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Közös ünnepvárás csodája…
Községünk kulturális életének minden 

évben a Karácsony várás a legszebb idő-
szaka. Meghitt, változatos programok kí- 
nálatával adunk lehetőséget arra, hogy 
a hétköznapi rohanásban egy kicsit meg-
álljunk. Meghallgassuk a gyermekek ver-
seit, kinyissuk lelkünket a szép karácsonyi 
dallamokra, megálljunk a Betlehem előtt, 
köszöntsük egymást és tea, forralt bor 
mellett, finom sütemények társaságában 
beszélgessünk, örüljünk egymásnak. Az 
advent időszakában kicsit mindannyian 
az őszinte gyermeki várakozás állapotába 
kerülünk. Ilyenkor felnőttként is felcsillan 
szemünk, ha meglátjuk a Mikulást és há- 
lásan fogadjuk el a szaloncukrot. 

Elvarázsolnak bennünket az óvodások 
Luca-napi jókívánságai, és szavukra el-
hisszük, hogy úgy lesz. Meleg szívvel 
választunk ajándékot a vásárban, a szebb-
nél-szebb kézműves portékák közül, mert 
tudjuk, hogy biztosan meleg szívvel is 
fogadják majd. A közös Karácsonyi mű-
sorra pedig mindenki nagy izgalommal 
készül, óvodások és felnőttek egyaránt. A 
Betlehemi Láng fényénél sok szép előadást 
láthattunk az idei alkalommal is. Hallhattuk 
Polgármester Úr ünnepi gondolatait, a 
Süni és Katica csoport betlehemes játékát 
és verseit, dalait. Csodálatos dallamokkal 

ajándékozta meg a közönséget Szabina, 
majd hangszereik megszólaltatásával Barta 
Enikő és Gábor. A karácsony hangjai népi 
hangszereken is megszólaltak a Rezgő 
Rezeda Citerazenekar jóvoltából. Az ün-
nepi műsor szünetében ez alkalommal is 
megvendégeltük a hálás közönségek és az 
lelkes szereplőket. A színvonalas műsor 
folytatásában jeleneteket láthattunk a 3. 
osztályos tanulók és a helyi színjátszó 
csoport előadásában. A műsort a Kacagó 
Gerle Népdalkör zárta rendhagyó módon, 
nem népdalokat énekelve. A színjátszó 
csoport tagjai titokban, ajándékkal készültek 
részemre, az ötödik közös karácsonyt meg-
köszönve. A meghitt karácsonyi műsor és 
a meglepetés hatására nem csak nekem 
szöktek könnyek a szemembe. Mindannyian 
átérezhettük, hogy a legfontosabb dolog a 
szeretet és a hála!

Köszönöm mindenkinek, aki az Ad-
venti időszakban közreműködésével, se-
gítségével, szereplésével, adományával 
hozzájárult az ünnepi alkalmak sikeres 
lebonyolításához! Ezúton is köszönöm 
a színjátszók csoport tagjainak a figyel-
mességet és a sok segítséget, amivel egész 
évben támogatják munkámat!  
Hálával és köszönettel: 

Mógerné M. Ildikó

Magyar Kultúra     
   Napja

Óévbúcsúztató Bortúra
A sikeres Márton-napi bortúra alkalmával, a lelkes résztvevők kérésére, a karácsonyi 

és újévi ünnepek között, ismét szerveztünk egy kis barangolást szép hegyközségünkbe. 
A beköszöntött hideg idő ellenére is több mint negyvenen jöttek hívásunkra! Örültünk a 
viszontlátásnak, az új és a régi résztvevőknek egyaránt! Titokban kerámia boros poharakkal 
készültem ez alkalomból, és aki nem volt rest, és előre jelezte részvételét, az haza vihetett 
egy-egy emléket. A sok karácsonyi finomság után jól esett a séta a szabadban. A vicces 
játékok: ízek felismerése, célba dobás, gomb válogatása lencse közül és a kihagyhatatlan, 
a népszokásokra épülő szellemi totó csak fokozta a jó hangulatot. De főként a finom 
csabrendeki borok javítottak a kedélyünkön! Hamar előkerültek a hátizsákból az otthonról 
hozott finomságok, pogácsák, kalácsok, sütemények. A hideg szél ellen jól esett a tábortűz 
köré húzódni, főleg, mert a nyársra egy kis szalonna is akadt! Természetesen az alkalmat 
most is nótázással zártuk! Köszönjük a vendéglátást Kovács Istvánnak és Marikának 
valamint a Hoffman családnak! Reméljük, a titokzatos Szent Iván éji bortúrán még többen 
csatlakoznak hozzánk!                    Mógerné M. Ildikó

Babits Mihály: 
Új esztendõ beköszönt…(részlet)

„Új esztendõ beköszön
régi könyvben új lap
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót igér,
minden napja cél és
minden éje kéj.” 

Boldog új évet kívánunk 
a Hírharang valamennyi olvasójának!

A csabrendeki Községi Könyvtár 
és Mûvelõdési Ház tisztelettel hívja 

Önt és családját 
a Magyar Kultúra Napja 

alkalmával megrendezésre kerülõ 
elõadására.

Idõpont: 
2015. január 22., csütörtök 17 óra

Vendégeink lesznek: 
a Devecseri Zeneiskola 

tanulói és tanárai
A Himnuszt Farkas Szabina 
Judit elõadásában hallhatják!

Várjuk megtisztelõ részvételüket!



2015. Január2

KDE sikerek

Az idei tanév szeptemberétől egyesüle-
tünknél Ágh Viktória, a balatonfüredi Acro 
Dance Rock and Roll Sporttánc Egye-
sület egyik tanára tartja a rocky órákat. 
Táncosainkkal Viki hamar megtalálta a kö- 
zös hangot, s munkájuk gyümölcse már 
két 3. helyezés lett a 2014. december 14-
én megrendezett XVIII. Acro Dance Ka-

rácsony rendezvény Formációs Rock 
and Roll Táncversenyén. Az Acro 
Dance SE tanárai a Dunántúl számos 
helyén tanítják az akrobatikus rock and 
rollt, s a karácsony előtti versenyre 8 
település hozta el csoportjait. (Alsóörs, 
Balatonfüred, Csopak, Csabrendek, 
Keszthely, Székesfehérvár, Tapolca, 
Úrkút, Veszprém) Egyesületünktől a 
felnőtt és serdülő csapatok mérettették 
meg magukat, s mindkét produkcióval a 
dobogó 3. fokára állhattak fel a lányok!

Úgy gondolom, ez nagyon jó, bíz-
tató eredmény, hisz akkor még csak 3 
hónapja dolgoztak együtt ilyen felállásban 
a csapatok. jó magam pedig nem csak kí- 
sérőként izgultam végig a versenyt, hanem 
új szerepben, pontozóbíróként is kipró-
bálhattam magam. A lendületes verseny, 
egyben egy karácsonyi gála is volt, ahol 
a 33 versenykoreográfia mellett, több or-

szágos, európai sikereket elért látványos 
produkciót is láthattunk.

Az új évre táncosainknak további sok 
sikert, fénylő eredményeket, támogatóink-
nak és valamennyi Hírharang olvasónak pe-
dig Boldog Új Évet kívánok!

Turcsi Edina

A CSABRENDEK-SÜMEG 
SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
szeretettel meghívja Önt,

partnerét és barátait a
2015. február 14-én, szombaton,
19.00-tól tartandó Valentin-napi 

horgászbáljára,
a csabrendeki

„Arany Oroszlán” vendéglőbe!
A belépődíj 3000.- ft/fő, amely

a menükártyán szereplő
vacsorát is tartalmazza!

Menükártya:
Kínáló-tálakon:
• Vajon pirított fahéjas-almás 
 csirkemell-filé, sajtbundában,
• Kondás-pecsenye, 
 magyaros-gombás raguval,
• Rántott szelet 
 szezámmagos bundában,
• Pirított csirkecomb,
• Vegyes köret, savanyúság.

Desszert:
• Vegyes süti-tál

Zenél:  ADRENALIN RETRÓ 
 ÉS BULIZENEKAR!

TOMBOLA FŐDÍJ: 
Wellness hétvége 2 fő részére, 
3 nap, 2 éjszaka, svédasztalos 
félpanzióval, délben 
leves-büfével, 
fürdőbelépővel, 
frissítő masszázzsal!

Jelentkezéseket, befizetéseket, február 
12-ig tudjuk fogadni személyesen, vagy 
előzetes telefonos megbeszélés alapján 
az alábbi elérhetőségeken: 
- Hegedüs Ákos 06-30/9211–297,
- Hegedüs Ákosné 06-30/3488-782,
- Krizsán János 06-70/9469–430, 
vagy a trafik@t-online.hu e-mail címen!
Szeretettel várunk mindenkit!

Elhunyt Lasztovicza Jenõ 
országgyûlési képviselõ

Hosszan tartó, súlyos betegség után, éle-
tének 54. évében, január 8-án Lasztovicza 
Jenő országgyűlési képviselő, a megyei 
közgyűlés korábbi elnöke.

Politikai pályájára 1994-ben lépett, ami- 
kor a FIDESZ tagja lett. 1998-ban már 
a párt tapolcai elnöke, és ugyanezen 
évtől országgyűlési képviselő is. Ezt a 
mandátumot egészen haláláig magának 
tudta. Lasztovicza Jenő 2006 és 2014 kö-
zött elnöke volt a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének.

Csabrendek község lakói is számtalan 
rendezvényen találkozhattak vele szemé-
lyesen, hiszen községünk vezetésével jó 
viszonyt ápolt. Közvetlen, segítőkész, a 
problémák megoldására nyitott ember volt. 
Mindig kiegyensúlyozottság, nyugalom, 
méltóság jellemezte és így viselte súlyos 
betegségét is. Községünk lelkiismeretes 
pártfogót veszített el személyében. 
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A Szent Lõrinc Plébánia 2014. évi beszámolója 
Tisztelt Csabrendeki Testvéreim!
Az egyházközség plébánosaként szeretném megosztani az elmúlt 

esztendő eseményeit, hitéleti tevékenységét mindazokkal, akik egy 
közösséget alkotnak a plébániával.

 Csabrendek Nagytárkány Nyirespuszta
Temetés 28 1 
Keresztelés 36 7 1
Elsőáldozás 29 4 
Bérmálás 6  
Házasságkötés 4  

Plébániánk hitéleti és közösségi eseményei 2014-ben:
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a Jóistennek!
Egyházközségi bál, Ministráns találkozó Veszprémben, Testületi 

kirándulás Budapestre, Triduum Húsvétra, Elsőáldozás, Anyák 
napja, Zarándoklat: Salzburg – Passau – Altötting, Zarándoklat: 
Zirc – Pannonhalma – Bakonybél, Búcsú: Szent Lőrinc ünnepén, 
Ministráns tábor: Csesznek – Pannonhalma – Győr – Pápa, 
Zarándoklat: Pécs – Máriagyűd – Villány, Búcsú: Szent Mihály 
temetőkápolnában, Búcsú: Nyirespusztán kápolnaszenteléssel, 
Búcsú: Szent Cecília kápolnában, Búcsú mindegyik filiában, 
Advent: Ranolder János Katolikus Iskola, Karácsony – Szentcsalád, 
Szentségimádási napok, Te Deum

A plébánia nevében köszönetemet és hálámat szeretném ki-
fejezni mindazoknak, akik segítik egyházközségünk munkáját, 
többek között: a képviselő testületnek, a ministránsoknak, Baráth 
Ernőné és Ruska Jánosné asszonyoknak, akik a szentmise 
előkészítésében szorgoskodnak, Arany Nikolett, kántori szol-
gálattevőnek, az énekkarnak, továbbá az önkéntes segítőknek, 
a Rózsafüzér Társulatnak, az Önkormányzatnak, élükön Turcsi 
József polgármester úrnak, Gősi Zoltán, igazgató úrnak és a 
tantestületnek, a Művelődési Ház kultúrfelelősének, Mógerné 
Molnár Ildikónak, Auerné Éliás Zsuzsanna tanárnőnek, aki idő-
közönként a hitoktatásban kisegít! Végül, de nem utolsó sorban 
köszönöm a község lakóinak, akik bármiben segítettek, beleértve 
a rendszeres templomtakarítást, továbbá köszönöm az önkéntes 
hozzájárulásukat, amivel támogatják anyagilag egyházközségünket!

Örömmel tájékoztatom a kedves testvéreimet, hogy az idei 
évben, kora tavasszal hozzáfoghatunk a Szent Lőrinc templom 

külső felújításához! A tetőre nyertünk pályázaton támogatást, de 
ezzel egy időben szeretnénk a tornyot is újrafödni rézlemezzel, 
valamint az óralapokat is ki kell cserélnünk tűzzománc lapokra, 
amelyet rozsda nem emészt, továbbá ha már elkezdjük a tetőt, 
ésszerű lenne az egész templomhajót felújítani. Ez utóbbiakra 
szükség lesz adományozókra is, akik szívügyüknek tekintik a 
templom megszépülését, ezért tisztelettel kérem, hogy aki teheti, 
járuljon hozzá a munkálatok folyamán akár anyagilag, akár fizikai 
segítségnyújtással! A munkálatok elkezdésekor tájékoztatni fogom 
részletesen a közösségünket!

Az Istenszülő, a Béke Királynéja és a Magyarok Nagyasszonya 
közbenjárását és égi anyai szeretetét kérem! A gyermekeknek, hogy 
kapjanak igazi szülői gondoskodást, az iskolásoknak tanulmányi 
gyarapodást, a hitvestársaknak kölcsönös szeretetet, odaadást, 
az idősebbeknek sok örömet családjukban, közösségükben, az 
esetleges keresztek türelmes hordozását, a betegeknek türelmet és 
szerető ápolást, valamint mindenkinek hitbéli gyarapodást!

B.Ú.É.K. Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Csabrendek, 2015. január 1.

Mezei András plébános

Ismét elbúcsúztattunk egy esztendõt Nyirespusztán
December mindig nagy kihívást jelent 

a mi kis falunk életében, főleg a gyer-
mekeknek. A hónap elején a jó öreg, 
nagyszakállú, látogatta meg közösségünket. 
A vendégnek a gyerekek örültek a legjobban, 
akik versekkel és dallal köszöntötték őt, 
cserébe pedig egy-egy csomagot kaptak 
ajándékba. A Mikulás elmúltával jöttek a 
következő kihívások. Szorgos készülődés 
vette kezdetét. A gyerekek elsősorban 
a hagyomány ápolását tartották szem 
előtt: lázasan készültek a betlehemezésre, 
mellyel a helybeli és elköltözött vidéki 
rokonokat örvendeztetik meg évről évre. 
illetve a pásztorjátékra, amelyet már az 

új kápolnában mutattak be. Ez idő alatt 
felállították a falu fenyőfáját is a kápolna 
előtt. Advent negyedik vasárnapján, remél-
hetőleg hagyományteremtő célzattal, került 
megrendezésre a forralt borozás és teázás, 

egy kis hagymakarikás zsíros kenyérrel. 
(A mostani alkalom volt a második, hogy 
megrendezésre került.) A közelgő kará-
csonyi ünnepet két eseménnyel tettük még 
meghittebbé. Közös erővel megépítettük 
az első nagy betlehemet. Ez olyan kihívás 
volt, melyen kicsik és nagyok együtt 
dolgoztak. A másik ilyen meghitt esemény 
a borozás keretében zajlott, amikor szorgos 
gyerkőceink karácsonyi énekcsokrokkal 
hozták meg az ünnep hangulatát. Reméljük, 
hogy ezen események hagyománnyá vál-
nak, a régieket pedig mindig lesznek, akik 
ápolják és öregbítsék.     

Arany Nikolett 

Szeretettel hívom és várom a kikapcsolódásra vágyó 
csabrendekieket egyházközségünk farsangi báljára, 

január 31-én, szombaton 19:00 órai kezdettel!

• Zenél a Roulette tánczenekar
• Operett műsor Hertelendy Attila színművész előadásával

• Tombola (felajánlást elfogadunk)
Belépő: 2.800 Ft (vacsora és aperitif) 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

A Szent Lõrinc Plébánia 
egyházközségi bálja
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Tisztelt Lakosság, Kedves Olvasók!
A 2015. évtől kaptam kinevezést a 

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzői munkakörébe.

Még eléggé az év elején vagyunk, így 
először is nagyon boldog és eredményes új 
évet kívánok !

A jegyzői állásra benyújtott pályázatom-
ban részletesen kifejtettem, hogy tekintek a 
jegyzői hivatásra, mit gondolok a sokrétű 
közigazgatási munkáról, a minőségi feladat-
ellátás jelentőségéről. Ebből egy rövid 
részletet idézve szeretném az olvasókkal is 
megosztani, hogy milyen értékrend alap-
ján tervezem a hivatali munkavégzést: 

„A Sümegi járás 21 települését három 
önkormányzati hivatal öleli fel, emellett 
a járási hivatal nyújt még igazgatási szol-
gáltatást a lakosságnak. Fontosnak tartom, 
hogy az egyes hivatalok élén álló vezetők, 
de a közt szolgáló alkalmazottak között is 
konstruktív jó szakmai kapcsolat legyen, 
hogy az ügyintézés során a lehető legjobban 
tudjuk a lakosságot kiszolgálni.”

Úgy vélem, indokolt a lakosságnak rö-
viden bemutatkoznom, és erre a helyi újság 
kiváló lehetőséget nyújt.

Családommal Sümegen élek, két felnőtt 
korú gyermekem van, férjem a Volán tár-
saságnál dolgozik.

Általános iskolába Lesenceistvándon 
jártam, majd Kőszegen a Jurisich Mik-
lós Gimnáziumban érettségiztem. A jogi 
diplomát a Pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen szereztem 1987-ben. Az 
egyetemet levelező tagozaton végeztem, 
mellette minőségellenőrként dolgoztam a 
Tapolcai Szigetelőanyag-gyárban, majd 
1984-től első gyermekem születése után 
GYED-szabadságon voltam.

A közigazgatási pályát 1987-ben kezdtem 
az akkor még Ajkai Városi Tanácsnál, majd 
1988-tól két évig második gyermekemmel 
voltam GYED-szabadságon. 

1990 tavaszán az országgyűlési válasz-
tásokat követően kerültem a Sümegi Vá-
rosi Tanácshoz. Az őszi önkormányzati 
választások lebonyolításába már be tudtam 
kapcsolódni, ezt követően a tanácsrendszer 
önkormányzati rendszerré történő átala- 
kításának aktív részese lehettem. Szakmai-
lag komoly kihívásnak számított, és ma is 
szívesen idézem fel azokat az emlékeket, 
amelyeket arról az eufórikus lelkesedéssel 
áthatott időszakról őrzök. Az önkormányzati 
működés szervezeti kereteinek kialakítása, 
az önkormányzati autonómia tartalommal 
való megtöltése sok munkát, izgalmas és 
érdekes feladatot jelentett. 22 évet töltöttem 

a Sümegi Önkormányzat hivatalánál, 
különböző beosztásokban. Ügyintézőként 
kezdtem, voltam osztályvezető, 12 évig 
aljegyző és 5 évig jegyző.

2012. augusztus 1-jétől a Káptalanfai 
Körjegyzőség jegyzője voltam öt hónap 
időtartamban. 2012. év végével a Kápta-
lanfai Körjegyzőség szervezeti önállósága 
megszűnt, a Sümegi Önkormányzat hiva-
talához csatlakozva jött létre a Sümegi 
Közös Önkormányzati Hivatal.

Az én szakmai életutamban is fontos 
fordulópontot jelentett a 2013. év kezdete. 
A kialakuló járási rendszerben kaptam 
feladatokat, 2013-ban Ajkán, 2014-ben 
pedig Tapolcán dolgoztam. Újszerű és 
izgalmas kihívást jelentett ez is, a maga 
nehézségeivel, a felmerülő problémákkal, 
sikerekkel és kudarcokkal. A járási rendszer 
alapvetően a szigorú szabályozottsággal 
jellemezhető államigazgatási feladat-el-
látás szervezeti kereteit jelenti, és az önkor-
mányzatra érvényes autonómia, a települési 
szintű gondoskodás és a lakossággal, 
intézményekkel, civil szervezetekkel va- 
ló sokrétű kapcsolatrendszer kevésbé 
hangsúlyos. Ez így természetes, hiszen 
az államigazgatási feladatoknál az egy-
séges jogértelmezés és jogalkalmazás a 
hangsúlyosabb, ami a jogállamisági köve-
telmény fontos pillére. 

Jó iskola volt számomra a járási rend-
szerben töltött két év, sokat tanultam 
szervezeti és egyedi feladat-ellátási szinten 
is. Legfontosabbként talán azt emelném 
ki, amit saját magam tapasztaltam meg, 
és saját szemléletváltásként éltem meg. 
A mottóként választott kijelentést én ko-
rábban társadalmi szinten is evidenciának 
tekintettem. Úgy gondoltam, mindenki szá- 
mára természetes, hogy a hivatal szol-
gáltatást nyújt, a közigazgatási szakma 

az ügyfelekért dolgozik, ezt az ügyfelek 
is érzik, és megvan részükről a korrekt 
együttműködéshez szükséges bizalom a 
hatóság irányába. Nos, ez néha így volt, 
de azt tapasztaltam, hogy sajnos nem te-
kinthető általánosnak. Ez arról győzött 
meg, hogy nem elég az egyedi ügyekben 
az ügyintézés során érzékeltetni ezt a 
szemléletet az ügyfelekkel, hanem aktívan 
kell tennünk azért, hogy az ügyfelek mindig 
biztosak lehessenek abban, hogy szakszerű 
és empatikus eljárásra számíthatnak a ha-
tóság részéről. Ha elvárjuk az önkéntes 
jogkövetést, akkor biztosítanunk kell 
a szükséges tájékoztatást, el kell látnunk 
az ügyfeleket a kellő mennyiségű infor-
mációval.

Bár a járási rendszerben végzett mun- 
kám során értékes tapasztalatokat szerez-
tem, mégis úgy éreztem, hogy az én utam 
inkább az önkormányzati terület, ahol az 
adottságaim talán jobban hasznosíthatók. 
Amikor meghirdették a Csabrendeki Kö- 
zös Önkormányzati Hivatal jegyzői állását, 
megpályáztam, és a polgármesterek dön-
tése alapján elnyertem a pályázatot. A 
kinevezéshez kapott bizalmat ezúton is 
köszönöm. 

2015. január elején álltam munkába, 
kapcsolódtam be a hivatali munkafolya-
matokba. Az első hét tapasztalatait úgy 
tudnám jellemezni, hogy akivel eddig kap-
csolatba kerültem, mindenütt jól érzékelhe-
tő volt számomra a pozitív hozzáállás, a 
problémák megoldása irányába történő 
gondolkodás és törekvés, továbbá az egy- 
más felé megnyilvánuló figyelem, az 
együttműködési szándék. A magam ré-
széről eddig a napi sürgős feladatok 
mellett a folyamatban lévő ügyekben 
szereztem információkat, ismerkedtem az 
egyes folyamatok tekintetében a kialakult 
szokással.

Tudatában vagyok annak, hogy az elmúlt 
év különösen nehéz volt az önkormányzatok 
és a hivatali állomány számára is. A kollégák 
tisztességgel helytálltak, úgy gondolom, 
ezúton is köszönet illeti őket.

A jövőre nézve az a kitűzött cél, hogy 
az önkormányzati és hivatali működés 
törvényes, szervezetileg konszolidált, költ-
ségvetésileg biztonságos feltételeit tudjuk 
biztosítani. A települések számára fontos, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat 
gazdaságosan lehessen kihasználni, ha 
szerényen is, de a lakosság számára is 

A szolgáltató közigazgatás jegyében.

Folytatás az 5. oldalon
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érzékelhető településfejlesztés legyen, ami a lokálpatrióta érzés mellett a komfortérzetet 
is javítja. Az önkormányzati hivatali állomány számára szeretném az optimális 
munkafeltételeket biztosítani, ami nem feltétlenül gazdasági kérdés csupán, sokkal inkább 
a humán erőforrásban rejlő lehetőségek jó kihasználása. Kellő fegyelemmel, a feladatért 
vállalt felelősséggel a sokféle ismeret és tudás együttes alkalmazásával tudjuk a jogszerű, 
szakmailag helytálló, az ügyfelek számára megfelelő közigazgatási szolgáltatást nyújtani.

Ennek a sokrétű, sokszínű munkának szeretnék az aktív részese lenni, a vezetésemre 
bízott önkormányzati hivatal működését úgy megszervezni, hogy ennek a komplex 
követelményrendszernek a lehető legjobban meg tudjunk felelni. Ehhez tisztelettel kérem 
a lakosság támogatását is.   

Csabrendek 2015. január 10.
Tisztelettel: dr. Gutmayer Bernadett jegyző

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
jövedéki adóról és jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény mó-
dosítása folytán az alkoholtermékek 
magánfőzésére és bérfőzésére vonatko-
zó szabályok jelentősen megváltoztak 
2015. január 1-jétől. A változásokról 
részletes tájékoztatást olvashatnak az  
önkormányzati hirdetőtáblákon és a 
www.csabrendek.hu címen elérhető 
honlapról. A honlapról a bevalláshoz 
szükséges nyomtatvány is letölthető, 
illetve a Csabrendeki Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál személyesen átve-
hető.

Dr. Gutmayer Bernadett jegyző

Beszámoló az iskolai mobiltelefon, 
használt elem és akkumlátor gyûjtésrõl

Decemberben ismét siker koronázta is-
kolánk tanulóinak használt mobiltelefon 
gyűjtő tevékenységét. Ebben való segítségét 
minden kedves támogatónknak köszönöm!

Az országos verseny május végéig 
folytatódik. Melyben az első három is-
kola komoly díjakra számíthat (150, 100, 

50 ezer forint értékű utalványok, illetve 
Samsung eszközök – két külön kategó-
riában.) Mindezek mellett kirándulások, 
ajándéktárgyak is várják az aktívan gyűjtő 

gyerekeket. 
Eddig iskolánk vezet 

a telefongyűjtésben több 
mint 600 db leadott ké-
szülékkel. Második helyen 
állunk elemgyűjtésben, 
mintegy 1500 kg-nyi 
mennyiséggel. 

Amit nyerünk, iskolánk 
elektronikai eszközállo-
mányának bővítésére sze-
retnénk fordítani. 

Kérem, továbbra is tá-
mogassák tanulóinkat, ha 
módjukban áll elemekkel, 
telefonokkal! 

Összefogva, a mi isko-
lánk újra nyerhet! A ver- 

seny állásáról folyamatosan lehet tájéko-
zódni a pontvelem.hu internetes honlap 
címén.                 Németh György tanító

Tájékoztató!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-

ságot, hogy a START munkaprogram 
keretében megtermelt zöldségek érté-
kesítése a téli hónapokban a KÖZSZER 
udvarában zajlik hétfőtől péntekig, 
8-14 óráig.

Ajánlataink a készlet erejéig:
• Étkezési burgonya  40 Ft/kg
• Étkezési burgonya II.  35 Ft/kg
• Takarmány burgonya  15 Ft/kg
• Cékla  170 Ft/kg
• Paszternák  300 Ft/kg
• Petrezselyem  400 Ft/kg

Várjuk vásárlóinkat!

A szolgáltató közigazgatás jegyében
Folytatás a 4. oldalról Tájékoztató  

az alkoholtermékekre 
vonatkozó jövedéki 

szabályozás változásáról

Újabb kirándulás 
Jászfényszarun

Nagy öröm érte iskolánkat, újabb 25 
tanuló utazhatott el a jászfényszarui Sam-
sung gyárba és az ottani Samsung Smart 
Schoolba. December 17-én korán reggel 
indultunk, az út hosszú volt. Először a 
gyárba látogattunk, ahol megnézhettük, ho-
gyan készülnek a televíziók. Egy hosszú 
gyártószalagon minden dolgozó valamilyen 
alkatrészt tett a készülékbe. Délben finom 

ebéddel vendégeltek meg minket. A 
Samsung iskolában megnézhettük, 
hogyan tanulnak az ottani gyerekek 
interaktív tábla és a rendelkezésükre 
álló tabletek segítségével, mindenféle 
egyéb felszerelés – könyv, füzet, író-
szerek – nélkül! Késő délután újra 
buszra ültünk és hazáig meg sem áll-
tunk. Sok élménnyel, ajándékokkal 
gazdagodtunk. Reméljük, a szorgos 
gyűjtögetésnek máskor is meg lesz az 
eredménye és újabb tanulók utazhatnak 
el egy érdekes kirándulásra!

Molnár Fanni 6.a
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„Kiskarácsony Mesedombon”
Advent negyedik vasárnapján, december 

21.-én a község karácsonyi műsorát Csab-
rendek kicsi óvódásai nyitották meg szí-
vünket melengető kedves előadásukkal, 
betlehemes játékukkal.

Többeknek, beleértve jómagamat is volt 
szerencsénk látni a premiert december 18.-
án délelőtt 10 órakor a Mesedomb Óvoda 
épületében, és mondhatom, hogy mind 
a Katica csoport, mind a Süni és a Maci 

csoport óvónénijei, dajkái és apróságai is 
igazán kitettek magukért!

A folyósóról és a csoportszobákból 
csak úgy áradt a karácsonyi hangulat! Az 
óvónénik szépen feldiszített fenyőfákkal, 
karácsonyi díszekbe öltöztetett termekkel 
és ajándékokkal várták a gyerekeket 
aznap reggel, a sok  csini, ünneplő ruhás 
kigyerek arcán pedig már ott ült az 
izgalom és a lelkesedés.

Valódi „kiskarácsonyi” színház nézői 
lehettünk akkor , és a múlt év utolsó ad-
vent vasárnapján is kedves olvasók!

A Maci csoport tagjai felelevenítették 
nekünk a Lucázás hagyományát, a Katica 
csoport ovisai elmesélték és bemutatták a 
Kis Fenyőfa történetét, a Süni csoportosok 
előadásával pedig egy igazi betlehemes 
játékba csöppenhettünk.

Jó volt látni és hallani azt, hogy a sze-
replők micsoda lelkesedéssel és örömmel 
bújtak bele a nekik kiosztott szerepekbe, 
jó volt látni a sok-sok gyakorlás, próba és 
előkészület erdményét, ahogy szinte várták 
a tapsot, a dícsérő szavakat, és jó volt látni, 
ahogy az óvónénik és dajkák együtt álltak 
„színpadra” a kicsikkel. A Süni csoportból 
Fehér Judit óvónéni énekszólója és Sipos 
Katalin óvónéni szereplése is kedves volt a 
közönség számára!

Gratulálunk szívből a Mesedomb Óvoda 
apróságainak és felkészítőiknek a gyönyörű 
karácsonyi műsorért! 

Farkas Szabina Judit

Meghívó
a Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde 

Szülők Közösségének 
JÓTÉKONYSÁGI 

RENDEZVÉNYÉRE 
 2015. február 7-én /szombat/

19:00 órától tartjuk – 19 éves múltra 
visszatekintő – jótékonysági bálunkat

a Művelődési Házban.

Részvételi díj vacsorával együtt
személyenként: 2500.-Ft

Bevételünkből a gyermekek 
játékkészletének bővítését, óvodánk 

hatékonyabb nevelőmunkáját 
kívánjuk elősegíteni.


