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Szalai Pál: Nõnapi köszöntõ
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, 
a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, 
az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, 
testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, 
ő a fény, a meleg és minden ami jó,
 semmihez sem fogható és semmivel sem pótol-
ható.

 Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga 
is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, 
szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
 Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis 
kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma 
és minden nap önként megtesznek.

Tisztelt Hölgyeink! 
Engedjék meg, hogy a közelgő Nőnap alkalmából ajándék Operett műsorral ked-

veskedjünk Önöknek 2012. március 7-én, szerdán 18 órai kezdettel a Művelődési 
Házban, melyre községünk minden Hölgy lakosát sok szeretettel hívjuk és várjuk!

A Képviselő-testület és a csabrendeki férfiak nevében tisztelettel: 
Turcsi József 

Polgármester

Tájékoztató a 
2012. február 8-i 
Képviselõ-testületi ülésrõl
Nyilvános ülésen:
Napirend előtt:

Turcsi József polgármester beszámolt a 
januári ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről, a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.
Napirenden:
1.  Költségvetést megalapozó döntések: 2012. 

évi támogatási kérelmekről döntés
2.  Csabrendek Község Önkormányzata Kép-

viselő-testületének rendeletalkotása az Ön-
kormányzat 2012. évi költségvetéséről

3.  Csabrendek Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete az önkormányzati tulajdo-
nú víziközmű által biztosított szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés 
legmagasabb hatósági díjának megállapí-
tásáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
11/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről döntött, tekintettel arra, hogy 
a díjmegállapító rendelet megalkotását kö-
vetően törvényi változás következett be. A 
fenti törvényi rendelkezésekhez igazodva 
a településen szolgáltató DRV Zrt. 2012. 
évre vonatkozó csatorna-szolgáltatási díj 
mértéke a következő: Lakossági fogyasztók 
esetén: alapdíj: 450 Ft+áfa/hó; fogyasztási 
díj: 361 Ft+áfa/hó. Közületi fogyasztók 
esetén: alapdíj: 450 Ft+áfa/hó; fogyasz-
tási díj: 361 Ft+áfa/hó.

4.  A jogszabályi változásoknak megfelelően 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatás-
ról, ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 
5/2011 (VI.6.) önkormányzati rendelet mó-
dosításra került.

5.  Csabrendek Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete részére felajánlott Pupos 
Gézáné (Sümeg) és Gyalog Attila (Sümeg) 
lakosoknak a 0472/11, 0472/17, 0479/5, és 
0480/14 hrsz. Ingatlanokban lévő tulajdon-
részük megvételét elutasítja. Amennyiben 
az említett tulajdonosok más részére értéke-
síteni tudják a tulajdonrészüket a képviselő-

Meghívó

Folytatás a 2. oldalon

Csabrendek Község Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a község 
lakosságát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából 
2012. március 15-én, (csütörtök) tartandó megemlékezésre.
A megemlékezés programja:

• 10 órakor: Ünnepi szentmise
• 11 órakor: Ünnepi műsor és koszorúzás 
 Oszterhuber Péter Antal honvédszázados emléktáblájánál

Turcsi József Polgármester      Bardonné Baráth Zsuzsanna Körjegyző
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Tájékoztató a 2012. február 8-i 
Képviselõ-testületi ülésrõl

testület is felajánlja az önkormányzat tulaj-
donrészét megvételre.

6.  Bóta Károly Istvánné a tulajdonát képező 
Csabrendek, Csabi u. 82. számú, 820/3 
hrsz-ú, 2301 m2 területű lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlanát 
felajánlotta az Önkormányzatnak megvá-
sárlásra. A Képviselő-testület döntött az 
ingatlan megvásárlásáról.

7.  Csabrendek Község Önkormányzata Kép- 
viselő-testülete a Zomedis Pharma Egész-
ségügyi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
megkeresését követően szándékát fejezi 
ki, hogy a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú 
Egészégre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok c. települési (A kom-
ponens) egészségfejlesztési színtérre pá-
lyázatot nyújt be. 

8.  Dr. Pintér Ideg- és Elmegyógyászati Bt. 

Szakrendelésének a Képviselő-testület 
a Csabrendek, Árpád u. 3. szám alatti, 
Védőnői Szolgálatnak is helyet adó épü-
letben biztosít helyiséghasználatot 2012. 
január 1-jétől minden hónap második és 
negyedik hetének csütörtöki napján 16-18 
óra között

Zárt ülésen:
1.  A beérkezett kérelmek alapján döntés szü-

letett az önkormányzati bérlakások bér-
beadásáról.

2.  A Képviselő-testület döntött a „Hátzky 
kúria tetőfelújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban kivitelező kiválasztásáról.

3.  A beérkezett átmeneti segély kérelmek el-
bírálásra kerültek, 2 család részére 18 e Ft 
pénzbeni, 6 család részére pedig 10 m3 fa 
természetbeni juttatásként került odaíté-
lésre.

Turcsi József Polgármester

Folytatás az 1. oldalról

Tavaszváró esték
Előadássorozat a Községi Könyvtár és 

Művelődési Ház szervezésében:
 •  A mese fontossága a gyermekek életében 

2012. február 27., hétfő 17:00 
Tolnai Andrásné közoktatási szakértő

 •  A kézzel írt önéletrajz jelentősége
2012. március 14., szerda 17:30
Lehóczki Laura grafológus

 •  Velünk élő természet: Csodák Csabrende-
ken és környékén 
2012. március 23., péntek 17:30 
ifj. Vasuta Gábor

Az előadások helyszíne a Községi Könyv- 
tár olvasóterme. 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Új könyvek 
a könyvtárban
� Gyermek- és ifjúsági irodalom: Fésűs 
Éva: A palacsintás király; Mesebirodalom: 
hatvan év legszebb meséi; Elfelejtett 
magyar mesterségek; Miler: A vakond és a 
karácsony; Gnone: Fairy Oak 5.; Forester: 
A lány, aki tud repülni; Chadda: Az ördög 
csókja; Smith: Vámpírnaplók 6., 7.; 
� Felnőtt irodalom: Wass Albert: Se szen- 
tek, se hősök; Méhes György: Gina; Méhes 
Gy.: Orsolya; Kepes András: Tövispuszta; 
Coelho: A győztes mindig egyedül van; 
Coelho: Alef; Fésűs Éva: Helló, London; 
Hidas György: Lelki köldökzsinór: be-
szélgetek a kisbabámmal; Berry: A velen-
cei árulás, Nagy Károly nyomában; 
Young: Rekviem; Ghahramani: Vallomás 
korbácsütésre
� Ismeretterjesztő irodalom: Tasnádi 
Zsuzsa: Régi magyar mintakincs; Kézi-
munka: enciklopédia lépésről lépésre; 
Hazám, hazám, te mindenem; Ablonczy 
Balázs: Trianon-legendák; Friedrich Klá-
ra: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a ro-
vásírás; Müller Péter: Boldogság; Müller 
P.: Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről; 
Csernus Imre: A fájdalom arcai; Csernus: 
Ki nevel a végén?; Szendi Gábor: A nő 
felemelkedése és tündöklése; Hogg: A 
suttogó titkai (gyermeknevelés) I-III.; Pop-
per Péter: Az élet sója

„Itt a farsang, áll a bál”
Az iskola farsangjára 2012. február 10-én került sor. Mindenki nagy izgalommal készült 

a mulatságra.
Az alsós gyerekek szebbnél szebb jelmezekbe öltözve várták a programokat. A felvonulás 

után játékok következtek. Volt lufis tánc, fánkevő verseny, újságon táncolás, ügyességi 
feladatok lufival és fakanállal. A játékok közötti szünetekben jó étvággyal fogyasztottuk el 
a szülők által készített szendvicseket. A délután fénypontja a két felajánlott torta kisorsolása 
volt, amit a 2. és a 4-a osztályosok nyertek meg.

A felsősök közül akinek volt 
kedve, az jelmezbe bújhatott, 
így ötletes, izgalmas és mókás 
figurák lepték el az iskolát. 
Minden maskarás gyerek tom-
bolajegyet kapott, amivel a 
sorsoláson értékes ajándékot 
nyerhetett. Az osztályok kö-
zötti versenyben ugyanolyan 
eredményt ért el az 5.a és 
5.b osztály, akik szinte teljes 
létszámban jelmezbe öltöztek. 
Holtversenyben az övék lett a 
főnyeremény-torta. 

A tombola kisorsolása után a 7. osztályosok által szépen feldíszített teremben fél hétig 
tartott a tánc.

Köszönjük az iskolai Szülői Munkaközösség, a sümegi Francia Pékség, a Gróti Pékség, 
a Kisfaludy étterem, a Huber cukrászda, a Family zöldség-gyümölcsbolt, és a sümegi Vali 
bolt által felajánlott nyereményeket.  Bujtor Eszter 4.a és Nagy Sára 5.b osztályos tanulók

FIGYELEM! ÚJRA MEGNYÍLT A 
FORTUNA ABC! (iskolával szemben)
Új tulajdonossal, megújult árukészlettel, 
kedvező árakkal, állandó akciókkal vár-
juk kedves Vásárlóinkat!     

Soós Istvánné
Csak a név a régi, minden más változott!

ADÓ 1%
Kérjük támogassa adója 1%-ával a Csabrendeki Általános Iskola Diákjaiért Alapítványt! 
Adószám: 18930854-1-19                      Gősi Zoltán ig.
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Szép korúak köszöntése
A tavalyi év december 9-én Bakonybél-

ben Kálmán István (Csabrendek) elisme-
résben részesült Veszprém Megye Vad- 
gazdálkodásáért Alapítványtól, a Veszprém 
Megye Vadgazdálkodásáért érdemrendet 
vehette át. Csabrendek Község képvi-
seletében Turcsi József polgármester és 
Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző 
január 24-én köszöntötte fel Pista bácsit a 
93. születésnapja alkalmából és gratulált 
a kitüntetéshez. Ezen fontos eseményeket 
követően felkerestem és életútjáról fag-
gattam.

Megkérdezésemre Pista bácsi szívesen 
beszélt életéről, munkásságáról. Mindig 
szorgalmas ember volt, lelkiismeretesen 
dolgozott, a rábízott feladatokat becsülettel 

elvégezte. A második világháborúban el-
töltött frontszolgálaton számos kitüntetést 
kapott. 1945-ben hadifogságba került há-
rom és fél évre, az ott eltöltött idő alatt, 
üvegesként dolgozott, ahol jó munkájáért 
több kenyeret kapott. Hazakerülése után 
a Somló környékén állami gazdaságban 
dolgozott, majd elkerült az útépítőkhöz 
három-négy évre, ahol kiváló munkájáért 
élmunkás kitüntetésben részesítették. Fény-
képe felkerült az akkori mezőgazdasági 
minisztériumba. 1952-ben megházasodott, 
a családi földeket művelte, lovaival fuva-
rozott. A termelő szövetkezet alapítását 
követően 1959-ben az erdők felügyeletével 
bízták meg, majd elvégezte az erdészeti 
szakképző iskolát 1960-64-ig. Később je-
lentkezett a sümegi vadásztársasághoz, 

1990-ig hivatásos vadászként dolgozott. 
Munkája során a területekről a duvadat 
(szarka, szürke kánya, róka) kiritkította, 

hogy a vadászok számára oly értékes fácán 
szaporulat megnövekedhessen. Természet 
iránti szeretete, szorgalma eredményeként 
a rá bízott terület mindig rendben volt, 
értékes vadakban bővelkedett.

Kérdeztem, hogy hosszú és tevékeny 
élete tükrében milyen jó tanácsot tudna 
adni a fiatalabbaknak. Szerinte fontos, az 
egészséges életmód (ne dohányozzanak, 
sok csalánteát igyanak), a természet 
szeretete, sokat mozogjanak, járjanak a ter-
mészetben, tanuljanak, minél több nyelvet 
(minél több nyelvet tud valaki, annál több 
ember) és a becsületes munka, a munka 
szeretete. Köszönöm Pista bácsinak az 
érdekes beszélgetést.

Ezúton is gratulálunk kitüntetéséhez és 
jó erőt, egészséget kívánunk községünk 
legidősebb férfi lakosának, aki január 24-én 
töltötte be 93. életévét!

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által 
aláírt emléklapot nyújtott át Turcsi József 
Polgármester Úr és a Körjegyző Asszony 
a közelmúltban Simonyai Ferencné polgár 
részére 90. születésnapja alkalmából. A 
község vezetői köszöntötték Sillinger Jó- 
zsefnét 91. és Ruska Sándornét 93. szü-
letésnapja alkalmából.

További jó erőt, egészséget kívánunk az 
ünnepelteknek!         Mógerné Molnár Ildikó 

művelődésszervező

Rejtvényfejtõ nap
Február 3-án az idei évben is megren-

dezésre került a Rejtvényfejtő nap Judi 
Gergely vezette Agyműves Klub és a 
Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
együttműködésével. Az alsós és a felsős 
kategóriában induló versenyzők Gergő ál-
tal szerkesztett feladatokat oldottak meg 
mintegy 60 percben. A versenyt követően 
pedig játszottunk a résztvevőkkel, Marton 
Kitti origami hajtogatást tanított az érdeklő-
dő lányoknak, a fiúk pedig Bardon Bálint 
vezetésével póker alapjaival ismerkedtek. 
A feladatlapok kijavítása után a következő 
eredmény született: alsósok között III. he-
lyezett Illés Kinga, II. helyezett Hegedüs 
Benedek, I. helyezett Marton Kimberli lett. 
A felsős kategóriában megosztott III. helyen 
Soós Roland és Szanyi-Kállai Roland, II. 
helyen Nádasi Martina I. helyen pedig Bíró 
Nikolett végzett. Ezúton is gratulálunk a 
helyezetteknek! Köszönjük a résztvevők 
érdeklődését!                 

Mógerné M. Ildikó

FELHÍVÁS
A Községi Könyvtár és Művelődési 

Ház csuhé szakkör indításához várja 
a jelentkezőket, gyerekeket és felnőtteket 
egyaránt. 

Csíkné Bardon Réka lesz, aki beavatja 
a csuhézás, csuhéfonás rejtelmeibe az 
érdeklődőket! 

Első megbeszélésre 2012. március 20-
án, kedden 17 órakor kerül sor. A szakkör 
indulása április elején várható. Érdeklődni 
lehet a csabrendek.konyvtar@gmail.com 
címen és a 06-20/3880-989 telefonszámon.

Mógerné M. Ildikó műv.szervező

Képzési lehetõség
A Türr István Képző és Kutató Intézet 

(Székesfehérvár) az állami közmunkaprog-
ramok hivatalos képzési szerve tájékoztatja 
a Tisztelt Lakosságot, hogy Veszprém me-
gyében az alábbi tanfolyamokat indítják:
•  Kisgépkezelő 
  (motoros fűkasza kezelő) 16.500 Ft/fő,
•  Motorfűrész kezelő 
  130.00 Ft/fő (OKJ-ben szereplő képzés)

Az indulás időpontja március hónap. Az 
érdeklődők az ingyenesen hívható 22/310-
308/0 telefonszámon jelezhetik részvételi 
szándékukat. Megfelelő számú jelentkező 
esetén a képzések helyben történnek.
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Felhívás
Községi népdalkórus alapításához vár-

juk a jelentkezőket. Első megbeszélést 
tartunk 2012. március 9-e, péntek 17 
órakor a Művelődési Házban. Érdeklődni, 
jelentkezni a csabrendek.konyvtar@
gmail.com címen és a 06-20/3880-989 
telefonszámon lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel: Szilágyi Franciska felkészítő

Galambkiállítás Csabrendeken
Január 19-20-21-22-én rendezte éves tenyésztői versenyét a V-235 sz. Galamb-és 

Kisállattenyésztő Egyesület. A csabrendeki csapat harminckét éves fennállása óta a 
30. kiállítását szervezte, mutatta be tenyészállatait a nagyközönségnek. Mint mindig, 
most is nagy várakozás, sok-sok aggódás előzte meg a rendezvényt. Az aggodalmak 
azonban enyhültek, mikor sorra érkeztek a nevezések a tenyésztőktől. Az egyesületi 
tagok összefogásának eredményeként a kiállítás műszaki része csakhamar elkészült, a 
ketrecsorok, volierek a  helyükre kerültek a helyi Általános Iskola tornacsarnokában. A 
következő egyesületek mutatták be madaraikat: 

V-72 Ajka ,V-231 Boglárlelle, V-237 
Keszthely, V-276 Nemesvámos, V-85 
Pápa, V-58 Sárvár, V-239 Tapolca, V-81 
Zalaegerszeg, V-235 Csabrendek.

   Az időjárás megfelelő volt, a 
Teremtő kegyes volt hozzánk, szombatra 
aggodalmaink teljesen elmúltak. Már 
a nyitást követően érkeztek látogatók, 
jöttek Szlovéniából, Horvátországból, 
Ausztriából is. Jó volt látni a családok 
érkezését nagymamákkal, nagypapákkal, 
s persze a sok-sok apróság kíváncsi, 
örömteli tekintetét. A gyerekek kedvence 
továbbra is a galambtombola volt, ahol jelképes összegekért nyerhettek galambot az arra 
áhítozók. Volt látnivaló bőven, hiszen hatvan kiállító – melyből huszonhárom a csabrendeki 
egyesületet képviselte – harmincnyolc fajta galambot és nyolc fajta díszbaromfit állított 
ki. Voltak közöttük egészen ritkák, érdekesnél érdekesebbek, szebbnél szebbek. Akadtak 
köztük szinte elképzelhetetlennek tűnők is, ahol már csak a tenyésztői fantázia a határ. 
Ilyen volt például a Csabrendeken most először bemutatott phőnix baromfi, melyből 4 db 
került bemutatásra.

   A sok látványosságon kívül a kiállítás azonban komoly szakmai megmérettetés is 
egyúttal, ahol versenybe szállnak a tenyésztők egymással és felkészült szakmai grémium 
minősíti a tenyészállatokat. A bírálók kivétel nélkül elégedettségüknek adtak hangot, mind a 
bemutatott madarak minőségét, mind a kiállítás szervezésének színvonalát illetően. Közép-
Dunántúl legnagyobb fajtabemutatóján Horváth Csaba vezetésével Novák Sándor, Péntek 
László, Posta László, Rácz János, valamint Tatai József bírálók minősítették az egyedeket.

A kiállítás színvonalát egyértelműen mutatják az eredmények. 527 bemutatott 
tenyészállatból 111 darab kapott kiváló minősítést, melyből 31 példány kiállításgyőztes lett.

Tíz csabrendeki tenyésztő is büszkélkedhetett a fenti eredményekkel. Tiszteletdíjban 12 
egyed részesült. Az összetett eredmények alapján az Alakgalamb osztály versenyét Böde 
Ferenc, a Röp-díszgalamb osztályét Karácsony Zoltán, míg a Postagalamb osztályét Réfi 
Tamás tenyésztők nyerték. Ezúton is gratulálunk nekik!

   Végül, de nem utolsósorban illesse köszönet mindazokat, akik támogatásukkal mellénk 
álltak, szándékainkat hathatósan segítették, munkánkat előremozdították!

Kiállításunk fő támogatói voltak: Települési Önkormányzat Csabrendek, Általános 
Iskola Csabrendek, KÖZSZER Csabrendek, KÓKUSZ Kft Sümeg, Vágner Gábor Csab-
rendek, Baráth Lajos (Ibolya utca) Csabrendek, Baráth Lajos (Árpád utca) Csabrendek, 
Gréger Helmut Balatonederics. 

Csabrendek, 2012. február 3.           Könnyid István

Felhívás!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény mó-
dosítását követően, 2012. január 1. nap-
jától az ebek nyilvántartása ismételten 
az ebtartás helye szerinti települési ön-
kormányzatok feladatkörébe került. 2011. 
évben az ebeket a hatósági állatorvos 
tartotta nyilván. Felhívom a Tisztelt Eb-
tartók figyelmét, hogy amennyiben a ha-
tósági állatorvos nyilvántartásában lévő 
ebek számában változás következett be, 
illetőleg 2012. évben a háztartásába eb 
került, azt minden esetben be kell jelenteni 
a Körjegyzőségen, melyhez a szükséges 
nyomtatvány a hivatalban beszerezhető, 
vagy a honlapról (www.csabrendek.hu) 
letölthető.     Bardonné Baráth Zsuzsanna

Baba-mama klub
Ebben az évben is szeretettel várunk 

minden kisgyermekes anyukát a közsé-
günkben működő Baba-mama klubba!

Helyszín: a csabrendeki Művelődési ház 
klubszobája. Időpont: péntek délelőttönként 
10:30. A következő hetekben az alábbi 
témákkal várunk Titeket:
 •  Február 17.: Otthoni biztonság, bizton-

ságos otthon – Gyermekkori balesetek 
megelőzése 

 •  Február 24.: Ringató – zenei foglal-
koztató gyerekeknek

 •  Március 2.: Gyermekkori vészhelyzetek 
- Elsősegélynyújtás gyermekkorban 

 • Március 9.: Ringató foglalkozás
 •  Március 23.: Készségfejlesztő és termé-

szetes alapanyagú játékok, dekorációk 
 • Március 30.: Ringató foglalkozás
 • Április 6.: A fogzás rejtelmei
 • Április 13.: Ringató foglalkozás 
 •  Április 20.: Babatáplálás - A szilárd táp-

lálék bevezetése 
 • Április 27.: Ringató foglalkozás
 • Május 4.: Gyermekkori félelmek fóbiák
 • Május 11.: Ringató foglalkozás
 • Május 18.: Szobatisztaságra nevelés
 • Május 25.: Ringató foglalkozás

A Ringató foglalkozások ára 700 forint. 
Ezen foglalkozások megtartása az elő-
zetesen jelzett várható létszámtól függ. 
Ehhez kérlek Titeket, hogy részvételi 
szándékotokat legkésőbb a ringatós napok 
reggeléig (8:30-ig) jelezzétek bármely 
fórumon számomra (tel: 06 20/239-3161 v. 
06 70/559-1324, e-mail: kondoranett86@
gmail.com). - védőnő. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Kondor Anett védőnő és a Községi 
Könyvtár  és Művelődési Ház munkatársai


