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HÍRHARANG
CSABRENDEKI

Köszöntő Anyák Napjára
Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feled-
kezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat 
ünnepeljük. Az ünnepek közül talán ez a legkedvesebb, a 
legvártabb ünnep. A tavasz illatával, színeivel, a megúju-
lással köszönti az édesanyákat. 
Anya, mama – ezek azok a csodálatos szavak, amit 
életünkben elsőként kimondunk. A gyermekek és a 
felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. 
Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig mi, a gyer-
mekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az, akivel örömünket, 
bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízha-
tunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között 
képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gondos-
kodása, életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki 
őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhet-
ünk.  Ő az a biztos pont az életünkben, akinek a szeretete 
örök.
Örkény István nagyon találóan fogalmazta meg az anyák 
szeretetét, amikor ezt írta: „Szeretetük átlát a hegyeken, 
hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót 
elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyer-
mekük.”
Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végig-
kísér minden embert. Ez a szeretet az, amely nem szab 
feltételeket, nem követel, nem kételkedik. Ez a szeretet az, 
amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud engedni.
Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal 
a kezünkben álljunk oda édesanyánk elé, s egy öleléssel, 
néhány szívből jövő szóval mondjunk köszönetet mind-
azért, amit értünk tettek!
Gondoljunk azokra az édesanyákra is, akik már nem 
lehetnek közöttünk, de emlékeik soha el nem kopnak, akik 
utolsó leheletükkel is aggódtak azért, hogy el kell enged-
niük örökre és már soha többé nem foghatják a kezünket.
Köszönet, tisztelet és megbecsülés jár minden éde-
sanyának, nem csak most, hanem az év minden napján, 
akik soha el nem múló szeretettel szeretnek bennünket, 
lehetünk csecsemők, vagy deresedő hajú felnőttek eg-
yaránt.
Kedves Édesanyák!
Kívánom, hogy legyenek gyermekeik példaképei, bölcs és 
türelmes nevelői. Szeressenek feltétel nélkül, mindig, min-
dent megbocsátva, ahogyan csak az édesanyák tudnak. 
Anyák napja alkalmából, Csabrendek Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel 
köszöntöm Önöket, kívánok minden Édesanyának hosszú, 
boldog életet, jó egészséget!Kívánom, hogy gyermekeik-
ben leljenek sok-sok örömet!

Molnár László polgármester

Ünnepre hangolva
Húsvét közeledtével községi dekoráció készült a Gyógyszertár előtti kis 

téren. Kihelyezésre került ismét a Csabrendek felirat néhány színes tojás, 
integető nyuszi, tojásból kikelő kis csibe, virággal teli öntöző kanna és egy 
tojásfa társaságában. Az új figurák ugyancsak nikecellből készültek, mint 
a község nevét hirdető betűk is. Felhívásunkra, az ünnep közeledtével a 
tojásfára egyre több dísz érkezett, amit ezúton is köszönünk és gondosan 
megőrzünk a jövő évi alkalomig.

A dekoráció elkészítésében részt vállaltak: Bakosné Horváth Erzsébet, 
Baráth Zsolt, Bódainé Bardon Judit, Burbácsné Horváth Andrea, Cseh János, 
Csordás Tímea, Gáspár-Szabó Éva, Hegedüs Ákos, Horváth Csaba, Kiss 
Katalin, Kiss Marianna, Kovácsné Bakos Barbara, Nádasiné Tóth Mária, 
Németh Krisztina, Vágner Gábor, Zimics Zoltánné. Segítségüket nagyon 
köszönjük!

Reméljük, hogy első alkalommal készített húsvéti dekorációnk a korláto-
zások ellenére nagyban hozzájárult az ünnep hangulatához!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Rózsák a babáknak  
– már 10. éve
Minden évben, Anyák napját követő hétfőn délután  
ültetünk rózsákat a csabrendeki gyermekeknek, családoknak 
köszönetül, hogy élőhelyüknek községünket választották, ezzel 
biztosítva településünk jövőjét.
Az idei évben a 2020-ban született babáknak ültetünk rózsákat 
2021. május 3-án, hétfőn 16:30 órakor a Rózsa utcai játszó-
téren. Amennyiben a lehetőségek engedik, nyilvános lesz az 
ültetés, amely alkalomra szeretettel várjuk a családokat.
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Hamarosan itt az esküvői szezon, ez 
alkalomból egy hagyományos lakodalmi 
finomság, a cukorperechez fűződő tradíci-
ókat elevenítjük fel.
A cukorperec elterjedése a 18.század vége 
és a 19. század elejére tehető amikor már 
elérhető volt nagy mennyiségben a kris-
tálycukor.
Amikor elindult a násznép az esküvőre 
koszorúslányok dobálták vagy a vőfélyek 
boros üveggel együtt adták a „ lesőknek „ 
vagy „tátogatóknak „ a pereceket. 
Egyes falukban botra fűzték a pereceket 
és arról osztogatták. A tálalása általában a 

borosüveg nyakán tör-
tént vagy az esküvői 
asztalon a süteményes 
tányér megkoronázá-
saként szolgálták fel.
Éjfélkor a násznagy 
földhöz vágta és ahány 
darabra tört annyi évig lehettek boldogok 
a fiatalok. Ha nem tört jó apróra, akkor 
gyorsan rálépett valaki, de ettől nem kellett 
félni, mert nagyon törékeny, morzsálódó a 
tészta anyaga.
Nem mindenki tudta elkészíteni ezt a nagy 
szakértelmet és kézügyességet igénylő 

édességet, így minden faluban nagy meg-
becsülés övezte a hozzáértő asszonyokat.
Csabrendeken Nádasi Istvánné Marika 
is egy ilyen hozzáértő asszony. Marika az 
édesanyjától és a nővérétől tanulta meg 
a perec sütés fortélyait. A képen látható 
cukorperecek az Ő keze munkáját dicsérik, 

Hagyományos ételeink 

Polgármesteri hatáskörben hozott 
döntések március hónapban

• Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egye-
sület kérelmét áttekintve az a döntés szüle-
tett, hogy 2021. évben 100.000 Ft pénzbeni 
és mintegy 50.000 Ft értékű természetbeni 
támogatással járul hozzá a szervezet műkö-
déséhez a helyi Önkormányzat.

• Csabrendek és Környéke Szociális Tár-
sulás által biztosított személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
telének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 5/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
került február 15-én a szociális étkezés díjá-
nak március 1-től életbe lépő emelése miatt. 
Mivel a veszélyhelyzet és a rendkívüli jog-
rend továbbra is fennáll, így az 1000 Ft-ról 
1025 Ft-ra történő emelés nem léphetett 
hatályba. Az így kieső 25 Ft/ellátási nap 
összeget, ami 300-400 ezer forint bevétel 
kiesét jelent, a fenntartó önkormányzatok-
nak szükséges saját forrásból biztosítani

• Nagyné Horváth Krisztina lakásbérleti 
igényének jóváhagyásáról született döntés.

• Csabrendek Nagyközség Polgármestere 
2021. évi szabadság ütemezése jóváhagyásra 
került.

• A Csabrendek Fogorvosi Szolgálat 
egészségügyi vállalkozási formában történő 
ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés 
2. számú módosítása elfogadásra került, 
mivel a Fogorvosi Szolgálat bejegyzett szék-
helye megváltozott.

• MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY 50.000 Ft 
összegű támogatásáról született döntés.

• Csabrendek I. és a II. számú háziorvosi 
körzet helyettesítésére dr. Vitus Ernő házior-
vossal kötött megbízási szerződés, valamint 
az ügyeleti ellátásra dr. Kozári Kadosával 
kötött megállapodás április 30-ig meghosz-
szabbításra került.

• Az önkormányzat tulajdonában lévő 
Kossuth u. 13. szám (63 hrsz.) alatti épület 
rossz állapotban van, annak tetőszerkeze-
te és homlokzata sürgős beavatkozást igé-
nyel, ezen felül az épület a településképet 
is jelentősen rontja. A szomszédos ingatlan 
tulajdonosa (64 hrsz.) a Sarvaly Zrt. Bár a 
két ingatlan műszakilag megosztott, a raj-
tuk lévő felépítmények szerkezetileg szoro-
san kapcsolódnak, a tetőszerkezet teljesen 
egybeépített. A közös felújításra vonatko-
zóan többszöri egyeztetés sikertelen volt a 
a tulajdonosok között. A tárgyalások ered-
ményeként az Önkormányzat vételi ajánla-
tot tett a 64 hrsz-ú ingatlan „kivett áruház” 
megnevezésű, 0.1518 m2 területű ingatlanra 
2.000.000 Ft+ÁFA összegben, melyet a Sar-
valy Zrt. elfogadott. A leromlott állapotú 
épület esetén legsürgetőbb a tetőcserép eset-
leges lehullásának a megakadályozása, a bal-
esetveszély megszüntetése, melyhez védő-
sáncot kell elhelyeznünk. Ehhez az általános 
tartalék terhére kerül forrás biztosításra.

• Önkormányzati tulajdonú mobil aprító 
gép értékesítéséről született döntés bruttó 
4.500.000 Ft-ért.

• Badics Renáta, Nagy Lászlóné és Ignácz 
Ernő lakásbérleti szerződése a bérlők kérése 

alapján újabb egy évvel meghosszabbításra 
került.

• Az Önkormányzat kiemelt célja a helyi 
gazdaságfejlesztés. Ehhez szükséges, hogy 
megfelelő területet tudjon biztosítani a tele-
pülés közigazgatási területén beruházásfej-
lesztést és munkahelyteremtést vállaló gaz-
dasági szereplők számára. Ehhez az ipari-, 
gazdasági felhasználásra szánt területek ipa-
ri parkká, iparterületté történő fejlesztése, az 
ehhez kapcsolódó alap infrastruktúra kiépí-
tése elengedhetetlen. A község határában a 
1801/2, 1808 és 1809 hrsz.-ú ingatlanokon a 
tulajdonos korábbi ígéretei ellenére a mun-
kahelyteremtő beruházás nem valósult meg. 
Az önkormányzat gazdaság fejlesztési céljai-
nak elérése érdekében, szükséges, hogy ren-
delkezni tudjon fenti területek felett, ezért 
visszavásárlási szándékkal megkerestük a 
tulajdonost. A tárgyalások eredményekép-
pen az Evopro Systems Engineering Kft. az 
ingatlanokat 24 000 000 Ft összegért megvé-
telre ajánlotta az Önkormányzatnak, amely 
ajánlat elfogadásra került.

• Varsányi Gábor Csabrendek, Hegyalja 
u. 17. szám alatti lakos a Képviselő-testület 
90/2018. (VI. 28.) határozata alapján 5 éves 
határozott időtartamra bérleti szerződést 
kötött az önkormányzati tulajdonú 237/2 
hrsz-ú, 5003 m2 alapterületű ingatlan hasz-
nosítására. A bérlő kérte a határidő lejárta 
előtt a szerződés megszüntetését 2021. ápri-
lis 30. napjával. Az Önkormányzat hozzá-
járult a szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez. Az területen 3 
házhely kerül kialakításra.

• A Római Katolikus Plébánia képvisele-
tében Bagi Ádám plébániai kormányzó által 
benyújtott kérelem alapján 2021-ben 800 
000 Ft pénzbeni támogatásban részesül a 
Plébánia a csabrendeki temető fenntartási, 
működtetési feladatainak ellátására. 

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
Angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába várjuk,
emléke szívünkben otthont talál.”

Földi életét csendben lezárta óvodánk 
egykori dajka nénije. Nem beszélgethe-
tünk vele többé a jelenről, nem idézzük fel 
a múlt kedves, megható történéseit, közös 
élményeinket, mint ahogy tettük ezt nem 
is oly rég… Gondolni sem mertem arra, 
hogy akkor utoljára találkoztunk, és nem 
lesz többé viszontlátás. 
Szabó Jenőné közel három évtizedet dol-
gozott óvodánkban. Sok-sok kisgyermek 

gondozásában vett részt, segítette az óvó-
nők nevelőmunkáját, ügyelt környezetünk 
rendjére, tisztaságára. 
Az élet nehézségei ellenére optimista, nyi-
tott ember volt. Megnyugtatta a természet 
szépsége, az igaz emberi szó. Szívesen 
beszélgetett mindenkivel, megértő, kedves 
egyéniség volt. Nagyon szerette a virágo-
kat! Gyönyörűen kézimunkázott, horgolt 
angyalkáival gyakran megajándékozott 
bennünket. 

Néhány éve megromlott egészsége csak a 
testét, a lelkét nem törte meg! Betegségét 
türelemmel viselte. 

Egyszerű, dolgos élete végetért. 

Emlékét, jó tanácsait, szeretetét örökre 
szívünkbe zárjuk, és kegyelettel őrizzük! 

Nyugodjon békében, hite szerint „új ott-
honában” szülőfalujában – a nagygörbői 
temetőben! 

A gyászoló kollégák nevében:
Menyhártné Tanai Edit 

Végső búcsú Annus nénitől

Gyászhír
2021. év március és április   
hónapban elhunytak:

Horváth Ferencné  
szül. Vasáros Terézia

Markó Lajosné  
szül. Könnyid Emerencia

Szabó Jenőné  
szül. Judi Anna

Mühl Istvánné  
szül. Dongó Erzsébet

Nádasi Ferencné  
szül. Pintér Györgyi

Zuggó Lajos

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

Emlékül
Nádasi Ferencné évtizedek óta Csabrendeken élt, és tanított nemzedékeket.  
Néhány éve költöztek férjével Budapestre, hogy gyermekeik közelében – szeretetben, 
békességben – élhessék nyugdíjas éveiket. Sajnos a sors közbeszólt, a szeretett, nagyra 
becsült tanító néni örökre megpihent. Végső nyughelyéül a csabrendeki temetőt 
választotta... 
Györgyi nénit a köztudat az elsősök tanító nénijeként tartja számon a mai napig, 
hiszen több száz csabrendeki kisgyermeket tanított meg a betűvetésre és vezetett be a 
számok világába.
1938-ban Szegeden született. Tanító édesanyja nyomdokait követve választotta a pe-
dagógus pályát és szerzett oklevelet 1960-ban a győri Apáczai Csere János Tanítókép-
ző Intézetben. 1958-tól, a gyakorló évektől a csabrendeki iskolában dolgozott 35 éven 
át egészen 1993-ig, nyugdíjazásáig. Az oktató munkán kívül közel két évtizedig az 
alsós pedagógusok munkaközösség vezetőjeként segítette kollégái munkáját. Gazdag 
módszertani ismeretével önzetlenül támogatta a pályakezdő nevelők szakmai elindu-
lását. Hivatástudat, következetesség és türelem jellemezte egész pályafutását.
Lelkiismeretes, odaadó munkájának eredményeként kivívta a kollégák, szülők, gyer-
mekek és a településünk vezetőinek elismerését. 2006-ban „Csabrendekért” érdemé-
rem kitüntetésben részesült. 
Családi élete is követésre méltó volt, mely példaként szolgált nemcsak két fia, hanem 
tanítványai számára is.
Őszinte részvétünk családjának! Nyugodjék békében!

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület

közel 30 éve készíti nagy gonddal és szere-
tettel a lakodalmi finomságot.
A cukorperec elkészítése nagyon idő-
igényes és kemény fizikai munka, főleg 
amikor még kézzel dolgozták ki a tésztáját. 
Több recept is fellelhető tájegységenként 
főleg Zala – és Veszprém megyében terjed 
el ez a hagyományos édesség. Marika el-
árulta nekünk az általa használt receptet.
CUKORPEREC
Hozzávalók: 
2 egész tojás + 4 tojás sárgája
12 szem édeske 4 evőkanál jó erős pálinká-
ba( min. 50 fokos) áztatva
4 evőkanál étolaj

2 késhegynyi szalakáli
kb. 24 dkg liszt ,( hogy kb.  rétestészta 
keménységű legyen )
Cukor máz :
4 tojás fehérje 
32 dkg kristálycukor
Elkészítés: 
2 egész tojást ás a 4 tojás sárgáját felver-
jük habosra, belekeverjük az olajat és egy 
kevés lisztet. Utána hozzáadjuk a pálinkába 
áztatott édeskét ismét egy kevés lisztet 
majd a szalakálit és végül a többi lisztet. Jól 
kidolgozzuk.
Deszkára tesszük hosszúkás rudat formá-
lunk belőle és 10-15 percet pihentetjük. 

Pihentetés után 4-5 egyenlő részre osztjuk 
kézzel 3-4 ujjnyi széles csíkokat készítünk 
belőle. A tészta csíkokat meghatjuk perec 
formára, jól előmelegített kb. 230 fokos 
sütőben kezdjük sütni 
majd 12-13 perc múlva csökkentjük a 
hőmérsékletet .
A sütőt nem szabad kinyitni 17 percig, 
ekkor megforgatjuk a tésztákat és készre 
sütjük. 
A kihűlt tésztákat gőz felett felvert tojás 
fehérje habjával bekenjük.
Marikának köszönjük a receptet, aki kedvet 
érez hozzá próbálja ki!

Tanai-Kis Ilona képviselő
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Szépkorúak köszöntése 

Április 12-én Cseh Géza töltötte be 90. életévét, akinek ez 
alkalommal Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott 
Emléklapot is átadhattunk az ünnepelt nagy meglepetésére. 
Géza bácsit Molnár László polgármester és Tanai-Kis Ilona kép-
viselő köszöntötte fel virágcsokorral, ajándékkosárral. Az ünne-
pelteknek ezúton is jó egészséget kívánunk!

Pelikán Gyula április 5-én ünnepelte 94. születésnapját. 
Molnár László polgármesternek nagy öröm volt, hogy Gyula 
bácsit – megválasztása óta – már másodjára köszönthette fel. 

Sajnos, a mostani alkalommal a kedélyes beszélgetés óvatos-
ságból elmaradt. Reméljük, jövőre tovább hallgathatjuk Gyula 
bácsi visszaemlékezéseit!

Rendhagyó Költészet napi verselés
A korlátozások megkötése miatt online közzétett videók által 

verselhettünk egymás örömére, de ezen módnak is meglett a 
maga előnye. A feltöltött videókat több százan láthatták a jeles 
verses ünnep alkalmából Csabrendek Facebook oldalán és You-
Tube csatornáján. Igazán szívmelengető volt a gyerekek előadá-
sa és megható a felnőtt szereplőké. Ezúton is nagyon köszönjük 
a részvételt a verselőknek, akiket emléklappal és édességgel 
jutalmaztunk: Baráth Eleonóra, Bebesi Dávid Szabolcs, Bur-
bács Bende, Burbács Zsófia, Csordás Tímea, Dobos-Nagy Edi-
na, Dobos-Nagy Hanna, Dobos-Nagy Noémi, Fabriczius Fanni, 
Esses Kristóf, Esses Levente, Kiss Marianna, Kovácsné Bakos 
Barbara, Nagy Ágnes, Németh György, Németh Krisztina, Tur-
csi Katica Boglárka.

Molnár Ildikó művelődésszervező

Csabrendeki Májusfa állítása  
– közösen, a közösség erejével!

2021. április 30., péntek

Várjuk azon segítők részvételét, akik szalagra írt rövid üzen-
ettel, idézettel, jókívánsággal szeretnének hozzá járulni az 
első közös májusfánk szépségéhez.  
A díszítéshez szükséges szalagokat a helyszínen biztosítjuk.

Helyszín: Művelődési Ház mögötti tér
17 órától – Májusfa díszítés

18 órakor – Májusfa állítás a Csabrendek Község Önkéntes  
Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete segítségével.
(Kérjük a biztonsági előírásokat, távolságtartás, maszk használata,  
szíveskedjenek betartani!)

Országos szintű Alapfokú gombatanfolyam
indul 2021. május 2-től, melynek terepgyakorlatait Tanai Tamás gomba-szakellenőr vezeti.  

A túrák Csabrendek és Sümeg környékén lesznek általában hétvégenként.  
A tanfolyamon résztvevők megismerkedhetnek a környékben található ehető és mérges gombákkal.

Az elméleti oktatást Auer Péter és Lukács Zoltán országos hírű oktatók végzik online formában.
Az alapfokú tanfolyamhoz még be lehet csatlakozni.

Jelentkezni Tanai Tamásnál lehet a 06-20/9513-888 telefonszámon.
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Rejtvénnyel a helyi értékek nyomában

Szeretettel köszöntjük, 
a 2021. év március   
hónapjában született  

babákat: 

Bardon Noé
Édesanyja: Fábián Krisztina

Poór Mia
Édesanyja: Benkő Anita

Sok boldogságot, erőt,  
egészséget kívánunk  
az egész családnak!

Gólyahír

Április havi rejtvényünk megfejtéseit 2021. április 30.,  
16 óráig várjuk a Művelődési Háznál kihelyezett postaládába 
vagy a csabrendek.konyvtar@gmail.com e-mail címre.

Időpont:  2021. május 29.,  
szombat délután

A részletek május középén 
várhatók!  

Figyeljétek plakátjainkat!

Helyismereti  
kincsvadászat 
– Gyereknap alkalmából

A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva idén is meg-
szervezzük gyereknapi kincskereső programunkat.

Március havi újságunk hasábjain megjelent rejtvény megfejtése: 
Fordulj kispej lovam, Glock Ákos
Helyes megfejtők voltak:Kulicsné Baráth Valéria, Földházi Janka 
Gratulálunk!


