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Kistérségi nap
A térségi gasztronómiai 

vetélkedőn  10  település 
( S z e n t i m r e f a l v a ,  Z a l a -
gyömörő,  Káptalanfa,  Bazsi, 
Sümegprága,  Nemeshany, 
Sümeg,  Zalaszegvár,  Ukk, 
Gógánfa)  vett  részt,  köz-
ségünket  a  Kenyeres-tanya 
va lamint   a   h í res   Csab-
tócsit  készítő  asszonyok 
csapata  képviselte. A  konyha 
dolgozói is kivették a részüket 
a  finom  étkek  készítéséből, 
ők   több   min t   800   fő re 
főztek  pincepörköltet.  Az 
ételkészítési látványosságok mellett minden 
résztvevő készült az adott település értékeit, 
jellegzetességeit  bemutató  kiállításokkal. 
Csabrendeket  ezen  alkalommal  Csík 
Tamás  tüzikovács,  népi  iparművész,  a 
Népművészet Ifjú Mestere, Csíkné Bardon 
Réka  csuhéfonó,  népi  iparművész,  a 
Népművészet Ifjú Mestere, Gombási Tamás 
faműves,  népi  iparművész,  Auer László, 

Csehné Varga Éva, Németh Eszter, Szalai 
Mira Rebeka, Baranyi Katalin, Turcsi 
Bernadett, Bujtor Zoltán,  a  helyi Varázstű 

Foltvarró Klub tagjai közül Horváthné Sza- 
lai Márta, Éri Andrea, Poór Ferencné, 
Rádliné Pál Györgyi alkotók munkái  kép-
viselték. Tovább színesítették a bemutatókat 
civil szervezetek és magánszemélyek: Éltető 
Balaton-felvidékért  Egyesület,  Sümeg-
Csabrendek  Sporthorgász  Egyesület, 
Csabrendeki Galamb-  és Kisállattenyésztő 
Egyesület,  valamint Mester Katalin  írónő, 

aki  csodálatos  gyöngy 
ékszereit is közkinccsé 
tette. 
A  délelőtt  folyamán 

a  Sportpályán  zajlottak 
a   6 .   Csendes   Péter 
Emléktorna,  kispályás 
labdarúgó torna viadalai, 
ahol  12  csapat  küzdött 
egymással  és  az  egyre 
nagyobb hőséggel. 
10 órakor került  sor  a 

rendezvény  ünnepélyes 
megny i t ó j á r a ,   aho l 
k ö s zön t ő t   mondo t t 
Turcsi József, a kistérség 
elnöke,   Csabrendek 

nagyközség  polgármestere,  valamint 
Fenyvesi Zoltán,  a  Veszprém  Megyei 
Közgyűlés alelnöke.

NAPIREND ELŐTT 
Turcsi József polgármester beszámolt a 

lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
és  az  átruházott  hatáskörökben  hozott 
döntésekről.

NAPIREND
1.  A  Képviselő-testület  módosította 

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2016. évi költségvetését.
2.  Módosításra  került  a  csabrendeki 

jelképek  és  Csabrendek  név  hasz-
nálatáról,  valamint  a  közterületek 
nemzeti  ünnepeken  történő  fellobogó-
zásáról  szóló  8/2015.  (VI.26.)  önkor-
mányzati rendelet.
3.  Újabb  módosítás  történt  az  Ön-

kormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  12/2014.  (XI.4.) 
önkormányzati rendeletben. 
4.  A  Képviselő-testület  a  Nagyfödé- 

mes községgel megkötött testvértele-
pülési  megállapodás  jubileumi  zára-
dékban történő megerősítéséről döntött. 
5.  Darvastói  Foglalkoztató  Intézettel 

az  év  második  felére  4  fő  szociális 
foglalkoztatására  együttműködési  meg- 
állapodás  megkötéséről  döntött  a 
Testület. 
6.  Rendkívüli  szociális  támogatás 

iránti  pályázat  benyújtásáról  határozott 
a testület. 
7.  Sportegyesületekkel  kötött  együtt- 

működési  megállapodás  meghosszab-
bításáról született döntés
8.  MEDICOPTER  Alapítvány  meg-

keresésére  az  alapítvány  támogatásáról 
született döntés 
9.  Zelenka Gábor  bérleti  szerződés 

felmondását  a  031/23-031/34  hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában a Képviselő-
testület elfogadta. 
10.  Polgármester  munkájának  érté-

kelése 

2016. július 2-án községünk adott otthont a már 8. alkalommal megrendezésre kerülő, 
térség települései együttműködését erősítő, közösségépítő rendezvénynek.

Folytatás a 3. oldalon

Tájékoztató a 
Képviselõ-testület 
június 30-i ülésérõl
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Lomtalanítás
Tájékoztatom  a  Tisztelt  Lakosságot, 

hogy a közszolgáltató, NHSZ Tapolca Kft. 
Csabrendek belterület, Nagytárkány puszta 
és  Nyíres  puszta  településeken  az  évi 
egyszeri  ingyenes  lomtalanítást  az  alábbi 
időpontokra jegyezte elő:

2016. szeptember 15. csütörtök

- Rózsa utcai park előtti terület
-  Zrínyi-Somos  utca  kereszteződés  kö-

zötti tér
- Dózsa-Kossuth utca kereszteződés mö-

götti közterület
-  Községháza  mögötti  (Hegyalja  utca)

parkoló területe
2016. szeptember 16. péntek

- Csabi utcai játszótér előtt
- Ibolya utca (szelektív gyűjtő mellett)
- Nagytárkány puszta
- Nyíres puszta
A konténerek kihelyezése 2016. szep-

tember 15-én, csütörtökön és szeptember 
16-án pénteken reggel 6 órakor be-
szállításuk este 18 órakor történik.
A  lakosok  ebben  az  időszakban  helyez-

hetik  el  a  konténerekben  a  lomtalanítási 
hulladékot.

A lomtalanításkor gyűjtőpontokra le-
adható hulladékok:  
•  bútorok  (asztalok,  székek,  szekrények, 

matracok), fából készült használati tárgyak
• szőnyegek, textil, ruhanemű
• műanyag padlók, kerti bútorok, elhasz-

nált kerti medencék, nagydarabos műanyag 
játékok
•  kizárólag  személygépkocsi,  kerékpár, 

motorkerékpár gumiabroncsok
• háztartási kis- és nagygépek
• távközlési berendezések
•  számítástechnikai,  szórakoztató  elekt-

ronikai cikkek
•  elektromos  barkácsgépek,  sportfelsze-

relések
• világítótestek, akkumulátorok, elemek

TILOS elhelyezni a lomtalanító konté-
nerbe: 
• vegyes települési hulladék, tehergépjár-

mű és munkagép gumiabroncsok
• zöldhulladék
•  háztartási  elektronikai  hulladékok, 

veszélyes  hulladékok  (festékek,  hígítók, 
vegyszerek,  fénycsövek,  elemek,  akku-
mulátorok)
•  inert  hulladékok  (építési  törmelék, 

bontásból származó anyagok, csempe) 

•  szelektíven  gyűjthető  üveg,  műanyag, 
papír hulladékok
A  gyűjtés  napján  mindenki  elviheti  a 

hozzá  legközelebb  eső  gyűjtőhelyre  a 
háztartásában feleslegessé vált eszközöket, 
bútorokat,  a  működésképtelenné  vált, 
vagy használaton kívüli ép, sérülésmentes, 
árammal,  elemmel  vagy  akkumulátorral 
működő eszközeit. 
Kérjük,  hogy  éljenek  a  lehetőséggel 

és  vegyék  igénybe  a  szolgáltatást,  mert 
az  elektronikai  hulladékokat  a  későbbi 
lomtalanítás  alkalmával  nem  áll  a  Köz-
szolgáltató módjában átvenni és elszállítani. 

Tájékoztatom  továbbá  a  Tisztelt  La-
kosságot, hogy a hulladékgyűjtő szigeteken 
– a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésével  –  már  csak  kizárólag  üveg 
hulladék elhelyezésére van lehetőség, ezért 
kérem,  hogy  egyéb  elkülönítetten  gyűjtött 
csomagolási  hulladékot  a  hulladékgyűjtő 
szigetekre ne helyezzenek el! 
A  háztartásokban  elkülönítetten  gyűjtött 

hulladékot az NHSZ Tapolca Kft. havonta 
egy  alkalommal,  a  hónap  második  csü-
törtökén szállítja el. 

Turcsi József 
polgármester 

Ebédidő  közeledtével  az  étkeket  vizsgáló  zsűri 
is  útjára  indult.  Minden  sátornál  szíves  kínálás,  szép, 
ízléses  teríték,  finomabbnál  finomabb  étel  csábította 
őket. A Csab-tócsi asszonyai sátránál az elkészült étellel 
harmonizáló rövid jelenet megtekintése is a kóstoláshoz 
tartozott. Az ételekből az ebédidőben, sőt még a délután 
folyamán is bárki fogyaszthatott. 
Kora délután a kulturális programok sorát megnyitva 

a  sümegi  SMASH  zenekar  adott  koncertet.  A  profi 
zenészekből  álló  új  együttes  igazán  dallamos,  sokak 
által  ismert és kedvelt  rock zenével örvendeztette meg 
a közönséget.
14  órakor  került  sor  a  gasztronómiai  vetélkedő  és  a 

kispályás  labdarúgó  torna  eredményhirdetésére. Turcsi 
Imréné,  a  zsűri  elnöke  a  közönség  számára  is  igazán 
színesen és részletesen méltatta a főzőket, akik közül az I. helyett 
Bazsi község, II. helyezett Sümeg város, III. helyezett a házigazda 
Csab-tócsi csapata lett. A kispályás tornát az ajkai Eletronika csa-
pata nyerte. 
A délutánt az embert próbáló hőségében a kulturális bemutatók 

egész sora tette felejthetetlenné. A térségi településekről az alábbi 
csoportok, énekesek előadásai voltak láthatók, hallhatók: Broadway 
Táncegyüttes,  Sümeg,  Sümeg  Néptáncegyüttes  csoportjai,  Ha-
gyományőrző Búzavirág Asszonykórus, Ukk, Darvastói Tam-Tam 
Band, Zámbóné Farkas Nóra  énekes, Szentimrefalva, Kid Dance 
Egyesület,  Csabrendek,  Nazira  Hastánccsoport,  Káptalanfa, 
Al-Ahram Hastánccsoport,  Sümeg, Farkas Szabina Judit énekes, 

Csabrendek.  A  fellépők  színes,  színvonalas  műsorát  ezúton  is 
nagyon köszönjük! 
A rendezvényt 21 órától utcabál zárta, ahol a Chili Bulizenekar 

szolgáltatta  a  jó  hangulatot.  Sajnos  az  est  nem  telt  zavartalanul, 
mivel a napközbeni rekkenő hőséget éjszaka heves zivatar váltotta 
fel,  aminek  következtében  a  bál  a  meghirdetettnél  korábban  be-
fejezésre került. 
A  rendezvény  kísérő  programjai  voltak:  Silver  Büfé,  Hoff-

man  Pince  borkóstoló,  kürtőskalács,  Tuty-party  játékpark,  csil-
lámtetoválás, fagyi.
Ezúton is köszönjük a segítők,  támogatók, fellépők és a kitartó 

közönség részvételét!                     Mógerné M. Ildikó műv.szervező

Folytatás az 1. oldalról

Kistérségi napIskolai hírek
A  Csabrendeki  Általános  Iskola  diákjai 

a  2015/16-os  tanévtől  részt  vesznek 
a  „Mindstorm  to  brainstorm”  Erasmus+ 
projectben. Ennek a három éves projektnek 
az  informatika  iránti  érdeklődés  felkeltése 
a  célja  a  LEGO  Mindstorm  EV3  robot 
segítségével,  melyben  hat  ország  diákjai 
(portugál,  olasz,  észak-ír,  román,  török, 
magyar) dolgoznak együtt. Ehhez szorosan 
kapcsolódik  a  „STEM  project: mindstorm 
to  brainstorm”  Etwinning  projektünk. 
Ehhez  már  10  további  iskola  csatlakozott 
Európa szerte. 
Idén,  mind  Magyarországon,  mind 

Nagy-Britanniában  a  „Quality  Label” 
minősítést szerezte meg projektünk. Nagy-
Britanniában a „National Awards” (Nemzeti 
Díj) kitüntetésben részesültünk.
h t t p s : / /www.b r i t i s h counc i l . o rg /

etwinning/awards-recognition

A  XI.  Mátyusföldi  Fesztivál  keretében 
megrendezett  Helytörténeti  és  műveltségi 
vetélkedőn  vett  rész  felsős  csapatunk 
2016.  július  6-án  Nagyfödémesen.  A  7 
csapatból az Ismerős jó arcok, Szabó Virág, 
Pordán Levente, Zámbó Eszter és Hegedűs 
Benedek a 3. helyezést érte el.

Augusztus 20-i 
megemlékezés

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete  tisztelettel  hívja 
Önt  és  családját  2016.  augusztus  20-án 
Szent  István  király,  az  Államalapítás  és 
az Új Kenyér Ünnepe alkalmából tartandó 
rendezvényére, melynek programja:

9 órakor Ünnepi szentmise 
10 órakor Ünnepi megemlékezés Szent 

István szobránál
Az  Új  Kenyeret  megáldja  Bagi Ádám 

atya,  amelyet  az  ünnepség  végén  a  je-
lenlévők között szétosztunk.
Számítunk  a  lakosság  megtisztelő  rész-

vételére!

  Csabrendeki 
     Falunap és Szüret

Községünkben a falunapi és szüreti rendezvény az idei évben 
2016. szeptember 17-én kerül megrendezésre. 

A rendezvény várható programja:
8 órától  Fõzõverseny
10:30 órakor   Ünnepi Képviselõ-testületi ülés Csabrendek-Nagyfödé-

mes községek testvértelepülési kapcsolatának 20 éves 
jubileuma alkalmából

11-13 óra  Ügyességi játékok
12-14 óra  Ebéd
14 óra  Szüreti felvonulás a község utcáin
15:30 óra     A rendezvény ünnepi megnyitója és eredményhirdetések
  20 éves testvértelepülési jubileum alkalmából ajándék 

pad leleplezése 
16 órától  Kulturális mûsorok:
 Anna and the Big Faces együttes, Sümeg
 Világbajnok favágók bemutatója
 Kid Dance Egyesület bemutatója
 Stand-up comedy show
 Tombolasorsolás
 Fergetegparty DJ. DOMINIQUE részvételével 
 Utcabál a Potyautasok Tánczenekarral

(Az Önkormányzat a programváltoztatás jogát fenntartja!)

Búcsúi báli    
  rendezvények
A Csabrendek FC szervezésében az 
idei Búcsú alkalmával is fergeteges 
bulik várhatóak:
2016. augusztus 13, szombat 
– zenél: a Chili Bulizenekar -
2016. augusztus 14., vasárnap 
– zenél: a Chili Bulizenekar – 
Sztárvendég: 

Helyszín: Party-sátor 
(Községháza mögötti tér)
Mindenkit szeretettel  
vár a rendezőség!

Dj. Szatmári 
     és Jucus
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Nagyközség 

Önkormányzata
Tördelés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:

 Asperján Nyomda,  
Zalaszentgrót

Nagyfödémesi Falunap – 20 éves jubileum
Községünk  delegációja  július  9-én 

látogatott  el  Nagyfödémesre,  a  község 
falunapi  rendezvényére.  Az  idei  évi 
összejövetel különleges volt a két település 
kapcsolatában,  ugyanis  a  találkozás  a  két 
település kapcsolatának 20 éves  jubileuma 
jegyében  telt.  A  megérkezéskor  bőséges 
reggelivel vártak bennünket a vendéglátóink. 

Majd  sor  került  e  jeles  alkalomból  az 
ünnepélyes  Képviselő-testületi  ülésre, 
ahol  a  csodálatos  dallamok,  megható 
verssorok, szívszorító visszaemlékezéseket 
követően  sok  került  a  testvértelepülési 
megállapodás  jubileumi  záradékának 
aláírására,  emlékplakettek,  kitüntetések 
átadására.  A  testvértelepülési  kapcsolat 
megkötésének  emlékére  Emlékplakettet 
vehetett  át  az  egykori  nagyfödémesi  pol-
gármester,  Borovszky  László  özvegye 
és a Barcza Jenő  egykori  csabrendeki 
polgármester, aki távollétében Turcsi József 
vette  át  a  kitüntetést.  Kitüntetést  kapott  a 
két  község  jelenlegi  polgármestere, Gőgh 
Ferenc és Turcsi József, akik immár 18 éve 
munkálkodnak  e  barátság  megerősítésén. 
Az  intézményi  és  civil  szféra,  a  sport 
a  kultúra  és  a  gazdasági  kapcsolatok 
ápolásában  kiemelkedően  tevékenykedő 

személyek  közül  a  nagy-
födémesi   önkormányzat 
az  alábbi  egyéneket  tartotta 
é rdemesnek  k i tünte tése 
elnyerésére.  
A kitüntetettek Csabrendek 

nagyközség részéről:
1.  Auer László  –  Csab-
rendek  nagyközség  alpol-
gármestere
2. Pöltl József Lászlóné – 

nyugalmazott körjegyző
3.  Mezei József - ön-

kormányzati  képviselő,  a 
helyi  Közszerv  igazgatója,  az  önkéntes 
tűzoltó és polgárőr egyesület elnök
4.  Kiss Sándor  –  önkormányzati 

képviselő, 
5.  Menyhártné Tanai Edit – önkor-

mányzati képviselő
6. Némethné Simon Ildikó – a 

Csabrendeki  Általános  Iskola 
igazgatóhelyettese  –  távollétében 
az  emlékérmet  Turcsi  József 
polgármester vette át
7.  Mógerné Molnár Ildikó – 

művelődésszervező
8.  Hegedüs Ákos – volt ön-

kormányzati  képviselő,  a  helyi 
Közszerv műszaki csoportvezetője 
9.  Vinczéné Soós Katalin – 

a  közös  önkormányzati  hivatal 
ügyintézője
A  kitüntetettek  Nagyfödémes  község 

részéről:
1.  Sztraka József,  Nagyfödémes  község 

alpolgármestere
2.  Mgr. Metzner Zsuzsanna,  a  Nagy-

födémesi Községi Hivatal vezetője
3. Németh Tibor önkormányzati képviselő
4. Hanzel Lajos önkormányzati képviselő
5. Száraz Erzsébet, a Nagyfödémesi Mű-

velődési Központ igazgatója
6. Greguš Erzsébet nyugalmazott önkor-

mányzati képviselő
7. Kiss Mihály, a Nagyfödémesi Önkéntes 

Tűzoltószervezet parancsnoka
8. Mgr. Tomovič Mária,  a Nagyfödémes 

község főellenőre
9. Prágai Erzsébet művelődésszervező
A  megható  ünnepséget  követően  a 

résztvevők tiszteletüket tették a temetőben, 
Borovszky  László  egykori  nagyfödémesi 
polgármester sírjánál. 
A  délután  a  község  értékeinek  meg-

ismerésével  (Kálvária,  magyar  óvoda) 
és  a  színes,  színvonalas  kulturális  mű- 
sor  megtekintésével  telt.  A  20  éves 
barátság  további  mozzanataként  19 
órakor  emlékpad  leleplezésére  került  sor 

a  Fő  téren,  amely  padot  Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzata adományozta 
Nagyfödémes  részére  és  amelynek  párja 
Csabrendeken  kerül  átadásra  szeptember 
17-én  a  falunapi  rendezvény  keretében. A 
padot, amely különleges formájával is a két 

település  barátságát  fejezi  ki, Csík Tamás 
kovács,  népi  iparművész,  a  Népművészet 
Ifjú Mestere készítette.
A  tartalmas nap után hamar  elérkezett  a 

búcsú  ideje,  amikor  is  nagy-nagy  hálával 
és  a  szeptemberi  viszontlátás  reményében 
köszöntünk el felvidéki testvéreinktől.

Mógerné M. Ildikó


