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NAPIREND

1.  A  Képviselő-testület  Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zár-
számadását megtárgyalta és elfogadta.
2. A  lakások  és  a  helyiségek  bérletéről, 

valamint  elidegenítéséről  önkormányzati 
rendeletet alkotott.
3. Az Önkormányzat  Szervezeti  és Mű-

ködési  Szabályzatáról  szóló  12/2014. 
(XI.4.)  önkormányzati  rendeletet  módo-
sította,  amely  hatáskör  átruházási  rendel-
kezéseket érintette.

4.  A  szociális  és  gyermekvédelmi  el-
látásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015. 
(II.18.)  önkormányzati  rendelet  módosult, 
melyet  a  jogszabály  gyakorlatban  történő 
alkalmazása  során  felmerült  tapasztalatok 
tettek indokolttá. 
5.  A  2015.  évi  belső  ellenőrzésekről 

készült  éves  összefoglaló  jelentést  a Kép-
viselő-testület megtárgyalta és elfogadta. 
6.  Rendeletben  meghatározott  kö-

telezettség alapján Csabrendek Nagyközség 

Anyák Hete rendezvény...

Immár  hatodik  éve,  hogy  először  meg-
rendeztük  községünkben  az  Anyák  Hete 
rendezvényt  a  Községi  Könyvtár  és 
Művelődési  Ház,  valamint  a  Védőnői 
Szolgálat  szervezésében.  Ahogy  hat  éve, 
úgy most  is  az Anyák napját  követő hétre 
szerveztük  elsősorban  a  kisgyermekes 
családoknak  szánt   programjainkat . 
Május  4-én  és  5-én  számos  hasznos 
és  érdekes  programon  vehettek  részt 
az  érdeklődők  a  Községi  Könyvtárban. 
Május  4-én  vidám  zenei  foglalkozással, 
Ringatóval  köszöntöttük  Tóth-Rompos 
Patrícia  zenepedagógus  vezetésével  a 

megjelenteket.  A 
Ringatót  követően 
jómagam készültem 
egy   nagyon   i z -
galmas  témával: 
„ G y e r m e k k o r i 
félelmek,  fóbiák 
és  szorongások”, 
amellyel  a  célom 
az   vol t ,   hogy  a 
szülők  azzal,  hogy 
tisztában  vannak 
gyermekük  lelki 
fejlődésével,  talán 
könnyebben  meg 

is  tudják  érteni  gyermekük  fájdalmát, 
és  könnyebben  is  tudnak  segíteni  rajta. 
Május 5-én egy nagyon érdekes világba, a 
Babahordozás világába kaptunk bebocsátást 
Rizmayer  Zita  babahordozási  tanácsadó 
és  gyógytornász  segítségével.  Az  előadás 
során  nemcsak  hasznos  információkkal 
lettünk  gazdagabbak  a  hordozással  és 
az  egyes  hordozókkal  kapcsolatban,  de 
számos hordozó eszközt is módunkban állt 
kipróbálni. A  5-ei  nap  zárásaként magam, 
mint  okleveles  babamasszázs  oktató 
próbáltam  felkelteni  az  érdeklődést  a 
babamasszással kapcsolatban. 

A hét várva várt eseménye a Rózsaültetés 
volt.  Az  esős  időjárás  még  izgalmasabbá 
tette az eseményt, az eredetileg 3-ra tervezett 
ültetést  6-ra,  péntekre  kellett  áttennünk, 
de  az  ég  áldásából  így  is  kaptunk  egy 
keveset. A Rózsaültetést, mint  egy kedves 
kezdeményezést  immár  hat  éve  indítottuk 
el  azzal  a  szándékkal,  hogy  ezen  kedves 
gesztussal köszönjük meg az édesanyáknak, 
a  szülőknek  azt  a  sok  szép  gyermeket, 
amivel  nemcsak  önmagukat,  családjukat, 
de  községünket  is  megajándékozták. 
Ahogy  az  előző  években,  úgy  most  is  a 
tavaly  született  gyermekeknek  ültettük  a 
virágokat. Az  idei  évben  a  27  tő  rózsa  az 
Ifjúság  utcai  játszóteret  díszíti.  Kívánjuk, 
hogy  a  következő  évek  rózsaágyásai  is 
legalább  ennyi  virágot  (ha  nem  többet) 
tartalmazzanak.

András-Kondor Anett védőnő

A nemzeti összetartozás 
napja – Június 4.

Juhász Gyula: Trianon (részlet)
„Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!”

Községünkben megemlékezést tartunk 
a Művelődési Házban 2016. június 4-én, 

szombaton 16 órai kezdettel, melyre 
szeretettel várjuk a község lakosságát. 
A megemlékezésen szerepelnek a 

nagyfődémesi Borsos Mihály Alapiskola 
Irodalmi színpada, csabrendeki óvodás 

és iskolás néptáncosok.

Folytatás a 3. oldalon
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Koncert Noémiért
2016.  április  23-án,  szombaton  délután 

jótékonysági  koncert  zajlott  a  helyi 
művelődési  házban  Dobos-Nagy Noémi 
javára. Előző lapszámunkban részletesen is 
olvashattak  a  daganatos  megbetegedéssel 
küzdő Noémi és a család nehéz helyzetéről.

A  koncerten  a  nagyszámú  jelentkezés 
ellenére is csak korlátozott számban tudtunk 
fogadni  fellépőket.  A  szervezésében  a 
Napló  és  egy  ajkai  fiatalember,  Rücker 
Péter is sokat segített. 
Köszönjük  a  közreműködést  a  fellépők-

nek:  Mezotone Énekegyüttes, Olaszfalu, 
Sümeg Néptánccsoport, Al Ahram Has-
tánccsoport, Sümeg, Kid Dance Egyesület, 
Csabrendek, Deresedő Wild Gerlicék, 
Sümeg, Anna and the Big Faces, Sümeg,  
Jó Laci Betyár, Pintér Zoltán és Pintér 
Veronika, Sümeg, Hidasi Réka és Pomá- 

zi László, Ajka, Extázis együttes, Ajka.
A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, 

Noémi  és  családja  valamint  a  közönség 
is  nagyon  jól  szórakozott  a  színvonalas 
műsorokat  látva.  A  fellépőket  a  műsorok 
után  egy  kis  frissítővel  várta  a  család 

ahol,  lehetőség  adódott  a  személyes 
találkozásra,  beszélgetésre.  Noémiék 
ajándékokat  is  készítettek,  amivel 
megköszönték  a  fellépők  szeretetét, 
t ámoga t á s á t .   A  dé l u t án   s o r án 
ugyan  nem  telt  meg  a  nézőtér,  ennek 
ellenére  az  est  végére  szép  összegű 
adomány  gyűlt  össze.  Köszönhető 
ez  a  sok  jó  szándékú  embernek,  akik 
ha  személyes  részvétellel  nem  is, 
de  anyagi  és  tárgyi  támogatásukkal 
hozzájárultak  a  rendezvény  sikeréhez. 
Noémi  családja  ezúton  is  köszönetet 

mond  mindenkinek,  aki  valamilyen 
formában  támogatást  nyújtott  számukra, 
vagy  hozzájárult  a  rendezvény  sikeres 
megvalósulásához!
Az  eltelt  időszakban  szerencsésen 

véget  ért  Noémi  sugárkezelése,  amelyet  a 
kicsi  lány  nagyon  jól  viselt. A  következő 
időszakban  már  a  kemoterápiás  kezelés 
vár rá. Remélhetőleg a sok megpróbáltatás 
eredményeként  sikerül  megállítani  a 
daganat terjedését!
Sok erőt és kitartást kívánunk Noéminek 

és családjának!

Kupakgyûjtés
A  jótékonykodás  tovább  folytatódik 

mind  Kalmár Hanna  mind  Dobos-Nagy 
Noémi  javára.  Folyamatosan  gyűjthetők 
a  kupakok  mindkét  kislány  részére.  Nem 
túlzás, hogy a kezdeményezésre már szinte 
a  fél  Dunántúlról  érkeznek  a  csomagok. 
Várjuk  mind  magánemberek,  szervezetek, 
munkahelyek,  vendéglátóegységek  jelent-
kezését, akik részt kívánnak venni e nemes 
összefogásban!
Az  összegyűjtött  kupakok  leadhatók  a 

helyi  Művelődési  Házban,  Kalmár  Hanna 
címén, az Ibolya utca 4. szám alatt, Dobos-
Nagy Noémi lakóhelyén a Magyar utca 10. 
szám alatt. 
Fogjunk  össze,  mert  sok  kupak  sok 

forintot ér, amellyel segíthetünk a kislányok 
gyógyulásában!

Mógerné Molnár Ildikó 

Önkormányzata  közép-  és  hosszú  távú 
vagyongazdálkodási  terve  felülvizsgálatra 
került  és  a  2016-2022  időtartamra  új  terv 
került elfogadásra. 
7. Illés Róbert csabrendeki lakos földcsere 

iránti kérelmét jóváhagyta a Testület, azzal a 
feltétellel, ha a kérelmező a cseréből adódó 
értékkülönbözetet  és  eljárási  költségeket 
megfizeti. 
8.  A  Csabrendeki  Kulturális  és  Sport 

Egyesülettel  a  Csabrendek,  Kossuth  u. 
37/A.  szám  alatti  ingatlanra  kötött  bérleti 
szerződés  közös  megegyezéssel  2016. 
április 30-i nappal megszüntetésre került.
9.   A  sümegi  székhelyű  Farkasok 

Egyesület  Csabrendek,  Kossuth  u.  37/A. 
szám  alatti  ingatlan  helyiség  bérletére  tett 
javaslatát a Képviselő-testület elfogadta. 
10. A  Start munkaprogram  állattenyész-

tési  ágazatának  fejlesztéséről  döntött  a 
Képviselő-testület.
11.  A  Képviselő-testület  döntött  a  ma-

gántulajdonban lévő Csabrendek 73 hrsz-ú 

ingatlan  és  Renault  kangoo  1.9  D  típusú, 
HNP  forgalmi  rendszámú  gépjármű  tu-
lajdonszerzéséről.
12.  A  Képviselő-testület  elfogadta  az 

Ajkai  Bánki  Donát  Alapítvány  részére 
nyújtott  támogatás  felhasználásáról  szóló 
elszámolását.
14.  A  Képviselő-testület  támogatja  a 

Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 
Sümegi  Tankerülete  a  Csabrendek  Ál-
talános  Iskola  intézményátszervezésének 
kezdeményezését,  amely  értelmében 
a  jövőben  az  alapfokú  művészetoktatás 
helyben történne. 
15.  Sümegi  Rendőrs  képviselője  beszá-

molt  Csabrendek  közbiztonságának  hely-
zetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett 
intézkedésekről  és  az  azzal  kapcsolatos 
feladatokról, melyet a Testület elfogadott. 
16. A 2015. évben támogatásban részesült 

civil  szervezetek,  egyesületek  beszámolóit 
a Képviselő-testület elfogadta. 
Zárt  ülés  keretében  született  döntés  a 

helyi kitüntetések adományozásáról 

Önkormányzati 
felhívás!
Kérjük  a  Tisztelt  Lakosságot,  hogy  a 

lakóingatlanok  területén,  az  ingatlanok 
előtt  valamint  a  szőlőhegyben  is  fokozott 
figyelmet  fordítsanak  a  fűnyírásra.  Külö-
nösen  fontos  lesz  a  zöld  területek  karban 
tartása a parlagfű szezonban. Településünk 
tisztaságáért,  az  egészséges  környezetért 
ezzel  is sokat  tehetünk. Megköszönjük, ha 
a lelkiismeretes gondozásnak köszönhetően 
községünkben  szép,  rendezett  udvaros, 
kertes portákkal büszkélkedhetünk.

Turcsi József polgármester
dr. Gutmayer Bernadett jegyző

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2016. április 28-i ülésérõl
Folytatás az 1. oldalról

Véradás
A  Magyar  Vöröskereszt  területi  szerve-

zete  2016. június 23-án csütörtökön 10-
17 óráig véradást  szervez Csabrendeken a 
Védőnői rendelőben.
Várják a régi és új önkénteseket!

A BankVelem PénzOkos Kupa döntõjén jártunk
Május 11-én, a budapesti Fazekas Mihály Gya-

korlógimnázium aulájában lezajlott a BankVelem 
PénzOkos Kupa  döntője. A  rendezvényre  a  193 
nevező  csapat  közül  az  országos  bajnokság  két 
interneten zajló fordulójának 7 legeredményesebb 
csapatát hívták meg. Szoros és nagyon izgalmas 
küzdelemben  iskolánk  csapata,  a  Helyi  Vagány 
Csávók (Görhes András, Hegedüs Benedek, Turcsi 
Zsombor),  V.  helyezett  lett.  A  versenyről  sok 
élménnyel, egy-egy okos telefonnal, társasjátékkal 
térhettek haza. 
A rendezvényről fotók és videó tekinthető meg 

az  alábbi  linkeken:  http://www.pontvelem.hu/
galeriak/25-bankvelem-penzokos-kupa
https://www.penzokoskupa.hu/verseny-allasa-

eredmenyek
Gratulálunk a fiúk derekas helytállásához!

Anyák napi 
játszóház
Anyák  napja  hetében  kézműves  fog-

lalkozást  tartottunk  a  csabrendeki,  nagy-
tárkánypusztai  és  nyiresi  gyermekek  szá-
mára. A  gyerekek  nagy  létszámban  vettek 
részt  a  játszóházon,  melynek  keretében 
képeslapokat,  papírvirágokat  és  egyéb 
saját készítésű ajándékokat készíthettek. A 
csabrendeki  játszóház  alkalmával  Csíkné 
Bardon Réka csuhéfonó közreműködésével 
a  gyerekeknek  lehetőségük  adódott 
csuhéból  és  levendulából  is  virágokat 
alkotni.  Reméljük,  hogy  a  gyerekek  nagy 
lelkesedéssel  és  odaadással  készített  aján-
dékai  sok  örömet  okoztak  az  édesanyák-
nak, nagymamáknak egyaránt!
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Önkéntesen Erdélyben
2016.  április  22  –  28.  között  a  Közép-

dunántúli  Ifjúsági  Szervezeté  és  a  Bodvaj 
Egyesület  közös  szervezésében  közös-
ségépítő  Kaláka  munkán  vettem  részt 
Kisbaconban  (Erdély).  Mire  odaértünk  a 
helyiek  vacsorával  vártak minket.  Kedves 
volt a fogadtatás.

Megtekintettük  a  helyiekkel  az  ottani 
látványosságokat  majd  a  Szent-Anna  ta-
vat,  illetve  a  kohót  is.  Ismerkedést  köve-
tően  elkezdődött  a  munka.  Segítettünk 
falusiaknak  a  ház  körüli  munkákban 
illetve  a  benti  munkákban.  Vegyes  csapa-
tokra  bomlottunk  –  a  vendégfogadó  és  a 

magyarországi  értékőr 
fiatalok  –  így  egymást  is 
megismerhettük,  illetve 
betekintést  nyerhettünk 
az  ottani  életbe.  Segí-
tettünk  a  baba  kiállítás 
átrendezésében és az épület 
kitakarításában.  A  házak 
előtt  a  füvet  is  lenyírták 
a   f iúk,   amit   együt tes 
erővel  össze  is  szedtek. 
Kitakarítottuk  a  Feredőt, 
ami  több  napos  munka 
volt. A helyiek így már egy 
még  szebb,  szemétmentes 
környezetből  hordhatják 
haza a finom és egészséges 
borvizet.  Gereblyéztünk, 
a  folyót  takarítottuk,  le-
mostuk  a  padokat,  az  utat 

szépen körbe raktuk a folyómeder köveivel. 
Jó  volt  látni,  hogy  milyen  szép  lett  az  a 
terület,  amin  napokig  dolgoztunk.  Munka 
közben  is  jól  éreztük  magunkat  a  helyi 
kedves  és  nagyon  segítőkész  fiatalokkal 
együtt. A  faluban  is  körbe  tekinthettünk  a 
facsemeték  ellenőrzése  közben.  Mindenki 
szeretettel  fogadott  minket  és  képeket  is 
készítettünk a fákról illetve tulajdonosaikról. 
Mindenki kivette a részét a munkákból. Az 
eső sem volt akadálya annak, hogy a lehető 
legjobban eltudjuk végezni a feladatainkat. 
Pihenésképpen pedig kézművesedtünk.
Esténként összegyűltünk és megbeszéltük 

a  napi  munka  eredményességét,  hogyan 
éreztük magunkat aznap, illetve másnap mi 
lesz a teendőnk. Majd közösen kártyáztunk. 
Minden  nap  nagyon  jól  telt  és  a  program 
végére  a  két  csapat  összekovácsolódott. 
Nagyon  jól éreztem magam. Örülök, hogy 
meg ismerhettem az ottani embereket, az ő 
szokásaikat és hogy segíthettem nekik

Bódai Anasztázia értékőr

MEGHÍVÓ
A  Kid  Dance  Egyesület  sok  szeretettel 

várja a tánckedvelő közönséget 2016. június 
18-án tartandó évzáró Gálaműsorára.

Helyszín:  Csabrendeki  Általános  Iskola 
tornaterme. Tartsanak velünk minél többen! 
A jó hangulat az idén sem marad el!
Pontos időpontért, további információkért 

figyeljék a hirdetőtáblákat!

TeSzedd! - szemétgyûjtési akció
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes 

mozgalma. Ebben az évben immár hatodik alkalommal szervezték meg az akciót, április 
28. és május 1. között. Évről évre több tízezren vesznek részt a kezdeményezésen, azért, 
hogy minél több illegálisan eldobált, lerakott szeméttől tisztítsák meg környezetünket.
Csabrendek tavaly is részt vett az akcióban és nem volt ez másként idén sem. Április 28-

án, csütörtökön a Közszolgáltató Szervezet munkatársaival és néhány önkéntes segítségével 
közel  200  zsákot  sikerült megtölteni  háztartási  jellegű  hulladékkal. Az  akció  keretében 
megtisztításra  kerültek  a  hegyi  utak,  főleg  a  Csabrendek  –  Sümeg  közti  szakaszon, 
valamint a Nagytárkánypuszta és Nyirespuszta környéki útszakaszok. A kezdeményezéssel 
az a célunk, hogy minél több ember hagyjon fel a szemeteléssel, valamint, hogy felkeltsük 
az igényt a tiszta környezetért.


