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Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2017. október 25-én megtartott ülésérõl
1. A Képviselő-testület megalkotta a Szo-
ciális célú tűzifa természetbeni juttatásról 
szóló önkormányzati rendelet, mivel Csab-
rendek Nagyközség Önkormányzata a helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. A 
támogatást az Önkormányzat 172 erdei m3 

keménylombos tűzifa vásárlására használ-
hatja fel, amelynek szétosztása a szociális 
rászorultság részletes szabályai szerint tör-
ténik.
2. A Képviselő-testület döntött Rádli Rudolf 
rendezési terv módosítási kérelméről. 

3. A TomSztella Kft. (Székesfehérvár) a 
Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz-ú ingat-
lanokon hulladékhasznosítási tevékenység 
megvalósítását tervezi. A Testület támogató 
döntése alapján ezért a településrendezési 
eszközök módosítása szükséges. 
4. Illés Róbert csabrendeki lakos haszonbér- 
leti szerződése meghosszabbítása kérelmét 
megtárgyalta. A döntés értelmében továb-
bi 5 gazdasági évre – 2017. december 16. 
napjától 2022. december 15. napjáig – meg-
hosszabbítja a Csabrendek külterület 0157/8 
hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú ingatlan 
haszonbérletét. 

5. A Képviselő-testület véleményezte a Ba-
latonfüredi Tankerületi Központ Fejlesztési 
Tervént (2017-2022), amelyben foglaltak-
kal kiegészítéssel egyetért, támogatja annak 
jóváhagyását. 
6. A Képviselő-testület utólagosan jóvá-
hagyta az „Észak- és Közép-Dunántúl 
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
5. (ÉKDU5)” c. projekt kivitelező kiválasz-
tására irányuló közbeszerzési eljárás doku-
mentációjának egyeztetett műszaki/szakmai 
tartalmát képező 3. és 5. kötetét, valamint 
a jóváhagyó nyilatkozatot utólagosan jóvá-
hagyja. 
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Tájékoztató a Képviselõ-testület 2017. évi munkájáról
A testület működése, az ülések nyilvános-
sága a helyi lap által kínált folyamatos in-
formációkkal, a Csabrendek Nagyközség 
honlapján közzétett, valamint a Hivatalban 
fellelhető jegyzőkönyvekkel biztosított volt. 
A Képviselő-testület településért végzett te-
vékenységét bizonyítja az is, hogy az idei 
évben megtartott 22 testületi ülés eredmé-
nyeként összesen 20 rendeletet és 135 hatá-
rozatot hagyott jóvá a mai napig. Tartalmát 
tekintve alkottunk néhány új rendeletet (pl. 
a közműves szennyvízelvezető-hálózatra 
való utólagos csatlakozás feltételeiről, va-
lamint az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulás mértékéről, helyi jelentőségű 
védett természeti területté nyilvánításról, 
reklámrendelet), de a fenti számok nagyob-
bik hányadát az évenként szokásos rendele-
tek (költségvetés és annak módosításai, 
zárszámadás), valamint a korábbiak módo-
sításai tették ki (pl.: Helyi Építési Szabály-
zat, vagyonrendelet, szervezeti és működési 
szabályzat stb.).
Beszámoltatja a képviselő-testület mind-
azon szervek vezetőit, akik a község lakos-
ságával kapcsolatba hozhatóak. Ezáltal be-
pillantást nyerhettünk a települési értéktár 
bizottság, a rendőrség, az Észak-Balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhul-
ladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
munkájába. Beszámoltak tevékenységükről 
a civil szervezetek. Az intézmények mellett 
novemberi ülésünkön megvitatjuk a házior-
vosok, a fogorvos, a védőnő beszámolóját. 
A polgármester évente beszámol a társulá-
sokban végzett tevékenységéről. A jegyző 
évente ad tájékoztatást a hivatal munkájáról. 
Elsődleges feladat volt az idei évben is a 
kötelező feladatok és az intézmények-
hez kapcsolódó célok teljesítése; a telepü-
lés megtartó erejének növelése; a település 
általános fejlődésének, arculatának, érték-
megőrző és értékteremtő biztosítása. 
A tárgyévi költségvetés tervezésénél töre-
kedtünk a hitel nélküli gazdálkodás feltéte-
leinek megteremtésére. A költségvetésben 
elsősorban a kötelező feladatok ellátására 
képeztünk előirányzatokat, de fedezetet 
biztosítottunk számos olyan önként vállal 
feladatra is, mint például önkormányzati 
lapkiadás, tanulmányokat folytató diákok 
támogatása, civil szervezetek támogatása, 
vérvétel támogatása stb.
Az Önkormányzat kedvezőbb gazdálkodási 
helyzete 2017. évre vonatkozóan is lehető-
séget teremtett 2012. évben az adórendele-
tek felülvizsgálata keretében mérsékelt 
adók és kedvezmények megtartására. A sa-
ját bevételeket elsősorban faértékesítésből 
igyekszünk növelni. 

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátá-
sa az Önkormányzat intézményein keresztül 
valósul meg. 
2017. évben 4 intézmény irányítását látta el 
az Önkormányzat. 
Az intézmények által foglalkoztatottak lét-
száma (közfoglalkoztatás nélkül) az alábbi-
ak szerint alakult:
Költségvetési szerv
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal 
engedélyezett álláshelyek száma: 13 fő
Közszolgáltató Szervezet Csabrendek 
engedélyezett álláshelyek száma: 15 fő
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
engedélyezett álláshelyek száma: 14 fő
Közös Fenntartású Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
engedélyezett álláshelyek száma: 12 fő
Az Önkormányzat által kötelezően ellátan-
dó, illetve önként vállalható ellátások/szol-
gáltatások teljes körűen biztosítottak. Egyes 
feladatellátások (szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjó-
léti szolgálat) területén központi szerepkört 
is betölt Csabrendek, azokat tárulásos for-
mában, illetve közös hivatali székhely tele-
pülésként biztosítja.
Kötelező feladataink mellett, továbbra is 
próbálunk minél több segítséget, szolgálta-
tást nyújtani a lakosok számára. Ilyen, leg- 
gyakrabban igénybe vett szolgáltatásaink: 
lakossági fénymásolás, faxolás,
különböző hiba bejelentések( E-ON, KOVI-
KA...)
véradások, szűrővizsgálatok megszervezé-
se, előkészítése.
Az Önkormányzat intézményrendszerét 
érintő változás, hogy január 1-től állami mű-
ködtetés alá került iskolánk. A fenti változás 
eredményeképpen az iskola működtetésére 
fordított kiadások (8.752 eFt), ezzel pár-
huzamosan a feladatellátással kapcsolatos 
támogatás is megszűnt. A még 2016. évben 
benyújtott pályázatunk eredményeképpen a 
jövő évben megkezdődhet az iskola ener-
getikai korszerűsítése napelemes rendszer 
telepítésével, melyre 12 730 eFt támogatás-
ban részesült Önkormányzatunk.
A település képét, az itt élők közérzetét je-
lentős mértékben határozza meg a település 
tisztasága, gondozottsága, az utak állapota, 
téli síkosság mentesítése. A településüze-
meltetési feladatok ellátását a Közszolgálta-
tó Szervezet végzi. A településüzemeltetés 
területén a közfoglalkoztatottak bevonásá-
val történik a parkfenntartási, köztisztasági, 
téli síkosság mentesítési, és egyéb járulékos 
településüzemeltetési feladatok ellátása. 
Ezen feladatokon belül kiemelten kezeltük 
a zöldfelületek gondozását, téli időszakban 

gondoskodtunk a buszmegállók és járdák 
tisztántartásáról, ha szükséges volt a közu-
tak gépi síkosság mentesítéséről. 
Feladataink ellátásához igyekeztünk ki-
használni a központi költségvetés által biz-
tosított pályázati lehetőségeket. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény 45. §-a szerinti települési támoga-
tások 2017. évi kifizetéséhez közel 4 mil-
lió forint, szociális tűzifa biztosításához 3 
millió forint és az önkormányzat működő-
képességünk megőrzéséhez 12 millió forint 
támogatásban részesültünk. 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályá-
zaton elnyert támogatásnak köszönhetően 
a Művelődési Ház nyílászáróinak festése, a 
nagyterem lambériázása, valamint eszköz-
beszerzés valósulhat meg.
Az óvodakonyha eszközfejlesztésére 10,5 
millió Ft támogatási összeggel benyújtott 
pályázati igényünk elbírálás alatt van.
Az Önkormányzat a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázati források alapján 2017. 
évben a Járási Startmunka keretében belül 
– mintaprogramok keretén belül négy prog-
ramelemet valósít meg. A projektekben a 
mezőgazdasági növénytermesztés és állat-
tenyésztés, a belvízvédelem, a belterületi 
utak karbantartása és a mezőgazdasági utak 
rendbetétele szerepelt. A programelemek 
megvalósításához biztosított támogatás ösz-
szesen: 47 427 442 Ft.
A mezőgazdasági növénytermesztés és ál-
lattenyésztés projekt keretében 15 fő fog-
lalkoztatására kerül sor. A program során az 
előző évekhez hasonlóan konyhakerti nö-
vénytermesztést, takarmánynövény (búza, 
kukorica) termesztést és állattenyésztést 
végzünk. Az Önkormányzat a Start prog-
ramban mintegy 29 hektáron gazdálkodik. 
A zöldségtermesztést 9 fővel, az állatte-
nyésztést 6 fővel végezzük. A megtermelt 
zöldségeket igény szerint a gyermek és 
szociális étkeztetést biztosító főzőkonyhára 
szállítjuk, a felesleget a lakosság körében 
értékesítjük, illetve szociális alapon a rá-
szorulók részére kiosztjuk.  Az Önkormány-
zat állatállománya: 113 db fehér sertés, 40 
mangalica, 22 db szürke marha, 4 szamár, 6 
kecske és 84 juh. Az állatok takarmányozá-
sához használjuk fel a 18 hektáron termett 
287 q búzát, 390 q kukoricát, mely azonban 
csak részben fedezi az állatok takarmányo-
zását. Az élő állat alacsony felvásárlási ára 
miatt a nagyobb árbevétel érdekében az Ön-
kormányzat 2016. évben húsboltot és húsz-
szállító járművet vásárolt és egy főállású 
hentes alkalmazott. A húsboltban a marha és 
a sertés értékesítés tőkehúsként történt a la-
kosság részére, a felesleg pedig a főzőkony-

hán került felhasználásra. Az értékesítésre 
levágott állatállomány 101 db sertés és 4 db 
szürke marha volt. 
Tekintettel arra, hogy az értékesítési ágazat 
nem hozta a várt eredményt, hosszas mérle-
gelés után, néhány héttel ezelőtt döntött úgy 
a Képviselő-testület, hogy a húsértékesítést 
megszünteti, az üzletet pedig a lakossági 
ellátás érdekében ugyanezen céllal bérle-
ményként hasznosítja. 
A projekt keretében saját forrásból szociális 
helyiség került kialakításra az ott dolgozók 
részére, valamint pályázati forrásból nagy-
értékű tárgyi eszközként 1 db MTZ traktor 
került beszerzése több mint 2 millió forint 
értékben.
A belvízelvezetés projekt keretében Önkor-
mányzatunk 5 fő közfoglalkoztatottnak biz-
tosít folyamatos munkát 2017. március 1. 
2018. február 28. között. A belvíz-elvezetési 
projekt célja az Önkormányzat közigazga-
tási területén belüli lokális problémameg-
oldás. A program során beszerzett kívánt 
dologi kiadások részét képezte az építési 
munkához kapcsolódó cement és sóder, me-
derlapok, betongyűrűk beszerzése. A prog-
ramban 1 db csempevágó, és 1 db motoros 
fűnyíró vásárlására is sor került. 
A belterületi és mezőgazdasági utak rend-
betétele projekt keretében 5-5 fő álláske-
reső foglalkoztatására kerül sor. A program 
kiemelt célja a település legkritikusabb 
pontjainak útjavítása, kátyúzása, valamint a 
zártkertet megközelítő utak felújítása 3590 
m hosszban. 
A Képviselő-testület a beruházások, fejlesz-
tések vonatkozásában a 2015-2019 évekre 
kidolgozott fejlesztési elképzelésekre alapo-
zott. Egy-egy beruházás időbeni ütemezését 
azonban nagyban befolyásolják a pályázati 
kiírások. Az év során pályázati alap nem ke-
rült elkülönítésre, de a pályázatokhoz szük-
séges önerőt minden esetben biztosítani tud-
tuk a költségvetésünkből. 
Intézményeink közül az Óvoda teljes átépí-
tésére, bővítésére lesz lehetősége Önkor-
mányzatunknak az idei évben elnyert 110 
millió forint támogatási összegnek köszön-
hetően. Folyamatban van az óvodakonyha 
bővítése, korszerűsítése is, melyhez 40 mil-
lió forint támogatást kaptunk.
A beszámolási időszakban saját forrásból a 
KÖZSZER irodaépületének belső felújítá-
sára került sor. 
Sajnálatos módon a nyírespusztai kultúrház 
és orvosi rendelő energetikai korszerűsíté-
sére benyújtott pályázatunk nem részesült 
támogatásban, ezért az Önkormányzat saját 
forrásból biztosítja a nyílászárók cseréjét, 
valamint az orvosi rendelőben a meglévő 
cserépkályha kiváltását egy darab kandal-
lóra. Az árajánlatok beszerzése megtörtént, 

még a tél beállta előtt megtörténik azok cse-
réje. 
Köztemetőink közül a nyírespusztai ravata-
lozó infrastrukturális ellátottságán (villany-
szerelés) javítottunk.  
A klímaváltozásra tekintettel az idei ében 
folytattuk az önkormányzati hivatal, a há-
zasságkötő terem és a Művelődési Ház 
nagytermének légkondicionáló berendezé-
sekkel történő felszerelését, amely mind a 
dolgozóknak, mind az ügyfeleknek kedve-
zőbb komfortérzetet biztosít. 
2016. évben a belvízelvezetés területén 
meglévő hiányosságok felszámolására el-
készíttettük a település belterületének csa-
padékvíz-elvezetés korszerűsítése tanul-
mánytervét. Tekintettel a magas bekerülési 
költségre a korszerűsítés csak ütemezetten 
hajtható végre. Az I. ütemre, amely a Bem, 
Csabi, Petőfi, Tárkányi utca belvíz korsze-
rűsítését tartalmazza, 77 032 eFt támoga-
tásban részesültünk, melynek kivitelezése a 
jövő évben elkezdődhet.
Ugyancsak ütemezetten került tervezésre a 
település belterületi úthálózatának fejlesz-
tése, korszerűsítése. A 2014. évben teljes 
hosszában felújításra került Zrínyi utcát kö-
vetően az Ibolya utca és a településközpont 
járdaszakaszának felújítása valósulhat meg 
az elkövetkező években az 59 millió Ft pá-
lyázati támogatásnak köszönhetően.  
Községünkben 2 háziorvos, 1 fogorvos, 1 
védőnő látja el az alapellátásban jelentkező 
feladatokat. A védőnői feladatok ellátásá-
ról az idei évtől – a védőnő tartós távolléte 
idejére – megbízásos jogviszony keretében 
gondoskodunk. 
Felújításra került a fogorvosi rendelő, mely-
nek keretében saját forrásból egy új fogor-
vosi szék, várótermi pad is beszerzésre ke-
rült. 
Az Önkormányzat a meglévő háziorvosi 
rendelők helyén egészségügyi centrum (há-
ziorvosok, fogorvos, védőnői szolgálat egy 
épületbe koncentrálása) kialakítására nyert 
támogatást, így a jövő évtől megkezdődhet 
a beruházás 25 milliós beruházási összkölt-
séggel. 
A helyi sporttelep működtetésével kapcso-
latos feladatokat az Önkormányzat látja el 
a Csabrendek FC bevonásával. Közfoglal-
koztatás keretében biztosítja a gondnoki 
feladatok ellátását, ezen túlmenően a napi 
működéshez a civil szervezetek támogatási 
keretéből biztosít támogatást. Az Egyesület 
a TAO támogatás terhére 2016. évben pá-
lyázatot nyújtott be, melyhez a 1,5 millió 
forint összegű önerőt az Önkormányzat a 
2017. évi támogatási keret terhére biztosí-
totta. A sikeres pályázat után az idei évben 
újabb pályázat került benyújtásra és ismere-
teink szerint ismételten támogatásban része-

sül. Ebből történik meg egy 150 fős mobil 
lelátó és egy db eredményjelző beszerzése 3 
175 000 Ft összköltséggel, melyhez az Ön-
kormányzat 952 500 Ft saját forrást biztosít.
A szintén labdarúgással foglalkozó Csab-
rendeki Kulturális és Sport Egyesület, va-
lamint a Nyírespusztai Sportegyesület te-
vékenységét természetbeni támogatással 
(térítésmentes bérlet, sátor, sörpadok stb.) 
segíti az Önkormányzat.
Az Önkormányzat kapcsolata a szlovákiai 
Nagyfödémes településsel élő és rendsze-
res. A települések küldöttei az idei évben is 
részt vettek egymás hagyományos rendez-
vényein, ünnepein.
Tagjai vagyunk a Sümegi Kistérség Több-
célú Társulásának, amely legfőképp az 
egészségügy területén biztosítja a kistérség 
valamennyi önkormányzatának együttmű-
ködését. 
A településen jelen lévő civil szervezetek 
aktívan működnek, kapcsolatuk az önkor-
mányzattal jó. 
A Képviselő-testület éves szinten közel 5 
millió forintot fordított a civil szervezetek, 
alapítványok támogatására.
Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten,  
1 300 eFt-tal támogatta a katolikus egyhá-
zat. 
Községünkben az állami ünnepeken túl már 
hagyományossá váltak saját ünnepeink, 
amelyek az idei évben is megtartásra kerül-
tek, illetve kerülnek. A már hagyományossá 
vált falunapi ünnepségünk megrendezésé-
hez 600 eFt pályázati támogatást kaptunk 
állami pénzalapból. Rendezvényeink láto-
gatottsága változó. 
A Földművelésügyi Minisztérium pályázati 
felhívására benyújtott „Mesélő kúriák” el-
nevezésű pályázatunkat 2 millió forint tá-
mogatással valósíthatjuk meg.
A kultúra és közösségfejlesztésre 44 millió 
Ft összegben pályázatot nyújtottunk be. A 
pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Támo-
gatás esetén a projektet Csabrendek Nagy-
község Önkormányzata, valamint Csabren-
dek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesülete és a Közös Fenntartású Család-
segítő és Gyerekjóléti Szolgálat konzorciu-
mi formában valósítja meg az elkövetkező 
3 év alatt. 
Megemlékeztünk a nőnapról, a szép korú-
akról s a pedagógusokat, közművelődési 
szakembereket, szociális és egészségügyi 
dolgozókat, építőket, köztisztviselőket is 
köszöntöttük. Az ünnepségek rendjének 
biztosítása érdekében minden alkalommal 
számíthattunk a Polgárőr Egyesület segítő 
közreműködésére.
Végezetül megköszönöm a testületi tagok 
beszámolási időszakban végzett munkáját.

Turcsi József polgármester
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Tûzoltó és polgárõr bál
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesülete 2017. október 28-án jó-
tékonysági bált tartott a művelődési házban.
Szép számmal voltak az egyesület tagjai kö-
zül, de jöttek baráti csoportok, ismerősök, 
pártoló tagok, sőt megtiszteltek bennünket 
nagyfödémesi tűzoltóbarátaink is.
A vacsora előtti pohárköszöntőben Mezei 
József elnök többek között elmondta, hogy 
fontos időt szakítanunk a munka mellett a 
kikapcsolódásra, szórakozásra, az emberi 
kapcsolatok építésére, barátságok ápolására, 
hisz ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a 

közös feladatokat is örömmel végezhessük.
A finom vacsora után meglepetés volt az 
erre az alkalomra felkészülő (igazán bevál-
lalós) amatőr színjátszó csoport, akik rövid 
kabaréjelenetekkel alapozták meg a jelenlé-
vők hangulatát.
Később, a mulatság közben egy hatalmas 
torta is az ünneplés része lett, mégpedig an-
nak apropóján, hogy egyesületünk az idén 
elnyerte „Az év polgárőr egyesülete” címet, 
ami nagyon rangos elismerésnek számít or-
szágos vonatkozásban.
Éjfélkor a tombolasorsoláson sok-sok érté-

kes tárgy került örömteli gazdájához és a 
fődíj nyertese is boldogan vette át a 30.00,- 
forint értékű műszaki cikkekre beváltható 
vásárlási utalványt.
A bál fergetesesen jól sikerült hangulatáról 
az Adrenalin Retró és Bulizenekar gondos-
kodott. Sokszor „égett a parkett” a táncoló 
lábak alatt. Úgy gondolom, aki részt vett a 
bálon, igazán jól érezhette magát.
De ahhoz, hogy rendben rajlott le az ese-
mény, sokaknak ez feladatokkal is járt, amit 
ezúton köszönünk. Megköszönünk minden 
támogatást, segítséget, tárgyi felajánlást, 
amivel sikeressé válhatott rendezvényünk.
A bál bevételét egyesületünk működésére 
kívánjuk fordítani.                      Köszönettel: 

Turcsi Imréné titkár

Benedek Elek  
mesemondó verseny
Idén ősszel is megtartottuk a Községi 
Könyvtárban a Benedek Elek mesemondó 
versenyt. Szeretettel vártuk a meseszere-
tő és vállalkozó szellemű kicsik és nagyok 
jelentkezését. Három kategóriában hirdet-
tük meg a versenyt nagycsoportos, alsós és 
felsős gyermekeknek. Minden versenyző 
nagyon ügyesen adta elő a meséjét, amit 
a zsűri (Menyhártné Tanai Edit és Csehné 
Varga Éva) és a gyermekeket kísérő szülők 
nagy örömmel hallgattak. A versenyzőket 
ajándékkal és oklevéllel jutalmaztuk. A 

versenyzők név szerint: Molnár Viktória, 
Garabics Péter és Csánicz Áron. Köszönjük 
a zsűri munkáját, és köszönjük a gyerekek-
nek, hogy felkészültek és meghallgathattuk 
a meséiket. Reméljük, hogy jövőre is jelent-
keznek, és a barátaik is kedvet kapnak.

Baráth Rebeka kulturális munkatárs

„Mesélõ kúriák”
„Mesélő  kúriák”  volt  a  Csabrendek 
Nagyközség  Önkormányzat  nyertes 
hungarikum  pályázatának  neve.  Ezen 
a  néven  futott  az  eddig  példátlan  ren-
dezvénysorozatunk  is.  Október  28-án 
(szombaton) meglátogathattunk néhány 
csabrendeki kúriát, ahol színes progra-
mokkal vártunk minden kedves érdeklő-
dőt.

14 órakor az Oszterhuber-kúria nyitot-
ta meg kapuit és pincéjét. A rendezvény 
megnyitásaként  Adorján  Alexandra  és 
Bódai Anasztázia meséltek nekünk a kú-
riáról és a TSZ-ről, utána az Anna and the 
Big Faces együttes nagyszerű koncertjét 
hallhattuk. A koncert után zsíros kenyér, 
üdítő és finom sütemény várta a vendé-
geket. Az érdeklődők megtekinthették a 
gyönyörű kertet és a házigazdák, Kántor 
Miklós és Kántor Miklósné Marika néni 
vezetésével a kúriát is bejárhatták.
15:30-kor a Hátzky-kúriában folytatódott 
a túra. Megismerhettük Savanyú Jóska 
és a betyárvilág utolsó véres eseményé-
nek  történetét.  Találkozhattunk  Hátzky 
Kálmán leszármazottaival is. Bejártuk a 
kúriát, megtekintettük a felújított részt is, 
amit szállóvá alakítottak a tulajdonosok 
Kovács Mihály és felesége Kati. 
17  órakor  a  Gyarmati-kúria  fogadta  a 

vendégeket.  Az  értékőrök  munkájának 
fontosságáról beszélt dr. Horváth Zsolt a 
Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány 
elnöke. A bizonytalan időjárás miatt a 
Lesencetomaji Citerazenekar és Vegyes-
kar, valamint a Gerence Hagyományőr-
ző Néptánc Egyesület előadása a Hátz-
ky-kúria helyett itt került megtartásra. Az 
egyik kisebb teremben a helyi Értéktár 
kiállítását és a KÖSZI Bázis által működ-
tetett Értékbolt kínálatát nézhették meg 
az érdeklődők. Az udvaron folyamatosan 
sült a finom Csab-tócsi, mellette tea és 
forralt bor rotyogott a bográcsban. Csik-
né Bardon Réka és Csik Tamás kézmű-
ves foglalkozása népszerű volt a kicsik és 

nagyok körében egyaránt. A rendezvény 
zárásaként a DWG zenekar csinált egy 
hatalmas bulit, ahol a bátrabbak megmu-
tatták a tánctudásukat.
Köszönjük szépen a sok segítséget és tá-
mogatást mindenkinek, aki részt vett a 
rendezvény megvalósításában!
A rendezvény a Földművelésügyi Minisz-
térium és a Hungarikum Főosztály támo-
gatásával jött létre.

Molnár Ildikó műv.szervező

Volt egyszer egy OSZTÁLY…
45 év elteltével ismét ünnepelni jöttünk 
egykori iskolánkba. A várva-várt találko-
zás öröme szinte megfiatalított bennünket! 
Szívélyesen üdvözöltük egymást, és vala-
mennyien úgy éreztük, mintha minden egy 
„pillanat” alatt történt volna… Hirtelen fel-
nőttünk, dolgozó emberekké, majd szülők-
ké, többen nagyszülőkké váltunk. Néhányan 
már nyugdíjasként éljük mindennapjainkat.
Rendhagyó osztályfőnöki órával kezdődött 
a program. Névsor szerint számoltunk be 
életünk fontosabb eseményeiről. Életutak 
elevenedtek meg: sikerek, öröm és bánat, 
csalódások, „csodák”, tapasztalatok, tervek. 
Sorra idéztük fel emlékeinket a felejthe-
tetlen diákévektől, napjainkig. A megható 
beszámolók hallatán a vidámság és a szo-
morúság könnyei egyszerre csillogtak sze-
münkben. 38 fős osztályunkból öten, sajnos 
igazoltan TÁVOL….az „égi” iskolában, lé-
lekben voltak velünk.  
Tanáraink: Györgyi néni, Ancsi néni és Kar-
csi bácsi kedves szavakkal köszöntöttek 
bennünket, szép emlékeket őrizve rólunk.  
Mindannyian hálásak vagyunk tanáraink-
nak és egykori iskolánknak a kapott „útra-
valóért”.
A program közös vacsorával folytatódott 
az „Arany-Oroszlán” étteremben. Igényes, 
szép környezetben, finom étellel, itallal vár-
tak bennünket. Hatalmas, díszes torta volt 
az ünnepi desszert, közepén az ügyes cuk-
rász kezek által odavarázsolt évszám – csak 
nekünk, csak rólunk szólt. 
Folytatódott az emlékek felidézése, meg-
sárgult fényképalbumok, emlékkönyvek 
kerültek elő. Mosolyt csalt arcunkra az em-
lékversek olvasása, alig ismertünk rá saját 

– gyermeki – írásainkra. Hangos nevetés 
kísérte a fotókon szereplőket…. az akko-
ri öltözékek, frizurák alapján, bizony nem 
könnyen azonosítottuk magunkat.
A múlt és jelen találkozása volt számunk-
ra ez nap! Az emlékezés, a nosztalgiázás, 
az együtt töltött órák varázslatos, szép em-
lékké váltak. Maradandó élményt jelentett 
számunkra újra látni, hallani diáktársainkat, 
hiszen 1964-től – 1972-ig sok szép napot, 
évet töltöttünk együtt.
Baráti öleléssel búcsúztunk egymástól, és 
elhatároztuk, hogy ezen túl évenként talál-
kozunk! Őrizzük barátságunkat, egymás 
iránti tiszteletünket, szeretetünket. 45 éves 
találkozónk alkalmából kegyelettel emléke-
zünk elhunyt tanárainkra, és diáktársainkra:

Tanáraink: Osztálytársaink:

Amberg Lajosné Duschek Vilmos
Capári Tiborné Horváth Katalin 
 (Szerencse Jánosné)
Dr. András Gézáné Kovács Ernő
Kozma Józsefné Kovács Zsuzsanna
Kustos Lajos igazgató Szalóki László                               
Mózner Ivánné 
és Mózner Iván 
Onozó Károlyné
Óhidy Imre
Szabó Károly 
Treier Józsefné

Menyhártné Tanai Edit és osztálytársai 
– az 1972-ben végzett 8./B. –
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Szén-monoxid,  
a csendes gyilkos

Fűtési szezonban szinte nem múlik el hónap a nélkül, hogy a szénmonoxid 
mérgezés áldozatairól ne hallanánk vagy olvasnánk a médiában
Óhatatlanul felmerül a kérdés: Vajon mi, és családunk biztonságban va-
gyunk-e? Megtörténhet ez velünk? Egy-egy pillanatig elgondolkodunk, majd 
mindez feledésbe merül. 
De mi is ez a szénmonoxid-mérgezés? Hogyan előzhető meg? Mik a tünetei?
Amióta fűtünk, folyamatosan szedi áldozatait a hírhedt „széngáz”. A köz-
ponti fűtés terjedésével, amikor is a fűtőberendezések kikerültek a kazánhá-
zakba, számuk jelentősen csökkent. Amióta divatba jöttek a kis helyigényű 
cirkók, melyek nem igényelnek külön helyiséget, illetve tiszta üzemeltetése 
miatt nem különítjük el a kazán helyiségét a lakástól, az esetek száma ismét 
emelkedik. Szintén veszélyt jelenthetnek az önálló vagy beépített kandallók, 
cserépkályhák és más vegyes tüzelésű egyedi fűtőberendezések. Tehát a cir-
kók vagy más fűtőberendezések veszélyesek? Nem! Vagy legalábbis az ese-
tek túlnyomó többségében nem. De mitől válhatnak életveszélyessé ezek a 
készülékek?
Normál esetben a dolog egyszerű. A gáz levegővel keveredik, elég, majd a ké-
ményen keresztül távozik. A szilárd tüzelőanyag elegendő oxigénmennyiség 
esetén szintén tökéletesen elég, majd az égéstermék a kéményen keresztül tá-
vozik. A füstgáz a kinti levegővel keveredve felhígul, és veszélytelenné válik. 
Amikor ebbe a folyamatba hiba csúszik, akkor van baj! Előfordul, hogy a 
rosszul szerelt kémény, vagy a kémény eldugulása miatt, kerül szénmonoxid 
a lakótérbe, de legtöbbször az erős szél fújja vissza a füstgázt. Ez utóbbi szin-
te kivédhetetlen. Nem jelent szinte semmit az, hogy volt már erős szél, és 
nem okozott problémát, mert a visszaáramlásban jelentős szerepe van annak, 
pontosan milyen szögből fúj a szél.
A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek: fejfájás, szédülés, bá- 
gyadtság. Amikorra kezdenének feltűnővé válni a tünetek, rendszerint késő. 
Az ember cselekvésképtelenné válik. Ha van a közelben fűtőberendezés, le-
gyünk gyanakvóak, főleg, ha a tünetek egyszerre több emberen jelentkeznek! 
Figyelmeztető jel lehet, ha párásságot, nem erős, de furcsa, szokatlan szagot 
érzünk. ( a szénmonoxid színtelen, szagtalan, csak a füstgáz egyéb összetevő-
it van esélyünk észlelni) 
Mindenki számára fontos a maximális biztonság. A legnagyobb biztonságot 
a megfelelően alkalmazott szénmonoxid-érzékelő jelenti.
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a Honeywell 
Szabályozástechnikai Kft. hivatalos Magyarországi partnere.
Magyarországon csak az MSZ EN 50291 szabványnak megfelelő, bevizs-
gált CO veszélyjelzők telepíthetők. A Honeywell gyártmányok ilyenek ezért 
ajánljuk nyugodt szívvel mindenki számára.
Az általunk forgalmazott készülékek típusai és árai az alábbiak.
Típus Élettartam Garancia Bruttó ár
XC 70 7 év 7 év 12.990,- Ft
XC 100 10 év 10 év 16.990,- Ft
XC 100D 10 év 10 év 20.490,- Ft
A szén-monoxid érzékelők beépített akkumulátorral működnek, ezeket nem 
kell tölteni, nem kell cserélni, 7 évig, illetve 10 évig garantáltan működőké-
pesek.
Vásárlási Igény bejelenthető a 06 87 453-337 vagy a 06 20 274-7304 telefon-
számon illetve személyesen a Közszolgáltató Szervezet 8474 Csabrendek 
Árpád u. 3. irodájában.
Fizetés a készülék átvételekor számla ellenében készpénzben.
Igény esetén felszerelést, üzembe helyezést és évenkénti ellenőrzést válla-
lunk.

Mezei József egyesület elnöke

Márton-napi Bortúra
Az idei év november 4-én már hatodik alkalommal 
került megrendezésre hegyközségünkben a Már-
ton-napi bortúra a helyi bortermelők bekapcsolódá-
sával. 
A gyülekező most is a Művelődési háznál volt, ahol, 
minden érkezőt teával, forral borral kínáltunk. 
Utunk elsőként, mint a kezdetek óta minden évben, 
Béndek Zoltán pincéjéhez vezetett. Kedves család-
jával, jó házigazda módjára, finom italokkal, ételek-
kel, kemencében készített sütőtökkel fogadták az 
érkezőket. A Márton-napi hagyományok felelevení-
tése, Szt. Márton életének, legendájának ismertetése 
után következett az „Alsó” és „Felső” csapat küz-
delme. A humoros vetélkedők lebonyolítása után, 

Turcsi Imre és felesége, Magdi pincéjéhez térhettünk 
be. Ők első alkalommal nyitották meg az ajtajukat és 
hordóik csapját a szélesebb közönség előtt. A szíves 
fogadtatást tetézte a csodálatos kilátás, amely talán 
tőlük a legszebb, az egész hegyközségben. Még 
szürkület előtt érkeztünk több kisebb csoportban a 
harmadik állomáshoz, a nagyfödémesi Száraz Pál 
és felesége Erzsike portájához. Testvértelepülésünk 
jeles képviselői is első alkalommal tették lehetővé, 
hogy megkóstoljuk a Csabrendeken termett szőlő-
ből készített és Felvidéki szakértelemmel fűszerezett 
boraikat. Már szürkületben került sor az első hely-
színen kialakított csapatok ügyességi vetélkedőjére. 
Ebben jórészt a fiatalabbak, gyermekek jeleskedtek, 
de voltak játékos kedvű felnőttek is, akik gond nél-
kül vették az akadályokat. 
Már sötétedett mire vidám csapatunk Hoffman Ta-
más borász pincéjéhez érkezett. Tamás és családja 
háza táján már javában készült a finom babgulyás, 
mely ételt ezúttal is a borász Rábapatyról érkezett 
barátai készítettek. A vidáman pattogó tábortűz kö-
rül rögtönzött táncház alakult, szólt a harmonikaszó, 
finom zsíros kenyeret, teát, forralt bort kínáltak a 
házigazdák. A háti zsákokból is előkerültek az ott-
honról hozott pogácsák, sütemények. Kellemes 
hangulatban, derűs beszélgetések, dalolások közben 
gyorsan telt az idő. Késő este pedig örömmel nyug-
tázhattuk egy újabb sikeres rendezvény lebonyolítá-
sát. 
Ezúton is köszönjük a rendezvény házigazdái, támo-
gatói segítségét: Béndek Zoltán és családja, Hoff-
man Tamás és családja, Soós Miklós, Száraz Pál és 
Száraz Erzsébet, Turcsi Imre és Turcsi Imréné Mag-
di. Reméljük, jövőre is találkozunk november ele-
jén!               Molnár Ildikó műv.szervező


