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Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2017. február 14-én megtartott ülésérõl

NAPIRENDEN
1. Csabrendek Nagyközség Önkormány-

zata Képviselő-testülete rendeletalkotása az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 12/2014. 
(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása 
a képviselői és bizottsági elnöki feladatok 
ellátása juttatásainak emeléséről. 

3. A szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 
3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata

A: Szociális és gyermekvédelmi el-
látásokról, valamint egyes szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatások igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak meg-
állapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása.

B: A Csabrendek Környéke Szociális 
Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotása.

5. Csabrendek Nagyközség Település-

szerkezeti Tervének és Csabrendek Nagy-
község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.

5. A Képviselő-testület 122/2016. 
(VIII.11.) határozata alapján indult telepü-
lésrendezési eszközök módosítási eljárása 
véleményezési szakaszának lezárása.

6. Közszolgáltató Szervezet Csabrendek 
alapító okiratának módosítása.

7. Cafetéria éves keretösszeg megálla- 
pítása Csabrendek nagyközség polgármes-
tere részére.

8. Csabrendek Nagyközség polgármestere 
2017. évi szabadság ütemezésének jóvá-
hagyása.

9. Tájékoztató a polgármester és a 
helyi önkormányzati képviselők vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesí-
téséről.

10. Tájékoztató a 2016. évben civil 
szervezeteknek és magánszemélynek nyúj-
tott támogatások elszámolásáról.

11. Döntés a Kommandói általános isko-
la (Románia) újjáépítéséhez 25.000 Ft 
adomány biztosításáról. 

Lakossági felhívás
Mint lapunk korábbi számában is olvashatták, Csabrendek 

Nagyközség Önkormányzata kifejezett szándéka, hogy a település 
történetéről egy részletes, méltó kiadvány készüljön. Kérjük, a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a tervezett könyv anyagához lehetőség 
szerint régi családi képekkel, dokumentumokkal járuljanak hozzá. 
Az anyagokat a Művelődési Házba kérjük leadni, melyeket 
digitalizálást követően vissza juttatunk tulajdonosának. 

Szükség esetén a dokumentumokért házhoz megyünk. Közre 
adási szándékukat jelezhetik telefonon, a 06-203880-989 számon 
Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervezőnek.

Köszönjük mindazoknak, akik felhívásunkra reagálva már 
eljuttatták hozzánk féltve őrzött családi dokumentumaikat!

Számítunk továbbra is a Lakosság együttműködésére!
M. Molnár Ildikó művelődésszervező 

„Hiszem, hogy úgy 
húsvét táján

Lejön majd az Isten hozzánk
És feltámad dicso fényben

Meseország. - Magyarország.”
(Móra László)

Kívánunk a Hírharang 
olvasóinak, a község 

lakosságának Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket!

Masinálás az 1950-es években

A patkolt tojást 
Csíkné Bardon Réka készítette
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A Csabrendek-Sümeg 
Sporthorgász Egyesület hírei

2017. február 11-én, tartotta egyesületünk 
hagyományos horgászbálját. Nagyon 
örültünk a több mint 100 fős létszámnak, 
mert ebben a farsangi időszakban meg-
lehetősen sűrű a báli választék. Az 
idén 28 éves egyesületünknek ez volt 
a 23. horgászbálja, ami kevés kivételtől 
eltekintve mindig február 2. hétvégéjén 
került eddig is, és reményeim szerint ezután 
is megrendezésre. A magas létszám és a 
több mint 700 db eladott tombola bizonyítja, 
hogy az Egyesület sikeresen kezdte az 
újesztendőt, a közel 2 millió Ft-nyi 2016 évi 
telepítés pedig azt, hogy sikeresen zártuk az 
elmúlt évet. Az idei évben már telepítésre 
került 7 mázsa fehérhal, illetve 6 mázsa 3 
nyaras ponty is.

Március 15-től várjuk a napijegyes 
horgászokat, illetve új tagokat is felveszünk, 
ráadásul az idei évben nem kell megfizetni 
az egyszeri belépési hozzájárulást sem!

El indu l t  ú j  hon lapunk ,  a  www.
csabrendek-sumeg-she.hu oldal, ahol 
mindig friss információkkal szolgálunk 
rendezvényeinkről, telepítéseinkről.

Sikeres rendezvény elképzelhetetlen 
nagyvonalú támogatók nélkül, ezért 

mindenkinek köszönjük, aki eljött hor-
gászbálunkra, valamint külön köszönet fő 
támogatónknak, Szalai Péternek, a Sümegi 
AGRO VILÁG üzletvezetőjének, a 23. 
horgászbál fő szponzorának!

Támogatóink:                       
Arany Attila - támogató, Baráth Lajos - 

asztalos mester, Csabrendek Nagyközség 
Önkormányza ta ,  Feke téné  Capár i 
Szilvia - Kiskertem virág, Hegedüs 
Ákos - vállalkozó, HE titkára, Hegedüs 
Ákosné - támogató, Hegedüs Árpád 
- támogató Devecser, Horváth Pál - 
Metrikál Kft Sümeg, Illés Gyula - asztalos 
mester, Izmendi Dániel - gazdálkodó, 
Kiefer Flórián - támogató, Kiss Miklós 
- Veszprémgalsa polgármestere, Kulcsár 
Zoltán - Scotti vendéglő Sümeg, Mészáros 
Norbert - M&B számítástechnika Sümeg,  
Mezei József - Rendek-diszkont, Nagy 
István - támogató, Parana egészségbolt - 
Sümeg, Párizs József - Egyesület elnöke, 
Piroska vegyeskereskedés - Csabrendek, 
Simon Gábor - vállalkozó Veszprémgalsa, 
Szabó József - vendéglős, Takács Lajos – 
támogató és még sokan mások…

         Hegedüs Ákos HE titkára

Téli esték elõadások
A hosszú téli, kora tavaszi estéket 

kihasználva több ismeretterjesztő előadás is 
megszervezésre került, a község lakossága 
tájékoztatása érdekében. 

Február 10-én, elsőként Mesék – nem 
csak gyermekeknek címmel a csabrendeki 
származású Kreil Melinda (lánykori nevén 
Szabó Melinda) fejlesztő meseterapeuta 
előadását hallhattuk. Az előadás témája a 
mesék életünkben való helye, a mesélés, 
mesehallgatás öröme és a meseterápia 
lehetőségei voltak. Sokat megtudhattunk a 
mesék varázslatos, tanító hatásáról, a mese 
hallgatás fontosságáról. 

Február 14-én a Nemzeti Agrárkamara 
szakemberei látogattak el, és tájékoztatták 
a helyi őstermelőket, gazdálkodókat az ak-

tualitásokról. Erdőgazdálkodás témaköré-
ben Máté  Zoltán ,  a növényvédelmi 
tudnivalókról Nagy Emil, a Nemzeti 
Agrárkamara szolgáltatásairól Molnár 
Mária és Szavas Orsolya, az aktualitásokról 
pedig Mészáros István falugazdász tartott 
beszámolót az érdeklődőknek.

Február 21-én pedig ismét Vaski Ferenc 
mentálhigiénés szakembert köszönthettük a 
könyvtárban, aki már harmad ízben vállalta 
el Lélekemelő címmel mentálhigiénés 
előadások megtartását. Első alkalommal a 
házasság és a párkapcsolatok próbatételeiről, 
a beszélgetés, a problémák kimondásának 
fontosságáról esett szó.

Március 7-én, Nőnaphoz köze-
ledve természetesen a nőkről, 

nőiségről, a női szerepekről 
hallhattunk a tanár úrtól a 
tőle megszokott sok humorral 
fűszerezve.

Március 21-én, Vaski Ferenc 
utolsó előadásán a közösségi 
felületek (facebook) és ehhez 
kapcsolódóan a személyes 
szabadság megőrzése lesz a 
téma. Reméljük, hogy ekkor 
a fiatalabb korosztályt is 
köszönthetjük a sorok között.

A meghívott előadóknak ezúton is kö-
szönjük, hogy személyes részvételükkel, 
tudásukkal megajándékozták a község 
érdeklődő lakosságát!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező 

Nõnapi ajándékmûsor
Immár hagyomány községünkben, hogy Nőnaphoz közeledve a 

település vezetősége ajándék műsorral és egy szál virággal kedveskedik a 
községben lakó hölgyeknek. Így volt ez március 5-én vasárnap délután is. 
Ekkor Márió, a harmonikás érkezett hozzánk, a szervezők meghívására. 
Ez alkalommal igazán szerencsés volt az előadó választása, mert 
teljesen megtöltötte a művelődési házat az érdeklődő hölgyek sokasága. 
Az ismerős és új dallamok hallatán mindenkinek igazán jó hangulata 
kerekedett, épp hogy táncra nem perdült a közönség. Reméljük, hogy 
a rendezvénnyel mindenkinek sikerült egy szép vasárnap délután 
varázsolnunk!              M. Molnár Ildikó művelődésszervező 

Baba-Mama Klub
Tavaly ősz óta András-Kondor Anett 

védőnőnek köszönhetően ismét elkezdődött 
községünkben a Baba-Mama Klub. Heti 
rendszerességgel péntek délelőttönként 
összejövünk a lelkes anyukákkal és a 
gyermekeinkkel egy kötetlen 
beszélgetésre, tapasztalat cserére, 
játékra. Csoportunk létszáma 
a védő nénin kívül ,  eddig 
6-7 kisgyermek és ugyanennyi 
anyuka, de reméljük, hogy a 
születendő gyermekekkel ez a 
szám folyamatosan növekedni 
fog. 

A gyermekek részéről nagyon 
előnyös egy ilyen klub, mivel 
elősegíti a közösségbe való be-
illeszkedésüket és a fejlődésüket 
elősegítő foglalkozásokon vehet-
nek részt. 

Az anyukák is kimozdulhatnak az ott-
honi zárt, néha magányos környezetből, 
kikapcsolódhatnak egy kicsit. Megbeszél-
hetjük egymással a gyerekek nevelésével 
kapcsolatos problémáinkat, örömeinket, 

kudarcainkat, támogató ötleteket adhatunk 
egymásnak. A klubnak köszönhetően új 
barátságok jöttek létre, gyakran a délutáni 
sétákat is összehangoljuk.

 Február végén megrendeztük az első 
babafarsangot, aminek nagy sikere volt. 
A gyerekek nagyon türelmesen viselték a 
jelmezeiket még játék közben is. Reméljük 

ezzel hagyományt teremtettünk és jövőre 
még több anyuka öltözteti be gyermekeit.

 A tavasz beköszöntét egy rendhagyó, 
Ringató foglalkozással kezdtük, melyet 
Tóth-Rompos Patrícia zenepedagógus ve-
zetett. Nagyon jó hangulatban telt az első 

alkalom, melyre a környező településekről 
is nagy számban ellátogattak az édesanyák 
gyermekeikkel. Közel negyvenen voltunk 
összesen a sümegi, káptalanfai és kertai 
vendégekkel együtt. Reméljük, hogy a 
következő foglalkozásra már a többi közeli 
településről is ellátogatnak a vállalkozó 
kedvű anyukák, apukák, nagyszülők!

Szeretnénk köszönetet mon-
dani a Csabrendeki Közös Ön- 
kormányzati Hivatalnak, Móger-
né Molnár Ildikónak ,  hogy 
biztosítják számunkra a helyszínt 
és a megfelelő feltételeket és 
András-Kondor Anett védőnőnek, 
hogy összehozta nekünk ismét 
a Baba-Mama Klubot! Anettnak 
ezúton szeretném megköszönni 
a többi édesanya nevében is, 
a védőnői munkáit, hiszen ha-
marosan egy kicsit szünetelteti 
azokat, mivel nemsokára ő is 

anyai örömök elé néz. Nagyon jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk neki és a 
családjának, kislányaik érkezéséhez, és 
hamarosan várjuk vissza őket már egy új 
szerepben.             

     Szabó-Tanai Bernadett

Kirándulás 
Ausztriába 

2017. május 21. vasárnap
 Gyülekező és indulás: 

7 órakor 
a helyi Általános Iskola elől

– Lockenhaus
Látogatás a XIII. sz.-i lovagvárban, 
majd a városközpontban lévő Szt. 

Miklós templom és a Nádasdy 
Kripta megtekintése, rövid 

szabadidő.

– St.Corona
Séta, panoráma, bobozási 

lehetőség az alpesi bobpályán.

– Myrafälle 
Könnyű gyalogtúra Muggendorf 
természetvédelmi területén, ahol 
25 fahídon végigsétálunk a Myra 

patak vízesésein.

Ára: 5500 Ft és 10 Euro
Gyerekeknek 14 éves korig 

1 bob is az árban van.
 A felnőtteknek a bobozás 
fakultatív (5 Euro/csúszás)

További információ és jelentkezés 
a Művelődési Házban 

Molnár Ildikó 
művelődésszervezőnél, 
vagy a 06-20/3880-989 

telefonszámon.
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata

Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Farsangoltunk
A Kid Dance Egyesület által a „hun-

garikum” pályázaton elnyert „Öreghegyi 
mesék” projekt keretében február 18-19-én 
komplex farsangi rendezvényen vehettek 
részt a helyi értékőrök a nagyfödémesi 
CSEMADOK szervezet képviselőivel. 

18-án, szombaton a vendégek fogadását 
követően rövid szakmai előadás megtar-
tására került sor részükre a Helyi Értéktár 
Bizottság munkájáról, az értékgyűjtésről, 

az Értéktárba eddig bekerült értékekről, 
lezajlott rendezvényekről, a fiatalok bevo-
násának fontosságáról. Majd kora délután 
a felvidéki leendő értékőrök a helyi ér-

tékőrökkel közös szakmai kiránduláson 
vettek részt, melynek úti célja a Szarvaskendi 
Gasztronómiai Fesztivál volt. Szerencsés 
volt a helyszínre érkezésünk, mert még a 
Rönkhúzáshoz, a Bolond esküvői menethez 
is tudtunk csatlakozni.

Szabó József tanyáján aztán kedvére 
nézelődhetett, kóstolhatott mindenki a 
közel 20 böllér csapat sátránál…

Itthon, egy különleges esti értéksétán 
vezettem végig a CSEMADOK tagokat, 
meg-meg állva egy-egy épület előtt, mesélve 
annak eredetéről, a hozzá kapcsolódó 
érdekességekről. Mindenki örömmel hall-
gatta a rendhagyó idegenvezetést.

Vasárnap délelőtt a taliándörögdi KÖSZI 
bázís képviselői, Bazsó Gabi és Hoffner 
Tibor tartottak előadást az értékgyűjtésről, 
rendszerezésről, más térség fiataljai ha-
tékony értékgyűjtő munkájáról.

Délután vendégeinkkel közösen készí-
tettük el a híres Csab-tócsi alapanyagát, majd 
15 órától kezdődött a már hagyományos 
farsangi rendezvényünk a Farsangtemetés 
a helyi színjátszók előadásában. Majd 
a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület táncosai a Fajkusz Banda zenei 
kíséretével fergeteges néptáncbemutatót 
és Bolond esküvőt mutattak be. A helyi 
színjátszó fiatalok a Lónak vélt meny- 

asszony vásári komédiával is megnevet-
tette a közönséget. A meghirdetett jel-
mezversenyre jelentkezett gyermekek 
bemutatkozását követően, amíg tartott a 
szavazás az elkészült tócsiból mindenki 
kedvére kóstolhatott. A rendezvény a jel-

mezverseny eredményhirdetésével és egy 
kis tánccal zárult. Reméljük, a jó hangulatú 
rendezvények által az értékőrök sok 
tapasztalatot szereztek és talán a hosszú 
hideg telet is sikerült elűznünk.

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

M. Molnár Ildikó művelődésszervező

A Magyar Költészet Napja 
alkalmából verses délutánt tartunk 

a csabrendeki Községi Könyvbárban 
2017. április 11-én kedden 17 órától.

Várjuk gyermekek és felnőttek 
jelentkezését, akik szívesen meg-

osztják velünk kedvenc verssoraikat!
 Jelentkezni 2017. április 7-ig lehet 

a könyvtárban, vagy 
a 06 20/3880-989 telefonszámon.


