
HÍRHARANG
CSABRENDEKI

 HElyI KözélEtI HAvIlAp  2012. május XV. évfolyam • 5. szám

Tájékoztató a 2012. április 26-i  
Együttes- Képviselõ-testületi ülésrõl

Napirend előtt: Turcsi József polgármester beszámolót tartott a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról

Napirenden:
-  Makkor Róbert rendőr őrnagy őrsparancsnok tájékoztatót tartott Csabrendek, Hosztót, 

Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár településeken a közrend, közbiztonság 
helyzetéről. A beszámolót a testületek elfogadták.

-  Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár Községi Önkor-
mányzatok 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése, melyet a 
Képviselő-testületek elfogadtak.

-  A közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló be-
számolót a testületek elfogadták.

- Módosításra került a Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okirata.
-  A Képviselő-testület jóváhagyta a Közös Fenntartású Általános Iskola módosított Pe-

dagógiai Programját.
Turcsi József polgármester

Tájékoztató a 2012. április 26-i  
Csabrendek Község Önkormányzata  
Képviselõ-testülete ülésérõl

Napirend előtt: Turcsi József polgármester tájékoztatót tartott a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Napirenden:
-  Elfogadásra került Csabrendek Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 

teljesítéséről készült beszámoló.
- Módosításra került a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet.
-  A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

bérletéről szóló rendelet módosítását, melyben átminősítésre kerül a Csabrendek, Csabi 
u. 6/B. szám alatti önkormányzati lakás.

-  Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási igényt nyújtott be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

- A képviselő-testület elfogadta az éves közbeszerzési tervet
- Megtárgyalásra és elfogadásra került a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés.
-  Döntés született Csabrendek szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről. A képviselő-tes-

tület a DRV Zrt. Együttműködési ajánlatát tárgyalásra alkalmasnak ítélte meg, ezért a 
jövőbeni üzemeltetés feltételeire vonatkozó tárgyalások megkezdéséről határozott.

-  A Képviselő-testület elutasította a Csabrendek FC és a Csabrendeki Kulturális és Sport 
Egyesület által utólagosan benyújtott támogatási kérelmét. A sportlétesítmény jövőbeni 
közös használatáról a testület a következő ülésén dönt.

-  Támogató szolgáltatás 2011. évi költségvetési beszámolója megtárgyalásra és elfo-
gadásra került.

-  Zárt ülés keretében a beérkezett igények alapján 4 család kapott 104.000 Ft átmeneti 
segélyt, melyből 25000 Ft-ot kamatmentes kölcsönként biztosított a testület. Termé-
szetbeni juttatásként 1 család részére 1 m3 tűzifa került megállapításra.

Turcsi József polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy községünk utcáin egyre gyakrabban 
találkozhatunk szabadon kóborló, gazdát-
lan ebekkel.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy 
az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § 
(1) bekezdése értelmében, az állattartó 
gondoskodni köteles az állat megfelelő 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének megakadályo-
zásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint 
az állatokat úgy kell tartani, hogy ne 
veszélyeztethessék más állatok, illetve az 
ember biztonságát.

Tájékoztatom az ebtartókat arról, 
hogy a kóborló ebeket a gyepmesterrel 
elszállíttatjuk. Amennyiben az elszállított 
kutya gazdája beazonosítható, ellene 
szabálysértési eljárást kezdeményezek, 
és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírságot 
helyezek kilátásba. Befogás esetén a be-
fogás, szállítás és tartás költségét is az 
ebtartónak kell megtéríteni.

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény módo-
sítását követően, 2012. január 1. napjától 
az ebek nyilvántartása ismételten az 
ebtartás helye szerinti települési ön-
kormányzatok feladatkörébe került. 
Amennyiben a korábbi évhez képest az 
ebek számában változás következett be, 
illetőleg 2012. évben a háztartásába eb 
került, azt minden esetben be kell jelenteni 
a Körjegyzőségen.

Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző

Csabrendek-Hosztót-
Szentimrefalva-
Veszprémgalsa-
Zalaszegvár Községi 
Önkormányzatok 
Körjegyzõje
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Köszöntés
2012. május 3-án, ünnepelte 93. szüle-

tésnapját községünk legidősebb hölgy 
lakosa, Horváth Józsefné Mezei Mária 
(Magyar u. 39.). Az Önkormányzat kép-
viseletében Turcsi József polgármester és 

Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző 
asszony is köszöntötte az ünnepelte e jeles 
alkalomból. Ezúton is kívánunk jó erőt, 
egészséget!

Csabrendek-Sümeg 
Sporthorgász Egyesület hírei

Egyesületünk 2011. június 17-én, vasárnap tartja XI. Darvastó-kupa horgászversenyét 
az Egyesület által bérelt „Holczer-tavon”. A verseny nyílt, helyszíni nevezéses, azon 

bárki indulhat, nemcsak egyesületi tagok!
Kategóriák: 

• Felnőtt férfi, nevezési díj: 1.500.-
• Női (min. 3 induló esetén), nevezési díj: 1.000.-
•  Ifi 15–18 életév között (min. 3 induló esetén), nevezési 

díj: 1.000.-
• Gyerek, 14 életévig, nevezési díj: 500.-  

Minden kategória első 3 helyezettje értékes tárgyjutalmat, és 
oklevelet kap! Kategóriáktól függetlenül a legtöbb gramm halat 

fogóé a Darvastó-kupa! A versenyzőket és kísérőket vendégül látjuk egy ízletes gulyásra. 
A verseny ideje alatt tombola szelvények vásárolhatók, ahol sok értékes nyeremény 
mellett fődíjként  egy ez évre, (vagy jövő évre) szóló Tiszteletjegyet sorsolunk ki a tóra! 
Ha olyan személy nyeri, aki rendelkezik területi engedéllyel, bárkinek átengedheti! A 
tombolára nyereménytárgy felajánlásokat  köszönettel elfogadunk, kérjük hozzanak 
magukkal!

Időrend: Nevezés: 06°° - 07³° 
 Sorsolás: 07³°
 Felkészülés: 07³° - 08³°
 Verseny: 08³° - 11³° 
 Mérlegelés 11³° - 12°°
 Eredményhirdetés 12°°
 Ebéd 12³°- tól, közben tombolasorsolás
Részletes versenykiírás az Egyesület honlapján elérhető. A helyszínen büfé üzemel, 

hűtött italokkal, presszókávéval! Minden érdeklődőt szeretettel várunk, nemcsak hor-
gászokat! 

Honlapunk: csabrendek-sumeg-she.bbhsz.hu 
E-mail cím: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu

Horgászüdvözlettel: 
Tanai Tamás HE elnöke és Hegedüs Ákos HE titkára

Ismét Terepjárós Találkozó
A Bakonyalja 4x4 Sportegyesület szer-

vezésében ismét megrendezésre kerül 
a korábbi években kedvelt Terepjárós Ta-
lálkozó, melynek programja: 

Csabrendeken 2012. június 30-án, szom-
baton 9 órától terepjárósok Felvonulása 
zajlik a község utcáin, majd 20 órától 
zenés mulatság a telephelyen. Július 
1-jén, vasárnap az érdeklődőket látványos 
autózás, egész nap büfé, a gyermekeket 
ugrálóvár várja. Támogató jegy 500,- Ft/fő 
áron vásárolható a Művelődési Házban.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak 
a szervezők!

Iskolai hírek
Iskolánk meghívást kapott a nagyfödé-

mesi testvériskolától, a IV. Borsos Mihály 
Napokra. 

Május 7-én két csapattal mentünk a ren-

dezvényre. Az alsó tagozatosok Csipet-
csapata, Simon Dominik, Bors Ivett, Má-
tyás Bence, Szatmári Tamás és Molnár 
Fanni (felkészítő: Rádliné Pál Györgyi) a 
mesevetélkedőn vettek részt. A Csabrende-
ki Sólymok (felsős csapat) Pordán Rebeka, 
Mátyás Dávid, Baranyi Janka és Hegedüs 
Mátyás pedig első ízben mérhették össze 
tudásukat a műveltségi vetélkedőn a fö-
démesi és környékbeli községek tanulóival. 
A jó hangulatú, izgalmas vetélkedőkön 
nagyon érdekes feladatokat, rejtvényeket 
kellett megoldaniuk. 

Büszkék lehetünk rájuk, hiszen mindkét 
csapatunknak sikerült az első helyezést 
megszerezniük. Mindannyiunk számára 
nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy ott 
lehettünk, reméljük lehetőségünk lesz erre 
az elkövetkező években is.

Bardon Tiborné

2012. június 9-én, szombaton 13 
órától a Művelődési Házban évzáró 
népzenei és néptánc gálát tartunk. 

Fellépnek a Mese-Domb Óvoda 
és Bölcsőde csoportjai, a Kökörcsin 
Gyermektáncsoport, Bazsi Néptánccso-
port, Kacagó Gerle Népdalkör és a 
Rezgő Rezeda Citerazenekar. Az ér-
deklődőknek lehetőségük lesz számos 
népi játék kipróbálására Szpisjákné 
Baráth Rita jóvoltából. A részvétel díj-
talan.

Minden érdeklődőt sok szeretettel vá-
runk!

MEgHíVó 
Népzenei Találkozóra
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Egy közelgõ kiállításról…
2012. június 30-ától, egy kiállítás kere-

tében mutatja be eddigi munkásságát Hor-
váth Anna. 

A fiatal hölgy tanulmányai miatt távol 
került a községtől, de a Kid Dance 
Egyesület oszlopos tagjaként korábban so-
kat láthattuk a színpadon…

Már az általános iskolai évek alatt elkezdett 
rajzolni tanulni Ábrahámhegyen Göbölyös 
Gyula és Lackovicz Alíz tanítványaként. Az 
ő hatásukra bútortervezést tanult a Képző- 
és Iparművészeti Szakközépiskolában Bu- 
dapesten. Tanulmányait a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemen Építőművész Tan-
székén folytatta, ahol júniusban diplomázik. 
Ez idő alatt sokat utazott, kiállításokon vett 
részt, többek között saját kiállítása volt 
Andalúziában, Spanyolországban. 

A legutóbb tervezett bútor, ami betonból 

készült, Budapest egyik legforgalmasabb 
közterén található. A diplomája megszer-
zését követően Máltán fog dolgozni Chris 
Briffa, nemzetközi hírű építésszel, majd 
Londonban folytatja tanulmányait. Felvételt 
nyert a világ egyik legnevesebb művészeti 
egyetemére, mesterképzésre, kiállítás de-
sign szakra. 

Mielőtt külföldre költözik, szeretné egy 
kis kiállítás keretében bemutatni, hogy mi-
lyen tapasztalatokkal gazdagodott tanul-
mányai és utazásai során. 

Szeretne bíztatást, inspirációt nyújtani 
a kisdiákok számára is, akiket érdekel a 
művészi pálya.

Várjuk az érdeklődőket a Községi Könyv-
tár kiállító helyiségében 2012. június 30-
án, szombaton 18 órakor Horváth Anna 
kiállításának megnyitójára.

Majális Régi hagyományt elevenített fel közös 
rendezvényén a csabrendeki Kulturális és 
Sportegyesület, valamit Csabrendek Község 
Önkormányzata. 

2012. április 30-án egész nap kirakodással, programokkal vártuk a község lakosságát 
a Spotpályán. A délelőtt folyamán gyermek csapatok foci tornája zajlott, feldíszítésre- 
és felállításra került a májusfa, és 30 héliumos lufit eresztettek az égnek gyermekek 
kívánságaikkal, rajzaikkal. A nagy meleg ellenére kitartó és lelkes focisták által kivívott 
eredmény: 10 év alatti kategóriában a Rendek, 10 év feletti kategóriában a Bigi-boyok 
csapata nyert. Nagy érdeklődés kísérte a 14 órakor induló motoros felvonulást. A közel 60 
résztvevőt számláló felvonulók sorában számos vidéki és határon túli motoros is részt vett. 
Nagy lelkesedéssel gurultak a sorban a helyiek robogóval és Simson motorokkal is. 

15 órakor Triál bemutató során Lenner Tibor ifjú motoros ügyességét figyelhettük 
lélegzet visszafojtva. 16 órától a Majálisi rock party során számos fellépő mutatkozott be 
a színpadon: Tátrai Lajos gitáros, a Deresedő Vad Gerlicék és a FateRock. A délután során 
lezajlott szkander versenyt felnőtt kategóriában Horváth Gábor, a gyermek indulók közül 
Kustos Zalán nyerte; a sörivó versenyben a 15 résztvevő közül Bardon Bálint (d)öntötte le 
a leggyorsabban a 3 üveg sört. 

A motorosok szépség versenyét Druzsin Tamás nyerte, 19 órától pedig a helyi ren-
dezvényeken közkedvelt Tombolasorsolás zajlott. A rendezvényt az Adrenalin együttes 
bulija zárta.

A kora nyári melegben, kellemes hangulatban telt a nap, sokan voltak kíváncsiak a 
programokra. Örülünk, hogy rendezvényünkkel megszólíthattuk a motorosok népes 
csapatát és a rock műfaj kedvelőit is. Köszönjük a segítők, szervezők munkáját, a támogatók 
hozzájárulását!                    Mógerné Molnár Ildikó műv.szervező

„ÉBREDÉS”
Ha szereted a TERMÉSZETET, látogass 

el hozzánk családoddal a 2012. május 
26-án (szombat) 10-15 óráig tartandó 
PÜNKÖSDI HATÁR – járásunkra a Csabi-
pusztára (Barcza-tagra)!

A nap folyamán 
- részt vehetsz egy gyógynövénytúrán,
- megismerheted a madárvilágot,
-  kóstolhatsz, illetve vásárolhatsz egész-

séges ételeket (reformtáplálkozás),
-  ellazulhatsz, feltöltődhetsz egy meditá-

ciós tréning keretében.
Meghívott előadóink:

Ifj. Vasuta Gábor természetfotós
Scher Zoltánné Marika természetgyógyász
Szabó Gabriella spirituális terapeuta

A részvétel INGYENES!
A rendezvény fő támogatója: Csabrendek 

Község Önkormányzata
Akik kerékpárral szeretnének eljutni a 

rendezvényre, azokat várjuk a Művelődési 
Ház mögötti parkolóban 8:40-től. Indulás 
a Csabi-pusztára: 9 órakor. Hazaindulás 
Csabrendekre: 15 óra körül. A kirándulásnak 
megfelelő ruházatról és kullancsirtóról 
kérjük, hogy mindenki maga gondoskodjon.

Információ: 
Kenyeresné Klári 06-30/4581-549, Mű-

velődési Ház 06-20/3880-989
Tudjátok, csak természetesen…
Szeretettel várunk minden érdeklődőt: 

Kenyeresné Klári családi gazdálkodó

A nemzeti 
összetartozás napja

Az Országgyűlés a nemzeti össze-
tartozás napjává nyilvánította a trianoni 
békeszerződés aláírásának napját, kilenc-
venkét éve ezen a napon írták alá az I. 
világháború győztes hatalmai Magyarország 
képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon 
kastélyban a háborút lezáró magyar 
békeszerződést. 1920. június 4-én, az aláírás 
percében Magyarországon megkondultak 
a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, 
bezártak az üzletek. A szerződés kimondta 
az ország függetlenségét, meghatározta 
határait. A haderő létszámát 35 ezer fő-
ben maximálta, megtiltotta az általános 
hadkötelezettséget és a nehézfegyverzetet, s 
korlátozta a fegyvergyártást. Az országnak 
30 éven át jóvátételt kellett fizetnie.

A szerződés kimondta: az Osztrák-
Magyar Monarchia felbomlott, ennek 
következményeként  Magyarország 

Folytatás a 4. oldalon

Kid Dance hírek
Április 22-én negyedik alkalommal került 

megrendezésre a Csabrendek Kupa. Ne-
hezen indult a szervezés a kevés jelentkező 
miatt, de végül 48 koreográfia közül kellett 
a szakmai zsűrinek döntenie. Zsűri tagjai 
voltak: Búry Katalin (Budapest) elnök, 
Böhm Nóra (Veszprém) és Nagy Eszter 
(Ajka). Egyesületünk tánccsoportjai házi-
gazdaként is számos elismerést nyertek.

Legnagyobb csoport koreográfiái hip-hop 
kategóriában: Zombies – arany, Extazy – 
arany; rock and roll kategóriában: Veronicas 
– arany; mazsorett kategóriában: Karib – 
bronz; showtánc kategóriában: Haláltánc – 
ezüst, Retro – arany.

Felsős tagozat koreográfiái hip-hop kate-
góriában: Look at me now – ezüst, mazsorett 
kategóriában: Halleluja– arany

Kisebbek koreográfiái: rock and roll 
Folytatás a 4. oldalon
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

A nemzeti összetartozás napja
(Horvátország nélküli) területét 293 ezer 
négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 
18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. 
A Felvidék, a Kisalföld északi fele és Kár-
pátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld 
keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, 
Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, 

Zala megye nyugati pereme, a Muraköz 
és a baranyai háromszög a Szerb-Hor- 

vát-Szlovén királysághoz, Nyugat-Ma- 
gyarország egy sávja Ausztriához ke-
rült, Lengyelország Szepes és Árva 
megyékből kapott területeket. Ezzel a 
magyar állam elvesztette területének 
mintegy kétharmadát, iparának 38, nem-
zeti jövedelmének 67 százalékát. A 
szerződés az etnikai helyzetet, az 1910-es 

népszámlálási adatokat sem vette 
figyelembe, így mintegy 3,2 millió 
magyar, a magyarság egyharmada 
az új határokon túlra került, felük 
összefüggő tömbben a határ men-
tén. Az 1921. december 14-16-i 
népszavazás nyomán Sopron és 
környéke az ország része maradt, 
Északon Somoskő és környéke (ki-
véve a Somoskőújfalui várat) 1923-
ban tért vissza. (Forrás: http://mult-
kor.hu)

Községünkben az emléknapon, 
2012. június 4-én, hétfőn 18 órától 
ünnepi műsort tartunk a Művelődési 
Házban, majd a Barcza-kertben 

Kopjafa avatásra kerül sor. Minden hazafias 
érzelmű lakost várunk a megemlékezésre!

Folytatás a 3. oldalról

Francia grafika Trianonról, 1933-ból

Kid Dance hírek

kategóriában Gyere, gyere Juli – ezüst, 
hip-hop kategóriában: Hip-hop mix- bronz, 
Fireball- negyedik helyezés.

Extazy megkapta a zsűri különdíját. 
Ahhoz, hogy ez a verseny létrejöhetett 

nagy szerep jutott támogatóinknak, akiknek 
ezúton is szeretnénk megköszönni önzetlen 

segítségüket: támogatóink: Csabrendek 
Község Önkormányzata, KÖZSZER, 
Közös Fenntartású Általános Iskola, VB 
Francia Pékség, Papp Szilvia, Felker 
Ottó, Kisfaludy Sándor Művelődési Köz-
pont Sümeg, Édenkert Presszó, szülők, 
nagyszülők.

Az egyesület tánccsoportjai május 12-
én, Sümegen, a Dunántúli Táncversenyen 
vettek részt, ahol a 80 induló koreográfia 
között is nagyon szép eredményeket értek 
el a csapatok: két arany, két ezüst, egy 
bronz elismerés lett jutalmuk. Koreográfusi 
különdíjat nyert Vitai Ágnes. 

Tanai Ottóné 
elnök

Köszönet az Anyáknak, Babáknak....
Május első vasárnapján ünnepeljük az Anyák napját. Az ezt követő hetet nevezik a Születés 

hetének. Ezen apropókból szerettünk volna tisztelegni Anyák hete rendezvényünkkel a 
megszületett babák és édesanyáik előtt. A két napos rendezvényünkön számos hasznos 
ismerettel és élménnyel lettek gazdagabbak az ellátogató Anyukák, Kismamák és 
Nagymamák. Május 7- én a zord idő ellenére is sikerült egy jót ringatóznunk, Rompos 
Patríciának pedig számos mosolyt, derűt csalni a picik arcára. Ezt követően Csalló Mónikától 
megtudtunk mindent a kismamajógával kapcsolatban, sőt ahogy a babák engedték, bele is 
kóstoltunk az ízébe. Másnap szerencsére 
a nap is kisütött a babák és édesanyáik 
tiszteletére....és végre elültethettük a 
rózsákat. A késő délutánt ezen a napon 
a Forever Living Product termékek 
megismerésével kezdtük, majd Illés 
Ibolya sümegi védőnő segítségével 
megmasszíroztuk, tornáztattuk az izgő-
mozgókat. A délutánt Bedő Beátával 
zártuk, aki a női és férfi intim tornával 
ismertetett meg minket – hát izgalmas 
egy témában mélyültünk el.

Még egy kicsit a Rózsaültetésről... A tavalyi évben indítottuk el a Községi Könyvtár 
és Művelődési Ház munkatársaival e mozgalmat, bízva abban, hogy hagyománnyá válik. 
Anyák napja környékén (Anyák hete rendezvényen) minden előző évben született gyermek 
tiszteletére egy-egy rózsatövet ültetünk kifejezve ezzel a köszönetünket és hálánkat, hogy 
a világra és ide Csabrendekre születtek. Ebben az évben 16 tő emlékrózsát ültettünk az 
új központi (Hegyalja utcai) játszótér mellé az alábbi gyermekek (2011-ben születettek) 
tiszteletére: Filipánics Anna, Ruska Rebeka Fanni, Szita Hunor Tibor, Vaczola Patrik 
Adrián, Pap Levente, Hársfa Nimród, Béndek Boglárka, Szabó Levente, Bogdán Richárd, 
Soós Csepke, Kalányos Zsófia, Nagy Roland, Vörös Viktória, Horváth Dániel, Fekete 
Bíborka Európa és Molnár Viktória. Nagyon bízunk benne, hogy évről-évre egyre több 
rózsát ültethetünk el Csabrendeken.                                                              Kondor Anett védőnő

Folytatás a 3. oldalról

Meghívó
Egyesületünk évzáró Táncgálájára 

2012. június 23-án, szombaton 17 
órától kerül sor, melyre minden ér-
deklődőt sok szeretettel várunk!

Tanai Ottóné, az egyesület elnöke


