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NAPIREND ELŐTT 
Turcsi József polgármester tájékoztatója a 
lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
valamint az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről.
NAPIREND
A Képviselő-testület elfogadta Csab-
rendek Nagyközség Településfejlesz-
tési Koncepcióját, valamint a Település-
rendezés Eszközeinek elemeit – a 
Településszerkezeti Tervet, Helyi Építési 
Szabályzatot.
A Képviselő-testület elfogadta a Mese-
domb Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 
szolgáltatás működésének hatósági 
ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet 
valamint az észrevételek korrigálását 
rendező intézkedési tervet.
A Som-Erdőgazda Kft-vel kötött adás-
vételi szerződés módosításra került a 
nyirespusztai és nagytárkánypusztai utak 
melletti elfásodott területek tisztításából 
keletkezett faanyag eladásának szándéka 
miatt.

A Képviselő-testület „A nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek bérleti díjának, 
valamint intézmények szolgáltatási díjá- 
nak meghatározása 2016. évre” tárgyú 
191/2015. (XII.14.) határozata módosítás- 
ra került az iskolai tornaterem, az 
önkormányzati tulajdonú 6 és 9 sze-
mélyes autók és a művelődési ház 
zártkörű és nyilvános báli igénybevétele 
tekintetében.
Önkormányzati bérlakás kérelemről és 
lakásbérleti jogviszony meghosszabbítá-
sáról született még döntés.
A Képviselő-testület elfogadta az Öku-
menikus Segélyszervezet beszámolóját 
a Kárpátalján, Beregrákos településen 
kiosztott élelmiszer adományokról.
A Képviselő-testület elfogadta a Telepü- 
lési Értéktár Bizottság 2015. évi munká-
járól, valamint az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló-
kat.

Író-olvasó találkozó Száraz Pállal
Január 20-án író-olvasó találkozót tar-

tottunk községünk könyvtárában, melynek 
során Száraz Pál, testvértelepülésünk írója 
volt a vendégünk. Beszélgetőpartnere 
csabrendeki írónőnk, Ákody Zsuzsa volt.

Száraz Pál, vagy ahogy mindenki 
ismeri Pali bácsi, már a középiskolában 
elkezdett írni. A jelenleg több mint 35 éve 
Nagyfödémesen élő író első novelláskötete 
1999-ben jelent meg Kilométerkő címmel. 
Második kötete, a Beszélő fények, 
5 évvel később jelent meg a Gyurcsó 
István Alapítvány gondozásában. 2008-
ban következett harmadik könyve, Falu a 
madárdalos fák alatt címmel, melyben az 
író szülőfaluját, Nagykért mutatja be.

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából tartott találkozón Száraz 
Pál immár negyedik kötetével 
ismerkedhettünk meg, mely a 
Szárda szőnyege címet kapta. 
A könyvben összesen 22 novella 
kapott helyet. A találkozón Száraz 
Pál és Ákody Zsuzsa jó hangulatú, 
kötetlen beszélgetését hallgathattuk 
végig. Közben két novellát is 
megismerhettünk az író felesége, 
Száraz  Erzsébet  előadásában. 
Az est hátralévő részében az író, a 
hozzá intézett kérdésekre válaszolt, ami 
egy állófogadással zárult. A találkozó során 
könyvtárunk állománya értékes felvidéki 

kötetekkel bővült, a felajánlásért ezúton is 
hálásak vagyunk.

Zelenka Bettina

A 2016-os év elsõ babája

A 2016-os év első babája a január 17-
én Keszthelyen született Schrancz Milán. 
Schrancz Szabina édesanya eredetileg ja-
nuár 28-ra volt kiírva. Az egészséges kisfiú 
picit előbb született, 3900 grammal és 
51 cm-rel. A 6 éves Benedek után Milán a 
család második gyermeke.

Milánt és Édesanyját február 5-én ün-
nepélyesen is felköszöntöttük Turcsi József 
Polgármester Úrral együtt, mint az év 
első csabrendeki újszülöttjét. A három éve 
hagyományteremtő szándékkal elindított 
felköszöntést ezt követően is minden év-
ben meg szeretnénk tartani. Még egyszer 
gratulálunk a családnak, jó egészséget és 
sok örömet kívánunk. Ui: Milánt azóta Kiss 
Johanna és Károlyi Vanda is követte az idei 
évben születők között. Szívből gratulálunk 
nekik és családjuknak is egyaránt.

András-Kondor Anett védőnő

Tájékoztató a Képviselõ-testület  
2016. január 28-án tartott ülésérõl
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6. Rejtvény-
fejtõk napja

Már állíthatom, a rejtvényfejtés 
kezd meghonosodni a településün-
kön. 2016-ban már a 6. Rejtvényfej-
tők napja került megrendezésre a 
községi Könyvtárban. A délután 
2 órakor kezdődő versengésre 18-
an neveztek, amely a tavalyi évhez 
képest növekedést jelentett. Voltak 
visszatérők, és persze új arcok is.

A vállalkozó kedvűek ifjúsági, 
felnőtt, s csoport kategóriákban mér-
kőztek meg egymással. A rejtvények 
felnőtteknek és gyermekeknek külön 
készültek.

A felnőttek a tavalyi évben be-
mutatott STAR WARS kapcsán 
találtak fejteni valókat, amelyekben 
hagyományos, betű-szám, szókereső, 
szóbeírós, scrabble és tessék totózni 
rejtvénytípusok voltak, amelyek 
mellé logikai fejtörők (pl. sudoku, 
darts) voltak választhatók.

A gyermekek a mesék világába 
látogathattak el. A Hupikék Törpikék 
és a Walt Disney mesék hőseit 
kellett feleleveníteniük. A logikai 
rejtvényeket ők is választhatták.

Mindkét életkori kategóriához 
kapcsolódott teszt is, amely a 
14 kérdés során mesékkel és a mai 
napon születettekkel volt szoros 
kapcsolatban.

A győztesek:
IFJÚSÁGI KATEGÓRIA: I . 

SUPER 3-AS Tagok: Orsós Olga, 
Baráth Mónika, Nádasi Klaudia, II. 
GONOSZ MANÓK Tagok: Istenes 
Kitti, Orsós Krisztián

CSAPATVERSENY: I. DEMONA 
Tagok: Gáspár-Szabó Éva, Papp 
Zoltánné. II. NYUSZIK Tagok: Ignác 
Laura, Istenes Brigitta, Istenes 
Noémi, Kalmár Viktória (a lányok a 
felnőtt kategóriában versenyeztek)

FELNŐTTVERSENY: I. Judi 
Orsolya, II. Bors Józsefné, III. Bodó 
Petra

További indulók: Hegedűs Bene-
dek (aki gyermekként a felnőtt ka-
tegóriában indult), Nádasiné Tóth 
Mária, Istenesné Resperger Rita, 
Mógerné Molnár Ildikó

Gratulálunk a nyerteseknek, és 
persze köszönjük a résztvevőknek! 
Reményeink szerint 2017-ben is lesz 
Rejtvényfejtők Napja Csabrendeken! 

Judi Gergely (inforendek.hu)

A legmagasztosabb elismerés
Könnyid István képviselő január hónapban 

kapta kézhez Őszentsége Ferenc Pápa Apostoli 
Áldását egyházi szolgálatainak elismeréseként. 
Nagyon meglepte és mélységesen meghatotta 
ezen megtiszteltetés, amit földi halandó ritkán, 
kivételes esetekben kaphat meg. 

István életét min-
denkor a Katolikus 
Egyház és Magyar 
hazájának szeretete, 
szolgálata vezérelte. 
Szülői neveltetése 
által a hithez való 
ragaszkodás szinte 
ösztönösen belé ne- 
velkedett, pedig a 
pártállam időszaká-
ban ez nem volt 
könnyű dolog. Édes-

apja mindig arra nevelte, hogy szeretettel és 
alázattal szolgáljon az élet bármely területén, 
akár munkához, akár embertársaihoz való 
viszonyában. „Ha nincs benned alázat, ha nincs 
benned önmagad adása, akkor mit sem érsz.” –
vallja a mai napig István is édesapja szavait. A 
családalapítása során sem hagyta el buzgó hitét, 
sikerült olyan társat választania, aki hasonló 
módon fontosnak érezte a keresztény élet 
megélését. Gyermekeiket is ebben a szellemben 
nevelték. Ebből fakadóan már fiatal felnőttként 
csatlakozhatott az egyházi közélethez. Nagy 
József egykori csabrendeki plébános kérésére 
belépett az egyházközségi képviselők sorába. 
Az egyház megújítására, az egyházi közösségi 
életre nevelés érdekében Hévízen tartott 
lelkigyakorlatokon is rendszeresen részt 
vett, ahol közelebbről megismerkedhetett 
az egyházi élet aktív szereplőivel, vezető 
személyiségeivel. Mindenhova ment, ahova 
hívták, mert az alázata ezt diktálta és családja is 
támogatta ebben. Dr. Zöldi Pál főorvos mintegy 
mentorként támogatta és segítette egyházi 
szerepvállalásában és ajánlotta őt Szendi József 
érsek figyelmébe. A százévenként összeülő Fő-
egyházmegyei Zsinat tagjává is a Zöldi főorvos 
ajánlására nevezte ki Szendi érsek, így 1996-
ban a világiak közül azon kevesek egyike 
lehetett, aki véleményével hozzájárulhatott a 
Zsinat munkájához. Sok javaslata be is épült 
az egyházszervezési munkába. 

Politikai szerepvállalása során, a Veszprém 
Megyei Közgyűlés képviselőjeként eltöltött 16 
év alatt is mindig a közösségek érdekeit tartotta 
szem előtt. Vallja, hogy meg kell látni adott 
helyzetben, pillanatban a cselekvés lehetőségét, 
nem szabad a kishitűség vagy félelem miatt a 
mulasztás hibájába esni. Ő mindig eszerint 
igyekezett a köz- és egyházi élet javára tenni, 
lehetőségeivel, kapcsolataival a közösségeket 
szolgálni nem csak Csabrendek tekintetében, 

hanem az egész Egyházmegyében. A sok-
sok kisebb nagyobb segítség, közbenjárás, 
feladatvállalás vezethetett el oda, hogy őt a 
Pápa figyelmébe ajánlották. Mai napig személy 
szerint nem tudja, hogy kik voltak akik 
közbenjártak érte, de jó szándékukért szívből 
hálás nekik. Úgy gondolja, hogy Őszentsége 
Ferenc Pápa elismerése nem csak az ővé, 
hanem mind szűkebb, mind tágabb családjáé, 
Nyírespusztáé és Csabrendeké is egyben. Bízik 
abban, hogy az elismerő áldást a település is 
magáénak érzi.
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Galamb-és kisállat bemutató
Január harmadik hétvégéjén ke-

rült sor a Csabrendeki Galamb-és 
Kisállattenyésztők Egyesületének 
immár hagyományos kiállítására. 
Ezúttal is – ahogy már jó pár éve 
– a helyi Általános Iskola torna-
csarnoka változott át néhány napra 
bemutatótérré. Az előkészítés-szer- 
vezés időszakában némileg aggód-
tunk az időjárás miatt, de az előre 
jelzett rossz idő szerencsére nem 
következett be. A nevezések gya-
rapodásával látni lehetett, hogy 
kellőképpen ki lesz használva a tágas 
tornaterem, valamint azt is, hogy arányai-
ban a galambok fogják „uralni” a bemu-
tatóteret. Végül 569 tenyészállat került a 
ketrecekbe, melyet hetvenegy tenyésztő 
hozott Csabrendekre Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Veszprém és Zala megyéből.

Az 553 egyedes galambkollekciót nagy 
változatosság jellemezte, 42 fajtában 
gyönyörködhettek a tenyésztők és a 
látogatók. A méretek, színek sokfélesége, a 
különböző tollalakzatok, sajátos hangadás 
és egyéb különlegességek gyakran ejtették 
ámulatba a látogatókat. A tenyészállatokat 
hét tagú bírálótestület minősítette, az 
ő értékelésük alapján kerültek kiosztásra 
a díjak. A kiállítást Bárány István, a 
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 
Országos Szövetségének területi elnöke is 
megtekintette, aki elismerően nyilatkozott 
a kiállítás színvonaláról. A rendezvény 
higiéniáját a rendszeres takarítással és a 
ventillációs rendszer működtetésével biz- 
tosítottuk, így vendégeinket tiszta, szag-
mentes körülmények fogadták. 

A fajtabemutatót élénk érdeklődés, ma-
gas látogatottság jellemezte. Ilyenkor a 
legnagyobb élmény a gyerekek kíván-
csi, rácsodálkozó tekintetét látni. Hagyo-
mányainknak megfelelően szívesen láttuk a 
gyerekeket, valamint a településen működő 
foglalkoztató intézet gondozottait is, akik-
nek nagy élmény volt e remek program. 
A rendezvény hangulatát a nyugalom, 
barátságosság, elmélyült érdeklődés hatot-
ta át. Kiállításunk megvalósításához a 
legjelentősebb támogatást Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzatától, valamint 
az Általános Iskolától kaptuk, de rajtuk 
kívül is sokan segítettek bennünket célunk 
megvalósításában.

Egy kiállítás sok mindenre jó: szakmai 
megmérettetés, vitafórum, baráti kapcsola-
tok kialakulásának helyszíne, élményforrás 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Bízom 
benne, hogy egy év múlva – ha kis időre is – a 
tornacsarnok újra átváltozik bemutatótérré, 
tenyésztők és látogatók örömére. 

Réfi János
egyesületi titkár

Ezüst Lisszabonból
Horváth Ferenc csabrendeki gimnazista 

Junior II-es kategóriában ezüstérmet nyert 
a január végén Lisszabonban megrendezett 
Brasil Jiu-Jitsu Európa Bajnokságon.

Molnár Gábor fekete öves oktató csapa-
tából Feri a Gracie Barra Hungary-t kép-
viselte, fényesítette tovább a harcosok si-
kereinek sorozatát.

A tavalyi évben elnyert bronzérem 
után a kemény edzések, a kitartás, a más 
versenyeken való megmérettetés már ruti-
nos versenyzővé érlelte Ferit korosztályá-
ban. A jobb eredmény szinte elvárt volt 
tőle, amit ennek megfelelően teljesített is. 
Az első hely csupán karnyújtásnyira maradt 
el, egy technikásabb ellenfél személyében. 
Korcsoportjában 2 meccsen harcolt, majd  

az open kategóriában újabb két megmé-
rettetése volt. Itt már nála jóval nehezebb, 
szuper nehézsúlyú ellenfelei is voltak. 
Elmondása szerint minden küzdelmét na-
gyon élvezte a nagyon jó erőnlétének, ta-
pasztalatainak köszönhetően.

Maga a verseny szellemisége is említésre 
méltó, a heves küzdelmek és a sokféle 

nemzetiségű résztvevő ellenére mindvégig 
az emberség, a barátság, az egymás tisz-
telete volt érezhető.

Az EB után a támogatások függvénye, 
hogy Feri melyik nagyobb versenyen tud 
részt venni, de 17 éves lévén igyekszik 
kihasználni minden lehetőséget a junior ka- 
tegóriában. Tavasszal pedig visszaveszi a 
kesztyűt, mert nyáron boksz-ringben várnak 
rá a versenyek. 

Feri ezúton is köszönetet kíván mondani 
felkészítőjének Molnár Gábornak, Max 
Carvalho mesternek, Mihályfi Ákosnak 
és Horváth Eriknek, akik személyes tá-
mogatása nélkül nem sikerülhetett volna 
ilyen fényesre az EB érem. Köszönettel 
tartozik továbbá a családja, Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzata, és a sümegi 
EUROPOnt támogatásáért. 

További szép sikereket kívánunk!

Újabb Kid Dance 
sikerek!

Egyesületünk meghívást kapott Pápára  
az I. Zsoodance Feszt Minősítő Tánc-
versenyre. A meghívást Cserkúti Zsófiától 
kaptuk, aki a pápai Zsoodance TSE vezetője, 
koreográfusa. A név ismerősen csenghet, 
hisz Zsófi 2 évig tanított egyesületünknél. 
Külön örült, hogy a nevezett koreográfiák 
táncosai között egykori tanítványait is 
láthatta. A versenyen 24 egyesület kép-
viselte magát 113 koreográfiával. Mi két 
csoporttól 5 produkciót neveztünk, s mind 
az 5 produkció táncosai dobogóra állhattak. 
Junior csapatunk show tánc koreográfiája 
ezüst, hip-hop tánca bronz minősítést, a 
felnőttek mazsorett száma arany, míg hip-

hop és show táncuk bronz minősítést kapott. 
Az utazásért szeretnénk köszönetet 

mondani Csabrendek és Hosztót Község 
Önkormányzatának, valamint pár lelkes 
szülőnek, aki elkísért minket. A következő 
megmérettetés március első hétvégéjén vár 
a felnőtt csapatra Veszprémben. Reméljük, 
hasonló fénylő sikerekről tudunk majd 
akkor is beszámolni.               KDE vezetőség
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Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Nagyközség 

Önkormányzata
Tördelés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:

 Asperján Nyomda,  
Zalaszentgrót

Nõnapi ajándékmûsor  
– nem csak hölgyeknek!!

SZTÁRVENDÉG:  Dömötör 
Balázs énekes, zeneszerző és dal-
szerző, aki egykor a Matyi és a 
Hegedűs formáció tagjaként országos 
ismertségre tett szert. Jelenleg ismert 
TV-Műsorok állandó szereplője (Dal-
lamokon át, PertuParti, Házibuli, Ze-
neexpressz, Szuperbuli)

A műsorban Dominikával együtt a 
legismertebb mulatós dalok, slágerek 
előadásával szórakoztatják a közönsé-
get.

Időpont: 
2016. március 6., vasárnap 15 óra
Helyszín: 
Művelődési Ház, Csabrendek

Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata szeretettel várja az érdek-
lődőket!

Böllérfesztivál Szarvaskenden

Február 6-án Szarvaskenden, a Szabó 
Tanyán, a III. Gasztronómiai Fesztiválon és 
Böllérversenyen vett részt a „Csabrendeki 
Malackodók” 8 fős csapata (Bakos 
Tiborné, Baráth József, Baráth Józsefné, 
Fleiszné Hóti Ibolya, Hamuleczné Baráth 
Ildikó, Kustos Zoltán, Mógerné Molnár 
Ildikó, Vágner Gábor). A Vas Megyei 
Önkormányzat rendezvényén reggel 6 órá-
tól kezdődött a verseny a disznók leölésé- 
vel, majd folytatódott a pörzsöléssel, 
mosással, darabolással és az ételek készí-
tésével, kínálásával. A munkafolyamatok 
miden mozzanatát szigorú zsűri szem-
revételezte, úgy mint a csapat összképét 
vagy a kínálás minőségét és a higiéniát 
is. Szépen formázott tőkehúsokat, majd 

orjaleveset, toros káposztát, sült pecse-
nyét, sült oldalast, májas- és véres 
hurkát, sült kolbászt és köretként párolt 
káposztát tartalmazó disznótoros tálat 
kellett legkésőbb délután fél 3-ig a zsűri 
kóstolására, szemrevételezésére bocsátani. 
Már a délelőtt folyamán sokan keresték fel 
a csapatok sátrait, érdeklődve a szakmai 
fogások és a kóstolható ételek, italok 
iránt. A délután folyamán színes kulturális 
program: népzenei, néptáncos bemutatók, 
rönkhúzás és bolond esküvő szórakoztatta 
a szép számmal megjelent közönséget a 
tavaszias időben. A rendezvény színvonalát 
és Csabrendek ismertségét Csík Tamás 
kovács és Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, 
a Népművészet Ifjú Mesterei, Népi Ipar-
művészek is fokozták jelenlétükkel. 
A 16 órai eredményhirdetésre nemhogy 
elkészült, minden el is fogyott a reggel még 
hangos visítással tiltakozó 18 disznóból. 
Derekasan helytálló böllér csapatunk tárgyi 
elismerésben ezúttal nem részesült, de 
annál nagyobb tapasztalattal és élménnyel 
tért haza.

Köszönjük Szabó József, a Szabó Tanya 
tulajdonosa szíves vendégszeretetét!

FARSANGTEMETÉS – téltemetés

Igazán fergeteges előadáson vehetett 
részt, aki február 12-én eljött a Farsang-
temetés rendezvényre, amely a devecseri 
Élő Forrás Művészeti Iskolával közösen 
került megszervezésre.

A korábbi szokásainkhoz híven a 
Csabrendeki Színjátszók előadásában Far-
sang Gazsi temetését láthattuk, majd pedig 
általuk egy Bolond esküvő részesei is 
lehettünk.

Az est folyamán bemutatkoztak a csab-
rendeki óvodás és iskolás néptáncos 
csoportok, valamint a Művészeti Iskola 
tehetség csoportja és természetesen 
láthattuk a tanárok, oktatók fergeteges 

bemutatóját is Kovács Norbert „Cim-
bi”, a Népművészet Ifjú Mestere, 
Örökös Aranysarkantyús táncos, 
Honvédő Szandra, Szabó Rubinka, 
Linczenbold  Maximilien,  Török 
Sándor, közreműködésével.

A ropogós talp alá valót a Figura 
zenekar húzta. A rendezvényt Kéz-
műves Bemutató és Vásár színesítet-
te, ahol Forgács Sándor és Forgács 
Imola kosárfonók, a Népművészet 
Ifjú Mesterei, Csík Tamás kovács 
és Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, 
a Népművészet Ifjú Mesterei, Apáti 

Zoltán fazekas, Móger Lajosné horgolt 
ajándékai és Szélesy Gábor kézműves ék-
szerei voltak láthatók.

A műsor végén a táncházban kedvére 
rophatta mindenki, akinek a színpadon nem 
jutott szerep. 

A több mint 200 főt számláló fellépő 
és nézősereg vendégünk volt egy pohár 
forralt borra, teára, zsíros kenyérre, a szü-
lők jóvoltából pedig finom fánkot, süte-
ményeket és tortát is kóstolhattak.

Köszönjük a színes, színvonalas bemu-
tatókat, amellyel ismét átélhettük népi ha-
gyományunk csodáit!

Mógerné Molnár Ildikó 


