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Köszöntés

Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata képviseletében Turcsi József pol-
gármester és dr. Gutmayer Bernadett 
jegyző köszöntötte április 5-én a 91 éves 
Pelikán Gyula (Dózsa u. 19.) csabrendeki 
lakost. A szépkorú úrnak ezúton is jó egész-
séget kívánunk!

Meghívó
Sok szeretettel várjuk az Édesanyákat, 
Nagymamákat 2018. május 6-án,  
vasárnap 14 órakor kezdődő 
Anyák napi ünnepségre a 
Művelődési Házba. 
A rendezvényen a Mese-domb Óvoda 
és Bölcsőde középsős és nagycsopor-
tos gyermekei, a Kid Dance Egyesület 
táncosai, Szilágyi Franciska és 
Szilágyi Levente szerepelnek.

Anyák hete ünnepélyes Rózsaültetéssel 
Anyák napját követően, május első he-
tében, május 7-11-e közt kerül megren-
dezésre az Anyák hete rendezvénysoro-
zat. 

Május 7., hétfő 
17:00 Ünnepélyes Rózsaültetés 
a 2017. évben született gyermekek 
részére a Csabi utcában  
(a hinták mellett)

Május 9., szerda
9:00 A keszthelyi Szemfüles Alapítvány 
képviseletében Pap Éva pszichológus 
előadása 

Május 10., csütörtök
9:00 Babamasszázs  
Illés Ibolya védőnővel

Május 11., péntek
9:00 Ringató foglalkozás  
Tóth-Rompos Patríciával 

Az előadások a Községi 
Könyvtárban kerülnek megtartásra.

A részvétel díjtalan! 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mesevetélkedõ

Az alsós tanítók közösségén szervezésében 
már 15. alkalommal került megrendezésre 
a Mesevetélkedő a 3. és 4. osztályos gyer-
mekek részvételével. 14 csapat érkezett 
a nemes versengésre, köztük 2 csapat 
testvértelepülésünkről, Nagyfödémesről. 
Voltak csapatok még Nyirádról, Gógánfáról, 
Káptalanfáról is. A Mátyás király meséit 
feldolgozó furfangos feladatok sok izgal-
mat és kihívást jelentettek a versenyzőknek. 
A küzdelmet ez alkalommal hosszú idő után 
csabrendeki csapat nyerte. A 3. b osztályos 
tanulók: Farkas Hanna Virág, Gyalog Ed-
várd, Simonyai Boglárka, Széles László 
Dániel, voltak olyan ügyesek, hogy ma-
guk mögé utasították az egész mezőnyt. 
Felkészítőjük Ruska Ibolya tanítónő volt. 
Ezúton is büszkén gratulálok a helyi nyertes 
csapatnak!

M. Molnár Ildikó műv.szervező

Fazekas Anna: 
Köszöntő
Hajnaltájban napra vártam,

hűs harmatban térdig jártam,

szellő szárnyát bontogatta,

szöghajamat fölborzolta.

Hajnaltájban rétre mentem,

harmatcseppet szedegettem,

pohárkába gyűjtögettem,

nefelejcset beletettem.

Hazamentem, elpirultam,

édesanyám mellé bújtam,

egy szó sem jött a nyelvemre,

könnyem hullt a nefelejcsre.

Édesanyám megértette,

kicsi lányát ölbe vette,

sűrű könnyem lecsókolta,

kedve szóval, lágyan mondta:

„Be szép verset mondtál, lelkem,

be jó is vagy, kicsi szentem!-

S nyakam köré fonva karját

ünnepeltük anyák napját.

Csabrendek Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testülete és jómagam sok 

szeretettel köszöntjük a fenti 

verssel a községünkben élő 

Édesanyákat, Nagymamákat! 

Turcsi József polgármester
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Tájékoztató  
a Képviselõ-testület 
2018. március 12-én 
megtartott rendkívüli 
nyilvános ülésérõl
A Képviselő-testület elfogadta a Csabren-
dek 0513/1 és 0513/2 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő településrendezési eszközök módo-
sítását. 
A Képviselő-testület Féléves Magyar Ál-
lampapír vásárlásáról döntött. 
Változatlan tartalommal meghatározásra 
kerültek az óvodai felvételi körzethatárok.

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1412/2018. sz. törvényességi fel-
hívásának megtárgyalása és elfogadása az önkormányzati rendeletek közzétételével 
kapcsolatban. 
2. Az Önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az országos műemlék 
védelmet élvező Fekete-kastély épületegyütteséhez nem tartozó épületek haszno-
síthatóságával kapcsolatos beruházást érintő Csabrendek 916/31 hrsz-ú ingatlant terül-
etét. Az ingatlanon a DIE LINIE UNGARN BT. élelmiszeripari kisüzem létesítését 
tervezi. A Képviselő-testület előzetesen támogatja az adott területre vonatkozó helyi 
építési szabályzat módosítását.
3. Fejlesztési hitel felvételének elindítását kezdeményezi a Képviselő-testület az 
európai uniós forrásból finanszírozott TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú 
„A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása” elnevezésű projekt költség-
növekményének finanszírozására 
3. Bel- és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása Csabrendek I. ütem című pro-
jekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Gáz-Coop Kft. 8300 Tapolca, Vasút út 
2-4., ajánlatát fogadta el a Képviselő-testület. 

ISKOLAI HÍREK

A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirde-
tett 6 hetes téli időszaki használtelem és 
mobiltelefon gyűjtő versenyén iskolánkat 
4 kategóriában is díjazták. A gyűjtött meny-
nyiség (1380 kg) alapján II. helyezést, a 
súlyozott, egy tanulóra vetített elem tömeg 
alapján pedig I. helyezést értünk el. A leadott 
telefonok száma (403 db) alapján III. helye-
zést és az egy tanulóra eső telefonok meny-
nyisége alapján is III. helyezést értünk el. 
Az össznyereményt, 210 000 Ft-ot, iskolánk 
alapítványa kapta. Két tanulónk az egyéni 
gyűjtésben is sikeres volt. Szabó Levente 
első osztályos tanuló elemgyűjtésben I. he-
lyezett, Farkas Hanna Virág 3. b osztályos 
tanuló pedig telefongyűjtésben IV. helyezett 
lett. Gratulálunk nekik! A gyűjtés valameny- 
nyi résztvevőjének, segítő szülőknek, bará-
toknak, ismerősöknek pedig köszönjük a 
támogatást!
Továbbra is köszönettel fogadjuk a gyűj-
tőverseny tavaszi fordulójában a felajánlott 
használt elemeket, akkumlátorokat, mobil-, 
és más apró elektronikai készülékeket!

4. Molnár Katalin csabrendeki lakos önkormányzati bérlakás vásárlására vonatkozó 
kérelem megvitatását elnapolta a Képviselő-testület.
5. „Fejezetek Csabrendek történetéből” c. könyv megjelentetésével kapcsolatos vál-
lalkozási szerződés módosításáról valamint a könyv megjelenésének módosításéról 
született döntés. 
6. Lampert István Gábor és Lampert István Gáborné bérlők helyiségbérleti szerződés 
hosszabbítási kérelméről döntés.
7. Lakbérleti szerződések hosszabbításáról döntés.
8. A polgármester meghatározott időszakban végzett munkájának értékelése.
9. A Testület elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
jogosult közszolgáltató beszámolóját a 2017. évi közszolgáltatási tevékenységről. 
10. A beérkezett árajánlat alapján kiválasztásra került a műszaki ellenőr a TOP-1.4.1-
15-VE1-2016-00028 azonosítószámú az „Egészségügyi alapellátást koncentráló egy-
ség kialakítása Csabrendek településen” elnevezés projektre. 
11. A beérkezett árajánlat alapján kiválasztásra került a műszaki ellenőr a TOP-
1.4.1-15-VE1-2016-00035 azonosítószámú az „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde felújítása ” elnevezés projektre.

Pályázati eredmények
A Pénziránytű alapítvány két pályázatán is 
eredményesen vettünk részt az utóbbi he-
tekben. Az egyiken az idei tanévben kísér-
leti jelleggel elkezdett pénzügyi ismeretek 
oktatásához készült „Küldetések a pénz 
világában” című tankönyvben található 
fontosabb üzeneteket, vagy szólásmondá-
sokat kellett kreatív módon, vizuálisan 

megjeleníteni. A pályázatra 7 nyolcadik osz-
tályos lány (Istenes Kitti, Schrancz Karina, 
Soós Krisztina, Szabó Gréti Gyöngyvirág, 
Tóth Tamara, Zalán Eszter) készített ötletes 
illusztrációkat. Jutalmuk egy-egy nagy ka-
pacitású Powerbank. Iskolai oktatásunk fej-
lesztéséhez pedig 1 Huawei 10”-os tabletet, 
és 1 hordozható, vezeték nélküli kapcsolat-

tal rendelkező pro-
jektort kaptunk. 

A másik pályázaton 
pedig a megtisztelő 
„Pénziránytű Part-
neriskola 2018” 
címben részesítet-
ték iskolánkat, a 
pénzügyi ismeretek 
oktatásának nép-
szerűsítéséért, a  
pénzügyi tudatos-
ság fejlesztéséért. 
Nyereményeink: 
3 db 1 éves – kor-
látlan – internet 
előfizetés, 3 db wifi 
4G router, továbbá 
1 db Full HD pro-
jektor.

Tájékoztató a Képviselõ-testület  
2018. február 22-én megtartott ülésérõl
1. Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testülete új rendeletalkotása 
a közterületek használatáról. A korábban 
hatályos rendelet nem tartalmazott sza-
bályozást a gyakorlatban legtöbb problémát 
okozó közterület felbontása, helyreállítása 
vonatkozásában, amelyek lényeges kérdések 
a közutak meglévő burkolatának műszaki 
állapotának megőrzése szempontjából. Az 
állampolgárokat leginkább érintő változás, 
hogy az építési anyagok, tüzelőanyagok 
közterületen történő tárolásához minden 
esetben közterület-használati engedélyt kell 
kérni, amely azonban 30 napig díjmentes. 
2. Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének rendeletalko-
tása az Önkormányzat Képviselő-testülete 
által adományozható elismerésekről szóló 
5/2016.(IV.4.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról atekintetben, hogy a méltó ün-
neplés érdekében az adományozás időpontja 
az augusztus 20-i ünnepséghez kapcsolódik 
a jövőben.
3. Csabrendek Nagyközség Önkormány- 
zata Képviselő-testületének rendeletalko-
tása az Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 18/2017. (IX. 
29) önkormányzati rendelet módosításáról. 
A helyi kitüntetések átadása új időpontja a 
Képviselő-testült ülésszünetének időszakára 
esik, ezért az SZMSZ-ben kiegészítésre 
került, a polgármesternek joga van az ülés-
szünet időszakában is ünnepi- és rendkívüli 
ülést összehívni.

4. Megválasztásra kerültek a 2018. április 
8-án megtartásra kerülő választás helyi le-
bonyolításában résztvevő szavazatszámláló 
bizottsági tagok és póttagok.
5. A Testület döntött a KEHOP-2.2.2- 
15-2016-00059–konzorciumi megállapodás 
2. számú módosításának jóváhagyásáról. A 
megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Kft-vel kerül megkö-
tésre a Csabrendek központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztését lehetővé 
tevő támogatási kérelem pályázati doku-
mentációjának benyújtása érdekében.
6. Vállalkozási szerződés jóváhagyása az 
Észak- és Közép-Dunántúli Magyarországi 
szennyvízelvezetési és -kezelési fej-lesztés 
5. (ÉKDU 5) című, KEHOP-2.2.2-15- 
2016-00059 azonosítószámú projekt kere-
tében, Csabrendek központú agglomeráció 
szennyvízelvezetési feladatainak megvaló-
sítására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint
7. Zártkerti besorolású földrészek mező-
gazdasági hasznosítását segítő, infrastruk-
turális hátterét biztosító fejlesztések tá-
mogatására benyújtott pályázat utólagos 
jóváhagyása. A Hermann Ottó Intézethez 
benyújtott pályázat során zártkeri utak 
felújítására, csapadékvíz elvezető rendszer 

kiépítésére 8.234.172,- Ft, terepren-
dezésre, tájfajta gyümölcsök termeszté-
sére 1.125.874,- Ft támogatási igény került 
megjelölésre. A saját erő mértéke 367.500,- 
Ft.
8. Csabrendek Nagyközség polgármestere 
2018. évi szabadság ütemezésének jóváha-
gyásáról
9. Beszámoló a 2017. évben nyújtott támo-
gatásokról és azok elszámolásáról. Csab-
rendek Nagyközség Önkormányzata 2017. 
évben 5400 e Ft összegben nyújtott támoga-
tást civil szervezeteknek. 

Könnyid István, az Ügyrendi Bizottság el-
nöke tájékoztatta a Képviselő-testületet, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének a polgármester és a képviselők is 
eleget tettek a január25-i határidőre.

Benyújtásra került Csabrendek I. világ-
háborús történelmi emlékeit őrző emlékmű 
felújítására c. pályázat, amely célul tűzte ki 
az I. világháborúban elhunyt Söjtöri Géza és 
családja és Handlery Ferenc és családja tisz-
teletére felállított emlékmű rendbetételét. 
Nagy János kőfaragó által adott áraján-
lat szerint a támogatás kért összege bruttó 
869.950,- Ft 

2018. március 29-i nyilvános ülésérõl

Sikeres 
gyûjtõmunka

Majális 
A Csabrendeki Kulturális és 

Sport Egyesület szervezésében a 
közelgő Majális alkalmából 

2018. április 28-án szabadtéri bál 
kerül megrendezésre 
a Sportpálya mellett. 

22:00 órától Chili-buli, 
Sztárvendég: DORINA 

Mindenkit szeretettel 
vár a rendezőség!
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Medvehagyma túra
A kellemes tavaszi időt kihasználva, ápri-
lis 7-én szombaton mintegy 50 fős túrázó 
látogatta meg Öreghegyünket. A kellemes 
séta, a tartalmas hétvégi kikapcsolódás mel-
lett úti célunk a medvehagyma-gyűjtés volt. 
Az évelő gyógynövény a nedves, árnyas 
erdőkben érzi jól magát, így a mi erdőnkben 
is szép számmal megtalálható. Jellegzetes-
sége, hogy erősen fokhagyma illatú. Leveleit 

tavasszal, még virágzás előtt kell gyűjteni. 
Szedésekor vigyázni kell, nehogy összeke-
verjük a medvehagymát a gyöngyvirág 
vagy az őszi kikerics levelével. Ez utóbbiak 
ugyanis emberi fogyasztásra alkalmatlanok. 
Reméljük, hogy a túra során mindenki kel-
lemesen érezte magát és az összegyűjtött 
levelekből sok finomság készült otthon!

M. Molnár Ildikó műv.szervező

Húsvétváró délután
Március 29-én, nagycsütörtökön a már 
tavaszi szünetet élvező gyerekeknek ked-
veztünk húsvétváró kézműves délután meg-
rendezésével. A esős idő ellenére, vagy 
éppen annak okán, hogy nem lehetett a 
szabadban játszani, nagyon sokan jöttek el 
hívásunkra, szinte megtelt a művelődési ház 
nagyterme. A program első felében Belénye-
si Barnabás zenészt hallgathattuk, aki Hús-
vétváró Manó-dalokat énekelt az érdeklődő 
közönségnek. A zenei előadást követően 

számos, az ünnephez kapcsolódó alkotást 
készíthettek a gyermekek. A nagyobbak 
érdeklődését viszont inkább az előtérben  
felállított ping-pong asztal kötötte le. Hús-
vét ünnepékez közeledve Nagytárkánypusz-
tán és Nyirespusztán is tartottunk kézműves 
foglalkozásokat a Családsegítő Szolgálat, 
valamint a Községi könyvtár és Művelődési 
Ház munkatársai közreműködésével. 

M. Molnár Ildikó műv.szervező 

Felhívás!
Tisztelt Csabrendeki Lakosok! Szabó Csa-
ba néptáncos, népzene kutató adta közre 
számomra az alábbi képeket, amelyeken 
egy csabrendeki férfi szerepel. A személye 
sajnos ismeretlen. Aki tud segíteni, vagy 
felismeri, kérjük, értesítse Molnár Ildikó 
művelődésszervezőt személyesen vagy a 
87/453-187, 06-20/3880-989 telefonszá-
mokon. Köszönjük!

Figyelem!
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt nyugdíjas korú lakosságot, hogy ingyenes foglalkoz-
tatás sorozat indul a „Digitalizáció az aktív idősekért” országos program keretében 
Csabrendeken. A képzés alsó korhatára: 65 év! A tanfolyam tervezett indulása: 
2018. június és november. Helyszín: Községi Könyvtár, Csabrendek.
Jelentkezni a könyvtárban személyesen vagy a 87/453-187 telefonszámon és  
csabrendek.konyvtar@gmail.com címen lehet.
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Szerkesztőség vezető: 
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Kiadja: Csabrendek  
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Sokszorosító:   
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Tûzvész 1885-ben
Közli: Miklósi-Sikes Csaba

Beszámoló az 1885. évi csabrendeki tûzvészrõl
A csabrendeki római katolikus egyház „El-
haltak Anyakönyve” oldalai őrizték meg 
ennek a katasztrófának emlékét Kereszté-
nyi István, 1861 és 1901 között a település 
plébánosa jóvoltából.

A mai napi Események sorába jegyez-
tetik föl örökemlék okáért az a Falubeli 
tűz veszély, amely Úr Napján dél után fél 
egykor, Csabrendeken az Oratórium eme-
letes tetején ütött ki, 1885. június 4-én, 
amikor az Úr Napi Ceremóniák végeztével 
félórai idők alatt, onnan a népség már haza 
takarodott. Az Oratóriumnál mutatkozó 
tűz hamarosan a Templom tetőre kapott s 
a délkeleti szél következtében, minden a 
mentésre elkövetett erőlködés, bár a zsin-
delyezet is le húzatott a templomtető azon 
helyiségén hol az Oratóriummal érintkezett, 
utolján minden igyekezet meghiúsulván, 
lobogott a Templom láng özönben, s a ka-
vargó szél miatt szóródó száradó üszkök  a 

roppant magaslatból repültek a szél men-
tében, s mire magam is a Templom íveiről 
alá értem. Már a Plébánia lak zsuppos épü-
letre hegyé hullott a sziporka minden irány-
ban, s ennek következtében a Paplak is ki-
lobbant: de ekkorra a tömegesülő embererő 
azt elnyomhatta szerencsésen. Azonban a 
Plébániától távolabb eső Gyömörei utcában 
amely út irányában eső csupa porházak is ki 
lobbanván, elhamvadt három ház és néhány 
portaszerű épület, melyeket előbb pár ezer 
forintba került Csabrendek községnek. 
Kevéssel ez után alá hullott az 1814 évben 
készült (Templom) Torony fél négy órakor 
lebukott az óriási magaslatról alá, nyugat 
felé a keverettel és kupolával. Már csak a 
kéményszerűségben meredező torony fala-
zata látszik. A boltozatos templom azonban 
belülről sértődés nélkül van idáig a boltok 
repedéseit itt-ott leszámítva.

Keresztényi István plébános
Szabó Lajos káplán

Verses délután  
a Községi Könyvtárban

Idén is megtartottuk a könyvtárban a Magyar Költészet Napi verses délutánunkat, ame-
lyet versmondással töltöttük el. Szép számmal jelentkeztek az iskolások és óvodások, 
hogy elmondhassák a kedvenc verseiket a jelenlévőknek. Láthattunk egyéni és csopor-
tos előadásokat is, mindenki nagyon ügyesen szerepelt. Köszönjük szépen a gyerekeknek, 
hogy az iskola mellett időt szakítottak a verstanulásra és elszavalták azokat mindenki örö-
mére. A szavalók név szerint: Molnár Viktória, Réfi Hanna, Farkas Nóra, Marton Dorottya, 
Csík Anna, Vitai Zalán, Nánási Noel, Tomor Ivett, Baráth Jázmin, Stefanics Eszter, Hegedüs 
Viktória, Szilágyi Levente, Várnai-Nagy Mercédesz, Zámbó Júlia, Földházi Janka, Kiss An-
nabella, Zalán Zsófia, Bolla Dzsenifer, Horváth Viktória, Móger Ádám, Varga Gabriella és 
Károlyi Zsolt.                  Baráth Rebeka kulturális munkatárs

Kedves 
csabrendekiek!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az 
Allianz Hungária Zrt. biztosító ügy-
fél kapcsolati pontot nyit községünkben 
2018. 04. 03-án. 
Várom régi és leendő új ügyfeleimet az Ár-
pád utca 7. sz. alatti irodában, teljes körű 
ügyintézéssel, kárrendezéssel, új szerződés 
kötéssel és a meglévő régi szerződések 
kezelésével!
Nyitva tartás:
Hétfő 08:30-15:00
Kedd 08:30-15:00
Szerda 12:00-17:00
Csütörtök 08:30-15:00
Péntek 08:30-15:00
Elérhetőségeim : +36-30-9273724
tamasne.tanai@allianztanacsado.allianz.hu

Tanainé Kis Ilona vezető képviselő 
Allianz Hungária Zrt.


