat elkészítésével a ZEF Consult 
Kft. került megbízásra.

Zárt  ülés  keretében  a  benyújtott  la-
kásbérleti kérelmek meghosszabbításra ke-
rültek  és  10  család  részére  állapított  meg 
a  Képviselő-testület  341000  Ft  átmeneti 
segélyt, melyből 130000 Ft-ot kamatmentes 
kölcsönként biztosított. 
Ezen kívül  2  család  részesült  rendkívüli 

gyermekvédelmi  támogatásban,  melynek 
együttes  összege  15000  Ft  volt.  1  család 
részére  pedig  havi  5000  Ft  összegű 
rendszeres  nevelési  segély  folyósításáról 
döntött  a  Képviselő-testület.  4  kérelem 
esetében annak elutasításáról döntött.

A  2012.   júl ius   14-én  megtar tot t 
Csabrendek,  Hosztót,  Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa,  Zalaszegvár  Községi  Ön-
kormányzatok  Képviselő-testületeinek 
nyilvános  ülésén  döntés  született  az 
iskolaigazgatói beosztás betöltéséről. 

Iskolai hírek

A  gyereknapot  már  nagyon  várta  az 
osztályunk,  mert  a  faliújságon  szereplő 
játékokat  érdekesnek  találtuk.  Mint  min-
den  évben  most  is  volt  a  fiúk  számára 
foci.  Eszeveszetten  szurkoltunk  az  osztá-
lyunknak, ami persze nem volt hiába való. 
A nyolcadikosok igazán kitettek magukért. 
Sok új játékot ismerhettünk meg és pró-

bálhattunk ki. A  lányok  és  a fiúk  számára 
egyaránt  volt  röplabdamérkőzés.  Izgalmas 
játékokat  nézhettünk  végig!  Irén  néni 
szigorú  bíró  volt.  Edit  néni  és  Marika 
néni  kézművest  tartottak.  Inkább  csak 
lányok voltak ott. Edit nénivel  leveles pa-
pírt  készítettünk,  ami  eléggé  bonyolult 
volt,  Marika  nénivel  pedig  táskákat  és 
kendőket  batikoltunk. A  nap  vége  felé  az 
jutott eszükbe, hogy milyen lenne a tanárok 
ellen  röplabdázni.  Kihívtuk  őket.  Zoli 
bácsi elég kemény ellenfél volt. Jutka néni 

Folytatás a 2. oldalon

gyereknap

Kérem  a  lakóingatlanok,  beépítetlen 
telkek tulajdonosait, bérlőit, használóit, 
hogy az ingatlanaik környékén (sarok-
telek esetén minden irányban), a járdák 
mellett és az árkokban a füvet kaszálják 
le, környezetüket tartsák tisztán.
Felhívom  a  lakosság  figyelmét 

Csabrendek  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testületének a köztisztaságról 
és a települési környezet fenntartásáról 
szóló 10/2011. (XII.12.) önkormányzati  
rendeletében foglaltak fokozott betar-
tására. 
A rendelet megtekinthető Csabrendek 

Község Önkormányzatának honlapján a 
Közadattár/Rendelettár menüpont alatt.

Bardonné Baráth Zsuzsanna
körjegyző

FELHÍVÁS
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Folytatás az 1 oldalról

kissé viccesen futkározott a pályán, Zsuzsa 
néni  nagyon  komoly  volt,  Irén  néni, mint 
általában  eléggé  kemény  volt,  Erzsi  néni 
pedig ütött, vágott, csapott és persze nagyon 
jól nyitott. A pláne az volt, hogy az egész 
felső  végignézte  és  telefonon  kamerázta. 
Sajnos kikaptunk, de hát nem csoda: profik 
ellen játszottunk. 
Az  eredményhirdetés  is  érdekes  volt. 

Tapsoltunk sikogattunk és búslakodtunk. 
Nagyon jó gyereknapunk volt.

7. a osztály

Iskolai hírek

Ezen a napon iskolánkban megemlékezést 
tartottunk,  melyen  valamennyi  tanuló  és 
pedagógus részt vett. 
Hogy  mit  ünneplünk  ezen  a  napon,  és 

mi történt 1920. június 4-én, megtudhatták 
azok is, akik eddig nem tanultak, hallottak 
róla,  Auer László  köszöntő,  bevezető 
mondataiból. 
Szólt a trianoni békekötés kitörölhetetlen, 

máig  érezhető  hatásairól,  megköszönte 
kedves  vendégeinknek,  hogy  újra  eljöttek 
hozzánk.
Ezután  léptek  színpadra  a  vendégek:  a 

nagyfödémesi általános iskola kulturális 
csoportjának  műsora  következett. 
A  határon  túli  magyar  fiatalok  nem 

először  bizonyították,  hogy  a  nekünk 
oly  természetes  magyar  nyelv  és  kultúra 
milyen  sokat  jelent  a  számukra. Műsoruk, 
egy  gondosan  felépített,  színvonalas 
zenés  irodalmi  összeállítás  mindenkinek 
maradandó élményt nyújtott. 
Kellően átérezhettük, mit jelent a magyar 

nemzeti összetartozás, köszönet érte!

Iskolai megemlé-
kezés június 4-én, 
a Nemzeti Össze-
tartozás napján

SporTNap
Nemzeti Össze-
tartozás Napja
Az Országgyűlés két évvel ezelőtt a Nem-

zeti  Összetartozás Napjává  nyilvánította  a 
trianoni  békediktátum  aláírásának  napját, 
június 4-ét.
Csabrendeken  községi  rendezvény  ke-

retében  első  alkalommal  emlékeztünk 
a  gyásznapra.  Az  emlékműsor  kezdetén 
beszédet mondott Auer László alpolgár-
mester.  A  műsorban  vendégszerepelt 
a  testvér-településünk,  a  szlovákiai 
Nagyfödémes  Borsos  Mihály  Alapiskola 

Irodalmi  színpada  „Isten, áld meg a 
magyart…”  című  összeállításával.  Szív-
szorító  magyarság  dalokat  hallhattunk 
a csabrendeki Férfikórus és Szilágyi 
Franciska szólóciterás előadásában. 
A  Művelődési  Házban  megtartott  mű-

sort követően Kopjafa megáldására  és ko-
szorúzására került sor a Barcza-kertben. 
A Kopjafához  a  faanyagot  adományozta 

Horváth Miklós vállalkozó,  a  tartó 
vasszerkezetet Csík Tamás kovács, a Nép- 
művészet  Ifjú  Mestere  készítette  és 
adományozta az emlékmű felállításához. A 
Kopjafát Kardos Róbert fafaragó készítette. 
A talapzat építésében a Közös Fenntartású 
Közszolgáltató  közreműködött. Az  emlék-
műsor  végét  a  felröppenő  galambok 
szárnycsapásai  jelezték.  Csabrendek  köz- 
ség  minden  polgára  és  a  felnövekvő 
nemzedékek  számára  is  álljon  a  kopjafa 
örök  mementóként,  amely  emlékeztet 
bennünket  a  határokat  átívelő  nemzeti 
egységre.  Mert,  „Isten, aki a kivágott 
csonkból termőfát tud növeszteni újra, Nem 
hagyja elveszni a népeket, sem akik Benne 
hisznek.”  –  olvashatók  az  emlékművön 
Wass Albert szavai.

Mógerné Molnár Ildikó

Szünidei akció 
2012. július 17-20.
A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szol-

gálat,  valamint  a  Községi  Könyvtár  és 
Művelődési  Ház  közös  szervezésében. 
Várható programok a héten: kerékpártúra a 

Kenyeres-tanyára  és Nagytárkánypusztára, 
játszóház,  Csabi-templomrom  felfedezése, 
kirándulás  a  Jóléti  tóhoz,  horgászati 
alapismeretek, helyi kézművesek és üzemek 
látogatása,  játszóházi  foglalkozások, 
ügyességi  versenyek,  paprikás  krumpli 
főzés, stb. (A változtatás jogát fenntartjuk!)
Július  20-án,  pénteken  kirándulást  szer-

vezünk Bakonybélbe, a  tavasszal megnyílt 
Pannon Csillagdába. A jegyár felnőtteknek 
1900 Ft, gyerekeknek 1500 Ft, az útiköltség 
személyenként  1700  Ft. A  korlátozott  lét-
szám miatt mielőbb várjuk a jelentkezőket a 
csabrendek.konyvtar@gmail.com címen, 
a 06-20/3880-989 telefonszámon vagy sze-
mélyesen legkésőbb július 10-ig.
A  rendezvény  pontos  programját  pla-

kátjainkon olvashatják!
Mógerné Molnár Ildikó 

műv. szervező

A Csabrendek FC szervezésében ismét 
megrendezésre kerül a Sportnap 

2012. július 7-én, szombaton, 

a Sportpályán. A Kispályás focitornára 
10  fős  csapatokkal  lehet  nevezni  július 
4-ig. 
A  nevezési  díj  7000,-/csapat,  amely 

magában foglalja az ebédet is. 
Nevezni  lehet  Baráth  Józsefnél,  az 

egyesület elnökénél a 06-70/3817794 
telefonszámon és a barathj.74@
freemail.hu e-mail címen.



2012. Június 3

asztalitenisz hírek 2011  nyarán  aszalitenisz  csapat  alakult 
Csabrendeken. A 6 igazolt játékos: Sümegi 

János, Farkas Márton, Nagy Emil, Szollár Csaba, Dr. Gyarmati Csaba és Bodó Richárd. 
A csapat benevezett a 2011/12. évi megyei bajnokságba. A kezdeti nehézségek után végül 
az őszi idényt a nagyon előkelő 3. helyen zárta 8 győzelemmel és 2 vereséggel. A tavasz 
még ennél is jobb volt, 9 győzelem és 1 vereség. Az összesítésben ez a 2. helyezettel azonos 
pontszámmal  a  bronzéremhez  volt  elég. Nagyon  kevés  hiányzott  a magasabb  osztályba 
(NB III-ba) kerüléshez. 
A  csapat  hetente  kétszer  2  órát  (kedden  és  pénteken  5-7-ig)  edz. Az  edzéseket  bárki 

látogathatja  (látogathatná!). Azok  sajnos  nem  jönnek,  akiknek  érzéke  és  tehetsége  van 
(lenne) az asztaliteniszhez. Az általános iskolások csak rosszalkodni jöttek edzésre, pedig 
a  sportág  szeretete nélkül ezt  a  sportot nem  lehet űzni. A csapat  tagjai nagyon szívesen 
foglalkoznának és  tanítanák az érdeklődőket, de a  tehetségesebb gyerekek minden mást 
csinálnak, csak azt nem, amihez lenne jó érzékük.
A csapat tagjai részt vesznek a megyei szövetség által rendezett versenyeken is, mind a 

felnőtt, mind az ifi kategóriában, több kevesebb sikerrel. Sümegi János, Farkas Márton és 
Szollár Csaba már NBIII-as múlttal rendelkező játékosok, Nagy Emil pedig folyamatosan 
fejlődik. 2010-ben a megye legjobb serdülő játékosának választották, a következő évben az 
ifik között is élmezőnyben szerepel, sőt a felnőtt ranglistán is előkelő helyen áll. Tucatnyi 
érmet szerzett magának és a falunak is. Ezek az eredmények ugyanis a község hírnevét is 
öregbítik. Az Önkormányzattól  és  az FC-től  a  bajnoki  szereplés  feltételeit megkaptunk. 
Próbálkoztunk megszerettetni a sportágat, hívtuk a lakosságot, a polgármestert, a képviselő 
testületet,  az  iskola  igazgatóját, hogy nézzék meg a bajnoki mérkőzéseket,  szurkoljanak 
a csapatnak. Az erőfeszítést nem koronázta siker. Talán érdemes lett volna látni, hogy itt 
komoly küzdelem folyt a meccseken, milyen teljesítmény kellett egy-egy győzelemhez. A 
ping-pong ugyanis rengeteg munkát és gyakorlást kíván.
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak a két új asztalt, mert ez alapfeltétele volt 

a versenysportnak és a versenyek rendezésének.
A legutóbbi verseny 2012. 06. 09-én volt, ahol mi voltunk a szövetség mellett a rendezők. 

Szomorú volt látni, hogy míg Veszprémből 6 játékos jött, Csabrendekről helyben csak egy. 
Igaz, Nagy Emil 1 arany és 2 bronz érmet is szerzett magának és Csabrendek községnek.
A  csapat  a  2012/13-as  bajnokságba  is  nevezni  kíván. Várjuk  továbbra  is  a  ping-pong 

szerető,  játszani  kívánó  gyerekeket  és  felnőtteket  is.  Mérkőzéseinkre  pedig  várjuk  az 
közönséget! Lehet, hogy azok után más szemmel fogják nézni az asztaliteniszt.

Nagy Emil szakosztály vezető

Népzenei-néptáncos 
tanévzáró gála
A  néphagyomány  ápolásának,  az  élő 

népzenei  kultúra  helyi  képviselőinek 
bemutatkozására  adott  lehetőséget  a 2012. 
június  9-én,  Csabrendeken  megrendezett 
gálaműsor. 
A  gála  alkalmával  fellépett  a  hely 

Kökörcsin  Gyermektánccsoport,  vendég-

szerepelt a bazsii Tátika Néptánccsoport. 
Első  alkalommal  állt  színpadra  a  he-lyi 

asszonyok  alkotta  Kacagó  Gerle  Nép-
dalkör. A Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde 

középsős  és  nagycsoportos  gyermekei  be-
mutatója által tanúi lehettünk az intézmény 
néphagyományok  őrzésében  vállalt  kie-
melkedő szerepének. 
A  szép  előadásokat  köszönetképpen 

vendégség követte, a fellépő gyermekeket-
felnőtteket  népi  játszóház  várta,  ahol 
mindenki önfeledten próbálgathatta ügyes-
ségét.
Reméljük,  hogy  e  rendezvénnyel  to-

vább  erősítjük  gyermekeinkben  is  a  nép-
hagyomány fontosságát.

Mógerné Molnár Ildikó

Időpont produkcIó
Június 30. szombat 21.00
Esőnap: Július 1., vasárnap 21.00

BÖRTÖNMUSICAL – musical –

Július 6., péntek 21.00 KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI 
POPFESZTIVÁLRÓL – musical –

Július 13., péntek 21.00
Esőnap: július 15. vasárnap 21.00

MONTE CRISTO GRÓJA – játék zenével 
– ősbemutató

Július 21., szombat 21.00 VALAHOL EURÓPÁBAN – musical –
Július 28., szombat 21.00 TÁNC-DAL-FESZTIVÁL – a 60,70,80-as 

évek slágereiből –
Augusztus 4., szombat 20.30 A DZSUNGEL KÖNYVE – musical –
Augusztus 10., péntek 20.30 A PADLÁS – félig mese félig musical –
Augusztus 18., szombat 20.30 MADE IN HUNGÁRIA – musical –
Helyszín:  Sümeg, a Püspöki Palota belső udvara, ahol esőnapot nem jelöltek meg, ott 

rossz idő esetén esőhelyszín a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ.
Bérlet ára a nyolc előadásra 7000 Ft, egyes előadásokra a teljes áru jegy 2.500 Ft a 
kedvezményes 1.900 Ft. 
Jegyek, bérletek válthatók a Püspöki Palota Információs irodájában, Sümeg, Szent 
István tér 8., Tel.: 06-70/466-4036; e-mail:puspokipalota@gmail.com

palota Színházi Játékok 2012. Sümegen  
a pannon Várszínház közremûködésével
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Életmód nap
A  Csabrendeki  Kulturális  és  Sport-

egyesület  szervezésében  először  került 

megrendezésre az Életmód nap 2012. június 
16-án, szombaton.
A  9  órai   megnyitót   követően  az 

egészségmegőrzéssel,  a  betegségek mege-
lőzésével  kapcsolatban  több  témában 
hallhattak előadást az érdeklődők. 
A  Sümegi  Rendőrőrs  képviseletében 

Tóth Róbert  körzeti  megbízott  a  drog 
prevencióról  tartott  szemléletes  előadást, 
majd  Vaski Ferenc  igazgató,  a  Fővárosi 
Önkormányzat  Foglalkoztató  Intézete, 
Darvastó  képviseletében  megosztotta  jó 
tapasztalatait  a  sport  által  is  fejleszthető 
emberi  kapcsolatokról. Bemutatásra  került 
az  intézet  lakói  körében  is  közkedvelt 
bocsa- és petang  játékok, amit a közönség 
is  kipróbálhatott.  Sokan  érdeklődtek  a 
természetgyógyász Ruzsin Klinika tanácsai 
iránt.  Nagy  népszerűségnek  örvendett  a 
masszázs Zelenka József  masszőr  által, 
és  több  mint  80-an  kértek  vércukorszint 
mérést  a  délelőtt  folyamán,  melyet  Dr. 
Szentes Márta  háziorvos  végzett.  A 
sportágak bemutatkozásában szerepeltek 
a  Zumba  helyi  képviselői  Bunnáné 
Barcza Tímea  oktató  képviseletével,  a 
csabrendeki  röplabda  csapat,  valamint  a 
Natural  Fitnes  Club,  Csabrendek  tagjai. 
Nagy népszerűségnek örvendett korhatárra 
való  tekintet  nélkül  a  számos  népi  játék. 
Finom volt a Kenyeres Tanya felajánlásából 
elkészített birkapörkölt. 
A vendégek sorában köszönthettük a vi-

lág  legerősebb  embereit  Fekete László és 
fiát, Lászlót. 
A helybéliek közreműködésével lezajlott 

Toldi verseny eredményhirdetését követően. 
A  Kid  Dance  Egyesület  színvonalas  mű-
sorát  láthatta  a  közönség.  A  jól  sikerült 
rendezvényt a Fantasy zenekar bulija zárta.
Köszönjük  a  résztvevők,  a  támogatók 

közreműködését,  a  lakosság  megtisztelő 
részvételét!

Komendánt Sándor elnök

Csak természetesen.....
Már  évek  óta  érlelődött  bennem  a  gondolat,  hogy megosszam  azt  a  fajta  látásmódot, 

ahogyan én látom a minket körülvevő természetes világot. Megosztani és újra ráébreszteni 
magunkat, hogy nem vagyunk egyedül, tartozunk valahová, részesei vagyunk a Teremtés 
megannyi szépségének, csodáinak.
Tudom, hogy ebből a stresszes, rohanó világ mókuskerekéből nehéz kimozdulni, de néha 

– egészségünk érdekében – szükséges. Ez a pünkösdi szombat is ilyen nap volt.
Enyhe izgalommal készültem, vártam a tanyába érkező természetkedvelő érdeklődőket. 

Voltak,  akik  kerékpárral,  autóval  jöttek,  de  voltak  gyalogosan  érkezők  is.  Külön  öröm 
volt számomra a mindenki részéről biztosított barátias légkör, ami mindjárt rá is nyomta 
bélyegét a közvetlen kapcsolattartásra.
Úgy érzem jól választottam ki az előadóvendégeket, akik maximális  tudást nyújtottak 

számunkra.
A nap folyamán távcsővel megfigyelhettük a határban előforduló madarakat (megtanultuk 

megkülönböztetni hangjuk alapján), megismerhettük a rétek növényvilágát.
Nagy  sikere  lett  a  bioételekből  rögtönzött  „terülj-terülj  asztal”-kának.  Tanácsot 

kaphattunk betegségeink természetes kezeléséhez. Többféle gyógynövényből főzött teákat 
kóstolhattunk, ill. vásárolhattunk teakeverékeket.
Az általam készített bodza-szörp és biolangalló  is elfogyott! A szaladó  időhöz mérten 

s i k e r ü l t  a z  e g y i k 
templomromot megte-
kintetünk,  aminek  kü-
lön  örültem,  hiszen 
még sok helybeli sem 
ismeri....
A  gyerekek  körében 

népszerű  volt  a  bá-
ránysimogatás és a 
galambház.
Felemelő  érzés  volt 

s z ámomr a ,   a h ogy 
közösen  (kivétel  nél-
k ü l )   k ö r ü l ö l e l t ü k 
kedvenc  tölgyfámat, 
l e c s e n d e s e d t ü n k , 
meditáltunk:  eggyé 
váltunk a természettel.

Úgy érzem mások 
nevében   i s   bá t ran 

mondhatom, hogy feltöltődve, egészségesen elfáradva térhettünk haza. 
A  sikerre  való  tekintettel  hamarosan  folytatjuk  barangolásunkat  a  természet  világába: 

következő  állomásunk  gyógynövénygyűjtés  lesz,  amiről  tájékoztatást  fogunk  adni  az 
érdeklődőknek.
Beszámolóm  végén  szeretnék  köszönetet mondani  a  helyi  önkormányzatnak, Molnár 

Ildikó szervező társamnak, ill. a meghívott előadóknak, hogy lehetővé tették számunkra ezt 
a csodát!                          Kenyeresné Klári családi gazdálkodó


