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Kistérségi Nap 
Csabrendeken

Az idei éven Csabrendek község 
ad otthon a térség települései 

együttműködését erősítő, 
közösségépítő rendezvénynek. 

Ideje: 2016. július 2., szombat
Helyszín: Művelődési Ház mögötti tér 

A rendezvény programja:
8:00  Térségi települések 

gasztronómiai vetélkedőjének 
kezdete

8:00  Kispályás labdarúgó torna 
(helyszín: a Sportpálya)

10:00  Ünnepélyes megnyitó, ahol 
a rendezvényt megnyitja 
Fenyvesi Zoltán a Veszprém 
Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke és 
Turcsi József Csabrendek 
Nagyközség polgármestere 
és a kistérség elnöke

12:00- 14:00 Ebéd a települések 
ételeiből

14:00  Eredményhirdetés: 
főzőverseny, sportversenyek

15:00  Térségi amatőr gyermek 
és felnőtt csoportok 
bemutatkozó műsorai

Darvastói Tam-Tam Band új műsora
Élő Forrás Művészeti Iskola 
csabrendeki óvodás és iskolás 
néptáncos csoportjai bemutatója
Zámbóné Farkas Nóra énekes, 
Szentimrefalva
Kid Dance Egyesület, Csabrendek
Hagyományőrző Búzavirág 
Asszonykórus, Ukk
Hastánccsoportok, Káptalanfa
(A fellépők listája még nem 
végleges)
21 órától  UTCABÁL  

Zenél a Chili  Bulizenekar 

A rendezvény ingyenes!
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Rendõrségi bemutató az Óvodában

Nemcsak az iskolában, de az óvodában is 
találkozhattak a gyermekek a közelmúltban, 
június  7-én  a  Sümegi  Rendőrőrs  rend-
őreivel. Tóth Róbert tzl., körzeti megbízott, 
Bakos Balázs r. törm., Nyers 
Gábor  r.  törm.  és  Papetti 
Daniella  rendőr  hallgató 
részvételével ismerkedhet-
tek az óvodások a rend-
ő r s é g   munk á j á v a l ,   a 
szükséges felreszelésekkel, 
és  természetesen  a  rendőr-
autóval .   Tájékozta tás t 
kaptak  a  kerékpározás  sza-
bályairól, a szabályosan 
felszerelt bicikli szükséges 
kellékeiről,  valamint  a 
forgalomirányító  jelzőtáb-
lák  jelentéséről.  A  gyer-

mekek nagyon ügyesen válaszoltak e 
témakörben feltett kérdésekre, melyet a 
körzeti  megbízott  finom  cukorkával  ju-
talmazott.                      Mógerné M. Ildikó

Nagyfödémesi Falunap
Várjuk azon  lakosok  jelentkezését,  akik  szívesen ellátogatnának 2016.  július 9-én 

felvidéki  testvértelepülésünkre,  Nagyfödémesre,  annak  Falunapi  rendezvényére.  A 
utazók  létszáma  korlátozott,  a  jelentkezés  sorrendjében  regisztráljuk  a  részvevőket. 
További  információ  a  Művelődési Házban Mógerné Molnár Ildikónál és a 06-
20/3880-989 telefonszámon.



2016. Június2 2016. Június 3

Éves gyûjtõmunkánk eredményei
A  PontVelem  Nonprofit  Kft.  által  a 

2015/16-os  tanévre  meghirdetett  országos 
használtelem  és  mobiltelefon  gyűjtő 
versenyen  iskolánk  kitűnően  szerepelt.  A 
díjazott  hat  kategóriából  ötben  dobogós 
helyezést  értünk  el.  Egyéni  elemgyűjtő 
kategóriában  I.  helyezett  lett  Komora 
Dominik 3. a osztályos tanuló 4247 kg-nyi 
elemmel.
Köszönjük  édesapjának,  hogy  az  ösz-

szegyűjtött  nagy  mennyiséggel  iskolánkat 
is  hozzásegítette  a  szép  eredményekhez! 
Elemgyűjtés  iskolák  közötti  versenyében 
II.  helyezettek  lettünk  5624  kg  elszállított 
mennyiséggel.  Tanulói  létszám  alapján 
III.  helyezést  értünk  el,  az  egy  tanulóra 
jutó  közel  20  kilogrammnyi  átlaggal. 
Mobiltelefon  és  E-kütyü  gyűjtésben  is-
kolánk tanulói voltak a legserényebbek, 
1067  db  leadott  készülékkel  országos 
elsők lettünk. De a tanulói létszám alapján 
is  megszereztük  a  II.  helyezést,  az  egy 

tanulóra eső 4 db leadott telefonnal.
Dominik  díja  egy  1  hetes  nyári 

kalandtábori  részvétel  lehetősége, 
teljes  ellátással,  izgalmas  prog-
ramokkal. Iskolánk alapítványa pedig 
a  verseny  meghirdetőitől  400  000  
Ft-nyi  támogatást  kap,  melyet 
iskolánk  fenntarthatóságához  kap-
csolódó fejlesztésekre költhetünk.
Iskolai  szinten  legaktívabb  gyűj-

tőink  voltak  a  tanévben  Komora 
Dominikon  kívül,  Földházi  Janka 
1.a  osztályos  tanuló  224  kg,  Bujtor  Péter 
6.  osztályos  tanuló  112  kg  elemmel.  Te-
lefongyűjtésben Ujhelyi Liza 1.b osztályos 
tanuló  238  db,  Farkas  Hanna  Virág  1.  b 
osztályos tanuló 167 db, valamint a Napközi 
I.  csoportja Rédliné Kocsis Mária  tanárnő 
segítségével.
Iskolánk  282  tanulója  közül  az  idei 

tanévben  összesen  182  diák  vett  részt 
tevékenyen  a  gyűjtésekben.  Köszönet 

illeti mindezen diákokat és szüleiket, 
más  külső  támogatóinkat,  akik  a  prog-
ramot  figyelemmel  kísérték,  a  leadott 
mennyiségekkel elért eredményeinket 
segítették!  Reményeink  szerint  a  versenyt 
ősszel ismét meghirdetik! Ezért kérjük, hogy 
már a nyáron is gondoljanak iskolánkra, ha 
segíteni tudnak bennünket a gyűjtésben!

Németh György 
iskolai programkoordinátor

20 éves jubileum

Csabrendek és a felvidéki Nagyfödémes községek testvér települési kapcsolata az 
idei évben már 20 esztendős. E barátság még 1996-ban a két egykori polgármester 
Barcza  Jenő  és  Borovszky  László  szimpátiájával  kezdődött.  Az  eltelt  20  esz-
tendőben sok változás történt a két  település életében, de a barátság megmaradt, 
sőt tovább erősödött. Nemcsak a polgármesterek, képviselők, hanem a települések 
intézményei, civil szervezetei és magánemberek között is szoros együttműködések, 
mély barátságok szövődtek.
A  jubileum  megünneplése  alkalmából  június  10-én  ismét  találkoztak  Csab-

rendeken a jelenlegi és az eltelt időszak polgármesterei, képviselői és jegyzői. Az 
ünnepi alakalomból közös megemlékezésre került sor a Községháza házasságkötő 
termében. Turcsi József csabrendeki és Gőgh Ferenc nagyfődémesi polgármester 
saját  emlékeiket  és  gondolataikat  osztották meg  a  jelenlévőkkel.  Zámbóné  Far-
kas  Nóra  a  barátság  és  az  összetartozás  fontosságát  dalokban  énekelte  el.  A 
visszaemlékezést a szavak és a zene segítségén túl sok-sok kép vetítése is segítette. 
Az elhunyt képviselők előtt koszorúkkal tisztelgett a két település polgármestere. A 
délután kötetlen beszélgetésekkel telt a Sümegi vár tövében. 

FIGYELEM! Ingyenes Digitális ismeretek számítógépes 
képzésre GINOP-6.1.2. program keretében
Kik jelentkezhetnek?
• 25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, 
akik  tankötelezettségüket  teljesítették,  kö-
zép  és  felsőfokú  intézménnyel  hallgatói 
jogviszonyban nem állnak
• alacsony iskolai végzettségűek (ált iskola)
és szakképesítéssel nem rendelkeznek
• Munkanélküliek
• közmunkások
• rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
• 50 év felettiek (korlátozás nélkül)
• nyugdíjasok
• gyes-ről gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról 
visszatérők
•  egy  vagy  több  eltartottal  egyedül  élő 
felnőtt
• megváltozott munkaképességűek
• etnikai kisebbséghez tartozó személyek
Mit tanulnak?
Digitális  ismereteket:  pc-k,  tablet-
tek,  okostelefon-ok  segítségével  internet 

(levelezés,  böngészés)  használata.
Az időbeosztás hogyan lesz?
A tanfolyamok szeptembertől, 2017 végéig 
illetve a keret kimerüléséig indulnak. 
Egy-egy  csoport  hetente  3  alkalommal, 
alkalmanként négy órá (5 tanóra) képzésen 
vesz  részt,  így  összesen  14  alkalom,  azaz 
5  hét  a  képzési  idő. Délelőtt  és  délután  is 
indulnak képzések pl. 8-12-ig illetve 14-18-
ig, igény esetén hétvégi tanfolyamokat is 
szervezünk. Időtartam: 70 tanóra
Hol lesznek a képzések?
Művelődési  Ház,  Csabrendek,  Árpád  utca 
4.
Mikor és hogyan jelentkezzünk?
A tanfolyamokra a jelentkezés a mai naptól 
elkezdődött  mostantól  folyamatos  a  keret 
kimerüléséig.
Tehát  már  érdemes  most  jelentkezni,  re-
gisztrálni, hogy biztosítsa a helyét az ősztől 
induló  tanfolyamokra.  A  tanfolyamok 

szeptembertől  folyamatosan  indulnak  a 
rendelkezésre  álló  keret  kimerüléséig.  A 
jelentkezőket a jelentkezésük sorrendjében 
regisztráljuk.  A  jelentkezetteket  rögzítjük 
a  HIR  informatikai  rendszerbe,  ahol  a 
projektkonzorcium validálja (érvényesíti) a 
jelentkező jelentkezését, ha a feltételeknek 
megfelel és még áll rendelkezésre pénzügyi 
keret.
A  validált  (érvényesített)  jelentkezések 
alapján  készítjük  el  a  csoportbeosztásokat 
és  értesítjük  a  jelentkezetteket  a  képzés 
indításáról.
Jelentkezni  facebookon  üzenetben,  telefo-
non, e-mailben vagy személyesen lehet 
a  Művelődési  Házban,  Mógerné  Molnár 
Ildikó művelődésszervezőnél
Bonus!
A  tanfolyamot  elvégző  minden  hallgató  a 
tanfolyam végén értékes ajándékot kap (7”-
os tablet)! Jelentkezz, hogy le ne maradj!

Tájékoztató a 2016. május 31-én tartott testületi ülésrõl
A  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  tevékenység  2015.  évi 

átfogó értékelése megtárgyalásra és elfogadásra került. 
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Gazdasági Programja 

módosításra került, melyet a település jogállásának változása és az 
óvoda fejlesztése tesz indokolttá. 
Csabrendek 0438/5 helyrajzi számú ingatlan ügye
Döntés  a  Csabrendek,  Kinizsi  u.  26.  szám  (435/2  hrsz.)  alatti 

önkormányzati ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület döntött a Belterületi út felújítására pályázat 

benyújtásáról az Ibolya utca tekintetében és a Nagytárkánypuszta 
orvosi  rendelőjének  felújítására  pályázat  benyújtásáról,  amely 
projektekhez közel 3,5 millió forint önerő biztosítását határozta el. 
A Testület  jóváhagyta  a  DRV Zrt-vel  kötendő  együttműködési 

megállapodást,  amely  a  korábbi  megállapodás  pontosításait 

tartalmazza a gördülékenyebb végrehajtás érdekében.
A Tapolcai Rendőrkapitányság Sümeg Rendőrőrs  körzeti meg-

bízottjának közreműködésével helyszíni bejárást követően új közúti 
jelzőtábla  kihelyezése  és  korábbi  táblák  cseréje  miatt  pénzügyi 
kötelezettségvállalásról döntött a Testület. 
Megbízás erdészeti szakirányítási feladatok ellátására
A  Képviselő-testület  nyíres  pusztai  falunapi  kiadások  finan-

szírozására 150000 Ft előirányzat biztosításáról döntött. 
A Képviselő-testület elfogadta a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 

2015. évi szolgáltatásokról Csabrendek településen tájékoztatót. 
A  Képviselő-testület  megbízta  a  Vanessia  Kft-t  a  „Csabren- 

deki  Általános  Iskola  energetikai  felújítása”  címmel  pályázat 
benyújtására  a  TOP-3.2.1-15  azonosítószámú  pályázati  felhí- 
vásra.

NagyKópé Tábor

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat  és a Művelődési Ház munkatársai 
együttműködve  az  idei  szünidőben  is 
megszervezi  a  NagyKópé  napközis 
tábort 2016. július 25-29.  között  6-12 
éves gyermekek számára. 
Jelentkezésért keressenek bennünket a 

06-20/3880-989 telefonszámon.

Magyarpolányi 
Passión jártunk
Egy  röpke  gondolat  és  rövid  szervezést  kö-

vetően,  május  27-én  kirándulást  szerveztünk  a 
magyarpolányi Passióra. A késői  időpont ellenére 
sokan voltunk kíváncsiak e méltán híres előadásra. 
Megérkezésünkor egy csodálatosan szép kis faluba 
értünk, ahol a helyiek mosolyogva köszöntöttek 
bennünket  A  Főtérről  továbbindultunk  a 
már  messziről  látható,  festőien  szép  Kálvária 
domb  felé.  A  kényelmes  ülőhelyeket  elfoglalva 
izgatottan vártuk az előadást. Az este folyamán egy 
csodálatos, szívet-lelket melegítő előadást láttunk. 
A passiót már sokféle képpen feldolgozták, a téma 
örök,  de  ahogy  a  polányiak  tették,  az  minden 
várakozásunkat  felülmúlta.  Az  amatőr  helyi  szí-
nészek  olyan  profizmussal  adták  elő  a  Passiót, 
hogy szinte észrevehetetlen volt, hogy valójában 
ki  is  az  igazi  színész.  Fantasztikusan  profi  a 
zenekar, a világítás, jelmezek, s a csodás díszlet a 
régmúltba repített vissza minket. Az előadás végén 
jó  volt  találkozni  ismerős  arcokkal,  beszélgetni 
egy kicsit az előadásról és elmondani, hogy nekik 
köszönhetően, szinte mi is átéltük az anyai örömöt  
a testi fájdalmat, a szenvedést.
Megnéztünk  a  gyönyörű  polányi  templomot, 

s szívünkben sok-sok emlékkel, élménnyel s még 
igazabb hittel hazaindultunk 

Váginé Soós Lívia Karitasz vezető

Figyelem! 2016-ban is 
Balatoni kerékpártúra 

Csabrendekrõl
A túra időtartama: 2016. július 15-16-17. 
Indulás: 2016. július 15., péntek reggel 
6 óra a Községházától
Szükséges: szabályosan felszerelt kerék-
pár, láthatósági mellény, sátor, hálózsák
Jelentkezés és részletes információ: 
06-30/908-1711

Hirdetmény
Csabrendek Nagyközség Önkormány-

zata  értesíti  a  lakosságot,  hogy  a Csab-
rendek Kossuth u. 23. sz. alatti Húsbolt 
üzletében  sertés  tőkehúst,  sertészsírt, 
tepertőt  és  füstölt  szalonnát  értékesít 
kedvező  áron  nyitvatartási  időben.  A 
későbbiekben igény esetén szürke marha 
tőkehúst és mangalica sertés tőkehúst is 
értékesít. Az üzlet nyitvatartási ideje:
Kedd: 6-11 óra, csütörtök: 12-16 óra, 

péntek: 6-11 óra, szombat: 6-11 óra
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Nagyközség 

Önkormányzata
Tördelés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:

 Asperján Nyomda,  
Zalaszentgrót

A Csabrendek-Sümeg Sporthorgász 
Egyesület versenye

Egyesületünk 2016. június 26-án vasárnap tartja XV. 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  kategória  első  3  helyezettje  értékes  jutalmat,  és 

oklevelet kap! Női kategóriában az első 3 versenyző oklevelet, 
a  legeredményesebb  női  versenyző  pedig  különdíjat  kap!  Ka-
tegóriáktól függetlenül a legtöbb gramm halat fogóé a 
Darvastó-kupa!  A  versenyzőket  és  kísérőket  vendégül 
látjuk  egy  ízletes  gulyásra. 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  köszönettel 
elfogadunk, kérjük hozzanak magukkal!

Fő támogató: Szalai Péter - AGRO VILÁG -

Időrend: Nevezés:   0600 - 0730
Sorsolás:   0730
Felkészülés:   0730 - 0830
Verseny:   0830 - 1130 
Mérlegelés:   1130 - 1230
Eredményhirdetés:  1230
Ebéd:  1230- tól, közben tombolasorsolás.

A  helyszínen  büfé  üzemel,  hűtött  italokkal,  presszókávéval. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, nemcsak horgászokat! 
E-mail cím: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu

Hegedüs Ákos HE titkára 

Éjszakai Tûzoltó Verseny községünkben

A csabrendeki Önkéntes Tűzoltó és Pol-
gárőr  Egyesület  szervezésében  május  21-
én  10.  alkalommal  került  megrendezésre 
a  Tűzoltóverseny  a  Polgármester  Vándor-
serlegéért.  Ezen  jubileumi  alkalomból 
országosan  elsőként  éjszakai  versenyként. 
A  nevezett  csapatok  száma  is  jóval 
meghaladta  a  korábbi  éveket,  18  csapat 
érkezett  veszprém  és  zala  megyékből, 
valamint  a  Felvidékről,  Nagyfödémes  és 
Szilas községekből.
A  rendezvény  már  délután  elkezdődött 

a  község  központjában  álló  Szent  Flórián 
szobor  megkoszorúzásával  és  a  tűzoltó 
autók felvonulásával.

A  délután  folyamán  rend-
őrségi   bemutatót   és   egy 
szimulált baleset mentési 
feladatainak végrehajtását 
is  láthatták  az  érdeklődők. 
A  gyerekek  maguk  is  ösz-
szemérhették ügyességüket 
a  részükre  szervezett  tűzoltó 
ügyesség i   ve r senyen .   A 
gyereknap  közeledtével  pedig 
ingyenes ugráló várban játsz-
hattak.
Kora  este  zajlottak  az  osz-

tottsugár szerelési versenyek, gyermek, női 
és férfi csapatok részvételével. Fél 8-tól az 
éjszakai megnyitóig  színvonalas  kulturális 
műsor  zajlott,  amelyben  közreműködtek  a 
Kid  Dance  Egyesület  táncosai,  Zámbóné 
Farkas  Nóra  énekes,  a  sümegprágai  Hun-
cut szemek asszonyai és Szabó Zsanett tűz-
zsonglőr. 
A  verseny  megnyitója  fél  10-kor 

kezdődött, ahol retro (800l/perc) és modern 
1200l/perc) kismotorfecskendő szerelésben 
mérték össze tudásukat, ügyességüket a női 
és férfi csapatok. 
A rendezvény iránti nagy érdeklődés még 

kora  éjszaka  is  tartott,  a  kíváncsiság  sok 

nézőt  ébren  tartott  késő  éjszakáig. 
A versenyek eredményhirdetésére éjjel 2 

órakor került sor, ahol nem csak a csapatok 
versenyeredményeit,  de  a  vacsorára  főzött 
ételek legjobbját is díjazásban részesítették.
A  jól  sikerült  verseny  végén  minden 

csapat  ígéretét  tette,  hogy  jövőre  ismét 
eljönnek, annak okán is, hogy az elnyert 
kupák vándorserlegek.


