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Megyei Tûzoltó Nap 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság felkérésére 2011. május 6-án, 
pénteken került megrendezésre közsé-
günkben a Megyei Tűzoltó Nap. A me-
gyénk minden tájáról érkeztek hivatásos 
és önkéntes tűzoltó szervezetek valamint 
a meghívott társszervek képviselői. A ven- 
dégek között köszönthettük dr. Nagylaki 
Csillát a Megyei Kormányhivatal hiva-
talvezetője és Kovács Norbert urat a Megyei 
Közgyűlés alelnökét. Közel 170 fő vendég 
vett részt az ünnepségen. 9:30-kor a Szent 
Flórián szobor koszorúzásával kezdődött a 
rendezvény. 

A szobornál koszorút helyezett el a 
Veszprém Megyei Önkormányzat, a Vesz- 
prém Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, a Veszprém Megyei Tűzoltó Szö- 
vetség, a helyi Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület, a nagyfödémesi test-
vértelepülésünk képviselői, és a sümegi 
Tűzoltó Köztestület. A Művelődési Ház 
nagytermében folytatódott a program az 
ünnepi műsorral. A Himnusz után Szabó 
Zoltán szavalta el a tűzoltókról írt saját 
költeményét. Turcsi József polgármester 
úr köszöntője után Fülöp Gyula tűzoltó 
alezredes mondott ünnepi beszédet e jeles 
alkalomból. Majd a kitüntetések átadása kö- 

vetkezett. Az Év Megyei Tűzoltója ki- 
tüntető címet Bolla Róbert pápai hivatásos 
önkormányzati tűzoltó kapta. A Magyar 
Tűzoltó Szövetség gróf Széchényi Ödön 
emlékérmét kapta Turcsi József polgár-
mester a tűzvédelmet segítő és támogató 
munkájáért. A Veszprém Megyei Tűzoltó 
Szövetség a megye tűzvédelmében végzett 
tevékenységeket ismerte el a hivatásos és 
az önkéntes tűzoltók körében. Dr. Lauer 
János tűzoltó ezredes, a Szövetség elnöke 
a csabrendeki egyesületből Ruska Sándort, 
Kiss Sándort, Németh Pétert, és ifj. Turcsi 
Imrét részesítette Veszprém Megye 
Tűzvédelméért kitüntetésben. Németh Ottó 
30 év, Soós Zoltán pedig 20 év után járó 
szolgálati érmet vehetett át. 

Az ünnepséget színesítette a Kid Dance 
Egyesület utánpótlás mazsorett csoportja 
két koreográfia bemutatásával és Fersh 
Mónika fuvolajátéka. Az ünnepség végén 
a csapatzászlókra emlékszalag felkötésére 
került sor. Az ünnepi műsort követően 
fogadásra került sor az Arany Oroszlán 
Vendéglőben. A nap folyamán a Művelődési 
Ház előterében helyi Tűzoltó Egyesület 
által összeállított kiállítást tekinthettek meg 
a résztvevők.

Mógerné M. Ildikó 

Óvodánk 100 éves évfordulójának 
tiszteletére ünnepséget rendezünk gyer-
mekcsoportjaink közreműködésével, 
melyre ezúton szeretettel meghívjuk 
Önöket. 
Időpont: 2011. május 28-án (szom-
bat) 10.00 óra
Helyszín: templom dombon felál-
lított rendezvénysátor

A jubileum alkalmából kiállítást is 
szervezünk, melyhez kérjük segítségüket. 
Akinek van régi fényképfelvétel, me-
sekönyv, játék, újságcikk, vagy egyéb 
intézménnyel kapcsolatos dokumentum 
a tulajdonában, szíveskedjék eljuttatni 
– legkésőbb május 20-ig – óvodánkba. 
Minden felajánlást értéknek tekin-
tünk, melyeket a kiállítást követően 
visszaadunk jogos tulajdonosának. 
Együttműködésüket köszönjük! 

Az óvoda nevelőközössége 

Tisztelt 
Hírharang 
Olvasók! 

Az idei tanévben is  részt vesz a csabrendeki 
iskola az iskolai alma-programban, amely 
által alsós tanulóink mindegyike a hét 4 
napján egy almát kap. Közülük 12-en egy 
kiránduláson vehettek részt Tekenyén, ahol 
egy nagy almaültetvény található Györkös 
De-zső őstermelő meghívására.

A tavaszi szünetben a Forfa épület be-
járata megszépült. Gáspár-Szabó Éva ta-
nárnő vezetésével többen részt vettek a 
képek megrajzolásában. 

Köszönetet szeretnénk mondani min-
denkinek, akik ebben a munkában részt 
vettek: Gáspár-Szabó Éva, Szabó Henriett, 

Kizmus Anikó, Gombási Ta- 
más, Bartáné Gyalog Mar-
gi t ,  Takácsné  Brunner  
Zsuzsanna, 

Horváth Józsefné (Németh 
Eszter), Molnár Kristóf.

A Veszprém Megyei Ön- 
kormányzat 14. alkalommal 
szervezte meg idén a Me-
gyefutást a Magyar Sport 
Napja alkalmából melyen 
iskolánk 30 tanulója is részt 
vett. A váltó május 4-ére ért 
Csabrendekre, ahol az isko-
la előtt a megyezászlóra fel-
került községünk szalagja 
is.    

Gősi Zoltán igazgató

Iskolai hírek
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2011. 05. 08-án a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány immár 4. alkalommal rendezte 
meg hagyományos Paprikás Krumpli főző 
versenyét Budapesten a Vidámparkban, me- 
lyen Csabrendek, Szentimrefalva és Zala-
szegvár települések fiataljaival második 
alkalommal vettünk részt.

Korán reggel izgatottan indultunk a hosz- 
szú útra. Két autóval (a csabrendeki és a 
szentimrefalvi falugondnoki autókkal) men- 
tünk. Külön köszönet a két gépko-
csivezetőnek, Soós Zoltánnak és Kiss 
Józsefnek, hogy a vasárnapjukat fel-
áldozva eljöttek velünk!

Csabrendekről tizenegy, Szentim-
refalváról öt, Zalaszegvárról négy 
gyermek jöhetett velünk az idén. 
Azon gyerekek közül részesülhettek 
ezen lehetőségben néhányan, akik 
az évek alatt a „Mindenki ebédel” 
pályázat részesei voltak. A gyerme-
kek kiválasztásánál az elsődleges 
szempont az volt, hogy olyan gyer-
kőköc jöhessenek velünk, akik tavaly 
nem voltak. Az ebbéli kivétel abból 
adódott, hogy az indulás előtti napon az 
egyik kislány lebetegedett, így egy tavaly 
már résztvevő gyermek tudott helyette 
beugrani. A gyermekek nagy része még 
sosem volt a Vidámparkban, így hatalmas 
élmény volt számukra az utazás.

Szép időben indultunk, és annál rosszabb 
időben értünk Budapestre. Locsogott az eső, 
így kétséges volt számunkra, hogy vajon a 
szervezőknek, hogy sikerül lebonyolítani 
a rendezvényt. Bíztattak minket, hogy az 
időjósok szerint délelőtt talán csökken az 
eső, így miután a buszban megvártuk míg 
csendesedett az égi áldás, összes ruhánkat 
magunkra aggatva nekiindultunk a napnak.

Elmondhatom, nagy szükség volt a fel-
nőttek józan ítélőképességére, mert úgy 
tűnt, gyermekeinket messze nem érdekli, 

hogy esik az eső, már ültek is volna fel a 
hullámvasútra.

Szóval behúzódtunk egy fedett helyre, 
berendezkedtünk, átvettük a nyersanya-
gokat, és nekiálltunk előkészíteni a paprikás 
krumplihoz valót. Mindenki serénykedett, a 
lányok krumplit pucoltak, virslit szeleteltek, 
a fiúk segédkeztek a tűzrakásnál. Volt 
olyan, aki elmesélte, hogy már előtte nap 
gyakorolta otthon a krumpli hámozást, 

és utánanézett a recepthez valóknak. Mi-
közben felkerült a készülő ebéd a tűzre, 
az eső is csillapodni látszott, így a 20 
gyermeket három részre osztva indultak el 
a csapatok felfedezni a játékokat.

A tavalyi tapasztalatok után, az idén már 
nem is lepődtünk meg azon, hogy azok a 
gyerekek ültek fel a leghajmeresztőbb 
játékokra, akiket szüleik azzal a féltő ag-
godalommal adtak át nekünk, hogy nem 
tudják, gyermekük mennyire bírja az 
utazást. Bírták hála az égnek azt is, de még 
hogy bírták a fejjel lefelé lógást, a magasból 
mélybe zuhanást, pörgést, forgást…, ne-
künk még nézni is sok volt néha.

Voltak köztünk egészen nagy gyerekek, 
és kicsik is. Nekik is nagy élmény volt 
az egész nap, megkerestük azokat a já- 

tékokat is, amik az Ő életkoruknak fe-
leltek meg, bár megjegyzem a nagyok is 
ugyanolyan önfeledten felültek ezekre az 
alkalmatosságokra is.

A főzés Soós Zolira és rám maradt, 
megküzdöttünk a feladattal, és elmond-
hatjuk, hogy mind a zsűrinek (aki a TV2 
-től a híradós Andor Éva volt), mind csa-
patunknak ízlett, ennek bizonyítékaként a 
bográcsban egy tányérnyi adag maradt ebéd 
végére. Sajnos helyezést most sem értünk 
el, a több mint 30 csapatból az első hármat 
díjazták, de nem is ez volt az elsődleges 
cél, hanem, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat, olyan élményekben legyen ré-

szük, amit még nagyon sokáig fognak 
emlegetni.

Szintén nagy élmény volt, főleg 
tini lányaink körében a jelenlévő 
sztároktól autógrammot szerezni, 
fényképezkedni velük. Ott volt SP, 
Rákóczi Feri, Andor Éva, Demcsák 
Zsuzsa, Fluor és még sokan mások.

A GYEA ezen a rendezvényen 
ünnepelte 18. születésnapját. Ezen 
alkalomból egy rekordkísérletre is 
vállalkoztak felajánló cukrász cé-
gekkel karöltve. A rekord megdőlt, 
vasárnap a budapesti Vidámparkban 
megszületett Magyarország legna-

gyobb tortájának újabb rekordja, mely közel 
18 négyzetméter volt, és nagyon-nagyon 
finom! Természetesen minden gyermek 
részesült a tortából, aki szerette, és kívánta 
akár kétszer is.

16 óra tájban indultunk hazafelé, fáradtan, 
de élményekben gazdagon. A reggeli rossz 
időben nem gondoltuk volna, hogy ez a nap 
ilyen jól sikerül.

Minden fáradságot megért a gyerekek 
csillogó szeme, lelkesedése, izgatottsága.

A szülőktől és gyerekektől érkező visz- 
szaigazolások, köszönetek is azt igazol-
ják, hogy jól tettük, mikor a testületek, 
polgármesterek támogatása mellett másod-
szor is megpályáztuk ezt a lehetőséget. 

Balázs Beáta 
Családsegítő Szolgálat

A Vidámparkban

Kiállítások
Három kiállító munkáiból készíthettünk 

Húsvéti kiállítást a Községi Könyvtár és 
Művelődési Ház látogatóinak. Zömbik Im-
réné nyugdíjas, Csehné Varga Éva óvó-
nő és Csíkné Bardon Réka üvegműves 
mutatták be hímes, horgolt, díszített, pat-
kolt, drótozott tojásaikat, csuhé figuráit 
és egyéb kiegészítőiket. Köszönjük, hogy 
közreműködésükkel színesíthettük intéz-
ményünk kínálatát. 

Láng Tibor fotóművész Egyiptomi arcok, 
emberek kiállítása látogatható a Községi 
Könyvtárban 2011. május 16-tól 2011. jú-
nius 17-ig nyitva tartási időalatt. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Mógerné M. Ildikó

CSABRENDEKI 
HÍRHARANG 

szerkesztőség vezető: Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja: Kid Dance Egyesület, Csabrendek

sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

tisztelt olvasóink! Az újság terjedelmi 
korlátai miatt kimaradt írásainkat (Min-
denki virágoskertje, Pingpong hírek, 
Köszönet az Anyáknak: Anyák hete ren-
dezvény) honlapunkon olvashatják!

www.csabrendek.hu



2009. évi pénzmaradvány 1.186.118 Ft
FejlesztésI bevételeK:
• Magyar Tűzoltó Szövetség  300.000 Ft
• NCA pályázat - eszközbeszerzés 315.000 Ft

Összesen:  615.000 Ft
FejlesztésI KIadásoK:
•  Híradó- és tűzoltó   

technikai eszközök, stb.  575.434Ft
• Eszközbeszerzés-asztal, 

polc, stb.  353.400 Ft
• Tűzoltószertár tetőtérbeép. 

befejezése  63.875 Ft
Összesen:  992.709 Ft

MűKÖdésI bevételeK: 
• Kamat  11.007 Ft
• Tagdíj  60.000 Ft
•  Csabrendek Települési Önkormányzat 150.000 Ft
• Veszprém Megyei Önkormányzat  100.000 Ft
•  Sümegi Kistérségi Többcélú   

Társaság  10.000 Ft
•  NCA pályázat – Jubileumi ünnepség – 

Szobor állítás  360.000 Ft
• Magyar Posta Zrt.  38.000 Ft
•  Gazdasági társaságok,   

cégek támogatása  63.000 Ft

•  Magánszemélyek, egyesületi tagok  
támogatása  93.600 Ft

• Személyi jövedelemadó 1%-a  56.750 Ft
• Magyar Tűzoltó Szövetség pályázat 100.000Ft
•  OPSZ kistelepülések biztonságának  

javítása pály.  85.000 Ft
•  OPSZ közbiztonság javítását célzó pályázat  329.750 Ft
• OPSZ céltámogatás cégautó adó  105.000 Ft
• NCA működési célú pályázat  55.000 Ft

Összesen:  1.617.107 Ft
MűKÖdésI KIadásoK:
I. Anyagköltségek:
• Üzemanyag költségek  125.804 Ft
•  Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés  

költsége  704.966 Ft
• Egyéb felszerelések  252.065 Ft
• Nyomtatvány, irodaszer  42.700 Ft
• Élelmiszer  114.472 Ft
•  Egyéb anyagköltség  

(szobortalapzat stb.)  418.901 Ft
Összesen:  1.658.908 Ft

II. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások:
• Javítási- karbantartási költségek  36.635,- Ft
• Posta, telefon és kommunikációs költség  26.275,- Ft

Összesen:  62 910 Ft

III. Egyéb szolgáltatások:
• Hatósági, szolgáltatási díjak  27.640 Ft
• Bankköltségek  20.240 Ft
• Biztosítási díjak, gépjármű adó  102.720 Ft
• Nevezési díjak  15.000 Ft
• Szövetségi tagdíjak  25.000 Ft
• Egyéb szolgáltatás  55.000 Ft

Összesen:  245.600 Ft 
IV. Bérköltség:
• Megbízási díj  29.740 Ft

Összesen:   29.740 Ft
V. Tárgyi eszközök, szellemi értékek,  
immateriális javak: 
• 100.000 Ft feletti tárgyi eszközök  189.563 Ft

Összesen:  189.563 Ft
VI. Adott támogatás:
• Árvíz- és vörösiszap károsultak javára  18.800 Ft
Összesen:  18.800 Ft
MűKÖdésI KIadásoK Összesen:
 2.205.521 Ft
bevételek mindösszesen 3.418.225 Ft
Kiadások mindösszesen 3.198.230 Ft
2010. évi pénzmaradvány:  219.995 Ft

Mezei József ÖTPE elnök, 
Baráth Mihályné gazdasági felelős

Egyesületünk 2010. 04. 29-én tartotta év-
értékelő közgyűlését és a négy évenkénti, 
idén aktuálissá vált tisztségviselők válasz-
tását is. 

Meghívott vendégeink mellett a 70 fős 
taglétszámból 38 fő volt jelen. 

A közgyűlés napirendi pontok alapján 
tárgyalta meg és határozatban fogadta el 
az elmúlt év polgárőr eseményeinek tájé- 
koztatóját, a tűzoltók munkájának beszá-
molóját, ezt követően pedig a 2010. évi 
pénzügyi beszámolót és közhasznúsági 
jelentést, valamint a 2011. évi költségve-
tést. Negyedik napirendi pontként tájékoz- 
tatót hallhattunk az elmúlt négy év ese-
ményeinek összefoglalásáról egyesületünk 
elnöke Mezei József részéről.

A beszámolókból részletesen kitűnt mi-
lyen fontos a polgárőrök bűnmegelőzést 
célzó munkája, mely által a helyi lakosság 
biztonságérzete javulhat. Ezt támasztotta alá 
elismerő szavai mellett Makkos Róbert, a 
Sümegi Rendőrőrs parancsnoka és Valente 
József a Sümegi Régió polgárőrfelelőse is.

Az egyesület tűzoltó tagjai együttmű-
ködési megállapodás alapján több alkalom-
mal nyújtottak segítséget tűz-, vagy egyéb 
esetekben a Sümegi Tűzoltóságnak, amit 
Bogdán Zoltán rajparancsnok erősített meg 
köszönő szavai mellett.

A négy évet összefoglaló ismertetőből 
tájékozódhattunk a taglétszám növekedé-
séről, a tagok folyamatos szakmai képzé-
séről. A technikai feltételek, felszerelések 
javulásáról, a működéshez szükséges esz-
közök bővítéséről, tűzoltó- és polgárőr 
ruházat beszerzéséről. Arról, hogy mindez 
főként a pályázati lehetőségek nagyarányú 
kihasználásának köszönhető, ami összesen 
közel 6 millió forintot tesz ki.

Az elmúlt négy évben került sor arra, 
hogy a tűzoltó szertárra magastetőt épí-
tettünk, tetőtéri beépítéssel. A beruházás 
összege több mint 6 millió forint volt, ami 
szintén pályázatokból, támogatásokból 
valósulhatott meg.

Egyesületünk minden évben részt vett 
különböző szintű tűzoltó versenyeken, 
ahonnan legtöbbször serleggel tért haza. 
2007. óta rendezzük meg az önkéntes 
tűzoltók versenyét a „Polgármester ván-
dorserlegéért”. A Nagyfödémesi Tűzoltó 
Szervezettel szoros baráti és szakmai kap-
csolatot ápolunk.

A tavalyi évben nagyszabású rendez-
vényen ünnepeltük egyesületünk fennállá-
sának 120. évfordulóját. Ennek emlékére 
Szent Flórián szobrot állíttattunk a falu 
központjában. Ünnepi közgyűlésünket ma-
gas rangú személyek tisztelték meg, akik 

elismeréseket adtak át az ezt kiérdemelt 
tagok részére.

Turcsi József polgármester úr megkö-
szönve a tagok áldozatos munkáját, kérte, 
hogy az Önkormányzat által csökkenő 
támogatások ellenére, az egyesületi munka 
továbbra is szívből jövő legyen.

Majd az új tisztségviselők és vezetőségi 
tagok megválasztása után, a leköszönő So- 
ós Miklós tűzoltóparancsnokot, több évti- 
zedes lelkiismeretes munkája elismerése-
ként, őtméltató szavak mellett, a közgyűlés 
tiszteletbeli parancsnokká nevezte ki.

Mezei József az újra megválasztott 
egyesületi elnök, törzsgárda jutalom áta- 
dása, és a legközelebbi programok meg-
beszélése után megköszönve a tagság 
eddigi tevékenységét, további jó munkát és 
jó egészséget kívánva zárta be a közgyűlést. 

A közgyűlés a következő négy évre 
az alábbi személyeket választotta meg 
tisztségviselőnek és vezetőségi tagoknak: 

Elnök: Mezei József, titkár: Turcsi Imré-
né, polgárőr parancsnok: Vörös Zoltán, 
tűzoltó parancsnok: Ifj. Turcsi Imre, gaz-
dasági felelős: Baráth Mihályné,

Vezetőségi tagok: Baráth István, Németh 
Ottó, Orovecz István, Soós Miklós, Soós 
Zoltán, Tarrné Bardon Zsuzsanna

Turcsi Imréné egyesület titkára

2011. Május 3

A Csabrendeki Tûzoltó és Polgárõr Egyesület hírei!

Csabrendek Község Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Egyesülete 
Kiemelkedõen Közhasznú Szervezet 2010. évi Közhasznúsági jelentése
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CsabRendeK KÖzséG ÖnKéntes 
tűzoltÓ és polGáRőR 

eGyesÜlete
5. alkalommal rendezi meg a  

Megyei Önkéntes tűzoltó egyesületek 
versenyét

2011. Május 21-én (szoMbaton)

Csabrendeken a
„p o l G á R M e s t e R  

v á n d o R s e R l e G é é R t”

a verseny helyszíne:  
Sportpálya Csabrendek

a verseny tervezett programja:
•  Csapatok érkezése 8.30 óráig a Tűz-

oltószertárhoz
•  Vonulás a verseny helyszínére (Hegy-

alja utca, Milleniumi lakópark, Árpád 
utca, Rákóczi utca, Szőlőskert utca, 
József Attila utca, Ifjúság utca, Kinizsi 
utca,  Kossuth utca, Ibolya utca, Szent 
István utca, Széchenyi tér, Zrínyi utca, 
Tárkányi utca, Csabi utca útvonalon)

9.00 óra A tűzoltóverseny megnyitása
9.30 óra Mazsorett bemutató
10.00 óra verseny kezdés
Versenyszámok: 800 l/p-es kismotor-
fecskendő szerelés Női és Férfi ; 800 l/p-
es kismotorfecskendő szerelés ifjúgi fiú 
és leány ; 800 l/p-es kismotorfecskendő 
szerelés gyermek fiú és leány; Osztott-
sugárcső szerelés Férfi és Női; Osztott-
sugárcső szerelés ifjúsági fiú és leány; 
Osztottsugárcső szerelés gyermek fiú és 
leány
10-14 óráig Gyermek és felnőtt ügyes-
ségi játékok
14 óra Tűzoltó-bemutató
15 óra Eredményhirdetés
A verseny fővédnöke: Turcsi József 
Csabrendek Község Polgármestere
A verseny ideje alatt a kitelepített tűzoltó-
technikai eszközök megtekinthetők.

Tûzoltóverseny 
Csabrendeken

indul a Községi Könyvtár és Művelődési 
Házban péntekenként 16: 30 órától. Oktató: 
Lázár Gabriella. A tanfolyamhoz bármikor 
lehet csatalakozni és a gyakorlatok min-
denki által elvégezhetőek. A JÓGA a test,  
a szellem és a lélek harmóniája!

 Próbálja ki Ön is!!
Információ: 20/3880-989

Jóga tanfolyam Szeretném ezen keretek közt is meg-
köszönni mindazoknak, akik akár egy 
szavazattal is segítették a 2011. évi 
Mindenki ebédel pályázat Raiffeisen Bank 
által meghirdetett egy hónapig tartó sza-
vazásán Csabrendek Körjegyzőséget. Kü-
lön köszönet azoknak, akik egy hónapon 
keresztül kitartóan szavaztak. Az összetar-
tás eredményeképpen Körjegyzőségünk az 
első helyen végzett. Ennek köszönhetően 

Csabrendek vonatkozásában 30 gyermek, 
Szentimrefalva tekintetében 22, Zalaszeg-
vár esetében 19 gyermek részesül hétvé-
genként élelmiszer támogatásban a követ-
kező hónapokban.

A csabrendeki Szent Lőrinc Plébánián 
Schäffer Zoltán atya közreműködésével 
gyűjtést szerveztek tartós élelmiszerekből, 
mely révén Csabrendeken Szolgálatunkon 
keresztül két család részesülhetett ado-
mányban. Köszönet érte még egyszer!

Balázs Beáta 
Családsegítő Szolgálat

Köszönet

MEGHÍVÓ
A Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia és a Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház közös szervezésében Népzenei bemutató lesz május 29-én, vasárnap 15 órakor 
a Művelődési Házban. Fellépnek Magyarország kiemelkedő citerazenészei:  Szőke 
Péter a népművészet ifjú mestere, a tiszakécskei Tisza’83 Citerazenekar vezetője, Nagy 
Vivien népzenész, ének-zene-, népzenetanár, Kovács László népművészet ifjú mestere, 
hangszerkészítő és Szabadka Virág 7 éves tanuló. Szeretettel várjuk rendezvényünkre 
a citera tanfolyamra jelentkezett felnőtteket és gyermekeket, a szülőket, nagyszülőket, 
barátokat, ismerősöket, valamint a népzene kedvelő helyi lakosságot!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az európai Unió támogatásával, az európai 

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Közép-Dunántúli Operatív támogatási rendszeréhez pályázatot nyúj-
tott be a „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérség-
ben” elnevezéssel. A nyertes projekt „KDOP– 5.2.1/B-2008-0014”  
azonosítószám került regisztrálásra és 319.738.500 Ft vissza nem 
térítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

A projekt saját forrás igénye: 35,5 millió Ft.  az Önkormányzati Miniszté- 
rium 12,4 millió Ft ; a Veszprém Megyei Önkormányzat 10,6 millió Ft 
összegű vissza nem térítendő, saját forrást kiegészítő támogatást biztosít.
A projekt megvalósításában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Nonprofit Kft., Közép-dunántúli Területi Irodája, mint Közreműködő 
Szervezet vesz részt.
A Támogatási Szerződés hatályba lépésére 2009. június 5-én, az ünnepélyes 
alapkőletételre 2009. november 13-án került sor.
A pályázat célja, hogy korszerű szakellátó központban a szolgáltatások 
egymásra épülő, és egymást kiegészítő integrációja révén a Sümegi  
Kistérség területén és azon kívül élő lakosság számára is hozzáférhetővé 
váljon a magas szintű szakorvosi ellátás. A munkálatok során a meglévő 
régi épület teljes felújításra valamint bővítésre kerül. Az ekképpen kialakí-
tandó épületrész összterülete több mint 1050 m2 lesz. 
Az épület teljes egészében a komplex akadálymentesítés szabályainak 
megfelelően kerül kiépítésre, így a fogyatékkal élők számára is biztosított 
lesz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. 

Beépítésre és elhelyezésre kerültek a bútorok. Folyamatban van az orvosi 
rendelők korszerű orvosi eszközökkel, gépekkel való felszerelése. 


