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Mindenszentek és Halottak napja
Mit ünneplünk  Mindenszentek napján?
November 1-je Mindenszentek ünnepe. 

Mindenszentek (latinul: Festum omnium 
sanctorum) a katolikus egyházban az összes 
üdvözült lélek emléknapja, a protestantiz-
mus az elhunytakról emlékezik meg ilyen- 
kor. A IV. században mindenszentek ünne-
pét  még  a  pünkösd  utáni  első  vasárnap 
ülték meg (az ortodox keresztény egyház 
ma is ekkor tartja.) Az ünnep a VIII. szá-
zadban  tevődött  át  november  1-jére,  va-
lószínűleg azért, hogy ezzel szenteljék meg 
a kelták régi népi újesztendejét. 835-ben 
Jámbor Lajos frank császár IV. Gergely 
engedélyével hivatalosan elismerte az új 
ünnepet, így ettől kezdve a mindenszentek 
az egész katolikus kereszténység ünnepe 
lett. Általános szokás, hogy mindenszentek 
napján rendbe teszik és virággal díszítik 
a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a 
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök 

világosságot jelképezi, a katolikus egyház 
szertartása szerint a „temetők nagy kereszt-
jénél” ma is elimádkozzák a Mindenszentek 
Litániáját, és megáldják az új síremlékeket.

Mit ünneplünk Halottak napján?
Halottak  napja,  nov.  2.-a  földön  küzdő 

Egyház ünnepélyes megemlékezése a tisz-

títótűzben  szenvedő  lelkekről. A  halottak-
ról való gondoskodás a vallástörténeti ku-
tatások  szerint  ősidőktől  fogva  mindenütt 
megtalálható jelenség. 

A halottak ünnepe az ókori Rómában 
a feralia volt. – Az Egyházban Szent 
Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy 
miután Mindenszentek ünnepén az Egyház 
megemlékezik  a  mennyország  szentjeiről, 
másnap az összes megholtról is megem-
lékezzünk. 998 kezdték az ünnepet, mely 
a 11. században a clunyi bencések hatá-
sára széles körben elterjedt. Róma a 14. 
században fogadta be. XV. Benedek pápa 
1915 engedélyezte, hogy halottak napján 
minden pap 3 szentmisét mondhat; egyet 
egy konkrét elhunytért, egyet általában a 
tisztítótűzben  szenvedő  lelkekért,  és  egyet 
a pápa szándékára. A bizánci szertartásban 
megfelelője a lelkek szombatja. 

Szabolcs atya

Tájékoztató a 2015. szeptember 29-i 
Képviselõ-testületi ülésrõl
NAPIREND ELŐTT
Turcsi  József  tájékoztatója  az  átruházott 

hatáskörben  hozott  döntésekről  és  a  lejárt 
határidejű határozatok teljesítéséről

NAPIREND
1. A helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata
2. Csabrendek község várossá nyilvánítási 
ügye, nagyközség cím felvételéről döntés
3. Döntés önkormányzati bérlakások érté-
kesítéséről 
a) Döntés a Csabrendek, 435/2 hrsz. alatti 
önkormányzati lakás értékesítéséről
b) Döntés a Csabrendek, 1249/1 hrsz. alatti 
önkormányzati lakás értékesítéséről
4. Döntés a Csabrendek, zártkert 1585 hrsz. 
alatti ingatlan értékesítéséről
5. Kiss Erik vállalkozóval kötött bérleti  
és vállalkozói keretszerződés felülvizsgálata
6. Állásfoglalás az ENERIN Investment 

Kft. közvilágítás korszerűsítési ajánlatáról 
7.  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkor-
mányzati  Ösztöndíjrendszerhez  történő 
csatlakozás és a pályázati kiírás elfogadása
8.  Szociális  célú  tűzifa  támogatásra  vo-
natkozó pályázat benyújtása – saját forrás 
biztosítása 
9.  Önköltség-számítási  Szabályzat  elfoga-
dása 
10. Start programban termelt zöldségfélék 
hasznosításáról döntés
11. Közszolgáltató Szervezet Csabrendek 
igazgatói beosztás betöltésére pályázat ki-
írása
12. Intézményfenntartással kapcsolatos 
döntések
a) Mese-domb Óvoda  és Bölcsőde  óvo-

davezetőjének felmentési kérelme
b) Óvodavezetői  (magasabb  vezető)  be-

osztás ellátására pályázat kiírásáról döntés
13. Polgármester munkájának értékeléséről 

Csabrendek  Község  Önkormányzata 
2015. május 7-én pályázatot nyújtott 
be új tanyagondnoki autó beszerzésére. 
A  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési 
Hivatal 2015. június 30-án tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy az autó be-
szerzéséhez 10.000.000 Ft támogatást 
nyújt. A megvásárláshoz szükséges 
további összeget (az ÁFA-t) az önkor-
mányzat saját erőből biztosította. A VW 
T6 Kombi típusú autót az önkormányzat 
2015.10.15-én vehette át a zalaegerszegi 
Autó Göcsej Kft-nél.

A beruházás célja a tanyagondnoki 
szolgálat fejlesztése, a szolgáltatást 
igénybevevők  komfortérzetének  javítá-
sa és a szolgáltatásokhoz  történő mara-
déktalan hozzáférés fejlesztése volt. 

Pályázati támogatás 
tanyagondnoki autóra

Temetőrészlet a felújított kápolnával
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Ovisok a könyvtárban
2015. október 9-én, 

pénteken, a csabrendeki 
Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde Napocska cso- 
por t ja  lá toga to t t  e l 
könyvtárunkba.

Könyvtárunkban fon- 
tosnak tartjuk, hogy gye- 
rekek már egészen kicsi 
korukban megismer-
kedjenek a könyvekkel, 
a könyvtárba járás örö-
meivel.
Elsőként  a  könyvtár-

ban található könyvek-
ről,  valamint  a  köl-
c s ö n z é s  m ó d j á r ó l 
beszélgettünk,  majd 
elárulták nekünk, milyen 
könyvek lapulnak a saját 
könyvespolcaikon. A 
rövid beszélgetés után a 

játéké lett a főszerep, mely során a gyerekek 
az állatok tulajdonságaival ismerkedhettek 
meg. A foglalkozás során állatokat vetí-
tettünk ki, amely nagy sikert aratott a 
gyerekek körében. A program találós kér-
désekkel folytatódott, melyekre a kicsik 
nagyon ügyesen tudták a megoldásokat. 
Végül szabad foglalkozás következett, 
amely során óvodásaink birtokba vették a 
könyvtár gyermekrészlegét.

A gyerekek teli élménnyel hagyták el a 
könyvtárat és többen ígérték, hogy vissza-
jönnek a szüleikkel is.

Molnár Eszter és 
Zelenka Bettina

Jótékonysági motoros bemutató

Fleisz Csaba és segítői önzetlen és kitar-
tó támogatásának, szervezésének köszön-
hetően  szeptember  26-án  egy  fergeteges 
motoros bemutatón vehettek részt a jó 
szándékú  érdeklődők.  Borbély Kornél és 
Herczeg Balázs Mókus világbajnok moto-
rosok  elképesztő,  olykor  vicces,  a  fizika 
törvényeit meghazudtoló show-val ejtették 
ámulatba a közönséget. Mindezt tették 
szívvel-lélekkel,  hogy  kicsi  Hannának  ők 
is  segíthessenek. A  jó  hangulathoz  Kővá- 
ry Barna televíziós műsorvezető konferálá-
sával nagymértékben hozzájárult. Bár 
Hanna és édesanyja, Vera a bemutatót 
nem  nézte  végig,  az  érkezőket  örömmel 

köszöntötték és hálásan fo-
gadták a támogatásokat, 
ajándékokat.  A  szervezők 
ezúton  is  köszönik  az  Ön-
kormányzat, a sümegi Ren-
dőrőrs,  Hoffman Tamás, 
Csendes Zoltán, Horváth 
Imre és Szálinger Zoltán 
lebonyolításban nyújtott se-
gítségét.

Az egyre szélesebb kör-
ben  ismert  kupakgyűjtés 
gondolata, kezdeményezése 
ugyancsak Fleisz Csabának 
köszönhető.   Május  óta 
mind többen csatlakoztak 
az akcióhoz és küldik, 

hozzák el az összegyűjtött kupakokat Han-
náékhoz.  Ennek  köszönhetően  október 
8-án az Everplast Zrt. sümegi telephelyére 
elszállított mennyiség 1280 kg-volt, ami 
a korábban leadott mennyiség több mint 
háromszorosa. A szállításban Németh Ottó 
vállalkozó és a Közszolgáltató szervezet 
és dolgozói Horváth Imre, Horváth 
Lajos és Takács Sándor  közreműködtek. 
A  kupakok  gyűjtése  nem  fejeződött,  be 
továbbra is folyamatosan várjuk azokat. 
Reméljük, hogy ily módon is egyre többen 
csatlakoznak Kalmár Hanna támogatói 
sorába.

Mógerné M. Ildikó művelődésszervő

Szén-monoxid 
veszély
Közeleg a tél! Itt a fűtési idény. Mindenki 

számára  fontos a biztonság! Előzze meg a 
szén-monoxid mérgezést. Vásároljon enge- 
délyezett, megbízható szén-monoxid ve-
szélyjelző készüléket.

Egyesületünk továbbra is forgalmazza a 
Honeywell cég által gyártott szén-monoxid 
veszélyjelző készülékeket. 
A  készülékek  felöl  érdeklődni  valamint 

azokat megrendelni, illetve beszerezni a 06-
20/2747304-es telefonszámon lehet. 

Csabrendek Község
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete
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Új autóval gazdagodott a 
csabrendeki polgárõrség

A 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alap-
ján  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfej- 
lesztési Alapból a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgálta-
tások fejlesztésére vonatkozó pályázaton 
Csabrendek  Község  Önkéntes  Tűzoltó 
és  Polgárőr  Egyesülete  egy  Suzuki Vitara 
ALLGRIP gépkocsit nyert. Az autót az 
egyesület elnöke és parancsnoka 2015. 
október 05-én vette át a Veszprémi Ring-
Autó Kft autókereskedésében. 
A 6.327.050,-  Ft  értékű  járművet,  a  kö- 

zeljövőben  használatba  is  vehetik  az 
egyesület polgárőrei.
A  még  hatékonyabb  járőrszolgálatok 

nyomán tovább növekedhet községünk la- 

kóinak,  válalkozóinak,  valamint  a  szőlő-
hegy pincéinek közbiztonsága.

Egyesületünk továbbra is várja azok 
jelentkezését  polgárőrnek,  akik  tenni  sze-
retnének a település közbiztonságáért. Je-
lentkezni az egyesület elnökénél lehet.

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesülete

A Bortúra alkalmával egyedi boros pohár készül 600 Ft/db áron. 
Megrendelhető a Művelődési Házban vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon.

Szaporodik községünk állat-állománya
Nyirespusztán a szürke marha állo-

mány mellett nyár óta már számtalan  
anya disznó, mangalica, birka, bárány és 
kecske  nevelődik  a  START munkaprog-
ram keretében. Az egykori bányaépületek 
átépítésével  a  disznóknak  kitűnő  helyük 
készült. Pár hete a szaporulat születése is 
megkezdődött, ott jártamkor már 6 napos 
kis malacokat tudtam lefényképezni. 
Fleisz András, a telep vezetője elmondta, 
hogy év végéig közel 140 kismalac szü-
letése várható. 

Bízunk benn, hogy községünk továbbra 
is sikeres úton halad a saját bevétel nö-
velése és a munkahelyteremtés útján.

Mógerné M. Ildikó

Mezei József, az egyesület elnöke  
az új autóval
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Meghívó az Iskolai 
Szülõi Munkaközösség  
            Báljára

Az Iskolai Szülői Munkaközösség 
szeretettel meghívja  

Önt, partnerét és barátait 
a 2015. november 28-án, 

szombaton 19 órától tartandó báljára  
a Művelődési Házba.

Belépő: 
2800 Ft/fő az alábbi vacsorával:

• Csáki rostélyos Aranyoroszlán módra,
• szezámmagos csirkemell-filé,
• sertés-sült Budapest módra,

• vegyes köret, vegyes savanyúság,
• házi sütemények

Zene: 
Adrenalin Retró és Buli zenekar

Tombola fődíj: 
30.000 Ft értékű vásárlási utalvány

A bál bevételét teljes egészében az 
iskolás gyermekek javára fordítjuk!

Tisztelettel: 
Szülői Munkaközösség

Sütõtökleves
Sokak kérésére az alábbiakban közöljük 

a Falunapon Turcsiné Erzsi és segítői által 
kínált Sütőtökleves receptjét.
Hozzávalók 6 személyre:
1 kg sütőtök
1 nagy krumpli
1 alma
1 fej vöröshagyma
3 evőkanál méz
1 narancs leve
2 db húsleveskocka
2 dl főzőtejszín
2 evőkanál vaj
só,bors, fél mokkáskanál őrölt szerecsendió
1 csokor friss kakukkfű
1,2 l víz
1 evőkanál pucolt tökmag
balzsamecet
Elkészítés:
1. A sütőtököt  félbevágjuk, kikaparjuk a 

belsejét,  majd  előmelegített  sütőben,  190 

fokon 40-50 perc alatt puhára sütjük.
2. Amíg sül a tök, a hagymát felaprítjuk 

a kakukkfűvel meg a vajjal  együtt  egy  lá-
basba tesszük (egyszerre, hogy ne égjen 
meg  a  fűszer!)  és  közepes  lángon  puhára 
pároljuk.

3. Ha már puha a hagyma, akkor rá-
csorgatjuk a mézet és egy kicsit karamel-
lizáljuk. Közben a megpucolt krumplit és az 
almát felkockázzuk. A mézes hagymát fel-
öntjük vízzel, beletesszük a két leveskockát, 
a krumplit és az almát, majd közepes lángon 
puhára főzzük.

4. Mikor megpuhult a krumpli, levesszük 
a lábast a tűzről, a leveshez adjuk a megsült 
tök kikapart húsát és botmixerrel pépesítjük. 
Belefacsarjuk a narancs levét, sózzuk, 
borsozzuk és belerakjuk a szerecsendiót, 
majd beleöntjük a tejszínt és összekeverjük. 
Tálaláskor  pirított  tökmagot  szórunk  a  te-
tejére és pár csepp balzsamecetet adunk 
hozzá.
Elkészítési idő: 90 perc
Jó étvágyat kívánunk!

Felhívás!
A helyi színjátszó csoport szeretettel vár-

ja  a  jelentkezőket  soraiba  bármilyen  ko-
rosztályból. Ha valaki színpadra vágyik, 
jó a humora és szívesen szórakoztatna 
másokat  is  akkor  jelentkezzen!  További 
információ kérhető a Művelődési Házban, a 
csabrendek.konyvtar@gmail.com címen 
vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon.


