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1. Az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek (háziorvosi, fogorvosi, 
védőnői  körzetek)  megállapításáról 
szóló  önkormányzat  rendelete  –  a 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véle-
ményezése előtt – előzetesen elfogadásra 
került.
2.  Csabrendek  Nagyközség  Önkor-

mányzata  Képviselő-testülete  2016. 
június  30-án  megtartott  együttes  ülésen 
döntött  arról,  hogy  együttműködik  az 
agglomerációhoz  csatlakozni  kívánó 
települések  (Hosztót,  Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa,  Zalaszegvár,  Kisber-
zseny)  Önkormányzatainak  Képviselő-
testületeivel  a  települési  szennyvíz-
elvezetés  és  a  szennyvizek  biológiai 
szennyvíztisztításának,  illetőleg  a 
települési  szennyvíz  ártalommentes 
elhelyezésének  megvalósításra  érdeké- 
ben.  Az  augusztus  11-i  ülés  során 
megállapodást  fogadott  el  a  Csab-
rendek  központú  agglomeráció  szeny-
nyvíztisztításának  fejlesztése  tárgyú 
KEHOP  támoga tás i   p rogramban 
megvalósuló  projekthez  szükséges 
felülvizsgálati  dokumentáció  elkészí-
tésének  finanszírozásában  való  köz-
reműködésről.
3.  A  Képviselő-testület  döntött  az 

önkormányzati  tulajdonú,  nem  er-
dőművelési ágban lévő, erősen elfásodott 
mezőgazdasági  területeken  történő 
fakitermeléséről,  faértékesítéséről.  A 
feladatok  elvégésével  a  sümegi  Som 
Erdőgazda Kft-t bízza meg. 
4.  A  Képviselő-testület  elhatározta, 

hogy  kérelmet  nyújt  be  a  Nemzeti 
Szabadidős  – Egészség Sportpark  Prog-
ramban való önkormányzati részvételről, 
melynek  célja  olyan  kültéri  sportpark 
kialakítása,  amelyen  a  fiataloktól  az 
idősebbekig  minden  korosztály  aktí- 

van  töltheti  el  szabadidejét  igényes 
szabadtéri környezetben. 
5. Hosztót külterület 083/4 hrsz. alatti 

termálkúttal  befektetői  kiajánlására 
promóciós  anyag  elkészítéséről  dön-
tött  a  Testület.  A  termáladottságok 
hasznosí tására   az  Önkormányzat 
illetve  a  közös  hivatalhoz  tartozó 
önkormányzatokkal együttműködve több 
eredménytelen  kezdeményezés  volt, 
ezért az jelenleg is a település, környező 
települések,  térség  kihasználatlan  gaz-
dasági  potenciálja.  A  termáladottságok 
hasznosítási  programjának  kidolgozása 
és  megvalósítása  gazdaságilag  új 
teret  nyithatna  a  település  fejlesztési 
irányában. A  termálvíz  turizmusra, vagy 
akár  energetikai  célú  hasznosításra 
vonatkozó  alapgondolata  nemcsak  a 
természeti  adottságok  védelmét  és 
az  ezekre  alapozott  fejlődést  jelentené, 
hanem új munkahelyek létrehozásának a 
lehetőségét, a fiatalok elvándorlásának a 
megállítását is. 
6.  Csabrendek  Nagyközség  Ön-

kormányzata  a  jelenleg  hatályos  Te-
lepülésrendezési Tervét és eszközeit 
ez  év  januárjában  fogadta  el.  Viszont 
a  gyakorlati  alkalmazás,  fejlesztési 
projekteket,  vállalkozási  beruházásokat 
érintő igények a szabályozás módosítását 
teszik szükségessé. 
7.  A  Képviselő-testület  a  törvényi 

szabályozásnak  megfelelően  megalkot-
ta  és  elfogadta  a  „Csabrendek  Nagy-
község  településfejlesztéssel  és  tele-
pülésrendezéssel  összefüggő  partnerségi 
egyeztetés  szabályai”  dokumentumot, 
amely  meghatározza  a  lakossággal, 
érdekképviseleti,  civil  és  gazdálkodó 
szervezetetekkel,  egyházakkal  történő 
véleményeztetés  szabályrendszerét  te-
lepülésfejlesztési  koncepció,  stratégia 
vagy  településrendezési  eszköz  kidol-
gozása, illetve módosítása esetén.

Csabrendeki 
Falunap és Szüret
2016. szeptember 17., szombat
A rendezvény programja:
8:00 Főzőverseny
9:00 Szentmise
10:00 „Csabrendekiek készítették” kiállítás 
megnyitója a könyvtárban – kiállítás nyitva 
16 óráig
10:30 Ünnepi Képviselő-testületi: 
1.  Helyi  kitüntetések,  kitüntető  címek  át-
adása
2.  Csabrendek  Nagyközség  Nagyfödémes 
községgel  (Obec  Vel’ké  Úl’any)  létrejött 
testvértelepülési  szerződésének  jubileumi 
záradékban történő megerősítéséről 
3. Jubileumi elismerések átadása
11-13 óra Ügyességi játékok
12-14 óra  Ebéd  –  közben  Bodó  Csabi: 
Slágercsokor
13 óra Szüreti felvonulás a község utcáin
14:30 óra  Ünnepélyes  megnyitó  és  ered-
ményhirdetések, Barátság pad leleplezése
15:30  Kulturális  műsorok:  Anna  and 
the  Big  Faces  együttes,  csabrendeki 
színjátszók, nyirespusztai „Gagyi Mamik”, 
Sümegi  Néptánccsoport,  Nemeskeresztúri 
Asszonyok  bemutatója,  Bodó  Csabi 
slágercsokor, Kid Dance Egyesület műsora
17:30 Stand up comedy show  
Sztárvendég: Maksa Zoltán humorista
18:00 Tombolasorsolás

19:00 Fergeteg party 
Sztárvendég: Dj. Dominique
21-04 óra  Utcabál  –  Potyautasok  Tánc-
zenekar
Kísérő programok: Silver büfé, Hoffman-
pince  borkóstoló,  Tuti-party  játékpark, 
Szabó Heni arcfestés
Mindenkit  szeretettel  vár  Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzata!
(A szervező a programváltoztatás jogát 
fenntartja!)

Tájékoztató a 2016. augusztus 11-én megtartott 
rendkívüli nyilvános képviselõ-testületi ülésrõl
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A CSABRENDEK-SÜMEG SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET VERSENYE
Egyesületünk  2016.  június  26-án  vasár- 

nap  tartotta  XV.  Darvastó-kupa  horgász-
versenyét az Egyesület által bérelt „Holczer-
tavon”.  A  versenyen  négy  kategóriában, 
összesen  60  fő  indult.  Jubileumi  verse-
nyünkre  az  idén  test-
vértelepülésünkről, Nagy- 
födémesről  is  érkezett  3 
fő nevező.       
A nevezés alkalmával a 

Dovit horgász etetőanyag 
gyártó  cég  minden  nevezőnek  biztosított 
egy  tégely  horgászcsalit,  melyet  külön  is 
köszönünk!
A  legnépesebb  felnőtt  férfi  ka-

tegória  díjazására  fő  támogatónk, 
Szalai Péter,  Agro-világ  Husq-
varna  szaküzlet  Sümeg  jóvoltából 
10.000.-,  5.000.-,  és  3.000.-  Ft-os 
vásárlási utalványt fordíthattunk.

Eredmények: 
Felnőtt: I. Dr. Szabó Zoltán 8830 

gr;  II. Hideg Krisztián 6560 gr;  III. Orsós 
Gábor 3880 gr.

Ifi: I. Kovács Balázs 1830 gr; II. Borbély 
Ádám 1710 gr;  III. Hegedüs Mátyás  1390 
gr.

Gyerek:  I.  Takács Raul  2420  gr;  II. 
Markóczi Imre  2280  gr;  III. Fekete Márk 
1940 gr.  

Női: I.  Majher Gitta  3920  gr.;  II.  He-
gedüs Ákosné  2470  gr.;  III.  Horváthné 
Dóczi Anikó 550 gr.
A  kategóriák  első  3  helyezettjei  értékes 

tárgyjutalmat, és oklevelet, a női kategória 

első  helyezettje  pedig 
emlékplakettet  vehetett 
át! A XV. Darvastó-kupa 
kupagyőztese  Dr. Szabó 
Zoltán lett! Gratulálunk az eredményekhez!
Sikeres  rendezvényt  lelkes  támogatók 

nélkül  nem  lehetne  megszervezni,  ezért 
köszönetet  szeretnénk  mondani  Szalai 
Péter  üzletvezetőnek  a  díjakért,  tombola 
tárgyakért, Kenyeres Károlynak az ebéd 
alapanyagáért, Turcsi Péternek a „megyeri” 
kenyerekért, Baráthné Kati néninek a finom 
ebédért,  az  egyesület  segítő  tagjainak, 

minden  tombola  tárgyat  felajánló 
személynek,  és  mindenkinek  aki 
eljött!
Jövőre mindenkit  szeretettel vá-

runk  a XVI.  horgászversenyünkre 
is!
E-mail  cím:  csabrendek-sumeg.

she@bbhsz.hu           Hegedüs Ákos 
HE titkára

KID DANCE HÍREK
2016. június 18-án került megrendezésre 

az egyesület 21.  táncgálája. Az este  folya-
mán  11  tavalyi  és  17  idei  koreográfiát 
láthatott közönségünk, akik annak ellenére 
is  sokan  voltak,  hogy  ezen  időben  a 
magyar  fociválogatott  fontos  mérkőzését 
közvetítette a média.
A  nyitótánc  után  Turcsi József  polgár-

mester  úr  ünnepi  beszédét  hallhattuk, 
majd  virággal  fejezte  ki  köszönetét  egész 
éves  áldozatos  munkájáért  az  egyesület 
vezetőjének Tanai Ottóné Marika néninek, 
művészeti  vezetőjének  Baráth Edinának 
és  tánctanárainak  Arany Alexandrának, 
Arany Zsanettnek, Ágh Viktóriának, 
Bakos Melindának, Gyalog Rebekának, 
Nagy Eszternek, Varga Szilviának és Vitai 
Ágnesnek. A  jó  hangulatú  gálán,  csak  úgy 
repült  az  idő,  épp  úgy  ahogy  elrepült  10 
év Kiss Judit és Kiss Virág  életéből  is, 
amelyet eddig egyesületünknél töltöttek. Ez 
alkalomból egy kisvideóval kedveskedtünk 
nekik,  ahol  felidézhették,  mennyi  közös 
emlék  köti  őket  hozzánk.  Zárószámként  a 
fináléban az összes táncos egyszerre lépett 
a színpadra. Tanévzáró gálánk nem jöhetett 
volna létre, az Önkormányzat, a KÖZSZER 
és  az  Iskola  támogatása  nélkül.  Köszönet 
illeti  meg Hamulecz Zoltánt,  Tarka-Barka 
Virág és Ajándékboltot valamint a szülőket, 
hogy  a  tornatermet  gálahangulatba  vará-
zsolták. Nagyon örültünk, hogy a régi 

táncosok  szülei  mellett 
az  óvodás  és  kisiskolás 
anyukák  és  apukák  is 
eljöttek  és  készséggel  se-
gítettek.
2016.  július  2-án  az 

egyesület  1  órás  műsort 
adott a kistérségi napon, 
ahol  az  összes  táncosunk 
s z í np ad r a   á l l h a t o t t . 
Fe lké rés t   kap tunk   a 
Szentimrefalvai,  Nemeskeresztúri  és 
Sümegcsehii  falunapokra,  amelyeknek 
szívesen tettünk eleget.
2016.  július 16-án került megrendezésre 

Balatonberényben  a  Dunántúli  Amatőr 
Művészeti  Táncfesztivál,  ahol  az  ösz-
szes  csoportunkkal  neveztünk  ovistól  a 
középiskolásokig.
Táncosaink összesen18 koreográfiát mu-

tattak  be,  amelyből  7  arany,  6  ezüst  és  5 
bronz minősítést sikerült kiérdemelniük a 3 
tagú  szakmai  zsűritől! Három  táncosunkat 
egyéni  teljesítményükért  különdíjjal  is  ju-
talmazták: Szabó Adél, Kiss Judit és Végh 
Elizabet. Külön öröm volt számunkra, hogy 
a zsűri tagjai az egyik szünetben interneten 
rákerestek Csabrendekre, pontosan hol is 
van a település, ahonnan ennyi tehetséges 
gyermek  érkezett!  A  színvonalas  verseny 
jó hangulatban telt, annak ellenére, hogy az 
időjárás nem volt kegyes a versenyzőkhöz. 

Az  esős  idő  miatt  sajnos  a  megszokott 
strand helyszínéről a kultúrházba szorultunk 
vissza. A 16 év alatt esőzés végett eddig csak 
kétszer  kellett  a  kultúrban  megrendezni 
a  versenyt. Ha  nem oda  szervezték  volna, 
nem vettük volna észre a kultúr falán lógó 
2000-ben  készült  fényképet,  melyen  az 
akkori nagy csoportunk volt látható. Külön 
öröm  volt  két  egykori  táncosunkat  nézni, 
akik  most  szülőként  izgultak  lányaikért  a 
színfalak mögött. És jobban izgultak, mint 
gyermekeik.  De  a  legnagyobb  izgalom  az 
eredményhirdetés alatt volt! Szép volt Kid 
Dance!  Gratulálunk minden  táncosnak,  és 
koreográfusnak! 
Ezúton  szeretnénk  köszönetet  mondani 

a  szülőknek,  hogy  biztosították  az  utazást 
a versenyre és fellépésekre. Elmondhatjuk, 
hogy mozgalmas nyarunk volt, ….. és még 
nincs vége.

KDE vezetősége

Más szemmel – Nagy Kópé tábor 2016.
Családsegítősként  éle-

tem első egy hetes tábori 
életébe  csöppentem. 
A  Műve l őd é s i   Há z 
szervezésében  kolléga-
nőimmel  és  a  közösségi 
szolgálatot  és  főiskolai 
gyakorlatot   tel jesí tő 
segítőkkel  azon  voltunk, 
hogy a táborba érkező 30 
gyermeknek minden nap 
felejthetetlen  élményt 
nyújtsunk.  Rengeteg 
programmal  készültek  a 
szervezők,  hiszen  ennyi 
gyermeket  a  szünetben  –  ebben  a  nagy 
melegben  –  nem  könnyű  lekötni.  Sajnos 
az  első  nap  szembesültünk  vele,  hogy  a 
szélsőséges  időjárás  nem  könnyíti  meg 
a  dolgunkat.  A  kinti  programokat  nem 
mindig  tudjuk  megvalósítani  A  szervezés 
nem volt  egyszerű, hisz nem egyformák a 
gyermekek  igényei,  ahány  „Nagykópé”, 

annyi  érdeklődési  kör. Azt  hiszem,  bátran 
ki merem jelenti, sikerült, hogy nagyon sok 
élménnyel gazdagon térjenek nap mint nap 
haza résztvevőink.
Jártunk Csík Tamás és Bardon Réka  ifjú 

ipar művészeink portáján, ahol a táborozók 
csuhéból,  levendulából  babát  készíthettek 
Rékával.   Tamással  pedig  a  kovács 
műhelyben,  közösen  egy  falra  akasztható 
triangulumot  készítettek.  Szerdán  a  Pápai 
Eszterházy  kastélyban  jártunk.  Csodálatos 
élmény volt, remélem más is így érezte, bár 
a kastélyban lévő lego kiállítás és játszóház 
ugyanúgy  elvarázsolta  a  gyerkőcöket. 
Igaz  kissé  kalandosan  érkeztünk  Pápára, 

mivel a buszunk épphogy beért a városba, 
lerobbant.  Hála  az  ÉNYKK  Zrt.  gyors 
együttműködésének  a  probléma  hamar 
megoldódott.  Persze  a  csütörtök  sem 
maradt kirándulás nélkül,  a Sümegen nem 
régóta működő Afrika múzeumban jártunk. 
Erről a gyerekek  tudnának mesélni, biztos 
ráveszik szüleiket látogassák meg együtt is a 
múzeumot. Ezen felül a szervezők /Zelenka 
Betti, Judi Vera, Mógerné Ildi/ nap mint nap 
kézműves  és  sportos  programokkal  lepték 
meg  a  táborozókat.  A  készített  kézműves 
kis  ajándékokat  mindenki  hazavihette, 
reméljük  tetszettek.  Kissé  elfáradva,  de 
bizakodva,  hogy  gyermekeink  jól  érezték 
magukat,  kívánok  további  szép  nyarat 
Mindenkinek!
Végezetül  azt  gondolom,  Én,  aki  első 

alkalommal  csöppentem  ebbe  bele, 
most  már  egészen  más  szemmel  látom 
egy gyermektábor kivitelezését. Régen kí-
vülállóként,  el  sem  tudtam képzelni,  hogy 
egy egyhetes nyári táborba mennyi munka, 
mennyi energia van, mind a szervezésben, 
mind a kivitelezésben.
Köszönet  tehát  minden  segítőnek,  el-

sősorban  a  Művelődési  Ház  dolgozóinak, 
Mógerné  Ildinek,  Zelenka  Bettinek,  Judi 
Verának,  kollégáimnak,  Balázs Beának 
és Béday Jutkának, Tanai Marikának és 
nem  utolsó  sorban  a  sok  segítőnek,  akik 
nélkül ez a tábor kivitelezhetetlen lett volna  
/Kalmár Viviennek, Horváth Katának, 

Pordán Rebekának, Takács Cintinek, 
Molnár Barbinak, Molnár Bencének, Salacz 
Gabinak, Szabó Donátnak, Bódai Natinak/.
Jövőre veletek ugyanitt!!!!

Szalainé Mica Családsegítő Szolgálat

Nyirespuszta Falunap
Közös  munkával  július  23-án  került 

sorra  kis  falunk  egyik  nagyszabású 
rendezvénye:  a  falunap.  A  korai  zenés  – 
traktoros - táncos ébresztőt kipihenten nézte 
végig  a  falu  apraja-nagyja.  Ezt  követően 
gyerekprogramok és kispályás foci fogadta 
a  résztvevőket.  Majd  a  tánc  kedvelői 
perdültek-fordultak  sztárvendégünk, 
Postás  Józsi  mulatós  slágereire.  Itt  még 
nem  ért  véget  a  tapsvihar,  hiszen  nagy 
lelkesedés fogadta a nyiresi kis táncosokat 
és  a  Kid  Dance  mazsorett  csoportját. 
Pihenésképpen jó étvággyal fogyasztottunk 
a  bográcsgulyásból,  illetve  a  főzőverseny 
finom  ételeiből.  Lazításképpen  kisebb 
közösségi  játékokban  is  kipróbálhatták 
magukat   a   vendégek:   székfoglaló. 
Ezután  tovább  folytatódtak  műsoraink: 
karakószörcsöki  asszonyok  szöveges- 
táncos előadása, nyiresi nagylányok és a Kid 
Dance  nagyjainak  táncműsora,  valamint 
Zámbóné Farkas Nóra  zenés  csokra 
zárta  fellépőink  sorát.  Majd  következett 
a  várva  várt  tombolasorsolás.  A  nap  fo-
lyamán  mindenki  kedvére  fogyaszthatott 
a  Silver  büfé  kínálatából,  valamint 
Csizmadia István  finom  kürtöskalácsaiból 
és  a  helyiek  által  sütött  finomságokból. 
Délután  Mógerné M. Ildikó  mutatta  meg 
a  csuhévirág  készítésének  alapjait.  Az 
ügyesek kipróbálhatták magukat íjászatban 
is, mely sok érdeklődőt vonzott. A nap záró 
pontja  egy  nagyon  jó  hangulatú  bál  volt! 
Bízom  benne,  hogy  mindenki  jól  érezte 
magát és talált kedvére való elfoglaltságot. 
Köszönettel tartozunk minden támogatónak 
és  sztárvendégnek,  akiknek  köszönhetően 
nagyon jó hangulatban telt el a rendezvény. 
Találkozzunk jövőre is!             A szervezők

Falunapi felhívások!
Várjuk  a  helyi  alkotók  jelentkezését  a 

Csabrendekiek készítették kiállításra szep-
tember 15-ig. 
A  falunapi  főzőversenyre  várjuk  a 

vállalkozó  szellemű  csapatok  jelentke-

zését.  Az  önkormányzat  az  alapanyagok 
megvásárlásához 6000 Ft támogatást nyújt. 
Hívjuk  és  várjuk  azon  csoportok, 

magánszemélyek  jelentkezését,  akik 
a  Szüreti  felvonuláson  szívesen  részt 
kívánnak  venni  lóval,  lovas  kocsival, 
gyalogosan, kerékpárral, motorral, kis- és 
nagy traktorokkal. 

A  népszerű  tombolasorsolásra  a  fel-
ajánlásokat köszönettel elfogadjuk! 

Jelentkezések  regisztrálása  és  további 
információ  a   Művelődési   Házban 
hétköznap 8-16 óráig, vagy a 06-20/32880-
989 telefonszámon.
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Balatoni bringakörút! 2016.07.22. – 24.

Örömmel  és  büszkeséggel  tölt  el,  hogy 
saját  élményként  számolhatok  be  arról,  a 
Csabrendeki  Tekergők  Baráti  körének  15 
tagú, önszerveződő csoportja júliusban kör-
bekerékpározta a Balatont!
Bár  a  többség  az  előző  évek  során már 

megtette  ezt  a  210  km-es  utat,  de mindig 
vannak  vállalkozó  kedvű  újoncok,  köztük 
magam  is. Ami  engem  sarkallt  az  a meg-
mérettetés.  Az  elszántságom  határozott 
volt,  és  bíztam  magamban.  Persze  az  in-
dulás  előtti  napok  nagy  izgalomban  és  az 
előkészületek jegyében teltek. 
Aztán  a  várt  péntek  reggelen  elindult  a 

csapat. A bicikliken nyeregtáskák, kosarak, 
hálózsákok,  matracok,  (némelyeknél 
sátor),  naptej,  sapka  és  minden,  amire 
előreláthatólag  szükség  lehet  az  úton.  Mi 
néhányan,  az  „elsőpróbások”,  vonattal 
utaztunk  Balatonedericsre,  ahol  már  várt 
minket az előtte lekerekezett többség.
Itt  egy  nagy  sóhajtás  után  rátértünk 

Keszthely  felé,  a  déli  part  irányába 
a  kerékpárútra.  Jókedvűen,  derűsen  ha-
ladtunk,  sorra  hagytuk  magunk  mögött 
a  vízparti  településeket.  A  fokozódó  me-
legben egy-egy szusszanásnyi időre álltunk 
csak meg enni és hideg frissítőt inni.
Mindenki  tudja,  hogy  a  déli  part  eléggé 

sík,  mondhatnám  egyhangú  terület. 
Hát  mi  történt?  Ezt  a  szakaszt  az  Én 
defektem színesítette meg. De mivel a fiúk 
felkészültek  voltak,  gumibelsőt  cseréltek 
és  mentünk  is  tovább.  Azt  gondoltam 
megkönnyebbülten,  ezzel  túlestem  az 
esetleg  rám  váró  technikai  problémákon. 
De  rosszul  hittem.  Úgy  két  óra  múlva, 
Fonyódnál  a  kerekem  újra  lapos  lett!  Na, 
ekkor már kezdtem igazán aggódni. Már az 
járt  szomorúan  a  fejemben,  vajon  melyik 
vonattal  kell  hazamennem?!  De  a  fiúk  itt 
is  a  helyzet  magaslatára  álltak.  Nemcsak 
belső,  hanem  külső  gumit  is  cseréltek. 
(Persze  ez  így  túl  egyszerű  lenne  ám! Az 
igazság  az,  hogy  előbb  el  kellett  menni 
megvásárolni  a  gumikat,  a  Kornél  pedig 
8  km-t  biciklizett  visszafelé  a  pumpával, 
a  tikkasztó hőségben.)  Itt  fejezem ki hálás 
köszönetem minden segítségért!
Egyébként  fokozta  még  az  izgalmakat 

az is, hogy útközben kellett szállást találni, 
ami  megint  csak  nem  egyszerű  egy  igazi 
kánikulai hétvégén. Aztán este 7 óra előtt, 
Szántódon  egy  kis  leleményességnek  kö-
szönhetően sikerült. Finom vacsora és esti 
beszélgetés  után  jólesett  álomra  hajtani 
a  fejünket.  Igaz,  a  hajnali  felhőszakadás 
sokakat  eláztatott  így  is,  hogy  tető  volt  a 
fejünk felett. 

Szombaton  reggel  újra  útnak  indultunk. 
Még  nem  igazán  pihentük  ki  az  első  nap 
fáradalmait.  Ilyenkor  fáj  az  ember  térde, 
csuklója,  válla,  nyaka.  Ja,  és  a  feneke  is! 
A  lelkesedés,  az  akarat  és  a  derű  azonban 
mindezt  (kissé)  feledteti.  Szorgalmasan, 
kitartóan  róttuk  a  kilométereket,  hisz 
a  cél  még  nagyon  távolinak  tűnt.  Aztán 
megmásztuk a balatonvilágosi magaspartot, 
ahonnan  talán  a  leggyönyörűbb  kilátás 
nyílik a Balatonra. Megérte!
Innen  már  változatos  a  táj ,   nem 

panaszkodhattunk  az  egyhangúságra. 
Hegyek-völgyek,  föl-le,  erdők-ligetek, 
falvak-városok.  Hozzá  nagy  páratartalom 
és  rekkenő hőség. Bizony komoly kitartás 
kellet  az  újabb  85  km  legyűréséhez! 
Szerencsénk  volt,  hogy  estefelé  Zánkán, 
az  üdülőcentrumban  kaptunk  szállást. 
Azonban kissé kedvünket szegte, hogy 
egyik  társunknak  ide  már  úgy  kellett 
betolnia  a  biciklijét,  mert  útközben 
leszakadt  a  pedálja.  Volt  is  fejtörés,  mi 
legyen  a megoldás,  hogy  ne  kelljen  ennyi 
megtett  út  után  feladnia  a  túrát.  Aztán 
reggel megszületett az ötlet. Egy hosszabb 
„asztalláb-csavar”  tett  jó  szolgálatot, majd 
még  egy  utunkba  eső  traktoros  segítsége 
is  kellett  ahhoz,  hogy  megoldódjon  a 
probléma.
Boldogan  indultunk  a  hátralévő  útnak, 

tudtuk,  hogy  már  közeledünk  célunkhoz. 
Nemsokára, meglátva a badacsonyi hegyet, 
már  úgy  éreztük,  itthon  vagyunk.  Aztán 
Badacsonyban  egy  kis  pihenő  és  finom 
falatok  után,  újra  nyeregbe  pattanva,  a 
cél  előtti  hajrában,  teljes  erőbedobással 
tekertünk  egészen  Balatonedericsig.  Va-
sárnap délben megérkeztünk (újra) a vasút-
állomásra. 
SIKERÜLT!! MEGCSINÁLTUK!!
Nagy volt a boldogság, a büszkeség 

bennünk.  Lélekemelő  teljesíteni  egy  ilyen 
nagy túrát. Mindenkinek az, de azt hiszem, 
aki  először  járja  végig  ezt  az  utat,  annak 
különösen!
Megbeszéltük, megyünk jövőre is!
A  csapat  mozgatórugója  és  lelkes  ve-

zetője: Bardon László
Akik  nem  ültek  vonatra,  mert  haza  is 

tekertek: Ugrócziné Vajda Gyöngyi, Varga 
Dorina (V.galsa), Tornavölgyi Nikoletta 
(V.galsa), Németh Kornél, Kenesei Szabolcs
A többiek: Bódainé Bardon Judit, Németh 

Andrea, Németh Ottó, Pajor Tamás, Ruska 
Sándor
Elsőpróbások: Bakosné Horváth Erzsébet, 

Éri Andrea, Tarrné Bardon Zsuzsanna és 
Turcsi Imréné Magdi

Új közvilágítási hiba-
bejelentõ rendszer
Községünkben  megvalósított  közvilágí-

tási fejlesztés következtében változott a hi-
babejelentés.
A KOVIKA egy  internetes  közvilágítási 

hibabejelentő  és  nyilvántartó  rendszer, 
melyet  a  lakosság,  az  Önkormányzat 
illetve a közvilágítási hibák javítását végző 
Vállalkozó közös használatára fejlesztettünk 
ki. A hibabejelentő rendszer 3 fő részből áll: 
Lakossági  hibabejelentés,  Önkormányzati 
modul  és  Vállalkozói  modul.  Könnyen 
elérhető a KOVIKA hibabejelentő rendszer 
a https://kozvilhiba.hu  internetes cím alatt 
érhető  el,  bármilyen  operációs  rendszert 
használó számítógépről.
Az  Internetes  elérhetőség  lehetőséget 

biztosít arra  is, hogy akár a  lakosság, akár 
az  Önkormányzat  ügyintézője  közvetlenül 
jelentsen  be  közvilágítási  hibát,  és  arról  a 
Vállalkozó azonnal, on-line módon értesül-
jön.

Búcsúzás
Tisztelt  csabrendeki  sportszerető  embe-

rek!  Szeretném  megköszönni  a  16  évi 
szurkolást,  bíztatást.  Az  eltelt  időszakban 
kaptam  hideget,  meleget,  de  akit  megsér-
tettem,  attól  ezúton  is  elnézést  kérek. 
Köszönöm! Sok szépet srácok! Köszönöm 
a  vezetőségnek,  hogy  ilyen  hosszú  időn 
át  bizalmat  szavaztak  nekem.  Legfőképp 
minden tiszteletem Baráth Károlynak, Dani 
bának,  aki elviselte minden nyűgömet. Én 
úgy gondolom, ő tett a legtöbbet a rendeki 
fociért.  További  sok  sikert  srácok.  Hajrá 
Rendek!

Kovács Richárd


