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Tájékoztató Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzata 
Képviselõ-testülete  
2016. február 15-i ülésérõl

NAPIREND ELŐTT 
Turcsi József polgármester tájékoztatója 

a lejárt határidejű határozatokról, az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
a polgármester és a helyi önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének teljesítéséről. NAPIREND:

1. Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete elfogadta az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendeletét.

2. Az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 
(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításra 
került, mivel módosult az Önkormányzat 
számára bejegyzett kormányzati funkciók 
kódja.

3. A települési hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-
tervezet előzetesen elfogadása került. 
A módosítás a korábbi rendelet felülvizs-
gálatából és az elkülönítetten gyűjtendő 
hulladékfajták gyűjtése részletes szabá-
lyozásának szükségességéből eredt.

4. Törvényi és kormányrendeleti sza-
bályozás változása miatt felülvizsgálatra, 
módosításra és elfogadásra került Csab-

A Csabrendek-Sümeg Sport-
horgász Egyesület hírei

2016. február 13-án, Valentin nap elő-
estéjén tartotta egyesületünk hagyományos 
horgászbálját.

Nagyon örültünk a több mint 100 fős 
létszámnak, hiszen sok lehetőség közül 
választhatnak a színvonalas szórakozásra 
vágyók. A magas létszám és a csaknem 
700 db eladott tombola is bizonyítja, hogy 
az egyesület megújítása sikeres 
volt. Az idén valóra válhat, hogy 
akár négy alkalommal is tudunk 
jelentős mennyiségű haltelepítést 
végrehajtani a több kisebb telepítés 
mellett. Az első telepítés pontyból, 
március első hetében várható! 
Március 12-től várjuk a napijegyes 
horgászokat, illetve új tagokat is 
felveszünk az egyesületbe. Egye-
sületünk a négy Veszprém megyei 
állami horgászvizsga bizottság 
egyike, ahol minden hónap második 
péntekén tartunk horgászvizsgákat. Ezekre 
előzetes bejelentkezés szükséges a www.
bbhsz.hu oldalon a „horgászvizsga” 
fülre kattintva. Sikeres rendezvény elkép-
zelhetetlen lelkes támogatók nélkül, 
ezért mindenkinek köszönjük aki eljött 
horgászbálunkra, valamint külön köszönet 
Zámbóné Farkas Nórának, aki fellépésével 
és meglepetés dalával meghatóvá varázsolta 
a bál megnyitását!  
Támogatóink:  FŐ  Támogató:  Szalai 

Péter  üzletvezető,  AGRO  VILÁG  Sümeg, 
Arany Attila  -  támogató,  Arany  Nikolett  - 
cukrászmester  Nyiresp.,  Balatonakali  és 

vidéke  Sporthorgász 
E.,  Feketéné  Capári 
S z i l v i a   K i s k e r t em 
virág,  Baráth  Lajos 
-  asztalos  mester,  Hegedüs  Ákos  -  építész 
vállalkozó,  Hegedüs  Ákosné  -  támogató, 
Hegedüs  Árpád  -  támogató  Devecser, 
Hoffman Tamás - borász Csabrendek, Illés 

Gyula  -  asztalos mester,  Izmendi Dániel  - 
gazdálkodó, Kiefer Flórián - támogató, Kiss 
Miklós  -  Veszprémgalsa  polgármestere, 
Krizsán  János  -  támogató,  Lakatos 
János  -  vállalkozó  Nagyfödémes,  Lakatos 
Károly  -  vállalkozó  Nagyfödémes,  Mezei 
József  -  Rendek-diszkont,  Németh Kálmán 
-  támogató,  Önkormányzat  Csabrendek,   
Párizs  József  -  támogató,  Piroska  ve-
gyeskereskedés  Csabrendek,  Szabó  József 
- vendéglős, Takács Lajos - támogató, Ughy 
Sándor - üveges mester Devecser, Zámbóné 
Farkas  Nóra  -  Szentimrefalva,  és  sokan 
mások…                 Hegedüs Ákos HE titkára

Lapunk minden 
olvasójának, községünk 

minden lakójának Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

A képen Csíkné Bardon Réka 
patkolt tojásai láthatók

Folytatás a 3. oldalon
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Az elsõ Caritas Bál Csabrendeken
Első alkalommal, január 30-án került megrendezésre az 

egyházközségi jótékonysági caritas bál, melynek bevételét 
a hittantábor támogatására ajánljuk fel. A vártnál nagyobb 
érdeklődés kíséretében, 110 fő helyi és filiákból érkezett 
vendég tisztelte meg rendezvényünket. Külön örültünk 
bálunk fővédnökének, Turcsi József polgármester úrnak 
és a filiákból érkező polgármester uraknak. Vendégeink 
között üdvözölhettük még a Ferences rendi atyákat és 
több egyházi személyt is. A hangulat megalapozását Pintér 
Zoltán és Buzási Szabolcs remek műsora indította, melyben 
több ismerős slágert is megszólaltattak. A fergeteges műsor 
után hódolhattunk a gasztronómiai élvezeteknek az Arany 
Oroszlán vendéglő vezetője és munkatársai jóvoltából. A 
finom vacsora után a Chili együttes két tagja, Krisztián és 
Feri gondoskodott az est jó hangulatáról. A rendkívül jó hangulatot 
csak tovább emelte a tombolasorsolás, ahol rengeteg értékes 
ajándék lelt gazdára. A hangulatfelelősök jól húzták a talpalávalót, 
s a fergeteges hangulatot tükrözi, hogy hajnalig ropta a táncot idős 
és fiatal egyaránt. 

Reméljük, bálunk hagyományteremtő lesz, s további nemes célok 
érdekében a következő báli szezonban ismét találkozunk.

Köszönjük azon kedves embereknek is, akik akár pénz-
adománnyal, tombolatárggyal vagy egyéb felajánlással támogatták 
rendezvényünket.               Váginé Soós Lívia Caritas vezető

Farsangoltunk
Épp hogy csak kihevertük a karácsonyi és 

szilveszteri készülődés fáradalmait, máris 
újabb ünnep kopogtatott ajtónkon. Február 
2-3-án óvodánk gyermekcsoportjaiban 
volt hatalmas dínom-dánom, zeneszó és 
vigalom. A gyerekek különféle maskarákba 
bújtak, farsangi dalokat énekelve, verseket, 
csúfolódókat szavalva búcsúztatták el a 
telet. A kisebbek még kissé megilletődve, 
visszafogottan vettek részt a közös ün- 
neplésen, nem volt még részük ilyen 
felfordulásban. Bezzeg a nagyobbak! 
Ők már napokkal előtte izgatottan kér-
dezgették egymástól, hogy ki minek 
öltözik be. A lányok körében a habos 
hercegnő és menyasszonyi ruha fátyollal, 
kiegészítőkkel volt a sláger, míg a fiúk 
esetében a különféle hősöket megjelenítő 
jelmezek voltak népszerűek. Az óvó nénik 
is maskarát öltöttek a gyermekek nem 
kis meglepetésére, s közös játékokkal, 
seprűtánccal fokozták a hangulatot. Közben 
mindenki ehetett, ihatott kedvére. 

Ám nem csak a gyerekek mulatozhattak 
kedvükre. Február 6-án, szombaton került 
megrendezésre a felnőttek hagyományos 
alapítványi bálja. Immár 20. alkalommal 
jöttünk össze a Szülők Közössége szer-
vezésében. Edit néni köszöntőjében fel-
vázolta az elért eredményeket, sikereket, 
név szerint megemlítette azokat a szülői 
munkaközösségi tagokat, akik irányítása 
alatt fejlődött ki a rendezvény a mai 
formájára. Méltán lehetünk büszkék a 
kellemes, családias hangulatra, a pozitív 

visszajelzésekre. A kerek jubileum szín-
foltja Pintér  Zoltán és lánya közös pro-
dukciója volt, akik a 80-as évek zenei 
világából adtak ízelítőt. Olyan felejthetetlen 
slágerek hangzottak el, mint a Lord együttes 
Vándora, vagy a Bikinitől a Mielőtt 
végleg elmegyek”, melyeket a közönség 
is átszellemülve énekelt. A vacsorát most 
is, mint eddig minden alkalommal, Szabó 
József és csapata készítette és szolgálta 
fel, a tőlük megszokott színvonalon. 
A 20. születésnap szimbóluma a hatal-
mas mesedomb logóval és a négy cso-
portszimbólummal díszített torta volt, 
mely Turcsi Péter és  Béday  Natália 
nevéhez köthető. Ezúton is köszönjük 
a kreativitásukat és hozzáállásukat. A 
meglepetések sorát tombolasorsolással zár-
tuk. Nagyon sok szép, értékes nyeremény 
talált gazdára, melyek nagy része felajánlás 
volt. A két fődíj: a 30.000 Ft értékű vá-
sárlási utalvány, és egy autó tűzifa nagy 
örömet jelentett a boldog nyerteseknek. A 
hajnalig tartó táncról egy fiatal tehetséges 
zenész: Adrián gondoskodott. Bevételünk 
összesen 209.500 Ft lett, melyet óvodánk 
játékkészletének gyarapítására és nevelő-
munkánk hatékonyságának növelésére sze-
retnénk fordítani.

Ezúton is köszönet minden kedves 
résztvevőnek, támogatónak, akik bármely 
módon hozzájárultak rendezvényünk sike-
réhez.
András-Kondor  Anett,  Aszódiné  Németh 

Zsuzsa, Auto-kelly Sümeg, Arany Nikoletta, 
Babik  Anikó,  Balogh  Mónika,  Baráthné 
Szigeti  Bernadett,  Barta  Gábor,  Bartáné 
Gyalog  Margit,  Baráth  Zoltán,  Bakosné 

Sedlák Csilla, Bors József, Bódainé Marton 
Szilvia, Budmil Sportruházat, Bujtor Zoltán, 
Czinger Endréné, Csánicz Krisztina, Cseh 
János,  Csendes  Lajosné,  Csendes  Zsófia, 
Csendes  Zoltán,  Csicsics  Antalné,  Dr. 
Domina  Csaba,  Dr.  Gyarmati  Csaba,  Dr. 
Szakács  Imre,  Diego-Sümeg,  Fabríczius 
Antal,  Farkas  Béla,  Feketéné  Capári 
Szilvia,  Ferenczi  Csaba,  Fekete  Gyula, 
Fővárosi  Foglalkoztató  Intézet  Darvastó, 
Garabics  Péter,  Gasztro  Betyár,  Gombási 
Tamás,  Görhes  Ildikó,  Gősi  Zoltán, 
Gyalog  Zoltán,  Hajnal  Levente,  Herczeg 
Sándor,  Hoffman  Tamás,  Horváth  Ferenc, 
Horváthné Víg Katalin, Huber Cukrászda-
Kenyeres  Melinda,  Illés  Róbert,  Illésné 
Pujszter Hajnalka, Izmendi Dánielné, Kiss 
Teodóra, Kovács Lajos, Könnyid Bernadett, 
Könnyid  István, Könnyid  István-képviselő, 
Kenyeres  Károly,  Kustosné  Gabi  fodrász, 
Knór  Tímea,  Krigler  Arnold,  Kulcsár 
Henrik, Liszkai Valéria, Martonné Maródi 
Ibolya,  Menyhártné  Tanai  Edit,  Mezei 
József,  Mészáros  Norbert,  Műszaki  bolt 
Sümeg,  Németh  Eszter,  Németh  Ottó,  Pap 
Zsolt, Piroska ABC /Soós Istvánné/, Pintér 
Zoltán  és  Veronika,  Pordán  András,  Pöltl 
Lászlóné,  Ruska  István,  Ruzsa  Sándorné, 
Sali  Tamás,  Saliné  Bakos  Hajnalka, 
Svendor Edina, STEFA-VILL, Szabó József, 
Takács  Gáborné,  Tanainé  Bándi  Andrea, 
Települési  Önkormányzat,  Csabrendek, 
Tringli  Szilveszterné,  Tobak  István,  Tudja 
Endre,  Turcsi  József,  Turcsi  Péter,  Varga 
Csaba, Vasáros Gyula, VB.Francia pékség 
Sümeg,  Vali  bolt,  WINK  cipőbolt  Sümeg, 
Vitai Zoltán. Az óvoda dolgozói, a szülők és 
valamennyi kedves vendégünk!

Fogjunk össze Noémiért!

Dobos-Nagy Noémi csabrendeki kis-
lány, 2013. február 19-én született Ajkán 
3100 gramm-al 54 cm-rel. Két és fél 
éves koráig életkorának megfelelően fej-
lődött, súlyosabb betegségei nem voltak, 
védőoltásait megkapta.

2015. májusában kezdődtek a kislány 
tünetei rendszeres hányással, visszatérő 
fejfájással. Június 25-én derült fény ko-
ponya MR vizsgálatot követően, hogy 
az agytörzs hátsó részében nagyméretű 
tumor található. Az első műtétre június 29-
én az Országos Klinikai Idegtudományi 
Intézetben került sor, ahol a nyakszirt alatti 
területről a nagyméretű daganat (5x4x2 
cm) részben eltávolításra került. A műtét 
után a kislányt gyomorvérzés miatt a Heim 
Pál Gyermekkorház intenzív terápiás 
osztályán kezelték. A tünetek kezelése 
után a Semmelweis II. Gyermekklinika 
Onkológiai Osztályára került. Közben jutott 
a család tudomásra, hogy az eltávolított 
daganat rosszindulatú. A szükséges ke-
moterápiás gyógyszeres kezelést viszont 
nem sikerült elkezdeni. 

Néhány tünetmentes hónap után Noémi 
2016. január 28-án az ajkai Magyar Imre 
Kórházba került hurutos megbetegedéssel 
és neurológiai tünetekkel. Veszprémben 
a CT vizsgálat kimutatta a 4. agykamra 
területén a tumor kiújulását. Fél évvel 

az első műtét után, február 4-én 
újabb tumor eltávolító műtétre 
került sor az Országos Klinikai 
Idegtudományi Intézetben. Az újbóli 
műtét utáni kórszövettan a daganat 
gyorsan terjedő kiújulását mutatta. 
A tumor részleges eltávolítása csak 
részben hozott eredményt, ezért 
a  szombathelyi  Markusovszky 
Egyetemi  Oktatókórházban  30 
alkalmas sugárkezelésre kerül sor 
március közepétől, amely a tumor 
szaporodásának késletetése miatt 
szükséges.

Noémi diagnosztizált betegségei 
jelenleg:

BNO: C71800 Neoplasma malig-
num cerebri (a kisagy rosszindulatú 
daganata)

Recidív anaplasticus ependymoma 
WHO grade III. 

M-SNOMED: 9391.30 Ependy-
moma (az agykamrákat és a gerincve-
lő  központi  csatornáját  bélelő 
sejtréteg rosszindulatú burjánzása)

Továbbiakban sugárkezelést köve-
tően kemoterápiás kezelésre kerül 
sor. Noémi szülei, családja és orvosai 

bíznak a tumor terjedésének lelassításában, 
megállításában. A daganat kritikus el-
helyezkedése miatt a továbbterjedés való-
színűsége a gerincvelő irányába fokozott.

Noémi és családja szerény anyagi kö-
rülmények között élnek Csabrendeken. 
Noéminek két egészséges testvére van, 
Hanna 4 éves, Edina 5 hónapos. Noémi 
kórházi kezelései során az édesanyja (Nagy 
Krisztina) vele tart a kórházba, ezért a 
másik két gyermek ellátása az édesapára 
(Dobos Balázs) hárul, aki ezekben az 
időszakokban nem tud munkába járni. A 
rendszeres jövedelem hiánya és a szükséges 
kezelésekre, vizsgálatokra való eljutás nagy 
anyagi terhet ró a családra. 

Noémi életminőségének fenntartása, 
javítása érdekében kérjük támogatását!

Bankszámlaszám: 11773487-01268470
Noémi megsegítésére 2016. április 23-

án Jótékonysági koncertet szervezünk a 
csabrendeki Művelődési Házban. Támogató 
jegyek 500, 1000, 1500 Ft-os áron kér-
hetők. A koncert részletes programjáról 
plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket!

(Noémi betegségére és a család körül-
ményeire vonatkozó szenzitív adatok 
közlése az érintettek hozzájárulásával 
történt.)   

Mógerné M. Ildikó műv.szervező

Vártúra és csokoládé
2016. április 16. szombat. Indulás: 7 

órakor a csabrendeki Iskolától. Érkezés: 
20 órakor. Kirándulás a stájerországi 
Riegersburba, Ausztria egyik legszebb, 
legnagyobb  várához,  mely  egy  200 
m magas bazaltsziklán emelkedik. (A 
várban lévő kiállításra nem megyünk be,- 
felsétálunk a várudvarba, visszafelé pedig 
siklóval ereszkedünk le.) Látogatás a 
Zotter Csokoládégyárba, ahol bepillantást 
nyerhetünk a csoki készítés rejtelmeibe.
(Filmvetítés, majd 150 féle kóstolható 
csokoládé a gyárlátogatás folyamán 
valamilyen formában és a végén csokibolt.) 
Ugyanitt az Essbarer Tiergarten nevű 
Biofarm és szabadidőpark megtekintése. 
Ára: 4800 Ft és 18 Euro (gyerekeknek 14 
Euro), ami tartalmazza az utazást és annak 
járulékos költségeit, a gyár- és biofarm 
belépőt, a siklójegyet.

Jelentkezés és információ: 2016. április 
1-ig a csabrendeki Művelődési Házban 
vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon.

rendek Nagyközség Önkormányzata Köz-
beszerzési Szabályzata.

5. A bölcsődei szolgáltatás szervezeti 
formájának felülvizsgálata során úgy dön-
tött a Képviselő-testület, hogy a bölcsődei 
szolgáltatást a jelenlegi szervezeti formá-
ban működteti tovább és a Terület-és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program (TOP) 
pályázat keretében az óvodaépület bővítése 
és fejlesztése során a bölcsődei szolgáltatás 
építészeti, tárgyi feltételeit a jelenlegi szer-
vezeti formához igazodva tervezi.

6. A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó doku-
mentumainak hiánypótlás megtárgyalásra 
és jóváhagyásra került.

7. A Képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzati tulajdonú termőföldek 
kijelölésére, kimutatások elkészítésére vo-
natkozó szerződés megkötésérét.

8. A Képviselő-testület jóváhagyta Csab-
rendek Nagyközség polgármestere 2016. 
évi szabadság ütemezését

9. Tájékoztató a 2015. évben nyújtott tá-
mogatásokról. 12 kérelmező (szervezetek 
és magánszemélyek) részére összesen 
4.113.590 Ft került kifizetésre, mely 
összegek támogatási célnak megfelelő fel-
használásáról minden támogatott elszámolt. 

10. Tájékoztató a szociális célú tűzifa 
felhasználásáról

Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató a Képviselõ-
testület ülésérõl
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Banyavár túra
Március 12-én, a kissé borús, de tú-

rázáshoz megfelelőnek ígérkező tavaszi 
délután egy több mint 30 főt számláló 
lelkes csapat vállalkozott a Banyavár és 
a Fehérkövek felkeresésére. A csapatban 
általános iskolások és nyugdíjasok is voltak 
szép számmal. A Vásárteret elhagyva, 
a nyirespusztai útról közelítettünk az erdő 
felé. Lelkes vezetőink  Baráth  József  és 
Bardon Károly gondoskodtak róla, hogy a 
kirándulás ne csak egyszerű séta legyen. 
Dombon föl, meredek oldalakon lemászva 
haladtunk első úti célunk, a Banyavár 
felé. Nagy megkönnyebbülés volt, amikor 
odaérkeztünk és kicsit megpihenhettünk. A 

Fehérkövekhez vezető utunk már kevésbé 
megerőltető volt, hóvirág- és medve-
hagyma tengeren át vezetett. Aki tehette, 
egyfolytában fényképezte a csodálatos 
látványt, a közelgő tavasz számtalan 
hírnökét. A kellemes időben, jó társasággal 
szinte meglepődtünk, amikor elérkeztünk 
a sümegi oldalra és megláttuk a csodálatos 
kilátást. Haza felé a hegy gerincén haladtunk 
végig, el a „Katona-ház mellett” egészen a 
Kőfejtőig.

Reméljük, hogy a településünk környékét 
felfedező túráinkon egyre többen csat-
lakoznak hozzánk!

Mógerné M. Ildikó

Kid Dance hírek
2016 március első hétvégéjén 

5.  alkalommal  rendezték  meg 
Veszprémben a Connector Tánc-
fesztivált. A kétnapos rendezvényen 
1600 táncos mutatkozott be 380 
koreográfiával. A nagyszabású 
rendezvény az évek során nemzetkö-
zi versennyé vált, most is 310 
táncos jött Szerbiából, Szlovákiából, 
Horvátországból és Romániából. 
Veszprém megyét 13 település 16 
tánccsoportja képviselte, köztük 
mi is a csabrendeki Kid Dance 
Egyesület felnőtt csoportja. A hip-
hop kategóriában részt vevők szombaton 
mérték össze tudásukat. A rendkívül 
erős hobbi (már nem amatőr) formáció 
mezőnyben a lányok 3 hazai csoporttal 
kerültek össze. A megmérettetésben a méltó 
4. helyezést ítélte oda részükre a szakmai 
zsűri. Gratulálunk lányok! 

Február 28-án általános iskolás csajok-
ból álló rocky formációnk Balatonfüreden 
járt az Acro Dance SE által szervezett 

versenyen. A lányok ebben a felállásban 
október óta dolgoznak együtt, de így is 
sikerült a dobogó 3. fokára felállniuk. 
Szívből gratulálunk nekik is!! Csak így 
tovább! 

Kedves adózók! Kérjük, amennyiben le-
hetőségük van adójuk 1%-át a csabrendeki 
Kid Dance Egyesület javára szíveskedjenek 
felajánlani. Adószámunk: 18923353-1-19. 
Köszönettel fogadjuk segítő szándékukat!

Felhívás!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

akik a közvilágítás meghibásodása miatt 
tesznek bejelentést az Önkormányzatnál, 
ne csak a hibás villanyoszlop helyét (utca, 
házszám), hanem az oszlopon található 
számot (narancsságra alapon fekete szám) 
is közöljék a bejelentéskor. Ezzel az in-
formációval pontosabban beazonosítható 
a hibaelhárítók számára a munkavégzés 
helye. Együttműködésüket, segítségüket 
előre is köszönjük!

Turcsi József polgármester 

A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat törvényi változások okán, illetve, 
mivel egyik kolléganőnk 2016. 03. 01. 
nappal - saját elhatározásából - már nem 
dolgozik Szolgálatunknál, megváltozott az 
ügyfélfogadási rend! 

Új ügyfélfogadási rendünk: 
(Csabrendek Árpád utca 4.)

Hétfő: 10-16 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 10-17 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9.30-12.30 óráig

Szíves megértésüket és türelmüket kérjük! 
Amennyiben ügyfeleink igényt tartanak rá 
előzetesen időpontot egyeztethetnek Béday 
Árpádné családsegítővel a 06 87 553 026-os 
vagy a 06 20 252 50 20 telefonszámokon.

Balázs Beáta vezető

Tisztelt csabrendeki 
állampolgárok!


