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Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2017. május 25-i nyilvános ülésérõl

1. Beszámoló Csabrendek közbiztonsá-
gának helyzetéről, a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedésekről és az azzal kap-
csolatos feladatokról. Előterjesztő: Sümeg 
Rendőrőrs Őrsparancsnok: Makkos Róbert 
r.alezredes

2. Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata 2016. évi költségvetésének teljesítésé-
ről szóló beszámoló elfogadása

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 
4.) önkormányzati rendelet módosításra 
került a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörök rögzítése pontosítása miatt. 

4. Átfogó értékelés Csabrendek Nagy-
község Önkormányzatának 2016. évi gyer- 
mekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysé-
géről

5. Javaslat önkormányzati épületek ka-
merarendszerének kiépítésére pályázat be-

nyújtására – önerő biztosítására
6. Csapadékvíz elvezetési rendszer fel-

újítása Csabrendeken – I. ütem nyertes 
pályázat (Bem – Csabi – Petőfi – Tárkányi 
utcák) engedélyezési és kiviteli tervek el-
készítésére vonatkozó ajánlatok elbírálásra 
kerültek. A tervezői munkálatokkal a leg- 
alacsonyabb ajánlattevő, „BESZT” Beruhá-
zó, – Szolgáltató – Tervező Kft.-t bízza meg 
a Testület.

7. Tervezett beruházások közbeszerzési 
eljárásaihoz szükséges közbeszerzési ta-
nácsadó kiválasztását megtárgyalta a Tes-
tület és a beérkezett három ajánlat közül 
a legalacsonyabb ajánlattevő Bákonyi 
Ügyvédi Irodát (Debrecen) bízza meg a 
feladatok ellátásával. 

8. A Képviselő-testület döntött a helyi 
önkormányzatok működőképessége meg-
őrzését szolgáló 2017. évi rendkívüli tá-

mogatásra vonatkozó igény benyújtása 12. 
483. 945,- Ft összegben. 

9. A 2016. évi belső ellenőrzésekről 
készült éves összefoglaló jelentés megtár-
gyalásra és elfogadásra került.

10. Badics Krisztina Csabrendek, Kossuth 
u. 12/F. szám alatti lakos önkormányzati 
bérlakás kérelméről döntés

11. Döntés önkormányzati bérlakások 
kiürítése iránti bírósági eljárás megindítá-
sáról

12. Tájékoztatás a 2016. évi KSZR szol-
gáltatásokról Csabrendek településen

Zárt ülés: 
1. Tájékoztatás a magyar kultúra ér-

tékeinek megőrzéséhez kapcsolódó te-
vékenység, munkásság elismerésének mi-
niszteri kitüntetés, elismerés, vagy más díj 
adományozására vonatkozó felterjesztés 
lehetőségének megvizsgálásáról

Elballagtak…
„Az iskolás évek, az ártatlan szerelmek, 
a régi barátságok, az első fájó könnyek,
amíg csak élünk, visszaköszönnek,
s az évek múlásával egyre szebbnek tűnnek.” (Vándor Judit)

Köszöntés

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében Turcsi József polgármester 
és dr. Gutmayer Bernadett jegyző köszön-
tötte június 12-én a 94 éves Kovács 
Istvánné, Kiss Mária csabrendeki lakost. A 
szépkorú hölgynek ezúton is jó egészséget 
kívánunk!
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Beszámoló Csabrendek Község Önkéntes Tûzoltó 
és Polgárõr Egyesület közgyûlésérõl

Pünkösdi bokor
The Dream of the Rood  
(A keresztfa álma)
Nézd azt a bokrot; lankás ágait, virágának 

színét, tömör húsát, esőcseppet könnyedén 
ringató levelét. Erővel nézd, ne csak úgy 
szokásból. Add neki oda, ami az övé. 
Nézd a lényegét; lásd meg igaz tartalmát 
mélyzöld burka alatt. Ne csak egy paca 
legyen a hajnali képed fókuszában álló ház 
mellett. Tedd alá az esőtől friss-zöld füvet, 
köré a pára tejfehérjét, mögé az olajfa 
puhán sikamlós, hosszúkás leveleinek 
boglyát. Tedd bele a pára utáni napsütés 
majdani illatát, a délelőtt ígéretét. Tedd bele 
az egész gyönyörű reggelt mindenestől és 
utána szívd magadba oly erősen, hogy már 
te magad is részévé legyél. 

Tedd ezt, hiszen múlnak a napok. Szent-
iván napjától lassan, de rövidülnek s az a 
bokor ott talán most a legszebb. Legyen 
kép, melyet előhívsz majd télen, amikor 
lényegét nem találod. Ágaira telepszik és 
szomorú ráncokba gyűlve beborítja a hó, 
föld felé szorítja a jég. Mert puszta lesz 
télen, mint Jézus keresztfája drága terhe 
nélkül. Álmodik majd a bokor is húsa és 
vére vesztetten egészen addig, míg január 
közepén megindul ágaiban a víz áramlása. 
Amíg lényege a keresztfáéhoz hasonlóan el 
nem hozza számára a feltámadást. 

Télidőn a nap sem tud szent haldoklásá-
ban segíteni rajta, hisz maga is gyenge lesz. 
Akkor nézz rá megint, adj bizalmat neki, 
ne lásd kopárnak dísztelen ágait. Lásd meg 
benne Isten fiát és akkor is szeresd. 

Janzsóné Edit

NagyKópé 
Tábor 2017

A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat és 
a Művelődési Ház közös 
szervezésében az idei 

szünidőben is megrendezésre 
kerül a NagyKópé napközis tá-
bor 2017. július 24-28. között.

Elnökségi beszámoló összefoglalója
A tűzoltó és polgárőri tevékenység végzéséhez 2016. év végén 69 fő állt rendelkezésre, amelyből 32 fő a tűzoltó, 22 fő a 

polgárőr és 15 fő pedig tűzoltó és polgárőr feladatot is ellátott. A tagok közül 47 fő a férfi és 22 fő a hölgy. Az elmúlt év során 8 
fő felvételére került sor, valamint kilépés miatt 1fő tagsági viszonya szűnt meg.

Az elnökség folyamatosan kihasználta a pályázati lehetőségeket, melyeken az alábbi támogatásokat kapta az egyesület: A 
Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége által kiírt pályázaton két alkalommal összesen 270 000,- Ft támogatást nyertek. 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetséggel együttműködve írt ki pályázatot 2016 évben. 
Pályázatuk sikeres volt és összesen 843 441,- Ft értékben nyílt lehetőségük fejlesztésre és ruházati termékek beszerzésére, 
foglalkozás egészségügyi vizsgálat elvégeztetésére. Annak köszönhetően, hogy az egyesület 5 tagja belépett a járási 
mentőcsoportba, valamint 5 fővel megalakult a települési mentőcsoport így lehetőségük volt pályázni az OKF mentőszervezetek 
részére kiírt pályázatán, ahol 175 986,- Ft értékben kaptak ruházati termékeket. A Nemzeti Együttműködési Alap az egyesület 
pályázatára 491 920,- Ft támogatásról döntött. A jövőben is minden pályázati lehetőséggel élni kívánnak. A sikeres pályázatok 
által az egyesület működési feltételei javulnak és további fejlesztésekre lesz lehetőség.

Az Országos Polgárőr Szövetség az elmúlt évben is átvállalta az egyesület tulajdonát képező szolgálati gépjármű cégautó 
adóját, melyhez 105.600,- Ft támogatást biztosított.

Mivel az egyesület adószámmal rendelkező adóalany és kiemelten közhasznú szervezet, így az elmúlt évben is lehetőség volt 
az SZJA 1%-ának gyűjtésére, melyből 108.520,- Ft bevétel származott. 

Az önkormányzat az elmúlt évben 500.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott az egyesület részére.
A pénzbeli támogatáson kívül az önkormányzat az elmúlt évben is biztosította a tűzoltógépjármű, és a szertár valamint a 

polgárőr iroda a garázs és a közösségi helyiségek dologi kiadásait, valamint a tűzoltóverseny színvonalas megrendezéséhez a 
technikai feltételeket, melyért ezúton is köszönetüket fejezik ki. Vállalkozások és magánszemélyek az elmúlt évben 73 000,- Ft 
összeggel támogatták az egyesületet.

Az egyesület valamennyi tagja önzetlenül, szabadidejét feláldozva végzi önként vállalt feladatát.

Tűzoltó beszámoló összefoglalója
Csabrendek nagyközség az Ajkai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési területébe tartozik. Az egyesület tűzoltó 

tagjainak száma jelenleg 47 fő. 27 fő rendelkezik 40 órás tanfolyami, 4 fő 4 hónapos alaptanfolyami és 1 fő pedig parancsnoki 
végzettséggel. A 2016-os évben 2 fő  Hidraulikus feszítő-vágó és motoros láncfűrész kezelő tanfolyamon vett részt, amely végén 
sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tettek. Az elsődleges Tűzoltási és Műszaki Mentési feladatokat a településen a Sümegi 
Önkormányzati Tűzoltóság végzi. Amennyiben a helyi egyesület kap jelzést, illetve riasztást, azt követően 07-16 óráig 15 percen 
belül, 16-07 óráig 20 percen belül 1 + 3 fővel mindig vonuló képes. Az elmúlt időszakban 10 esetben történt az egyesület 
riasztása, 9 alkalommal tűzesethez vonultak. 1 riasztást kaptak műszaki mentéshez. A hozzáálláson túl fontos a megfelelő elméleti 
felkészültség és a jó gyakorlati együttműködés. Ezt szolgálja a negyedévenként megtartásra kerülő helyismereti és tűzoltási 
gyakorlat. A település területén tervezett gyakorlatokon az egyesület eddig is részt vett és ezután is részt kíván venni. A település 
biztonságosabb tűzvédelmén túl az együttműködési megállapodás lehetővé teszi számukra az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázaton való részvételt, amelyből biztosítani tudják a 
tűzoltó szakfelszerelések, eszközök beszerzését, amik segítségével az elvárásoknak még jobban megfelel a szervezetük.

Polgárőr beszámoló összefoglalója 
Az egyesület polgárőr tagjai az alapszabálynak megfelelően végezték az elmúlt évben is az önként vállalt polgárőri feladatokat. 

2016 évben taglétszámuk 37 fő volt. Az év során 6 fő polgárőr és 3 fő ifjú polgárőr felvételére került sor. Fő feladatuknak 
tekintették az elmúlt évben is a településen élők élet és vagyonbiztonságát az Önkormányzat és intézményei illetve a Posta, Takarék 
Szövetkezet és a vállalkozások értékeinek megőrzését, figyelemmel kísérték a szőlőhegy és a temetők területét. Szolgálataik során 
illetve azon kívül is lehetőségeikhez mérten figyeltek a község lakosságára, az idegen személyek által elkövethető személy- és 
vagyon elleni bűncselekmények, valamint egyéb veszélyek megelőzésére, óvták a környezetet az illegális hulladékelhelyezőktől 
és favágóktól. A rendőrséggel egyeztetve közös szolgálatokban, megyei közbiztonsági és három megyére kiterjedő erdészeti 
falopást megelőző akciókban vettek részt. Megalakulásuk óta folyamatosan részt vállalnak a helyi rendezvények lebonyolításában. 
Az egyesület polgárőrei az elmúlt évben 1188 óra járőrszolgálatot teljesítettek. Ebből az önállóan teljesített szolgálati órák száma 
1098 óra a rendőrrel közös szolgálat pedig 21 alkalommal 90 óra volt. A helyi Önkormányzat a minél több szolgálat teljesítését 
kommunális adókedvezménnyel ösztönzi. A szakszerű és hatékony szolgálatellátás érdekében az egyesület elvárja, hogy minden 
polgárőr folyamatosan fejlessze ismereteit. Ennek érdekében az új belépők alapismereti vizsgán az egyesület többi tagja pedig 
alkalmanként, a változások megismerése céljából helyben szervezett képzéseken vesznek részt. Taglétszámuk további növelésével 
gyakoribb polgárőri jelenlétet tudnának biztosítani a településen, de sajnos az emberek nehezen vállalnak kötelezettséget.

A közgyűlés alkalmával Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesülete (Magyarország) és Nagyfödémes Önkéntes Tűzoltó Szervezete (Szlovákia) 
a partneri együttműködés szándékával megállapodást kötöttek. 

A testvértelepülési kapcsolat keretében a két civil szervezet között 2001. évben 
kezdődött a tűzoltó szakmai együttműködés, annak érdekében, hogy a tagok 
megismerjék egymás munkáját és a nemzetek tűzvédelmi tevékenységét. A szervezetek 
célja, hogy a már több mint 15 éve tartó kapcsolat tovább folytatását megerősítsék, a 
lehetőségek figyelembevételével és az önkormányzatok támogatásával fejlesszék. 

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015. évi pénzmaradvány 554.368,- Ft
Fejlesztési bevételek:
- Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 123.000,- Ft
Fejlesztési kiadások:  
- Digitális időmérő készülék 123.000,- Ft
Működési bevételek: 
- Tagdíj 74.400,- Ft
- Kamat 934,- Ft
- Tűzoltó verseny nevezési díja 95.000,- Ft
- Személygépkocsi értékesítés 130.000,- Ft
- Magánszemélyek támogatása 83.000,- Ft
- Személyi jövedelemadó 1%-a 108.520,- Ft
- Csabrendek Nagyközség Önkorm. támogatása  377.000,- Ft
- VeMPSZ közbiztonság javítását célzó pályázat   270.000,- Ft
- OPSZ céltámogatás cégautó adó 105.600,- Ft
- NEA – működési pályázat  491.920,- Ft  
Összesen:  1.736.374,- Ft
Működési kiadások: 
I. Anyagköltségek:
- Polgárőr ruházat 115.799,- Ft
- Tűzoltó ruházat 392.003,- Ft
- Irodaszer, nyomtatvány 16.190,- Ft
-  Eszközvásárlás 305.372,- Ft
(2db kerékpár,diktafon,fényképezőgép
videokamera,tűo.tömlő,sugárcső)

- Szénmonoxid érzékelő beszerzési ktsg. 12.700,- Ft
- Egyéb anyagköltség (jub.ünnepség, tűo.verseny)   95.045,- Ft
Összesen: 937.109,- Ft

II. Szolgáltatások: 

- Bankköltségek 51.907,- Ft
- Posta, telefon költség, web tárhely  34.835,- Ft
- Könyvelési díj 60.000,- Ft
- Személyszállítási díj 107.950,- Ft
- Üzemorvosi díj  50.000,- Ft
- Gépjármű biztosítási díj 23.660,- Ft
- Cégautó adó 155.100,- Ft
- Nevezési díjak,tagdíjak, jogdíj 12.680,- Ft
- Egyéb szolgáltatások
(tűo.verseny-tűzzsonglőr,ugrálóvár,területbérlet) 141.750,- Ft

Összesen: 637.882,- Ft

Éves bevétel – mindösszesen (nyitókészlettel): 2.413.742,- Ft
Éves kiadás  – összesen:  1.697.990,- Ft

2016. évi pénzmaradvány 715.752,- Ft
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Virágültetés az óvodában
A FÖLD NAPJA alkalmából közös 

ültetésre, kertészkedésre hívtuk a szü-
lőket, gyermekeket.

A „Beültettem kiskertemet” prog-
ramunk keretében lehetőség nyílt arra, 
hogy a szülők gyermekükkel közösen 
elültethettek otthonról hozott palántát 
a bejárati kapu melletti virágágyásba, 
illetve virágládákba. Minderre lehető-
ség adódott óvodába érkezéskor és tá-
vozáskor. Természetesen a szükséges 
eszközöket biztosítottuk. Célunk, hogy 
a gyermekeket a környezet és a növé-
nyek szeretetére neveljük, valamint, 
hogy környezetünket szépítsük. Mi, 
az óvoda részéről is vásároltunk pa-
lántákat, melyeket csoportonként elültettek a gyerekek a felnőttek 
segítségével, irányításával. Mindez a szülők részéről önként vállalt 
feladat, lehetőség volt. A kis palántákat a gyerekek azóta is maguk 
gondozzák, figyelik növekedésüket minden nap. A palánták mellé 
kis táblákat tűztünk, melyek jelölték az ültető kisgyermek nevét, 

óvodai jelét. Ezúton is szeretném megköszönni a Mese-Domb 
Óvoda és Bölcsőde nevelőközössége nevében a szülők pozitív 
hozzáállását, lelkesedését ezen óvodai programunkhoz. Köszönjük 
szépen! 

Vargáné Pálfi Mónika mb. óvodavezető

Általános Iskola hírei
Országos Technika verseny megyei és 

országos fordulói
A technika verseny megyei fordulóját kö-

vetően, az ott II. helyezést elért 7. osztályos 
fiú csapat: Fazekas Dániel, Ferenczi Cson-
gor és Kekk Péter, a XVIII. Országos 
Technikaverseny Kőszegen rendezett or- 
szágos döntőjén iskolánkat képviselte 
2017. május 12-13-án. A fiúk az elméleti 
feladatokkal országos III. helyezést, a gya-
korlati munkadarabbal V. helyezést, az 
összesített versenyben pedig IV. helyezést 
értek el. Az elkészítendő munkadarab egy 
kormányozható, hidraulikus/pneumatikus 
működtetésű rakodógép modellje volt. 
A 24 versenyző tanuló közül, Ferenczi 
Csongor eredményével országos V. lett. 
Derekas teljesítményükhöz gratulálunk! 
Felkészítőjük Németh György volt.

Az iskolakert hírei
Februárban sikeresen vettünk részt az 

Iskolakertekért Alapítvány „Iskolakerthez 
kötődő téli tevékenységek ötlettára” cím-
mel; „Az iskolakert a hó alatt alszik, de mi 
nem!” alcímmel hirdetett pályázatán. Ál-
talában kevés konkrét teendő akad télen a 
kertben, mégis számtalan lehetőség van arra, 
hogy folyamatossá tegyük kapcsolatunkat 
a kerttel azáltal, hogy az iskolakerthez 
szorosan köthető tevékenységeket végzünk 
a gyerekekkel (madáretető készítés, csíráz-
tatás, palántanevelés, növények teleltetése, 
tök sütés, ültetési tervpályázat, stb.).

Az eredményes pályázatot megosztott 
II. hellyel díjazták, és a pátkai Garden 
Kertészet Kft. támogatásaként, annak adott 
árukészletéből 50 db évelő növényt választ-
hattunk. Május elején napközis tanulóink, 
a „Kis ezermester” szakkör tagjai, vala-
mint 7. osztályos fiúk segítségével befe-
jeztük a pályázaton nyert dísznövények 
telepítését. A növények között számos 
fűszer- és gyógynövény is volt az évelő 
dísznövények mellett (levendula, jázmin, 
hortenzia, borsófa, varjúháj, kakukkfű, 
borsikafű, terülő rózsa, zsálya, szépséges 
kúpvirág, metélőhagyma). A tövek egy 
része az iskola előtti sziklakertet díszíti, a 
többit az iskolakertben kialakított, kerített 
ágyásba ültettük. A növények iskolánkba 
való szállítását Feketéné Capári Szilviának 
köszönhetjük!

A Fenntarthatósági témahéthez kap-
csolódó hírek és események

A II. Fenntarthatósági Témahét idén a 
tanév rendjéhez igazodva valósult meg. A 
program célja a Föld Napja üzenetének, a 
fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek 
széleskörű terjesztése iskolai keretek kö- 

zött, a korosztályokhoz igazítva. Ehhez 
kapcsolódva hirdették meg a Fenntartha-
tósági Kupát, egy online, országos tu- 
dásversenyt felső tagozatos általános is-
kolások, és középiskolások részére. A 
fenntarthatóság témája kapcsán a gyerekek 
bemelegítő kvízben gyakorolhattak, ame-
lyet egy izgalmas verseny követett április 
26-án. 

Iskolánkból 8, három fős, 7. és nyolcadik 
osztályos csapat, országosan pedig 833 
csapat indult az online kupán. A „Because 
Why not” elnevezésű csapat – Mátyás 
Bence, Bogdán Bence, Ignác Olivér, felké-
szítőjük Csonkáné Stumpf Margit – a felső 
tagozatosok között I. helyezést ért el. 
Sikerükhöz gratulálunk! Nyereményeiket 

június 9-én, a Csodák Palotájában rendezett 
ünnepi díjátadó rendezvényen vehették át. A 
szervezők jóvoltából, iskolánk Alapítványa 
is nyereményhez jutott.

A Fenntarthatósági Témahéthez kapcso-
lódó időszaki hulladékgyűjtő versenyben is 
eredményesen vettünk részt. Használtelem 
és kis akkumlátor gyűjtésben, megyei 
szinten, II. helyezettek lettünk, a 6 hetes 
gyűjtés során leadott 710 kg-nyi meny-
nyiséggel. Telefon és „E-kütyü” gyűjtésben 
pedig, megyei I. helyezést értünk el, 925 
db leadott készülékkel. Az első helyezésért 
iskolánk nyereménye egy felszerelt ping-
pongasztal, melyet a nyár folyamán szál-
lítanak ki.

Egyéni gyűjtőink is eredményesek vol-
tak. Telefongyűjtésben országos II. lett 
Sárközi Krisztián, 4. osztályos tanuló, 
III. Farkas Hanna Virág, 2. b osztályos 
tanuló. Elemgyűjtésben pedig Réfi Hanna, 
1. osztályos tanulónk volt a legsikeresebb, 
ő országos V. helyezett lett. Krisztián egy 
Playstation4 játékkonzolt, a két kislány 
pedig egy-egy Varta ajándékcsomagot ka-
pott, sok hasznos műszaki cikkel.

A „PontVelem” programjaihoz kapcso-
lódó tevékenységeink, eredményeink

A „PontVelem Nonprofit Kft.” által a 

2016/17-os tanévre meghirdetett országos 
használtelem és mobiltelefon gyűjtő ver-
senyen iskolánk ismét kitűnően szerepelt. A 
díjazott hat kategóriából négyben dobogós 
helyezést értünk el. Egyéni, mobiltelefon 
és „E-kütyü” gyűjtő kategóriában országos 
II. helyezett lett Sárközi Krisztián 4. a 
osztályos tanuló 414 db telefonkészülékkel. 
Ugyanebben a kategóriában országos 
III. helyezést ért el Farkas Hanna Virág 
2. b osztályos tanuló 333 db telefonnal. 
Mobiltelefon és „E-kütyü” gyűjtésben is-
kolánk tanulói voltak a legserényebbek 
országosan, 1155 db leadott készülékkel 
I. helyezettek lettünk. Tanulói létszám 
alapján súlyozott II. helyezést értünk el, 
egy tanulóra eső 4 db leadott telefonnal. Az 
elemgyűjtés iskolák közötti versenyében 
országos II. helyezettek lettünk 3735 kg 
elszállított mennyiséggel. Elért eredmé-
nyeinkért iskolánk Alapítványa a verseny 
meghirdetőitől anyagi támogatást kap, 
melyet iskolánk fenntarthatóságához kap-
csolódó fejlesztésekre, műszaki cikkekre 
költhet. 

Iskolai szinten legaktívabb gyűjtőink vol-
tak a tanévben:

Elem és kis akkumlátorok gyűjtésében: I. 
Szabó Ramóna 2. b osztályos tanuló 1083 
kg, 

II. Komora Dominik 4. a osztályos tanuló 
1056 kg, III. Réfi Hanna 1. osztályos tanuló 
447 kg elemmel. 

Telefongyűjtésben: I. Sárközi Krisztián 
4. a osztályos tanuló 414 db, II. Farkas 
Hanna Virág 2. b osztályos tanuló 333 db, 
III. a 7. osztály csoportja 132 db leadott ké-
szülékkel, Rédliné Kocsis Mária tanárnő 
segítségével.

Iskolánk mintegy 300 tanulójának és ta- 
nárának közel 2 harmad része, összesen 
192 fő regisztrált a programba. Közülük 
több mint hetvenen vettek részt tevéke-
nyen a gyűjtésekben. Köszönet illeti mind-
ezen diákokat és szüleiket, tanáraikat, más 
külső támogatóinkat, akik a programot 
figyelemmel kísérték, a leadott mennyi-
ségekkel elért eredményeinkhez segítettek 
bennünket!

Németh György 
A „PontVelem nagykövete”

Csíksomlyói zarándoklat
Június elején öt emlékezetes 

napot töltött Erdélyben a csab-
rendeki-sümegi zarándokcso-
portunk. Elsején 15 órás utazás 
után, az esti órákban érkezett 
meg csoportunk szállására, a 
Hargita megyei Gyergyóditróba 
Mezei András atya szülőfalujá-
ba.

Másnap ellátogattunk Csík- 
somlyóra, ahol a kegytemp-
lomban a csodatevő Szűzanya 
szobornál imádkoztunk, majd 
Csíkszeredán megnéztük a 
Makovecz Imre tervei alapján 
készült Millenniumi templomot. 
A nap további részében jártunk 
Farkaslakán, Tamási Áron szü- 
lőfalujában, ahol megemlékeztünk az 
íróról, majd megkoszorúztuk a sírját. 
Ezután Korondon megtekintettük az ősi 
hagyományokkal rendelkező világhírű ke- 
rámiákat, illetve vásároltunk a helyi fa- 
zekasok gyönyörű munkáiból. A napot 
a Parajdi sóbányában zártuk. A 80 méter 
mélyen fekvő bánya nemcsak egészségügyi 
központ, de hatalmas termeivel lenyűgöző 
látványt is nyújt. Lent bányamúzeum, ká-

polna, különböző kiállítások, de játszótér is 
várja a turistákat.

Az idei évben június 3-án tartották a 
csíksomlyói búcsút, mely utazásunk fő célja 
volt. A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-
ben kezdődött, katolikus hitük megvédéséért 
hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely 
mára már az összmagyarság legjelentősebb 
keresztény eseményévé vált. Az idei év- 
ben a búcsú mottója „Tarts meg minket 

őseink hitében!” volt. Zarándok-
csoportunk minden tagja a Kis- 
és Nagy-Somlyó közötti nye-
regben lelkileg feltöltődve, az 
összetartozás érzésével vett 
részt a szentmisén. Az estét 
Gyergyóditrón egy kellemes, 
jó hangulatú vacsora zárta 
András atya clevelandi és 
Tódor Szabolcs (gyergyóditrói 
származású) atya keszthelyi 
zarándokcsoportjaival.

Pünkösdvasárnap közösen 
részt vettünk Ditrón az András 
atya által celebrált szentmisén. 
Ebéd után András atya édes-
anyjával és testvéreivel vendégül 
látott bennünket otthonukban. 

Ezután utunkat az ezeréves magyar határ 
irányába vettük, ahol megcsodálhattuk a 
Békás-szorost és a Gyilkos-tó vidékét.

Pünkösdhétfőn kora reggel indultunk 
haza, sok-sok feledhetetlen élménnyel. Kö-
szönet a gyergyóditróiak kedves vendég-
szeretetéért, valamint András atyának és 
családjának! Köszönjük az emlékezetes 
utazást, a zarándoklat szervezőjének, Pista 
bácsinak, Bakos Istvánnak! Keszlerné P. Anikó
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IX. Csabrendek Sportnap 
és 7. Csendes Péter 

emléktorna
2017. július 15., szombat, 

Csabrendek, Sportpálya
8 óra Megnyitó, sorsolás, Kispályás 

labdarúgó torna kezdete
15 óra Kulturális bemutatók:
Néptánccsoport és Broadway 

tánccsoport, Sümeg
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Közben: Eredményhirdetés
21-04 óra Chili Buli Zenekar

Egész nap: Silver Büfé, légvárak, 
kürtöskalács

1 napos „nyaralás” Crikvenicában!
2017 július 9. (vasárnap)

Fürdőzés a tengerben, szabad program!
Crikvenica fő strandja (fizetős, 2 Euro, vagy 15 Kuna) több, mint száz 
méter hosszú, homokos-kavicsos, a város központjában található, teljesen 
felszerelt part.
Körülötte ingyenes strandok is vannak. Ezek is jók és tiszták, mind Kék 
zászló-minősítéssel rendelkeznek. Csodás a tengerparti sétány, ahol 
kávézók, vendéglők és fagylaltozók csalogatják frissítővel az arra járókat.

Indulás a kora reggeli órákban. Egész napos fürdőzés a tengerparton, 
visszaindulás a kora esti órákban.
Ára: 10.800 Ft. Az utazás minimum 45 fővel indul!
A részvételi díj tartalmazza az utazást, annak járulékos költségeit és az 
utasbiztosítást.
Útlevél vagy plasztik személyi igazolvány szükséges.
(Jelentkezés a teljes ár befizetésével, amit július 4. utáni lemondásnál nem 
áll módunkban visszafizetni.)
Felszállás: Tapolca, Sümeg, Csabrendek
Jelentkezés és információ: 
Művelődési Ház, Csabrendek, 06-20/3880-989

2017-ben is Balaton-
kerülõ kerékpár túra 
Csabrendekrõl

A túra időtartama: 2017. július 6-7-8-9. 
Indulás: 2016. július 6., péntek reggel 6 

óra a Községházától
Szükséges: szabályosan felszerelt kerék-

pár, láthatósági mellény, sátor, hálózsák
Jelentkezés a csabrendeki Művelődési 

Házban a 06-20/3880-989 telefonszámon, 
vagy a csabrendek.konyvtar@gmail.com 
e-mail címen lehet. 


