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Tájékoztató a Csabrendek Község 
Önkormányzata Képviselõ-testülete 
november 15-i ülésérõl

Napirend előtt: Turcsi József polgármester 
tartott tájékoztatót az elmúlt ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Napirenden:
•  Csabrendek Község Önkormányzata köz-

ségi közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló rendelet tervezete elfogadásra ke-
rült.

•  Elfogadásra került Csabrendek Község 
Önkormányzata 2011. évi költségveté-
sének III. negyedéves teljesítéséről szóló 
tájékoztató és határozati javaslat.

•  Megtárgyalásra és elfogadásra került 
Csabrendek Község Önkormányzata 
2012. évi koncepciója.

•  A Képviselő-testület elfogadta Csabrendek 
Község Önkormányzata 2010. évi költ-
ségvetési beszámolójának ellenőrzéséről 
szóló összegző jelentést.

•  A Testület jóváhagyta Csabrendek Község 

Önkormányzatának 2012. évi belső ellen-
őrzési tervét.

•  Elfogadásra került a Remondis Tapolca 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2011. 
évi hulladékkezelési közszolgáltatási te-
vékenységéről szóló beszámoló.

•  A helyi közművelődésről és a könyvtár 
2011.évi működéséről szóló beszámolót a 
Képviselő-testület elfogadta.

•  A „Közpark kialakítása Csabrendeken” 
tárgyú beruházás kivitelezéséhez a mű-
szaki ellenőr kiválasztása megtörtént.

•  A „Közpark kialakítása Csabrendeken” 
tárgyú beruházás kivitelezőjének kivá-
lasztása megtörtént.

•  A „Tóállás kialakítása Csabrendeken 
06/25 hrsz-ú ingatlanon” tárgyú beruházás 
kivitelezőjének kiválasztása megtörtént.

•  A Csabrendek 1814 hrsz-ú, 1 ha 1044 
m2 nagyságú szántó megnevezésű ingat-
lan megosztásáról született döntés a föld- 

terület értékesítése és termelőüzem léte-
sítése céljából.

•  A Magyar Posta Zrt. területbérleti kérelmét 
a Képviselő-testület támogatóan bírálta el.

•  A Képviselő-testület a közkutak megszün-
tetésére tett javaslatot elfogadta.

•  A Csabrendek FC által benyújtott kérelem 
támogatásáról a Testület pozitív döntést 
hozott.

•  A Képviselő-testület az intézmények fo-
lyamatos áramellátásának biztosítása 
érdekében kezdeményezte a Honvédelmi 
Minisztérium tulajdonában lévő aggre-
gátor ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását.

•  Döntött a Képviselő-testület a Csabrendek 
17/3 hrsz-ú ingatlanhoz szennyvíz veze-
tési szolgalmi jog biztosításáról.

•  A Képviselő-testület a Csabrendek 19 
hrsz. és 16 hrsz. földrészletek telekhatár-
rendezését határozta el.
A benyújtott lakásbérleti kérelmek elbí-

rálásra kerültek.
Zárt ülés keretében született döntés 31 

m3 tűzifa és 255 ezer forint átmeneti segély 
odaítéléséről.

Turcsi József polgármester

„Szükségünk van a mesékre, mert a 
mesék szórakoztatnak és nevelnek is egy-
ben: az életről és az életre tanítanak és ka-
paszkodót nyújtanak. 

Bruno Bettelheim szavaival élve: „Azok 
számára, akik elmerülnek a tündérmese 
mondanivalójában, a mese mély, csendes 
tóvá válik, amely először a saját képét tük- 

rözi vissza; de mögötte hamarosan felfe-
dezi a lelkünk belső kavarodását – a mély-
ségeket, s azt, hogyan érjük el a 
békét magunkban és a világban, 
amely a küzdelmeink jutalma.”

2011. október 26-27-én ren-
deztük a Községi Könyvtárban 
az immár hagyományos Bene-
dek Elek Mesemondó Versenyt. 

Ezeken a napokon szélesre 
tárta kapuját a „mesék biro-
dalma” Csabrendeken. 

A versenyre több mint ötven 
gyermek jelentkezett a helyi 
Mesedomb Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Közös Fenntartású 
Általános Iskolából. Négy kategóriában le-
hetett jelentkezni egy szabadon választott 
magyar népmesével. A kis versenyzőket 

szülők, testvérek, nagyszülők, barátok 
kísérték el, és kicsinek is bizonyult a 

könyvtár terme, olyan sokan voltak kíván-
csiak arra, hogy „egyszer volt, hogy is volt”.  

III. Benedek Elek Mesemondó Verseny

Folytatás a 3. oldalon
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Az ünnepi időszakban is változatos programokkal várjuk a lakosságot!
  November 26., szombat 16 óra   Községi Betlehem megszentelése, 
    Adventi gyertyagyújtás (Szt. István szobor mellett)
  December 1., csütörtök 14-16 óra  Mikulás váró játszóház (Műv.ház)
  December 3., szombat 16 óra   Adventi gyertyagyújtás a Betlehemnél
  December 6.,   A Mikulás látogatása községünkben
  December 8., csütörtök 16-17:30 óra  Adventi játszóház (Nagytárkánypuszta)
  December 10., szombat 16 óra  Adventi gyertyagyújtás a Betlehemnél
  December 15-30.   Karácsonyi kiállítás a Községi Könyvtárban
  December 15., csütörtök 16-17:30 óra  Adventi játszóház (Nyirespuszta)
  December 17., szombat 16 óra   Adventi gyertyagyújtás a Betlehemnél
  December 20., kedd 14-16 óra   Karácsonyi játszóház (Műv.ház)
  December 22., csütörtök 16:30 óra Mindenki Karácsonya községi ünnepség (Műv.ház)
  December 24., szombat 16:30 óra Pásztorjáték a Templomban
  December 25., vasárnap 9:30 óra  Citerások ünnepi koncertje a Templomban, a 10 órás szentmise előtt
  December 26., hétfő 9:30 óra   Rádli Martina és Offenbek Szabina ünnepi koncertje a Templomban, 
    a 10 órás szentmise előtt

Az idei évben is meghirdetjük az „Ünnepváró édességem” süteménysütő versenyt. Benevezni december 22-én, 14 óráig lehet 
az elkészített édességgel és receptjével együtt. A Karácsonyi kiállításhoz várjuk az ügyes kezű lakosok jelentkezését bármilyen 
technikával készült dísz- és használati tárggyal december 13-ig!

Mindenkit sok szeretettel várunk a község ünnepi rendezvényeire!
(A változtatás jogát fenntartjuk! Figyeljék kihelyezett plakátjainkat!)

Advent Csabrendeken 2011. – Beharangozó

A jelenlevők nagy örömére szebbnél 
szebb mesék keltek szárnyra e két délután 
folyamán.

A zsűri tagjainak bizony nehéz dolga 
volt kiválasztani a legjobb előadásokat. 
Az óvodások és az 1-2. osztályosok 

mesemondásait: Csehné Varga Éva és 
Menyhártné Tanai Edit óvó nénik, valamint 
Babik Anikó és Németh György tanítók, 
a 3-4. osztályosok és az 5-8. osztályosok 
produkcióit Baranyi Judit, Bardon Tiborné, 

Kothencz Edit és Rádliné Pál Györgyi  
tanító és tanár nénik értékelték. Az első 
három helyezett jutalomkönyvben és 
oklevélben, a többi résztvevő pedig em-
léklapban részesült. A helyezettek: 

Nagycsoport: I. Nagy Zsóka, II. Buti 
Ferenc Csongor, III. Nagy 
Kata Alexandra

1-2. osztály: I. Hóti Péter 
1. o., II. Gyalog Dóra 1. o., 
III. Ferenczi Csongor 2. o., 
Különdíj: Bujtor Péter 2. o.

3-4. osztály: I. Szatmári 
Tamás 3. a, II. Molnár Fanni 
3. a, III. Marton Lajos 3. b, 
Különdíj: Bogdán Róbert E. 
3. o.

5-8. osztály: I. Szabó Donát 
5. a, II. Arany Veronika 5. 

a, III. Dobos Vivien 5. a, Különdíj: Istenes 
Noémi 5. a

Köszönet a mesemondó gyermekeknek, 
a felkészítő szülőknek és pedagógusoknak.

Keszlerné P. Anikó

III. Benedek Elek Mesemondó Verseny
Folytatás a 1. oldalról

November 1.: Mindenszentek napja, no-
vember 2.: Halottak napja: a halottakra való 
emlékezés ünnepe. E napon ma is szokás a 
halottak emlékezetére a sírok megtisztítása, 
feldíszítése és gyertyák gyújtása. A néphit 
szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, 
ezért sokfelé számunkra is megterítenek; 
aki nem tud a temetőbe menni otthon gyújt 
gyertyát.

November 11.: Szent Márton napja: A 
középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, 
kultusza hazánkban is virágzott. A legenda 
szerint Szent Márton a ludak óljába bújt, 
hogy püspökké választása elől kitérjen, 
de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. 
Szent Márton lúdja kifejezés – főként a 
Dunántúlon – utal a nap jellegzetes ételére 
és az egykori földesúri járandóságra. 
Ilyenkor már le lehetett vágni a tömött li-
bát. „Aki Márton napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik”- tartották. Márton-
napon országszerte lakomákat rendeztek, 
hogy egész esztendőben bőven ehessenek, 

ihassanak. (E szokás napjainkban főként a 
vendéglátó helyek hagyományokat követő 
kínálatában ismét virágzásnak indult.) 
A bornak szent Márton a bírája – tartja a 
mondás, azaz ilyenkor már iható az újbor.

A liba csontjából az időjárásra jósoltak: 
ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor 
havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, 
akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: 
„Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha 
barnán, kemény tél várható.” 

November 19.: Erzsébet napja: Árpádhá-
zi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik 
legtiszteltebb női szentje. A legenda szerint 
a szegényeknek vitt alamizsna a kötényében 
rózsává változott, mikor atyja, II. András 
kérdőre vonta emiatt. Szent Erzsébet neve 
gyakran szerepel a pünkösdi énekekben, 
gyermekjátékokban.

November 25.: Katalin napja: alexand-
riai Szent Katalin keresztény hitéért 
halt mártírhalált. Legendája szerint szép 
és okos királyleány volt, akinek egyik lá-

tomásában megjelent Jézus és eljegyezte. 
Mártírhalálakor ismét megjelent és meg-
ígérte, hogy mindazokat meghallgatja, 
akik menyasszonyához, Katalinhoz imád-
koznak. Így vált a házasságra vágyó leányok 
védszentjévé. Napjához férjjósló hiedelmek 
és praktikák kapcsolódtak. Közismert idő-
járásjóslás e napon: ha Katalin kopog, 
akkor karácsony locsog és fordítva. Ka-
talin napja táján községünkben is sok 
szép előadást játszottak, táncmulatságokat 
rendeztek az adventi időszak előtt, amikor 
már sem lakodalmat, sem mulatságokat 
nem tartottak karácsony eljöttéig.

November 30.: András napja: Szent 
András apostol a keleti egyház védőszentje 
az első században élt. András napja a 
legjelentősebb házasságjósló, varázsló 
nap. A leányok egész nap böjtöltek, 
a párnájuk alá férfi ruhaneműt rejtettek. 
A közös jóslások többnyire a fonóban, 
tollfosztóban történtek. A gombócba egy 
férfinevet rejtettek, amelyik elsőnek jött 
fel a víz tetejére, az lett az illető férjének a 
neve. A helyi hagyományokban a férjjóslás 
mozzanata inkább e naphoz kapcsolódik, 
pogácsába rejtett férfi nevekkel jósoltak.

Disznótor: hagyományosan disznóölő 
Szent András napjától, a hideg idő beálltával 

„Öreghegyi mesék” 
- november havi népszokások

Folytatás a 3. oldalon

„Öreghegyi mesék” 
- november havi népszokások
kezdődtek a disznótorok és farsang végéig 
tartottak. Jellegzetes disznótoros ételek 
nálunk a húsleves, húsos káposzta, sült 
hús, dinsztelt máj, sült burgonya, hurka 
és kolbász. Kedvelt ital a hidegben a 
pálinka és a forralt bor. Ez utóbbi fahéjjal, 
szegfűszeggel, cukorral és pici erős pap-
rikával. 

Tollfosztó: a tollfosztó az asszonyok, lá-
nyok társas munkája volt a téli időszakban. 
Kezdő időpontja kapcsolódhatott egy jeles 
naphoz, de többnyire az őszi behordás, 
kinti munkák elvégzéséhez. A Dunántúlon 
a tollfosztó vette át a fonók szerepét. Me-
sélve, énekelve 7 órától este 10-11 óráig 
is dolgoztak. Több hétig is eltartott egy-
egy háznál a munka, ahol mindenki a 
háziasszony tollát fosztotta. A tollfosztóba 
szomszédokat, utcabelieket, víg kedélyű 
asszonyokat hívtak.  A liba- és kacstollat  
nagy becsben tartották, mert a vetett ágyra 
kerülő párnákat, dunyhákat ezzel töltötték 
meg. Főként lányos házaknál tartották fon-

tosnak, hogy a leányok hozományát így 
elkészítsék. A tollfosztó (kukoricafosztó) 
volt a téli szórakozás és játék fő színtere. 
Helye volt a vicces meséknek, tanulságos 
történeteknek, citera mellett, gombos 
muzsikával kísérve daloltak vagy éppen 
zálogozást játszottak. Jellemző volt, hogy 
úritököt, tócsit sütöttek a fosztóknak. A 
munka a végén, mikor kifogyott a toll, 
áldomás, sudri volt, amelyen megven-
dégelték a fosztókat. Diós- és mákos kalács, 
rétes, fánk dinsztelt káposzta, kolbász, 
szalonna, bor, tea is került az asztalra, 
zeneszó mellett éjfélig is mulattak. A 20. 
század elején még gyakoriak voltak a toll-
fosztó kalákák. Rendkívül nagy jelentősége 
volt a fiatalok társas életében. 

(Forrás: Tátrai Zsuzsanna-Karácsony 
Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 
c. könyv; a helyi hagyományokról mesélt: 
Baráth Ferencné Zrínyi u.)

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Elismerésként
November 12-én a Gödöllői Királyi Kas-

télyban láthattuk Rádli Martinát először 
színpadon egy opera szereplőjeként. Fla-
minát játszotta Haydn: A holdbéli világ 
című vígoperájában. A helyszín fenséges, 
a korhű díszlet és a jelmezek elegánsak, a 
zenekar játéka csodálatos volt. Martina oly 
természetesen mozgott a színpadon, oly 
kecses és mégis pajkos volt játéka, hogy 
mindannyian meggyőződhettünk róla, hogy 

színpadra termett. Csodálatos hangját már 
sokan ismerjük, most, méltó környezetben 
hallva még büszkébbek voltunk a csab-
rendeki hölgy tehetségére. Köszönet és elis-
merés a szép élményért! További sok sikert 
kívánunk!

Martinát december 26-án, hétfőn 9:30 
órától hallhatjuk Offenbek Szabina zon- 
gorista kíséretében a csabrendeki temp-
lomban megrendezésre kerülő ünnepi kon-
certjükön. Mindenkit szeretettel várunk!

Mné Ildikó művelődésszervező

Folytatás a 2. oldalról

A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 
devizahitel kiváltásához, kedvezményes 

kamatozású forint hitelt nyújt!
Gyors és rugalmas ügyintézéssel 

az alábbi fiókjainkban 
várjuk Kedves Ügyfeleinket:

Badacsonytomaj, Kert u. 12.  87/471-661
Badacsonytördemic, Szt I. u. 44.  87/433-025
Balatonederics, Arany J. u. 12. 87/466-128
Sümeg, Kossuth L. u. 17.  87/352-244
Gógánfa, Vasút u. 4.  87/457-140
Csabrendek, Kossuth L. u. 3.  87/453-555
Ajka, Szabadság tér 20.  88/500-910
Tapolca, Fő tér 4.  87/411-057
Pápa, Fő u. 8. 8 89/318-358

Bővebb felvilágosítással 
az egységek dolgozói 

készséggel állnak rendelkezésre!

www.balatonfelvidektksz.net
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Rejtvény 

Múlt havi számunk leggyorsabb meg-
fejtője: Felker Dorina és Felker Mónika, a 
megfejtés pedig: ISZONY. 

Gratulálunk a rendkívül 
gyors megfejtéshez!

E havi rejtvényünk november hónap ha-
gyományához kapcsolódik. 

A leggyorsabb megfejtő ismét jutalomban 
részesül!

Írja be az ábrába az alábbi szavakat, majd a színnel jelölt sorból kialakul, hogy a 
német gyerekek miből készítenek mécsest Márton-napra! 

2 betűsek:   AH, ÁN, EU, GO, IA, KS, LI, RI, ÚI, ZK 

3 betűsek:   ALÁ, ALK, ANU, ÁRT, DOS, ESC, IAH, KAA, KÓR, LUK, NAT, TAR, 

4 betűsek:    ALÓL, ASZL, ATKA, BORZ, CSAB, ELIN, ERÁM, ÉNEK, KÖLT, LAÁR, 
LEPÉ, ORCA, RAMA, SÁBA 

5 betűsek:    AKARÓ, ALUDT, AMETA, ÁRULÓ, ÁSPIS, BEMÉÁ, CSALÓ, ESÉSI, 
IMMER, LOIRE 

6 betűsek:    AKASZT, ASZTAL, ÁRENDA, BALÁZS, CHATAL, CSATÁR, ÉKALAK, 
KÉMLAK, KÖLNIS, LAKOMA, ÓRAPÁR, SZALIT, SZÁZAD, TRÉAYR, 

8 betűsek:  ALASZKAI, ELGYEPÁL 

9 betűsek:   ELEK ILONA, KERESZTÚT, MACSKATÁP,

10 betűsek:   KABALABABA, MAHACSKALA 

Készítette: Judi Orsolya

Kellemes Adventet
 kívánunk községünk 

minden lakosának!


