
HÍRHARANG
CSABRENDEKI

 HElyI KözélEtI HAvIlAp  2011. Február XIV. évfolyam • 2. szám

Kéri János: 

Nõnapi köszöntõ
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A Nőkről kiknek,
Életünk köszönhetjük

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők
Jó asszonyok
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot!

Településünk valamennyi hölgyét 
Nőnap alkalmából nagyon sok szeretet-
tel köszöntjük! Kívánunk Nekik egész-
séget és kitartást ahhoz, hogy megte-
remtsék körülöttünk a boldogságot, a 
békét és az örömet.

A Képviselő-testület és a csabrendeki 
férfiak nevében tisztelettel: 

Turcsi József polgármester

Csabrendek Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülé- 
sén elfogadta az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetését, melynek sarokszámai a 
következők. 2011. évi összes bevételét 
741.067 eFt-ban valamint kiadását 
776.992 eFt-ban, ezen belül működési 
bevétel: 473.661 eFt, fejlesztési bevétel: 
267.406 eFt. A működési bevételek és ki-

adások költségvetési egyensúlya 5.671 eFt 
likvid hitel tölesztéssel biztosítható. 

A fejlesztési bevételek és kiadások költ-
ségvetési egyesúlya 41.596 eFt hosszú le-
járatú hitel felvétellel biztosítható.

A képviselő-testület a képviselők 2011. 
évi tiszteletdíját 30.000 Ft/hó összegben, a 
bizottsági elnökök tiszteletdíját 45.000 Ft/
hó összegben határozta meg. 

A fejlesztési kiadások között további 
telkek kialakítása és értékesítése érdekében 
a Millenniumi lakópark csatorna építésére 
20.000 eFt-ot, útépítésre 50.000 eFt-ot, 
víz, villany, gáz bővítésére 24.400 eFt-ot 
terveztünk. A szennyvízrendszer eszközök 
cseréjére 4.076 eFt-ot számoltunk. A hul- 
ladék lerakó kialakítására fejlesztési pénz- 

Folytatás a 2. oldalon

Általános iskola hírei
Iskolánk csapata az Apáczai Termé-

szettudományos verseny megyei döntőjén 
6. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Bakos Martin, Baráth 
Balázs, Újhelyi Géza.

A megyei közlekedési  versenyen 
Könnyid Roland 8. osztályos tanuló a 4., 
Salacz Gábor 4. osztályos tanuló a 10. 
helyezést érte el.

2011. február 8-án került sor iskolánkban 
az „Egy nap a biztonságért – egy nap 
az iskolában” rendezvényre, melyen is-
kolánk valamennyi tanulója részt vett. Az 

egyes évfolyamok forgószínpad szerűen 
váltották egymást a helyszíneken, melyek 
a tantermekben és az iskolaudvaron let- 
tek kialakítva. Az alsósok a természet-
védelemmel, a bűnmegelőzéssel kapcso-

latos előadásokat 
hallgattak, valamint 
kerékpáros ügyes-
ségükről tehettek 
próbát. A rendőrségi 
bemutatón kipróbál-
hatták a rendőrök 
testét védő öltözetet, 
beülhettek a rendőr-
autóba, valamint a 
mentősök, tűzoltók 
aprólékosan bemu-
tatták a különböző 
nélkülözhe te t len 
eszközeiket, jármű-
veiket. A felsősök 
a bűnmegelőzésről, 
honvédelemről, ter-

mészetvédelemről, egészséges életmódról, 
kreszről, valamint a tűzoltóság és a ka-
tasztrófavédelem munkájáról hallgathattak 
előadásokat. Természetesen ők is köze- 
lebbről megnézhették az udvaron a jár-
műveket. További képeinket a 4. oldalon 
találhatják a kedves olvasók.

Gősi Zoltán igazgató

Önkormányzati hírek
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eszköz átadásként 3.000 eFt-ot irányoztunk 
elő. Beltelrületi utak felújítására 10.350 
eFt, a szálláshelyen fűtés korszerűsítésére 
500 eFt, termelésből kivonás 500 eFt, épü-
letvásárlásra 1.500 eFt, önkormányzati la- 
kások felújítására 1.500 eFt, raktár kiala-
kítására 425 eFt, közterületi játszószerek 
felújítására 50 eFt költségével számoltunk.

Az óvodai konyha és csoportszoba bő-
vítésére és korszerűsítésére 137.000 eFt-ot 
irányoztunk elő fejlesztési kiadásként. Az 
általános iskola tekintetében 10.880 eFt-ot 
számítógépek vásárlására, tantermek par- 
kettázására 580 eFt-ot terveztünk. A Hátz-
ky-kúria felújítására 18.633 eFt került fej-
lesztésként előirányozva. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 
helyet ad a május elején megrendezésre 
kerülő Megyei Tűzoltó Nap-i rendezvény-
nek. 

Döntött továbbá arról, hogy a szűkös 
anyagi lehetőségei ellenére az alábbi civil 
szervezeteket támogatja a községben ki- 
fejtett eredményes tevékenységéért. Csab-
rendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület 
horgásztó körüli gondozási munkálatok 
elvégzéséhez 80 óra közmunkavégzést 
biztosít; Kid Dance 100 eFt; Csabrendek 
FC 650 eFt; Vadvirág Nyugdíjasklub utaz- 

tatásának biztosítására 50 eFt összegben 
nyújt támogatást. A települési önkormány-
zat közvetett támogatásként biztosítja az 
FC részére a sportöltöző és a pályák hasz- 
nálatát, a sportpálya gondozását, szertáros 
alkalmazását, mérkőzésekhez az utaztatás 
biztosítását, sportöltöző közüzemi költsé-
geit, a búcsúi bál megrendezésének jogát a 
területhasználattal, rendezvényekhez tárgyi 
eszközök biztosítását.

Csabrendek Települési Önkormányzat 
közvetett támogatásként az alábbiakat 
nyújtja: kommunális adókedvezmény, te- 
lekvásárlási kedvezmény, szociális ellátá-
sok térítési díjkedvezménye, óvoda és 
iskola étkezési térítési díjkedvezménye.

Az idei évben is lehetőség nyílik „Az 
önkormányzatok érdekeltségnövelő közmű- 
velődési fejlesztő támogatása” pályázat 
benyújtására. Az Önkormányzat költség-
vetésében e célra 200 eFt került tervezésre, 
amely biztosítja a pályázathoz szükséges 
saját forrást.

Helyesbítés: A januári számban nem ke-
rült feltüntetésre, hogy a Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
létszámkerete 10 főben lett meghatározva, 
így 1 fő családgondozó létszámleépítése 
vált indokolttá.

Turcsi József polgármester

Önkormányzati hírek
Folytatás a 1. oldalról

„Farsang van,  
farsang van...” 

2011. március 5-én (szombat) 19.00 
órától – a Művelődési Házban – tartjuk 
hagyományos farsangi bálunkat az 
óvodai Szülők Közössége szervezésé-
ben, immár 15. alkalommal.

Az est sztárvendége: Postás Józsi
A további jó hangulatról az ALFA 

zenekar (Garabics Péter és Piriti Gábor) 
gondoskodik.

Részvételi díj vacsorával: 2500.- Ft/fő
Értékes tombolatárgyak kerülnek sor-

solásra, meglepetés fődíjjal.
Bevételünket udvari mozgásfejlesztő 

játékok vásárlására fordítjuk.
Óvoda nevelőtestülete  

és Szülők Közössége

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Honfitársunkat 

az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 163. évfordulója alkalmából 
tartandó megemlékezésre 2010. március 
15-én.
A megemlékezés programja:
10 órakor: Ünnepi szentmise
11 órakor: Ünnepi műsor és koszorúzás 
Oszterhuber Péter Antal honvédszázados 
emléktáblájánál.

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Asszonyok, lányok 
figyelem!

Az idei évben is mindenkit várunk 
aerobic foglakozásainkon a Művelődési 
Házban hétfőn és csütörtökön 18 órától. 
Ne hagyjuk, hogy a tavalyi bikini végleg 
a múlté maradjon!

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Az Agyműves Klub szervezésében 
február 4-én pénteken délután került 
megrendezésre hagyományteremtő céllal a 
Rejtvényfejtő Nap a Községi Könyvtárban. 

A klubvezető, Judi 
Gergely saját készíté-
sű feladatait oldották 
meg alsós, felsős és 
felnőtt kategóriában 
indult versenyzők. 

Az egy órás komoly 
fejtörés után játék kö-
vetkezett. 

Amíg összeállt a he-
lyeztettek sorrendje a 
sakk és a póker alapjaival ismerkedhettek 
meg a jelenlévők. A sakkot Domonkos 
Tamás (Sümeg), a pókert Bardon Bálint 
és Simonyai Tamás ismertették. Bátran 
mondhatom, hogy izgalmas volt a játék 
mindannyiunk számára. A házi versenyben 
az alábbi eredmények születtek. Alsós 

kategóriában I helyezett Görges András, 
II. helyezett Hegedüs Benedek, III. he- 
lyezett Görhes Tamás lett. Felsős kate-
góriában I. helyezett Németh Ádám, II. 

helyezett Csarmasz 
Balázs, III. helyezett 
Hegedüs Mátyás lett.

Örömünkre szolgált, 
hogy felnőtt érdeklő-
dők körében is oszt-
hattunk helyezéseket, 
I. helyezett Liszli Zol- 
tán, II. helyezett Csar- 
masz Józsefné, III. he-
lyezett Papp Zoltánné 

lett. Ezúton is köszönjük, hogy a közel 20 
fő meghívásunkra eljött a rendezvényre. 
Bízunk benne, hogy a következő évben még 
színesebb programmal és több résztvevővel 
büszkélkedhetünk!

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Rejtvényfejtõ napról
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A farsang a tavaszvárás ősi ünnepe, 
vízkereszttől a húsvétot megelőző negy-
vennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazó-
szerdáig tart. A magyar farsangi szokások 
a középkorban honosodtak meg. A farsang 
jellegzetes étele a fánk, melynek mágikus 
erőt tulajdonítottak. Ugyanakkor kedvelt 
étel ilyenkor a rétes is. Általában a sok 
étel fogyasztásától a következő év bőségét 
remélték.

A farsang végén jellegzetes köszöntések, 
koledálások mellett változatos csoportját 
alkotják a maszkos alakoskodások, dra- 
matikus játékok. A krónikások azt is fel-
jegyezték, hogy Mátyás király Itáliából 
hozatott álarcokat, ekkorra tehető elterje-
désük. A 16. századtól a legutóbbi időkig 
fennmaradt a Cibere és Konc, vagyis a 
böjti és a húsételeket megszemélyesítő 
alakok küzdelme. Falujáró meneteket, 
felvonulásokat nagyobb falvakban, mező-
városokban tartottak. Az utcán illetve a 
kocsmában megállva mókáztak, tréfás 
jeleneteket rögtönöztek. Különösen kedvelt 
volt a cigány, koldus, betyár, borbély, ván-
dorárus, menyasszony, vőlegény (férfi, női 
ruhacsere) alakoskodó.

A farsangi időszakban bemutatott ha- 
lottas játékok rendkívül változatosak. A 
halottat nemcsak élő személlyel, hanem 
igen gyakran szalmabábbal, a koporsót 
helyettesítő lefelé fordított teknővel alakít-
ják. Bizonyos húshagyókeddi szokások 
a farsang, illetve az egész tél elmúltát jel-
képezik, ilyenek a farsangtemetés és a bő-
gőtemetés. 

A helyi Vadvirág Nyugdíjasklub tag- 
jait megkérdezve az alábbi helyi szoká-
sokról meséltek. Az Iparoskörben, a Le-
gényegyletben is batyus bálokat tartottak. 
Jellemzőek voltak még a házi mulatságok, 
ahova a legények házról-házra járva hívták 

el a leányokat. Ők fizették a zenészt és 
gondoskodtak a borról, innivalóról. A le- 
ányok hozták magukkal az ennivalót, 
süteményeket. 

Maskarába öltözöttek többnyire lányos 
házakhoz látogatása Csabrendeken is jel-
lemző volt. Férfiak és nők ruhát cseréltek, 
vagy cigányasszonynak öltözve járták a 
falut inkább csendben voltak, vagy elvál-
toztatott hangbon beszéltek, hogy ne is- 
merjék fel őket. Ahova betértek üres 
kézzel nem távoztak, diót, gyümölcsöt, a 
kamrában rejlő kincsekből mindenkinél 
kaptak. Ha egy legény haragudott egy le-
ányra, mert kikosarazta ezen a napon egy 
felöltöztetett tuskót állított a lányos ház 
ajtajába bosszúból. További húshagyókeddi 
mozzanat volt a komák találkozója és 
a szőlősgazdák egymás látogatása is a 
pincékben. Ekkor metszették meg a szőlő 
négy sarkán álló tükéket is, hogy megvédjék 
a nyári jégveréstől.

Hagyományos, mágikus étel volt köz-
ségünkben is a húshagyókedden készült 
kocsonya és fánk. A keddről megmaradt 
fánkot viszont nem szabadott enni ham-
vazószerdán és a többi böjti napon mert, 
zsírban sütötték ki. A megmaradt fánkot, 
kocsonyát és más húsételeket csonka-
csütörtökön (torkoscsütörtökön) kellett el- 
fogyasztani. Azt tartották, ha valaki ezt 
megszegi, elviszi a csonkaördög. 

Csabrendeken csonkacsütörtökön volt 
az évi első nagy vásár a Buhim-völgyben, 
Vásártéren (mai Tárkányi utca). További 
híres nagy vásárokat tartottak a faluban 
Búcsú előtt és Dömötör napja körül.

Jelen sorozattal elindításával szeretnénk 
minden hónapban csokorba gyűjteni a he- 
lyi népszokásokat. Várjuk további hagyo-
mányőrzéssel kapcsolatos hozzászólásaikat!

Mógerné Molnár Ildikó

„Öreghegyi mesék” 
a FARSANG helyi  hagyományáról

Engedjék meg, hogy e folyóirat ha-
sábjain keresztül köszönjek el Önöktől, 

megköszönve falugazdászként az elmúlt 15 év közös munkáját. Ez a legtöbb gazdál-
kodó esetében több tízéves ismeretséget is jelentett, hisz többségükkel együtt dol- 
goztam a Termelő Szövetkezetben is. Előnyugdíjazásomnak köszönhetően 2011. 
év januárjától kolléganőm veszi át falugazdász feladataimat, de szaktanácsadói 
tevékenységemet továbbra is folytatom. Kérem, őt is olyan együttműködési szán-
dékkal fogadják, mint engem, és hasonló jó munkakapcsolat alakuljon ki Önök és 
kolléganőm között. Bízom benne, hogy mezőgazdasági és azzal kapcsolatos ren-
dezvényeken, előadásokon találkozni fogunk, és a kialakult jó kapcsolat továbbra is 
fennmarad. Mindnyájuknak erőt, egészséget, jótékony időjárást, bő termést és kedve- 
ző állatszaporulatot kívánok!             Tisztelettel: Csurgó Gábor

Tisztelt Gazdálkodók!
Lassú léptekben ugyan, de közeleg 

már a tavasz. Az otthoni kertrendezések 
alkalmával korábban felvetődött bennem a 
gondolat, hogy a felesleges virágmagokat, 
virággumókat, díszcserjéket nem csak a 
családon belül lehetne cserélgetni. Ebből 
jött az ötlet, hogy „Mindenki virágoskertje” 
névvel egy közös ültetést szerveznénk 
március végén. Ezúton hívjuk fel a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy akinek ta-
vasszal szabadtérre kiültethető felesleges 
virágmagja, gumója, díszbokra, díszfája, 
stb. található otthon, hozza el hozzánk a 
Művelődési Házba, hogy egy közös virá- 
goskertet alakíthassunk ki együtt. 

Ezen ötlettől vezérelve kerestem fel 
községünk virág- és növényguruját, Feke- 
téné Capári Szilviát, hogy szakmai taná- 
csaival, kertrendezési ismereteivel segítse 
megvalósítani tervünket. Szilvia szívesen 
fogadta a felkérést és ő is beavatott ta-
vaszköszöntő nagy terveibe. Büszkén 
mondhatja el, hogy a gazdasági nehéz-
ségekkel dacolva az idei év március 1-jén 
ünnepli a Kiskertem- Virág és Gazdabolt, 
Faiskolai Áruda a 10. születésnapját. Már-
cius hónapban tehát sok-sok meglepetés, 
nyereményjáték, ajándékeső, széles áru-
választék várja a betérőket. 

Ezen felhívással a Kiskertem Virágbolt és 
a Művelődési Ház is sok szeretettel hívja és 
várja a virágszerető lakosságot!

FELHÍVÁS

Szeretettel várjuk a Kedves Olvasókat a 
Községi Könyvtárba!

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9-12 és 13-17 óra
Szerda: 10-12 és 13-18 óra
Csütörtök: 9-12 és 13-17 óra
Péntek: 13-17 óra.

Ízelítő a könyvtár új könyveiből:
Felnőtt irodalom: Leczki L.: Magyar-

ságról – a magyarságnak: közéleti útjelzők 
I-III.; Hooper: Édességek kicsiny boltja

Gyermekirodalom: Bálint Ágnes: Frakk, 
a macskák réme; Tersánszky J. J.: Misi 
mókus kalandjai; Miler: Vakond a városban; 
Smith, L.J.: Vámpírnaplók I-IV.; Sielmann: 
Hobbiállatok; Magyarország története so-
rozat újabb kötetei

Kérjük, hogy a lejárt kölcsönzési idejű 
könyveket szíveskedjenek visszahozni a 
könyvtárba! Köszönjük! 

Könyvtári hírek
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2010. 06. 26-án vettem az FC irányítá-
sát. Anyagi helyzetünk és az FC-n belüli 
viszonyok nem voltak túl optimálisak. Ezen 
próbáltunk változtatni, de nem igen sikerült. 
Anyagi helyzetünk egyszerűen siralmas. 
Az önkormányzat támogatása nélkül már 
rég bezárhattuk volna a boltot. Ezúton is 
szeretném megköszönni a települési ön-
kormányzatnak a főszponzor szerepét, to-
vábbá támogatóinknak a sok segítséget. 
Kérem, lehetőségeikhez mérten továbbra is 
segítsék, támogassák az FC működését.

Visszatérve a sportra. A szezont öt csa- 
pattal kezdtük. Megye I-ből kiesett csapa-
tunk a megye II-ben indult. Megye IV-es 
csapatunk bajnokságot nyert és a megye 
III-ban kezdett. Ezen kívül megalakult a 
Csabrendek FC női csapata. Sajnos ser-
dülőket nem tudtunk bajnokságban indíta-
ni.

Szerintem csapataink az őszi szezonban 
megfelelően szerepeltek. Megfiatalodott me- 
gye II-es társaság a várakozásoknak meg- 
felelően a középmezőnyben zárt. A tarta-
lékok is a középmezőnyben végeztek, de 

az ő szereplésüket nagyban befolyásolta a 
felnőtt keret létszámgondja.

A megye III-as csapat a csoportjában 
az élmezőnyben telelt. Ez várható volt a 
játékoskeret ismeretében. A tartalékok vi- 
szont nagyon gyengén szerepeltek, lét-
szám gondokkal küzdöttek.

Női csapatunk tanuló évét tölti, de a 
szezon végére sikerült meglepetés ered-
ményeket produkálni.

Említettem, hogy serdülő csapatot nem 
indítottunk, ami számomra nagyon negatív 
dologként hatott. Ezen változtattunk és 
beindítottuk az utánpótlás programunkat. 
Örömteli, hogy közel 60 gyerek kezdett 
szervezett keretet között focizni. Jövő-
re szeretnénk bajnoki keretek közt sze-
repeltetni őket.

Most áttérnék az egyesület további te- 
vékenységeire. Két nagy eseményt bo-
nyolítottunk le 2010-ben. Az első a hagyo- 
mányt teremtő sportnap volt, ami elmon-
dásunk szerint Csabrendeken az év ese-
ménye volt. Ígérem, idén megpróbáljuk 
iberelni. A másik rendezvényünk a búcsú, 

ami évről-évre keservesebb eredményeket 
mutat számszakilag. Ezen is próbálunk 
radikálisan változtatni, hisz ez a rendezvény 
a fő bevételi forrásunk.

Anyagiakra visszatérve a sportnapot el- 
enyésző haszonnal zártuk. Ez várható 
volt, mert a büfét nem mertük házon 
belül megoldani. Így a fő cél a lakosság 
megmozgatása volt, ami elég jól sikerült. 
50. 000 Ft hasznunk származott.

A búcsú, ahogy említettem, minden évben 
kevesebb bevételeket produkál. Tavaly 23  
0 00 Ft haszonnal zártunk, de ebben benne 
van a büféstől befolyt díj is.

Ezen kívül a hazai mérkőzésekből és a 
tagdíjakból is van még guruló forintunk. 
Mindent összevetve nem beszélhetünk nagy 
pénzekről. Ráadásul nem várt kiadásunk 
keletkezett a úrkuti meccs utáni balhéból. Ez 
az egyesületnek közel 500 000 Ft-ba került. 
Az elmondottak tükrében kijelenthető, hogy 
bevételeink nagy részét nem a labdarúgásra 
költöttük, ami sajnálatos dolog. Remélem, a 
jövőben ilyen esemény nem fordul elő. 

Még egy változás a egyesület életében. 13 
év után meg kellett válnunk szertárosunk-
tól, Jutka nénitől. Természetesen nem ön- 
szántunkból. Ezúton szeretném megkö-
szönni13 évnyi becsületes munkáját. Az új 
szertárosnak, Pandúr Róbertnek pedig jó 
munkát kívánok.

HAJRÁ CSABRENDEK! 
Baráth József 

FC elnök

Csabrendek FC  
elnöki beszámolója

A 2011-es Brazil Jiu Jitsu Nyílt 
Európa Bajnokságon Lisszabonban 
(Portugália) öt kontinensről mintegy 
1800 harcos vett részt. A Hadak Útja 
Harcművészeti Sportegyesületet né- 
gyen képviselték: dr. Gehér Pál, 
Kulics Péter, Vida Richárd és Molnár 
Gábor (a csabrendeki brazil jiu-jitsu 
csoport oktatója). Mindannyian vitézül 
harcoltak, így négy bronzérmet 
érdemeltek ki, közülük Molnár Gábor 
súlycsoport nélküli kategóriában 
bizonyított. A Farkasok immár ötödik 
alkalommal vettek részt ezen a meg-
mérettetésen, az idei kiutazás pedig 
nem jöhetett volna létre, ha Sümeg 
város önkormányzata nem tette volna 
lehetővé ezt anyagi támogatása által – 
köszönet érte. 

Négy bronzérem a  
Brazil Jiu-Jitsu EB-rõl

CSABRENDEKI 
HÍRHARANG 

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

Sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót


