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Már csak pár nap választ el ben-
nünket és megérkezik, talán az év leg-
szebb, legjobban várt ünnepe: a Szent 
Karácsony. Ilyenkor megszólal a ka-
rácsonyi csengettyű, melynek hangja 
a család, a békesség és a szeretet me-
legét hozza kö-
zelebb hozzánk. 

Talán mindany-
nyiunk lelkében él 
még egy kisgyer-
mekkori karácso-
ny emléke, ahogy 
áhítattal állunk a 
feldíszített fenyő 
előtt és csillogó 
szemekkel bonto-
gatjuk a Jézuska 
által hozott ajándékokat, miközben 
szüleink, szemükben sok-sok szeretet-
tel, boldogan néznek bennünket. 

Szentestén egy kicsit magunkba 
szállunk, a rohanó, zajos világ helyett 
a csöndet, a meghittséget választjuk. 
Az ünnep hangulatában a másik em-
berre figyelünk, és arra gondolunk, 
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, 

azoknak, akik fontosak a számunkra. 
Ez a mi legemberibb értékünk. Nem 
az a fontos, hogy minél drágább aján-
dékokat vásároljunk szeretteinknek. 
Gondoljunk csak bele, hogy Jézus 
Krisztus nem egy palotában, hanem 

egy betlehemi is- 
tállóban született. 
 Nem egy cso- 
dás bölcsőbe, ha-
nem egy jászolba 
fektették. 

Éljünk mi is úgy, 
ahogy Jézus taní-
totta, hogy sze- 
retettel kell visel- 
tetnünk embertár-
saink iránt, hogy 

életünkben nincs helye a haragnak 
és a gyűlöletnek. Kívánom, hogy a 
karácsonyi áhítat bensőséges érzése 
töltsön el bennünket az ünnep idején.

Mindenkinek boldog karácsonyt kí- 
vánok a Polgármester Úr és Képviselő-
társaim nevében: 

Kiss Sándor képviselő

Kedves Csabrendekiek, 
Nyires-pusztaiak és 
Nagytárkány-pusztaiak!

Minden szívből szóló karácsonyi énekben,
A kandalló ropogásában és melegében,

Az ünnepi ebéd közben,
a beszélgetésben és nevetésben,

Minden képeslapban, amit egy barát,
vagy a család küldött,

Minden amit ebből meghallunk,
és ami elgondolkodtat bennünket...

az maga a szeretet.
                              (Noreen Braman)

A KID DANCE 
Egyesület 
táncosai 
ismét arattak

2010. december 4-én Budapesten 
jártunk, ahol megrendezték a „ MI-
KULÁS KUPA – XVIII. ZUGLÓI 
TÁNCFESZTIVÁL – ORSZÁGOS 
AMATŐR TÁNCVERSENY”-ét.

Aznap hajnali 4 órakor keltünk, - 
szerintem senkit sem kellet ébreszteni 
a nagy izgalom miatt – mert 5 órakor 
indultunk. Persze, mint minden, ez 
sem ment simán, mert nem mindenki 
hozta el a teljes felszerelést. Szeren-
csére, hogy ez már Gyepükajánban 
kiderült, és – hát miért is vannak a 
szülők? – , hogy ezeket a problémákat 
is megoldják. Köszönet Nekik.

Mikor megérkeztünk a pesti általá-
nos iskolába, már javában próbáltak a 
fellépők. Látszott mindenkin az öröm, 
a büszkeség, és az, hogy mindenki a 
legjobb akar lenni.

Én még nem voltam a táncosaink-
kal ilyen neves versenyen, de amit ott 
„csináltak”, az, valami gyönyörű volt. 
És, hogy miért mondom ezt? Azért, 
mert a legtöbb fellépő táncművészeti 
iskolából jött, és nem gondoltam, hogy 

Folytatás a 3. oldalon
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2010. november 23-án megtartott 
együttes Képviselő-testületi ülésen 
elfogadásra került a Közös Fenn- 
tartású Általános Iskola, a Közös 
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsőde, a Körjegyzőség, a Vé-
dőnői Szolgálat, dr. Szentes Márta és 
dr. Szakács Imre 2009. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló. 

2011. január 1. napjától Közös Fenn- 
tartású Szolgáltató Szervezet (KÖZ-
SZER) megalakulásáról döntött az 
öt Képviselő-testület. Az új szerve-
zethez a volt GAMESZ dolgozók 
kerülnek áthelyezésre. Az intézmény 
vezetői állás meghirdetésre került, 
2011. január 1. naptól tölthető be.

Pöltl Lászlóné körjegyző 2007. óta 
nyugdíj mellett látta el körjegyzői 
feladatait. Körjegyző Asszony fel-
mentését kérte, amit a Képviselő-
testületek 2010. november 23. napján 
elfogadtak. A jogszabályban foglaltak 
alapján Körjegyző Asszonynak 8 hó-

napos felmentési idő jár, amelyből 4 
hónapra kötelező a munkavégzés alól 
felmentést adni. Körjegyző Asszony 
kérte a teljes időre a munkavégzés aló-
li felmentését, amelyhez a Képviselő-
testületek hozzájárultak. December 
hónapban szabadságát tölti, helyette-
sítését Téginé Simonyai Erzsébet látja 
el. Döntést hoztak az aljegyzői állás 
meghirdetéséről, amely 2011. január 
1. napjától tölthető be.

2010. december 1-én megtartott 
Képviselő-testületi ülésen elfogadásra 
került dr. Domina Csaba háziorvos és 
Kondor Anett védőnő beszámolója a 
2009. évi tevékenységéről.

2011. január 1.napjától a kommu-
nális adó összege 17.000 Ft-ban került 
meghatározásra, a lakásbérleti díjak, a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díja, valamint a közterület-
használati díjak 4 % -al emelkednek. 
Magyar u. 4. orvosi rendelő díja: 
1600 Ft+Áfa/alkalom; Kossuth u. 13. 

papírbolt 23.500 Ft+Áfa/hó; Kossuth 
u. 13. élelmiszer üzlet 57.900 Ft+Áfa/
hó; Dózsa u. 9. fodrász-üzlet 21.500 
Ft+Áfa/hó; Általános Iskola: tornater-
em 3.900 Ft/óra; osztályte-rem 1.600 
Ft/óra; Művelődési Ház: előtér: 2.300 
Ft+Áfa/óra,; klub: 1.700 Ft+áfa/óra; 
nagyterem: 4.000 Ft+Áfa/óra; nagyter-
em, büfé: 31.200 Ft+Áfa/alkalom; 
lakodalom céljára: 36.400 Ft+Áfa/al-
kalom; Öreghegy Vendégház: társal- 
gó, WC: 10.500 Ft+Áfa/nap, társalgó, 
konyha,WC 15.600 Ft+Áfa/nap, Szál-
láshely: 8 és 12 ágyas szobák 2.200 
Ft/fő/éj+idegenforgalmi adó, 2 és 4 
ágyas apartmanszobák 4.100 Ft/fő/éj 
+ idegenforgalmi adó. 

2011. január 1. napjától bevezetés-
re kerül a szemészállítási díj, amely-
nek éves összege 13.650 Ft. 2011. 
évben a Képviselő-testület a fizetésre 
kötelezettek részére 50 %-os támoga-
tást nyújt. A díjat negyedéves szám-
lázással csekken kell befizetni. 

Önkormányzati Hírek

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 
jóvoltából 2010-ben a Mindenki ebédel program keretében Csabrendek 
településen egy éven át 20 gyermek részesült hétvégenként, illetve az 

iskolai óvodai szünetek idején felmelegíthető élelemben. 
Szintén a Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából Csabrendek 
településen EU intervenciós pályázaton 90 fő részére nyertünk 

élelmiszertámogatást, melyben két alkalommal részesültek, nyáron, és 
december elején.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag  
Boldog Új Évet Kívánunk!  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 

sikerekben és eredményekben 

gazdag Boldog Új Esztendőt 

kíván az Önkéntes Tűzoltó és 

Polgárőr Egyesület!

CSABRENDEKI 
HÍRHARANG 

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

Sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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„labdába rúghatunk” mellettük. De a 
KID DANCE, amit már oly sokszor 
bizonyított, méltó a HÍRNEVÉHEZ! 
A versenyen több mint 100 produk-
ció, akrobatikus rocky, színpadi tánc, 
hipp-hopp és társas-tánc volt látható, 
kicsiktől és felnőttektől egyaránt.

A mi lányaink és az az egy szem 
fiú rocky-t, hipp-hopp-ot és szinpadi 
táncot táncoltak. Azt nem lehet leírni, 
azt látni kellett volna mindenkinek, 
hogy micsoda tapsviharban táncol-
ták végig az úgynevezett „JACKO” 
táncot. De nem csak a tapsvihar tette 
feledhetetlenné ezt a produkciót, ha- 
nem az ARANYÉREM és a BUDA-
PEST KUPA is, amit sikoltozva, hi-
tetlenkedve vettek át a lányok ezért 
a táncért. A másik ARANYÉRMES 
tánc pedig a rocky volt, szintén ezek 
a tehetséges csajok adták elő. Szín-
padi tánc kategóriában a RETRO-val 
a szintén előkelő második helyet sze- 
rezték meg. De nem csak a nagylá-
nyok voltak ügyesek, hanem a „kiseb-
bek” is. Ők ugyan „CSAK” EZÜST- 
ÉRMET szereztek, ami nekünk szü-
lőknek és a gyerekeknek is egyaránt, 
gyönyörűen csillogott. Nagyon-na-
gyon ügyes gyerekeink vannak és 
ügyesek a tanáraik is.

Hogy mi volt még jó ezen a na-
pon? Találkoztunk a Mikulással, kap- 
tak a gyerekek cukrot, narancsot. A 
sofőrünk jóvoltából éjjel még fel-
mentünk a Gellért-hegyre, ahonnan 

szép kilátás nyílt a fényben úszó 
Pestre. (Persze majdnem megfagy-
tunk.) Hazafelé vezető úton azt gon-
doltuk, hogy egy jót pihenünk, de 
persze – Eszti bánatára –, ebből nem 
lett semmi. Vicceket meséltek, jókat 
nevettek, nevettünk. De, hogy ne le-
gyen sima az utunk hazafelé sem, egy 
kis üröm vegyült az örömünkbe. Ott-
honról jöttek a telefonhívások, hogy 
az X-FAKTOR-ban a testvérpáros fog 
párbajozni. A társaság egyik fele ki-
hangosítva hallgatta a dalukat és köz-
ben megkönnyeztük őket, a társaság 
másik fele pedig rajtunk nevetett, 
mert egy kicsit muris volt a helyzet.
De mindent összegezve: Gyönyörű, 

fantasztikus nap volt a mai. Kívánom 
minden szülőnek, akik még nem lát-
ták versenyezni a gyereküket, tegyék 
meg, mert amit itt próbáltam leírni, 
azt csak látni és érezni lehet. – ÖRÖM 
és BÜSZKESÉG!!

Fellépők: Hoffmann Zsófia, Végh 
Elizabeth, Bakos Márk, Fleisz Szilvia, 
Barta Dorottya, Czafit Kata, Kiss Ju-
dit és Kiss Virág. Ezüstérmes táncuk: 
REMEMBER THE NAME

5. hely: ROBOT MIX
Hoffmann Barbara, Takács Vivien, 

Arany Zsanett, Arany Alexandra, 
Czafit Laura, Varga Szilvia, Cziklin 
Renáta, Soós Adrienn, Molnár Eszter, 
Gyalog Rebeka Aranyérmes táncuk: 

Rocky: HALO; Színpadi tánc: JAC- 
KO; Ezüstérmes táncuk: RETRO

Még egyszer köszönet a táncosaink-
nak és tanáraiknak.

KS-né

A Községi Könyvtár  
és Mûvelõdési Ház  
ünnepi programjai:

December 15 – 30: Karácsonyi Kiállítás
December 20., hétfő 14 – 16 óra: Karácsonyi Játszóház,  

Johny Diabló Bűvész előadása
December 21., kedd 16 óra: Községi Karácsonyi Műsor

A Községi Könyvtár és Művelődési Ház ünnepi nyitva tartása:
December 22., szerda   9 – 17 óra
December 23 – 27.  zárva
December 28., kedd  9- 17 óra
December 29., szerda  9 – 17 óra
December 30., csütörtök  9 – 17 óra
December 31 – Január 02. zárva

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik egész 
évben együttműködtek velünk, hozzájárultak intézményünk 
munkájához, rendezvényeink színvonalas lebonyolításához!

A Községi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói szeretetteljes, 
békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván 

minden látogatójának!

A KID DANCE Egyesület 
táncosai ismét arattak
Folytatás az 1. oldalról
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Mint önök előtt is ismeretes hosszú 
egyeztetések, előkészítések után el-
készült az Észak – Balatoni Térség 
Regionális Települési és szilárd hul-
ladék kezelési Önkormányzati Társu-
lás Királyszentistváni telepe, melyhez 
157 település egyikeként – kötelező 
érvénnyel csatlakozott Csabrendek is. 
Tervezett működési költség: 2010 év-
ben ingatlanként 34 ezer Ft, melynek 
inflációval növelt értéke várhatóan 
37 ezer Ft-ra emelkedik ingatlanon-
ként. Azt az összeget főleg a térség-
ben élők anyagi lehetősége, sőt sokak 
idősek, egyedül élők, nagycsaládosok 
kilátástalannak tűnő anyagi helyzete, 
települések eladósodottsága miatt kép- 
viselőtestületünk aránytalanul ma-

gasnak tartja. Ezért  csatlakozva kis-
térségünk 20 településéhez újabb tár- 
gyalásokat kezdeményez Polgármes-
ter Úr, a költségek csökkentése ér-
dekében.

A tárgyalások reménybeli sikeres 
befejezéséig az általunk javasolt ösz-
szeget nem áll módunkban elfogadni.

A közszolgáltatást végző Remondis 
Kft. és az önkormányzat között 2012 
december 31-ig szilárd hulladék-
szállítási szerződés van érvényben. 
A megállapodás értelmében 2011. 
évben az inflációval növelt esedékes 
díj: 13650 Ft /év/ ingatlan. Az összeg 
50%-át az önkormányzat a kommuná-
lis adó terhére átvállalja az ingatlan 
tulajdonosoktól. A további 50 %- ot 

negyedéves számlakiállítással csek-
ken kell befizetni az önkormányzat 
számlájára. A kommunális adó fen-
nmaradt részét 

- közvilágításra
-  bel és külterületi utak javítására, 

feljavítására
- lomtalanításra
- vízelvezető árkok tisztítására 
-  megyei utak karbantartására for-

dítja az önkormányzat.
A kommunális adóból a felsorolt 

önkormányzati feladatokat kell finan-
szírozni, nem csupán a szemétszállí-
tást annak ellenére, hogy a köztudat-
ban ez terjedt el. 

Kérjük a lakosság megértését!
Képviselő-testület

Szemétszállítási díjról

Kedves Gyerekek! A csabrende-
ki Községi Könyvtár meghirdeti a 
„Könyvfaló kerestetik olvasópályá-
zatot”, amely 2011. január 05. – 2011. 
május 20-ig tart. Pályázhat minden 
általános iskolás gyermek. Az olva-
sópályázat két kategóriában indul:

1.) Olvasópályázat alsó tagozato-
soknak

Ha pályázni szeretnétek a legna-
gyobb „Könyvfaló” cím elnyerésére, 
akkor keressétek a könyvtárban aján-
lott meséket, mondákat, történeteket 
és a hozzájuk kapcsolódó feladat- 

lapokat. Előre- 
láthatólag min-
den hónapban két-három feladatlap 
várható. 

2.) Olvasópályázat felső tagozato-
soknak

Az olvasópályázatra könyvajánlás-
sal és a hozzá készített illusztrációval 
lehet benevezni. Olyan könyvekről 
készítsetek ajánlást, amelyet szíve-
sen olvastatok. Írjátok meg, hogy 
miért tetszett és kinek ajánlanátok! 
A könyvajánlás legalább tíz kerek, 
helyesen megfogalmazott mondat-

ból álljon. Ügyeljetek a helyesírásra 
és a szép külalakra is! A pályázatra 
benevezhettek regényekkel, elbeszé-
lésekkel, ismeretterjesztő könyvekkel 
is.

A „Könyvfaló” címet és a jutalom-
könyvet mindkét kategóriában a 
leg-több helyesen kitöltött feladat-
lapot, illetve a legtöbb jól sikerült 
ajánlást elkészítő gyermek nyeri. Az 
olvasópályázatba bármikor be lehet 
kapcsolódni. Az ünnepélyes eredmé-
nyhirdetés az iskolai Gyermeknapon 
várható. Az olvasópályázattal kapcso-
latban bővebb információt a könyv-
tárban kaphattok.

Várunk szeretettel, legyél Te is 
Könyvfaló!

Keszlerné P. Anikó könyvtáros

Könyvfaló kerestetik 
olvasópályázat


