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Újévi köszöntõ

Betlehemezés
Rég elfeledett hagyományt élesztett újra Bagi Ádám atya az adventi idő-
szakban. Lelkes gyerekek (Kiss Annabella, Baráth Bendegúz, Nánási Ákos, 
Kötél Bálint, Széles László) több hetes felkészülés, tanulás után házról házra 
járva betlehemes játékot adtak elő. Nemcsak a kis szereplők voltak izgatot-
tak, hanem a családok is, ahova bekopogtattak, hisz ahogy az idősebb korú 
házigazdák elmondták gyerekkori emlékeiket hozták elő az előadással. 
Ahogy régen is szokás volt, most is megvendégelték őket egy kis sütemény- 
nyel, üdítővel. Reméljük jövőre is lesznek vállalkozó kedvű gyerekek, akik 
tovább viszik, és éltetik ezt a szép hagyományt.

Óvodai 
karácsonyi 
mûsor
Ismételten sok éves hagyományként a Ka-
rácsony előtti napokban megrendezésre ke-
rült az óvodások ünnepi műsora a nyugdíjas 
dolgozók részére. 
Mint minden évben előadásukkal felidézték 
Jézus születésének történetét. Lelkesedve, 
ügyesen jelenítették meg, amire az óvó né-
nik, dadus nénik hosszú, kitartó munkával 
készítették fel őket. A meghitt hangulatot 
tetézte az óvó nénik, dadus nénik gyertya- 
fényes énekes előadása, ami szintén szív-
melengető karácsonyi ráhangolódást keltett, 
úgy gondolom valamennyiünk számára. 
A műsorok végeztével a megvendégelés, 
sütivel, üdítővel való kínálás, a gondosan 
elkészített kis ajándék (ami szintén az ő 
kezük munkája) igazán hála érte valameny-
nyiüknek. 
Nagyon köszönjük, hogy a jelenlegi körül-
mények között ilyen meghitt karácsonyi 
előzetesben részesítettek minket.

Örömteli, boldog Új Évet, további mun-
kájukhoz jó egészséget, türelmet kívánok a 
nyugdíjas dolgozók nevében.

Fekete Sándorné

Beköszöntött a 2018. esztendő, immár nagy- 
korúvá vált a 3. évezred. 
Amikor egy új év elkezdődik az olyan, mint 
egy újjászületés, átgondoljuk a mögöttünk 
álló időt, és azt is, hibáztunk-e, minden, 
úgy sikerült-e ahogy terveztük? Mi az, amin 
javítani kell. Fontos, hogy tudjuk ezekre a 
kérdésekre a választ, hiszen aki nem tudja, 
hogy egy esztendő munkájával hova akar 
eljutni, az azt sem tudja, merre kell elin-
dulni. 
Márai Sándor szavai jutottak eszembe: 
„Vándor vagy és minden nap tovább kell 
menned. Nem tudhatod, meddig élsz, 
s egyáltalán lesz-e időd eljutni utad vég-
céljához. Ezért menj minden nap tovább, 
sebes lábakkal és szegényen is. Mert vándor 
vagy.”
A véget ért 2017. évben a településünk, va-
lamint az önkormányzat összes feladatel-
látását tekintve nyugodt időszakról beszél-
hetünk. Működőképességünket megőriztük, 
jogszabályok által ránk rótt, valamint 
önként vállalt tevékenységeinket elláttuk. 
A községi fejlesztéseket illetően az óévben 
a felkészülés szakaszáról beszélhetünk, 
jelentős összegű pályázatokat nyertünk, 
így 2018-ban több száz millió összegből 
beruházások kezdődhetnek el. 
A siker természetesen nem csak az önkor-
mányzat érdeme, hanem minden intézmény- 

nek, civil szervezetnek, a nagyközség lakói-
nak is része van benne. 
Mit hozhat nekünk a 2018-as esztendő? 
Várhatóan bővülő foglalkoztatási lehetősé-
geket, valamint legtöbbünk tekintetében 
növekvő munkabér, jövedelmek növeke-
dését. A település működését illetően a fo-
kozott stabilitást irányoztuk elő. Jelenlegi 
feladatainkat legalább a mostani szinten 
továbbra is el kívánjuk látni és a pályáza-
tokon nyert támogatásokat megfelelően 
felhasználni. Továbbra is mindent meg-
teszünk az eladósodás ellen és a község 
bevételeinek növekedéséért. Mindezt nem 
az Önök kárára, hiszen ebben az évben sem 
lesz adóemelés! 
Fontos események időszaka is lesz 2018.  
Előreláthatólag áprilisban országgyűlési 
választásokra kerül sor. Kérem a nagyköz-
ség lakóit, hogy a továbbiakban is aktívan, 
magas részvételi arányban vegyenek részt 
ezen a rendkívüli fontos közéleti alkalmon. 
Továbbra is számítunk minden itt élő lakos 
véleményére, segítő javaslatára, munkájára. 
Hiszen csak és kizárólag együtt lehetünk 
sikeresek, közösen építhetjük Csabrendeket. 
Ennek az együttműködésnek a szellemében 
kívánok mindannyiuknak Békés Boldog Új 
Esztendőt! Jó egészséget, sikereket! Isten 
éltesse Nagyközségünket! 

Turcsi József polgármester
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Tájékoztató a képviselõ-testület 2017. december 
21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérõl
1. A) Csabrendek teljes közigazgatási 
területére kiterjedő Településképi Arculati 
Kézikönyv elfogadása
B) Csabrendek Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselő-testületének rendeletalkotása 
Csabrendek Nagyközség településképének 
védelméről
2. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2018. évi belső ellenőrzési munkatervének 
elfogadása

3. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2018. évi munkatervé-
nek meghatározása
4. Az „Adásvételi szerződés jóváhagyásáról 
a Hosztót, 083/4 hrsz. alatti ingatlan 
(kivet kút, udvar és védterület) értékesí-
tése tárgyában hozott 147 /2017. (XI.30.) 
képviselő-testületi határozat módosítása
5. 2017. évi nyilatkozat megtétele a Honvé-
delmi Minisztériumtól 2012. évben ingye-

nesen tulajdonba vett ingóságok (aggregá-
tor) használatáról.
6. Döntés fejlesztő foglalkoztatásról szóló 
megállapodás megkötéséről A Képviselő-
testület a Darvastói Foglalkoztató Intézet 
lakói közül 4 fő, napi 5 óra időtartamú szo-
ciális foglalkoztatásáról az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének ismeretében 
dönt.
7. Csabrendek Nagyközség Képviselő-tes-
tülete a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz-
ú változásra kijelölt területeket beruházás 
megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította.

Az ünnepek nem csak kikapcsolódást, jó 
hangulatot eredményeznek, hanem sajnos 
rongálásokat is. Nem múlhatott el év vé-
gén sem bál a buszmegálló egy ablakának 
megrongálása nélkül. Viszont ami ennél 
érthetetlenebb, hogy mind a Millenniumi 
lakópark, mind a Hegyalja utca játszóteré-
nek kerítése bánja sokszor a féktelen mula-
tozást vagy éppen a kitörő agressziót. Nincs 
információnk, hogy helyi fiatalok vagy épp 
erre járó vidékiek az elkövetők, de nagyon 
szomorú, hogy nem becsülhető meg az, ami 
szép, ami egy közösség tulajdona. Sajnos, 
az ilyen és ehhez hasonló károkozások ered-
ményezik azt, hogy sokan kétkedően for-
dulnak a köztereket használó fiatalok felé. 
Eme korosztály felháborodása jogos, mert 
a negatív vélemény erősen általánosító és 

mert azt sem tudni, hogy kik az elkövetők 
és milyen életkorúak, de a közvélemény – 
lehet hogy rosszul – ilyenkor egyből őket 
okolja. Egy azonban biztos, ezek az esemé-
nyek sem anyagi, sem a közösség összetar-
tását tekintve nem kedvezőek. Számtalan-
szor elhangzott már, de most is ezt kérjük: 
Tartsuk tiszteletben és vigyázzunk a község 
értékeire! 

Molnár Ildikó műv.szervező 

A házszentelés hagyományáról
„Békesség e háznak! És minden lakójának!” 
– szól a köszöntés minden évben vízkereszt 
táján, amikor a keresztény családoknál 
házszentelést tartanak. De mire is való ez a 
szokás, miért jó házszentelőt tartani?
A házszentelés az úgynevezett szentel-
mények körébe tartozik: olyan szent jelek 
és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek 
jelzik Isten cselekvését és közvetítik az Ő 
áldását. A közös ima, amelyben az erényes 
családi életért és a gonosz cselvetéseinek 
távoltartásáért is könyörgünk, már megte-
remti azt a légkört, hogy Isten lakást vesz 
és működik közöttünk. Azután szenteltvizet 
hint a pap a ház minden egyes helyiségébe. 
Mindenki megilletődve követi a szentelt-
vizet hintő személyt, aki ha engedik, a ház 
legeldugottabb zugaiba is eljuthat ilyenkor: 
a hálószobába vagy a gyerekszobába, az 
éléskamrába és a mosdóba is – jó, ha semmi 
nem marad ki a kis körmenetből, amelyet 
közös éneklés kísérhet. 
Minden házszenteléskor, mintha azért kö-
nyörögnénk, hogy „Maradj velünk, Urunk”, 
mert szeretnénk érezni, tapasztalni jelen-
létedet, nem csak a templomban, hanem a 
házunkban is. Ez a hit, hogy nem vagyunk 
egyedül, erősít bennünket. A ház soha sem 
üres, mert betölti az Ő jelenléte. 

Ezért szenteljük meg a házakat.
A házszentelés tehát egy újévi lelkesítő, 
jószándékot, egységet és szeretetet megújító 
családi áldás. Rábízhatjuk és ajánlhatjuk 
vele magunkat, gyermekeink és szeretteink 
ezévben kibontakozódó élettörténetét az 
Isten gondviselésére, tehát közösségi imád-
ság is, hívő elcsendesülés. 
Mivel hitünk nem lehet csak magánügy, 
hiszen jelentős és jótékony következményei 
vannak saját életünkre és szeretetteinkére, 
vagy arra a „mikrotársadalomra”, ahol 
élünk, a házszentelés egyben egy kifelé 
megvalósuló hitvallás is, mivel látható 
nyoma marad, hiszen a szentelés befejező 
gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára 
felírjuk az évszámot, valamint a  C + M + B  
betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: 
„Christus Mansionem Benedicat”, vagyis 
„Krisztus áldja meg e hajlékot!” Ez külön-
leges jelentést és tartalmat hordoz, mégpe-
dig Krisztus áldásának hitelesítését a lakás 
ezévi betérő vendégei előtt, amire az ezt 
nem ismerők biztosan rá is fognak kérdezni. 
Ez a néhány betű egész évben emlékeztet 
minket arra, hogy Krisztus áldó keze min-
den körülmények között otthonunk felett 
van, hiszen Ő soha nem hagy el bennünket!

Bagi Ádám atya

Lakossági felhívás
Mint lapunk korábbi számaiban tavaly 
olvashatták, Csabrendek Nagyközség Ön- 
kormányzata megbízásából a település 
történetéről egy könyv készítése van fo-
lyamatban. Továbbra is kérjük, a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a könyv anyagához 
lehetőség szerint régi családi képekkel, do-
kumentumokkal járuljanak hozzá. Az anya-
gokat a Művelődési Házba kérjük leadni, 

melyeket digitalizálást követően vissza jut-
tatunk tulajdonosának. 
Szükség esetén a dokumentumokért ház-
hoz megyünk. Közre adási szándékukat 
jelezhetik telefonon, a 06-203880-989 szá-
mon Mógerné Molnár Ildikó művelődés-
szervezőnek.
Köszönjük mindazoknak, akik felhívásunk-
ra reagálva már eljuttatták hozzánk féltve 
őrzött családi dokumentumaikat!
Számítunk továbbra is a Lakosság együtt-
működésére!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező 

Községi Karácsonyi mûsor
Már sokadik alkalommal, idén is megtar-
tottuk a Községi Karácsonyi műsorunkat. 
Az ünnepséget Turcsi József polgármester 
nyitotta meg ünnepi beszédével, utána meg-
gyújtotta az adventi koszorún az összes  
gyertyát a Betlehemi Lánggal. A Betlehemi 
Láng Auerné Éliás Zsuzsa néni segítségével 
került ide hozzánk Csabrendekre. 
A nagycsoportos óvodások előadták Jé-
zus születésének történetét. A színvonalas 
előadásért köszönet jár a felkészítőikn
ek Csehné Varga Évának, Fehér Juditnak, 
Ulreich Ágnesnek és Herczeg Sándornénak. 
Az óvódások után az iskolások betlehemes 
játékát láthattuk, akik a tanulás mellett idén 
is lelkesen készültek fel a régi hagyomány 
felelevenítésére a Bábtáncoltató Betlehe-
mükkel.
A Sümegi Zeneiskola tanulói örvendeztettek 
meg minket csodálatos dallamokkal. Az ifjú 
tehetségek mellett hallhattuk tanáraikat is, 
Monostori Istvánt, Csánicz Nórát és Simon 
Szabinát. A tanulók név szerint: Bors Olivér, 
Szakos Fanni, Bódai Sándor, Végh Dávid, 
Szita Hunor, Szilágyi Levente (édesanyjával: 
Szilágyi Franciskával).

Végül pedig a csabrendeki Felnőtt Szín-
játszó csoport humoros előadását nézhettük 
meg. A kicsik és nagyok is élvezték az 
előadást, főleg a végén a „szaloncukor esőt”. 
A szereplők név szerint: Kiss Mariann, Kiss 
Katalin, Csordás Tímea, Molnár Ildikó.

A műsor végén pedig süteménnyel, pogá-
csával, teával és forralt borral kínáltuk a 
vendégeinket. Köszönjük az önkéntes segít-

séget Adorján Alexandrának, Bódai Anasz-
táziának és Végh Elizabetnek.

Baráth Rebeka közösségi munkás

Tájékoztatás
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Sümegi Járási Hivatala vonatkozásában 
tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2018. január 3. napjától a Sümegi Járási 
Hivatal Kormányablak Osztályán a NAV 
ügyfélszolgálati pont az alábbi szolgáltatá-
sokkal várja az ügyfelelet:
Általános tájékoztatás (pl.: egészségügy 
szolgáltatási járulékokkal kapcsolatos; 
EGYKE adatlap kitöltésével kapcsolatos 
tájékoztatás), jövedelem- és illetmény-
igazolások kiadása, adókártya ügyintézés, 
folyószámla ügyintézés, bevallás átvétel, 
személyi jövedelemadó bevallás javítása, 
ügyfélkapu ügyintézés, csekk kiadás, bead-
vány átvétel és bankkártyás fizetés.
A NAV-ablak ügyfélfogadási ideje és 
elérhetősége az alábbi:
Nyitvatartási idő: szerda 8:00-12:00 és 
13:00-16:00 óra
Helyszín: 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 14-
16.
dr. Györkös Nikoletta járási hivatalvezető

1957. II. osztály csoportkép a Barcza-kas-
tély kertjében (forrás: Wittingerné Horváth 
Andrea – Varga Erzsébet leánya, Budapest)

Az új évre elkészült a konyha bõvítése
2018 január 8-tól ismét üzemel az óvoda 
konyha. Sokan vártunk már erre a pillanat-
ra, hogy ismét a helyi ízeket érezhessük 
az ebédfogyasztás során. Több hónapos 
fejlesztési munkálatoknak köszönhetően 
bővült, korszerűsödött az 1910-ben kiala-
kított óvoda alagsorában működő intéz-
mény. A beruházás célja volt az új konyhai 
főzőtér és előkészítő helyiségek kialakítása 
bővítés révén, külön főző helyiség kialakí-
tása az ételallergiás gyermekek számára; a 
meglévő kiszolgáló helyiségek felújítása – 
az áthelyezett főzőtérrel azok alapterületé-
nek növelése; étkező kialakítása az óvodás 
gyermekek számára. 
Az Önkormányzat üzemeltetésében az ét- 
keztetés biztosításához szükséges főző-
konyha 1982 óta működik az Óvoda épü- 
letében. A gyermekintézmények (óvoda, 
általános iskola) ellátásán felül a főző-

konyha biztosítja öt település részére az 
idősek számára szociális étkeztetéshez az 
ebédet, valamint a vendégétkeztetést. Az 
iskolai tanítási szünetek idején szintén a 
főzőkonyha biztosítja a rászoruló gyerme-
kek részére a szociális étkeztetést. A konyha 
főzőkapacitása 300 adag/nap. A fejlesztés 
előtt a konyha műszaki állapota már le-
romlott volt, a közétkeztetésre vonatkozó 
élelmiszerhigiéniai előírásokat csak rész-
ben tudták biztosítani a helyhiány miatt. A 
főzőkonyha alapterülete a korábbi 85 m2-
ről a bővítés által 142 m2-re növekedett. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán, 
amely a Magyarország 2016 évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklete II. 7. pont szerinti Önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztési támogatásra 
elkülönített keretből Önkormányzatunk az 
elnyerhető maximumot, 40 millió forintot 

nyert a beruházásra, melyhez saját erőként 
közel 13 millió forint hozzárendelésére volt 
szükség a saját költségvetésből. Az épület 
bővítése, korszerűsítése teljes egészében 
megvalósult és egy 280 l-es főzőüst is be- 
szerzésre került. Az eszközök, berende-
zések, bútorzat cseréjére egy újabb pályázat 
elnyerésével lenne lehetőség. 

Rongálások
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata

Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

A Csabrendek-Sümeg 
Sporthorgász Egyesület

szeretettel meghívja Önt, 
partnerét és barátait
a 2018. február 10-én 
szombaton, 19.00-tól 
tartandó hagyomá-
nyos horgászbáljára 

a csabrendeki „Arany 
Oroszlán” vendéglőbe!

A belépődíj 3200 Ft/fő, amely a menükár-
tyán szereplő vacsora árát is tartalmazza!
Élő zene: Horváth Zsolt (Gazsi) és Társa
Jelentkezéseket, befizetéseket február 07-ig  
tudjuk fogadni személyesen, vagy előzetes 
megbeszélés alapján az alábbi 
elérhetőségeken:
– Hegedüs ákos 06-30/9211–297,                             
– Párizs józsef 06-30/2261-351   
– Krizsán jános 06-70/9469–430,                                       
vagy a trafik@t-online.hu e-mail-címen!
Fő támogatónk: 
HUSQVARNA AGROVILÁG, SÜMEG

MENÜKÁRTYA:
Kínáló tálakon:
• Csáky rostélyos,
• Töltött gombafelyek,
• Sertésjava tócsi-bundában,
• Pirított csirkecomb,
• Vegyes köret, vegyes savanyúság.
Desszert: • Sokféle süti kínáló tálakon.

TOMBOLA FŐDÍJ:   

Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk a Mese-Domb 
Óvoda és Bölcsőde Szülők Közösségének 
hagyományos jótékonysági báljára.
Rendezvényünket 2018. február 3-án, 
szombaton 19 órától tartjuk a Művelődési 
Házban. 

Részvételi díj vacsorával együtt személyen-
ként: 2500 Ft.
Bevételünkből a gyermekek játékkészle-
tének bővítését, óvodánk hatékonyabb ne-
velőmunkáját kívánjuk elősegíteni.
Jelentkezés és további információ személy-
esen Vargáné Pálfi Mónika óvodavezetőnél 
az intézmény mostani működésének hely-
én, vagy a 06-20/239-3214 telefonszámon.

Vegyen részt egy ingyenes képzésen 
a GINOP-6.1.2-15-2015 „Digitális 
szakadék csökkentése” című kiemelt 
projekt keretében. Heti több alkalom-
mal vagy akár 4 nap alatt elsajátíthatja 
az internet használatát, valamint az 
elektronikus levelezés és ügyintézés 
alapjait.
Várjuk jelentkezésüket 16-65 éves 
korig.
Regisztrálás és jelentkezés telefonon 
és emailen a képzést lebonyolító 
MENTOR Informatikai és Oktatási 
Kft.-nél (tel.: 06-1-700-4348, 
email: info@mentor.hu).

2018 évi 
községi rendezvények 
várható időpontjai
Január 27. Magyar Kultúra Napja – 
„Mesélő értékeink” kiállítás megnyitó 
a MOZI épületében
Február 3. 
Óvodai Szülői Munkaközösségi Bál
Február 10. Horgászbál (Vendéglő)
Február 10.  Farsangtemetés és
Bolondesküvő
Február 17. Silver buli
Március 5. Nőnapi ajándékműsor 
Kautzky Armand és Udvarhelyi Bog-
lárka közreműködésével 
Március 15. 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc községi megemlékezése
Március 17. Silver buli
Április 1. Locsoló-bál
Április 11.   Költészet-napi verses 
délután a könyvtárban
Április 14. 
Iskolai Szülői Munkaközösség bálja
Április 28. Retro Majális (Sportpálya)
Május 6. Községi Anyáknapi Ünnepség
Május 7-9. Anyák hete Rózsaültetéssel
Május 12. Éjszakai Tűzoltó verseny 
(Sportpálya)
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
Június 9. Buszos kirándulás a Bled-i 
tóhoz (Szlovénia)
Június 15. Általános iskola év vége és 
Ballagás
Július 14. Kistérségi Nap, 
Szentimrefalva
Július 23-27. NagyKópé napközis tábor 
Augusztus 12. Búcsú 
Augusztus 20. Szent István király 
ünnepe és helyi kitüntetések átadása
Szeptember 15. 
Falunap és Szüreti Vigasság
Október 13. Silver buli
Október 23. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc községi megemlékezése
November 10. Márton napi Bortúra 
(Szőlőhegyben) 
December 1. 
Első adventi gyertyagyújtás
December 8. Második adventi 
gyertyagyújtás és a Mikulás látogatása
December 15. 
Harmadik adventi gyertyagyújtás, 
Lucázás és Kézműves Vásár
December 22. Negyedik Adventi 
Gyertyagyújtás, Betlehemi Láng foga-
dása és Községi Karácsonyi Ünnepség
December 25. Karácsonyi-bál
December 29. Forralt bor főző verseny 
(Sportpálya)   (A rendezvények szervezői 

a változtatás jogát fenntartják!)

MENTOR Informatikai 
és Oktatási Kft. 
Ingyenes 
informatikai 
képzést hirdet

30.000 Ft
ajándékutalvány


