
HÍRHARANG
CSABRENDEKI

 HElyI KözélEtI HAvIlAp  2015. június XVIII. évfolyam • 6. szám

Ballagás 2015. június 13.

1. A Csabrendek 916/33 hrsz alatti sport-
telep használati rendjének átalakításáról, 
együttműködési megállapodás megkötésé-
ről sportszervezetekkel

2. A Közszolgáltató Szervezet Csabrendek 
és a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítása

3. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

4. Csabrendek Község Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának fe-
lülvizsgálatáról döntés 

5. Javaslat Csabrendek Község Önkor-
mányzata módosított Közbeszerzési Sza-
bályzatának elfogadására

6. Közbeszerzési terv jóváhagyásáról 
döntés

7. Tanyagondnoki autó beszerzésére vo- 
natkozó feltétes közbeszerzési eljárás le-
folytatására szakértő megbízása 

9. A gyermekétkeztetés feltételeit javí-
tó fejlesztések támogatására pályázat be-
nyújtásáról – önerő biztosításáról döntés

10. Csabrendek Nagytárkánypuszta or-
vosi rendelőjének felújítására pályázat be-
nyújtásáról – önerő biztosításáról döntés 

Tájékoztató  
a 2015. május 28-i  
Képviselõ-testületi ülésrõl

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 
Csak álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati szélnek, 
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

Wass Albert

Köszöntés

A Községi Önkormányzat képviseletében 
a közelmúltban Turcsi József polgármester 
és dr. Gutmayer Bernadett jegyző köszön-
tötte 90. születésnapja alkalmából Vörös 
Jánosné született Molnár Mária csabrendeki 
lakost. Az újság hasábjain keresztül is kí-
vánunk további erőt, egészséget Mária né-
ninek!

„Három bajusz gazdát keres” – Csabrendeken

Író-olvasó találkozó Víg Balázzsal

A tavalyi év októberében, az Orszá-
gos Könyvtári Napok alkalmából nagy-
csoportos óvodásaink találkozhattak Víg 
Balázs meseíróval, akinek a Móra Kiadó-
nál megjelent könyvei kölcsönözhető köny-
vekként azóta is ott sorakoznak községi 
könyvtárunk polcain.

Én már akkor eldöntöttem, hogy az idei 

évben is szeretném Balázst 
meghívni a Csabrendeki 
gyerekekhez, mert figye-
lemfelkeltő, tanulságos és 
felettébb mókás előadást 
hozott nekünk akkor is, 
így nem maradhatott ki az 
idei május végi gyerek-
napi programból. 

Balázs el is jött hozzánk 
újra, és a Veszprém megyei 
KSZR támogatásával 
gyermeknapi meglepetés 
vendégként, május 29-én 
az általános iskola 3-4. 
osztályos tanulóinak és 

az őket tanító pedagógusoknak mutatta 
be a „Három bajusz gazdát keres” című 
mesekönyvét. Miután egy nagy, mindkét 
oldalon felkunkorodó bajusszal az orra 
alatt, kalappal a fején Balázs előlépett 
a színpadi függöny mögül, köszöntötte 
a gyerekeket és kísérőiket, felolvasott 

Folytatás a 2. oldalon
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Értékõr kiállítás a kúria falai közt
A pünkösdi hétvégén, május 22-25-e 

között egy különleges kiállítás keretében 
megelevenedett az iskola melletti Hátzky-
kúria. A hosszas tervezgetést, rendrakást, 
takarítást követően május 22-én 18 órakor 
nyitotta meg kapuit a rég nem használt 
épület az „Iskolások az értékek nyomában” 
program ünnepélyes megnyitása, és az 
„Ifjúsági Értékőr Hálózat az Éltető Bala-
ton-felvidékért 2. (sümegi kistérség)” 
projektjének ünnepélyes lezárása alkal-
mából. Köszöntőt mondott Auer László, 
alpolgármester; Tanai Ottóné, a Kid Dan-
ce Egyesület elnöke; méltatta a véget ért 
értékőr projektet dr. Horváth Zsolt, a Pan- 
non Térség Fejlődéséért Alapítvány elnö- 
ke; Szalai Edit, a sümegi Kisfaludy Sándor 
Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatóhelyettese, köszöntötte az induló 
projektet Farkas Balázsné Petrikowsky Ma-
rianna, a Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület elnöke. Sajnos, az egész napos eső 
néhány tervezett programot meghiúsított, 
mint a faluséta fiatal értékőrök vezetésével, 

almasütés és esti csillagles. A kellemetlen 
időjárás viszont az érdeklődőket nem ri-
asztotta el. Meglepően sokan érkeztek, 
érdeklődtek a tárlat iránt. A kiállításon 
bemutatásra kerültek a program során do- 
kumentált értékek Gógánfa, Sümeg, Nemes-
hany, Sümegprága, Zalagyömörő, Bodor-
fa, Csabrendek településekről. A kiállított 
tárgyak, alkotások mellett a termekben 
elhelyezett monitorokon a projekt értékőrei 
által készített fényképeket, interjúkat lehe- 
tett végignézni. A mécsesek, kis lámpások 
által megvilágított, sejtelmes fényben, sok-
kal izgalmasabb volt a séta az épületben. 
Valódi időutazáson vehettünk részt, fő-
ként akkor, amikor az érkező látogatók az 
épülethez kapcsolódó emlékeiket, élmé- 
nyeiket is megosztották velünk, szerve-
zőkkel. 

Örülünk, hogy kezdeményezésünk és 
a fiatalok értékőrző munkája kivívta a 
közönség elismerését. Igyekszünk a meg-
kezdett utat méltóképpen folytatni…

Mógerné Molnár Ildikó

Egyesületünk 2015. június 
28-án  vasárnap  tartja XIV. 
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: 2.000.-
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  ka tegór ia  e l ső  3 
helyezettje értékes tárgyjutalmat, 
és oklevelet kap! Női kategóriában 
az első 3 versenyző oklevelet, 
a legeredményesebb női verseny-
ző pedig különdíjat is kap! Ka-
tegóriáktól függetlenül a legtöbb 
gramm halat fogóé a Darvastó-
kupa! A versenyzőket és kísérőket 
vendégül látjuk egy ízletes gu-
lyásra. 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 hoz- 
zanak magukkal! Fő támogató: 
Szalai Péter – AGRO VILÁG – 
szaküzlet Sümeg

Időrend: Nevezés: 0600 – 0730

Sorsolás: 0730

Felkészülés: 0730 – 0830

Verseny: 0830 – 1130

Mérlegelés: 1130 – 1200

Eredményhirdetés: 1200

Ebéd: 1230-tól, 
közben tombola-sorsolás

Részletes versenykiírás az Egye-
sület honlapján elérhető. A hely- 
sz ínen büfé  üzemel ,  hűtöt t 
italokkal, presszókávéval, hor-
gászcikk vásárlási lehetőséggel! 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk, nemcsak horgászokat! 

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

Hegedüs Ákos HE titkára

a jól megírt könyvéből, majd megtanította 
nekünk a szabályos ajándékbontogatási 
technikát. Márta tanító néni is kibontotta a 
képzeletbeli csomagját és megtalálta, amire 
vágyott; egy mesekönyvet!

Azután Balázs kíséretében elutazhattunk 
Születésnapfalvára, ahol képzeletben két 
kezünk segítségével megtörtént a nya-
kunk hosszabbítása, hogy mindent jól be-
láthassunk. Megismerkedtünk a három 
nagybajuszú urassággal is három bátor, 
jó színészi vénával megáldott kisiskolás 
személyében; Pöndöri, Fancsali és Hóborti 
uraság különböző trükköket voltak képesek 
bemutatni nekünk a bajuszukkal, mi pedig 
képesek voltunk jókat kacagni rajtuk.  

Balázs ismét sok vidámságot hozott 
nekünk, felettébb élvezetes és mindenki 
számára hasznos volt az interaktív előadása! 
Köszönjük Író Úr!

Farkas Szabina Judit 
könyvtáros

Író-olvasó találkozó 
Víg Balázzsal
Folytatás az 1. oldalról

A Csabrendek-Sümeg Sport-
horgász Egyesület versenye
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Falunapi 
elõzetes
Az idei évben községünk Falunapi 

rendezvénye és a hagyományos Szüreti 
felvonulás ismét egy napon kerül meg-
rendezésre. 

Tervezett időpontja:
2015. szeptember 5., szombat. 
Programja:
8:00 Főzőverseny
10:00 Szüreti felvonulás
11:00 Ünnepi képviselő-testületi ülés
11:00-13:00 Ügyességi játékok 
12:00 -14:00 Ebéd
14:00 Ünnepélyes megnyitó
Eredményhirdetés
15:00 Kulturális műsorok
 Helyi néptánccsoportok bemutatko-
zója
Rezgő Rezeda Citerazenekar fellépése
Farkas Szabina Judit műsora
Zámbóné Farkas Nóra előadása
Kid Dance Egyesület bemutatója
Anna and the Big Face együttes, 
Sümeg
Tombolasorsolás
19:00 Sztárvendég: BóDI CSABI 
Bodó Csabi szólóműsora
 21:00 Utcabál – zenél a Potyautasok 
Tánczenekar
Kísérő programok: légvárak, Silver- 

büfé, Hoffman-pince borkóstoló, póni- 
lovaglás

(Az Önkormányzat a programváltoz-
tatás jogát fenntartja!)

Korábbi, márciusi lapszámunkban, ahol 
az Óvoda sikeres báli rendezvényéről 
számoltunk be, sajnálatos módon a tá- 
mogatók sorából kimaradt Németh Fe-
renc kovács neve. Ezúton kívánjuk hiá- 
nyosságunkat pótolni, annál inkább is, 
mivel sokan ismerjük őt, önzetlenségéről, 
nagylelkűségéről. Reméljük, hogy e kis 
kellemetlenség nem szegi kovácsmesterünk 
kedvét további adakozásában! Jó egészséget 
kívánunk!

Mógerné M. Ildikó

Helyesbítés

Újabb táncos sikerek
A Kid Dance Egyesület 2 csapata 2015. 

május 17-én ismét részt vett a Budapesten 
megrendezett Zugló Táncfesztiválon. Az 
országos versenyen közel 300 produkciót 
láthatott a közönség 1500 táncostól. 

Egyesületünk felsős csoportja először 
mérette meg tudását ezen a versenyen, s 
máris lenyűgözte a szakmai zsűrit. Hip-
hop koreográfiájukkal bronz minősítést, 
show táncukkal ezüst minősítést értek 
el. Utóbbi ötletes koreográfiáért, vidám, 
hangulatos előadásmódjáért különdíjat 
is kiérdemeltek. A felnőtt csoportot 3 mű-
sorszámmal neveztük, s mindháromszor 
a dobogó legfelső fokára állhattak fel a 
lányok. Ezt fokozva egy különdíjat (rock 

and roll) és egy országos bajnoki címet 
(mazsorett) is bezsebeltek. Köszönjük 
a táncosoknak, Nagy Eszternek és Vitai 
Ágnesnek a felkészítést, táncosainknak a 
kitartó munkát, kísérő szülőknek pedig a 
bíztatást, tapsot, melyből erőt meríthettek a 
fiatalok.

2015. június 7-én a 2 versenyző rock and 
roll csapatunk Balatonfüredre utazott az 
Acro Dance Nyárköszöntő Táncversenyre, 
ahol mindkét koreográfia 3. helyezést ért el. 
Gratulálunk a lányoknak és felkészítőjüknek 
Ágh Viktóriának.

Hajrá KID DANCE! További fénylő si-
kereket!  

KDE vezetősége
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Iskolai hírek • Gyermeknap
Hagyományainkhoz híven az alsó év-

folyamok a Művelődési ház mögötti terü-
letet vették birtokba május 29-én. 

A pedagógusok különböző érdekes fe- 
ladatokkal (mocsárjárás, célba dobás, 
zsákban futás, Petanque, rajz stb.) várták 
a gyerekeket, akik teljesítményük szerint 
pontokat kaptak. A csapatokat ezek alapján 
jutalmazták az eredményhirdetésen. A 3-4. 
osztályosok Vig Balázs író nagyon érdekes 
író-olvasó találkozóján vettek részt. 

Rádliné Pál Györgyi

Iskolánk hagyománya szerint a felső ta-
gozaton a gyermeknapot a nyolcadikosok 
rendezték. Már hetekkel ezelőtt nagy iz-
galommal készülődtünk. Igyekeztünk érde-
kesebbnél érdekesebb feladatokat kitalálni a 
kisebbeknek. Számos feladatot próbálhattak 
ki: zsákba futás, célba dobás, pufi evés, 
kosárlabda. 10 órakor megkezdődtek 
a csapatversenyek: a foci és a röplabda 
mérkőzések. A gyerekek nagy igyekezettel 
küzdöttek a pályán, bár tudták, hogy nem 
a győzelem a fontos, hanem az, hogy jól 
érezzék magukat. Az eredményhirdetés 
után a tanár-diák röplabdameccs kezdődött.

Mi, nyolcadikosok nagyon jól éreztük 
magunkat, és ahogy elnéztük, az alsóbb 
évfolyamok is. Köszönjük a támogatást az 
iskolának és a One World üzletnek. 

Nagy Sára Patrícia 8. b

Aktuális hírek, információk, 
további részletek az iskola 

honlapján, a
 www.e-telepulesek.

hu/iskolacsabrendek 
megtekinthetők.

Hálaadás a csabrendeki lelkipásztori szolgálatért

Kedves Csabrendeki Testvéreim!
Gyorsan eltelt az elmúlt szűk két esztendő, amit Csabrendeken töltöttem el. Amikor 

főpásztorom, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek Csabrendekre helyezett, tele voltam 
izgalmakkal, hogy a rám váró plébánosi teendőket miként fogom ellátni, de a 
Gondviselésnek köszönhetően úgy érzem szép időszakot töltöttünk együtt. Sikerült 
jó kapcsolatot kialakítanunk úgy a csabrendekiekkel, mint az oldallagos filiák híveivel. 
Gyorsan megtaláltuk a közös hangnemet a közösség tagjaival. Megköszönöm munkatársaim 
együttműködő segítségét, amit az egyházközség érdekében tett. Külön köszönet az 
Egyházközségi Képviselő Testület jelenlegi és volt tagjainak: Arany Nikolett kántor nőnek, 
Kulcsár Gábor, Bakos István, Bakosné Horváth Erzsébet, Illés Gyula, Mezeiné Németh 
Erzsébet, Minorics Ernőné, Németh Ottó, Pordán Andrásné, Takács Ottó, Varga László 
jelenlegi tagoknak, valamint Dr. Domina Csabáné, Baráth Norbert, Lenner Zsoltné, 
Ruska Sándor és Stateller  Balázsné volt tagoknak, továbbá Turcsi József polgármester 
és Auer László alpolgármester uraknak, Gősi Zoltán igazgató úrnak, a közintézmények 
vezetőinek, Mógerné Molnár Ildikó művelődés szervezőnek, Könnyid Istvánnak, a pe-
dagógusoknak, az óvónőknek, Baráth Ernőné és Ruska Jánosné asszonyoknak, valamint 
Tomor Istvánné adminisztrátornak, közvetlen munkatársamnak, a Rózsafüzér Társulat 
tagjainak, a kedves ministránsoknak és minden kedves hívőtestvéremnek. Elmondhatom, 
hogy a rövid ittlétem alatt sikerült valamennyire megismernem az embereket, akik 
nagyon kedvesek és tisztelettudók voltak hozzám. Kijelentem, hogy nincs bennem senki 
iránt harag vagy neheztelés, nem tartozom senkinek semmivel sem, kivéve kötelességem 
teljesítésével. Örültem, hogy szép számmal eljöttek az elbúcsúzó szentmisémre valamint 
a vasárnapi szentmisékre. Nagy öröm volt számomra a ministránsok sokasága, szolgálata, 
a sok kedves mosoly. Sok közös élményünk lett: a búcsúk, az ünnepek, rendezvények, 
ministráns találkozók, tábor, farsangi buli, egyházközségi bálok, zarándoklatok, lelki 
napok, lelkigyakorlatok, elsőáldozás és bérmálások, a sok keresztelő, sajnos temetések is, 
de ez esetben igyekeztem a gyászolókkal empatikus lenni szívből. Amennyiben valakit 
megbántottam, az esetben bocsánatot kérek! Imádkozzunk egymásért! Külön kérésem a 
hívek felé, hogy egy-egy fohászt mondjanak el értem, hogy a rám váró küldetést a clevelandi 
Szent Imre plébánián elláthassam!

„Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak 
fogják hívni” (Mt 5,9) 

Csabrendek, 2015. június 15.                     Mezei András leköszönő plébános


