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Újévi útravaló
Családunk, szeretteink körében eltöltött ünnepnapok
gyorsan elrepültek.
A karácsonyi meghitt, békés ünneplést, elcsendesedést
hamar felváltja a mindennapok rohanása. Könnyen elfelejtkezünk a szeretet, az elfogadás fontosságáról. De
tudatos odafigyeléssel ez megelőzhető, megőrizhető a
szeretet lángja az új évben is.
Községünkben az új időszámítás már az októberi helyhatósági választások után megkezdődött, de a naptár
lapjai csak január elején fordultak egy új évkezdethez.
Bizakodva, a község támogatását remélve vágunk neki
a 2020-as évnek. Következetesen szem előtt kívánjuk
tartani a Képviselő-testület tagjaival a kampány során
kitűzött céljainkat, amelyhez elengedhetetlen a helyi
összefogás, a minél szélesebb tájékoztatás, a kölcsönös
kommunikáció, az önkéntesek növekvő számú bevonása a rendezvények tervezésébe, lebonyolításába.
Hatványozottan fontos ez a szűkös anyagi lehetőségek
tükrében, bár számszerű ismereteink erről egyelőre
nincsenek, mert még előtte állunk az idei költségvetés
elkészítésének.
Amit kívánok a község lakosságának a magam és a
Képviselő-testület nevében, az alábbiakban olvasható
egy régi újévi köszöntő sorai által.
Molnár László polgármester

Magyar Újévi köszöntő
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Jobb időt mint tavaly volt, ez új esztendőben,
Jó tavaszt, őszt, tavaszt, nyárt, jó termést és jó vásárt
ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót, ez új esztendőben,
Bő aratást, szüretet, egészséget, jó kedvet, ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót, ez új esztendőben,
Jó kenyeret, szalonnát, tizenkét hónapon át, ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben:
Vegye el a mind nem jót, ez új esztendőben
Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg,
ez új esztendőben!

Bemutatkozik az új jegyzõ...
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm
Csabrendek Nagyközség Lakosságát!
Bali Tibor vagyok, feleségemmel és két
lányommal Ajkán élek. Általános és középiskolai tanulmányaimat is Ajkán végeztem.
1998. óta dolgozom a közigazgatásban.
Először Ajka város Polgármesteri hivatalában köztisztviselőként kezdtem a pályámat.
Ezalatt az idő alatt, megszereztem diplomámat 2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Államigazgatási Karán, Igazgatásszervező
szakon „jó” eredménnyel. 2008-ban sikeresen pályáztam Kerta-Kamond-Karakóször-

csök községek körjegyzői állására, ahol 5
évet töltöttem.
2013. január 1-jén kineveztek a Devecseri
Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesének.
Pozíciómat 2014. év végéig töltöttem be.
Ezt követően Ajkán egy társasházakat kezelő
szervezetnél irodavezetői posztot töltöttem
be, közel 2000 lakás, ezen keresztül 3-4
ezer ember gondjait, problémáit próbáltuk
megoldani. Ez az állás nem állt olyan közel
hozzám, mint a közigazgatás, amely mindig
is sokkal vonzóbb volt számomra, negatív és
pozitív oldalával együtt.
Eddigi munkám sok kihívással járt, de

legemlékezetesebbek a jegyzői évek voltak.
Úgy gondolom, hogy feladatomat minden
település, többször változó polgármesterének
és valamennyi lakosának megelégedésére,
jól végeztem.
Ezért is pályáztam erre a jegyzői állásra. A
Csabrendeki Közös Hivatal vezetése során, valamennyi ide tartozó település vonatkozásában, legjobb tudásom szerint fogom végezni munkámat. Remélem, hogy
munkatársaimmal, az önkormányzatok
tisztségviselőivel, valamint a települések lakosaival jó kapcsolatot tudok kialakítani.
balitibor@gmail.com, 06-70/372-9505
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Tájékoztató a Képviselõ-testület
2019. december 18-i ülésének döntéseirõl
NAPIREND ELŐTT
Molnár László tájékoztatta a Testület tagjait
a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
és az átruházott hatáskörökben hozott
döntésekről
NAPIRENDen
A Képviselő-testületének felülvizsgálta az
államháztartáson kívüli forrás átadásának és
átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, amely során úgy határozott,
hogy a korábbiakkal ellentétben az átadásátvétel hatáskörét a jövőben a Testület
gyakorolja. A rendelet kiegészül egységes
formanyomtatványokkal, amelyek mind az
igénylők (civil szervezetek) mind a hivatal
számára könnyebbséget jelentenek.
• Csabrendek és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 7. számú
módosítására került sor, ugyanis Veszprémgalsa település a falugondnoki szolgáltatása
működését önállóan, a társulás keretein
kívül fogja működtetni a jövőben.
• Elfogadásra került Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi belső
ellenőrzési munkaterve. A kötelező feladat-

ellátás során, amely a hivatal munkájának
jogszerű működését hivatott elősegíteni, az
idei évben az Önkormányzat helyi adóztatási tevékenységét fogja vizsgálni.
• Meghatározásra került a Képviselőtestület 2020. évi munkaterve, amelyben
már két alkalommal került tervezésre a lakosságot tájékoztató közmeghallgatás, április és október hónapokban. Az idei évben a
Képviselő-testület nyilvános ülései 17 órai
kezdettel kerülnek megtartásra, hogy azokon az érdeklődő lakosság minél nagyobb
számban tudjon részt venni.
• A Képviselő-testület a DOMED 2000 Bt.
háziorvosi feladatellátási szerződés felmondását Domina doktor úrral történt többszöri egyeztetést követően 2020. február
29. napjával, közös megegyezéssel elfogadta. Március 1-jétől az I. háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás feladatellátását az Önkormányzatnak kell biztosítania.
A háziorvosi körzet betöltésére a pályázati
felhívás kiírásra került.
• A SZENTES-MED Bt. háziorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez a megbízó ön-

kormányzatok hozzájárultak. (Csabrendek,
Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa,
Zalaszegvár községek). A feladat-ellátási
szerződés Dr. Szentes Márta körzeteiben
2020. június 30-i határnappal szűnik meg. A
háziorvosi körzetek betöltésére a pályázati
felhívás kiírásra került.
• Kérelem benyújtásáról döntött a Testület
a járási START közmunkaprogramban való
részvételre 2020. március 1-2021. február
28. időszakban 13 fő foglalkoztatására.
• Művelődésszervező munkakörre pályázat
kiírásáról döntött a Testület, miután Süliné
Elekes Éva művelődésszervező beadta
felmondását 2019. november 30-i nappal
próbaidő alatt.
• A Csabrendek, Széchenyi tér 10-11. önkormányzati bérlakás eladásáról született
döntés, miután felmérésre került az ingatlan
állapota és társasházzá nyilvánításának költségei.
A Képviselő-testület januári nyilvános ülésének megtartását 2020. január 30-án 17
órakor tervezi a Községháza tárgyalótermében. Számítunk az érdeklődő lakosság
részvételére!

„Közös Advent Vasárnapok a Községünkben”
Mint minden év decembere, így a tavalyi is a készülődés,
hangolódás hónapja volt az év legszebb ünnepére, a
Karácsonyra. Hagyományainkhoz híven Adventi koszorúkészítő versenyt hirdettünk, melyre számos ügyes kezű
alkotó indult gyönyörű munkájával. Az első Adventi
gyertyagyújtásra december 1-jén került sor, melynek
alkalmával, Molnár László polgármester köszöntőjében
kiemelte a várakozás, meghitt készülődés fontosságát.
Ezt követően Bagi Ádám Atya meghívásunknak eleget
téve megáldotta a Község Betlehemét. Ezen a szép
délutánon tartottuk első kültéri vásárunkat, melyet az új
testület ötletei alapján valósítottunk meg a Művelődési
ház mögötti téren. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték
magukat. Karácsonyi dalok, finom kürtöskalács,
tea, forralt bor illata csalogatta a lakosságot egy közös
beszélgetésre. Mindenki megcsodálhatta Csabrendek
karácsonyfáját a helyi alkotók munkáit, beszerezhette
szeretteinek szánt apró ajándékait. Jó hangulatban telt
a várakozás a kürtöskalácsot készítő sarok előtt, és még
jótékonykodhattunk is, hiszen tudjuk, „Jobb adni, mint kapni!”
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete, illetve
Csizmadia István jóvoltából a kürtöskalács árusításából származó
összeggel, a helyi Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde alapítványi

A Tér a fiataloké....
Nem csak december 30-án volt ez így, de azon a napon ők kerültek a rendezvény fókuszába.
Egész délután lehetőség volt játszani, akár társas- és kártyajátékokat, ping-pongot, darts-ot. A belépő egy nasi
volt és az ételeknek kijelölt asztal szépen meg is tellett. Innét mindenki kedvére választhatott rágcsálni valót, a sok
finomság pedig el is fogyott az esemény végére. Csizmadia István jóvoltából kürtőskalács készült a résztvevőknek,
a Csabrendek FC Ping-pong szakosztálya pedig a sportoláshoz alkalmas eszközökkel, ping-pongos szakmai
tanácsadással járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Lehetőség volt filmnézésre is, de a sport és közös szórakozás
ezúttal érdekesebb volt a többségnek. Jó volt együtt játszani, beszélgetni, nevetgélni... az online térből kiszakadva.
Ezúton is köszönjük a támogatást, segítséget mindenkinek, aki hozzájárult ez alkalom sikeres lebonyolításához!
Kiemelném Bardon Henriett szociális munkás segítségét, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a délután!
És....

Január 25-én, szombat délután 14-22 óra között ismét várjuk a fiatalokat!
Egész délután pingpong, darts, társas és kártyajáték és jó hangulat...
15 órától Játsszunk sakkot!– Vassné Bakondi Katalin sakk-pedagógussal,
16 órától rejtvényfejtés Judi Gergővel
Belépő egy nasi!
Gyertek! Gyertek minél többen! :)

Molnár Ildikó művelődésszervező

számláját gyarapíthattuk. Külön köszönet minden helyi alkotónak,
vállalkozónak, önkéntes segítőnek, hogy e vásár létrejöhetett!
2019. december 8-án következett a második Adventi gyertyagyújtás,
melynek alkalmával az Általános Iskola 1. osztályos tanulói saját kis
verseikkel, dalokkal csalogatták el hozzánk a Mikulást, aki mindenki
örömére, krampusza segítségével, nagy szeretettel osztotta szét a
puttonyában lapuló szaloncukrot. A délután folyamán vendégeink
lehettek egy kis süteményre, meleg teára, forralt borra.
A harmadik advent vasárnap december 15-ére esett. Ez alkalomból,
a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde Napocska csoportos gyermekei,
színvonalas előadásával, felelevenítették a Lucázás hagyományait.
Nagyon jó hangulatban, sütizéssel, teázással telt a délután, s közben
bárki elültethette „Luca-búzáját” ami a mondás szerint ha Szent
Karácsony estéjére kizöldül, bő termésben gazdagodhatunk a
következő esztendőben.
2019. december 22-én, vasárnap hívtuk és vártuk a község lakosságát
a közös karácsonyi ünnepségünkre és vásárra. Ez alkalommal

elfogadta meghívásunkat Fenyvesi Zoltán Országgyűlési képviselő
úr. Fogadtuk a Betlehemi lángot, ami minden éven Auerné Éliás
Zsuzsanna segítségével jut el hozzánk, és ezúttal tovább adhattuk,
hisz vendégeink voltak Káptalanfa Község Önkormányzata
képviseletében Csordás Gáspár polgármester úr és a Máltai
Szeretetszolgálat munkatársai. Színvonalas műsort adtak
az Egyházközség Betlehemesei, a Felnőtt Színjátszó
csoport tagjai, a sümegi Evenita örömtánc csoportja. Ezt
követően a Kid Dance Egyesület karácsonyi gálaműsorát
láthattuk, amellyel hol mosolyt, hol örömkönnyeket
csaltak az arcokra csodálatos műsorukkal. Sajnos a
karácsonyi vásárt a rossz idő miatt ez alkalommal bent
kellett lebonyolítani, de most is igaznak bizonyult, hogy
sok jó ember kis helyen is elfér.
Az adventi időszakban a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde
részére indított adománygyűjtés eredményeként
170.430,- Ft került átadásra az intézmény vezetése
részére, amelyből törölköző és fogmosó pohár tartók
kerülnek megvásárlásra a mosdókba.
Ezúton is köszönjük a mindazok önkéntes segítségét,
akik közreműködtek az Adventi rendezvények színvonalas lebonyolításában! Nagy örömünkre szolgált, hogy
hétről-hétre egyre többen ünnepeltek velünk!
Burbácsné Horváth Andrea kulturális asszisztens

Gyászhír
2019. év decemberében elhunytak:
Hoffmann József
Vörös Istvánné született: Fazekas Mária
Baráth Lajosné született: Göbölös Julianna

A hozzátartozók fogadják
őszinte részvétünket!
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Asztalitenisz hírek
A Hírharang hasábjain ilyen rovat több
mint 5 évvel ezelőtt jelent meg. Öt hosszú
év után október 18-án tartottuk meg
az első edzésünket a Művelődési Házban,
melyet elsöprő érdeklődés övezett. Ennek
köszönhetően az edzéseink számát hamar
kibővítettük, jelenleg heti 3 alkalommal
várjuk az érdeklődőket.
Utánpótlás edzés:
Csütörtök: 13:30 - 15:00
Nyílt edzés:
Csütörtök: 19:00 - 21:00
Péntek: 20:00 - 22:00
Edzéseink színvonalát tökéletesen jelzi,
hogy Nemzeti Bajnokságban szereplő illetve rutinos játékosok is látogatják. Ezen
kívül hobbi játékosok számára is biztosítunk játéklehetőséget, akik egyre nagyobb
létszámmal képviseltetik magukat a tréningek alkalmával.
Beindult az utánpótlás-nevelés is, 6-10
utánpótlás korú látogatja rendszeresen az
edzéseket.

2019. 12. 17-én Vági Bálint részt vett
a megyei asztalitenisz diákolimpián, ahol
a tisztességes helytállás mellett a mezőny,
illetve a versenykörülmények megismerése
volt az elsődleges célkitűzés. Bálint egy
hónapnyi edzés után indult el élete első
versenyén, amin nagyon jó teljesítményt
nyújtott, de sajnos eredménnyel még nem
párosult a jó teljesítmény. A nagyon erős
mezőnyben olyan játékosokkal kellett
felvenni a harcot, akik több éve játszanak,
illetve felnőtt megye II-es bajnokságban
is részt vesznek. Bálint, a mutatott játék
miatt nagyon büszkék vagyunk rád, maradj
mindig ilyen szorgalmas, mint ahogy eddig
is voltál és hamarosan az eredmények is
jönni fognak!
Megszerveztük a Sümeg Járási Nyílt Asztalitenisz Csapatbajnokságot, melynek célja,
hogy a környékbeli asztalitenisz kedvelőknek
versenyzési lehetőséget tudjunk biztosítani.
A 3 fős csapatok közösen egyeztetik a
meccsek helyszínét és időpontját. A bajnokságra 8 csapat nyújtotta be nevezését:
Bazsi, Csabrendek FC, Devecser, Gógánfa

– Zalagyömörő, Hévíz SK V., Hévíz SK VI.,
Nagyfiúk, Somlóvásárhely.
A Csabrendek FC csapata ebben az erős
mezőnyben jelenleg a 4. helyen áll!
December 30-án az Ifjúsági Nap keretében
14:00 – 24:00-ig volt lehetőség az asztalitenisz sportág kipróbálására, mely nagy
örömünkre szinte végig mind a 4 asztalon
folyt a játék.
Edzéseink nyíltak és tagdíj sincs!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk
edzéseinkre és mérkőzéseinkre egyaránt!
Kérjük a szülőket, hogy amennyiben bármilyen korosztályú gyermekük esetében
látnak érdeklődést, hajlandóságot, érzéket
az asztalitenisz iránt hozzák el edzéseinkre
és szívesen foglalkozunk velük!
További információ:
Dr. Gyarmati Csaba:
gombfocilabda@gmail.com
Nagy Emil: net0070809@gmail.com
Facebook:
Csabrendek FC Asztalitenisz Szakosztály
Asztalitenisz hírekkel még a későbbiek során is jelentkezni fogunk!
Nagy Emil Edző

Sok-sok gyerkõc, Belényesi Barnabás és a Télapó
Közel száz gyermek és szüleik várták
a Télapó megérkezését a Művelődési
Ház nagytermében 2019. december
6-án. Belényesi Barnabás Manódalokkal
foglalta le a gyerekeket az izgalmas
várakozásban. Igazán kellemes hangulat
kerekedett, sok apróság énekelt, táncolt, jó
hangulattal vett részt a zenés műsorban.
Ám a Télapó még mindig nem érkezett
meg, így Rudi rénszarvas kishúga, Bugi
énekeltette meg Mikulásváró dalokkal a
várakozó közönséget. Nem kellett sokat
várni, hamarosan belépett az ajtón a jó
öreg, a piros ruhás, ősz szakállú. Minden
gyerkőcnek akadt a zsákjából kis csomag,
izgatottan, olykor megszeppenve vették át a
gyerekek.
Télapó biztosan örült, hogy ilyen sok jó
kisgyerek gyűlt össze egyszerre, egy helyen.
„A program a Csabrendeki Könyvtári,
Információs és Közösségi Hely
szervezésében, a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszer keretébe, az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár támogatásával
valósul meg.”
Farkas Szabina Judit Községi Könyvtár

2019. évi gombaminõsítések
Csabrendek környékérõl
2019. évben összesen 80 alkalommal hoztak minősítésre gombát
hozzám. Az esetek többségében ehető-árusítható fajokat hoztak,
mint például: cseh-kucsmagombát, mezei szegfűgombát, nyári
vargányát, sárga rókagombát, nagy őzlábgombát, sötét érdestinórut,
kékhátú galambgombát, nyári laskagombát, fenyőtinórut, vöröses
nyálkásgombát, mezei csiperkét, lilatönkű pereszkét, kései laska
gombát és téli fülőkét. A vizsgálatok alkalmával sajnos mérgező fajok
is előkerültek, mint például: mezei
tölcsérgomba, kerti őzlábgomba,
komposzt tölcsérgomba, narancssárga álrókagomba, sárguló csiperke, sárga kénvirággomba, világító
tölcsérgomba. A felsorolt fajok
gyomorpanaszokat okoznak. Két
alkalommal halálosan mérgező
gombát is hoztak, melynek neve:
fenyves sisakgomba!!!! E a gomba
összetéveszthető a téli fülőkével,
de a fenyves sisakgomba csak fenyőerdőben, fenyő korhadékon
seregesen nő, és alig látható
múlékony gallérja van. A téli fülőke
lombos fák tuskóin-leggyakrabban
fűzön, csoportosan nő, szintén sárga
színű, de a tönk alja sötétebb és a
kalap nyálkás ragadós és lazac illata
van. 2019. évben gyilkosgalócát
nem hoztak a gombagyűjtők!
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy minden vadontermő gombát
érdemes bevizsgáltatni, annak
érdekében, hogy megelőzzük a
mérgezéseket. 2019. évben több
alkalommal túráztam a csabrendeki művelődési szervezés keretében is, amely természetesen ingyenes volt. Mivel csabrendeki
vagyok, így a helyi lakosoknak
a gombaminősítés 2020 évben
is ingyenes lesz. Szinte minden
hétvégén gombatúrákat szervezek.
Kedvező időjárás esetén a túrázók
kosárszám szedik az ehető finom
gombákat. Csabrendekieknek a
túrák kedvezményesek: 1000 Ft/
fő. A téli időszakban már csak
téli fülőke, kései laskagomba, és
Júdásfülegomba található. Intenzíven márciustól, de igény szerint
a téli időszakban is lesznek gombatúrák, melyre szeretettel várom
a természet kedvelőket és gombagyűjtőket is.
2020.01.07.
Tanai Tamás gomba-szakellenőr

A kép illusztráció.
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A CSABRENDEK-SÜMEG
SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT,
PARTNERÉT ÉS BARÁTAIT A

2020. FEBRUÁR 08-ÁN,
SZOMBATON 1900-TÓL

TARTANDÓ TRADICIONÁLIS HORGÁSZBÁLJÁRA,

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük,
2019. decemberében
született csabrendeki babákat:

A CSABRENDEKI „ARANY OROSZLÁN” VENDÉGLŐBE!
A BELÉPŐDÍJ 4.000.- FT/FŐ, VACSORÁVAL!
ÉLŐZENE: HORVÁTH ZSOLT (GAZSI) ÉS TÁRSA.
FŐ TÁMOGATÓNK:
JELENTKEZÉSEKET,
BEFIZETÉSEKET,
FEBRUÁR 06-IG
TUDUNK FOGADNI
SZEMÉLYESEN,
VAGY
AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEKEN:
- Hegedüs Ákos 06-30/9211-297,
- Párizs József 06-30/2261-351,
- Krizsán János 06-70/9469-430, trafik@t-online.hu e-mail címen!

Édesanyja: Szász Erzsébet

Ékes Letíciát

Édesanyja: Gyenese Orsolya

Cseh Annát

Édesanyja: Baráth Noémi

Tér Nórát és Tér Emmát
Édesanyjuk:
dr. Györkös Nikoletta

TOMBOLA FŐDÍJ:

Husqvarna MARK II. típusú,
a képen látható, 60.000.- Ft értékű
láncfűrész az Agrovilág Sümeg
szaküzlet felajánlásából!

Vempel Marcellt

Édesanyja: Tarsoly Adrienn

MÁSODIK FŐDÍJ:

Bódai Miront

log store tüzifa-tároló
50.000.- Ft értékben, a
Csabrendeki Boldogfa Kft.
felajánlásából!

Édesanyja: Molnár Eszter

Sok boldogságot, erőt,
egészséget kívánunk!

Menükártya:

Kínáló tálakon:
- Roppanósra pirított kacsa- és csirkecomb
- Remegős, abált füstölt csülök
- Cigánypecsenye „Arany Oroszlán” módra
- Göngyölt karaj fűszervajas sajttal töltve
Köretek:
- Hagymás főtt burgonya
- Rizi-bizi, vegyes savanyúság
Desszert:
- Vegyes süti-tál
Jó étvágyat kívánunk!

Szász Jázmint

CSABRENDEKI

Szeretettel
várunk
mindenkit!

HÍRHARANG
Szerkesztőség vezető:
Mógerné Molnár Judit
Kiadja: Csabrendek
Nagyközség Önkormányzata
Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:
Asperján Nyomda,
Zalaszentgrót

