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Tájékoztató a 
Képviselõ-testület 
2019. március  
28-án megtartott 
ülésének fonto-
sabb döntéseirõl
Első napirendi pontként az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének módosításáról 
tárgyaltak a képviselők. A költségvetés mó-
dosítását az óvoda felújításához tervezett 
hitelvelvétel indokolta, melynek ez évre 
történő elhúzódását a B3 Takarékszövet-
kezet késői hitelbírálata eredményezte. 
Jóváhagyásra került az Önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési terve. A tervben 
az előre tervezett közbeszerzési értékhatárt 
meghaladó beruházások szerepelnek, mint 
a belterületi utak, járdák, épületek felújítá-
sa. Egyhangú döntés született a Mese-domb 
Óvoda és Bölcsőde felújításának keretében 
eszközbeszerzésre legalacsonyabb árat adó 
cégek kiválasztására. A beszerzési meg-
bízások a sószoba berendezéseire, óvodai-
bölcsődei eszközök és bútorok beszer-
zéseire, valamint alumínium redőnyök 
beszerzésére irányulnak.
Tárgyalt még a Képviselő-testület a szociá-
lis alapon bérbe adott bérlakások bérlőinek 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról.

Anyák hete – Közösségek hete
Május 6., hétfő 16:30 óra Ünnepélyes Rózsaültetés a 2018-ban született 
csabrendeki gyermekek részére a Községháza mögötti téren.

Május 8., szerda 9 óra A keszthelyi Szemfüles Alapítvány képviseletében 
dr. Pap Éva pszichológus előadása

Május 10., péntek 9 óra Ringató foglalkozás Tóth-Rompos Patríciával
Az előadások a Községi Könyvtárban kerülnek megtartásra.
A részvétel díjtalan! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
Sok szeretettel várjuk az Édesanyákat, 
Nagymamákat 2019. május 5-én, 
vasárnap 14 órakor kezdődő Anyák 
napi ünnepségre a Művelődési Házba. 
A rendezvényen a Mese-domb Óvoda 
és Bölcsőde középső- és nagycsopor-
tos gyermekei, a Kid Dance Egyesület 
csoportjai és a Felnőtt színjátszó cso-
port tagjai szerepelnek.

Folytatás a 2. oldalon

Mentovics Éva: A legszebb ünnepen

Oly fénylő a pillantásod, 
mint égen a csillagok.
Felém nevet kedves arcod, 
ha megjöttem, itt vagyok.

Úgy ölel át féltő karod, 
mint dombok a völgyeket, 
melengető, kósza szellő 
a májusi zöld gyepet.

Kacagásod oly gyöngyöző, 
mint erdőn a kispatak, 
amikor a lombok közül 
csörgedezve kiszalad.

Hangod bársony melegével 
kényezteted lelkemet,
pihentető meséd után 
minden álmom szebb lehet.

Fürgébben ver most a szívem, 
úgy lüktet, és kalapál…
ő is tudja, nincs szebb ünnep, 
e májusi szép napnál.

Minden egyes dobbanása 
jóságodat köszöni,
az én édes, tündérlelkű 
jó anyámat köszönti.

Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testülete és magam 
nevében sok szeretettel köszöntjük a 
községünkben élő Édesanyákat, Nagy-
mamákat! Turcsi József polgármester

Boldog 
Anyák Napját!

Kedvezményezett: Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzat
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regioná-
lis Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága, a TOP-3.2.1-15 Önkormány-
zati épületek energetikai korszerűsítése 
tárgyú felhívást tett közzé, melyen CSAB-
RENDEK NAGYKÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATA több, mint 12,73 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert
CSABRENDEK NAGYKÖZSÉG ÖN-
K O R M Á N Y Z ATA P Á LY Á Z AT O T 
NYÚJTOTT BE 2016. 06. 30. NA-
PON A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS-

Csabrendeki 
Általános iskola 
energetikai  
korszerûsítése
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„Varázsének” Verses-zenés koncert 
a Magyar Költészet Napján”
2019. április 11.-én, a Magyar Költészet 
Napján, a három tagú Holló Együt-
tes vidám koncertjének fül,-és szemtanúi 
lehettünk! A zenés rendezvény közön-
ségét elsősorban a helyi általános iskola 
alsó tagozatos osztályai, a helyi óvoda 
négy csoportja, tanítók, óvónők és dajkák 
tették ki, azonban érkeztek az előadásra 
egészen pici, még karon ülő kicsik is 
szüleikkel. Az egy órás koncert mindvé-
gig közös énekléssel, tapssal, nevetéssel, 
jókedvvel telt, a többnyire gyerekekből 
álló, több mint 200 fős közönség hosszan-

tartó tapsolással és a „vissza-vissza” sza-
vak kiabálásával kiharcolta magának a 
ráadás dalt! „Ezt sosem fogom elfelejte-
ni” – mondta egy kisiskolás. Azt gondo-
lom, sokan így vagyunk ezzel!
Nagyszerű, élménydús, vidám előadás 
részesei lehettünk, Weöres Sándor leg-
népszerűbb verseit fantasztikus zenei alá- 
festéssel hallhattuk. Településünkön  
méltó képpen ünnepeltük meg a Magyar 
Költészet Napját!

Farkas Szabina könyvtáros

Településünkön egy nyertes pályázat keretében új prog-
ram vette kezdetét. Csabrendeken a közösségfejlesztés 
folyamata már elkezdődött. Most folynak a közösségi 
beszélgetések, ezeken az alkalmakon bemutatjuk az 
érdeklődőknek a már felmerült ötleteket, problémákat, 
majd közösen eldöntjük, megbeszéljük, hogy a felmerült 
gondolatokból, programokból melyeket tartjuk a leg-
fontosabbnak, amit érdemes együtt megtervezni, majd 
megvalósítani.
Az elmúlt időszakban megtartott lakossági beszélgetések 
alkalmával 2-2 területet részletezünk:
Faluszépítés:
• közterületek rendezettségének fokozása,
•  túraútvonalak kitisztítása – tanösvény (pl. bányamúze-

um, Fehérkövek-erdőrezervátum), 
• szélesebb tájékoztatás, kiadvány/térkép készítés
• önkéntes szemétszedés szervezése – Te Szedd!
•  őshonos díszfák ültetése – Gyuri bácsi 40 db hárscse-

metét ajánlott fel
•  pihenőpontok, padok, szemetesek kihelyezése,  

pl. Katonaháznál
Hagyományőrzés:
• tudásátadás és értékfeltárás – értékőr mozgalom
• hagyományőrző programok
• gyermek és felnőtt kézműves foglalkozások 
• felnőtt néptánc és énekkar
• 60. éves az iskolakert- fűszernövények
• helyi ízek gyűjtése– gasztronómia
• családfotózás elindítása 
• Mesélő Kúriák rendezvény folytatása
Fiatalok bevonás/megtartás: Legyen, aki megszólít! 
• néptánc
• illem és etikett oktatása
• könyvtári foglalkozások
• értékőr program
• borászat megismerése
• főzőtanfolyam, versenyek
• helyi szakmák megismerése
• e-sport klub, biztonságos internet használat
• csillagászat
Sport és egészség:
• paintball, airsoft 
• témahetek szervezése, előadások a szabadban
• petanque, asztalitenisz, női foci, gyógytorna
• segítségkérés/segítségnyújtás ismeretek
• baleset- és betegségek megelőzésről előadások
• önvédelem oktatás
Közösségek Hete – helyi lehetőségek megismerése, 
megismertetése, közösségek bemutatkozásának 
lehetősége!
Turizmus:
• tájékozódási lovas, kerékpáros, gyalogos versenyek – 

térképeket kaptunk!
• információs táblák kihelyezése
• több pihenőpont, parkoló
• faluház, falumúzeum 
• komplett tanyasi-projekt – a gazdálkodás jeles napjai
• divatbemutató egy felújítás alatt álló kúriában
• népzenei bemutató
• éjszakai túrák, versenyek
Gasztronómia:
•  hagyományos- és modern főzési ismeretek, modern 

sütemények
• gasztronómiai bemutató és tanfolyam
• borászati ismeretek
• Kell egy Fesztivál!
Márton-napi bortúra / Mesélő Kúriák / Szüreti Vigasság 
(Falunap) / vagy egy teljesen új ötlet?
Kapcsolatok, kommunikáció:
•  település életébe való bevonás, aktív részvételre ösz-

tönzés
•  a vezetőség és a lakosság közti kommunikáció javítása, 

együttműködések és közös érdekek erősítése
• vélemények felmérése 
•  jobb információ átadás és tájékoztatás, propaganda, 

személyes beszélgetés
• honlap fejlesztése
• több hirdetőtábla
• jobb minőségű plakátok
• események időben való meghirdetése

Szemléletformálás, ismeretterjesztés:
•  ismeretterjesztő, oktató jellegű előadások: kertészke-

dés, bio gazdálkodás, egészségmegőrző előadások, 
gasztronómiai ismeretek, falusi turizmus képzés

• generációk közti különbségek csökkentése
• barkácsolás, ház körüli praktikák megismerése

A közösségi beszélgetések ötleteit, eredményeit  
felhasználjuk:
• a Cselekvési terv
• Rendezvénynaptár elkészítéséhez.

A következő Lakossági beszélgetésre május 2-án kerül 
sor 17:30 órakor a Községi Könyvtárban, amely során 
Turizmus és Programok, rendezvények témakör lesz 
terítéken.
Tapasztalható, hogy alkalomról alkalomra újabb 
érdeklődők csatlakoznak. 
Bízunk abban, hogy a közösségi összefogás tovább 
erősödik és kitart a 3 éves folyamat évéig!

További információ: 
M. Molnár Ildikó projektmenedzser (06-20/3880-989)

Folytatás az 1. oldalról

TOP-5.3.1-16-VE1 – 2017 - 00009 - 
A helyi identitás és kohézió erősítése – Értéket Őrzünk - Csabrendek 

TOP közösségi beszélgetések

FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
KERETÉN BELÜL A TOP-3.2.1-15 ÖN-
KORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENER-
GETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÁR-
GYÚ FELHÍVÁSRA, MELY PÁLYÁZAT 
2017. 09. 07. NAPON, A TOP-3.2.1-15-
VE1-2016-00031 KÓDSZÁMMAL TÁ-
MOGATÓ DÖNTÉSBEN RÉSZESÜLT. 
A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGA-
TÁS ÖSSZEGE: 12 730 988,- Ft 
A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 
100 %-OS.

A projekt során a Támogatási szerződésben 
vállalt valamennyi tevékenység megvaló-
sult:

* Projektelőkészítési tevékenység: Projekt-
terv készítés, energetikai feladatok és ener-

getikai dokumentáció elkészítése, valamint 
beruházást támogató engedélyezési szintű 
tervek készítése
* A módosított műszaki szakmai tartalomra 
beszerzési eljárást lefolytattunk le, melynek 
eredményeként az upStream Kft. lett a nyer-
tes ajánlattevő kivitelező. A Csabrendeki Ál-
talános Iskola (8474 Csabrendek, Kossuth 
utca 14. HRSZ.: 335), mint megvalósítási 
helyszín vonatkozásában egy 20 kWp név-
leges teljesítményű napelemes rendszer AC 
oldali kapcsolószekrény került kialakításra, 
a hálózat fázisaira történő csatlakoztatás 
céljából 1 db kismegszakítóval, túlfeszült-
ség védelemmel és leválasztó kapcsolóval; 
továbbá 1 db 15 kW-os teljesítményű oszt-
rák Fronius SYMO 15.0-3-M-light típusú, 
valamint 1 db 5 kW-os teljesítményű oszt-
rák Fronius SYMO 5.0-3-M-light típusú in-
verterek kerültek felszerelésre. A Napelem-
es rendszert 76 db KS-270 P típusú 270 Wp 

teljesítményű polikristályos napelem modul 
alkotja (270 Wp teljesítménnyel, EN 61730, 
IEC 61215 megfelelősséggel, minimum 
20 évre minimum 80%-os teljesítményga-
ranciával), amelyek tetőre rögzítése acél/
alumínium tartószerkezettel történt.
*  Projektmenedzsmenti tevékenység ellá-

tása
* Műszaki ellenőri tevékenység ellátása
* Képzési tevékenység
*  Kötelezően ellátandó nyilvánosság bizto-

sítása

A projekt kezdési időpontja: 
2017. 11. 01.

A projekt befejezésének időpontja: 
2018. 12. 31.

Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Ál-
lam és az Európai Unió támogatásáért.

Csabrendeki Általános iskola energetikai korszerûsítése
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„Digitalizáció az 
aktív idõsekért”
Február és április közepén már elindult 
két internetes képzés 65 év feletti lakosok 
részére a könyvtárban. A 12 alkalom során 
a résztvevők megismerkednek a digitális  
eszközök alapvető használatával. A prog-
ram végére az idősek képesek lesznek in-
terneten információkat keresni, alapvető 
ügyeket intézni online, közösségi médiát 
és videó telefonálást használni. A részvétel 
díjtalan! Várjuk a további jelentkezőket, 
mert májusban új képzést indítunk.
Érdeklődni Molnár Ildikó művelődésszer-
vezőnél lehet személyesen vagy a 06-
20/3880-989 számon

Mesevetélkedõ
Az Általános Iskola alsó 
tagozatos tanítói szervezé-
sében már 16. alkalom-
mal került megrendezésre 
a Mesevetélkedő a 3. és 4. 
osztályos tanulók részvé-
telével. 15 csapat érkezett 
a versenyre, köztük 2 csa-
pat testvértelepülésünkről, 
Nagyfödémesről, de érkez-
tek csapatok Gógánfáról, 
Káptalanfáról és Nyirádról 
is. A feladatok ez alkalom-
mal a klasszikus, egyre 
kevésbé ismert, már-már 
elfeledet mesékhez kapcsolódtak, mint a 
Hófehérke és a hét törpe, Csipkerózsika stb. 
Külön pontozásban részesültek a csapatok a 
mesékhez készített ötletes bábok értékelése 
során. A megmérettetést ez alkalommal is 
csabrendeki csapat nyerte. Ruska Ibolya 

tanítónő által felkészített 4. b osztályos 
csoport vívta ki magának az első helyet, 
név szerint Bellai Fruzsina, Farkas Hanna 
Virág, Gyalog Edvárd, Zalán Zsófia. Ezúton 
is szeretettel gratulálunk a győztes csapat-
nak!                 Molnár Ildikó műv.szervező

Figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Családsegítő Szolgálat elköltö-
zött. 
Új helyünk Csabrendek Árpád utca 
3. (régi védőnői szolgálat helye), veze-
tékes telefonszámunk megváltozott. 
Az új telefonszám: 06 87 553 033 
Ezután is várjuk kedves ügyfeleinket! 

Tisztelettel: 
Családsegítő Szolgálat dolgozói

Élménybeszámoló
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Lezajlott 
első Rallycross Országos Bajnoki futa-
munk március 30-31-én a Szlovákiarin-
gen. Nagyon izgalmas, eseményekben 
dús, de sikeres hétvégét tudhatunk ma-
gunk mögött, hiszen megszereztem kat-
egóriám (MK1400) harmadik helyezését. 
A technika ördöge végig próbált ellenünk 
lenni, hiszen már a szombati nap kezde-
tén váltó gondok voltak, ami végig is kí-
sért minket mind a két napon. Egy motor 
tartó is leszakadt sajnos, de kitartottunk 
és küzdöttünk. Folyamatosan gyorsultam 
a hétvége alatt és a vasárnapi nap bíztató 
eredményeket tudtam autózni. Célunk a  
helytállás volt, és a várakozásomat sikerült 
a 3. hellyel felül múlni. Köszönöm a sok jó 
szót! A családom és barátaim szurkolását. 

Továbbra is nyomon tudtok minket követni 
a Facebook Suzuki rallycross team közös-
ségi oldalunkon. Remélem mihamarabb ta-
lálkozunk a versenypályán!

Vigh Norbert 


