
HÍRHARANG
CSABRENDEKI

 HElyI KözélEtI HAvIlAp  2012. Július XV. évfolyam • 7. szám

Tájékoztató a 
Képviselõ-testületi 
ülések fõbb 
napirendi pontjairól

Napirenden:
•  Elfogadása került Csabrendek Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendelet-tervezete a település szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 7/2010. 
(XII.31.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

•  A Képviselő-testület jóváhagyta a Csab-
rendek közcélú szennyvízelvezető rend-
szer és szennyvíztisztító telep működ-
tetésére a DRV Zrt. szolgáltatóval az 
üzemeltetési szerződés tervezetet 2012. 
június 30-tól 2027. június 30-ig terjedő 
időtartamra.

•  Lakossági kérelem alapján hozzájárult a 
testület beépítési kötelezettség meghosz-
szabbításához.

Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 
a következő ügyekben döntött. 10 átmeneti 
segély iránti kérelem került elbírálásra, 
melynek során 5 család részesült támoga-
tásban. Összesen 330.000 Ft támoga-
tást állapított meg a testület, melyből 
300.000 Ft-ot kölcsönként biztosítottak. 
Egy ápolási díj megállapításra egy pedig 
megszüntetésre került.

A 2012. július 5-én megtartott ülésén 
döntött a Képviselő-testület a helyi építési 
szabályzat módosításáról a jóváhagyása óta 
bekövetkezett változások, területrendezés, 
térképi átvezetés és a rendelet gyakorlati 
alkalmazása során felmerült túlszabályozás 
korrigálása érdekében. 

A 2012. július 12-én megtartott ülésén a 
Képviselő-testület egyhangúan támogatta 
Rausz István r.alezredes Tapolcai Rendőr-
kapitányság vezetőjévé történő kinevezését.

Kistérségi Nap
Zalagyömörő Község szervezésében 

2012. július 14-án, szombaton a Gondolat 
Szabadidő Parkban került megrendezésre 
a Kistérségi Nap. A térség 21 településéből 
19 képviseltette magát. Nagy készülődés 
előzte meg a rendezvényt, ahol 
igyekeztünk Csabrendeket mél-
tóképpen bemutatni a többi 
település és a látogatók előtt. A 
kiállítás keretében bemutattuk 
ügyes kezű alkotóink, mestereink 
munkáit. Az érdeklődők láthat-
ták Forgács Sándor vezette ko-
sárfonó szakkör résztvevőinek 
elkészült kosarait (Rádliné P. 
Györgyi, Bardon Réka, Bartáné 
Gyalog Margit, Mógerné Mol-
nár Ildikó), Bartáné Gyalog 
Margit bőrműveit, Ruska Ibo-
lya  és Nagy Sára Patrícia 
gyöngy ékszereit, Hóti Zsuzsanna és Hóti 
Fanni horgolt terítőit, Turcsi Bernadett 
festményeit, Poór Ferencné és Komendánt 
Sándorné patchwork technikával készült 
takaróit, terítőit, táskáit, Csehné Varga Éva 
ujjbábjait, díszített tojásait, csuhé figuráit, 
Bardon Réka csuhé babáit, csuhéból font 
tárgyait, Csík Tamás kovácsolt eszközeit 
és a Kid Dance Egyesület 
elnyert kupáit, valamint 
Horváth Anna iparművész 
híressé vált betonból és 
bicikli gumiból készült 
székének fotóit.

A délelőtti főzőverseny-
be most is a kedvelt Csab-
tócsival neveztünk, amit 
szinte vacsoráig sütöttek 
segítőink. 

A labdarúgó tornán 
községünket képviselve a 
CSFC és a CSKSE csapatai 
derekasan küzdöttek, a 
focitornát pedig a CSKSE 
nyerte. A délelőtt folyamán a gyermekek 
részt vehettek KRESZ vetélkedőn, kérhet-
tek arcfestést, csillámtetoválást, és frizurát 

mesterfokon. Egész nap lehetet csónakázni 
és séta kocsikázni is.

Déli 12 órakor került sor az Ünnepélyes 
megnyitóra, a nap megáldására.

A kulturális műsort számos fellépő mel-

lett a helyi Vadvirág Nyugdíjasklub, a 
Rezgő Rezeda Citera Zenekar és Férfikórus, 
a Kacagó Gerle Népdalkör és a Kid Dance 
Egyesület színesítette bemutatójával.

A színvonalas műsorok mellett a dél-
után folyamán előadást hallhattunk a 
mezőgazdaság fejlődéséről, a burgonyane-
mesítésről, tájékozódhattunk az őstermelői 

ismeretekről, ízelítőt kaphattunk a közbiz-
tonság és kábítószer megelőzés témakörében 

Folytatás a 3. oldalon
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Kábítószerek rövid kultúrtörténete
A kábítószerekről leginkább szorgosan hallgatunk, nem foglalkozunk vele, igyekszünk 

elhitetni magunkkal, hogy korunk drasztikusan növekvő „járványa” a mi családunkat, 
családtagjainkat nem érinti. Mára azonban nagyon sok fiatal kipróbálja az úgynevezett 
könnyű drogokat (pl. marihuana. másnéven: fű, cannabis). Egy ENSZ jelentés szerint a 
világ lakosságának 3 százaléka drogfogyasztó. Magyarországon mind a droghasználat, 
mind a drogterjesztés bűncselekménynek számít és akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető.

Nem így volt azonban a régebbi, úgymond ősi időkben, a törzsi társadalmak korában, 
amikor az úgynevezett sámánok mint afféle kiválasztottak rendszeresen, ám rituális 
keretek között alkalmazták a különféle hallucinogén szereket (például az úgynevezett 
varázsgombát, vagy a peyote kaktuszból származó meszkalint). Ám ahogy az évszázadok 
követték egymást, változtak a kábítószerek is. 

A civilizált, polgárosodott és egyben iparosodott nagyvárosi tömegek úgymond 
„népbetegsége” lett a nagy méreteket öltő ópiumfogyasztás. Érdekes módon a modern-
kori drogokat az orvostudomány fejlődésének köszönhetjük. Albert Hoffmann 1938-ban 
szintetizálta először a lizergsavból az LSD-t. Kezdetben gyógyászati célokra használták 
egészen 1966-os betiltásáig. Az 1960-as évek kemény fordulatot hoztak mind társadalmi 
mind politikai értelemben – a beatkorszak aranykorát élte, akárcsak a pszichedelikus szerek 
(pl. LSD).

A felpörgetett éjszakai élet magával hozta a pörgetőket, a kokaint, a heroint, a speed-et. 
És ahogy haladnak az évek, a kábítószerek is változnak. Változnak a fogyasztási szokások, 
a kultúra, amely körbeöleli, a fogyasztók, na meg maga a társadalmi nyitottság, amelynek 
így vagy úgy, de kezelni kell az ügyet.

Kenyeres Balázs

KDE hírek
A Kid Dance Egyesület ez év június 

23-án immáron 17. alkalommal rendezte 

meg tanévzáró táncgáláját. Turcsi Jó-
zsef polgármester ünnepi beszédében 
beszámolt a csoport idei sikereiről és 
egy-egy virágcsokorral köszönte meg a 
koreográfusok (Nagy Eszter, Vitai Ágnes, 
Offenbek Ági) és a vezetőség (Tanai Ottóné, 
Turcsi Edina) munkásságát. A közel két 
és fél órás műsor első felében a korábbi, 
második felében pedig az idei produkciókat 
láthatta a közönség, akik lelkes, elismerő 
tapssal jutalmazták a fellépőket. A gá-

laműsor igazán kellemes hangulatot vará-
zsolt, a nézők és táncosok egyaránt jól 
érezhették magukat. A táncosok sorából 
ezúttal Takács Vivient és Hoffman Barbarát 
emelték ki, akiket az együttesben eltöltött 
10. évük alkalmával egy-egy virágcsokorral 
ajándékoztak meg. Ezen felül pedig a 
műsor zárásaként mindenki nagy örömére 
egy hatalmas, az egyesület logóját ábrázoló 
torta elfogyasztása várt a táncosokra.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
a fellépő ruhák készítésében közreműködő 
varrónőinknek: Baráthné Kati néninek, 
Cziklinné Hajninak és Tanai Andinak, 
valamint mindenkinek, aki segítségével 
hozzájárult ahhoz, hogy gálaműsorunk 
ezúttal is egy felejthetetlen élmény legyen!

KDE vezetősége

Meghívó
A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA 

rendezvényre

Kedves Édesanya, Nagy- és Kismama 
és minden további érdeklődő!

Szeretettel várjuk AUGUSZTUS 
3-án 9 órától A Szoptatás Világnapja 
alkalmából megrendezésre kerülő prog-
ramunkra! 

Helyszín: a KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
A program célja az anyatejes táplálás 

propagálása és a szoptatott (szoptató) 
édesanyák felköszöntése

Várható programok:
•  A Szoptatásért elismert édesanyák 

felköszöntése
•  Vendég: Szalayné Halász Orsolya 

az ajkai Magyar Imre Kórház (2012. 
májusától baba barát kórház) védőnője 

Kondor Anett védőnő 06 20/239-3161
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Kistérségi Nap
is. Az Egészség sátorban vérnyomás és 
vércukormérésre volt lehetőség.

A térségi kulturális csoportok bemutat-
kozását követően a színpadon köszönthettük 

a Zalaapáti harmonikásokat, valamint 
fellépett Csenki Attila a Dumaszínház 
művésze. A rendezvényt Retro Disco zárta.
E színvonalas rendezvény ismét bizo-

nyította az itt élő, alkotó emberek tehet-
ségét, szorgalmát. Számos példáját láttuk 
a néphagyomány és a népművészet ápo-
lásának. 

Köszönjük a csabrendeki csapat lelkes 
résztvevőinek az egész napos helytállást.

Mógerné M. Ildikó 
művelődésszervező

Folytatás az 3. oldalról

Búcsú
Csabrendek Község Önkormányzata 

Búcsú alkalmából bált szervez, amelyre 
szeretettel várjuk a község lakosságát.

� Szombaton 22-04 óráig 
 Chili-buli a Barcza-kertben
	 Belépő:	800	Ft/fő
� Vasárnap 22-04 óráig 
 Chili-DELTA-buli a Barcza-kertben
	 Belépő:	1000	Ft/fő
� Vasárnap 17 órától 
Csabrendek FC - Sümeg VSE előkészítő 
mérkőzés lesz Sportpályán.

Szünidei akció
2012. július 17 és 20-a között tartottuk 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
valamint a Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház közös szervezésében az immár ha-
gyományos Szünidei akciót.

Az érdeklődő gyermekeket változatos 
programok várták. Csíkné Bardon Réka 

a csuhéfonás rejtelmeibe vezetett be 
bennünket, és szebbnél szebb csigák és 
pillangók készültek. Soós Miklós bácsi a 
tűzoltók munkájáról mesélt, és a gyerekek 

nagy örömükre közelről is megtekinthették 
a tűzoltó autót.

A második napon, a kerékpártúrán 
bizony elfáradtak a résztvevők. Ám 
közben játszóházaztunk a nagytárkányi 
gyerekekkel, többek között békát haj-
togattunk, halacskát és papírforgót ké-

sz í te t tünk,  a  f iúk 
foc iz t ak ,  é s  mi re 
megéheztünk volna, 
addigra éppen odaért 
az óvodából a frissen 
sült finom pogácsa. A 
visszaúton betértünk 
a Kenyeres-tanyára, 
ahol nagyon kedves 
fogadtatásban volt 
részünk, megtekintet-
t ü k  a z  á l l a t o k a t , 
megismerkedtünk az 
ottani élettel. Klári néni 
megvendégelt minket 
finomabbnál finomabb 
falatokkal (bojtárleves, 
kenyérlángos, palacsin-

ta) és egy kellemes délutánt töltöttünk a 
természetben.

A harmadik napon meglátogattuk Németh 
Ferenc kovácsmestert, a CSABTEX var-

rodát és a Boldogfa Kft-t. Mindenhol 
részletesen bemutatták az ott zajló 
munkafolyamatokat.

Az utolsó nap ismét a játéké volt. A 
Hobla H. Kft. megtekintése után, ahol 
rengeteg játékot láthattunk a raktárban, 
lehetőség nyílt a játékok kipróbálására is. 

A legnépszerűbb talán a trambulin és a 
„békaugrató” volt. 

A gyermekek, nagy örömükre apró 
kis ajándékokat is kaptak kedves ven-
déglátóinktól. A nap befejezéseképpen 
pedig gyöngyöt fűztünk, karkötőt, mar-
garétát és méhecskét.

Köszönet a segítő szülőknek, kollégáknak 
és a kedves vendéglátóknak! 
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

IV. Sportnap - II. Csendes Péter Emléktorna
2012. 07. 07. Sportpálya

Immár negyedik alkalommal rendezte meg az FC a hagyományos SPORTNAPOT, ami 
egyben a II. Csendes Péter Emléktorna is volt.

Az idei egy kicsit más volt, mint az előzőek, mivel a megszokott helyszín egy részét nem 
használhattuk. Ez sem szegte kedvünket és így is sikeres, sportban gazdag napot tölthetett el 

a falu apraja-nagyja és a vidékről 
érkező vendégeink.

A II. Csendes Péter emléktornára 
17 felnőtt, 2 női és 6 gyerek 
csapat nevezett. Nagy csatákat, 
színvonalas mérkőzéseket látha-
tott a szépszámú közönség. A mér-
kőzéseket Lovasi István és segítői 
dirigálták, ezúton is köszönet ne-
kik.

A torna végeredménye:
Felnőtt férfi: 1. TITÁNOK 

(Nyirád), 2.SÍK-VÍZ (Veszprém), 
3. CHELSEA (Csabrendek); gól-
király: Tarr István (CHELSEA).

A nőknél egy mérkőzés volt, 
amin az FC női csapata mérkőzött Szentgállal. Udvarias házigazdának bizonyultunk, hisz a 
vendégcsapat nyert nagy csatában.

Gyermekeknél hat csapat két korcsoportban küzdött. Nagyon ügyesek voltak, a végén 
mindenki ajándékban részesült.

Idén is megmérkőzhettek a falu leg-
erősebb emberei Hóti Barnabás és Hóti 
József jóvoltából. A tavalyinál jóval na-
gyobb érdeklődés mellett a 2012 erős 
embere Varga Imre (Veszprémgalsa) lett.

Nagy érdeklődés kísérte a 11-es rúgó 
versenyt is. A két kapus Kovács Richárd 
és Szakos József nehéz feladat elé állította 
a rúgókat. A végén heroikus küzdelemben 
Nagy Szabolcs SZANYÓ (Kerta) nyerte 
a versenyt.

Napközben a sátorban sorban váltották 
egymást a fellépők.

 - Hadak Útja Brazil JiuJitsu bemutató
 - Kacagó Gerle Népdalkör

 - Vadvirág Nyugdíjasklub
 - KID DANCE 
 -  Kiss Gergely, Bolla József, Kompos Sza-

bolcs Body Building
és a végén ZUMBA bemutatóval zárult a 

fellépők sora.
Ezúton szeretném megköszönni minden 

fellépőnek a színvonalas műsoraikat, amivel 
megtisztelték vendégeinket és a sportkört.

A napot esti táncos mulatsággal zártuk, 
amihez a talpalávalót a CHILI együttes szol-
gáltatta.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az egész napos helytállást azoknak, 
akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Települési	Önkormányzat,	KÖZSZER,	Csendes	Zoltán	SILVES	SÖRÖZŐ,	Baráthné	Kati	

néni	 (anyu)	 és	 csapata,	Horváth	 Imre	DJ,	Molnár	 Ildikó	MŰV.	HÁZ.,	Pöltl	 Laci	 bácsi,	
Pandur	Robi	és	U-16os	csapata,	Csabrendek	FC	és még sokan mások.

Remélem, jövőre újra találkozhatunk! HAJRÁ CSABRENDEK!
Baráth József egyesület elnöke

Falunapi elõzetes
Községünkben a Falunap az idei évben 

szeptember 8-án kerül megrendezésre. A 
korábbi évektől eltérően a várható program 
a következő lesz:
• 8 órától Főzőverseny
•  9 órától Kiállítási megnyitó a Községi 

Könyvtárban
•  10 órakor indul a Szüreti felvonulás kb. 

12 óráig
•  11-13 óráig Játszóházi foglalkozások
•  11-13 óráig Ügyességi versenyek és 

kerékpáros KRESZ verseny gyerekeknek
• 12-14 óráig Ebéd
•  12-13 óráig Jó ebédhez szól a nóta – 

Bognár Gyula magyar nóta műsora
•  14 órakor Ünnepélyes megnyitó és 

eredményhirdetések
• 14:30-tól Kulturális műsorok
•  18:30 órakor 
  Sztárvendég a DESPERADO együttes
• 19 órától Tombolasorsolás
•  21 órától Utcabál – Zenél a Chili Buli-

zenekar
A hagyományos Főzőversenyre, Borver-

senyre a jelentkezést szeptember 3-ig vár-
juk a Községi Könyvtár és Művelődési 
Házban személyesen vagy a 06-20/3880-
989 telefonszámon. Várjuk továbbá a he-
lyiek alkotásait bármilyen technikával és 
témában a „Csabrendekiek készítették” 
kiállításra legkésőbb szeptember	1-ig. 

A közkedvelt Tombolasorsoláshoz köszö-
nettel elfogadjuk a felajánlásokat!

Csabrendek Község Képviselő-
testülete tisztelettel meghívja Önt és 
kedves Családját 2012. Augusztus 20-án 
Szent István király, az Új Kenyér és 
az Államalapítás ünnepe alkalmából 
megrendezésre kerülő megemlékezésére, 
melynek programja: 9 órakor ünnepi 
szentmise, 10 órakor ünnepi műsor Szent 
István király szobránál.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ


