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Polgármesteri hatáskörben hozott döntések 2021. február hónapban
• Elfogadásra került a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal 

2021. évi költségvetése.
• Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

kezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről készült 
beszámolója elfogadásra került.

• Jóváhagyásra került a polgármester 2020. évi szabadságának 
igénybevétele.

• Csabrendek és Környéke Szociális Társulás által biztosított sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 5/2017. 
(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására került. A módosí-
tás indoka: a szociális étkeztetés 2021. évi intézményi térítési díja a 
2020. évi intézményi térítési díjjal azonos mértékben, 1000 Ft/ ellá-
tási nap került megállapításra. 

• A beterjesztett szociális, gyermekvédelmi és a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2018. (VI.4.) önkormányzati 
rendeletet módosító rendelet  értelmében 2021-ben sem kell térítési 
díjat fizetni a bölcsődei gondozásért.

• Hegedüs Árpád 8474 Csabrendek, Hegyalja u. 47. szám alatti 
lakos határozatlan idejű bérleti szerződése megszüntetésére került 
sor a lakó kérésének megfelelően.

• Elfogadásra került Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló rendelete. A költségvetés közlése az 
újság hasábjain keresztül téves információkat adna, mivel az adatok 

nagyon összetettek. Kiemelnénk viszont a 2021 évi terveket fejlesz-
tési kiadásokat:

• Elfogadásra került az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről 
szóló rendelettervezet.

• Csabrendek 0479/5 hrsz. alatti külterületi ingatlan - 0.2858 ha 
területű, „szántó” művelési ágú földterület - értékesítésére vonatko-
zó kérelemről jóváhagyásáról született döntés. A vételi szándékot 
Poór Ferenc csabrendeki lakos nyújtotta be. A megajánlott vételár 
335.000 Ft.

• A Csabrendek nagyközség közigazgatási területén működő köte-
lező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzeteinek vélemé-
nyezése során a tervezet támogatásáról született döntés.

• Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület támogatási kérel-
méről született döntés

• Az Önkormányzat Nagyné Horváth Krisztina 8474 Csabrendek, 
Csabi u. 41. szám alatti lakos részére bérbe adta a Csabrendek, Kos-
suth u. 12/G. szám alatti bérlakást 2021. március 1. napjától 2022. 
február 28. napjáig. 

Húsvéti hagyományok
A Húsvét a keresztény egyház egyik leg-
fontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyan-
akkor a tavasz eljövetelének köszöntése 
is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, 
amelyhez világszerte számos népszokás és 
hagyomány kötődik. Húsvét alkalmával 
Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek 
meg. Ennek tiszteletére szerte az országban 
szentmiséket és istentiszteleteket tartanak, 
melyek általában körmenettel zárulnak.

A Húsvétot nagyböjt előzi meg, ami a 
hagyomány szerint a testi, lelki felkészülés, 
elmélyülés ideje.

A negyven napos böjt a 7. szá-
zadtól vált szokássá, hamva-
zószerdától húsvétvasárnapig 
tart, utolsó előtti hete a húsvét-
ot megelőző vasárnap – virág-
vasárnap – Krisztus diadalmas 
jeruzsálemi bevonulásának az 
ünnepe. Ennek emlékére a déli 
vidékeken pálmás, az északibb 
tájakon pedig barkás körmenetet tartanak. 
A virágvasárnapi barkaszentelés egyházi 
eredetű népszokás, de a szentelt barkát 
felhasználták rontás ellen, gyógyításra, 
mennydörgés, villámlás elhárítására is. 

Nyáron nagy viharok idején egy-egy szál 
szentelt barkát vagy szentelt virágot tűzbe 
dobtak a villámcsapás ellen. 
A böjt idején tilos volt a lakodalom, bálok 

Folytatás a 2. oldalon

Vízkárelhárítási terv 1.000.000
Földvásárlás (Széchenyi tér, állami) 8.000.000
Ingatlan vásárlás Kossuth 13. 2.000.000
Szennyvíz 411.000.000
Parkba szökőkút, kültéri óra 3.000.000
Traktorra fűnyíró 5.500.000
Villogó figyelmeztető lámpa iskolához 800.000

Védőnői szolgálatra magzati szívhang vizsgáló 80.000
Szennyvíz: levegőztető elemek cseréje 1.270.000
Művelődési házba kisasztal, fotelok 150.000
Jókai út gyűrűzése, felújítása 10.000.000
Csr-Nagytárkánypuszta Kultúrház tetőfelújítása 2.300.000
Kossuth 12.Önk.lakás felújítása 2.000.000
Iskola melletti járdafelújítás 1.000.000
Csr.-Nyirespuszta útfelújítás 7.000.000
Dózsa út felújítás(folytatás) 15.000.000
Védőnői helyiségbe klíma szerelés 250.000
Szennyvíz: Szivattyú felújítás 1.905.000
Összesen: 472.255.000
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Föld napja - TEGYÉL MA EGY JOBB HOLNAPÉRT!
Tavaszi szemétszedés a Föld napja alkalmából!
             2021. Április  22.
Közös szemétszedésre hívjuk a község lakosságát FÖLD Napja alkalmából, hogy együtt megtisztítsuk 
a településünk kül- és belterületét. Fogjunk össze közösen a tiszta környezetünkért!
Gyűjtőzsákokat, védőkesztyűt az Önkormányzat biztosítja! Láthatósági mellényről, aki tud gondoskodjon! 
A résztvevőket a program végén megvendégeljük! 
Eső valamint a korlátozások fennmaradása esetén a szemétszedés egy későbbi időpontban kerül megrende-
zésre! További részletek és regisztráció: Hoffman Barbara 06-20/569-1069, Molnár Ildikó 06-20/3880-989 

Lassan vége a böjti időszaknak és Hús-
vétkor már újra hódolhatunk mindenféle 
húsos gasztronómiai csodának. Addig is 
álljon itt egy különlegesség a helyi kíná-
latból.
Roston sült csirke rendeki módra tócsiban, 
csőben sütve
Már a név hallatán is összefut szánkban a 
nyál, de igazán akkor leszünk szerelmesei 
az ételnek, ha végigolvassuk e cikket.
A Griff Vendéglő és Pizzéria kínálatában 
szereplő étel igazán attól rendeki, hogy 
helyben készül az étel, rendeki a háziasz-
szony szerepét betöltő fiatal hölgy – Pap 
Bernadett - és attól hagyományos, mert az 
elkészítés mozzanatai sok éves tapasztalat-
ra épülnek, amit a klasszikus, fatüzeléses 

búboskemence bükkfa füstje koronáz meg.
Széll Gábor üzletvezető kérdésemre 
készségesen elmesélte, hogyan készíti az 
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 
finomságot.
A roston sütött csirke saját fűszerkeverék-
kel készül grill-lapon. Amikor elkészült a 
csirke, a sonkát hozzápirítja és felrétegezi 
a húsra, majd két szelet sajttal befedi. 
Közben egy serpenyőben megsül a tócsi, 
mint egy nagyobb méretű palacsinta. A 
masszája hagyományosan krumpliból ke-
vés vöröshagymával, fokhagymával, őrölt 

köménnyel, borssal, tojással készül. Liszt 
csak módjával kerül a tésztába, attól lesz 
szép szálas a tócsi széle, amikor megsül. 
A legalább fél cm vastag lepénybe az elké-
szült csirkemell kerül, majd a lepényt félbe 
hajtva befedi a húst. A készétel tetejét fok-
hagymás tejföllel, sajttal ízesíti és bekerül a 
kemencébe 5-10 percre összesülni. Gyor-
san el is készült a kiadós egytál étel, amit a 
bükkfa füstje érlel igazán izgalmassá. 
A Griff Pizzéria Csabrendek nem újkeletű 
vendéglátó egysége, de hosszú zárva tartás 
után tavaly tél elején került sor az újra 

Hagyományos 
ételeink

Húsvéti hagyományok

Gyászhír
2021. év február és március  
hónapban elhunytak:

Kerekes Józsefné     
(szül.: Virág Erzsébet),

Lampert Károlyné      
(szül.: Eszli Julianna),

Bódai Gyula

Horváth Ödön

Krigler Ferenc

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

nyitásra egy fiatal, de tapasztalt, vállalkozó 
által. Széll Gábor őszintén vallotta, hogy 
az eltelt 4 hónap alapján kellemes meg-
lepetés számára a falunk. A korlátozások 
ellenére úgy tapasztalja, hogy van igény 
arra az ízvilágra és minőségre, amit képvi-
selnek. Egyelőre kevés étel szerepel a kíná-
latukban, de napi ajánlatokkal, folyamatos 
újdonságokkal igyekeznek kitapasztalni 
a közönség igényét. 15 éves külföldi és 
magyarországi vendéglátós tapasztalattal 
a háta mögött már tudja, hogy a kínálatát 
vendégcsoport orientáltan érdemes kiala-
kítani. Több saját üzlete volt Szigligeten, 
ahol minden helynek más volt a profilja, 
így a célközönsége is. Nézete szerint az a 
fontos, hogy a vendégeknek mi kell, ne a 
konkurencia legyen a mérvadó. A jelenlegi 
lehetőségek, a kiszállítás lekorlátozza a 
kínálható ételek listáját, de nagy öröm szá-
mukra, hogy a pizza mellett sültes táljaik 
is egyre népszerűbbek. 

Nagyon várják már a nyitás lehetőségét, 
amikor a címekhez arcok, emberek páro-
sulnak, de úgy tervezik, hogy a házhoz-
szállítás a későbbiekben is megmarad. 
Szeretnének egy igazi vidéki kisvendég-
lőként, házias ízekkel, minőségi ételekkel 
olyan szolgáltatást nyújtani, ami régóta 
hiány a településen. A hangulatos belső te-
rek kihasználása mellett a kerthelyiségben 
grill esteket terveznek, ugyanis Gábornak 
a grill-ételek készítése specialitása. 
De ameddig erre várni, kell, addig tovább 
csábítják a közönséget facebook olda-
lukon közzétett ételfotóikkal. Húsvét 
közeledtével pedig a csülök és kacsacomb 
is a kínálat része lesz. Keressék őket tehát 
bizalommal, mert a minőség garantált! 
Kedd kivételével hívják rendeléskor a 06-
20/457-9439 telefonszámot!
További sok sikert kívánunk községünk-
ben!

Molnár Ildikó művelődésszervező

TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK 
ELHELYEZÉSÉRŐL
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. idén is folytatja 
a lakossági zöldhulladék gyűjtését, 2021. április 6-tól az ideiglenesen kihelyezés-
re kerülő konténerekbe.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a 
környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtés-
re kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után újra 
visszakerül a természetes körforgásba.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, minden-
féle szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek elhelyezni a kihelyezett konté-
nerbe (műanyagzsák, fólia stb. nélkül).
A KONTÉNEREK MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDDI NAPJÁN, 07:00 ÓRÁTÓL 18:00 
ÓRÁIG KERÜLNEK KIHELYEZÉSRE.
A KONTÉNEREK AZ IBOLYA UTCAI SZELEKTÍV GYŰJTŐ MELLETT ÉS A MAGYAR 
UTCA VÉGÉN A HÁROMSZÖG ALAKÚ KÖZTERÜLETEN TALÁLHATÓK A MEGADOTT 
IDŐPONTOKBAN.
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk környezetünkre!

Molnár László polgármester

Folytatás az 1. oldalról
tartása, mindenféle zenés, hangos mu-
latság. Községünkben azt tartották, hogy 
aki böjtben férjhez megy, az megkoszo-
sodik (csúnya bőrbetegség). A vidám 
összejövetelek ugyan tiltottak voltak, de 
a tollfosztóban böjt alatt is találkozhattak 
asszonyok, lányok, férfiak, legények, vi-
szont nem volt szabad énekelni. Böjtben 
gyóntak, áldoztak, a haragosok igyekez-
tek kibékülni. Régen úgy mentek gyónni, 
hogy előtte otthon a családtól bocsánatot 
kértek. A nagyböjti bűnbánati időben 
a lányok és menyecskék egyszerűbb, 
sötétebb színű ruhákat viseltek. Közsé-
günkben jellemző volt a fekete sapka és 
a fekete kendő viselete nagypénteken. 
A hívő katolikusok húst, zsíros ételeket 
nem ettek, olajjal, vajjal főztek. Sokáig a 
tej és a tojás evését is tiltotta az egyház. 
A nyers- illetve aszalt gyümölcsök, főtt 
tészták, főzelékfélék mellett elterjedt böjti 
étel volt a savanyú leves vagy cibereleves. 
Virágvasárnapon játszották el először a 
passiót. A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, 
amely virágvasárnaptól húsvétvasárna-
pig tart. Jellegzetessége a ma is általános 
nagytakarítás. Jeles napjai a nagycsütör-
tök, nagypéntek és a nagyszombat. Nagy-
csütörtökön megszűnik a harangozás: „a 
harangok Rómába mennek”, elnémulnak 
s legközelebb nagyszombaton szólalnak 
meg. Ez idő alatt kereplővel jártak körbe 
a templom körül és mind a négy égtáj 

felé megállva kerepléssel hirdették a 
misét, szólították a híveket a szentmisé-
re. Nagypéntek Jézus kereszthalálának 
emléknapja, a legnagyobb böjt és gyász 
napja. Községünkben ezen a napon 
délig nem szabadott enni. A nagypénte-
ki körmenetek, élőképes felvonulások, 
passiók már a középkor óta ismeretesek. 
A passióolvasás és a passió megjelenítése 
a szenvedéstörténet felidézését, átélését 
szolgálja. Falunkban a délelőtti misén ke-
rült újra eljátszásra a passió. Ezt a napot 
különösen balszerencsésnek tartották, 
nem fogták be az állatokat, nem mentek 
ki a földekre dolgozni. Ezen a napon 
nem mostak, nem szőttek, a tilalmak 
elsősorban a női munkákra vonatkoz-
tak. Nagyszombaton véget ér a negyven 
napos böjt, az esti feltámadási szertartá-
sok után már szabadott húst fogyasztani. 
Készültek a Húsvéti ünnepekre, kövesz-
tették a sonkát, tojást festettek, kalácsot 
sütöttek. A nap legfontosabb eseményei 
közé tartozik a keresztelővíz- és tűzszen-
telés, valamint a feltámadási körmenet, 
amely kezdetekor csendültek fel újból a 
harangok.
Húsvéthétfő a magyarok lakta terülteken 
a locsolkodás napja. A szokás eredete a 
régi időkbe nyúlik vissza, alapja pedig a 
víz megtisztító és megújító erejében gyö-
kerezik, modern formában pedig a mai 
napig megmaradt. Vidéken több helyen 
még napjainkban is kútvízzel locsolják a 

lányokat, a városokban azonban külön-
féle kölnivizekkel helyettesítették ezt. 
Locsolóvers azért mindenhol kötelező. 
A locsolkodás hagyományának egyesek 
Bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a 
feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel 
lelocsolva próbálták a katonák lecsende-
síteni.
Településünk minden lakójának kí-
vánom, hogy jó egészségben töltse az 
ünnepeket szerettei körében. Kívánom, 
hogy minél előbb visszatérjenek a szoká-
sos mindennapok, a társas együttlétek, 
a felhőtlen közösségi élet! Áldott Húsvéti 
Ünnepeket kívánok Mindenkinek!

Molnár László polgármester



CSABRENDEKI HÍRHARANG2021. Március4

Szeretettel köszöntjük, 
a 2021. év február  

hónapjában született babákat: 

Farkas Jázmin
Édesanyja: Bogdán Mónika

 
Csekő Zente

Édesanyja: Molnár Ágnes

Februári számunkban 
hibásan jelent meg 

Kardos Zoltán újszülött neve 
(édesanyja: Bognár Dzsenifer), 

amiért ezúton is elnézést kérünk!

Sok boldogságot, erőt,  
egészséget kívánunk  
az egész családnak!

Gólyahír

Rejtvénnyel a helyi értékek nyomában
Az előző havi rejtvény megfejtése: 
„Háczky Kálmán éppen akkor  
vacsorált, 
Savanyó benyitá az ajtaját.
Ezüstkanál, aranypohár ragyogott, 
a Bogyay az ablakon kiugrott.”

Helyes megfejtők voltak:  
Bakosné Horváth Erzsébet,  
Baráth Mónika,  
Kalmár Szabina Bianka

Ezúton is gratulálunk!

„Nem szükséges, hogy én írjak verseket, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék,  
különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.” 

Magyar Költészet Napja – április 11.
Verseljünk együtt, egymás örömére József Attila születésének napján! Várjuk mindazon 
óvodások, diákok, felnőttek jelentkezését, akik örömmel osztanák meg kedvenc költemé-
nyüket a közönséggel is. Ha a lehetőségek engedik, akkor már a Községi Könyvtárban, de 
ha mégsem, akkor a Facebookon közzétett videók által tennénk ezt lehetővé. Jelentkezé-
seket a csabrendek.konyvtar@gmail.com címen vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon 
várjuk! Számítunk a lakosság aktív részvételére!           Molnár Ildikó művelődésszervező

Szerkesztette: Judi Gergely

Március havi rejtvényünk egy helyi néptánccsoporthoz kapcsolódik. A megfejtéseket 2021. március 31., 16 óráig  
várjuk a Művelődési Háznál kihelyezett postaládába. Az első 3 sikeres megfejtő ajándékot kap!


