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Tájékoztató a Képviselõ-testület 2019. május 
29-i ülésén hozott fontosabb döntésekrõl

Óvodai – Iskolai Ballagások

A Képviselő-testület a megbeszélés során 
megtárgyalta és  elfogadta a 2018. évi belső 
ellenőrzésről készült éves összefoglaló 
jelentést valamint Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi zárszámadását.

Elfogadásra került a 2018. évi családsegítő 
és gyermekvédelmi tevékenységről készült 
beszámoló és az önkormányzatok 2018. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló átfogó értékelés.

A Testület elfogadta a Csabrendeki Kul-
turális és Sport Egyesület 2018 évi beszá-
molóját.

A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde veze-
tésére benyújtott pályázat elbírálása értel-

mében a Képviselő-testület Futó Zsuzsanna 
tapolcai lakost bízza meg az intézmény 
vezetői feladatainak ellátásával 2019. jú-
lius 1. napjától 2021. július 1. napjáig, az-
zal a feltétellel, hogy ez idő alatt vállalja az 
intézményvezetői szakképzettség megszer-
zését.

Nyirespusztai falunap megrendezésével 
kapcsolatban döntés született a rendezvény 
pénzbeli és eszközökkel való természetbeni 
támogatásáról.

A Testület döntött a Csabrendek 1400/18 
hrsz-ú ingatlan (lakótelek) kedvezményes 
értékesítéséről.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásáról szóló pályázat 
kivitelezési munkálataira (Ibolya utca 
aszfaltozása) beérkezett ajánlatokról és 
önerő igazolásáról döntött a Testület. A 
kivitelező a legalacsonyabb ajánlatot adó 
Gáz-Coop Kft lesz. A felújítás teljes össze-
ge: 22.821.584,- Ft. Az elnyert támogatás 
összege: 15.000.000,- Ft, a vállalt önerő: 
7.821.584,- Ft. A felújítás munkálatai a nyár 
folyamán elkezdődnek.

Döntés született az Önkormányzati fela- 
datellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tásáról pályázati felhívásra pályázat benyúj-
tásáról. A projekt keretében az önkormány-
zat a tömegközlekedés által nagy mértékben 
igénybe vett 304/1 hrsz-ú – Rákóczi utca – 
belterületi utat szeretné felújítani.

2019. június 13-án csütörtökön 16 órakor 
a Mese-domb Óvoda ballagási ünnepsége 
zajlott a Művelődési Ház nagytermében. 
25 kisgyermek búcsúzott el Csehné Varga 
Éva, Németh Eszter óvónőktől, Csehné 
Baráth Noémi pedagógiai asszisztenstől 

és Bakosné Sedlák Csilla dajkától. A na-
gyokat a középső csoportosok dallal, 
verssel búcsúztatták. Az elköszönő cso-
port maga is megható műsorral köszönte 
meg az elmúlt évek gondoskodását. A bal-
lagó óvodások egy különleges ajándékkal 

távozhattak. Az óvoda 
öreg gesztenyefája „fi-
ait” vagyis gesztenyefa 
csemetéket vihettek 
haza örök emlékül.
2019. június 15-én 
pénteken 10 órakor az 
Általános Iskola 8. osz-
tályos tanulói vettek 
búcsút iskolájuktól, 
tanáraiktól. 28 végzős 
tanuló fejezte be tanul-
mányait a helyi intéz-
ményben és mondott 

köszönetet az osztályfőnököknek, Szi-
Miklós Judit, Mezeiné Németh Erzsébet 
és Tarrné Bardon Zsuzsanna tanárnőknek. 
Az elköszönő diákoknak ezúton is sok 
sikert kívánunk!
„Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!”

(William Blake)
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Édesanyák köszöntése
Az anyák napja világszerte ünnepelt alka-
lom, amelyen az anyaságról emlékezünk 
meg. A különböző országokban más és 
más napokon ünneplik, Magyarországon 
május első vasárnapján. Hazánkban 1925-
ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 
az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet 
hagyományaival összekapcsolva.
Községünkben az Anyák napi műsor 2019. 
május 5-én, vasárnap délután zajlott. A 
megjelent édesanyákat, nagymamákat Kiss 
Sándor képviselő köszöntötte szívhez szóló 
gondolatokkal. Az ünnepség fő szereplői 
már évek óta hagyományosan a Mese-domb 
Óvoda középső és nagycsoportos gyerme-
kei. Óvodások és nevelőik sok gyakorlással 
készülnek ez ünnepre, hogy a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelelően szín-
vonalas műsorral tudják köszönteni az édes-
anyákat, nagymamákat. 
Az óvodások műsorát a Kid Dance Egyesü-
let tánccsoportjainak bemutatói, Dobos 
Janina éneke, Kiss Annabella és Kötél 
Bálint rövid jelenete valamint a felnőtt szín-

játszó csoport tagjainak szavalatai tették 
teljessé. Minden fellépőnek, szereplőnek és 
felkészítőnek ezúton is nagyon köszönjük a 
megható műsort!
Május első hetében az esős időjárás miatt 
nem tudtuk megejteni a 2018-ban született 
csabrendeki gyermekek részére az Ün-
nepélyes Rózsaültetést. E jeles eseményre, 
többszöri módosítás után, június 4-én délu-
tán került sor. 23 tő rózsa került elültetésre, 
amelyből 6 kivétellel, mind maguk a csalá-
dok tették meg nagy örömmel. A megjelen-
tek részére az emléklapokat Auer László 
alpolgármester adta át. A rózsaültetés után 
egy kis játékra beszélgetésre, falatozásra 
volt lehetőség a Művelődési Házban. Az 
újság hasábjain keresztül is kívánjuk, hogy 
erőben, egészségben, boldogságban cse-
peredjenek a gyermekek! 

M. Molnár Ildikó műv.szervező 

„Nem csak a húszéveseké a világ...”
Közösségünk, – a NOSZTALGIA BARÁTI KÖR – 2018. ok-
tóberében alakult. Taglétszámunk 60 fő, valamennyien nyugdíja-
sok vagyunk. Havi rendszerességgel tartott összejöveteleinket 
különböző programok színesítik. 
Ismerkedtünk gyógynövényekkel, azok jótékony hatásaival. Az ad-
venti időszakban mézeskalács figurákat díszítettünk, segítettük a 
Művelődési Ház programjainak lebonyolítását, részt vettünk a For-
rás Női Kar előadásán.
Elsősegély-nyújtással kapcsolatos ismereteinket frissítettük, 
bővítettük. Megismerkedtünk a germán gyógytudomány rejtel-
meivel, valamint a mágnes terápiás eszközök szervezetre gyakorolt 
hatásaival. Minden alkalommal 1-1 vendég előadó szakembert 

hívtunk foglalkozásainkra. Tavasszal részt vettünk az önkéntes 
szemétgyűjtési akcióban. 
Az egészséges életmód jegyében hetente tornáztunk. Vasár-
naponként hosszú sétákat tettünk az erdőben, hegyoldalban, 
gyönyörködtünk lakókörnyezetünk szépségeiben. Ellátogattunk 
a nemeshanyi vízimalomba, megcsodáltuk a jeli arborétum szín-
pompás rododendronjait. A veszprémi Petőfi Színház művészei 
előadásában két remek darabot tekintettünk meg. Napjainkban 
tervezzük balatoni hajókirándulásunkat. Tartalmas, eseménydús 
időszakot tudhatunk magunk mögött, közösség-építő élményekkel, 
színes programokkal. 

Május végi összejövetelünk rendhagyó a NOSZTALGIA BARÁ-
TI KÖR életében. Ez alkalommal meghívtuk a „Vadvirág” Nyug-
díjas Klub tagjait, közös ünneplésre. Nagy öröm volt számunkra 
megtisztelő jelenlétük! A rendezvénysátor adott otthont a meghitt 
találkozónak, a jó hangulatú eseménynek. Köszönet az Ön-
kormányzatnak az ebédhez szükséges hozzávalókért, a KÖZSZER 
alkalmazottainak a sátor-szerelési munkálatokért, valamint tagjain-
knak a sok-sok egyéni felajánlásért, aktív tevékenységért! Kedves 
vendégeinket pince-pörkölt ebéddel vártuk. Hegedűs Árpád bácsi 
által elmondott asztali áldás szövege és az előadásmód egyaránt 
felejthetetlen számunkra! Baráth Ferencné – Erzsi néni, 91. életévé-
ben – ének-előadással, és korát meghazudtoló színészi képességével 
ajándékozott meg bennünket. 
A délután kellemes hangulatban telt, baráti beszélgetésekkel, élmé-
nyek felidézésével.
Régi korok – albumba rendszerezett – fotóit nézegetve könnyek 
szöktek szemünkbe…. az emlékezés boldog-szomorú érzése okán. 
A „VADVIRÁG” Nyugdíjas Klub közel negyedszázados működése 
példaként szolgál számunkra!
A munkában eltöltött évtizedek után is szeretnénk tartalom-
mal megtölteni mindennapjainkat. Továbbra is fontos a közösség-
hez tartozás érzése, a kikapcsolódás, programok, tevékenységek 
szervezése. 
Szeretettel várjuk sorainkba minden kedves, érdeklődő nyugdíjas-
társunkat! 

A „NOSZTALGIA BARÁTI KÖR” tagjai nevében:  
Menyhártné Tanai Edit

Egyesületünk 2019. május 25.-én szombaton tartotta II. Gyermeknapi horgászversenyét, valamint egyúttal helyszínt biztosítottunk a Ba-
kony-Balaton Horgász Szövetség „Ifjúsági horgászviadalának” is. A gyermeknapi horgászversenyen két kategóriában, általános iskolai 
alsós, illetve felsős gyermekek mérhették össze halfogási tudományukat. Az Ifjúsági kategóriában már középiskolában tanuló gyerekek 
versenyezhettek, négytusában. A négytusa verseny elemei: 2 óra horgászat, szellemi vetélkedő, casting (horgászbotos célbadobás), vala-
mint horgász-szerelék készítés. A versenyek fő célja, hogy a gyerekekkel megkedveltessük a horgászatot, amely a jó levegőn, természeti 
környezetben, egészségesen eltöltött idő. Ezen kívül nagyon komoly a tét! A gyermekversenyek tekintetében sikeres pályázatot nyújtot-
tunk be a Magyar Országos Horgász Szövetséghez (MOHOSZ), melynek eredményeként az alsós, illetve felsős kategóriában is az első 
három helyezettnek bot+orsóból álló díjakat tudtunk átadni több mint 75.000.- Ft értékben. Természetesen minden induló gyermek kapott 
tárgyjutalmat a „Fehér Amúr” sümegi horgászbolt tulajdonosának Dobrovits Krisztiánnak köszönhetően. Az Ifjúsági horgászviadalon még 
nagyobb volt a tét! Itt is az első három helyezett profi horgászfelszerelést nyert, de ezen kívül mindhárman meghívást kaptak a MOHOSZ 

országos ifjúsági táborába. Itt minden megyei szövetségből 3 fő Ifi vesz részt egy hét ingyenes 
táborozással egybekötött országos viadalon, ahol nemzetközi táborozási lehetőség is nyerhető! 
Kiegészítésképpen légpuska lövészet, lengőteke, casting versenyeken is részt vehettek a gyere-
kek, ahol sok-sok édesség is gazdára talált. Reggelire friss kakaós csigát, az ebédre készült 
gulyáshoz „Megyeri kenyeret” fogyaszthattunk a Francia pékség, vezetője, Turcsi Péter jóvol-
tából. Az eredmények:

A 30 éves Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület hírei

30 ÉVES EGYESÜLETÜNK   
XVIII. DARVASTÓ-KUPA  
ÜNNEPI HORGÁSZVERSENYÉT         
2019. június 30-án vasárnap tartja 
az Egyesület által bérelt „Holczer-
tavon”. A versenyen férfi, női, ifi, és 
gyermek kategóriában lehet nevezni 
a helyszínen. Minden kategóriában 
értékes tárgyjutalmat adunk fő 
támogatónk, Szalai Péter, Agro-
világ Husqvarna szaküzlet Sümeg 
támogatásával, valamint Lakatos 
Károly jóvoltából, aki a szlovákiai 
Nagyfödémesen üzemelteti EKO-
PARK RELAX horgásztavait, külön 
pénzjutalom került felajánlásra. 
A kupagyőztes, aki kategóriától 
függetlenül a legtöbb gramm halat 
fogja 100 €URO, a női kategóriában 
legtöbbet fogó pedig 30 €URO kész-
pénzt kap! Részletes kiírás a   
www.csabrendek-sumeg-she.hu  
oldalon és a facebook-on!

Hegedüs Ákos HE titkár

ALSÓ TAGOZATOS FELSŐ TAGOZATOS

NÉV LAKCÍM HELYEZÉS NÉV LAKCÍM HELYEZÉS

Palkovics Máté Herend I. Végh Dávid Csabrendek I.

Osbáth Ákos Dörgicse II. Vági Bálint Csabrendek II.

Kovács Richárd Dabronc III. Kovács Boglárka Dabronc III.
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Sikeres használtelem  
és mobiltelefon gyûjtés
A PontVelem Nonprofit Kft. által meghirde-
tett 2019. évi, a Fenntarthatósági Témahét-
hez kapcsolódó, 6 hetes tavaszi időszaki 
használtelem és mobiltelefon gyűjtő verse-
nyén iskolánk, illetve tanulóink szép ered-
ményeket érek el. A gyűjtött elem és kis 
akkumlátor mennyiség (2324 kg) alapján 
országos I. helyezett, a súlyozott, egy tanu-
lóra vetített tömeg (9,56 kg/fő) alapján, 
III. helyezett lett iskolánk. A leadott tele-
fonok és e-kütyük kategóriájában (566 db) 
I. helyezést, az egy tanulóra eső telefonok 
mennyisége (2,33db/fő) alapján szin-
tén I. helyezést értünk el. Három tanulónk 
az egyéni gyűjtésben is országos díjazott 
lett. Komora Dominik 6. a osztályos tan-
uló elemgyűjtésben I. helyezett (1705 kg). 
Filipánics Anna 2. osztályos tanuló pedig 

XII. helyezett lett (225kg). Sárközi Krisz-
tián 6.a osztályos tanuló telefon, és e-kütyü 
gyűjtésben ért el I. helyezést (487 db lead-
ott készülék). Iskolánknak és tanulóinknak 
a nyereményeket május 31-én, Budapesten, 
a témahét záró gáláján adták át ünnepélyes 
keretek között. Kiemelkedően sikeres volt 
az éves begyűjtésünk is. Országosan máso-
dik, illetve megyei kategóriában első helyet 
szereztünk 4474 kg elemmel. Országosan 
első, valamint megyei szinten is első he-
lyezést értünk el 1354 db mobiltelefon 
készülékkel! Köszönjük az összefogást 
minden gyűjtésben résztvevő, azt segítő 
diáknak, szülőnek, kollégának, Csabrendek 
lakosságának!

Németh György 
iskolai programkoordinátor

Az Országos Technika-
verseny döntõjén voltunk
XX. Országos Technikaverseny, Tokajon rendezett országos döntőjén iskolánkat Filipánics 
Kristóf, Vági Bálint és Vitai Máté 7. b osztályos tanulók képviselték 2019. május 31-én 
és június 1-én. Kezdő csapatként, szépen teljesítettek diákjaink. 7. helyezést értek el az 
elméleti és gyakorlati feladatok megoldását is kérő izgalmas versengésben. Az elkészítendő 
munkadarab egy kormányozható, propelleres katamarán modellje volt. Gratulálunk a csa-
patnak!

Németh György  - felkészítő tanár

CSABRENDEKI 
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Várkastély a Kárpátokban
A Határtalanul program keretében a Csab-
rendeki Általános Iskola 7. évfolyamos ta-
nulóival 2019. május 8-11. között az erdélyi 
Maros folyó környékén jártunk.
Utunk első állomásán, Aradon koszorút he-
lyeztünk el a Szabadság-szobornál, majd a 
Vesztőhelyen emlékeztünk meg az 1848-49-
es szabadságharc hős tábornokairól. Dél- 
után utunkat Máriaradnán folytattuk, ahol 
megnéztük a Kegytemplomot. Ezután Soly-
mos várához kapaszkodtunk fel, ahonnan 
gyönyörű kilátás fogadott minket a szelíden 
kanyargó Maros völgyére.
A második napon a regényes, immáron 
felújított Vajdahunyad várát tekintetük meg 
elsőként. Innen Kolc várához utaztunk, 
ahová hosszú út vezetett fel, de megérte 
az igyekezetet. A vár romjai mellől meg-
csodálhattuk az alant húzódó Zsil völgyét 
és a távolban a még havas tetejű Retyezát 
csúcsait. A nap utolsó helyszíne „magos 
Déva vára” volt, ide felvonóval jutottunk 
fel.
Kirándulásunk harmadik napján Gyulafe-
hérváron jártunk, és az algyógyi református 
templomot kerestük fel, amelynek érdekes 
építészeti stílusáról hallottunk előadást. 
Ezután Torockó falu életébe, történel-
mébe nyerhettünk bepillantást a néprajzi 
múzeumban, és megtekinthettük a torockó-
szentgyörgyi várat is.
Az utolsó napon Kolozsvár nevezetes-
ségeivel ismerkedtünk. A Házsongárdi 
temetőben nemzetiszínű szalagot helyez-
tünk el Apáczai Csere János síremlékénél, 
majd a Farkas utcai református templomban 
jártunk. Utolsóként Sebesvár romjait hódí-
tottuk meg. Itt köszöntünk el a csodálatos 
erdélyi tájaktól és élményekkel eltelve 
vettük immár hazafelé utunkat.
Az útról készült videóösszeállítás és kép-
galéria az iskola honlapján érhető el:
http://e-telepulesek.hu/
iskolacsabrendek/?p=9258



CSABRENDEKI HÍRHARANG2019. Június6

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak 
is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyor-
san és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nem-
csak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és 
környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a ro-
hanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs 
feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és 
egyszerűen nyomon követhető. 
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pont-
járól, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazo-
lás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó 
jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános 
vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A 
lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos 
kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azo-
nosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban 
meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, ha-
gyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, 
az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható 
elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkor-
mányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már 
kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán 
is elérhető. 

Könyvtári Gyermeknap Rudi Bohóccal
Könyvtári gyermeknapi rendezvényünket Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versé-
vel nyitottam meg, majd pár percben meséltem a közönségnek a gyermeknap történetéről, 
fontosságáról.
Aztán egyszer csak megjelent Rudi Bohóc, egy hatalmas színes, lufi mintás bőröndöt 
húzva maga után, de hiába szólongatta Csucsu kutyát, az nem igazán akart bemutatkozni. 
Aztán mégis csak előkerült Csucsu, szerencsére nem pisilt le senkit, nem is ugatott. És, 
hogy még mi került elő a bohóc bőröndből? Volt abban minden. Cirkuszi kötél, esernyő, 
lekvár, tejszínhab, egy hatalmas szelet kenyér, fogat kihúzó rakéta, vizet spriccelő szegfű, 
csupa-csupa vidámság, jókedv, és sok-sok szeretet mind a gyermekek, mind a felnőttek 
felé. 
Az egy órás bohóc parádé alatt nevetésben nem volt hiány, sőt, Rudi bohóc, aki egyben 
cirkuszi „Trapista” is, nevetés nélküli szünetet sem hagyott nekünk. Azt gondolom, va-
lamint a sok-sok pozitív visszajelzés alapján állíthatom, hogy egy fantasztikus, vidám, 
igencsak szerethető gyermeknapi programot sikerült a könyvtárunkba varázsolni ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.
A program a Csabrendeki Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében, a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg.   

Farkas Szabina Judit könyvtáros


