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Tájékoztató a Képviselõ-testület  
2017. április 26-i nyilvános Képviselõ-testületi ülésrõl

NAPIREND
1.  A helyi civil szervezetek (Csabrendek FC, Farkasok, Galamb- és Kisállattenyésztő 

Egyesület, Kid Dance Egyesület, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, Sümeg-
Csabrendek Sporthorgász Egyesület, Csabrendeki Kulturális és Sportegyesület) 
beszámolóinak elfogadása.

2.  Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotása 
a szennyvízközmű hálózatra való utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi fel-
tételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről.

3. Belterületi út felújítására pályázat benyújtásáról – önerő biztosításáról döntés.
4. 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséről döntés.
5.  Önkormányzati épületek kamerarendszerének kiépítésére pályázat benyújtásáról 

– önerő biztosításáról döntés c. napirendi pontot a Képviselő-testület elnapolta.
6.  Sümeg és Vidéke című havilapban közéleti, kulturális híradások megjelentetésről 

döntés
7.  Csabrendek Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének felülvizsgálata, a megváltoztatott új rendelet elfogadása.
8. Csabrendeki Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
9. Lakáskérelmek elbírálása
Zárt ülés: 
1.  Elismerő címek, helyi kitüntetések adományozása

Anyák hete rendezvények, Rózsaültetés
Anyák napját követő héten, immár 7. 

alkalommal szerveztük meg a községben 
Anyák hete rendezvénysorozatunkat a Vé-
dőnői Szolgálattal közösen. Hét- 
fői nap délutánján az ünnepélyes 
Rózsaültetésre került sor ezúttal 
a Széchenyi téren. 29 rózsát 
ültettünk el, a 2016-ban született 
csabrendeki gyermekeket kö-
szöntve. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az édesanyákat, babákat 
egyre több édesapa, testvér, nagy- 
szülő kíséri el, akik lelkesen 
segítenek a rózsaágyás elkészí-
tésében. A rózsák elültetését kö- 
vetően egy kis vendéglátás mellett  
beszélgethettek tovább a résztve-
vők az Édenkert Presszó teraszán. Kö-
szönjük a Szabó család figyelmességét, 
vendégszeretetét!

Kedd délelőtt a babák és mamák örömére 
Ringató foglalkozáson vehettek részt az 

érdeklődők Tóth-Rompos Patríciával. A 
foglalkozás már nem ismeretlen a helyi és 
környékbeli édesanyák és babák számára, 

mert kéthetente péntek délelőtt 9 órakor 
rendszeresen megtartásra kerül a helyi 
könyvtárban. 

Szerda délelőtt a keszthelyi Szemfüles 
egyesület a gyermekekért szervezet képvi-

seletében Pap Éva pszichológus 
tartott előadást a gyermekkori 
félelmekről, fóbiákról. Hasznos 
tanácsokkal látta el a jelenlévőket, 
hisz nagyon fontos, hogy a 
szülő tisztában legyen gyermeke 
lelki fejlődésével, mert akkor 
könnyebben meg is tudja érteni 
fájdalmát, könnyebben tud segí-
teni rajt.

Reméljük, hogy jövőre is lega-
lább annyi rózsát ültethetünk és 
legalább annyi gyermeket, édes-
anyát köszönthetünk az Anyák 

hetén, mit az idei évben! 
Köszönjük Baráth Lajos asztalosnak 

a segítséget a rózsaágyás táblájának elké-
szítésében!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Nemzeti 
Összetartozás Napja

„Az örök tűz a hazaszeretet
Lobogjon árva, bús hazám felett!
Lobogva törjön fel az egekig.
Most, hogy kihunytat annyian lesik.
Mindenfelől csak ellenség figyel,
Még így csonkán is félve irigyel.
Téged, imádott, drága, szent hazám,
Napod szomorú, véres alkonyán.

De nem lesz ez így mindig, felragyog,
Büszkén felkel még a szabad napod!
Az őrtüzeket már élesztem én.
Pírjuk már látszik az ég peremén.
Túl fénylenek a bús határokon
S kigyúlnak a havas Kárpátokon.
S míg sorra gyújtom az őrtüzeket;
Mindegyik dalom egy-egy üzenet.”
(Timon Tibor: Öröktűz)

A Nemzeti Összetartozás Napja alkal- 
mából községi megemlékezést és koszorú-
zást tartunk 2017. június 1-jén, csütörtökön 
17 órakor a Kopjafánál, melyre szeretettel 
várjuk a község lakosságát!
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Tovább a megkezdett úton…

Korábbi róla szóló 
írásunkban említettük, 
hogy taktikai lépés volt 
részéről, hogy az év 
elején nem vett részt az 
Európa Bajnokságon. 

Márciusban viszont 
szép sikereket aratott a 
Global Grappling Ma- 
gyar Bajnokságon, ahol 
377 nevező volt összesen. 
Itt egy új korcsoport 
beosztás szerint junior 
kategóriában 19 éves 
korig lehetett nevezni. 
Gondolkodott ,  hogy 
menjen-e már felnőtt 
kategóriában, de úgy döntött, hogy utoljára 
még juniorban indult. Szerepet játszott 
ebben az is, hogy a továbbtanuláshoz pon-
tokat szerezhetett, ha juniorban győzelmet 
szerez. Amikor a verseny helyszínére ért, 
kicsit mérges volt, hogy miért nem felnőtt 
kategóriában indult, mert számos azonos 
korú versenyzőtársa már azt tette és egész 
jó eredményeket értek el. Feri viszont 
junior (90 kg) Gi és Nogi kategóriában is I. 
helyezést ért el, tehát a továbbtanuláshoz a 
pontok már biztosak számára.

Elmondása szerint sokat jelentett, 
hogy a versenyt megelőzően Pápán és 
Szombathelyen is tudott edzeni. A verseny 
előtti hétvégén pedig Budapesten egy téli 
táborban vett részt, melyet a magyarországi 
ZR Team vezetője, brasil jiu-jitsu mester 
Max Carvalho szervezett. Itt a sok edzés 
és küzdelem mellett új technikát is volt 
módja megtanulni. A környező országokból 
is  sokan jöttek erre a táborra.  Ez 

nyelvgyakorlás szempontjából is jó alkalom 
volt neki. A jövőben Global Grappling 
versenyek a környékben is lesznek, Pápán, 
Veszprémben, ezeken mindenképpen ott 
szeretne lenni. Feri igyekszik minél több 
versenyen elindulni, hogy minél nagyobb 
versenyrutint szerezzen. Folyamatosan 
erősít, edz, hogy a 2018-as EB-n felnőtt 
kategóriában ha indul, jó eredményt har-
colhasson ki magának. A felkészülés során 
számára a diéta betartása talán nehezebb. 
Igyekszik kerülni az üdítőket, kenyeret, 
a sok szénhidrátot. Sokat erősít, hogy ál-
lóképességét tovább növelje.

A hétköznapjaiban fontos a tanulás, 
ami jól megy neki, főleg az angol nyelv. 
Érettségi és pályaválasztás ugyan jövő 
évben lesz, de már most azon gondolkodik, 
milyen irányban induljon tovább: sport, 
informatika vagy valami egyéb…

M. Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Öreghegyi mesék 
projektzáró 

A Kid Dance Egyesület Öreghegyi mesék 
projektje záró rendezvényére került sor a 
helyi Művelődési Házban 2017. április 29-
én, szombaton délután.

A megjelenteket Molnár Ildikó művelő-
désszervező köszöntötte, aki a projekt 
egyik mentora is volt. Röviden beszámolt 
a projekt eltelt fél évének eseményeiről, 
az elért eredményekről. Bemutatásra ke- 
rültek az értéktári ajánlások, amik a 
pályázat lebonyolítása során elkészültek és 
átadásra kerültek a Helyi Értéktár Bizottság 
részére. Az eseményekről, rendezvényekről 
fotókiállítás is készült, ami hűen vissza 
adta a projekt sokszínűségét. A résztvevő 
gyermekek egyedi pólókat készíthettek 
maguknak. A Veszprém Megyei Népmű-
vészeti Egyesület képviseletében Farkas 
Balázsné Petrikowsky Marianna ismertette 
meg az érdeklődőket a szövés rejtelmeivel. 
Bemutatásra került az Öreghegyi mesék 
Csabrendek értékeiről kiadvány, amely a 
Települési Értéktárba eddig bekerült ér-
tékeket mutatja be. A kiadvány elegáns, 
figyelemfelkeltő megjelenése Kende Kata 
szerkesztő munkáját dicséri. 

A rendezvényen tiszteletüket tették test- 
vértelepülésünkről, a CSEMADOK szer-
vezet képviselői, Száraz Erzsébet elnök 
vezetésével. 

A program zárásaként nem maradhatott 
el a közös Csab-tócsi készítése és elfo-
gyasztása sem. 

A rendezvény a Földművelésügyi Mi-
nisztérium és a Hungarikum Főosztály 
támogatásával jött létre.

Éjszakai Tûzoltóverseny községünkben
CSABRENDEK KÖZSÉG ÖNKÉNTES 

TŰZOLTÓ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜ-
LETE 11. alkalommal (éjszakai verseny-
ként 2, alkalommal) rendezte meg az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek versenyét  
2017. május 20-án a „POLGÁRMESTER  
VÁNDORSERLEGÉÉRT”.

A verseny Szent Flórián Ünnepi megemlé-
kezésével és a szobor megkoszorúzásával 
kezdődött, majd a tűzoltó autók felvonu-
lásával folytatódott a község utcáin. 

A Sportpályán, a rendezvénysátorban 17 
órától a sümegi Farkasok Egyesület csab-
rendeki gyermekcsoportjának Brasil Jiu Jit-
su bemutatójával folytatódott a rendezvény, 
majd az iskolások ügyességi versenye 
és a korábban meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetése következett. Időközben 
a tűzoltó csapatok részére meghirdetett 
főzőverseny is elkezdődött. Közben a 
Veszprém Megyei Rendőrkapitányság kép-
viseletében fegyverzet és technikai bemuta-
tó zajlott, a Sümegi Rendőrőrs képviselői 
Biztonsági öv szimulátor segítségével de-
monstrálták a biztonsági öv használatának 
fontosságát. A gyermekeket egész délután 
ingyenes légvár várta. A kulturális program 
során nagyon színes műsort láthattak a 
jelenlévők. Zámbóné Farkas Nóra énekes, 
a Kid Dance Egyesület tánccsoportjai, 

Farkas Szabina Judit énekesnő és a sümegi 
Al Ahram Hastánccsoport is bemutatkozott 
a színpadon. Az est folyamán a Veszprém 
Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Igaz 
Sándor elismeréseket nyújtott át a helyi 
tűzoltók közül: Kaposi Bálint, Karácsony 
Attila, Karácsony Zoltán, Mezei József, 
Piriti Norbert, Pujcsek Ádám, Tarrné 
Bardon Zsuzsanna és Turcsi Imréné részére.

Este 20 órakor kezdődött a felnőtt osz-
tottsugár-szerelési verseny, majd 22 órakor 
került sor Tűzoltóverseny megnyitójára. Ezt 
követően kezdődtek a Kismotorfecskendő 
szerelés versenyek a kivilágított pályán. Az 
éjszakai sötét különleges hangulatot ad az 
amúgy is látványos versenyszámnak. Az 
esti és éjszakai versengésben Nagyfödémes, 
Szilas, Balatongyörök, Devecser, Kővágó-
örs, Tótvázsony, Csabrendek, Alsópáhok, 
Becsehely, Meggyeserdő, Hévíz csapatai 
mérték össze tudásukat, rátermettségüket. 
Az eredményhirdetésre éjjel 1:30 órakor 
került sor. Az időjárás kegyes volt annyiban, 
hogy csak a rendezvény zárását követően 
kezdett esni az eső, viszont egész délután 
hideg, szeles idő volt. 

Ezúton is gratulálunk a csapatoknak!

Molnár Ildikó 
művelődésszervező 

Forduljon az                   

ügyfélszolgálatához, ha
 

• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége,
• nemzetiséghez 
• való tartozása,
• fogyatékossága,
• életkora,
• egészségi állapota,
• vallási-
• vagy világnézeti meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• anyanyelve,
• családi állapota,
• anyasága vagy apasága,
• szexuális irányultsága,
• nemi identitása,
• vagyoni helyzete
• vagy egyéb tulajdonsága miatt 

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság feladata a hátrányos 
megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és 
megszüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra
Veszprém megyei egyenlőbánásmód-
referens ügyfélfogadását:
06 30/377-4272, 
drfabianalexandra@gmail.com

SÜMEG 
Család- és Gyermekjóléti Központ, 
Sümeg, Árpád u. 20.  
87/352-862

2017. július 31. 09:00 – 13:00

Egyenlő bánásmód  
– mindenkit megillet!

A csabrendeki harcos, Horváth Feri, aki a Napló szerint is egyedülálló tehetség az 
országban, időről, időre a helyi újságnak is ad interjút. Búcsú

2017. május 18-án, élete 88-ik évében elhunyt 
dr. Mészáros István PhD (1929-2017) Sümeg 
város nyugalmazott kórház-igazgatója, Sümeg 
(1994) és Bazsi község (2007) díszpolgára. 

„..Mészáros István kitűnő orvos lett, korát 
jóval megelőzve igazi menedzser típusú ve-
zető volt. Meggyőződésem, hogy nem lehet jó 
orvos, aki nem jó ember. Ő ez utóbbi feltételnek 
is eleget tett. Széleskörű kapcsolatait nem a 
saját, hanem a köz javára kamatoztatta. Be-
bizonyította, hogy nem csak egyetemi klinikán, 

de kis vidéki kórházban is lehet nagyot alkotni, tudományos fokozatot szerezni.” 
– írja az életéről és munkásságáról szóló, A gyógyítás szolgálatában c. önéletrajzi 
kötet ajánlójában Prof. Dr. Gardó Sándor.

Nyugodjék Békében!

Nyári munka, alkalmi munka 
lehetõségek – karnyújtásnyira!

Közeleg a nyár és egyre több diák keres nyári munkát. Aktív dolgozóként is van aki, 
a hosszú nappalokat kihasználva, szívesen tölti alkalmi munkával idejét, akár kereset 
kiegészítésként. A munkanélküli időszakot is könnyebb átvészelni, ha közben adódik egy-
egy pénzkereseti lehetőség. 

Ha a fenti lehetőségek egyikében is érintett a Tisztelt Olvasó, bátran keresse fel a 
községben élő Kiss Norbertet a 06-30/6639-745 telefonszámon. 

Egészségnap
A Csabrendeki Kulturális és Sport 

Egyesület szervezésében 2017. június 
3-án, szombaton Egészségnap ke-
rül megtartásra a Sportpályán. A 
rendezvény részletes programjával 
egyelőre nem tudjuk tájékoztatni az 
Olvasókat. Az viszont már biztos, 
hogy este bál lesz, ahol zenél a Chili 
zenekar.



CSABRENDEKI HÍRHARANG2017. Május4

CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
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Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Meghívó
A Kid Dance Egyesület szeretettel 

meghívja a tánckedvelő közönséget 

évzáró Gálaműsorára. 
Időpont: 2017. június 17., 

szombaton 18 óra
Helyszín: Művelődési Ház, 

Csabrendek
Tartsanak velünk minél többen, a jó 

hangulat az idén is garantált! 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Csabrendek-Sümeg motoros felvonulás
Községünkben az idei évben a 

Majális – a rendezvények torlódása 
miatt – motorost felvonulást és az esti 
bált foglalta magába. 

A motoros felvonulás összekapcso-
lódott a III. Sümegi Gesztenyevirág 
Fesztivállal, amely rendezvény szombat 
délutánján szintén motoros felvonulás 
került megtartásra.

Csabrendekről 15 órakor indult 
el közel 50 motoros. A község utcáit 
végig járva és Sümegre érve egyre 
többen és többen csatlakoztak a fel-
vonulókhoz. Sümegre, a Vár parko-
lóba érkezve már több mint 100 fősre 
duzzadt a résztvevők száma. Turcsi 
Péter főszervező meglátása szerint 
Borbély Kornél és Kötél István mo-
toros bemutatója vonzotta ide ilyen 
jelentős számban a technikai sportok 
szerelmeseit.

Az esti bálban a Chili együttes zenéjére táncolhatott mindenki. Az éjszakai szórakozást 
pedig sztárvendégként, Raul és Ábrahám párosa fokozta.                           M. Molnár Ildikó


