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Tájékoztató a Képviselõ-testület
2017. június 29-én megtartott ülésérõl

NAPIREND ELŐTT 
Turcsi József polgármester beszámolója 

a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről 
és az átruházott hatáskörökben hozott dön-
tésekről.

NAPIREND
A Képviselő-testület a Csabrendek, 06/25 

hrsz. alatti ingatlan (Jóléti-tó és közpark) 
hasznosításáról döntött. Pusztai Rózsa és 
Pusztai Richárd kérelmezők részére egy 
évre adta bérbe a Testület a területet, hogy 
jóléti tóként, horgászhelyként, sportolásra 
és játékra alkalmas parkként üzemeltessék.

A Képviselő-testület döntött rendkívüli 
szociális támogatás iránti pályázat benyújtá-
sáról a 2017. évi szociális támogatások ki-
fizetéséhez.

Elfásult útszéli területek fakitermelé-
séről született döntés, amely munkálatok 
elvégzésével a Som-Erdőgazda Kft-t bízza 
meg az Önkormányzat. 

Nyírespuszta Sportegyesület Kultúrház 
és sportpálya használatára vonatkozó ké-
relme alapján a Testület a már bírósági 
bejegyzéssel rendelkező sportegyesület ré- 
szére térítésmentesen használatba adja 
nyirespusztai sportpályát és öltözőként a 
nyirespusztai Kultúrházat egy év határozott 
időre. 

Csabrendek FC-vel 868-/2015. számalatt 
kötött együttműködési megállapodás meg-
hosszabbításra került 2018. június 30-ig, 

amely értelmében a labdarúgó-pályát és 
öltőző épületet térítésmentesen használhatja 
a sportegyesület.

Medicopter Alapítvány támogatási kérel-
mének támogatásáról döntött a Képviselő-
testület, mely szerint 50000 Ft értékben 
támogatja a szervezetet a sürgősségi be-
tegellátásban használatos eszközök be-
szerzésében. 

Dobos József csabrendeki lakos kérel-
me alapján lakásbérleti jogviszonya 2017. 
október 31-ig történő meghosszabbításáról 
született döntés, mivel a leégett ház helyre 
hozatalának munkálatai még nem feje-
ződtek be. 

A Képviselő-testület jóváhagyta az ivó-
vízközmű-vagyon átadásáról szóló meg-
állapodás-tervezetet.

A Képviselő-testület elfogadta a KEHOP- 
2.2.2-2016-00059. módosított konzorciumi 
megállapodást Csabrendek szennyvíztisz-
tításának fejlesztését lehetővé tevő Támo-
gatási kérelem pályázati dokumentációjának 
benyújtására.

A Képviselő-testület partneri együttmű-
ködésről döntött Sümeg Város Önkormány-
zatával a TOP-5.3.1-16 számú „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” c. pályázat 
megvalósításában.

Zárt ülés keretében: Az év legjobb vál-
lalkozása díj odaítéléséről döntés

Födémesi táborozás
Július elején meghívást kaptunk testvértelepülésünkre Födémesre, a Mátyusföldi fesz-

tiválra, hol ismét nagy szeretettel fogadtak bennünket! Sok élménnyel gazdagodtunk. Első 
nap a tájházhoz is ellátogattunk, ott egy kisebb műsort adtunk elő, valamint megleptük a 
nézőket nagy örömükre egy csoportos mulatsággal. A Kálváriában egy remek műsoron 
is részt vettünk, megismerkedtünk egy új műfajjal a zene világában, a Foryou acapella 
együttes előadásában. A harmadik napon már egy hosszabb műsort adtunk elő, ami, 
büszkén kijelenthetjük felejthetetlenné vált a nézők számára. Persze a sok program mellett 
volt időnk erősen összekovácsolódni is. Ezúton szeretnénk megköszönni a csabrendeki 
és a nagyfödémesi önkormányzatoknak, hogy támogatásukkal lehetővé tették számunkra, 
ezeket a felejthetetlen napokat! Födémesen táborozó Kid Dance-sek

Kibuci Bucik 2017

A budapesti Lauder Javne Zsidó Közös-
ségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola 
és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola az 
idei évben második alkalommal szervezte 
meg községünkben a Kibuci Bucik tá-
bort, melynek célja a helyi zsidótemető 
rendbetétele és a múlt kutatása is volt 
egyben. A felnőttekből, gyermekekből álló 
40 fős csoport nagy szorgalommal dol-
gozott az itt töltött hét folyamán, de a sok 
munka mellett kikapcsolódásra, Balatoni 
fürdésre, kézműves foglalkozásokra, spor-
tolásra, sok játékra és éneklésre is volt 
alkalmuk. Saját ételek készítésével együtt 
ünnepelték a szombat bejövetelét. A tábort 
követően szakember közreműködésével, a 
megtisztított területen tavaly és idén is 100-
100 db ledőlt sírkő került felállításra. 

A szervezők remélik, hogy idővel a te-
mető teljes rendbe tételét el tudják érni. 
Ebben mi, csabrendekiek is bízunk!

M. Molnár Ildikó műv.szervező
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XII. Mátyusföldi Fesztivál  
és XXII. Falunap Nagyfödémesen

Az idei évben testvértelepülésünkön, 
Nagyfödémesen megrendezett fesztiválon 
és falunapon nem csak vendégként vettünk 
részt, de mint már több éve szokás, kul-
turális programmal is hozzájárultunk a 
rendezvény színvonalas megvalósulásához. 
2017. július 4-én a fesztivál indító kiállítás 
megnyitója alkalmával Turcsi Bernadett 
csabrendeki alkotó, „Álmok színes mozai-
kokból” kiállítása megnyitójára is sor ke-
rülhetett. 2017. július 7-én Gyere, táncolj 
még címmel a Kid Dance Egyesület mű-
sora volt látható a külhoni közönség által. 
2017. július 8-án községünkből kisebb 
delegáció látogatott a testvértelepülésünkre. 
Csabrendek színeiben Szálinger Zoltánék 
csapata (Zozotech néven) nevezett az idei 

Bográcsfőző versenyre, ahol különleges 
babgulyásuk a megtisztelő 2. helyet érte el. 

Testvértelepülésünk vezetőinek ezúton is 
szeretettel köszönjük a szíves vendéglátást!

M. Molnár Ildikó műv.szervező

Ollóvágta 
Lengyák Istvánnal

A Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) támogatásával 2017. július 14-én 
nyári kézműves foglalkozás zajlott a Műve-
lődési Házban Lengyák István pedagógus, a 
Magyar Kultúra Lovagja vezetésével. Kö-
zel 30 óvodás és iskolás gyermek figyelte 
csillogó szemmel Pista bácsi tudományát, 
aki szabad kézzel bármilyen állatot előva-
rázsolt a fehér papírból. A gyerekek maguk 
is készíthettek állatokat, nagyon messze re-
pülő repülőt és Tüdőerősítő szőrösfenekű 
rakétát is hajtogatás és vágás technikájának 
segítségével. Pista bácsinak ezúton is na-
gyon köszönjük az izgalma foglalkozást, 
ahonnét senki sem távozott alkotás és siker-
élmény nélkül.

M. Molnár Ildikó műv.szervező

A Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület versenye
Egyesületünk 2017. június 25.-én vasárnap tartotta XVI. Darvastó-kupa horgászversenyét az 
Egyesület által bérelt „Holczer-tavon”. A versenyen négy kategóriában, összesen 59 fő indult. 
Jubileumi Versenyünkre az idén  testvértelepülésünkről, Nagyfödémesről is érkezett 4 fő nevező.
A legnépesebb felnőtt férfi kategória díjazására fő támogatónk, Szalai Péter, Agro-világ 
Husqvarna szaküzlet Sümeg jóvoltából 10.000.-, 5.000.-, és 3.000.- Ft-os vásárlási utalványt 
fordíthattunk.
Eredmények: 
Felnőtt: 
I.Hegedüs Zsolt 9390 gr; II.Németh Kálmán 7710 gr; III.Sebestyén Norbert 4920 gr.
Ifi: I. Könnyid Bálint 3260 gr; II. Hegedüs Benedek 670 gr; 
Gyerek: I.Kekk Péter Benjamin 2020 gr; II. Hegedüs Ádám 1540 gr; III. Hertelendy László 710 gr.  
Női: I. Hegedüs Ákosné 1020 gr.
A kategóriák első 3 helyezettjei értékes tárgyjutalmat, és oklevelet, a női kategória első helyezettje pedig 
emléktárgyat vehetett át! A XVI. Darvastó-kupa kupagyőztese Hegedüs Zsolt lett! Gratulálunk az eredményekhez!
Sikeres rendezvényt lelkes támogatók nélkül nem lehetne megszervezni, ezért köszönetet szeretnénk mondani 
Szalai Péter üzletvezetőnek a díjakért, tombola tárgyakért, Kenyeres Károlynak az ebéd alapanyagáért, Turcsi 
Péternek a „megyeri” kenyerekért, Baráthné Kati 
néninek a finom ebédért, Lakatos Károlynak 
Nagyfödémesre az értékes tombolatárgyakért, 
az egyesület segítő tagjainak, minden tombola 
tárgyat felajánló személynek, és mindenkinek 
aki eljött!
Jövőre mindenkit szeretettel várunk a XVII. 
horgászversenyünkre is!
E-mail: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu 
Web: csabrendek-sumeg-she.hu

Hegedüs Ákos HE titkára 

Kid Dance hírek
A Kid Dance Egyesület 2017. június 17-én tartotta meg 22. tánc-

gáláját. Izgatottan várták e napot táncosok és tánctanárok egyaránt, 
hogy bemutathassák min dolgoztak ebben a tanévben. A nyitótánc 
után Turcsi József polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, s 
háláját fejezte ki az egész éves munkájukért minden táncosnak, 
tánctanárnak valamint a vezetőség tagjainak. Ezt követően 8 vá-
logatott produkciót láthatott a közönség a tavalyi évből, majd 
táncosaink előadták azt a 19 koreográfiát, amit az idei tanévben 
sajátítottak el. Már-már hagyományosnak mondható, hogy a 10 éve 
táncolókat köszöntjük, s meglepjük őket egy-két apró ajándékkal. 
Az egyesületben eddig eltöltött időt felidézve fotókból összeállított 
kisvideóval nosztalgiázhattak a jubiláló fiatalok: Bódai Anasztázia, 
Czafit Katalin, Felker Dorina, Kolonics Dóra, Molnár Fanni, 
Polgár Patrícia, Pordán Levente, Pordán Rebeka, Takács Cintia. 
Ezen kívül virággal és egy kerámia plakettel köszöntük meg ed-
digi kitartó munkájukat. A felnőtt csoportból Kristyán Fannitól 
búcsúztunk. Fanni 4 évet táncolt egyesületünkben, s lendülete 
vi-dámsága számos boldog pillanatot csalt társai és a közönség 
arcára. A visszaemlékezés és a búcsú könnyeit letörölve érkeztünk 
el a fináléhoz, ahol egyszerre lépett színpadra minden táncosunk. 

A véget nem érő taps és visszajelzések alapján úgy érezzük, aki 
elfogadta meghívásunkat s eljött a táncgálára nem bánta meg. Azóta 
már több rendezvény, falunap műsorát színesítették táncosaink. 
Köszönjük az aktív nyári részvételt is, a szülőknek pedig a 
támogatást, utaztatást.

Mindenki Erzsi nénijére 
emlékezünk…

Szabó Károlyné Erzsi néni 1936-ban szü-
letett Pápán. Édesapja és édesanyja a saját 
pékségüket vezeték, abban dolgoztak. Őt is 
és a testvérét is pedagógusi pályára szánták. 
Erzsi néni szülővárosában végezte el ta-
nulmányait, az Állami Tanítóképzőt 1955-
ben fejezte be, onnan indult pályája. Majd 
elkerült Hollókőre, mint gyakornok, ahova 
már későbbi férjével Szabó Károllyal együtt 
költözött, akivel már a tanítóképzőben meg-
ismerkedett. Mindenhol szerették őket, ők 
is szerették a gyerekeket, embereket, ne-
kik a munkájuk-hivatásuk, életük is volt. 
Férjével 1955-ben házasodtak össze és 
Zalaszegvárra költöztek, de a környező kis 
falvakban is több helyen tanítottak. 1958-
ban született lányuk, 1970-ben született fiúk. 
Csabrendekre 1979-ben érkeztek a köz- 
ség iskolájába. Az iskola épületében laktak, 
(a mostani számítástechnika terem helyén 
volt kialakított tanári lakás), így szinte éle-
tük minden perce a tanításról, az iskoláról 

szólt. Az iskolai nevelő munkán túl nagyon 
sok külön programot, nyári kirándulást 
szerveztek a gyerekek részére. Erzsi néni 
igazgató helyettesi kinevezést is kapott 
1980-1991 között. Kedves, emberséges, de  
ugyanakkor szigorú, következetes pedagó-
gus volt. Megkövetelte a rendet, fegyelmet 
nem csak az iskolában, de otthonában is. 
1991-ben nyugdíjba vonult, de azt követően 
is tovább tanított egy új munkaterületen, az 
eltérő képességű tanulók oktatását vállalta. 
A pedagógusi pályán eltöltött 50 évéért 
Aranydiplomáját 2005-ben vehette át. 1993-
ban költözött, már egyedül, a Dózsa utcai 
házába. (Férje, Karcsi bácsi 1994-ben halt 
meg.) Ezt követő évben (1994) alapította 
meg a helyi Vadvirág Nyugdíjasklubot. A  
gyerekek után kortársai mindennapjait, 
szabadidejét igyekezett színes kulturális 
programokkal megtölteni. Az élete az ok- 
tatás, a nevelés volt, akár gyermek, akár 
nyugdíjas, mindenkinek szívesen segített, 

szívesen volt a közösség mozgató rugója, 
szervezője. Az Önkormányzat „Csabren-
dekért” kitüntetését 2006-ban adományozta 
részére. A közösségi életben teljes emberként 
vett részt, mások érdekeit mindig magáé elé 
sorolta Példát állítva tanított, nevelt, teljes 
szívből pedagógus volt. Búcsúztatása 2017. 
június 29-én volt a gyepükajáni temetőben. 
Távozásával mind a család, mind a község 
nagyobb közössége egy csodálatos embert 
veszített el. Nyugodjék békében!

Molnár Ildikó művelődésszervező 

Elismerés a nyugdíjas klub részére Csab-
rendek – Nagyfödémes testvértelepülési 
kapcsolatának 20 éves jubileumán
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Csabrendeki 
Búcsú

Templomunk védőszentjének, Szent Lő- 
rincnek ünnepe augusztus 13-án lesz köz-
ségünkben. A 10 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisére szeretettel várja a helyi lako-
sokat, elszármazottakat, vendégségbe érke- 
ző rokonokat Bagi Ádám atya és az egyház-
község. 

Búcsúi táncos rendezvények kerülnek 
megtartásra a Csabrendek FC szervezésé-
ben. 
Helyszín: Party-sátor a Községháza mö-
götti téren
2017. 08. 12., szombat Chili Buli
2017. 08. 13., vasárnap Chili Buli 
Sztárvendég: IRIGY HÓNALJMIRIGY 
Mindenkit szeretettel vár a szervező: 
Csabrendek FC!

Új szolgáltatás 
községünkben!

Molnár Petra kozmetikus (Rákóczi u. 
14.) július elejétől már teljes munkaidőben 
várja üzletében a vendégeket. Kedves, 
előzékeny kiszolgálással, harmonikus kör-
nyezetben szépülhetnek és töltődhetnek fel 
a hozzá betérők. A hagyományos kozmeti-
kai szolgáltatások mellett masszázs és álló 
szolárium várja az érdeklődőket. Kérésre 
Petra alkalmi sminket is készít. Az üzlet 
nyitvatartása: hétfő-csütörtök: 8-18 óra, 
péntek: 8-14 óra, szombat: 7-12 óra. Be-
jelentkezés, időpont egyeztetés szükséges, 
melyet Facebook messengeren keresztül 
és a 06-30/381-5383 telefonszámon is 
megtehetnek.

Falunapi előzetes
Községünk falunapi, szüreti rendezvényére 2017. szeptember 16-án kerül 
sor, melynek tervezett programja az alábbiakban olvasható
8 órától Főzőversenye
10 óra  Kiállítás megnyitó a Községi 

Könyvtárban
11 óra  Ünnepi Képviselő-testületi ülés, 

díjak, kitüntetések átadása
11-13 óra Ügyességi versenyek
12-14 óra Ebéd
12 óra  Hórihorgas Hujákolók – Gólyalábas 

előadás
14 óra  Szüreti felvonulás – Sümegi Vár, 

Capári Lovasiskola, Gólyalábasok  
és Óriásbabok részvételével

15 óra Gyermek színházi előadás
16 óra  Ünnepi megnyitó, 

eredményhirdetések
Kulturális programok – benne Kid Dance Egyesület műsora, Dalolj velünk 
– nagyfödémesi énekesek előadása, Muzsika TV – Felvidéki Mulatós Show 
sztárja: Sissi, Farkas Szabina Judit énekes operett előadása 
19:30 óra Tombolasorsolás
20 óra Sztárvendég: Kocsis Tibor 
21 órától Utcabál a Zenebutik TV 
sztárjaival: Potyautasok és a Macskajaj 
Tánczenekar
Kísérő rendezvények: Archaikusan 
berendezett jurta bemutatása, 
íjászkodás, népi játékok, Tuti-party 
játékpark, Szabó Heni – arcfestés, 
Kürtöskalács, Hoffman-pince 
borkóstoló, Silver büfé
(A szervezők a programváltoztatás jogát 
fenntartják!)

Ünnepi buszos 
kirándulás

Látogasson el a Debreceni Vi-
rágkarneválra és a Hortobágyi Hi-
divásárra 2017. augusztus 20-án, 
az Államalapítás ünnepén!
Indulás a kora reggeli órákban, 
érkezés késő este.
Felszállás Csabrendeken a busz-
megállóban.
Részvételi díj: 10000 Ft/fő, amely 
az utazás költségeit foglalja magá-
ban.

Jelentkezés és további infor-
máció a helyi Művelődési Házban 
vagy a 06-20/3880-989 telefonszá-
mon.

Augusztus 20-i 
megemlékezés

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete tisztelettel hívja Önt 
és családját 2017. 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 Ist-
ván szobránál

Az Új Kenyeret megáldja Bagi Ádám atya, 
amelyet az ünnepség végén a jelenlévők kö-
zött szétosztunk.

Közreműködik a Szent Lőrinc templomi 
kórus.Várjuk a lakosság megtisztelő részvé-
telére!


