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Tájékoztató a Képviselõ-testület 
február 27-i rendkívüli nyilvános ülésérõl

NAPIREND
1. Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosította Csabrendek 

Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendeletét a népszavazás kezdeményezéséről az európai polgári kez-
deményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
következményeként.

2. A DRV Zrt. előterjesztése alapján döntés született Csabrendek község szenny-
vízrendszerének 2014-2016. évi beruházási, felújítási és pótlási tervéről.

3. A Képviselő-testület szándékát fejezte ki az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-
közművek (ivóvíz) térítésmentes állami tulajdonba adásáról.

4. Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
5. 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról döntés
6. Települési értéktár létrehozásáról döntés
7. Önkormányzati lakások bérbeadásáról döntés

Csabrendek Község Önkéntes Tűz-
oltó és Polgárőr Egyesülete várja so-
raiba a közbiztonság és tűzvédelem 
terén elkötelezett, és azért tenni akaró 
személyek jelentkezését.

Feltétel: 18 éves életkor betöltése.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezési 
lap kérhető Mezei József, egyesületi 
elnöktől. 

(Közszer, Csabrendek, Árpád u. 3.)

Csabrendek Települési Értéktár – Felhívás
Csabrendek Község Önkormányzata 

a 2014. február 27-i ülésén döntött a 
Csabrendeki Települési Értéktár Bizott-
ság felállításáról, települési értéktár létre-
hozásáról. 

A Bizottság elnöke: Turcsi József pol-
gármester, alelnöke: Csík Tamás kovács 
a „Népművészet Ifjú Mestere, titkára: 
Mógerné Molnár Ildikó művelődésszer-
vező. További tagok: Csíkné Bardon Réka 
csuhéfonó a „Népművészet Ifjú Mestere” 
és id. Miklósi-Sikes Csaba művészettörté- 
nész, muzeológus. A Bizottság képvise-
letében kérem a Tisztelt Csabrendeki 
Lakosokat, hogy tegyenek javaslatokat 
a települési, nemzeti értékekre vonatko-
zóan 2014. április 15-ig.

A javaslatokat legcélszerűbb a jogszabály 
melléklete szerinti űrlapon, elektronikus 
úton kitölteni, de természetesen más for-
mában is szívesen fogadjuk. 

A javaslatoknak az alábbiakat kell tar-
talmazniuk:

A javaslatot benyújtó személy vagy a 
kapcsolattartó személy adatai:

- név, - levelezési cím, - telefonszám, - 
e-mail cím

A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kate-
góriák szerinti besorolása:
- agrár- és élelmiszergazdaság
- egészség és életmód
- épített környezet
- ipari és műszaki megoldások
- kulturális örökség
- sport
- természeti örökség
- turizmus kulturális örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti 
érték felvételét kezdeményezik:
- Csabrendek Települési Értéktár
- tájegységi értéktár
- Veszprém Megyei Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemu-
tatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel 
mellett.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos informá-
ciót megjelölő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás forrá-
sok)
8.A nemzeti érték hivatalos weboldalának 
címe

Mellékletek:
1. Az értéktárba felvételre javasolt nem-

zeti érték fényképe vagy audiovizuális-do-
kumentációja

2. A Htv. 1§(1) bekezdés j) pontjának való 
megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek

3. A javaslatokhoz csatolt saját készítésű 
fényképek és filmek felhasználására vonat-
kozó hozzájáruló nyilatkozat

Természetesen a mellékleteket az egyes 
javasolt értékekhez mérten kell ill. lehet 
beküldeni. 

A benyújtás módja:
- papír alapon: 
zárt borítékban Csabrendek Község Ön-

kormányzatán (8474 Csabrendek, Árpád u. 
4.) leadva.

a címzett: 
Csabrendeki Települési Értéktár Bizottság
a borítékra írják rá: 
„Csabrendeki Települési Értéktár”
- e-mailben: 
csabrendekkkorjegyzoseg@t-online.hu 
Tisztelt Olvasók, Tisztelt Lakosok, ja-

vaslataikat elsősorban a helyi értéktárba 
várjuk! A pozitív döntéseket és a további 
információkat rendszeresen közzé fogjuk 
tenni. Várjuk a javaslatokat! 

Turcsi József polgármester, 
Értéktár Bizottság elnöke

Felhívás!
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START!
Március van, a tavasz első hónapja! 

Élet a természet. Itt az ideje egy kicsit a 
portánkon is szétnézni. Akinek van kertje, 
miért ne legyen veteményese is. Ez a 
legjobb módszer arra, hogy egészséges, 
friss zöldségfélékhez jusson a család. Csak 
a kezdeti lépések nehezek, utána minden 
megy magától. Aki nem csinálta még, és 
úgy gondolja, nem ért hozzá, annak sem 
kell aggódnia! Növényeink hihetetlenül 
életképesek, csak rendszeresen gyomlálni 
és öntözni kell őket, szükségletünk szerint. 
Ha élnek, termést is hoznak, még ha nem 
is olyan szemre tetszetősek, mint amiket a 
„multikban” vásárolhatnak. A nap érlelte, 
vegyszermentes, saját magunk által termelt 
zöldségek, sokkal finomabbak, ízletesebbek 
és egészségesebbek, mint a vegyszerekkel 
felturbózott, tömegtermelt áru, még akkor 
is, ha imitt-amott férges. A konyhakert ter-
vezésekor érdemes figyelembe venni, mely 
zöldségféléket fogyasztja szívesen a család. 
A korai vetésű zöldségek telepítésének 
március az ideje. Ezek a borsó, hagyma-
félék, sárgarépa, petrezselyem. Azért, hogy 
ne kelljen vegyszereznünk, érdemes ezeket 
a növényeket úgy társítani, hogy védjék, 
kiegészítsék egymást. 

Kórokozók és kártevők mindig is voltak 
és lesznek is. Hagymafélék sárgarépával 

és petrezselyemmel váltott sorban együtt 
vetve megvédik egymást akár a hagyma, 
akár répa légytől. Jó hatással vannak 
egymásra a káposzta, cékla és a bab. 
Burgonyaágyásunkról elűzi a Coloradó 
bogarat a torma. A snidling és a zeller ser-
kenti a paradicsom növekedését és távol 
tartja a kártevőket! A paszternák gyökere 
rovarölő hatású és lúgosítja az elsavasodott 
talajt. A termesztés során gondoskodnunk 
kell növényeink táplálásáról is, amihez nem 
kell más mint egy zárt edény, amibe csalánt, 
bodza levelet, fekete nadálytőt áztatunk le, 
és ezzel az oldattal locsolunk!

Áprilisban már melegszik a talaj és a 
levegő is. Ültethetjük a kukoricát, burgonyát 
és a hónap vége felé a tököt és a babot is. 
Természetesen az időjárás előrejelzést fi-
gyelembe kell venni, mert ez utóbbiak 
érzékenyek a fagyra! Ebben a hónapban 
már szedhetjük az időben elvetett hónapos 
retket és fejes salátát. Mindkettő nagyon jó 
vitaminforrás és hosszú téli időszak után. 

A korai gyomok természetesen szintén 
jelentkeznek, amik ebben a legjobb védeke-
zés egy kis testmozgással járó kapálás, 
gyomlálás. Ha erre kevesebb időt szánunk 
talajtakarást, úgynevezett mulcsozást is 
alkalmazhatunk. Ez fűnyesedék, fakéreg 
őrlemény vagy akár szalma is lehet. El-
nyomja a gyomokat és nedvesen tartja a 
talajt. Jó munkát mindenkinek!  

Szabó János

„Vers Ünnepén 
Verset Mondok”

Szeretettel várjuk a hallgató közönséget, 
valamint a versenyszellemű jelentkezőket, 
2014. április 11-én, 17 órakor a Költészet 
Napja alkalmából megrendezésre kerülő 
versmondó versenyünkre.

A verseny helyszíne: 
Csabrendek Község Könyvtára
Jelentkezni lehet a könyvtárban Farkas 

Szabina Judit könyvtárosnál
Jelentkezési határidő: 2014. április 6.
Szavalóversenyünk jelentkezési feltételei 

és kategóriái:
- A versenyen bármely, akár kedvenc, 

szabadon választott költeménnyel lehet 
indulni.

- A zsűri tagok és a közönség előtt egy 
vers elmondásának időbeli terjedelmére 
max. 3 percet tudunk biztosítani.

- Nevezési kategóriák:
o Általános Iskola alsó tagozat
o Általános Iskola felső tagozat
o Versmondók 15 és 25 év között
o Versmondók 26 éves kortól
Versenyünkre jelentkezni a könyvtár-

ban  személyesen  vagy  e -ma i lben 
(szabinajuditfarkas@gmail.com) lehet 
az elmondani kívánt vers címének meg-
jelölésével! 

Szeretettel várunk mindenkit!

A Csabrendek-Sümeg 
Sporthorgász Egyesület hírei

2014 márciusában újabb „horgászdiplo-
máciai” sikert könyvelhetett el Egyesü-
letünk. Rengeteg levélváltás, képzésen 
való részvétel, vizsga és persze anyagi 
áldozatvállalást követően országos hatás-
körű állami horgász-vizsga bizottságot 
alakíthattunk. Veszprém megyében a 
regionális Bakony-Balaton Horgász Szö- 
vetség közreműködésével,  melynek 
Hegedüs Ákos titkárunk is elnökségi tagja, 
négy horgász-vizsga bizottság alakulhatott 
meg. Ezek a Veszprémi-, Várpalotai-, Ba-
latonalmádi- és a Csabrendek-Sümegi 
vizsgabizottság. Egy bizottság 3 főből 
kell, hogy álljon, ezért egyesületünkből 4 
fő szerzett jogosultságot, így garantálható, 
hogy a három fős bizottságot mindig ki 
tudjuk állítani. Név szerint Tanai Tamás és 
Hegedüs Ákos vizsgabizottsági elnökök, 
illetve Molnár János és Vajda Attila vizs-
gabizottsági tagokból kerül ki a 3 fős 
bizottság. Vizsgáztatásra alapesetben min-
den hónap második péntekén 17 órától 
kerül sor. A következő vizsgaidőpont: 

2014 április 11. A hor-
gászvizsga helyszíne a 
csabrendeki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület, Csabrendek Árpád u. 4. szám 
alatti clubhelyisége. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani az Egyesületnek, illet-
ve Elnökének, Mezei Józsefnek, hogy a 
vizsgát ezen a színvonalas helyen tarthatjuk 
meg! A vizsgára előzetes jelentkezés szük-
séges, ami az Egyesület http://csabrendek-
sumeg-she.bbhsz.hu című honlapján a 
„horgászvizsga” menüpontban elérhető 
jelentkezési lapon lehetséges. Itt minden 
információ elérhető a vizsgáról, illetve 
letölthető felkészülési anyag is. Aki nem 
rendelkezik internet eléréssel, papír alapon 
is jelentkezhet, ehhez minden információ 
elérhető Hegedüs Ákos titkártól a 30/9211-
297 telefonszámon. A sikeres vizsgát tett 
horgászok állami vizsga-bizonyítványt kap-
nak, amellyel bármely horgászegyesület 
tagjaivá válhatnak. Természetesen hozzánk 
is beléphetnek tagnak!      Hegedüs Ákos 

HE titkára

A Panon Térség Fejlődéséért 
Közhasznú Alapítvány szeretettel vár 

minden érdeklődőt

a Pannon Térség Ifjúsági 
Értékőr Hálózat az Éltető 

Balaton-felvidékért 2. (sümegi 
kistérség) projektjének Helyi 

értékek rendszerezését elindító 
rendezvényére.

A rendezvény időpontja: 
2014. március 29., szombat 10 óra

A rendezvény helyszíne: Csabrendek, 
Árpád u. 4. (Művelődési Ház)

A rendezvény témája: 
Helyi értékek felkutatása, 

rendszerezése

Szeretettel várjuk a csabrendeki 
fiatalokat!

MEGHÍVÓ
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Kedves Csabrendeki Lakók!
Farkas Szabina Judit vagyok, szeretettel 

köszöntök mindenkit. 2014. március el-
sejétől könyvtárosként dolgozom a köz-
ségi könyvtárban. Ezúton is szeretnék be-
mutatkozni, néhány sort írni magamról.

Kilenc évvel ezelőtt végeztem a Kapos-
vári Egyetem Tanítóképző Főiskola Pe-
dagógiai Karán, informatikus-könyvtáros 

és kommunikáció-bölcsész (újságíró) sza-
kon. Szeretettem volna akkor ezen a te-
rületen elhelyezkedni, újságíróként vagy 
televíziósként dolgozni, azonban akkor 
erre sajnos nem volt lehetőség, a pénzügyi 
szféra felé irányult az életem.

Éveken át banki terülten dolgoztam Bu-
dapesten, Kaposváron, Keszthelyen és 
legutóbb Tapolcán. Megszerettem ezt a fajta 
munkát, ügyfélreferensként, tanácsadóként 
emberekkel foglalkozhattam.

Mégis úgy érzem, „most jött el az én 
időm”, humános beállítottságomhoz illő, 
testhezálló munkát kaptam most Csabren-
deken, könyvtárosként.

Több helyen is éltem már, éveken át 
lakóhelyem volt a nagyváros, majd Ka-
posvár, Hévíz és Keszthely is. Lassan egy 
éve már, hogy kisfiammal Csabrendekre 
költöztünk. Sok helyen megfordultam már, 
köszönhető ez annak is, hogy több mint 

10 éven keresztül élő muzsikát szolgáltató 
zenekarok énekese voltam, szinte bejártuk 
az országot.

Mégis, ez a hely lett a legkedvesebb 
hely a számomra, mint sok szép dolog az 
életemben, a település és a rendeki hegy is 
versírásra ihlet, ihletett.

Szeretek énekelni, s örülök, hogy ma-
gántanárnál tanulhattam annak idején, és 
mondhatom azt is, hogy az éneklés és a 
színpadi szereplés mellékállásommá vált.

Szeretem a családomat, a rendeki he-
gyet és szeretek az új munkahelyemre, a 
könyvtárba bejárni.

Telis-tele vagyok ötletekkel, álmokkal. 
Szeretném, hogyha a könyvek újra „életre 
kelnének a polcokon”, szeretném, ha a 
„csendet kérünk” tábla mellett újra halk csa-
csogás, halk nesz töltené meg a könyvtár 
termeit.

Hogy mit szeretnék még? – Írtam erről is 
egy verset:

„Úgy szeretnék madár lenni”

Úgy szeretnék madár lenni,
szárnyaimat kettétárni.
Felszállni majd jó magasra,
s onnan nézni majd kis falumra.

Úgy szeretnék madár lenni,
házak felett elrepülni.
Más helyekre tovaszállni,
s újra-újra hazavágyni.

Úgy szeretnék madár lenni,
boldogságom hírét vinni.
Rendek hegyének csodáját,
a világnak megmutatni.

Úgy szeretnék madár lenni,
ékes hangon énekelni.
Csúcsos-hegy lábánál
szép életem végigélni.

KID DANCE 
gyors hírek

Egyesületünk idén már 2 versenyen is 
megmérettette magát. 2014. február 23-
án Várpalotára utaztunk az első ízben 
megrendezésre kerülő Crystal Kupára. 

A versenyre 3 csoporttal 8 koreográfiát 
neveztünk, melyeket a zsűri az alábbiak 
szeirnt értékelt:

– gyerek korcsoport (10-14 éves): akro-
batikus rock and roll – 1. hely, hip-hop 3. 
hely

– junior korcsport (15-17 év): show tánc 
– 3. hely, mazsorett – 4. hely, hip-hop – 5. 
hely

– felnőtt korcsoport (18 évtől): akrobati-
kus rock and roll – 1. hely, mazsorett – 3. 
hely, hip-hop – 4. hely.

Itt jegyeznénk meg, hogy a mazsorett 
és show tánc koreográfiáinkat egy ún. 
open (szabad) kategóriában értékelték. Ide 
azokat a produkciókat sorolták, amikből 
nem volt elég nevező, s így összevonásra 
kerültek, vagyis egymástól nagyon eltérő 
táncokat helyeztek egy kalap alá. A hip-
hop kategóriánál pedig nem választották 

külön a junior és felnőtt korosztályt. 
Mindezek tükrében úgy érezzük, nagyon jól 
szerepeltek csoportjaink!

2014. március 2-án ismét részt vettünk a 
Veszprémi Connector Táncfesztiválon, ahol 
a hazai csapatok mellett Szerbia, Szlovákia 
és Lengyelország is képviselte magát. A 2 
napos rendezvényen 12 stílusban 73 csoport 
csaknem 1500 táncosa mutatta be tudását a 
11 tagú szakmai zsűrinek. Egyesületünktől 
a „2 nagy” csoportot neveztük.

A felnőttek a Mirrors című akrobatikus 
rock and roll produkciójukkal a dobogó 
2. fokára léphettek. A hip-hop pedig egy 
nagyon erős kategóriának bizonyult, sok 
résztvevővel, ahol mind a junior, mind a 
felnőtt csapat a középmezőnyben végzett.

Köszönjük az Önkormányzatnak, szülők-
nek, hozzátartozóknak, hogy segítettek a 
gyerekek utaztatásában, a táncosoknak, 
koreográfusoknak a kitartó munkát. 

További sok sikert!! 
KDE vezetősége

20 éves a Vadvirág Nyugdíjas Klub
A helyi nyugdíjasok 2014. március 8-án, szombaton ünnepelték klubjuk fennállásának 

20. évfordulóját. Ez alkalomból szerény keretek között, régi és új, rendszeres és ritkábban 
résztvevő tagjaikat is meghívták a közös ünnepségükre, amelynek az Aranyoroszlán 
Vendéglő adott helyet. A helyi Önkormányzat részéről titokban szerveztünk meglepetés 
műsort és ajándékokat az ünneplők részére. Turcsi József polgármester köszöntötte és 
méltatta a közösség sok éves munkáját, példamutató, közösségformáló szerepét. Kiemelte 
Szabó Károlyné Erzsi néni vezető több évtizedes, áldozatos munkáját. 

A köszöntőt követően a Kid Dance Egyesület rövid műsorát és az óvodás néptáncos 
csoport bemutatóját láthatta a megilletődött közönség. Majd érkezett az óriási születésnapi 
torta tűzijátékkal. Nőnap lévén, a hölgyeknek járó virág sem maradhatott el. A finom vacsora 
után sokáig beszélgettek az ünnepeltek diszkrét zene mellett, amit Szilágyi Franciska 
szolgáltatott-e jeles alkalomból.

Ezúton is kívánunk a Klub tagjainak jó egészséges, tevékeny, szép nyugdíjas éveket! 
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Farsangtemetés
Köszönjük a csabrendeki Önkormány-

zatnak hogy idén is sor kerülhetett az 
immáron 3. alkalommal megrendezett far-

sangtemetésre. Részünkről nagy készülő- 
dés előzte meg ezen eseményt. A lelki-

ismeretes próbák és a Farsang Gazsi 
(szalmabábú) elkészítése mind-mind fer-
geteges élményt hozott kis csapatunk tagjai 

közé. A korábbi évekhez hasonlóan most is 
nagy érdeklődés övezte az eseményünket. 

Szokásosan felvonulással kezdtük a mű-
sorunkat ami nagy zajkeltéssel járt, hogy 
községünkből is kiűzzük a telet.

A hangos tarka-barka felvonulás után 
kezdődött a vicces temetés ahol elégetésre 
került nagy sírás közepette a telet jelképező 
szalmabábú. 

Majd zeneszó és viadalom mellett 
megtartottuk a Bolond Esküvőt, hogy a 
násznép is jól érezze magát. Mindezek után 
Táncházban illetve a Batyusbálban ked-
vére rophatta mindenki, ameddig jól esett. 

Köszönjük a csabrendeki és a Sümegi 
Néptánccsoport színvonalas fellépését és 
Sümeg Várkapitányának a lovas kocsit, 
valamint a Nyirettyű Népzenei együttesnek 
és Szilágyi Franciskának hogy húzták a talp 
alá valót.

Továbbá köszönjük Molnár Ildikónak 
csoportunk vezetőjének a felkészítést, aki 
már 4 éve egyengeti kiscsoportunkat.

Csoportunk tagjai: Adorján Alexandra, 
Bódai Anasztázia, Bíró Krisztián, Barta 
Enikő,  Barta  Dorottya,  Horváth  Marti-
na, Soós Veronika, Soós Erika, Soós 
Roland,Vági Virág Viktória.

Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó 
hangulatban és hagyományokhoz híven 
tarthatjuk meg a farsangtemetést.

Adorján Alexandra 

Tisztelt Állampolgárok!

A parkokban, játszótereken található 
növények és eszközök a helyben élő 
emberek pihenését és szórakozását 
szolgálja, ezért kérem, hogy vigyáz-
zunk az itt található növényekre és 
eszközökre.

A hatályos jogszabály értelmében 
„TILOS a fás szárú növények fe-
lületének jogellenes megsértése, 
csonkítása, továbbá részeinek köz-
vetlen vagy közvetett károsítása”, 
ezért kérem, hogy fordítsanak fokozott 
figyelmet a játszótéren tartózkodó 
gyermekekre, hiszen a játék során, 
a növények kipusztításával, saját la-
kókörnyezetükben okoznak károkat.

Turcsi József
polgármester

Nõnapi 
ajándékmûsor

A Csabrendeki Önkormányzat március 
7-én este Nőnapi ajándékműsorral kö-
szöntötte a községben lakó lányokat, asz-
szonyokat. Turcsi József polgármester 
köszöntője után Ihos József humorista 
okozott vidám perceket régről ismert stí-
lusában. A műsor végén egy szál virággal 
kedveskedtünk a hölgyeknek.

FELHÍVÁS!

A tavasz első hírnöke községünkben


