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Tájékoztató a Képviselõ-testület  
2018. január 25-én megtartott ülésérõl
NAPIREND
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete rendeletalkotása az Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetéséről
2. A Csabrendek és Környéke Szociális Tár-
sulás által biztosított személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
telének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 5/2017. (II.16.) ön-
kormányzati rendelet módosítása
3. A szociális, gyermekvédelmi és a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása
4. Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz-ú in-
gatlanokat érintően Csabrendek nagyközség 
településrendezési eszközeinek eseti módo-
sítása ügyében a partnerségi egyeztetés le- 
zárása, és tárgyalásos eljárás kezdeménye-
zése az állami főépítésznél
5. Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan 
törzsvagyonból való kivonásáról, művelési 
ágának megváltoztatásáról

6. „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde felújítása” című projekttel kapcso-
latos építési kivitelezési feladatok ellátása 
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos döntések meghozatala
7. A kötelező felvételt biztosító Csabrendeki 
Általános Iskola körzethatárainak vélemé-
nyezése
8. Cafetéria éves keretösszeg megállapí-
tása Csabrendek nagyközség polgármestere 
részére
9. Szabó Zsoltné Csabrendek, Széchenyi 
tér 11/1. szám alatti lakos lakásbérleti szer-
ződésének meghosszabbításáról döntés
10. Tájékoztató Csabrendek Nagyközség 
Polgármestere 2017. évi szabadságának 
igénybevételéről
11. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék keze-
lési Önkormányzati Társulás 2017. évi te-
vékenységéről
12. Beszámoló a Települési Értéktár Bizott-
ság 2017. évi munkájáról MEGHÍVÓ

Csabrendek Nagyközség  
Önkormányzata tisztelettel hívja 

Önt és családját
2018. március 15-én,  

csütörtökön az 1848-49-es  
forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából tar-
tandó községi megemlékezésre.

10 órakor Ünnepi Szentmise
11 órakor Emlékműsor és 

Koszorúzás Oszterhuber Péter 
Antal honvédszázados emlék-

táblájánál
Ünnepi beszédet mond: 

Turcsi József polgármester

A műsorban közreműködnek: 
Somos Zoltán Péter és Somos-

né Farkas Edina énekesek

Emlékezzünk együtt!

2018 év elsõ babája Csabrendeken
Február 15-én köszöntötte 
fel Turcsi József polgár-
mester és Baráthné Pál Ilo-
na helyettes védőnő a 2018-
as év Csabrendekre született 
első babáját, a január 23-án 
született Velekey Zselyke 
Szófiát. Zselyke Kohajda 
Tímea és Velekey Gábor 
első gyermeke. A gyönyörű 
kislány 3450 grammal és 57 
cm-el jött világra. 

Ezúton is gratulálunk a csa-
ládnak, jó egészséget és sok 
örömet kívánunk!

Boldog Nőnapot!
„Szép reggel az asszony: pihenést 
lehellő
Arca szelíd hajnal, friss hajnali 
szellő,
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde 
hamva;
Szava rigó-ének mélyebb fuvo-
dalma”
(Ismeretlen szerző)

A Hírharang Hölgy Olvasóinak  
és a község minden hölgy 

lakójának kíván Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselő-testülete Boldog 
Nőnapot!
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Farsangtemetés vigassága
Idén február 10-én 6. alkalommal került  
megrendezésre a Farsangtemetés a böjt 
előtti vidám időszak lezárásaként.
Községünkben sokan lázasan készülődött 
e jeles délutánra, hogy a helyi hagyomá-
nyokhoz híven játékos vigassággal búcsúz-
tassák el az idei telet. A jelmezes felvonu-
lást követően el is kezdődött a móka és a 
felhőtlen vidámság. A felvonulás végeztével 
a művelődési házban folytatódtak az ese-
mények. Eltemettük a farsangot jelképező 
szalmafigurát, Farsang Gazsit és egyben 
a telet, majd mindezt megkoronáztuk egy 
Bolondesküvővel, hogy Gazsi özvegye ne 
szomorkodjon sokáig. A vicces és helyen-
ként pikáns jeleneteket az idei évben először 
a helyi Felnőtt színjátszó csoport mutatta 
be (Bakos Béláné, Bódainé Bardon Judit,  
Csordás Tímea, Kiss Marianna, Kiss Kata-
lin, Zimits Zoltánné).
A jelmezversenyre megmérettetésére érke-
zett maskarások közül bizony nehéz feladat-
nak tűnt kiválasztani az idei év legötletesebb, 
legviccesebb és egyben a kreativitásban leg-

gazdagabb maskarásunkat. A döntést, 
az elfogultság elkerülése érdekében, 
most is a közönségre bíztuk, min-
denki szíve szerint egy szavazatot ad-
hatott le. Az eredményhirdetés során 
pedig a következő eredmények szü-
lettek: I. helyezett Fekete Gerő, aki 
Süsü a sárkányt jelenítette meg, II. 
helyezett Kötél Barbara, ő Pipacsnak 
öltözött, III. helyezett Végh Nina, ő 
Tündérként jelent meg. Természete-
sen a dobogósokon kívül is minden 
versenyző kapott kis ajándékot. Felnőtt ka-
tegóriában Véghné Tomor Katalin, mint Bo-
szorkány, érdemelt ki elismerést. 
Fánk szépségversenyünket egyetlen bátor 
jelentkezőként, Csordás Józsefné nyerte, aki 
valóban csodás és ízletes fánkokat készített 
az alkalomra. Pálinka mustránkra nem ér-
kezett nevezés. 
A jó hangulat az ajándékok kiosztásával még 
nem ért véget hisz az est további részében a 
DWG együttes fergeteges koncertjét hall-
gathatta meg a nagyérdemű közönség.

Kedves vendégeinket forralt borral, forró 
teával, zsíros kenyérrel és ebben az időszak-
ban nélkülözhetetlen csörgefánkkal (for-
gácsfánkkal) vendégeltük meg.
Ezúton is köszönöm a segítségét, szemé-
lyes közreműködését, támogatást Baráthné 
Kati néninek, Baráthné Ginának, Baráth 
Rebekának, Baráth Mariannának, Szálinger 
Zoltánnak és ifj. Szálinger Zoltánnak, Mezei 
Józsefnek, a színjátszó csoport tagjainak és 
a DWG együttesnek!

M. Molnár Ildikó műv.szervező
8. Rejtvényfejtõk napja az operett jegyében
Az alacsony részvétel ellenére, ami talán a 
nagymértékű megbetegednyéseknek tud-
ható be, a jó, hangulatban telt idei rendez-
vényünk is. A dobogón végzettek az oklevél 
mellett könyv és édesség, ital ajándékot 
kaptak, de minden versenyző jutalomban 
részesült

A verseny helyezettjei:
1. Bors Józsefné 
2. Judi Jenőné 
3. Réfi János 
Gratulálunk a dobogósoknak!!!! Köszönjük 
minden résztvevőnek a jelentkezést, és a  
rejtvényfejtést! 

Judi Gergelynek ezúton is köszönjük a lel-
kes szervezést és a rejtvényeket, amiket sa-
ját maga szerkesztett!

Közre adunk egy versenyfeladatot a Tisztelt 
Olvasóknak, hogy megízlelhessék a meg-
oldáskeresés izgalmát. 

Bemutatkozás
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, 
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integ-
rált Intézménye Dáka, Nyírlak telephely 
ellátottjai a tavalyi év végén több kiállí-
tást is rendeztek a fejlesztő foglalkozatás 
keretében készült kézműves termékekből. 
Munkáik közt megtalálható volt sok  
színes rongyszőnyeg, lábtörlők, hímzett 
párnák, virágbetűzők, papírkosarak, táskák, 
asztalterítők, díszes ajándéküvegek, hun-
garocell képek, tojáshéj képek és még sok 
ötletes termék.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, továb-
bi terveik közt szerepel, hogy más hasonló 
rendezvényen is bemutatkoznak.
NEA-TF-17-M-0113  
A Nemzeti Együttműködési Alap támo-
gatásával valósult meg a kiállítás.

Tájékoztatás
Kedves Csabrendeki Lakók!

Tájékoztatjuk Csabrendek lakóit, hogy 
az Alfa Sale Hu Kft. a Telekom hivata-
los értékesítési partnere megkezdte a 
településünkön a Telekom szolgáltatá-
sainak értékesítését.
Munkatársaik: 

Zeller Imre György  
+36302230678
Szabó Péter  
+36304845259
Mecseki Zsuzsanna 
+36303199421
Zeller Imre Krisztián 
+36304847258

Hívják bizalommal munkatársaikat!

Nagyfödémesi focitorna

2018. február 17-én Csabrendek FC U11-es focista palántái vehettek 
részt egy korosztályuknak rendezett tornán a felvidéki testvértelepü-
lésünkön. A szombat kora reggeli indulás – a nagy izgalom miatt – 
senkinek sem okozott gondot. A szeretetteljes fogadtatás és a finom 
reggeli után jött a megmérettetés, ahol az ifjú focisták derekasan  
helyt álltak. A nap délutánja viszont már a kikapcsolódás jegyében 
telt. Ebéd után Lakatos Károly vadasparkjában kalandozhattak a 
fiatalok majd pedig felsőszeli fürdőben lubickoltak. Winkler Ingrid 
képviselő asszony nagy odafigyeléssel kalauzolta a csoportot a nap 
folyamán, melyért ezúton is sok köszönetünket küldjük! A vasárnap 
reggeli indulás hamar elérkezett, bár a gyerekek többsége szívesen 
maradt volna még…
A Csabrendek FC vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki a helyi 
és nagyfödémesi Önkormányzatnak a támogatásért, amely lehetővé 
tette e találkozást, valamint a résztvevő szülőknek az önként vállalt 
felügyeletet.                                                 Csabrendek FC vezetősége

Kirándulás Szlovéniába 
a Bledi-tóhoz
2018. június 9. szombat • Indulás: Csabrendekről

–  Utazás a meseszép szlovén kisvárosba, Bledbe, Közép- 
Európa legszebb gleccsertavához. 

–  Délelőtt felkeressük a Vintgar szurdokot, amely Szlové-
nia lenyűgöző természeti látnivalója. (Kb. 3 km-es séta 
a Radovna folyó zúgóit, vízeséseit csodálva.)

–  Délután séta a tó fölött 140 méter magas függőleges 
sziklafalra épült Bledi várhoz, ahol a csodás panoráma 
mellett egy múzeumot és egy középkori nyomdát is 
megtekintünk.

–  Szabadidő a tóparton, ahol lehetőség van alpesi bob 
szánkózásra, vagy a bledi csónakkal, a pletnával a tó 
közepén található szigetére utazni (15-20 Euro), esetleg 
megkóstolni a híres bledi krémest.

Ára: 11.000 Ft és 16 Euro, amely tartalmazza az utazást 
és annak járulékos költségeit, az utasbiztosítást, a vár és a 
szurdok belépő árát.

Jelentkezés és további információ a Művelődési Házban 
vagy a 06-20/3880-989 számon.
MB Balatonnal utazunk.
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Óvodai Jótékonysági Bál
2018. február 3-án tartottuk óvodánk Jó-
tékonysági farsangi bálját melynek ez 
évben is a csabrendeki Művelődési Ház  
biztosított helyet.

A jótékony célt ismét egy fergeteges han-
gulatú bállal kötöttük össze, ahol mindenki 
egy kicsit elfeledkezhetett a mindennapi 
gondokról, és a jó hangulaté volt a főszerep.
A köszöntő után Fehér Barbara gyermek 
orientális tánc és tündértánc foglalkozás 
vezető, illetve orientális folklór, showhas-
tánc és bellyfitt mozgástréning oktató és 
tánccsoportjának látványos bemutatóját 
tekinthették meg a résztvevők. Ezután 
következett a vacsora, melyet, mint minden 
évben a Szabó József vezette Arany Orosz-
lán vendéglő biztosította számunkra, a tőlük 
megszokott kiváló minőségben. Az ízlése-
sen megterített asztaloknál elfogyasztott 
vacsorát követően a tánchoz az elmúlt évhez 
hasonlóan a Kobor Band nevű zenekar szol-
gáltatta a zenét.
Majd szinte mindenki újra gyermekké vál-
va izgatottan várta a szebbnél szebb és ér-
tékesebb ajándékok kisorsolását, melynek 
köszönhetően rengeteg tombolaszelvény 
fogyott, valamint a zsákbamacska is pil-
lanatok alatt elkelt. Fődíjként egy 30.000 
Ft értékű vásárlási utalványt sorsoltunk 
ki, mely a Sarvaly Zrt. bármely üzletében 
levásárolható.

Nagy örömömre szolgált, hogy immár so-
kadjára láttam régi, mondhatni törzsvendé-
geket és új az óvodás jótékonysági bálunkon 
elsőként résztvevőket. 
Hogy ezt a programot meg tudtuk szervezni 
évről évre Csabrendeken, az számomra azt 
jelenti, hogy sokan támogatják az óvodát. 
Többen is akarták, hogy ez a nap igazi em-
lékezetes, közös élmény legyen. Köszönöm 
a szülők közössége tagjainak a szervezési 
munkát, előkészületeket. Nagy összefo-
gásra, lelkesedésre volt szükség, hiszen 
a szervezéshez, gyűjtéshez munka és idő 
szükségeltetett. Nagyon szerencsések va-
gyunk, hogy egy összetartó közösséghez 
tartozunk, amelynek segítségében mindig 
bízhatunk így most is lehetővé tették, hogy 
létrejöjjön e színvonalas jótékonysági este! 
A jótékonysági bálunk bevétele: 348.750 Ft. 
Az összeg felhasználásáról az óvodában 
hamarosan kezdődő/ folytatódó, felújí-
tási, bővítési munkálatok befejezése után 
döntünk.
Ha a támogatókat felsorolnám, nagyon hosz-
szú lenne a lista, így most szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak a vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek, szülőknek, óvodánk 
dolgozóinak, akik közül többen évről-évre 
anyagiakkal vagy bármi módon hozzájárul-
tak rendezvényünkhöz. Köszönjük szépen 
!!! 

Vargáné Pálfi Mónika óvodavezető

Tájékoztató
A B3 TAKARÉK Szövetkezet ezú-
ton tájékoztatja Önöket, hogy a 8474 
Csabrendek, Kossuth u. 3. szám alatti 
fiókja 2018. március 19-től megvál-
tozott nyitvatartással, heti egy napon 
működik tovább.

Új nyitvatartás:
Szerda:  7:30-16:30
Ebédidő:  12:00-12:30

Az ügyintézés megkönnyítése 
érdekében, az egyéb napokon közel-
ben működő fiúkjaink az alábbiak:
8330 Sümeg, Kossuth L. u. 17. 
tel.: 06/87/352-244
8300 Tapolca, Fő tér 4., 
tel: 06/87/510-510
8400 Ajka, Szabadság tér 20., 
tel: 06/88/500-910
Nyitvatartás:
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 7:30-15:30
Szerda: 7:30-16:30
Péntek: 7:30-14:30
Ebédidő: 12:00-12:30
A csabrendeki fiók ATM-jének szol-
gáltatásait Ügyfeleink továbbra is 
változatlanul igénybe vehetik.
Köszönjük szíves megértésüket!  

B3 TAKARÉK Szövetkezet

Köszöntések
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében Turcsi József polgármester 
és dr. Guttmayer Bernadett jegyző kö-
szöntötte fel születésnapja alkalmából a 96. 
esztendejét betöltött Simonyai Ferencné 
született Bolla Rozália (1922. 01. 19.) és 
a 97. életévét betöltött Sillinger Józsefné 
született Bittman Irén (1921. 01. 27.) csab-
rendeki lakosokat. 
Elmulasztott kötelességünknek is eleget 
kívánunk tenni ez alkalommal. Egy korábbi 
köszöntésről nem adtunk számot a Tisztelt 
Olvasóknak, amiért – főként az ünnepelttől 
– ezúton is elnézést kérünk. 
2017. október 9-én köszöntötte fel ottho-
nában Polgármester Úr és Jegyző Asszony 
90. életévét betöltött Csendes Sándorné 
született Szántó Ilona (1927. 10. 09.) csab-
rendeki lakost. 
A szépkorú hölgyeknek ezúton is jó egész-
séget kívánunk!

Csendes Sándorné  
és Turcsi József polgármester

Sillinger Józsefné  
köszöntői körében

HIRDETMÉNY!
Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ez évben is térítésmentesen gondoskodik  

a nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról. Ebben az évben is lehetőség van  
az elektronikai hulladékok gyűjtésére is a Fe-Group Invest Zrt.-vel együttműködve.

A LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI ÉS A LERAKÓHELYEK: 

 2018. március 19. (hétfő)
- Rózsa utcai park előtti terület
- Zrínyi-Somos utca kereszteződés közötti tér
- Dózsa-Kossuth utca kereszteződés mögötti közterület
- Községháza mögötti (Hegyalja utca)parkoló területe

2018. március 20. (kedd)
- Csabi utcai játszótér előtt
- Ibolya utca (szelektív gyűjtő mellett)
- Nagytárkány puszta
- Nyíres puszta

A konténerek kihelyezése reggel 6 órakor beszállításuk este 18 órakor történik. A lakosok ebben az időszakban 
helyezhetik el a konténerekben a lomtalanítási hulladékot.

A lomtalanításkor lerakható hulladékok:
bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából készült használati tárgyak
szőnyegek, textil, ruhanemű
műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok
kizárólag személygépkocsi (4 db/ingatlan), kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok

TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:
vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok
zöldhulladék
háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok (festékek, higítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, 
akkumulátorok)
inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe)
szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
háztartási kis-és nagygépek
távközlési berendezések
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések
világítótestek, akkumulátorok, elemek
kerti hulladék, fű, nyesedék

A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált esz-
közöket, bútorokat, a működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, árammal, elemmel vagy 
akkumulátorral működő eszközeit. 

Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a későbbi 
lomtalanítás alkalmával már nem áll a Közszolgáltató módjában átvenni és elszállítani.

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe, árokpartra, 
hanem megfelelően ártalmatlanításra kerüljenek!

Csabrendek, 2018. február 12.
        Turcsi József polgármester
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Mesélõ értékeink…a MOZIban
Az Önkormányzat nyertes „Mesélő kúriák” 
hungarikum pályázatának záró rendezvé-
nyére 2018. január 27-én került sor.

A délután a Községi Könyvtárban kezdődő 
program első részében megemlékeztünk a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából a Him-
nusz születéséről, majd bemutatásra került 
a 2015 óta községünkben folyó Értékőr 
mozgalom. A településen folyó munkáról 
,mint szakmai segítőtől, Bazsó Gabriellától 
és Hoffner Tibortól, a taliándörögdi KÖSZI 
Bázis képviselőjétől is hallhattunk méltató 
szavakat. Az eddig és a mostani pályázatban 
értékőrként tevékenykedő értékőrök kitün-
tetésben részesültek oklevelek, polók és 
kitűzők kerültek átadásra részükre. Bemuta-
tásra került a lezajlott projekt eredményes-
sége és a további folytatás lehetőségeiről is 
szó esett. 
Frissítők, pogácsa, zsíros kenyér, tea és 
forralt bor fogyasztása után felkerekedett 
közönségünk és együtt felmentünk a MOZI-
ban összeállított „Mesélő értékeink” kiállí-
tás megtekintésére. A kiállítást ekkorra már 
többen megtekintették és az est folyamán 
az érdeklődők folyamatosan érkeztek. Az 
elkészített kiállítás az értékőr mozgalom 
munkáját, kézműves alkotásokat és termé-

szetesen a község múltjából számos moz-
zanatot mutat be. Fiatalok, idősebbek, csa-
ládok jöttek, hogy megnézzék a bemutatót, 
melynek helyszíne sok mindenkit nosztal-
giával töltött el. 
Több vállalkozó szellemű résztvevő töltött 
ki kérdőívet a helyi hagyományokról, vagy 
fogadta el az invitálást és játszott a Csab-
rendek értékeit is tartalmazó Érték piramis 
társasjátékkal. Nagy örömmel nyugtáztuk 
a rendezvény végeztével, hogy kezdemé-

nyezésünk ismét sok érdeklődőt vonzott.
A rendezvény a Földművelésügyi Minisz-
térium és a Hungarikum Főosztály támo-
gatásával jött létre.

Galamb-és kisállat kiállítás Csabrendeken
Ahogy az elmúlt évek során, a Csabrendeki 
Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 
idén január 20-21-dikén ismét megrendezte 
hagyományos kiállítását a helyi Általános 
Iskola tornacsarnokában. A kiállításon a 
korábbi éveket meghaladó számban kerül-
tek bemutatásra a környékbeli és a távolabb 
lakó tenyésztők kedvencei. A kiállítási ket-
recekbe összesen 614 kisállat került, mely-
eknek nagy részét a galambok képezték 590 
egyeddel, 40 galambfajtát reprezentálva. 
Bár létszámát tekintve a nyulak kollekció-
ja jóval szerényebb volt, a 8 egyed mégis 
nagy élményt jelentett a gyerekek számára. 
A kiállítást 16 díszbaromfi is színesítette, 3 
fajtát képviselve.
Idén, a tavalyihoz hasonlóan 70 tenyésztő 
nevezte be tenyészállatait a fajtabemu-
tatóra. Veszprém, Vas, Somogy és Zala 
megyéből, valamint a felvidéki Bősről láto-
gattak el hozzánk tenyésztőtársaink. A kiál-
lítás iránti érdeklődés egyre intenzívebb, 
hiszen már nemcsak a helybeli lakosok, de 

a Napló, valamint az MTVA szerkesztői is 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A 
rendezvény során arra is törekedtünk, hogy 
az állatjóléti előírásokat maradéktalanul be-
tartsuk. A megfelelő méretű ketrecek, a kiál-
lítótér tisztán tartása, az állatok takarmány-
és ivóvíz ellátása biztosította az optimális 
körülményeket.
Egyedül nem megy. Ez a klasszikus megál-
lapítás igaz rendezvényünkre is. Szeretnénk 
kiemelten megköszönni Turcsi József pol-
gármester úr patronálását, mely elősegítette 
a kiállítás létrejöttét. Továbbá köszönetün-
ket fejezzük ki Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzatának, a Közszer dolgozóinak, 
az Általános Iskola munkatársainak, Sidó 
Józsefnek, a Kókusz Kft-nek, akik szintén 
segítői, támogatói voltak elképzelésünknek. 
Reméljük, maradandó élményben részesül-
tek mindazok, akik ellátogattak kiállítá-
sunkra. 
Köszönjük érdeklődésüket!

Réfi János, egyesületi titkár 


