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Év végi visszatekintés
Tisztelt Csabrendekiek!
Szeretnék, röviden beszámolni Önök-

nek  a  Képviselő-testület  2015  évben 
végzett munkájáról. Tájékoztatómat visz- 
szatekintéssel  kezdem.  A  2014.  október 
12-i  önkormányzati  választások  eredmé-
nyeképpen  ugyanaz  az  összetételű  kép-
viselő-testület  kezdte  megmunkáját,  a 
változás,  hogy  a  2014  októberében  meg- 
választott képviselők mandátuma immáron 
öt  évre  szól,  megbízásukat  2019-ig  gya-
korolhatják.  A  Képviselő-testület  alakuló 
ülését  2014.  október  21-én  tartotta.  Az 
alakuló  ülésen  sor  került  1  fő  társadalmi 
megbízatású alpolgármester választására, 
valamint a bizottsági szerkezet kialakítására. 
A képviselő-testület munkáját az Ügyrendi, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
segíti.  
Továbbra is fontos és kiemelt feladatnak 

tartom, hogy a települést érintő fontos kér-
désekről és döntésekről minden állampolgár 
megkapja  a  megfelelő  tájékoztatást.  Ezért 
a  jövőben  nagyobb  hangsúlyt  kívánunk 

fektetni  arra,  hogy  a  képviselő-testület 
munkájáról,  a  tárgyalt  napirendekről,  ille-
tőleg  a  meghozott  döntésekről  ne  csak 
a  honlapon,  hanem  a  helyi  újságból  is  – 
rövid  összefoglaló  keretében  –  tudjanak 
tájékozódni az állampolgárok. 
Csabrendek  Község  Önkormányzata 

Képviselő-testülete  2015.  évben  összesen 
21  alkalommal  került  összehívásra  mun-
katerv szerinti és rendkívüli ülés keretében. 
A  képviselő-testület  158  esetben  hozott 
döntést.  Döntéseit  119  esetben  határozati 
formában hozta, illetőleg 13 alkalommal élt 
rendeletalkotási jogkörével. 
2015.  évben  a  Képviselő-testület  az 

Önkormányzat  működését  kiemelten  be-
folyásoló intézkedésként:
o elfogadta az Önkormányzat Gazdasági 

Programját (2015-2019)
o  elfogadta  a  Bűnmegelőzési  és  köz-

biztonsági koncepciót (2015-2019)
o  felülvizsgálta  és  elfogadta  az  Ön-

kormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  Prog-
ramját

o  felülvizsgálta  és  elfogadta  az  Ön-
kormányzat Vagyongazdálkodási tervét.
Az  Önkormányzat  intézményrendsze-

rében 2015. évben nem történt változás. 
A  Hivatalban  dolgozó  köztisztviselők 

száma  12  fő,  az  önkormányzatnál  és  a 
költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak 
összes állományi létszáma 55 fő. 
Hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatás 

keretében mindösszesen  15  főnek  tudtunk 
munkát  biztosítani.  Az  intézményeknél 
folyó  munkában  jellemzően  a  pályakezdő 
fiatalokat  tudtuk  eredményesen  foglalkoz-
tatni.
A  Hivatal  és  intézményei  munkájukat 

a  jogszabályoknak  megfelelőn  és  jó  szín-
vonalon végzik. 
2015.  január  1-jétől  –  Bardonné  Baráth 

Zsuzsanna  jegyző  nyugdíjba  vonulása 
miatt – ismét új jegyzője lett a településnek, 
dr.  Gutmayer  Bernadett  jegyzőasszony 
személyében.  Az  egészségügy  területén 
kevés változás történt. Csabrendeken 

Folytatás a 2. oldalon

Karácsonyi köszöntõ
Nemsokára  megszólal  a  karácsonyi 

csengő,  amelynek  hangja  a  családot,  az 
otthon  melegét  juttatja  eszünkbe.  Ismét 
gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra és 
figyelhetünk  arra,  hogy  mit  nyújthatunk 
azoknak, akik fontosak számunkra.

Sok, embertársunk keres valamit, de nem 
igazán tudja, hogy mit.
Igen,  kedves  embertársaim,  az  ádvent 

alapgondolata  a  megtestesülésben  közénk 
érkező  Jézus  Krisztus  eljövetelére  való 
várakozás!  Az  összes  előkészület,  az 
ajándékok tömege, a gondosan előkészített 
ünnepi  vacsora  sem  pótolhatja  azt,  amit 
a  hit  adhat  számunkra.  Nézzünk  hát  szét 
először  a  lelkünkben.  Lakozik-e  bennünk 
igazi béke, szeretet? Az ünnep előtti sürgés-

forgásban  jutott-e  kellő  idő  szeretteinkre, 
közelebbi és távolabbi hozzátartozónkra, 
vagy mulasztásainkat csábító ajándékokkal 
akarjuk  jóvátenni.  Észrevesszük-e  azokat, 
akik nálunk jóval nagyobb, számukra talán 
megoldhatatlan  problémákkal  küszködnek 
és megpróbáltunk-e segíteni rajtuk? A 
környezetünkben  élő  magányos,  elesett 
emberekre figyeltünk-e? Ha  túl vagyunk a 
lelkiismeret vizsgálaton és elvégeztük a lelki 
nagytakarítást,  biztosan megkönnyebbülve 
készülhetünk az ünnepre.
Meg  vagyok  róla  győződve,  ha  egy-

mást  tápláljuk,  kiegészítjük  egymás  hiá-
nyosságait,  értelmet  és  örömöt  adunk 
egymás  életének,  akkor megértettük  a  ka-
rácsony lényegét.

Őrizzük ennek az ünnepnek a fényét, bár 
az  utóbbi  években  mintha  ez  is  fakulna. 
Vagy  inkább  csak  nagyon  művi  lett. 
Ezért  öröm  minden  alkalom,  amit  együtt 
tölthetünk,  amikor  együtt  készülhetünk 
a  szentestére.  Igazán  akkor  lehetünk 
boldogok  és  felkészültek  a  karácsony 
szép  misztériumának  befogadására, 
ha  örömünket  leljük  egymásban.  Ennél 
nagyobb ajándékot nem adhatunk,  és  nem 
kaphatunk. Kívánom ennek megélését 
valamennyi csabrendeki állampolgárnak. 
Áldott  karácsonyt,  békés,  boldog,  ered-

ményekben gazdag új évet! Ehhez kívánok 
jó  erőt,  egészséget,  kitartást,  jókedvet  és 
lelki békét.

Turcsi József polgármester
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Év végi visszatekintés
továbbra is két háziorvos látja el a 
lakosságot. A  fogászati  ellátás  továbbra  is 
heti 5 alkalommal biztosított.
Az  orvosi  ügyeleti  ellátást  a  Sümegi 

Kistérségi  Többcélú  Társulás  látja 
el,  az  ügyelet  központja  Sümeg  van.  A 
szakellátások  szintén  Sümegen  vehetők 
igénybe.  Az  idei  évben  is  mindkét 
háziorvosi körzetben biztosítottuk a 
helyben  történő  vérvétel  lehetőségét. 
Az  ügyeleti  ellátáshoz  2.810  eFt-tal,  a 
szakorvosi  ellátáshoz  1.837  eFt  összeggel 
járul hozzá önkormányzatunk.  Jogszabályi 
módosítás következtében a területi védőnők 
feladatai közé tartozik 2015. október 1-jétől 
a méhnyakrák-szűrés. 

Továbbra is napirenden tartjuk a 
háziorvosi  rendelőintézet  tervezett  átala- 
kítását  pályázati  lehetőség  függvényében. 
A  beruházással  a  különböző  egészség-
ügyi  szolgáltatások  (háziorvos,  fogorvos, 
védőnő)  egy  helyen  történő  elérését 
szeretnénk  biztosítani  egy  új  egészség-
házban.
A  Képviselő-testület az egészséges élet-

mód  feltételeinek  biztosítása  érdekében 
támogatta  a  helyi  sporttevékenységgel 
kapcsolatos  feladatokat.  A  tornaterem 
felújítása  kiemelt  feladata  az Önkormány-
zatnak. 2015 évben megállapodás született a 
több éve tartó, helyi lakosságot is megosztó 
Csabrendek  FC  és  Csabrendeki Kulturális 
Egyesület  labdarúgó  tevékenységének 
ügyében.  

A vállalkozások, lakosság terheit to- 
vábbnövelő  helyi  intézkedések  (pl.  he-
lyi  adóemelés,  új  adónem  bevezetése) 
meghozatalára 2015. évben sem került sor. 
Az  Önkormányzat  kintlévősége  azonban 
így is jelentős, 10 millió Ft, amely az évek 
alatt felhalmozódott, és az idei év elmaradt 
befizetéseivel emelkedett összeg.
Az  önkormányzat  a  korábbi  évekhez 

hasonlóan ebben az évben is gazdálkodása 
terén  fő  szempont  szerint  a  takarékos 
gazdálkodás elvére helyezkedett. Az állami 
források  szűkösségét  igyekezett  pályázati 
úton kompenzálni. 
A  benyújtott  támogatási  igények  alap- 

ján  önkormányzatunk  2.510.000  Ft  rend-
kívüli  támogatásban,  valamint  szociális 
feladatainak  támogatására  6.346.323  Ft 
összegben  részesült.  Sikeresen  pályáz- 
tunk a 2015. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás  támogatására  3.372.100 
Ft  összegben.  És  immár  harmadik  éve 
sikeresen  pályáztunk  szociális  célú  tűzifa 
beszerzésére  is  2.080.260  Ft  összegben, 
melynek  keretében  117 m3  tűzifa  kerülhet 

felosztásra  a  rászorulók  között. 
Az  önkormányzat  legfontosabb  törekvé- 

se,  hogy  a  kötelező  feladatokat  maradék-
talanul  ellássa,  ne  kerüljön  a  mulasztásos 
törvénysértés  állapotába,  valamint  hogy 
a  meglévő  ellátásokat,  szolgáltatásokat, 
illetve  az  ellátási  körülményeket  lehető-
ségeihez mérten  fejlessze  (pl.  épületfelújí-
tás,  -korszerűsítés).  A  gazdasági  program 
ideje  alatt  megvalósítandó  fejlesztéseket 
a  Képviselő-testület  egyedi  döntésével 
határozza meg. 
Napelemes  rendszer  telepítésére  került 

sor  a Hivatal,  a Közszolgáltató  Szervezet, 
valamint  a  Tűzoltóság  épületére.  Az  el-
nyert  támogatás  összege  24.500.896  Ft, 
melyhez  1.206.032  Ft  önerőt  biztosított 
az  önkormányzat.  Új  tanyagondnoki  autó 
beszerzése valósulhatott meg az idei évben. 
Az  e  célra  elnyert  támogatás  összege:  10 
millió Ft, a saját forrás mértéke 3.006. 450 
Ft. 
Tartalék  listára  került  a  Mese-domb 

Óvoda és Bölcsőde konyhájának felújítása, 
bővítése,  eszközbeszerzés,  valamint 
a  nagytárkány  pusztai  orvosi  rendelő 
felújítása. A tervezett fejlesztésekre már az 
engedélyes tervek birtokában a jövő évben 
ismételten benyújtjuk a pályázatot.  
A  tavalyi  évben  az  Önkormányzat 

önerőből  a  Zrínyi  utcát  teljes  hosszában, 
illetve a Széchenyi tér egy szakaszát újította 
fel. Az idei évben az Ibolya utca felújítására 
igényeltünk  támogatást  15  millió  forint 
összegben,  a  pályázat  jelenleg  elbírálás 
alatt van.
Elbírálás  alatt  van  az  I.  világháborús 

emlékművek  felújítására  benyújtott 
500.000 Ft összegű támogatási igényünk is.  
A  Képviselő-testület  128/2015.  (IX.29.) 

számú határozatával döntött a közvilágítási 
rendszer  ESCO  (Energy  Saving  Coo-
peration)  konstrukció  keretében  történő 
korszerűsítéséről,  melynek  keretében  324 
db  lámpatest   LED  lámpatestre cseréje +2 
db bővítés valósul meg. 
Az  önkormányzat  2015  évben  is  részt 

vett  mezőgazdasági  növénytermesztés  és 
állattenyésztés,  belvízelvezetés,  bio  és 
megújuló  energia  felhasználás,  energiafűz 
termesztés  közmunkaprogramokban.  
A  programokban  5  ha  energiafűz 

ültetvény  ápolását ,   a   fő  vízgyűjtő 
rendszerek  karbantartását,  konyhakerti 
zöldségfélék,  burgonya,  gabona,  kukorica  
termesztését  végeztük.  A  mezőgazdasági 
program  keretében  sertéstartó  épület 
kialakítására,  17  db  anyakoca  vásárlására 
nyílt  lehetőségünk,  a  szaporulat  hízlalását 
követően  értékesítünk.  A  2013.  évben 

vásárolt  9  db  szürkemarha  tartását  és  az 
állomány  gyarapítását  tovább  folytatjuk. 
Az  elmúlt  évben  9  szaporulat  volt,  ezeket 
értékesíteni kívánjuk. Az állatok számára 
a  téli  takarmányt  az  önkormányzat  tu- 
lajdonában  lévő  7  ha  területű  rét  ka-
szálásával állítjuk elő. 
A  programok megvalósításához  igényelt 

támogatás  összesen:  bruttó  60.410.427  Ft, 
melyből  saját  forrásként  3.046.215  Ft-ot 
biztosítottunk. A Start közmunkaprogram 
keretében  45  fő  foglalkoztatása  valósult 
meg.  A  kiutalt  támogatásból  15.043.372 
Ft-ot  tudtunk  fejlesztésre  fordítani.  Ebből, 
3.480.829  Ft-ot  fordítottunk  eszközök 
beszerzésre. 
Az önkormányzat  az  idei  évben  anyaju-

hok tartását is megkezdte. 
A  helyi  civil  társadalom  megerősödését 

támogatni,  az  egyházzal  való  együtt-
működést  ápolni  kívánjuk,  mert  fontos 
értéknek tartjuk munkájukat, jelenlétükkel, 
aktivitásukkal szerves részei a közéletnek 
és a társadalmi összetartozás kialakításának 
fontos alapkövei.
A  Képviselő-testület  természetes  sze-

mélyek,  civil  szervezetek  működési  tá-
mogatására  2015.  évben  3.715  eFt  forrást 
biztosított. 750 eFt összegben támogattuk a 
templomóra számlapjának felújítását. Ezen 
felül  az  Egyházközség  tulajdonában  lévő 
temető  gondozási  feladatainak  ellátásához 
1 főt biztosít önkormányzatunk. 
Az önkormányzat vezetői születésnapjuk 

alkalmából  személyesen  köszöntik  a 
településen  a  90  év  feletti  lakosokat. 
Immár  hagyomány,  hogy  a  felköszöntött 
szépkorúak  ajándékcsomagot  kapnak  az 
önkormányzattól. 
A  Képviselő-testület  figyelemmel  kíséri 

és elismeréssel díjazza azokat, akik sokat 
tettek  településünkért  vagy  szakmájukban 
kiemelkedő  teljesítményt  értek  el. Az  idei 
évben  településünkön  heten  vehettek  át 
kitüntetést. 
A  Képviselő-testület  2015.  szeptember 

29-i  ülésén  a  település  nagyságára 
tekintettel  2016.  január  1.  napjától  a 
„nagyközségi”  cím  felvételéről  döntött, 
ezáltal  az  önkormányzat  hivatalos  elne- 
vezése  „Csabrendek  Nagyközség  Önkor-
mányzata”-ra változik. 
Bízom  abban,  hogy  a  közös  munkában 

örömet  találunk,  és  büszkék  lehetünk 
majd  arra,  hogy,  döntéseinkkel  közsé-
günk  fejlődését  segítettük.  Céljaink 
eléréséhez  kérem  a  település  minden 
polgárának legjobb szándékú segítését, 
képviselőtársaimtól  pedig  azt,  hogy  es-
künkhöz  híven,  minden  döntésünkkel  to-
vábbra is a közjót szolgáljuk. 

Turcsi József polgármester

Folytatás az 1. oldalról
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1. A Képviselő-testület 118/2015 (IX. 
29.)  határozatával  úgy  döntött,  hogy 
Csabrendek  Község  Önkormányzata 
2016.  január  1-jétől  a  „nagyközségi 
címet”  használja,  ezért  szükségessé 
vált  az  Önkormányzat  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 
(XI.  4.)  önkormányzati  rendelet  módo-
sítása. 
2. Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  módosította  a  ta- 
lajterhelési  díjról  szóló  11/2015.  (VI. 
26.)  önkormányzati  rendeletét  mi-
szerint  aki  nem  a  települési  vezetékes 
ivóvízrendszerről  vételezi  a  vizet  és 
az  egyedi  vízbeszerzéshez  bekötési 
fővízmérő óra nem kapcsolódik abban az 
esetben 50l/fő/nap átalány vízmennyiség 
képezi a talajterhelési díj alapját. 
3. Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  rendeletet  alkotott 
a  szociális  célú  tűzifa  természetbeni 
juttatásáról 
4. A Képviselő-testület a 0527/1 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlan – régi 
kőfejtő – hasznosítására vonatkozó civil 
kezdeményezés  esetében  az  következő 
állásfoglalást  hozta.  Elvi  támogatását 
adja  a  terület  fejlesztéséhez,  pályázat 
benyújtása  esetén  támogatja  azt, 
a  fejlesztés  és  legalább  a  fenntartási 
időszakra használatba adja azt a pályázó 
részére.
5.  Módosításra  került  a  2015.  évi 

közbeszerzési terv a közvilágítás kor-
szerűsítése fejlesztési lehetősége miatt.
6.  Kiválasztásra  került  a  „Közvilágí-

tás korszerűsítés – Csabrendek – 2015” 
tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  a 
nyertes  ajánlattevő:  Enerin  Investment 
Kft., Nagykanizsa
7. Lezárásra került a Településrendezési 

eszközök véleményezési szakasza
8.  A  0340/10  hrsz-ú  rekultivált 

hulladéklerakó  esetében  a  környezet-
védelmi  hatóság  hulladéktest  felszín 
mozgásának  mérése  érdekében  refe-
rencia-pont  hálózat  kiépítésére  és  me-
teorológiai  adatok  gyűjtésére  kötelezi 
az  Önkormányzatot. Az  Önkormányzat 
a környezetvédelmi hatóság döntésének 
megfellebbezéséről döntött.

9.  A  Képviselő-testület  elfogadta  a 
Csabrendek,  zártkert  1585  hrsz.  alatti 
ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-
vételi szerződés tervezetet.
10.  Az  Önkormányzat  kizárólagos 

tulajdonában  lévő  437/2.  hrsz-ú,  ter-
mészetben  Kinizsi  u.  30.  szám  alatti 
ingatlant  a  hozzá  tartozó  földterülettel 
értékesítésre  kijelöli  és  nyilvános 
pályázat  útján  történő  meghirdetéséről 
döntött 4900000 Ft forgalmi értéken.
11.  Budi  Ferenc  sümegi  lakos  Csab-

rendek, 63 hrsz-ú, természetben Kossuth 
u.  13.  szám  alatti  ingatlanra  benyújtott 
vételi  szándékát  a  Képviselő-testület 
nem támogatta, azt a továbbiakban is 
bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
12.  SRC  Plantation  Korlátolt  Fele-

lősségű  Társaság  Csabrendek,  1811/4 
hrsz. alatti belterületi ingatlan bérbevétel 
támogatja.
13.  Csabrendeki  Kulturális  és  Sport 

Egyesület  szerződésszegő  magatartá-
sával kapcsolatos intézkedések.
15.  A  Képviselő-testület  elbírálta  a 

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ön-
kormányzati  Ösztöndíjpályázatra  „A” 
típusú pályázati kategóriában beérkezett 
9 pályázatot. A döntés értelmében mind 
a  9  pályázó  támogatásban  részesült, 
összesen havi 39000 Ft összegben.
16.  Arany  János  Tehetséggondozó 

Programra  összesen  2  tanuló  jelentke-
zett.  Az  önkormányzat  mindkét  ta- 
nuló  esetén  5-5000  Ft  támogatásról 
döntött.
17-20. A Képviselő-testület  elfogadta 

az I. háziorvosi körzet, a Közszolgáltató 
Szervezet,  a  közművelődés,  a  könyvtár 
és  a  Tanyagondnoki  Szolgálat  2015. 
évi  tevékenységéről  benyújtott  be- 
számolót.
21.  Polgármester  tájékoztatta  a  Kép-

viselő-testületet a  társulásokban végzett 
tevékenységéről 
22. A Képviselő-testület döntött a volt 

tanyagondnoki gépjármű értékesítéséről. 
23.  A  Képviselő-testület  a  Magyar 

Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egye-
sületéhez történő csatlakozását határozta 
el. 

Galambkiállítás 
2016.

2016. január 16-17-én ismét galamb- 
és  kisállat  kiállítás  nyitja  meg  kapuit  a 
Csabrendeki  Általános  Iskola  tornacsar-
nokában. Galambok, díszbaromfik, díszma- 
darak,  valamint  prémes  állatokat  csodál-
hatnak meg a látogatók. 
A  csabrendeki  Galamb  és  Kisállatte-

nyésztő  Egyesület  hagyományaihoz  híven 
a gyerekeknek galambtombolát is tartanak. 
Szombaton 8-tól este 6-ig, vasárnap 8-tól 
délután 3-ig lesz látogatható a rendezvény 
az  érdeklődők  számára.  Mindenkit  sze-
retettel várunk!

Márton-napi 
Bortúra
November  9-én  már  negyedik  alkalom-

mal  került  megrendezésre  Márton  nap-
jához  közeledve  szép  szőlőhegyünk  be-
járásával  egyre  népszerűbb  bortúránk. 
A  látogatókat  fogadó  pincetulajdonosok 
száma  még  kevésbé,  de  az  érdeklődőké 
annál  jelentősebben  növekszik  évről  évre. 
Rendhagyó  módon  a  borkóstolást  már 
a  gyülekezéskor  megkezdtük.  Majd  a 
szőlőhegy  kapujában,  Mógerék  portáján 
tett  kis  kitérőt  követően  a  Gerincről 
tekintethettünk  le  szép  községünkre 
és  csodálhattuk  meg  a  naplemente 
színeit.  Sétánkat  az  erdőben  folytattunk, 
majd  a  hegyoldal  egy  lankásabb  részén 
ereszkedtünk le Béndek Zoltán pincéjéhez. 
Mint  mindig,  meleg  fogadtatás,  finom 
italok  és  ételek  vártak  bennünket.  Még 
a  sötét  beállta  előtt,  e  helyen  került  sor  a 
vicces,  szellemi  vetélkedőre,  amely  Szent 
Mártonhoz, a jeles nap népszokásaihoz, 
és a bor gasztronómiai tudnivalóihoz kap-
csolódott.  Már  sötétben,  jó  hangulatban 
indultunk  tovább.  A  felső  út  mellett 
található  kőkeresztnél  ismét  készült  cso-
portkép,  bár  szűkösen  fértünk  bele  a 
képbe.  A  Hoffman-pincéhez  érve  már 
várta  a  látogatókat  a  tábortűz,  finom  zsí-
roskenyér és sokféle további kóstolni való, 
ami  a  batyukból  előkerült.  A  kellemes 
őszi  időben  sokáig  beszélgethetett  együtt 
a  közel  70  fős  társaság.  A  lelkesebbek 
nótára is fakadta. Köszönjük a rendezvény 
támogatói  áldozatvállalását:  Béndek  Zol-
tán,  Feckenstein  Bern,  Hoffman  család, 
Soós Miklós és felesége. Reméljük, jövőre 
még több pincéhez köszönhetünk be!

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2015. november 19-i ülésérõl



2015. December4

Búcsú
Hosszú,  küzdelmes  betegség  után  2015 

december  3-án  elhunyt  ifj. Papp Imre a 
Sümegi Vár ifjabb kapitánya. Mindössze 41 
évet élt, de e rövid időszak alatt is sokat tett 
a családi vállalkozásért és Sümeg városáért. 
Tiszta  szívű,  közvetlen,  becsülettel  küzdő 
ember  távozott az élők sorából. Községünk 
falunapi  rendezvényén  is  több  alkalommal 
részt vett, támogatta azt. A helyi Képviselő-
testület  édesapja  részére  az  idei  évben 
adományozta  Csabrendek  Díszpolgára  cí-
met. 
Nyugodjék békében!

Szilveszteri Batyus-bál 
a Mûvelõdési Házban

2015. december 31-én 20 órától élő  zenés  Szilveszteri Batyus-bálba várjuk 
a  község  lakosságát!  Részvétel  csak  korlátozott  számban!  Jelentkezés  és  további 
információ a Művelődési Házban és a 06-20/3880-989 számon.
Köszöntsük együtt a 2016-os esztendőt!!

2016. január 2-án, szombaton Új Évi hegyi túrát szervezünk. Gyülekező és in-
dulás 14 órakor a Művelődési Háztól. Mindenkit sok szeretettel várunk!

A Községi Könyvtár és Művelődési Ház Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepet és 
szeretetteljes Boldog Új Évet kíván a község valamennyi lakójának, az intézmény 
régi és leendő látogatóinak!

CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 

Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Szent János napi áldás 
a Kenyeres-tanyán
A Kenyeres család sok szeretettel hívja és 

várja a község lakosságát 2015. december 
27-én, vasárnap, Karácsony másnapján 
14 órától tartandó rendezvényére. 
14 órakor a Szent János napi áldás során 

Szabolcs atya bort, almát, kalácsot áld meg. 
Kenyeres Károlyné Klári előadásában a jeles 
nap népi hagyományaival ismerteti meg az 
érdeklődőket. A család kéri, hogy aki teheti 
hozzon bort, almát, egy kis süteményt, amit 
az áldást követően közösen elfogyasztanak 
a résztvevők. A délután folyamán lehetőség 
nyílik a tanya megismerésére, gyerekeknek 
állatok  simogatására.  Rossz  idő  esetén  a 
rendezvény elmarad!

Az  Eötvös  Károly  Veszprém  Megyei 
Könyvtári  szolgáltató  rendszer  támo-
gatásával 2015. november 25-én, délelőtt 10 
órakor egy fergeteges előadást tekinthettek 
meg  településünk  óvodás  és  kisiskolás 
csoportjai  a  Művelődési  Házban.  Rosta 
Géza  megzenésített  verseivel  rendkívül 
lekötötte  a  közel  130  gyermek  figyelmét, 
akik aktív  részesei  lehettek az előadásnak. 
A közel egyórás programot a közös játék, az 
érdeklődés és nem utolsósorban az önfeledt 
móka és kacagás jellemezte.

Vidám délelõtt 
Rosta Gézával

Felhívás!
Ezúton tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy választási malacok eladók. Érdeklődni 

a  KÖZSZER-nél  lehet  hétköznapokon  8-16  óra  között  vagy  a  87/453-337 te-
lefonszámon.

Búcsúzom!
Mint  azt  sokan  tudják,  december  4.-én 

lejárt  a  szerződésem  és  úgy  döntöttem, 
hogy nem folytatom tovább. A fíliák közül 
csak  Nyirespusztán  és  Nagytárkányban 
munkálkodom tovább karitatív jelleggel.
Sajnos sok vádat, szóbeszédet hallottam 
velem  kapcsolatosan,  amit  sajnálok,  mert 
nem  hiszem,  hogy  bárkit  megbántottam 
vagy  rágalmaztam  volna.  De  ha  mégis, 
akkor őszintén  sajnálom,  igyekeztem min- 

denkit tiszteletben tartani. Mindezek elle-
nére  szeretnék  elbúcsúzni  a  Szent  Lőrinc 
plébánia és a hozzá tartozó fíliák híveitől.

Köszönettel tartozom mindenkinek, a 
közös zarándoklatokért, közös ünnepekért, 
amit  együtt  tölthettem  mindannyiukkal. 
Külön  köszönöm  az  énekkar  segítő  mun-
káját, akikkel közösen énekelhettem az 
ünnepek alatt.

Kívánok továbbra is sok szép áhitatot 
és kegyelmekben gazdag, áldott, békés ün-
nepeket!

Köszönettel: Arany Nikolett


