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Repülnél lelkem, fenn repülnél
A táj szellõivel,

Mely a nyilt rónaság felett még
Szabadságot lehel:

De a magasból földre von le
A súlyos fájdalom, -

Fenn még jobban elédbe tûnvén
E sors-alázta hon!

Tompa Mihály: Pusztán (részlet)

A Nemzeti Összetartozás Napján, 
2015. június 4-én 18 órai kezdettel 

községi megemlékezést tartunk a 
Művelődési Házban. 

Várjuk minden hazafias érzelmű 
honfitársunk részvételét!

    Nemzeti 
Összetartozás Napja

Tájékoztató az április 29-i 
Képviselõ-testületi ülésekrõl

Együttes ülés keretében: Csabrendeki Kö- 
zös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zár-
számadásának megtárgyalása és elfogadása

Makkos Róbert rendőr alezredes Örspa-
rancsnok beszámolója Csabrendek, Hosz-
tót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és 
Zalaszegvár településeken a közrend, köz-
biztonság helyzetéről

Csabrendeki Képviselő-testületi ülésen: 
Turcsi József polgármester tájékoztatója az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása 

Csabrendek Község Önkormányzat 2014. 
évi zárszámadásáról

Csabrendek Község Önkormányzata 
2015-2019. évi Bűnmegelőzési és köz-
biztonsági koncepciójának elfogadása

Megállapodás az Észak-Balatoni Térség 
Regionális települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulással rekul-
tivációs munkálatok tárgyú beruházás 
térítésmentes átvételéről – KEOP-2.3.0/ 
2F-09-2010-0023 azonosító számú projekt 
keretében

Csabrendek Község Önkormányzata 

125 éves a Csabrendeki Tûzoltó Egyesület
Községünk legrégebben alakult és mai is 

működő szervezete, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület május 9-én, szombaton jubileumi 
rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 125. 
évfordulóját. Ezen alkalommal ünnepelték, 
hogy Csabrendek testvértelepülése, 
a szlovákiai Nagyfödémes Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületével  az 
együttműködés már 15 éves 
múltra tekint vissza.

9 órakor ünnepi szentmisével 
kezdődött a megemlékezés, 
majd a szertartást követően 
a meghívott vendégek, és 
az egyesület tagjai tűzoltó fú- 
vószenekar kíséretében vonul-
tak a község központjába. Itt 
megkoszorúzták a tűzoltók vé- 
dőszentjének tiszteletére felállí- 
tott Szent Flórián szobrot. Az emlékműnél 
koszorút helyezett el Miskolczi Tibor 
tű. ezredes a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-
helyettese, Rozmán Gyula tű. alezredes 
az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője, Kelemen Zsolt tű. ezredes 
a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke, 
Szabó Lajos tű. őrnagy a Megyei Tűzoltó 

Szövetség elnökségi tagja, Turcsi József 
polgármestere, Mezei József az egyesület 
elnöke, valamint a megjelent Nagyfödémesi, 
Sümegi, Tótvázsonyi és Zalagyömörői 
tűzoltó egyesületek képviselői. Ezt követte a 
jubileumi közgyűlés a Művelődési Házban, 
ahol az egyesület elnökének ünnepet 

méltató szavai után elismerések, 
ok l eve l ek ,  emlék t á rgyak 
kerültek átadásra.  A 125. 
éves évforduló tiszteletére 
Miskolczi Tibor tű. ezredes 
emlékplakettet adományozott 
Mezei Józsefnek, az Egyesület 
elnökének. A közgyűlésen csa-
pat zászlóra emlékszalagok 
felkötésére is sor került. Az 
ünnepi közgyűlést követően 
a  Tűzo l tósze r t á r  épü le te 

falán elhelyezett emléktáblák leleplezése 
történt meg. A sümegi Tűzoltó szervezet 
által átadásra került egy hidraulikus 
mentőkészlet a Csabrendeki egyesület 
részére. Majd a résztvevők megtekinthették 
a Tűzoltószertár emeletén az évfordulóra 
összeállított emlékkiállítást. Az ünnepélyes 
eseményt kötetlen, jó hangulatú fogadás 
zárta.

Folytatás a 3. oldalon
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2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentése 

Előzetes döntés a Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde intézményátszervezéséről 

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
– tervező kiválasztásáról döntés

A vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
pályázat benyújtásáról döntés 

Busa István csabrendeki lakos Csabrendek 
1268 hrsz alatti ingatlan haszon-bérbevételi 
ajánlatáról döntés 

Önkormányzati lakások bérbevételi ké-
relméről döntés  

Civil szervezetek, egyesületek 2014. évi 
beszámolói 

ZÁRT ÜLÉS
Javaslat „Csabrendek Község Díszpol-

gára” és „Csabrendekért” helyi kitüntetések 
adományozására 

Javaslat „Csabrendek közszolgálatáért 
díj” adományozására

Ápolási díj megállapításáról döntés

Anyák Hete 2015
Anyák Napját követő héten, községünkben már ötödik alkalommal került megrendezésre 

az Anyák Hete rendezvénysorozat a helyi Védőnői Szolgálat és a Művelődési Ház közös 
szervezésében.

A programsorozat első napján, május 4-én az Ünnepélyes Rózsaületetés alkalmával 
31 tő rózsát ültettünk el közösen a 2014-ben született csabrendeki gyermekek számára a 
Hegyalja utcai játszótér szomszédságában. Örömünkre szolgál, hogy e szép kezdeményezés 
a családok körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Hívásunkra minden évben 
sokan érkeznek. Az ültetést követően szerény vendéglátás mellett a játszótéren játszhattak 
a gyerekek, beszélgettek az édesanyák, apukák, nagymamák. A hét további napjaiban, 
keddtől csütörtökig, minden délután 16 órától aktuális, színes, ismeretterjesztő előadásokon 
vehettek részt az érdeklődők. Volt babamasszázs, ételallergiáról lés a mozgásfejlődésről 
szóló előadás, homeopátiás termékek bemutatása és Ringató zenei foglalkozás is. 

Köszönjük a segítséget a Rózsaültetés megvalósításában a KÖZSZER dolgozóinak, 
Baráth Lajos asztalosnak!                    Mógerné M. Ildikó

A Szent Lõrinc Plébánia értesítõje
Szeretettel üdvözlöm a Hírharang olva- 

sóit! Május 1. vasárnapján, Anyák Napján 
kettős ünnep volt templomunkban.

Az idei évben 28-an járultak először 
szentáldozáshoz a csabrendeki templomban 
és ugyanezen napon köszöntötték az 
elsőáldozók édesanyjukat a keszthelyi 
Festetics György Zeneiskola vonósnégyese 
együttműködésével. Igazán szép és meghitt 
volt az elsőáldozás. Köszönöm a szülők 
és nevelők közreműködését, az ünnep 
megszervezéséért vállalt fáradságukat. Az 
építkezéssel kapcsolatosan tájékoztatom 
a községet, hogy a munkálatok megfelelő 
ütemben haladnak. Új apostoli kettős kereszt 
fogja ékesíteni a tornyot, ami jelenleg 
aranyoztatáson van. A harangszerkezet fel-
újítása megtörtént. Jelenleg a toronysisak 
felújításán dolgoznak, itt jegyzem meg, 
hogy a Szentlélek tartotta a sisakot, 
mivel az összes szarufa el volt korhadva. 
Készülnek az óralapok is, amelyek 
korszerűek lesznek, vagyis a rozsda nem 
fogja emészteni. Készülnek az asztalos 
munkálatok is, továbbá egy szép stílusos 
főbejárati ajtó fogja várni a betérni 
vágyókat a templomba. Tiszteletteljes 

kérésem az, hogy illetéktelenek ne mász-
káljanak az állványzaton, mivel veszélyes, 
másrészt magánterület. Ennek jegyében 
a szükséges lépéseket megtettük a rend-
őrségen, amennyiben újra előfordulna az 
illetéktelenek megjelenése, másrészt kamera 
rendszer is van elhelyezve -, kérem kerüljük 
el a kellemetlenségeket! Ismételten kérem, 
aki tud segítse a munkálatokat anyagilag, 
hiszen minden forintra nagy szükség 
van! Minden támogatót nyilvántartunk a 

plébánia történetben az utókor számára. A 
munkálatok idején többnyire az oldalajtón 
lehet  bejutni  a  templomba,  szíves 
megértésüket és türelmüket kérem. Előre 
jelzem, hogy az idei Szent Lőrinc búcsú, 
augusztus 9-én vasárnap 10 órakor lesz! 

Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának 
ünnepe alkalmából, kegyelemteljes napokat 
kívánok!  

Mezei András 
plébános

„Minden 
harmadik
kedden”

Csabrendeki írónőnk, Ákody Zsuzsa 
negyedik kötete megjelenése alkalmából 
április 16-án író-olvasó találkozót tartottunk 
a községi könyvtárban. Zsuzsával e jeles 
alkalomból írótársa, Kellei György, a 
NAPLÓ nyugalmazott kulturális rovatve-
zetője beszélgetett. 

A kötetlen beszélgetés során szó volt 
a témaválasztás okairól, aktualitásáról, 
személyes kötődésekről, egy könyv szü-
letéséről. Kellei György lelkesen méltatta az 
írónő szakmai fejlődését, a vendégek pedig 
humorát, közvetlen személyiségét, azt a 
csodát, hogy a „szomszédasszony” bizony 
új világokat teremt. Zsuzsa könyvének 
bemutatását követően Kellei György szí- 
nes életéről, saját munkásságáról és leg-
utolsó, A sakál éjszakái című könyvéről 
beszélt a résztvevőknek. Az izgalmas író 
vallomásokat jó hangulatú, baráti beszél-
getés és állófogadás zárta.

Mógerné M. Ildikó

Tájékoztató az 
április 29-i Képviselõ-
testületi ülésekrõl
Folytatás az 1. oldalról

Tûzoltóverseny
CSABRENDEK KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ  

ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLETE 
9. alkalommal rendezi meg az  

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek versenyét
2015. május 30-án (szombaton)

Csabrendeken a
„POLGÁRMESTER VÁNDORSERLEGÉÉRT”, 

A verseny helyszíne: Sportpálya Csabrendek

A verseny tervezett programja:

• Csapatok érkezése 900 óráig a Tűzoltószertárhoz

•  Vonulás a verseny helyszínére (Hegyalja utca, 
Milleniumi lakópark, Árpád utca, Rákóczi utca, 
Szőlőskert utca, József Attila utca, Ifjúság utca, 
Kinizsi utca, Kossuth utca, Ibolya utca, Szent 
István utca, Széchenyi tér, Zrínyi utca, Tárkányi 
utca, Csabi utca útvonalon)

945 óra  Tűzoltóverseny megnyitása
1000 óra  Mazsorett bemutató
1030 óra  Verseny kezdés

                                          Versenyszámok: 

• kismotorfecskendő szerelés női és férfi
• kismotorfecskendő szerelés ifjúsági fiú és leány
• kismotorfecskendő szerelés gyermek fiú és leány
• osztottsugárcső szerelés férfi és női
• osztottsugárcső szerelés ifjúsági fiú és leány
• osztottsugárcső szerelés gyermek fiú és leány

1400 óra  Iskolások ügyességi versenye
1500 óra  Tűzoltó bemutató
1530 óra  Eredményhirdetés
10 - 16 óráig Gyermek ugráló vár, ügyességi játékok
A helyszínen egész nap büfé, fagylalt, pop corn, 
vattacukor.

A verseny fővédnöke: 
Turcsi József Csabrendek Község Polgármestere
A verseny ideje alatt a kitelepített tűzoltó-technikai 
eszközök megtekinthetők.

Csabrendeken

A Kid Dance Egyesület sok 
szeretettel várja a 

tánckedvelõ közönséget 
2015. június 27-én tartandó 

20. jubilEumi táncgálájárA. 
Helyszín: 

általános iskola tornaterme
tartsanak velünk minél többen! 

A jó hangulat idén sem marad 
el! Pontos idõpontért, további 

információkért figyeljék  
a hirdetõ táblákat.

„Szent Iváni varázslat”
– a Kenyeres-tanyán

Igazi feltöltődés a természetben a 
nyári nap-éj egyenlőség közeledtével: 
2015. június 20-án, szombat 14 órától 
a község határában.

Ízelítő a programból:
A Kenyeres család jóvoltából meg-

ismerkedhetünk a birka- és szarvasmarha 
tenyésztés régi és mai folyamatával, a 
mezőgazdasági eszközök fejlődésével, a 
paraszti élet mindennapjaival.

Ifj. Vasuta Gábor természetfotós 
előadásából megismerkedhetünk Csab- 
rendek község határának természeti 
értékeivel, ritka növény- és madárvilá-
gával. 

A házigazdák további meglepetésekkel 
várják az érkező vendégeket!

A rendezvény az „Iskolások az értékek 
nyomában” pályázati projekt keretében 
kerül megvalósításra. Támogatók a 
Földművelésügyi Minisztérium és a 
Hungarikum Bizottság.

A részvétel díjtalan.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Kupakgyûjtés 
Hannának

A tavalyi év őszén Fleisz Csaba és családja 
kezdeményezésére többen kupak gyűjtésbe 
fogtunk a községben, hogy bármilyen apró 
dologgal is, de folyamatosan támogassuk 
Hannát és családját. Az akcióhoz egyre 
többen csatlakoztak és a sok kicsi viszonylag 
hamar sokká vált. A felhalmozódott 360 kg 
kupak mennyiség elszállítására május 4-én 
került sor, Németh Ottó helyi vállalkozó 
jóvoltából. A felvásárlást Zámolyi Norbert, 
az EVERPLAST Zrt. sümegi igazgatója 
segítette. Közbenjárására a vállalat kedvező 
áron vette át az összegyűjtött kupakokat, 
hogy ezzel is növelje az adományt. 
Hanna édesanyja, Vera nagyon hálás a 
sok jó szándékú segítségért! Köszönjük 
a lelkiismeretes kezdeményezők, a szor-
galmas gyűjtők, ismeretlen és ismerős 
magányszemélyek, a helyi közintézmények 
(Önkormányzat, Iskola, Óvoda, Közszer), 
a Coop ABC dolgozói, Németh Ottó 
vállalkozó és természetesen az Everplast 
Zrt. segítségét! Természetesen a gyűjtés 
folytatódik! A kupakok leadhatók a 
Veráéknál, a Művelődési Házban, a helyi 
óvodában és iskolában egyaránt.   Mógerné
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Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Iskolai 
hírek

Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek 
a Labdarúgó Diákolimpia fiú körzeti (Sümeg) 
és megyei (Tapolca) fordulóin:

I. korcsoport körzeti 3. hely
II. korcsoport körzeti 3. hely
III. korcsoport körzeti 2. hely
IV. korcsoport körzeti 1. hely és megyei  

6. hely. (Felkészítő: Csabrendek FC)
Az idei tanévben is meghívást kaptak tanulóink Nagyfödémesre, a Borsos 

Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolától az V. Borsos Mihály Napok 
rendezvényére. A felső tagozatos fiúk műveltségi vetélkedőn, az alsósok 
pedig a VII. mesevetélkedőn mérték össze tudásukat a nagyfödémesi, a 
környékbeli és a jánossomorjai csapatokkal.

A műveltségi vetélkedőn érdekes, sokrétű (többek közt történelem, 
földrajz, irodalom, fizika, zene, sport) és kockáztatós játékos feladatokkal 
birkóztak meg a diákok. A 12 csapatból a Verhetetlen négyes csapatunk, 
Ferenczi Csongor, Mátyás Bence, Pordán Levente, Salacz Gábor Vendel 
a 2. helyezést érte el. 

A mesevetélkedőre 6 meséből készültek a gyerekek. A feladatok 
érdekesek, nagy ügyességet igénylőek voltak. Izgalmas küzdelemben a 17 

csapatból az Öreghegyi mesemanók csapatunk, Gyalog Dóra, Gyalog Noémi, 
Molnár Melinda, Nagy Cintia és Hóti Péter szintén az előkelő 2. helyezést 
érte el. (Felkészítő: Bardon Tiborné)

A versenyek után és az eredményhirdetés előtt a program egy koncerttel 
folytatódott. A Kormorán együttes énekese, Vadkerti Imre és két zenész társa, 
Zsapka Attila és Sipos Dávid előadásában megzenésített József Attila verseket 
és nagyon ismert dalokat énekeltünk.

Gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk mindkét csapat tagjaira.
A nagyon szívélyes fo-

gadtatást és a vendéglátást 
köszönjük, felejthetetlen él-
ményben volt részünk.

Eredményesen zárult is- 
kolánk papírgyűjtése, ösz- 
szesen 3260 kg papír gyűlt 
össze. Köszönjük a támoga-
tást!

További részletek és aktuá-
lis híreink az iskola honlapján 
megtekinthetők a 

www.e- te lepulesek .hu/
iskolacsabrendek oldalon.

Keszlerné Párizs Anikó


