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Tájékoztató Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselõ-testülete január 29-i ülésérõl

NAPIREND ELŐTT: Turcsi József tá- 
jékoztatója az átruházott hatáskörben ho- 
zott  döntésekről  és  a  lejárt  határidejű 
határozatokról teljesítéséről

NAPIREND
1. Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  rendeletalkotása 
a köztemetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről 
szóló  13/2013.  (IX.13.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról
2.  I.  Az  Önkormányzat  916/33  hrsz-ú 

önkormányzati  ingatlan  55  m2  nagyságú 
területrészének értékesítésére vonatkozó la-
kossági kérelméről döntés 
II.  Csabrendek  Község  Önkormányzata 

Képviselő-testületének  rendeletalkotása  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal 
való  gazdálkodás  szabályairól  szóló 
16/2012.  (IX.8.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról
3. Csabrendek, Kossuth u. 12. szám alatti 

önkormányzati lakás bérbeadásáról döntés
4.  A  polgármester  2014.  évben  igény-

be  vett  időarányos  szabadságának  megál-
lapítása és 2015. évi szabadságolási ütem-
tervének jóváhagyása
5.  Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
6.  Csabrendeki  Települési  Értéktár  Bi-

zottság beszámolója és annak elfogadása

Magyar Kultúra Napja
1989  óta  ünnepeljük,  január  22-ét,  a 

Himnusz  születésnapját  a  Magyar  Kultú-
ra Napjaként,  ugyanis  1823-án  ezen  a  na- 
pon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, 
tisztázta  le  annak  kéziratát. Az  évforduló-
val  kapcsolatos megemlékezések  alkalmat 
adnak  arra,  hogy nagyobb figyelmet  szen-
teljünk évezredes hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 

felmutassuk  és  továbbadjuk  a  múltunkat 
idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 
A művelődési  házban megtartott  ünnepi 

előadáson  Farkas  Szabina  Judit  előadásá-
ban  hallhattuk  a  Himnuszt.  Vendégeink 
voltak  a  devecseri  Gárdonyi  Géza  Közös 
Fenntartású  Általános  és  Alapfokú  Mű-
vészeti  Iskola  diákjai  és  tanárai-,  Ihászné 
Szabó Katalin tagozatvezető és Ormándla-
ki Péter karnagy. A fúvószenekar előadása 
során  klasszikus  és  modern  darabokat, 
ismert  filmzenéket  is  hallhattunk  a  még 
általános  iskolás,  tehetséges  tanulóktól. 
Köszönjük  a  szép  élményt,  amellyel meg- 
emlékezhettünk e jeles eseményről.     

Mógerné Molnár Ildikó 

A 2015-ös év elsõ babája
A  2015-ös   év   e lső 

babája a január 1-jén 
Keszthelyen  született Lu-
kács Dóra. Kovács Andrea 
és Lukács József,  Dórika 
szülei  a  kislányt  2014. 
december  31-re  várta, 
végül a kislány január 1-ét 
választotta szülinapjául. A 
3200  grammal  és  50  cm-
el  született Dóra  a  család 
második  gyermeke,  a 
nagy  testvér  szerepét  a  8 
éves Dávid tölti be. 
Dórát  és Édesanyját  ja-

nuár  19-én  ünnepélyesen 
is  felköszöntöttük  Turcsi 
József Polgármester Úrral 
együtt,  mint  az  év  első  csabrendeki  új- 
szülöttjét.  A  tavalyi  évben  hagyomány-
teremtő szándékkal elindított felköszöntést 
ezt követően minden évben meg szeretnénk 
tartani.  Lukács  Dóra  nemcsak  az  év  első 
csabrendeki  újszülöttje  címet  kapta  meg, 
de  ő  lett  az  év  első  Keszthelyen  született 
babája is.
Ezúton  szeretném  örömömet  kifejezni  a 

tavalyi évben megnövekedett születésszám 

iránt  is:  amíg  a  2013-as  évben  19,  addig 
a  2014-ben  már  32(!)  gyermek  született 
Csabrendekre.  Bízom  benne,  hogy  ez  a 
növekedés  megmarad  az  idei  évben  is. A 
jelenlegi várandós  létszám ad némi okot a 
bizakodásra:  a  tavalyi  év  januárjában  15, 
jelenleg pedig 16 kismama várja gyermekét 
/gyermekeit. Ui: Dórikát azóta már 2 kisfiú 
is követte a 2015-ös babák sorában. 

András-Kondor Anett területi védőnő

2015. március 7-én,  szombaton  18 
órai kezdettel a helyi Művelődési Ház-
ban,  Nőnapi  ajándékműsor  keretében 
ismét  községünkben  fogadjuk Weszely 
Ernő harmonikaművészt! Az előadás-
ra természetesen a hölgyek férfi kísérőit 
is sok szeretettel várjuk!

Nõnapi Ajándékmûsor 
Weszely Ernõvel
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V. Rejtvényfejtõk Napi rendezvény

Február 3-a a magyar rejtvényfejtők nap-
ja  2007  óta,  annak  emlékére,  hogy  ekkor 
jelent meg  először  1957-ben  a  közkedvelt 
rejtvénymagazin,  a  Füles.  Községünk  lel- 
kes  rejtvény  készítője,  Judi Gergő támo-
gatásával  immár ötödik alkalommal került 
megrendezésre január 31-én Csabrendeken 
is  a  Rejtvényfejtők  Napja.  A  szombat 
délutáni  programnak  a  községi  könyvtár 
adott  helyet. Az  idei  évben  13  versenyző 

nevezett  junior,  felnőtt  vagy  csapat  ka-
tegóriában.  A  mindenki  számára  kötelező 
szellemi  totó-t  követően,  mindenki  maga 
választhatta  a  neki  szimpatikus  rejtvé-
nyeket. A megoldásra mindenkinek másfél 
óra  állt  rendelkezésére.  Jómagam  az  idei 
évben  először  neveztem  a  versenybe,  bár 
nem vagyok rendszeres rejtvényfejtő. Szá- 
momra  is  meglepő  gyorsasággal  kerített 
hatalmába  a  versengés  láza,  nagy  izga-

lommal  fogtam  hozzá  az  újabb  és  újabb 
kihívást,  érdekességet  rejtő  feladatoknak. 
Megtalálható  volt  itt  a  különbségkereső, 
szókereső,  szóbeírós,  hagyományos, 
scrabble  és  olasz  típusú,  valamint  mo-
zaikrejtvény és sudoku feladvány egyaránt. 
Minden feladatot Gergő erre a napra maga 
készítette! A megoldásra kijelölt idő szinte 
észrevétlenül  elrepült. Amíg  a  javítás  és  a 
végső  eredmények  összegzésre  kerültek, 
addig  lazításként  frissítőt  kínáltunk  a 
tucatnyi résztvevő számára. Az eredmények: 
junior  kategóriában  I.  helyezett:  Hegedüs 
Benedek, felnőttek között (akik a legtöbben 
voltak)  nagy  fölénnyel  nyert  Judi Jenőné, 
a  csapatok  versenyében  pedig  a  Manók 
csapata  (Istenes Kitti, Istenes Noémi, 
Horváth Felícia)  érdemelte  ki  az  első 
helyet.  A  helyezetteknek  járó  díjazáson 
kívül Gergő minden első helyezett  részére 
egy  olyan  rejtvényt  készített,  amelynek 
megfejtése a nyertes saját neve! 
Mindenki nevében állíthatom, hogy kel-

lemes  délutánt  tölthettünk  egymás  és  a 
feladványok  társaságában!  Judi  Gergőnek 
ezúton is nagyon köszönjük a feladványok 
elkészítését! 
Reméljük, jövőre még többen csatlakoz-

nak hozzánk!   
Mógerné M. Ildikó 

Szent Lõrinc Plébánia Értesítõje
Tisztelt Csabrendeki Testvéreim! 

Szeretettel  tudatom,  hogy  az  idei  évben 
az elsőáldozás, Anyák Napján, május 3-án 
a 10 órakor kezdődő szentmise keretében 
lesz!  Elsőáldozó  lehet,  aki  rendszeres  hit-
oktatásban részesül, rendszeresen részt vesz 
a  szentmiséken,  illetve  az  alapvető  hittant 
elsajátította!
Az elsőáldozó gyermekek szüleinek idő- 

közben  lesz  szülői  értekezlet,  amiről  tájé-
koztatni fogom a gyermekek által, illetve a 
templomi hirdetésekben!
A bérmálás, május 31-én, a 10 órakor 

kezdődő  szentmise  keretében  lesz-,  a  bér- 
málás szentségét előreláthatólag, Dr. Márfi 
Gyula  veszprémi  érsek  szolgáltatja  ki! 
Bérmálás  szentségében  a  8.  osztályos  ta- 
nulók részesülnek, valamint azon felnőttek, 
akik valamilyen okból eddig elmulasztották, 
továbbá,  akik  részt  vesznek  rendszeres 
hitoktatáson  és  szentmisén,  illetve  az 
alapvető hittant elsajátították!

Külön kérem, aki szeretne megbérmálkozni, 
az  mielőbb  jelentkezzen  a  plébánián! 
Mint  ismert,  aki  nincs  megbérmálkozva 
az  keresztszülői  tisztséget  sem  vállalhat, 
bérmaszülő sem lehet, valamint a házasság 
szentségénél  is  fontos  a  keresztény  nagy-
korúság!  Szintén  lesz  a  bérmálkozó  fia- 
talok szüleinek is értekezlet, amiről fogom 
tájékoztatni  időközben!  A  megadott  elő-
készületi  órákon  kötelező  a  részvétel, 
kivéve, ha valaki beteg!
Köszönetemet  és  hálámat  fejezem  ki 

mindazon  adományozóknak,  akik  tombola 
felajánlással  támogatták  plébániánk  tevé-
kenységét!  Az  egyházközségi  bál  nagyon 
jól  sikerült,  igazán  jó  volt  a  hangulat  és 
színvonalas! Már készülünk a következőre!  
Március  végére  a  templomtornyot  be- 

állványozzák,  és  kezdődhet  a  toronysisak, 
a  kereszt,  az  óralapok  időtálló  tűzzománc 
lapokra  való  cseréje,  továbbá  a  tetőszer-
kezet megerősítése, a palafedél eltávolítása 
és cseréppel való újrafedése, s végül a teljes 

hajó restaurálása! Óriási költségek vannak, 
ezért  tisztelettel  kérem,  aki  szívűgyének 
tartja Csabrendek  tempomának megszépü-
lését,  az  anyagilag  járuljon  hozzá!  Min-
den  bizonnyal  gyűjtésre  szorulunk,  ezzel 
kapcsolatosan  a  Hírharang  későbbi  szá-
mában  tájékoztatni  fogom  a  segíteni 
akarókat!

Február 18-án,  Hamavazószerdával 
(szigarú  böjt)  elkezdődik  a  Nagybőjti 
Időszak,  Húsvétra  való  lelki  előkészület! 
Nagyböjt péntekjein keresztútat végzünk a 
templomban, péntekenkét böjt van, ami jót 
tesz a test és lélek egyensúlyának! 

Március 26-28. között Triduumot (nagy-
böjti  lelkigyakorlat)  tartunk  templomunk-
ban, hogy  igazán  felkészülhessünk Húsvét 
méltó  megünneplésére.  A  lelkigyakorlatot 
előreláthatólag,  Barbut Péter,  Nagyváradi 
Egyházmegyés  plébános  tartja!  Szeretettel 
várom a lelkiszomjazókat!

Csabrendek, 2015. nagyböjt kezdetén 
Mezei András plébános
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Karácsony után farsang Mesedombon!
… „Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a 

kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a 
máktörő. Heje-huja vigalom, habos fánk a 
jutalom mákos patkó, babkávé, ez aztán a 
parádé!”…
…Aranyos  kis  jel-

mezekbe  öltözve  töb- 
bek között ezt a farsan-
gi  dalt  is  énekelték 
k i c s i   óvodá s a i nk 
az  óvodai  farsangon 
február 3-án. 
A  farsang  a  tavasz-

várás  pogány  kori, 
igen  változatos  képet 
mutató  ünnepeiből 
nőtt  ki,  gyakorlatilag 
a  zajos  mulatozás, 
a  tréfacsinálás,  a  bo-
londozás,  az  eszem-
iszom  és  a  maskarák 
időszaka. 
Az  előző  évekhez 

hasonlóan  idén  is 
megadták a módját 
ennek  az  ünnepnek, 
azaz  a  „télűzés”  ha- 
gyományának  a  Me- 
sedomb  Óvodában.  Ötletesebbnél  ötlete- 
sebb jelmezek elevenedtek meg a csoport-
szobákban,  finomabbnál  finomabb  süte- 
mények,  édességek  kerültek  az  óvodás 
méretű,  kicsi  asztalkakrákra  a  szülők 
jóvoltából,  és  az  óvó  nénik  sem  a 
hagyományos  óvodás  köpenyt  viselték 
aznap.  Hiszen  akadt  köztük  olyan,  aki 
bohócnak,  ovis  kislánynak  vagy  éppen 
plüssmaciját  erősen  szorongató  pizsisnek 
öltözött. Néhány anyuka is tréfásra vette az 
aznapi öltözetét, és ha csak egy órácskára is, 

de megalakult az öt csoport mellé a hatodik 
is  az  óvodában;  a Nagyon  - Nagycsoport! 
Igazán jó lenne, ha a jövő évben még több 
tagja lehetne ennek a rögtönzött csoportnak.

A  színvonalas,  mosolyfakasztó  farsangi 
műsoruk igazi élmény volt idén is, dicséret 
jár érte a jelmezekbe bújt óvó néniknek és a 
gyerekeknek egyaránt.
Még  mi  felnőttek  felnőtt  farsangi  bá-

lokban mulatunk februárban, addig a kicsi 
gyerekek  az  óvodában,  vagy  az  iskolában 
rendezik meg saját mulatságaikat. 

És ugye milyen jó nekünk szülőknek? Mi 
részt vehetünk az ő farsangi bulijukon!

Farkas Szabina Judit

Tájékoztató a Képviselõ-testületi ülés 
2015. február 12-i ülésérõl

NAPIREND ELŐTT: 
Turcsi József polgármester  tájékoztatója 

az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről,  jelentés  a  lejárt  határidejű  határo-
zatokról 

NAPIREND
1. Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  rendeletalkotása  az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
2.  Csabrendek  Község  Önkormányzata 

Képviselő-testületének  rendeletalkotása 
szociális  és  gyermekvédelmi  igazgatásról, 
ellátásokról  és  szolgáltatásokról  szóló 

5/2011.  (VI.6.)  önkormányzat  rendelet 
felülvizsgálatáról
3.  Települési  ügysegédi  feladatok  ellá-

tására vonatkozó megállapodásról döntés
4. A könyvtár  és művelődési  ház  nyitva 

tartásának  felülvizsgálata,  könyvtárosi 
munkakör ellátásáról döntés
5.  Mezőgazdasági  utak,  árkokból  szár-

mazó faanyag értékesítéséről döntés
6.  Tájékoztató  a  2014.  évben  nyújtott 

támogatások teljesítéséről
7. A KEOP-4-10.0/N/14-2014-0115 azo- 

nosító  számú  pályázathoz  önerő  biztosí-
tásáról döntés

Tájékoztató Csabrendek, Hosz- 
tót, Szentimrefalva, Veszprém-
galsa, Zalaszegvár Községi 
Önkormányzatok Képviselõ-tes- 
tületei 2015. február 12-i ülésérõl

NAPIREND
1.  Csabrendeki  Közös  Önkormányzati 

Hivatal  2015.  évi  költségvetésének  tár-
gyalása
2.  Csabrendeki  Közös  Önkormányzati 

Hivatal  alapdokumentumainak  felülvizs-
gálata
3.  Csabrendek  és  Környéke  Szociális 

Társulás  2015.  évi  költségvetésének  véle-
ményezése
4.  Beszámoló  az  Észak-Balatoni  Térség 

Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Ke-
zelési  Önkormányzati  Társulás  2014.  évi 
tevékenységéről

községi összefogással 

2015. március 21. 
szombaton délután

a csabrendeki Mûvelõdési Házban 

Kicsi Hanna  további  támogatására, 
harmadik  születésnapjára  újabb  kon- 
certet rendezünk sok-sok ismert előadó 
részvételével.
A  fellépők,  akik  eddig  jelezték 

támogató részvételüket: 
Deresedő  Wild  Gerlicék,  Potya-

utasok  Tánczenekar,  Papatyi  Tóth 
Tünde,  Horváthné  Hollenczer  Anita, 
Kid Dance Egyesület, Farkas Szabina 
Judit, Pintér Zoltán ….. és még nincs 
vége a fellépők sorának! 

Támogató  jegyek  rövidesen  kapha-
tók lesznek! Figyeljék a hirdetőket!

Információ: 
Művelődési Ház, Csabrendek 06-

20/3880-989, csabrendek.konyvtar@
gmail.com vagy a Facebook-on Hanna 
támogatói csoportjában.

Meghívó 

– Hanna születésnapi 
támogató koncert
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Ismét színvonalas Galamb kiállítás zajlott községünkben
A  helyi  Galamb-  és  Kisállattenyésztő 

Egyesület  szakmai  munkájának  köszön-
hetően,  minden  újév  elején,  magas  szín-
vonalú  kiállítás  látható  községünkben. 
Az  idén  január  16-18-a  között  zajlott 
rendezvénynek  most  is  az  Általános 
Iskola  Tornaterme  adta  a  helyet,  amely 
szinte  szűkősnek  bizonyult.  Az  óvodás 
és  iskolás  gyermekek  már  péntek  délelőtt 
megtekinthették a galambokat és  társaikat. 
Ismét  nagy  népszerűségnek  örvendett  a 
csivitelő, színes díszmadár sereg, akik helyi 
tenyésztő  jóvoltából  kiállítás  rendszeres 
vendégei már évek óta. A kiállítás nagyságát 
az  alábbi  számadattokkal  is  szeretnénk 
érzékeltetni:  558  kiállított  tenyészállat, 
ebből  543  galamb,  42  fajtából.  Kilenc 
díszbaromfi,  3  fajtából,  valamint  6  nyúl 
szerepelt, két  fajtát képviselve. Ezen kívül 
mintegy  50  egyedes  díszmadár  kollekció 
került  még  bemutatásra.  68  tenyésztő 
mutatta be tenyészegyedeit, Somogy, Zala, 
Vas,  Veszprém  és  Győr-Moson-Sopron 
megyékből  érkezve.  Számos  „kiváló”, 
illetve  „kiállításgyőztes”  minősítést  értek 
el a tenyészállatok. Az eseményt a számos 

helyi és vidéki látogató 
mellett  megtisztelte 
jelenlétével  Uhrner 
A n t a l ,   a   M a g y a r 
Galamb-  és  Kisállat-
tenyésztők  Országos 
Szövetségének  elnöke 
is.  A  szervezők  nagy 
örömére szolgált, hogy 
az  ugyanebben az 
időszakban,  Székes-
fehérváron  zajló  or- 
szágos  kiállítás  nem 
csökkentette  a  csab-
r e n d e k i   e s em é n y 
színvonalát .   Öröm 
volt  látni  a  díjátadón 
a  büszke  felnőtteket 
és  gyermekeket,  akik 
méltán  vették  át  az 
elismeréseket  szép 
madaraikért. Külön elismerést érdemelnek a 
tenyésztők azért is, hogy rohanó, a technika 
vívmányai  által  uralt  hétköznapokban 
is  hódolnak  ennek  a  szép  időtöltésnek. 
Köszönjük  az  egyesület  tagjainak  és  a 

támogatóknak, hogy sikeres  rendezvényük 
által  tovább  öregbítették  községünk  hír-
nevét!       Mógerné Molmár Ildikó 

Farsangoltak az iskolások is
Február  6-án,  pénteken  délután  14  óra-

kor  kezdődött  a  Farsangi  bál  az  iskola 
tornatermében,  ami  az  alsós  tanulók, 
tanítóik  és  a  szülők  részvételével  zajlott. 
Nagy  izgalom és készülődés  előzte meg  e 
fontos eseményt. Amíg gyermekek legfőbb 

gondja  a  jelmezválasztás  volt,  addig  a 
tanítók  és  a  szülői  munkaközösség  tagjai 
közös  erővel  a  tornaterem  díszítésének 
elkészítésén  fáradozott.  A  tanítók  sok 
vicces  feladattal,  a  szülők,  finom  házi 
süteményekkel  is  készültek  a  bálra. 
A  rendezvény  az  osztályok  jelmezes  fel-
vonulásával  kezdődött.  Találgatgattunk 

eleget, kit is rejt, mit is ábrázol a maskara, 
de végül mindenki bemutatkozott. Az alsós 
tanító  nénik  cowboy-nak  öltöztek, Gyuri 
bácsi  pedig  sheriff  volt.  Az  osztályok 
között  zajló  versenyek  is  a  vadnyugat 
témaköréhez  kapcsolódtak,  volt  célba 

dobás és arany gyűjtés, de nem maradhatott 
el a táncverseny sem. A sok izgalom, tánc és 
futkosás után a buli végére minden gyerkőc 
kellemesen elfáradt.
A  felsősök  szintén  buliztak,  de  külön  a 

felső épületben, amihez nemcsak a hangos 
zeneszó, de sok vicces jelmez is dukált. 

Mógerné M. Ildikó

A képen baloldalról a második Uhrner Antal, a Magyar 
Galamb-és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének elnöke. 
A többiek a csabrendeki egyesület tagságának egy része.

„Lélekemelõ” 
– mentálhigiénés elõadás-

sorozat Vaski Ferenc 
közremûködésével

Az  előadások  helyszíne  a  csabrendeki 
Községi Könyvtár
2015. február 26., csütörtök 18 óra 
– Én és a gyermekem
2015. március 12., csütörtök 18 óra 
– Öregszünk, de győzzük!
2015. március 26., csütörtök 18 óra 
– Kamaszkorom örömei 
A részvétel díjtalan! Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!


