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Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2015. március 25-i ülésérõl

NAPIREND ELŐTT 
Turcsi József polgármester tájékoztatója 

az átruházott hatáskörben hozott döntések-
ről és a lejárt határidejű határozatok telje-
sítéséről.

NAPIREND
• Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendeletalkotása az 
avar és egyéb növényi hulladék égetéséről 

• Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testület módosította a nem köz- 
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgálta-
tásról szóló 14/2014. (XI.31.) önkormány-
zati rendeletet. 

Az egytényezős díj kéttényezősre válto-
zott, alapdíjra és ürítési díjra.

• Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása 
természeti értékek, emlékek, területek vé-
delem alá helyezéséről 

• Csabrendek 916/33 hrsz-ú önkormány-
zati ingatlan területrészének Orovecz Jó- 
zsefné tapolcai lakos részére történő 
értékesítéséről döntés 

• Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 
való gazdálkodás szabályairól szóló 
16/2012. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

• Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015-2019 évekre 

Horgász Egyesület bál és egyéb tudnivalók
2015. február 14-én, Valentin napon 

tartotta egyesületünk hagyományos hor-
gászbálját. 

Nagyon örültünk a 102 fő jelentkezőnek, 
hiszen ez volt a januárban történt tiszt-
újítás utáni első rendezvényünk. A nagy- 
nak mondható létszám és a 750 db 
eladott tombola is bizonyítja, hogy sike-
resek az Egyesület megújítására tett erő-
feszítéseink. A januári tisztújításon a ve- 
zetőségben 4 fő személye változott, 
valamint jelentős főlénnyel az Egyesület új 
elnöke Párizs József lett. A megválasztott 
tisztségviselőknek gratulálunk! 

Minden eddiginél korábban, március 12-
én megtörtént az első idei telepítés is 526 
ezer forint értékben. Három nyaras pontyból 
4 mázsa, kárászból pedig 5,5 mázsa került a 
tóba. 

Várjuk a napijegyes horgászokat, illetve 
új tagokat is felveszünk az Egyesületbe. 

Sikeres rendezvény elképzelhetetlen lel-
kes támogatók nélkül, ezért mindenkinek 
köszönjük, aki eljött horgászbálunkra, va- 
lamint külön köszönet az alábbi támoga-

tóinknak: Szalai Péter - főszponzor AGRO 
VILÁG - szaküzlet Sümeg,  Arany Niko-
letta - cukrászmester, Baráth Lajos - 
asztalos mester, Bognárné Gyuricz Katalin 
- támogató,  Dr. Szakács Imre - fogorvos, 
Hegedüs Ákos - építész vállalkozó, Hegedüs 
Ákosné - támogató, Hegedüs Árpád - tá-
mogató, Hoffman Tamás - borász, Horváth 
Lajos - metrikál, Illés Gyula - asztalos 
mester, Izmendi Dániel - gazdálkodó, 
Kiefer Flórián - támogató, Feketéné Capári 
Szilvia - kiskertem virágbolt, Kiss Miklós 
- Veszprémgalsa polgármestere, Krizsán 
János - támogató, Laczkó Krisztián - Deve-
cser horgászbolt, Mezei József - Rendek-
diszkont, Nagy István - támogató, Németh 
Kálmán  -  támogató,  Önkormányzat 
Csabrendek, Párizs József - támogató, 
Piroska vegyeskereskedés, Pujcsek László 
- támogató, Simon Gábor - vállalkozó, 
Szabó József - vendéglős, Takács Lajos 
- támogató, Tara Cintia - támogató, Ughy 
Sándor - üveges mester, Vajda Attila - 
támogató.

    Hegedüs Ákos HE titkára

„Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, 
mint száz édes álom.

Csupa virágból van, merõ napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, 

elepedsz a vágytól.
…

Van egy szó, van egy név, 
valóság, nem álom,

Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.”

Közelgő Anyák Napja alkalmából 
szeretnénk e szép verssorokkal 
köszönteni a községünkben élő 
Édesanyákat, Nagymamákat!

Turcsi József polgármester 
és a Képviselő-testület 

Szeretettel hívjuk az ünnepelteket, 
Édesanyákat, Nagymamákat  

2015. május 3-án, vasárnap 14 órától 
megrendezésre kerülő Községi 

Anyák Napi műsorra. A műsorban 
szerepelnek a Mese-Domb Óvoda 

csoportjai, általános iskolás tanulók, a 
Rezgő Rezeda Citerazenekar gyermek 

csoportja, és a helyi színjátszók. 

       Nagy Ferenc: 
Édesanyám (részlet)

Folytatás a 3. oldalon
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Hanna születésnapi koncertje
Március 22-én zajlott le kicsi Hanna 

születésnapi támogató koncertje. A ren-
dezvény megnyitóján Turcsi József pol-
gármester mondott megható beszédet, mely 
után egy szép tortát is átadott 
Hanna édesanyjának. 

Verát és Hannát szeretet-
tel köszöntötte a községünk 
testvértelepülésének pol-
gármestere Gőgh Ferenc és 
a nagyfödémesi képviselő-
testület is, akik szintén 
jelentős összeggel járultak 
hozzá az adományokhoz. 

A sikeres, jó hangulatú, 
rendezvényen számos he- 
lyi, környékbeli fellépő ör-
vendeztette meg a közön-
séget: Farkas Szabina Judit, 
Kid  Dance  Egyesüle t , 
Papatyi Tóth Tünde, Potya-
utasok Tánczenekar, Al-
Ahram  Hastánccsoport, 
Havasi Gábor és darvastói 
énekesek, Zámbóné Farkas Nóra, Zafirah 
Hastánccsoport, MÁRIÓ, Farkas Attila és 
Szűcs Tamás, Zalagyömörői színjátszók, 
ROCK-INGER zenekar, Pintér Zoltán és 
Pintér Veronika, Horváthné Hollenczer 
Anita és Nagy Ádám, OTHER PLANET 
zenekar. 

A rendezvény kihangosításához egy 
tapolcai vállalkozó ajánlotta fel a szükséges 
eszközöket. 
A dekorációban, a fellépők szerény ven-

déglátásában, köszönő kártyák, virágok el-
készítésében is nagyon sokan segítettek. 

Hanna és családja kimondhatatlanul 
hálás a sok ajándékért, támogatásért, a 

sok szeretetért, amit e rendezvény során is 
kaptak.

Köszönet a koncert támogatóinak:
Csabrendek Község Önkormányzata, 

Nagyfödémes Község Önkormányzat Kép-
viselő-Testülete, Szlovákia, Tóth Árpád 
Egyéni Vállalkozó, Tapolca, Szálinger És 
Szálinger Hangtechnika, Csabrendek, Ko 
Records, Budapest, Közszer, Csabrendek, 
Sarvaly Zrt., Sümeg, Vb. Francia Pékség, 
Sümeg-Csabrendek,  Bors  Józsefné 

Vállalkozó, Csabrendek, Família Zöldséges, 
Csabrendek, Mütesz Kft., Csabrendek, 
Könnyid István, Csabrendek, Farkas József 
Zöldséges, Szentimrefalva, Silver Söröző, 

Csabrendek,  Kiskertem 
Vi rág -  És  Gazdabo l t , 
Csabrendek, Foglalkoztató 
Intézet, Darvastó, Region 
Art Stúdió, Sümeg, Sümegi 
K ö z s z o l g á l t a t ó  K f t , 
Sümeg, Horváth Zoltán, 
Nyirád, Hóti József Fotó, 
Csabrendek,  Tutiparty, 
Sümeg, Családsegítő És 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
C s a b re n d e k ,  V é d ő n ő i 
Szolgálat,  Csabrendek, 
M e s e - D o m b  Ó v o d a , 
Csabrendek, Vörös Zoltán, 
C s a b re n d e k ,  C s á n i t z 
Krisztina,  Csabrendek, 
Merk Attiláné, Halimba, 
Balázs Zsuzsa, Ajka, Pethő 
Judi t ,  Sümeg,  Pusz ta i 

Richárd - Borbás Rózsa, Csabrendek, 
Cseh Annamária, Uzsa, Veszprém Megyei 
Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai És 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, 
Nyírlaki, Szilágyi Franciska, Csabrendek. 
További köszönet valamennyi fellépőnek, 
a rendezvény lebonyolításában segítőknek, 
és mindenkinek, aki részvételével, támoga-
tásával közvetetten vagy közvetlenül elő-
segíti kicsi Hanna gyógyulását!

Mógerné M. Ildikó

A Szent Lõrinc Plébánia értesítõje
Szeretettel üdvözlöm a Hírharang olva-

sóit! A húsvéti időszak közepette kívánom 
a Feltámadt Üdvözítő kegyelmét minden 
csabrendeki testvéremnek!

Tájékoztatom az egyházközség híveit, 
hogy az idei évben az Egyházközségi 
Testület mandátuma lejárt, ezért meg kellett 
hosszabbítani illetve újítani.

A magam és a plébánia nevében meg-
köszönöm áldozatos munkájukat, amit a 
közösségért tettek.

Külön megköszönöm Dr. Domina Csa-
báné világi elnök, Baráth Norbert, Lenner 
Zsoltné, Stateller Balázsné, valamint Ruska 
Sándor leköszönő tagok szolgálatát. 

Az új testület mandátuma 2015-2020-ig 
tart.
A Szent Lőrinc Plébánia Egyházközségi 

Képviselőtestületi tagjainak névsora

1.  Arany Nikolett, kántor
2. Bakos István, gondnok
3.   Bakosné Horváth Erzsébet, pénztáros
4.  Illés Gyula
5.  Kulcsár Gábor, világi elnök
6.  Mezeiné Németh Erzsébet
7.  Minorics Ernőné
8.  Németh Ottó
9.  Pordán Andrásné
10.  Takács Ottó
11.  Tomor Istvánné, adminisztrátor
12.  Varga László

Kérem egyházközségünk híveinek imá- 
ját, hogy hatékony magvető munkát vé-
gezhessünk! Emlékeztetőül jelzem, hogy 

az elsőáldozás május 3-án, Anyák Napján 
a 10:00-kor kezdődő szentmise keretében 
lesz. A bérmálás szentségét, Dr. Márfi 
Gyula veszprémi érsek szolgáltatja ki 
fiataljainknak, május 31-én a 10:00-kor 
kezdődő szentmise keretében.

Amint észrevették a templomfelújítási 
munkálatok elkezdődtek az állványozással. 
Április második felében elkezdődnek a 
torony és tetőfelújítási munkálatok. Meg-
köszönöm mindazoknak a támogatását, 
akiknek fontos templomunk megszépülése, 
egyben kérem, amennyiben lehetőségük 
engedi, támogassák a munkálatok anyagi 
fedezetét. Az is nagy segítség, hogyha 
az önkéntes hozzájárulást (egyházi adót) 
rendezik! Szép tavaszi napokat kívánok! 

Mezei András plébános
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szóló gazdasági programja elfogadásra 
került

• Döntés bírósági ülnökök jelöléséről 
• A GALL-VILL Kft Csabrendek, Dózsa 

u. 3. szám előtti járda felújítására vonatkozó 
kérelméről döntés

• Csabrendek település vízkár-elhárítási 
terveinek elkészíttetéséről döntés

• Zelenka Gábor csabrendeki lakos Csab-
rendek 034/10, 031/23-031/34 hrsz. alatti  

ingatlanok haszon-bérbevételi ajánlatáról 
döntés 

• Önkormányzati lakások lakásbérleti 
szerződés meghosszabbításáról döntés, va-
lamint a benyújtott kérelmek elbírálása

• Tájékoztató Csabrendek község Ön-
kormányzata 2015. évi közbeszerzési ter-
véről 

• Tájékoztató a kötelező felvételt bizto-
sító iskolák 2015/2016. tanévre vonatkozó 
felvételi körzetéről 

Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2015. március 25-i ülésérõl

Húsvétváró Családi Délután
Húsvét alkalmával, március 28-

án, szombaton került megrendezés-
re fent említett programunk amely-
nek a Művelődési Ház adott otthont. 
Mivel segítőként ez volt az első 
ilyen rendezvényünk, izgatottan 
vártuk, mit tartogat számunkra a 
délután.

A programot az Élő Forrás Alap-
fokú Művészeti Iskola csabrendeki 
néptánccsoportjának előadása nyi-
totta meg, amely megalapozta a jó 
hangulatot. A fellépés után került 
sor a Húsvéti kiállítás megnyitójára, 
amelyen az óvónénik, dadusok és a folt-
varró kör gyönyörű, kézműves alkotásait 
csodálhatták meg látogatóink. A kiállítást 
színesítették még drótos és patkolt tojá-
sok is. A kreatív műveket egy héten ke-
resztül lehetett megtekinteni községünk 
könyvtárában. A kézműves játszóházban 
a gyerekek nagy örömmel álltak neki a 
hűtőmágnesek, filcvirágok és képeslapok 
elkészítésének. Eközben a kézműves vá-

sárban mindenki kedvére nézelődhetett 
és vásárolhatott az ajándékok, ékszerek 
és dekorációs kellékek közül. A program 
keretein belül Csíkné Bardon Réka mu-
tatta be a tojáspatkolás művészetét az ér-
deklődőknek.

Reméljük mindenki jól érezte magát a 
rendezvényen és jövőre ismét találkozunk!

Molnár Eszter és Zelenka Bettina 
közösségi munkások

„Vállalj be egy 
kilométert!”

Községünkben egy fiatal diák, Bakos 
Márk március végén egy különleges ado-
mánygyűjtő akcióban vett részt, melyet 
hosszú felkészülés előzött meg. Márk és 
ajkai tanára, dr. Péntek Zoltán a Balatoni 
Szupermaraton keretében, március 19-22-e 
között váltva futotta le a Balatont megkerülő 
196 km-t! Az akció során az ötletgazda 
dr. Péntek Zoltán és diákja a tehetséges 
tanulók támogatására lapított Bánki Donát 
Alapítványt kívánta támogatni. Az akció 
során a futók által megtett távot lehet 

megvásárolni, egy-egy kilométer kikiáltási 
ára ezer forint. A Szupermaraton megtéte-
le sikeresen lezajlott. Márk egyharmad ré-
szét, tanára kétharmad részét teljesítette az 
távnak. Az összegyűjtött támogatás vég- 
összegéről még nincs információnk, mivel a 
kilométerek egy része még megvásárolható. 
A szervezők június 6-ig, Bánki Donát 
születésnapjáig várják a felajánlásokat! 
Márk és családja ezúton szeretné kifejezni 
köszönetét Csabrendek Önkormányzata 
Képviselő-testülete felé támogatásukért, 
mellyel hozzájárultak a táv sikeres meg-
tételéhez!              Mógerné M. Ildikó

RETRO MAJÁLIS
Csabrendek 2015. május 2., szombat 

Helyszín: Sportpálya
14 órától Motor felvonulás 

a község utcáin
15 órától Mutyi Bohóc 

és meglepetés fellépők a színpadon!
Egész délután 

Kalandpark, Légvárak, Silver Büfé
Este CHILI BULI

Mindenkit szeretettel várnak 
a szervezők: Csabrendeki Kulturális 

és Sport Egyesület!

Meghívó
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesülete az idei évben ünnepli megalakulásának 
125. évfordulóját, melyre várja a község érdeklődő 
lakosságát. A jubileumi rendezvény megtartására 
2015. május 9-én kerül sor.

A rendezvény programja:

9.00 Ünnepi szentmise
9.45  Vonulás fúvós zenére a Szent Flórián 

szoborhoz
10.15 Szent Flórián szobor megkoszorúzása
11.00  Ünnepi jubileumi közgyűlés a Művelődési 

Házban

12.15  Emléktábla leleplezés a Tűzoltó szertár 
épületénél.

Hidraulikus feszítővágó ünnepélyes átadása.
12.30  Tűzoltó kiállítás megtekintése a Tűzoltó 

szertár épületében

A rendezvényre szeretettel vár mindenkit 
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesülete. 
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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

Iskolánk tanulói több versenyen is sike-
resen szerepeltek az elmúlt időben:

• Országos Technikaverseny megyei for-
dulóján 2. helyezést értek el tanulóink. A 
csapat tagjai: Vasvári Krisztián, Izmendi 
Regina, Salacz Gábor Vendel (felkészítő: 
Németh György).

• Mesevetélkedő 3. hely. A csapat tagjai: 
Molnár Melinda, Hóti Péter, Gyalog Noémi, 
Gyalog Dóra, Nagy Cintia (felkészítő: Bar-
don Tiborné).

• Országos Történelem Verseny megyei 
fordulóján Salacz Gábor Vendel 3. helyen 
végzett (felkészítő: Gősiné Németh Éva).

• Veszprém megyei úszó diákolimpián 
Bakos Liliána 100 m mellúszás IV. kor-
csoport „B” kategóriában 3. helyezést és 
100 m gyorsúszás IV. korcsoport „B” ka-
tegóriában 5. helyezést ért el.

• Röplabda megyei diákolimpia III. kor-
csoport fiú (5-7.o) 3. helyezést ért el.

Május 10-ig még versenyben állnak is-

kolánk használt elemeket és mobiltelefo-
nokat gyűjtő tanulói. Jelenleg mindkét 
kategóriában jelentős előnnyel vezet isko- 
lánk a begyűjtésben. Ha sikerül megőrizni 
első helyeinket, iskolánk jelentős nyere-
ményekhez juthat a gyerekek és szüleik 
segítségével. Kérjük, aki teheti, támogassa 

továbbra is használt elemekkel 
és mobiltelefonokkal iskolán-
kat!

Az elmúlt tanévben aktív 
gyermekeink munkájának el- 
ismeréseként iskolánk 20 ta-
nulója, 3 napos jutalomkirán-
duláson vehet részt 2015. 
június hó 19. napjától, 2015. 
június hó 21. napjáig a Fiatal 
Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége – AGRYA és Partnerei 
szervezésében az Úrhidai Gaz-
datáborban, a „Vesd bele!” 
programhoz kapcsolódóan. A  
meghívásban 3., 4. és 5 osz-
tályos tanulók részesülnek.

Ismételten papírgyűjtést szervezünk. 
Kérünk mindenkit, hogy akinek otthon, 
környezetében (ismerősök, cégek) bármiféle 
papírhulladéka van (újságpapírok, irodai 
papírok, könyvek, füzetek, kartonpapírok, 
stb.) hozza be az iskolába. Az összegyűlt 
papírokat április 27-től május 07-ig lehet 
eljuttatni munkanapokon 800 – 1700 óráig. 
Kérünk mindenkit, aki teheti, támogassa 
papírgyűjtésünket!

További részletek és aktuális híreink az 
iskola honlapján megtekinthetők a http://e-
telepulesek.hu/iskolacsabrendek oldalon.

Keszlerné Párizs Anikó

             az Anyák hete 
rendezvénysorozatra és az Ünnepélyes 
Rózsaültetésre 2015. május 4-e és 8-a 
között

– a Védőnői Szolgálat és a Községi 
Könyvtár és Művelődési Ház szerve-
zésében 2015. május 4., hétfő 16 órakor 
Ünnepélyes Rózsaültetés a 2014. évben 
született csabrendeki gyermekeknek. 
Helyszín: 
Hegyalja utcai játszótér mellett
További programok és témák, melyek 
helyszíne a Könyvtár olvasóterme kedd, 
szerda, csütörtök napokon 16 órától:
•   Babamasszázs András-Kondor Anett 

védőnővel
•   Ételallergiáról dr. Pollák Éva előadá-

sában
•   Mozgásfejlesztés Cseh Annamáriával
•   Ringató zenés foglalkozás Rompos 

Patríciával
•   Gyermekpszichológus tanácsai
•   Anyatejes táplálás
(Részletes programért figyeljék plakát-
jainkat!) A részvétel mindenki számára 
díjtalan!

Meghívó


