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Tájékoztató a Képviselõ-testület ülésérõl
NAPIREND ELŐTT
1. Turcsi József polgármester tájékoz-

tatója az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről és a lejárt határidejű határoza-
tok teljesítéséről

NAPIREND
1. Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendeletalkotása a 
csabrendeki jelképek és Csabrendek név 
használatáról, valamint a közterületek nem-
zeti ünnepeken történő fellobogózásáról

2. Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.4.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

3. Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása 
Csabrendek Község Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

4.  Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása 
Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása a 
talajterhelési díjról 

5. Csabrendek Község Önkormányzata 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének felülvizsgálata 

6. A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadásáról döntés 

7. 2015. évi lakossági ivóvíz- és csator-
naszolgáltatás támogatásának igényléséről 
döntés

8. 2015. évi közművelődési érdekelt-ség-
növelő támogatás benyújtásáról döntés

9. A polgármester munkájának értékelése
10. Zsidótemető átadásáról előzetes ál-

lásfoglalás

Citeratábor
Idén, június 29. és július 3. között 

4. alkalommal került megrendezésre a 
Rezgő Rezeda Citerazenekar Egyesület 
szervezésében a citera tábor. Az 5 na-
pos tábornak a Községi Könyvtár és 
Művelődési  Ház adott  otthont.  Az 
oktatás ideje alatt gyerekek és felnőttek 
(összesen 26 fő) 3 csoportban sajátíthatták 
el a pengetős hangszer alapvető kezelését 
vagy fejleszthették tovább már meglévő 
tudásukat. A kezdő csoportokat Krajcsó 
Bence tanította, aki Vésztő városából 
érkezett hozzánk. Ő a „Fölszállott a páva 
2012” televíziós tehetségkutató különdíjasa, 

2013-ban megkapta a Népművészet Ifjú 
Mestere címet, jelenleg a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszé-
kének hallgatója. A haladó csoport veze-
tője Léczné Urbán Bernadett volt, aki 
Kecskemétről érkezett hozzánk. Három 
jeles citerazenekar tagja, s emellett egy 
kecskeméti zeneiskolában citeraoktatással 
foglalkozik.

A citeratábor során a gyerekek szabadidős 
programjairól sem feledkeztünk meg. 
A kézműves foglalkozások keretén belül 
a gyerekek kipróbálhatták a batikolást, 
könyvjelzőket és aszfaltrajzokat készítettek.

A tábor zárásaként a résztvevők Gálamű-
sorban mutatták be a csoportokban meg-
tanult dalokat.  

Zelenka Bettina

Meghívó
Csabrendek Község 

Önkormányzata Képviselõ-
testülete tisztelettel hívja a község 

lakosságát 2015. augusztus 20-án 
Szent István király, 

az Államalapítás és az Új kenyér 
ünnepe alkalmából megrendezésre 

kerülõ ünnepségére, melynek 
programja: 

9 órakor Ünnepi szentmise 
10 órakor Ünnepi mûsor és 

az Új kenyér megáldása 
Szt. István szobránál
Ünnepeljünk együtt!
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KDE 20. jubileumi táncgála
A Kid Dance Egyesület 

ismét egy sikeres tanévzáró 
táncgálán van túl, mely 
több szempontból sem volt 
mindennapi. 

A hagyományokat meg-
törve,  az idén először 
az általános iskola adott 
otthont a rendezvénynek. 
K é t  d é l u t á n  a l a t t  a 
KÖZSZER dolgozóinak és 
rengeteg szorgos kéznek 
k ö s z ö n h e t ő e n  ü n n e p i 
hangulatba varázsoltuk a 
tornatermet. A jubileumi 
táncgála alkalmából két kisebb kiállítással 
is kedveskedtünk közönségünknek: több 
száz fénykép segítségével felidézhettük 
egyesületünk eddigi életét, s megcsodálhat-
ták fénylő serlegeinket, kupáinkat, melyeket 
csoportjaink az évek során megnyertek. 

S eljött a várva várt nap: 2015. június 
27. A tornaterem zsúfolásig megtelt tánc-
kedvelő vendégeinkkel, barátainkkal, s az 
egyre jobban izguló táncosokkal. A nyitó 
tánc után Gáspár-Szabó Éva köszöntötte 
a közönséget, majd felkérte Turcsi József 
polgármester urat, egyesületünk egyik 
alapító tagját, hogy nyissa meg a gálát. Az 

este folyamán 33 produkciót állítottunk 
színpadra, melyből 11-et a tavalyi év 
koreográfiáiból válogattunk, 22 pedig az 
idei tanévben készült. A műsor feléhez 
közeledve egy meglepetés vetítéssel 
és virággal kedveskedtünk a 10 éve 
táncolóknak: Arany Alexandra, Arany 
Zsanett, Barta Dorottya, Czafit Laura, 
Gyalog Rebeka, Hoffman Zsófia, Kiss 
Zsanett, Végh Elizabeth. A lányok pedig 
eltáncolták egyesületünknél táncolt első 
koreográfiájukat, az Apáca show című 
számot, melyhez Soós Adrienn és Varga 
Szilvia is csatlakozott. A finálé előtt pedig 
Tanai Ottóné, egyesületünk elnöke egy 
nehéz, de tiszteletteljes feladatnak tett 
eleget. „Nagylányainkat” búcsúztatta, hisz 

Szandra, Zsani, Laura, Rebeka, Adri és 
Szilvi utoljára léptek színpadra a KDE 
színeiben. Felnőtt napjaikat már nehéz volt 
össze egyeztetni egyesületünk életével. 
Ajándékkal és virággal köszönték meg 
nekik mindazt, amit egyesületünkért tettek. 
Reméljük, sosem felejtik el azt a rengeteg 
közös emléket, amit együtt éltünk át. A 
fináléban pedig az összes táncos egyszerre 
lépett színpadra az új egyen pólóban, mely 
méltó zárása volt a gálának!

Nagylányaink búcsúzásként az est foly-
tatásaként zártkörű batyusbált szerveztek. 
Kiemelkedő szerep jutott a megvalósításban 

Varga Szilvinek és Varga Kari-
nak. Köszönjük! A vártnál ke-
vesebb létszámmal, de nagyon 
jó hangulatú, pörgős éjszakát 
tudhatunk magunk mögött. 
Reméljük, hogy akik eljöttek 
rendezvényeinkre, felejthetetlen 
élményekkel gazdagodtak! 
Mindez nem jöhetett volna 
létre, az Önök támogatása nél- 
kül: Csabrendek Község Önkor- 
mányzata, Hosztót Község 
Önkormányzata, KÖZSZER, 
Tarka-Barka Virág és Aján-

dékbolt – Bartáné Gyalog Margit, Rendeki 
Pékáru Bolt –  Turcsi Péter, Csabtex – Ruzsa 
Sándorné, Silver Söröző – Csendes Zoltán, 
Kiskertem Virág és Gazdabolt – Feketéné 
Capári Szilvia, ML Forest Kft., Z.E.H. 
Kft., Türje, Foglalkoztató Intézet Darvastó, 
Turcsi József, Mezei József, Menyhártné 
Tanai Edit, Barta Gábor, Németh Ferenc, 
Hoffman Tamás, Kovács Lajos, Baráth 
Józsefné, Tanai Andrea, Minorics Ernőné, 
Csík Tamás, Csíkné Bardon Réka, Gáspár-
Szabó Éva, Hóti József, Hamulecz Zoltán, 
Végh Tibor valamint táncosaink szülei és 
nagyszülei. 

Nem lehet elégszer mondani: 
KÖSZÖNJÜK!!

Kid Dance Egyesület

Kerékpárral 
a Balaton körül

Községünkben a közel 15 fős kerékpáros 
csapat Bardon Laci bácsi vezetésével már 
három éve együtt kerekez. Főként itt a 
környéken fogyasztják a kilómétereket, 
de Balaton-kerülő túrát már tavaly is 
szerveztek. Akkor csak 4-en voltak, de 
az idén már 9-en vágtak neki az útnak. 
Július 9-én csütörtökön reggel indultak 
községünkből autós kíséret nélkül. Mindenki 
maga vitte zsákjait a szükséges kellékekkel, 
ruházattal, sátrakkal. A Csabrendektől 
Csabrendekig tartó táv 284 km volt, amit 
három és fél nap alatt sikerült teljesíteniük. 
Ezt olvasva többen azt gondolhatják, 
hogy ilyen vállalkozás kizárólag edzett 

fiataloknak való. Pedig a társaság nagyon 
színes volt életkor tekintetében, huszonéves 
fiataloktól nyugdíjasokig egyaránt. 
Név szerint a kitartó és példát mutató 
résztvevők: Bardon László, Bódainé Juci, 
Kovácsné Rózsi, Németh Andrea, Németh 
Kornél, Ruska Sándor, Ugrócziné Gyöngyi, 
Pajor Tamás, Varga Dorina. A napi megtett 
távolság 70-90 km között volt, attól 
függően, hol találtak szállást éjszakára. 
Fonyódon, Balatonfűzfőn és Révfülöpön 
aludtak kempingekben. Az utolsó közös 
estén együtt ünnepelték Ruska Sándor 68. 
születésnapját, ekkor még táncoltak is! 
Szerencsére a túra során semmi komoly 
baj nem történt, még defekt sem volt. 
Badacsonyban csatlakozott a csapathoz 
Bakosné Erzsike és Németh Ottó. Erzsike a 
túra minden résztvevőjének egy oklevéllel 
kedveskedett, Ottó pedig egy ebédre 
hívta meg a kitartó csapatot. Mindenki 
megelégedve, már a jövő évi kirándulást 
tervezve tette meg a hazafelé vezető utat. 
Kérdésemre, hogy milyen volt a túra, 
röviden azt válaszolták, hogy jó, de jövőre 
el kell jönni és meg kell tapasztalni. Addig 
is minden kedden 18 órától az iskolától 
indul a jókedvű kerékpáros társaság, hogy 
felfedezzék a környéket és tekerjen ki-ki 
a maga egészségéért! Teljesítményükhöz 
ezúton is gratulálunk!    Mógerné M. Ildikó
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„Fordulj kispej lovam...”

A „Fordulj kispej lovam” hagyományőr-
ző lovastúra résztvevői idén, június 15-én 
a túra első állomásaként, Csabrendekre is 
ellátogattak. Ebből az alkalomból a kis- 
csőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egye- 
sület szervezésében népzenei és néptáncos 
előadást tekinthettünk meg a Műve-

lődési Házban. A 
k e z d e m é n y e z é s , 
K o v á c s  N o r b e r t , 
„Cimbi” vezetésével 
jött létre, melynek 
célja, hogy felrázzák 
a falvakat, ápolják a 
helyben élő emberek 
hagyományait, ma-
gyarságérzetét .  A 
17 órakor kezdődő 
p r o g r a m  a  h e l y i 
néptáncos gyerekek 
és citerás csoportok 
előadásával kezdő-
dött, akik megala-
pozták a remek han- 

gulatot.  Őket követték a lovastúra 
résztvevői, akik néptáncos produkciójukkal 
ejtették ámulatba a nézőket. Az előadás 
után az este még nem ért véget, hiszen a 
jelenlévők a Művelődési Ház belső udvarán 
kóstolhatták meg a híres Csab-tócsit.

Zelenka Bettina

Köszöntés
A Községi Önkormányzat képviseleté-

ben a közelmúltban Turcsi József polgár-
mester és dr. Gutmayer Bernadett jegyző 
köszöntötte 92. születésnapja alkalmából 
Kovács Istvánné, született Kiss Mária, 
csabrendeki lakost. Az újság hasábjain 
keresztül  is  kívánunk  további  erőt, 
egészséget!

2015 CSABRENDEK SPORTNAP 
5. Csendes Péter Emléktorna

Idén is megrendezésre került az évek 
óta egyre sikeresebb és színvonalasabb 
rendezvényünk a SPORTNAP, ami az 
5. CSENDES PÉTER EMLÉKTORNA 
is egyben. Péter barátunk most is figyelt 
ránk fentről, és gondoskodott a jó idő-
ről. Csak 18 csapat nevezését tudtuk el-
fogadni „helyhiány” miatt. Színvonalas 
mérkőzéseket láthatott a szép számmal 
kilátogató nagyérdemű. Nagy csaták, parázs 
összecsapások, és a végén csabrendeki dia-
dalnak örülhettünk.

Felnőtt végeredmény:
1. CSABRENDEK FC
2. ZALASZÁNTÓ
3. GALL-VILL CSABRENDEK
Gyerek végeredmény:
1.UBORKÁK
2.MILLENIUMI FC
3.VERHETETLENEK
Köszönöm minden csapat részvételét, 

jövőre is várunk benneteket. A mérkőzé- 
seket Kozma Tamás, Holczbaurer Flórián 
és Szikra Gábor az ajkai körzet játékve-
zetői fújták. Ez úton is köszönöm segít-
ségüket. A népszerű 11-es rúgó versenyt 
Szalai István nyerte. Délután kulturális 

programokkal színesítettük az eseményt. 
Felléptek  néptáncosaink  és  a  KID 
DANCE. Meglepetés vendég volt Tóth 
Kiara az ÉNEK ISKOLÁJA döntőse, és 
Pintér Zoltán, Buzási Szabolcs Sümegről az 
IKON Művészeti Társulat képviseletében, 
valamint az X FAKTOR felfedezettje a 
ROCKINGER ZENEKAR.

Elmondhatjuk, hogy a fellépők fergeteges 
hangulatot teremtettek és feltették a koronát 
a nap végére. Ezek után akinek még maradt 
energiája, reggelig rophatta a táncot, a 
CHILI BULI ZENEKAR mindenkinek 
elhúzta a nótáját. Egy nagyon jól sikerült 
rendezvényen vagyunk túl , ami nem jöhetett 
volna létre támogatóink, segítőink nélkül. 
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat 
és a KÖZSZER, Turcsi Péter BELVÁROSI 
PÉKSÉG, Csendes Zoltán SILVER, Kati 
néni /Anyu/ és csapata, Mógerné Molnár 
Ildikó, DJ.Horvát, Horváth Tamás légvárak 
segítségét, támogatását , és végül azoknak a 
segítőknek akik egész nap azon fáradoztak, 
hogy vendégeink jól érezzék magukat! 
KÖSZÖNJÜK! Jövőre újra találkozunk. 
Hajrá CSABRENDEK!!! 

Baráth József Csabrendek FC elnöke

Csabrendeki 
búCsúi tánCos 
rendezvények 
Helyszín: Party-sátor a 
Községháza mögötti téren

2015. 08. 08., szombat 
20 órától IRON BIRD 
koncert és CHILI Buli, 

2015. 08. 09., vasárnap 
21 órától CHILI Buli 

Sztárvendég: 

Suzy éS JOLLy

Mindenkit sok szeretettel vár 
a szervezõ: a Csabrendek FC!



2015. július4

CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
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Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Papp Szabolcs atya bemutatkozója
Először is engedjék meg, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Csabrendek és a 

hozzám tartozó filiák kedves lakóit és híveit!
Nevem Papp Szabolcs és ez év június 15-től teljesítek lelkipásztori szolgálatot Csab-

rendeken, plébánosi tisztségben.
Az erdélyi Marosludas városában születtem 1984. 12. 25-én. E jelentős születésnap 

részben meghatározta az életemet és mondhatom a személyiségemet is. Egy vallását 
gyakorló családban születtem, akik rendszeresen „koptatták” a templom padját. Ez a 
vallásos légkör indított el azon az úton, amely a papi hívatás és szolgálat felé vezetett. 
Édesanyám, a bátyám, illetve az én nevelésemre fordított minden időt, édesapám pedig órás 
– optikus mester. Általános iskoláimat otthon a szülővárosban végeztem, a gimnáziumot 
már itten, az anyaországban kezdtem el, mert időközben egy tanulmányi ösztöndíjat 
nyertem. Érettségi után, szerzetesi pályára léptem, köztük négy évet töltöttem el, majd az 
ideiglenes fogadalom lejárta után, a veszprémi Főegyházmegye Szemináriumába nyertem 
felvétel, ahol befejeztem teológiai tanulmányaimat és lediplomáztam. 2012 júniusában 
szenteltek pappá a veszprémi székesegyházban, majd két hónap múlva, egyházmegyénk 
legnagyobb plébániájára, a veszprémi Szent Margit plébániára kaptam kinevezést Márfi 
Gyula érsek úrtól. Veszprémben három évig teljesítettem lelkipásztori feladatot, majd ez év 
június 15-vel, Csabrendeki plébánossá nevezett ki Márfi érsek atya.

Szeretettel és örömmel jöttem ide, remélve azt, hogy sok örömteli pillanatban lesz 
részünk ittlétem ideje alatt. Végül engedjék meg, hogy befejezésül, még egyszer szeretettel 
köszöntsek mindenkit és felajánlva azt, hogy községünk temploma és a plébánia mindenkit 
szeretettel vár és mindenki előtt nyitva áll.                                              Papp Szabolcs atya

Iskolások az értékek nyomában projekt

A Kid Dance Egyesület nyertes pá-
lyázatának köszönhetően a nyári szünidőt 
sem töltik tétlenül azok a 3-6 osztályos 
gyerekek, akik csatlakoztak az értékőr-
palánta projekthez. A május 22-i nyitó 
rendezvényt követően a május 29-i 
Gyermeknapi feladatok állomásai egyik 
helyszínén találkoztunk, az Érték-pontban, 
ahol a hungarikumok és nemzeti, települési 
értékek rendszerével ismerkedhettek az 

érdeklődők. A június 11-i projektnyitó mű-
helymunka során a már működő veszprém 
megyei szervezetek munkájába nyerhettünk 
bepillantást a Pannon Térség Fejlődéséért 
Alapítvány és a KÖSZI képviselői ál-
tal. Június 20-án a Kenyeres- tanyára 
látogattunk el kerékpárral, ahol a tanyasi 
élet hagyományaival, gazdálkodással, 
Vasuta Gábor természetfotós jóvoltából 
településünk értékes madár és növény-

világával ismerkedtünk meg. Július 11-
én szakmai kirándulás keretében a XI. 
Kiscsőszi Pajtafesztivál rendezvényén ve- 
hettek részt a diákok. Az egész napos 
rendezvényen volt paraszt olimpia, kéz-
műveskedés, népművészeti kiállítás, 
sütemény kóstolás, színes népzenei és 
néptáncos program. Az élménydús nap után 
az esti órákban vonakodva indult haza a 
még maradni vágyó kiránduló csapat.

A rendezvények a Földművelésügyi 
Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 
támogatásával jöttek létre.


