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HÍRHARANG
CSABRENDEKI

Trianon 101. évfordulója

Budapest feketébe öltözött. A 
zászlókat félárbocra eresztették. 
Az újságok gyászkeretben jelentek 
meg. Az üzletek zöme, az isko-
lák és a hivatalok zárva voltak. A 
buszok és a villamosok megáll-
tak. A fővárosban és mindenütt 
Magyarországon zúgtak a haran-
gok. A magyarok öt percig csend-
ben álltak.
A háborúban vesztes Magyar 
Királyság és a háborúban győz-
tes antant szövetség hatalmai 
(Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Olaszország) között lét-
rejött békeszerződés, amely töb-
bek között az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlása miatt meghatározta 
Magyarország és Ausztria, Románia, vala-
mint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait.
A veszteséget, a megaláztatást, a törvénnyé 

tett törvénytelenséget egyetlen magyar sem 
tudta feldolgozni. 
Trianon – jelképe a szétvágott életeknek és 
családoknak, szétszabdalt falvaknak, váro-
soknak.

1920-ban Magyarország elve-
szítette területének kétharmadát. 
Népessége 18 millióról 7 és fél 
millióra zsugorodott. Több mint 
három millió magyar került a 
határon kívülre. Románia egyedül 
nagyobb területhez jutott, mint 
amekkora Magyarországnak meg-
maradt. Gabonatermő területeink 
jelentős része, erdeink 90 százalé-
ka, vasúthálózatunk kétharmada a 
szomszédos országokhoz került.
Június 4-ét, az Országgyűlés 
2010-ben a Nemzeti Összetarto-
zás Napjává nyilvánította.

Amennyiben a szabályozások 
engedik, 2021. június 4-én  
községi megemlékezést tartunk  
a Kopjafánál.

IPARI PARK LÉTESÍTÉSE  
Csabrendeken 
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata visszavásárolta a település hatá-
rában található, 5 ha nagyságú iparterületet. A beruházás célja, hogy az  
5 ha nagyságú területen ipari park létesüljön, amely megfelelő környezetet 
kínál az üzleti tevékenységek széles körének végzéséhez.
Kimérésre kerülnek kisebb-nagyobb területek, melyeket az önkormány-
zat vállalkozók részére eladásra kínál. A terület ilyen úton történő 
hasznosítása alapvetően járulna hozzá Községünk gazdasági fejlesztéséhez 
és munkahelyek teremtéséhez. Jelen fejlesztéssel cégeknek szeretnénk 
segíteni, hogy helyben tudjanak működni és a helyi lakosokat tudják al-
kalmazni, ezzel csökkentve az ingázók számát és a munkanélküliségi rátát. 

Várjuk olyan Csabrendeki és környékbeli vállalkozók jelentkezését, akik gazdasági tevékenységet  
szeretnének folytatni hamarosan kialakításra kerülő ipari parkunkban.  
Bármilyen kérdés esetén keressenek bizalommal a következő elérhetőségeken:  
Molnár László polgármester +36-20/403-1532, Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező +36-20/388-0959

A történelmi Magyarország sorsát megpecsételő, a 20. század legnagyobb magyar nemzetvesztését és történelmi tragédiák sorát 
előidéző trianoni diktátumot 1920. június 4-én, az első világháború lezárásaként írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában.

Százegy évvel ezelőtt – június 4-én – Magyarország gyászolt.
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Polgármesteri hatáskörben  
április hónapban hozott döntések

• Csabrendek, 923/1 helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben a 8474 Csabrendek, 
Széchenyi tér 13. szám alatt található „kivett 
filmszínház” megnevezésű ingatlanon lévő 
épület 80 m2 alapterületű része pályáztatás 
nélkül hasznosításra került. A Solar Home 
System Kft-nek (2145 Kerepes) került bér-
beadásra az ingatlanrész bruttó 60 000 Ft/
hó díjért 2022. április 30-ig.
• Csabrendek FC részére 1 000 000 Ft vissza 
nem térítendő pénzbeli működési támoga-
tás, valamint természetbeni támogatás lett 
odaítélve akként, hogy 2 db 9 személyes 

gépjárművet a 2021/2022-es bajnoki évad-
ban idegenbeli mérkőzésekre a támogatott 
szervezet használatába adja úgy, hogy a 
hasznosításból eredő díj megfizetési kötele-
zettséget 300000 Ft összegig nem érvényesí-
ti a támogatott szervezettel szemben.
• Dr. Vitus Ernő háziorvos távozását köve-
tően 2021. május 1-jétől 2021. június 30-ig 
Dr. Borbély Katalin háziorvos látja el Csab-
rendek I. és II. számú háziorvosi körzetei-
ben helyettesítéssel a háziorvosi feladatokat. 
• Az önkormányzat szükségét látta egy 
olyan területnek, ahol a közmunkaprog-

ramhoz, vagy egyéb munkálathoz beszerzett 
ömlesztett anyagokat tárolni tudja. A tele-
pülés szélén történő elhelyezkedése miatt 
a megvásárolt ingatlanok közül az 1801/2 
hrsz. ingatlan alkalmas volt arra, hogy a 
fenti célra kb. 0,5 ha területet kijelöljön és 
az a vagyonvédelem érdekében bekerítés-
re kerüljön. A 300 fm hosszú kerítés kivi-
telezésére a legkedvezőbb árajánlatot adó 
vállalkozó, a Varga Tibor (8475 Szentim-
refalva) által benyújtott, bruttó 1.163.828,-
Ft összegű ajánlata került elfogadásra. A 
Képviselő-testület a kivitelezés költségének 
fedezet összegét, a 2021. évi tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
• Patka Zsolt György lakos részére a Csab-
rendek, Csabi u. 6/C. szám alatti bérlakást 
ismételten bérbe adásra került 2022. április 
30. napjáig.

Rózsák  
a babáknak

Április 22-én, a Föld napja alkalmából szemétszedést hirdetett az 
Önkormányzat. Kértük a lakosságot, hogy fogjunk össze tisztább 
környezetünk érdekében és segítsenek, hogy közösen meg tudjuk 
tisztítani bel- és külterületeinket. Gyűjtőzsákokat, védőkesztyűt 
az Önkormányzat biztosította. Láthatósági mellényről, mindenki 
maga gondoskodott. Nagy örömmel tapasztaltuk a regisztráció 
során, hogy milyen sokan szívükön viselik lakókörnyezetüket. 
Több mint 120-an gyűjtöttek szemetet az akció napján párokban, 
kisebb csoportokban. Voltak, akik délelőtt és voltak, akik délután 
dolgoztak. A kora esti eső többek munkáját megszakította, de 
lelkesedésüket nem, mert pénteken és szombaton is folytatták 
a kiszemelt terület rendbe tételét. Sőt, Nagytárkánypusztán egy 
külön napot, május 1-je délutánját szemelte ki a lakóközösség 
közterületeik megtisztítására. A lelkiismeretes önkéntesek mun-
káját csokoládéval, kis ételcsomaggal köszöntük meg.  
A jól végzett munka eredménye közel 30 m3 szemét. Öröm ez a 
mennyiség annyiban, hogy látható a szorgalmas munka eredmé-

nye, de valójában bosszant és szomorúsággal is tölt el bennünket, 
hogy vannak embertársaink, akik ennyire nem tisztelik a termé-
szetet. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról az Önkormányzat 
gondoskodik saját költségvetése terhére, amit már nem először 
tesz meg az idei évben. 
Nagytárkánypusztán is szervezkedett a lakosság, ők május 1-jén 
délután igyekeztek megtisztítani a településrész közterületeit. 25-
en dolgoztak szorgalmasan gyerekek és felnőttek közösen. Gye-
rekek egymást közt arról beszélgettek, milyen ciki más szemetét 
felszedni, de volt, aki azzal reagált erre, hogy az még cikibb, hogy 
sokan eldobják a szemetet. A lelkes önkéntesek már azt is elhatá-
rozták, hogy a hulladékgyűjtési akciót ősszel is megszervezik.
Molnár László polgármester és a Képviselő-testület nevében 
ezúton is köszönjük az általános iskola, az óvoda, a hivatal és az 
önkormányzat dolgozói, a képviselő-testület valamint az önkén-
tes lakosság részvételét!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Föld napján szemetet szedtünk

Korábbi lapszámunkban a Polgármesteri hatáskörben hozott döntések között 
tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megvásárlásra került a régi Vasbolt 
(egykor Hangya) épületének azon része, ami a Sarvaly Zrt. tulajdona volt. Az 
ingatlanrész vétele azért vált szükségessé, mert ha a későbbiekben települé-
sünk arculatát meghatározó felújításra, bontásra kerül a sor, egyszerűbb a 
döntés, ha egy kézben van a létesítmény. Az épület sajnos nagyon leromlott 
állapotban van, tető- és födém szerkezete cserére szorul, a falai vizesek és a 
nyílászárók is rosszak. A magas felújítási költségek miatt a Képviselő-testület 
költségkímélő megoldást keres.
Ezzel kapcsolatban várjuk a lakosság javaslatait, ötleteit,  
észrevételeit, hogy járuljanak hozzá a döntés-hozatalhoz.
A Képviselő Testület ötlete egy termelői piactér kialakítása lenne, a helyi és 
környékbeli termelők számára.
Másik kérésünk, hogy akinek az épülethez kapcsolódóan fénykép vagy egyéb 
dokumentum van a birtokában, jelezze felénk, hogy helytörténeti anyagun-
kat tovább bővíthessük.
Stankovics-Hoffman Barbara kapcsolati koordinátor+36-20-569-1069
Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező +36-20/388-0959
Segítségüket előre is köszönjük!

„Vasbolt” épülete  
megvásárlásra került

Május 3-én hétfőn délután elültettük a „baba rózsá-
kat” a 2020. évben született csabrendeki kisgyerme-
keknek. 25 db rózsatő került a Rózsa utcai játszóté-
ren kialakított ágyásba. A most elkészült rózsaágyás 
már a 10. a községben, ami azt is jelzi, hogy él és 
élni akar településünk. Sajnos, a korlátozások miatt 
a babáknak, családjuknak szóló kis ünnepség és pik-
nik elmaradt, de amint a szabályozások engedik, ezt 
pótolni fogjuk.
Kívánjuk, hogy minden gyermek olyan szép és 
egészséges legyen, mint a kiskert virágai! 
Köszönjük az önkéntesek segítségét!

Molnár Ildikó művelődésszervező
Képen balról jobbra: Bódainé Bardon Judit, Pujcsek Anita, Molnár László polgármester, 
Feketéné Capári Szilvia, András-Kondor Anett védőnő, Varga Károly képviselő

Elsõszülött köszöntése
2021. esztendő első csabrendeki újszülöttjének köszön-
tésére került sor a közelmúltban. Ifj. Kardos Zoltán 2021. 
január 31-én született Ajkán 3240 grammal és 52 centi-
méterrel a család második gyermekeként, 4 éves Liliána 
nevezetű nővére van. Édesanyja Bognár Jennifer, édesapja 
Kardos Zoltán. A kis Zoltán nagyon kiegyensúlyozott fiú, 
egészséges, szépen fejlődő, mosolygós csecsemő. Ezúton 
is jó egészséget kívánunk neki és az egész családnak!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Képen Bognár Jennifer édesanya karjában Zoltánnal  
és Liliána a nagy testvér
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Szépkorúak köszöntése
Május 7-én Hegedüs 
Árpád csabrendeki lakos 
ünnepelte 90. születés-
napját, akinek e jeles 
alkalomból Orbán Viktor 
miniszterelnök aláírásá-
val ellátott Emléklapot is 
átadhattunk. Árpi bácsit 
Molnár László polgár-
mester köszöntötte fel 
virágcsokorral, ajándék-
kosárral. A rövid látoga-
tás ellenére szó esett az 
ünnepelt és a Polgármes-
ter közös szenvedélyéről, 
a vadászatról is. Árpi bácsinak ezúton is jó egészséget kívánunk!

Április 30-án községi májusfa felállítására került 
sor a Községháza mögötti téren. 
A felállítás előtt lehetőség volt szalagokra üzene-
teket írni. Volt aki az érettségizőknek kívánt sok 
szerencsét, volt aki ez alkalommal is édesanyjára 
gondolt. Többen kedvenc idézetüket, dalszöve-
güket írták üzenetként, a kisebbek pedig rajzol-
tak a színes szalagokra. A májusfa felállításában 
a helyi polgárőr és tűzoltó szervezet önkéntesei 
közreműködtek.
Ezúton is köszönjük a segítséget!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Az édesanyák, nagyma-
mák köszöntése gyer-
mekként és felnőttként 
egyaránt nagyon fontos 
alkalom. A korábbi évek-
ben nem csak családi 
körben, hanem községi 
rendezvény során is 
színvonalas műsorral 
ünnepeltünk május első 
vasárnapján. Sajnos a 
tavalyi évhez hasonlóan, 
idén sem volt lehető-
ség községi ünnepség 
megszervezésére a 
járványhelyzet miatt. 
Abban, hogy a közösségi 
köszöntés mégsem ma-
radt el, a helyi színjátszó 
csoport tagjai aktív részt vállaltak. 
Szorgalmasan gyűjtötték a felvételeket 
a gyermekek anyák napi jókívánságai-
ról, amiből videó készült. 37 gyermek 
vállalt szereplést, ami nagy örömet, 
mosolyt és könnyeket csalt minden 
néző arcára a jeles napon.
A közösségi felülete közzé tett Anyák 
napi videóban szereplő gyerekek:
Burbács Bende, Burbács Zsófia, 
Bezerédj Nadin, Busznyák Dalma, 
Busznyáki Mia, Cserti Márk Zoltán, 
Dobos-Nagy Hanna, Dobos-Nagy 
Noémi, Dobos-Nagy Edina, Hege-
düs Viktória, Hegedüs Lili, Hollósy 
Boglárka, Horváth Krisztina, Kalmár 
Jázmin Kíra, Kiss Annabella, Kovács 
Ákos, Kötél Barbara, Kötél Bálint, 
Miklósi-Sikes Nóra, Molnár Jázmin, 

Mühl Léda, Nagy Ágnes, 
Pál Kristóf, Simonyai 
Dóra, Stefanics Eszter, 
Szabó Levente, Szabó 
Sára, Tanai Lili, Tomor 
Ivett, Tomor Tamás, 
Tóth Bence, Tóth Benett, 
Tőtős Kincső, Turko-
vics Teó, Tükör Zalán, 
Velekey Zselyke, Zalán 
Zsófia.
Varázscsepp jelenetben 
szerepeltek: Kiss Anna-
bella, Kötél Bálint
A felvételeket a szín-
játszó csoport tagjai 
készítették: Bakosné 
Horváth Erzsébet, 
Bódainé Bardon Judit, 

Kiss Katalin, Kiss Marianna, Kovácsné 
Bakos Barbara, Németh Krisztina, 
Zimics Zoltánné. 
Videót készítette: Stankovics-Hoffman 
Barbara
Online lehetőség mellett szívekkel is 
üzenhetett bárki édesanyjának, nagy-
mamájának, amelyekből egy Szeretet-
fát készítettünk a község központjá-
ban. Óvodában, iskolában, boltokban 
található dobozokba elhelyezve több 
mint 200 üzenettel és díszítéssel ellá-
tott szív készült Anyák napja alkalmá-
ból. Köszönjük a község aktív részvéte-
lét kezdeményezésünkben!
Reméljük, ha rendhagyó formában 
is, de hozzá tudtunk járulni az ünnep 
örömének megéléséhez!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Anyák napi kívánságok

Hegedüs Árpád feleségével és Molnár László 
polgármesterrel

Gyászhír
2021. év május hónapban  
elhunyt:

Pujcsek Sándorné 

szül. Hegedüs Mária

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

Csabrendeki Falunap 
2021. június 19., szombat

Tavaly ősszel elmaradt falunapi rendez-
vény megtartását tervezi a helyi  
Önkormányzat a közeljövőben. Bízunk  
a korlátozások enyhítésében a rendezvény 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 

Tervezett program:

8 óra Zenés ébresztő
9 óra Szentmise
10 óra Geotúra – Sümegi Kata vezetésével
Rendeki Kézműves Porta – nyitva 9-12 
között. Belépés regisztrációhoz kötött!
Rendeki Levendula Farm – nyitva 9-12 óra 
között: Farmbüfé, állatsimogató,  
(10-11 óra között ingyenes  
jóga foglalkozás Bódis Rebekával)
10 óra Fenyvesi Zoltán országgyűlési 
képviselő és Molnár László polgármester 
ünnepélyes megnyitója, majd
Terepjárós és Motoros felvonulás
12 óra Ebéd
13 óra Kiállítás megnyitó
13-18 óra között a kiállítás megtekinthető 
a Művelődési Ház épületében „Csabrende-
kiek készítették”: Illés József üvegműves 
és Kauffman Zsolt agancsfaragó alkotásai 
láthatók, Retro játék kiállítás, 
14 óra Zumba Bettivel és csapatával
14:30 Kid Dance Egyesület bemutatója
15 óra  „Keresem az Uram”  

– Magdi anyus és Vili bácsi 
vagyis Fodor Zsóka és Várkonyi 
András humoros, zenés műsora

16 óra  Manó-dalok  
– Belényesi Barnabással

16:40 Jó Lacibetyár műsora
17:30  Ügyességi versenyek  

eredményhirdetése
18 óra Tombolasorsolás
18:00 Vacsora
19 óra Sztárvendék: Bereczki Zoltán 
19:30-tól  bemutatkozik a Longstep  

– 4akusztik együttes
20:00 óra  Auróra Fényszínház  

– Lángvarázs – tűzshow
21-04 óra Utcabál – zenél a Part együttes

(Az idei évben a vírusra való tekintettel  
a Főzőverseny elmarad.)
A belépés ingyenes,  
de Védettségi igazolványhoz kötött!
A rendezvény változtatás jogát  
az Önkormányzat fenntartja!  
Megvalósításra abban az esetben kerül, ha az 
érvényben lévő szabályozás lehetővé teszi!

Köszönet
Újabb közösségi tér szépült meg települé-
sünkön lakossági összefogásnak köszön-
hetően. Ezúttal a Millenniumi lakópark 
játszóterén történt nagy terület rendezés a 
lakóközösség önkéntesei által. Görhes Ró-
bert, Tégi József, Vincze Attila, és jómagam 
több alkalommal áldoztunk időt, energiát, 
hogy a játszótér elburjánzott zöld növény-
zetét megritkítsuk, rendbe tegyük. 
Amennyiben a szabályozások engedik, a 
jövőben több hasonló közösségi munkát 
kíván szervezni az Önkormányzat. Molnár 
László polgármester és a magam nevében 
ezúton is köszönöm a munkát!

Tanai István képviselő

Hagyományos ételeink 
Piskóta 
Vannak sütemények, amelyeknek a 
receptjét szájról szájra adják tovább, 
végül bejárja a világot. Ilyen édesség 
a piskóta, amelyet Japánban éppúgy 
ismernek, mint Olaszországban vagy 
hazánkban, azonban eredetileg Portu-
gáliából származik. Szakácskönyvben 
első említése 1605 -ben található. Az 
alap recept 1:1:1 arányban tartalmazza 
a hozzávalókat 6 tojáshoz 6 kanál liszt 
6 kanál cukor kell. Eredetileg búza 
lisztből készült, de étel érzékenyek 
alternatív lisztekből is elkészíthetik.  
Az alap receptnek van vajas és vizes 
változata, jól illenek hozzá a gyümöl-
csök és az olajos magvak,  aszalványok.
Hamarosan itt az eper szezon, ezért 
most egy epres piskóta rolád receptjét 
adom közre, hogy az étel érzékenyeknek 
is kedvezzek glutén és laktóz mentes 
változatban.

Epres piskóta rolád 
6 tojásból piskótát készítünk.
6 tojás sárgáját habosra keverjük 6 
evőkanál kristálycukorral 2 evőkanál 
langyos vízzel és 1 evőkanál étolajjal. A 
tojás fehérjét kemény habbá verjük egy 
csipet sóval, miután elkészült, a tojás 
sárgájához vegyítjük, hozzáadunk 6 evő-
kanál rizs lisztet, amelybe egy késhegy-
nyi sütőport teszünk.
180 C fokra előmelegített sütőben kb. 
12 perc alatt megsütjük, miután megsült 
lisztezett konyha ruhára borítjuk és sor-
dófára feltekerjük így hagyjuk kihűlni.

Krém hozzávalói:
30 dk eper
20 dkg laktóz mentes mascarpone sajt 
2 dl laktóz mentes habtejszín
2 evőkanál porcukor
1 csomag vaníliás cukor
5 teáskanál zselatin 
A zselatint kevés vízben beáztatjuk, a 
habtejszínt felverjük a vaníliás cukorral. 
A mascarpone sajthoz hozzákeverjük a 
porcukrot, a felolvasztott és langyosra 
hűlt zselatint és a felvert tejszínt.
A piskóta tésztát kitekerjük megkenjük 
a krémmel megszórjuk a feldarabolt 
eperrel a konyha ruha segítségével újra 
feltekerjük hűtőszekrénybe tesszük kb. 
2 órára. 
Jó étvágyat kívánok!

Tanai-Kis Ilona képviselő

Közösségi májusfaKözösségi májusfa
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Szeretettel köszöntjük, a 2021. év április  
és május hónapjában született babákat: 

Gyalog Stella
Édesanyja: Márkus Laura

Molnár Nimród
Édesanyja: Papp Erika

Leskovics Zoé
Édesanyja: Berta Barbara

Sok boldogságot, erőt, egészséget  
kívánunk az egész családnak!

Gólyahír

Rejtvénnyel a helyi  
értékek nyomában

Május havi rejtvényünk megfejtését 2021. május 31., 20 óráig várjuk a Művelődési Háznál kihelyezett  
postaládában vagy a csabrendek.konyvtar@gmail.com címre. Várjuk a megfejtéseket!

Április havi újság hasábjain megjelent rejtvény 
megfejtése: BANYAVÁR
Megfejtés sajnos nem érkezett ezen alkalommal.


