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Tájékoztató a május 29-i együttes 
és csabrendeki képviselõ-testületi ülésekrõl

Együttes képviselő-testületi ülés keretében:
NAPIRENDEN:
1. Módosításra került a Csabrendeki Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata

2. Elfogadták a testületek a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellá-
tásáról készült átfogó értékelést

3. Elfogadásra került a Csabrendeki Közös 
Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó ön-
kormányzatok „Belső ellenőrzési kézikönyv”-
e.

Csabrendeki képviselő-testületi ülés kere-
tében:

NAPIREND ELŐTT: Tájékoztató a lejárt 
határidejű határozatok teljesítéséről

NAPIREND
1. Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megalkotta rendeletét 
a közterületek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól

2. Elfogadásra került az „Oxyfa telepítésére 
együttműködési megállapodás elfogadásáról” 
szóló 21/2014. (II.10.) határozat módosítása. 
A telepítés a az önkormányzat tulajdonában 
lévő 0533/2 hrsz alatt, 2ha nagyságú földterü-
leten (Haraszt) valósul meg.

4. A Képviselő-testület döntött Zelenka Gá-

bor csabrendeki lakos Csabrendek 034/10, 
031/23-031/34 hrsz-ú szántó illetve rét mű-
velési ágú ingatlanok hasznon-bérbevételi 
ajánlatáról. A bérleti szerződés 2019. de-
cember 31-ig tart, 2014 évre a földterületek 
haszonbérleti díja 42806 Ft.

5. Önkormányzati lakás bérbeadásáról dön-
tés

6. Felülvizsgálatra és elfogadásra került az 
önkormányzat Közbeszerzési szabályzata.

7. Módosításra került a Közbeszerzési terv 
az önkormányzati intézményi épületek nap-
elemes rendszerrel való ellátása pályázat is-
mételt benyújtása miatt. 

A Polgármester Úr kitüntetése
2014. június 12-én Százhalombattán a Ren-

dezvény és Konferenciacsarnokban megtar- 
tott ünnepélyes küldöttgyűlés keretében a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségének Elnöksége TÖOSZ Tűzzománc Em-
lékplakett kitüntetést adományozott Turcsi  
József Csabrendek község polgármestere 

részére. A kitüntetést Schmidt  Jenő a 
TÖOSZ elnöke adta át és köszönetét fe-
jezte ki Polgármester Úrnak, mint a szövet-
ség Veszprém megyei küldöttének, sikeres 
településvezetőként az önkormányzatok érde-
kében huzamosan végzett következetes és 
eredményes munkájáért. 

Ezúton is gratulálunk az elismeréshez!

Az együtt éneklés öröme
Hazai és határon túli népdalkörök, mű-

vészeti csoportok, szólóénekesek léptek fel a 
II. Országos Népzenei Találkozón és Verse-
nyen, Csabrendeken 2014. május 31-én. A 
kultúrházat zsúfolásig megtöltő, az ország 
különböző tájairól és határon túlról érkező 
fellépőket, ami közel 200 fő volt, a Kacagó 
Gerle Népdalkör, Mese-Domb Óvoda és 
Bölcsőde nagycsoportos gyermekeinek tán-
ca, az Ovis Néptánccsoport és Miklósi-Sikes 
Kinga népdalénekes fogadta bemutatkozó 
műsoraival. A versenyen 33 műsorszámot 
tekinthettünk, hallgathattunk meg. A hivata-
los megnyitón Turcsi József polgármester 
köszöntötte vendégeinket. A zsűri tagjai 
Onozó Károlyné, Miklósi-Sikes Kinga és a 
zsűri elnöke Dr. Németh László volt. Három 
kategóriában hirdettünk eredményt. Szólista 
kategória: I. Gyöngyösi Lászlóné (Budaörs), 
II. Dicső  Adrienne (Nagykovácsi), III. Sza-
bó Róbert (Simontornya); Vegyes kategória: 
megosztott I. helyezés lett – Vadrózsa citera-

„Útjaink százfelé válnak, 
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot...”

(Arany János)

Ballagás

Folytatás a 3. oldalon



Településünk hírnevét öregbítő 
Kid Dance Egyesület 19. 

Gálaműsora 
2014. június 29-én, 

vasárnap 18 órakor kerül 
megrendezésre a helyi 

Művelődési Házban. 

Az egyesület munkáját 
Támogató jegyek 600 forintos áron 

vásárolhatók a műsor előtt. 

Mindenkit sok szeretettel vár az 
egyesület vezetősége!
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Az „Év tanulója”
Arany  Zsanett (Nyirespuszta) a Szent-

Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakisko-
la és Kollégium pék-cukrász tanulója ez év 
tavaszán részt 
vett az országos 
Szakma Kiváló 
Tanulója Verse-
nyen (SZKTV), 
ahol a 25 cukrász 
résztvevőből a 
rangsorban 10. 
lett. 

Ezáltal nyer- 
te el az „Év tanu- 
l ó j a ”  d í j a t  a 
Veszprém Me-
gyei Kereskedel-
mi és Iparkamarától, amelyet június 5-én 
vehetett át. 

Sok szeretettel gratulálunk!

MEGHÍVÓ
Értékek láthatáron 
belül és kívül
Mit is tartunk értéknek? Mit is nevezhetünk 
helyi értéknek? Az ember ilyen kérdések 
hallatán valami különlegesre, kiemelkedőre 
gondol, miközben szűkebb környezetében, 
saját háza táján vagy falujában már ter-
mészetesnek, mindennaposnak tekinti 
a megszokottá vált kincseket, a valódi 
értékeket. A kétszáz éves tölgy, a rendeki 
cukorperec, a tócsi, a bauxitlencse, köz-
ségünk építészeti kincsei: kastélyaink, 
kúriáink, egyházi örökségünk, árpádkori 
hagyatékaink, a kelta vasművesség ma is 
ható szellemisége, a múltban gyökerező 
élő népművészeti kultúránk jelenléte oly 
megszokott már valamennyiünk számára, 
hogy észre sem vesszük, épp ezek a 
számunkra mindennapivá vált értékek te-
hetnek bennünket és községünket külön-
legessé, kiemelkedővé. 

A magyar nemzeti értékekről és hun-
garikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény értelmében és szabályozásával 
létrejött Csabrendeki Települési Értéktár és 
Bizottság feladata, felkutatni és gondozni 
mindennapi kincseinket. A feladat nem 
csekély: meglátni helyi, közösségi érté-
keinket, és láthatóvá tenni azokat magunk 
és mások számára is. Az Értéktár az ér-
tékek felkutatásán, dokumentálásán túl 
feladatának tekinti, hogy a közösség által 
kiválasztott értékek megfelelő elisme-
résben, elismertségben részesüljenek, a 
köztudat és figyelem részévé váljanak, és 
mindenki megismerje azokat különböző 
programokon, elektronikus és nyomtatott 
kiadványokon, híradásokon keresztül. 

Egy közösség vagy bármely csabrendeki 

Iskolai hírek – Szerencsen jártunk
A csabrendeki általános iskola csapata 

képviselte Veszprém megyét a XV. Országos 
Technikaverseny országos fordulóján 2014. 
május 30-31-én, Szerencs városában. A 
versenyen országos hírű gyakorló iskolák, 
gimnáziumok csapatai voltak az ellenfelek 
Győrből, Szegedről, Pécsről, Debrecenből, 
Szolnokról, Budapestről. Mint kiderült, 
ekkora településről, iskolából, mint a miénk, 
nem vett részt másik csapat a versenyen. 
Szerencsre a megyei megmérettetésen 
I. helyezést elért csapatunk utazhatott, 
melynek tagjai Bors Levente, Mátyás Dávid 
8. a és Salacz Gábor Vendel 7.a osztályos 
tanulók voltak. A megyei verseny egyéni 
első helyezettje Mátyás Dávid volt.

Szerencsen, az első napon egy gyakorlati 
munkadarabot kellett elkészíteni a tanu-
lóknak. Feladatul, a felülcsapó malomkerék 
működését szemléltető modellt kellett 
összeállítaniuk 90 perc alatt. Másnap 
zajlott a verseny elméleti része, melynek 
során, neves egyetemi oktatók és országos 
szaktárgyi szakértők által összeállított 
feladatlapot kellett a gyerekeknek egyen-
ként kitölteniük.

A másnapi eredményhirdetésen kide-
rült, a csapat helyt tudott állni az erős 
versenytársak között is. Mátyás Dávid 
az országos forduló III. helyezettje lett 
az egyéni versenyzők között, míg csapat 
összesítésben tanulóink a középmezőnyben 
végeztek. Gratulálok nekik!

Köszönöm a Szülőknek és a sümegi 
Tankerület vezetőjének, hogy biztosították 
számunkra a lehetőséget a versenyen való 

részt vételre! Köszönjük mindenkinek a 
biztatást, az elismerő szavakat!

Németh György felkészítő tanár
„Május utolsó péntekén indultunk két-

napos eseményre az Országos Technika-
versenyre. Pénteken kora reggel indultunk 
és egy Budapesti átszállással fűszerezett 
hosszú úttal elértük a célunkat, Szerencset. 
Az elején még csak ismerkedtünk a te-

reppel és a kollégiumi szobákkal, ahol 
megszálltunk. Később lementünk az ál-
talános iskolába, és egy rendkívül érdekes 
műsort láttunk. Ezután kezdetét vette a 
gyakorlati rész, mely során minden erőnket 
és tudásunkat összpontosítva elkészültünk 
a munkadarabbal. Vacsoráztunk majd, 
hogy összerázódjanak a csapatok, egy 
karaoke esten vettünk részt. Másnap 
megreggeliztünk és megírtuk az elméleti 
feladatsort. Ezt követően elmentünk a várba 
ahol kihirdették az eredményt: csapatban 8., 
egyéniben harmadikak lettünk. Én nagyon 
élveztem a programokat és boldogan, 
megelégedve távoztam a versenyt tartó 
város íves kapuiból.”       Mátyás Dávid 8. a

Fotó: Vesztróczi László szakfelügyelő

Folytatás a 3. oldalon

A NagyKópé Tábor 
Csabrendeken
A Községi Könyvtár és Művelődési Ház és 
sok-sok önkéntes segítő közreműködésével 
a tavalyi év nagy sikerére való tekintettel 
az idei évben is megrendezésre kerül 2014. 
július 28-aug. 1. között napközis táborunk. 

Helyszín: Művelődési Ház
A tábor naponta 8:30-16:30-ig tart ebédet 

és uzsonnát a résztvevőknek biztosítunk. 
Jelentkezés és díjfizetés személyesen a 

Művelődési Házban július 15-ig.
Érdeklődni a 87/453-187 és a 06-20/3880-

989 számon, a csabrendek.konyvtar@
gmail.com e-mail címen lehet. 

Várjuk az 1-6. osztályos gyermekek je-
lentkezését!
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Az együtt éneklés öröme
zenekar (Öskü), Szili Linkószer citerazenekar 
(Szil), míg II helyezett a Szilaj citerazenekar 
(Kiskunhalas) lett. A Dalkörök közül I. helye-

zett lett az egyházashetyei Hetyei Daloskör, 
II. Tulipán Trió (Budaörs) és III. helyezett 
pedig Szlovákiából érkező Rozmaring Vegyes 
Énekcsoport lett.

Ez a rendezvény nem jöhetett volna létre 

támogatók nélkül, melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni: Csabrendek Önkormány-
zata, ML-FOREST Kft., J&A Kerámiaház Kft, 
MÜTESZ Kft, Familia Zöldség-Gyümölcs, 
Farkas  József,  Rendeki  Pékáru  Bolt,  Arany-

oroszlán  Vendéglő,  Hoffman  Pince, 
Nemes Húsáruház,  Feketéné  Capári 
Szilvia, Soós Tiborné, Fanyűvő Népi 
játékok, Silver Team, Bors Józsefné

Külön köszönet a segítőknek: 
Kacagó Gerle Népdalkör minden 
tagjának, Hamuleczné  Baráth  Il-
dikó, Baráthné  Horváth  Katalin, 
Fleiszné Hóti  Ibolya, Hamulecz Zol-
tán, Szálinger Zoltán és Szálinger 
Zoltán,  Bujtorné  Hetyei  Hajnalka, 
Hetyei Józsefné, Bódai Gyuláné, Hóti 
József, Horváth Imre és Közszolgál-
tató szervezet munkatársai.

Köszönjük a kiállítóknak, hogy 
színvonalasabbá tették rendezvényünket: 
Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, a Nép-
művészet Ifjú Mestere, Csík Tamás kovács, a 
Népművészet Ifjú Mestere, Apáti Zoltán faze-
kas, Kardos Róbert fafaragó.

Folytatás az 1. oldalról

Különdíjat kapott a Rezgő Rezeda Citerazenekar 
gyermek csoportja

Értékek láthatáron 
belül és kívül

lakos által javasolt érték szakmai döntés 
után felvételt nyerhet az Értéktárba. Egy 
érték, amely nem csupán a helyiek számára 
fontos, hanem megyei jelentőségű, megyei 
értékké, vagy akár nemzeti értékké, a 
piramis csúcsaként pedig hungarikummá is 
lehet, s nem csupán egy kis közösség, egy 
település, hanem akár egy  megye, vagy az 
egész ország számára válhat láthatóvá.

Az értékes munkához várjuk bárki ja-
vaslatát, véleményét, mert a csabrendeki 
értékek láthatóvá tétele csakis a mi dol-
gunk!!!

Az Értéktár munkájáról pedig részletesen 
számolunk be a Hírharang hasábjain, a 
község honlapján, s folyamatosan írunk 
értékeinkről, s az azokkal kapcsolatos 
híradásokról, lehetőségekről, fejlemények-
ről.

Az Értéktárba való kerülés módjával, 
javaslattétellel kapcsolatos információk, 
letölthető adatlapok a www.csabrendek.hu 
oldalon a Csabrendeki Értéktár menüpont 
alatt találhatók.

A Csabrendeki Települési Értéktár és 
Bizottság nevében: 

Bardon Réka bizottsági tag

Folytatás a 2. oldalról

2014. július 12., szombat, Sportpálya

• 8 óra Megnyitó, sorsolás
 Délelőtt: Kispályás labdarúgó torna
 Délután: 11 es rúgó verseny
  Rezgő Rezeda Citerazenekar Tábor-

záró Gálaműsora
•  16 óra Kispályás labdarúgó torna 

eredményhirdetése
 Kid Dance Egyesület műsora
 Karaoke verseny
 MVP fellépése
• 21 óra Sztárvendég: Jolly és Suzy
 Chili buli
Kísérő programok: légvárak, pop-corn, 
vattacukor, népi játékok, Hoffman 
Pince borkóstoló, Silver büfé
Mindenkit sok szeretettel vár a 
Csabrendek FC egyesület!

VI. Sportnap és 
IV. Csendes Péter 

Emléktorna, 
Csabrendek
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Pünkösdi kreatív 
délután a könyvtárban

Pünkösd alkalmával 2014. június 11.-
én „Pünkösdi kreatív délutánt” tartottam a 
könyvtárban.

Csomózási és tekercselési technikával 
szebbnél szebb tárgyakat, díszeket készít-
hettünk. A legnépszerűbb dísztárgy 

a csomózással készített és fagolyókkal 
díszített virágtartó volt.

Segítségünkre volt Tóth Józsefné (Krisz-
tina), aki megmutatta nekünk a módszereket 
és hozott mintákat is nekünk.

Jól sikerült a kreatív délután, készülünk a 
következő ilyen alkalomra!

Növendékhangverseny
A Sümegi Zeneiskola 2014. 

május 28-án tartotta a helyi Mű-
velődési Házban hangversenyét, 
ahol a csabrendeki tanulók, süme-
gi zeneiskolások és tanáraik is 
színvonalas előadást adtak. 

Köszönjük a csodálatos estet! 
Gratulálunk a csabrendeki fiatalok-
nak a zenei tanulmányuk terén 
tanúsított előmenetelükhöz!

Felhívás 
- Ingyenes állapotfelmérés!

A községünkben zajló Egészségprogram 
lassan a végéhez közeledik. 

2014. július 2-án, szerdán a Művelődési 
Házban 11 órától újabb előadást hallhatnak 
Starkné Szabó Eszter dietetikustól. Ez al-
kalommal hasznos információt tudhatnak 
meg a cukorbetegség megelőzéséről.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy 2014. július 2-án, szerdai napon 12 
órától 16 óráig újabb lehetőség van részt 
venni ingyenes állapotfelmérésen. Előzetes 
bejelentkezés a 06-20/3880-989 számon.

Mógerné M. Ildikó

A Csabrendek-Sümeg Sporthorgász 
Egyesület versenye

Egyesületünk 2014. június 29-én vasárnap tartja XIII. Darvastó-kupa  
horgászversenyét az Egyesület által bérelt „Holczer-tavon”. 

A verseny nyílt, helyszíni nevezéses, azon bárki indulhat, 
nemcsak egyesületi tagok!

Kategóriák: 
I. Felnőtt férfi, nevezési díj: 1.500.- 
II. Ifi 15 – 18 életév között nevezési díj: 1.000.-
III. Gyerek, 14 életévig nevezési díj: 500.-  
IV. Női (min. 3 induló esetén) nevezési díj: 1.000.-
Minden kategória első 3 helyezettje értékes tárgyjutalmat, és 

oklevelet kap! Női kategóriában az első 3 versenyző oklevelet, a legeredményesebb 
női versenyző pedig különdíjat is 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 tortát és 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 kö-
szönettel elfogadunk, kérjük hozzanak magukkal!

Időrend:
 Nevezés:   0600 -  0730 
 Sorsolás:   0730

 Felkészülés:   0730 -  0830

 Verseny:   0830 -  1130 
 Mérlegelés   1130 - 1200 

 Eredményhirdetés  1200 

 Ebéd    1230- tól, közben tombolasorsolás

Részletes versenykiírás az Egyesület honlapján elérhető. A helyszínen büfé üze-
mel, hűtött italokkal, presszókávéval, horgászcikk vásárlási lehetőséggel! Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk, nemcsak horgászokat! 

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

Egyesületünk Országos Horgászvizsgáztatási hely lett. Vizsgáztatásra alapesetben 
minden hónap második péntekén 17 órától kerül sor. A következő vizsgaidőpont: 2014. 
július 11. A horgászvizsga helyszíne a csabrendeki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület, Csabrendek Árpád u. 4. szám alatti clubhelyisége. Vizsgára jelentkezni 
előre kell a cikkben található honlap címen, vagy a 30/9211297 számon.

Hegedüs Ákos
HE titkára


