
Rendhagyó újévi gondolatok
Vidám, békés szilveszter után, inspiráló 
évköszöntő gondolatok jártak a fejemben, 
amikor értesültem január 1-jén délelőtt a 
csabrendeki fiatalokat ért autóbalesetről. 
Döbbenet, csend, könnyek…. 
A felfoghatatlan tragédia gyorsan bejárta a 
községet és az új évkezdés varázsát felvál-
totta a némaság. Elakadtak a gondolatok, 
szavak…
Azóta lezajlottak a gyászmisék, temetések, 
ahol sokan kifejezték együttérzésüket, de 
a soha nem múló hiánnyal, a pótolhatat-
lan veszteséggel a családnak, barátoknak 
maguknak kell megbirkózni. Mint egy 
lassított felvétel, úgy indul az élet, de so-

dornak bennünk a tennivalók tovább. Az-
óta is egyre csak két gondolat váltakozik 
a fejemben: „Azt hisszük, hogy van időnk.” 
de „Amíg élünk, nem késő semmi.” Olyan 
nehéz a monoton, s zürke hétköznapok-
ban megtalálni a helyes utat, az értékes 
pillanatokat, amikor sürget az idő, kötnek 
a határidők, tervezni, beosztani, megol-
dani kell. Mégis muszáj észrevennünk, 
hogy nem rohanhatunk folyton a dolga-
ink után, önmagunk elől, különben az élet 
maga húzza be a féket. Meg kell állnunk 
időnként, hogy értékeljük és hálát adjunk, 
azért, amink van, elsősorban egészségün-
kért, szeretteinkért. 

A Gyalog testvérek tragédiáját pár héttel 
megelőzte egy szintén csabrendeki fiatal 
lány halála, akinek balesete nem kapott 
olyan mértékű visszhangot, de családja 
számára a fájdalom ugyanolyan mérhetet-
len. Jelen sorokkal rá is emlékezni szeret-
nék.
Azt mondják, hogy a három legnehezebb 
dolog az életben: Hinni, Bízni és Elenged-
ni. Mégis ezt kell tennünk minden egyes 
nap. Gazdálkodjunk jól az új év, az új nap 
adta lehetőségeinkkel! 
Csabrendek minden Lakosának egészsé-
get, boldogságot kívánok!

Molnár László polgármester
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Közmeghallgatás
részletek a 2. oldalon

NAPIREND
1. Elfogadásra került a 2022. évi járá-
si startmunka mintaprogram/minta- 
programra épülő program támogatási 
kérelmének benyújtása, amely során 
11 fő foglalkoztatásával a település 
leromlott útburkolatainak kátyúzása, 
fedett csapadék-víz elvezető árkok ki-
alakítása került tervezésre.

2. A DRV Zrt. által megküldött a vízi-
közmű-rendszer 2021-2035 évi gör-
dülő fejlesztési terv felújítási-pótlási 
tervrész módosítását a Testület elfo-
gadta. 

3. 114/2021 (XI. 25.) határozat – 

Csabrendek 044/16 hrsz.-ú és a 044/2 
hrsz-ú ingatlanok haszonbérleti ügye 
– módosításra került mivel a 044/16 
hrsz.-ú ingatlannak csak 0,583 ha mű-
velhető szántóként. A földterületeket 
Görhes János vette bérbe.

4. Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata 2022. évi belső ellenőrzési 
munkaterve elfogadásra került, amely 
során a tanyagondnoki szolgálat lesz a 
vizsgálat tárgya. 

5. Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2022. 
évi munkaterve meghatározására ke-
rült.

Tájékoztató a Képviselő-testület
2021. december 09-én megtartott  
nyilvános képviselő-testületi ülésről

2021. december 20-án töltötte be Kizmus  
Géza bácsi életének 91 évét. Az ünne-
peltet Hoffman Tamás alpolgármester 
köszöntötte fel ajándékkosárral, virágcso-
korral. Ezúton is jó egészséget kívánunk!

Szépkorúak 
köszöntése

Hoffman Tamás alpolgármester,  
Kizmus Géza és lánya Jutka

Emberségből megbuktak
részletek a 3. oldalon

Lomtalanítási felhívás
részletek a 4. oldalon
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Emberségből 
megbuktak
December 9-én Náhol Sándor ment 
vérvételre. Magyar utcán megcsú-
szott és elesett. Nem tudott fölkelni, 
nagyon megütötte térdeit és kezeit. 
Arra ment két fiatal ember, kérte őket, 
segítsék fel, de elmentek mellette és 
otthagyták. Az volt a szerencséje, a 
közelben volt egy villanyoszlop, oda-
mászott és abban kapaszkodva tudott 
felállni. Még az is gondja volt, hogy 
fel volt helyezve neki egy műszer, ami 
mérte a vérnyomását, azt is féltenie 
kellett, nehogy baja legyen. Nagy 
neheze elért a rendelőbe, ott voltak 
segítőkész emberek. Horváth László 
felajánlotta, hogy haza hozza, végül az 
utcabeli Tóth István tette ezt meg. Na-
gyon szépen köszönjük, hogy segítő-
készek voltak! Belőlük nem veszett ki 
az emberség. Ezt csak azért szeretném 
kérni, hogy közöljék az újságban, 
hogy figyeljenek az emberek egymás-
ra, ha ilyet látnak! Amikor kötözöm 
a nagyon csúnya térdét, mindig az a 
két fiatal jut az eszembe. Ha segítettek 
volna fölkelni, nem kellett volna még 
azon a csúnya térnén mászni, hogy fel 
tudjon kelni. Kíváncsi lennék, ha az ő 
nagyapjuk lett volna ilyen helyzetben 
és nem segítenek rajta, akkor mit 
szólnak. 
Remélem, nem halt még ki az embe-
rekből teljesen az emberség! Köszö-
nöm! 

Tisztelettel: Náholné

Községünkben a közmeghallgatás 
megtartására 2021. november 30-
án került sor.
Molnár László polgármester 
tájékoztatta a jelenlévőket Csab- 
rendek környezeti állapotáról. 
A tájékoztató szövegét az újság 
korlátozott terjedelme miatt nem 
tesszük közzé, de megtekinthető 
a Polgármesteri Hivatalban  
és Csabrendek honlapján.

Közmeghallgatás

Ezt követően a településen 2019-2021 évet 
átfogóan történt beruházások, fejlesztések 
ismertetésére került sor, kivetített fotókkal 
illusztrálva.
A temető bejáratának akadálymentesítése 
volt legelső intézkedésem polgármester-
ként.
Kőkatlan kitisztítása, kültéri padok telepí-
tése, információs táblák elhelyezése – tan-
ösvény kiépítése virtuális QR kódos oszlo-
pokkal, lépcső kialakítása.
Kültéri padok telepítése a Hegyalja utcá-
ban, a Rózsa utcában és az Ifjúság utcában.
Játszóterek köré kerítés kiépítése a Hegyal-
ja utcában és a Millenniumi lakóparkban. 
Már nagyon elhasználódott régi fakerítést 
le kellett bontani.
Egészségházban klíma telepítése (fog-
orvosi rendelő, védőnői rendelő, orvosi 
rendelők) 1.268.000 Ft-ba került.
Orvosi alapellátásba, orvosi eszközök vá-
sárlása 737.750 Ft volt. Ez pályázat útján 
került beszerzésre.
Orvosi alapellátásba, informatikai eszkö-
zök, számítógépes programok beszerzése 
is megtörtént 1.578.289 Ft értékben.

Ezeken felül még két fertőtlenítő lámpa 
került megvásárlásra közel 400.000 Ft ér-
tékben.
Jókai utcában csapadékvíz elvezetése, út-
gyűrűzés 4.781.886 Ft. volt. Ez a munka 
még nincs teljesen befejezve, a folytatásra 
akkor kerülhet sor, ha a rakodógép felújí-
tása megtörténik, ami jelenleg folyamat-
ban van.
Dózsa utca felújítása és járda térkövezése 
12.214.142 Ft értékben valósult meg.
Megtörtént az óvoda melletti parkoló ki-
alakítása.
Óvoda udvarban játszó eszközök beszer-
zése, telepítése 3.505.690 Ft-ba került. Ez a 
Magyar Falu program keretén belül pályá-
zati pénzből valósult meg.
Óvoda udvar bővítéséhez területet 999.460 
Ft-ért vásárolta meg az önkormányzat. Ezt 
a területet még rendbe kell tenni, a cső-
hálózatot a rendszeres csőtörések miatt ki 
kell cserélni. A DRV 2023-ra ígérte a cső-
hálózat cseréjét. Ezen kívül még a kőkerí-
tést fel kell felújítani.
Vasbolt épületrészének megvásárlása 
2.540.000 Ft-ért történt meg. Ennek az 
épületnek a hasznosításáról még dönteni 
kell.
Ipari park kialakításához és a lakosság szá-
mára a zöld hulladék elhelyezésére szolgá-
ló terület megvásárlása 24.000.000 Ft volt. 
Itt még nem sikerült területet eladni. Az 
ipari park kialakításával kapcsolatban a 
közművesítésről folytak megbeszélések. 
Problémát jelent, hogy az E.ON több évre 
tudja csak vállalni az elektromos hálózat 
kiépítését (ami elengedhetetlen a vevők 
számára). A csatornahálózat, a vízveze-
ték kiépítésével kapcsolatban még van-
nak kérdések. A gázellátás egy éven belül 
sikerülne, de a villamos áram hálózat ki-
építése több évbe telne. Akkor is kérdés, 

hogy milyen irányba kellene gondolkodni. 
Nem kisebb vállalkozásoknak inkább egy 
nagyobb cégnek kellene eladni a terüle-
tet. Bízom benne, hogy előbb-utóbb egy 
nagyobb cég megvásárolja. Ha nem is az 
egész területet, akkor az alsó bekerített 
rész megmaradna zöld hulladéklerakó-
nak, mert arra is nagy szükség van.
Csabrendek-Nyírespuszta út aszfaltozá-
sához 7.707.476 Ft-al járult hozzá az ön-
kormányzat. A teljes felújítás nagy részét 
az utat legtöbbet használó hulladéktelep 
tulajdonosa fizette.
Csabrendek-Nagytárkánypuszta kultúr-
ház tető felújítása 2.196.686 Ft-ba került. 
Az idei évbe a nyílászárók cseréjét tervez-
zük megvalósítani, ha lehet pályázat útján.
Kossuth utca 12. szám alatti önkormány-
zati bérlakás felújítása (nyílászárók cse-
réje, vízvezeték- fűtés korszerűsítése) 
885.721, -Ft-ért történt meg. Még a fürdő 
berendezés és a konyhabútor van hátra, 
ami nagyobb összeg lesz.
Husqvarna fűnyíró traktor beszerzése 
1.100.000 Ft. Volt. Sajnos az Önkormány-
zat munkaeszközei, kézi szerszámok 
és kisgépek már nagyon elhasználódtak, 
rossz állapotúak. A folyamatos munkavég-
zés biztosítása érdekében szükséges ezek 
pótlása, újak vásárlása.
Hótolólap 1.200.000 Ft, Husqvarna be-
ton- és fémdaraboló beszerzése 299.999 Ft 
értékben történt meg. Indokolt volt meg-
vásárolni, nagyon sok esetben szükség is 
volt ezekre.
Művelődési ház irodájába dohányzó asztal 
és 4 fotel vásárlása 138.450 Ft volt. Húsz 
éves bútorok kerültek selejtezésre. Meg-
történt a Művelődési ház előterében és a 
nagyteremben a falburkolat kicserélése.
Bízunk a további töretlen fejlődésben! 

Molnár László polgármester

2021. évi gombavizsgálati eredmények
2021. évben összesen 75 alkalommal kellett gombát szakértenem, ez sajnos az előző év egyharmada. Mitől is volt ez a ha-
nyatlás? Sajnos vidékünkön a 2021-es év az átlagosnál is szárazabb volt. Sajnos kevés volt az eső, szinte egész nyáron nagy 
szárazság volt. 
Az év folyamán 5 alkalommal hoztak mérgező gombát bevizsgáltatni, ezek a következő fajok voltak: világító tölcsérgomba, 
mezei tölcsérgomba, sárga kénvirág gomba, légyölő galóca és a zsemleszínű fakó gomba. Halálosan mérgező gombafajt 2021. 
évben nem, hoztak vizsgálatra.
Ennek ellenére voltak gombatúrák a nyár folyamán is mint például a gyermektáborok alkalmával. Igaz, sok gomba nem volt, 
de egy jót túráztunk a gyerekekkel. 
2021-ben a Bakonyalján túráztak az alapfokú gombatanfolyam résztvevői, kiknek szakmai irányítója voltam. Ők rendszere-
sen jöttek hétvégeken gomba-túrázni. 
Az elmúlt 2 év folyamán összesen 70 gombafajjal ismertettem meg az érdeklődőket.
Megjelent a 2020 évi Bakonyaljai gombatúrák című kiadványom, melyben lehetett látni a túrák eredményeit. 
Falunap alkalmával is volt gombatúra, melyre inkább az alapfokú gomba-tanfolyam résztvevői jöttek el. 
Reméljük, a 2022. év gombában gazdagabb lesz!               Tanai Tamás gombaszakellenőr

Szeretettel köszöntjük, a 2021. december és  
2022. január hónapjában született babákat: 

Simonyai Zoé  Édesanyja: Soós Alexandra  

Trenka Benjamin András  Édesanyja: Rédei Klaudia 

Sok boldogságot, erőt, egészséget  
kívánunk az egész családnak!

Gólyahír

Januári új könyvek
GYEREKEKNEK:

Kertész Erzsi:  
- Ludmilla megoldja
- Ludmilla újabb esetei
Paulik Móni:    
- Saci és Samu időtlen nyár
Berg Judit: 
- Rumini Tükör-szigeten
- Rumini és az elsüllyedt világ
Bojti Anna:  
- Éjszaka az állatkertben
Rick Riordan:  
- Percy Jackson és a olimposziak 1.  
A villámtolvaj

FELNŐTTEKNEK:

Sally Rooney: - Hová lettél szép világ
Sharon Maas: - India elveszett lánya
Lisa Kleypas: - Cassandra meghódítása
Szűcs Péter: - Dharma 
Pap Éva: - És újra felkel a nap
Kőhalmi Zoltán: - Az utolsó 450 év
Paula Hawkins: - Lassan izzó tűz
Steve Berry: - A kaiser hálója
March Meghan:  
- 1. Vad kísértés
- 2. Gyönyörű kísértés
- 3. Utolsó kísértés
J.R. Ward: - Fekete tőr testvériség 9.  

- Felszabadított szerető
- Fekete tőr testvériség 10.  
- Újjászületett szerető
- Feketete tőr testvériség 11.  
- Végre szeretők
- Feketete tőr testvéríség 12.  
- A király

Egyes könyvekről részletesebb leírás 
a Csabrendek Községi Könyvtár 
facebook oldalán olvasható.

Szeretettel várjuk 
régi és új olvasóinkat!                       
Simonyainé Molnár Szilvia könyvtáros



Közvilágítás hibabejelentés
Csabrendek településen a meghibásodott közvilágítási lámpatestek javítását az ENERIN végzi. 
A közvilágítási hibákat a Lakosság saját maga is bejelentheti a gyorsabb ügyintézés érdekében. 
Erre használható a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portál, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS Gyászhír
2021. december és 2022.  
január hónapban elhunytak:

Németh Beáta

Horváth Zoltánné  
szül.: Busznyák Terézi

Bogyainé Tétényi Viola

Csendes Sándorné  
szül.: Szántó Ilona

Gyalog Zoltán

Gyalog Dóra 
 
A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!
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Advent a karácsony előtti négyhetes ké-
szülődés időszaka. A türelemről, várako-
zásról, szeretetről szól, hogy felkészítsük 
lelkünket az ünneplésre. E készülődés al-
kalmából ismét meg lett hirdetve a adventi 
koszorú- és dísz készítő verseny. Örömmel 
láttuk, hogy az alkotók között egyre több 
gyerek vesz rész, és nagyon kreatív dísze-
ket mutattak meg nekünk. A felnőttek pe-
dig, hihetetlen, de mindig tudják überelni 
az előző évi alkotásukat. Most Darvastó 
Intézete is képviseltette magát a verseny-
ben, adventi koszorújukban jelképezték az 
intézeti foglalkozásokon készülő terméke-
ket.
Az első adventi gyertya gyújtás ideje 2021. 
november 28-ra esett, aminek az ünnep-
lését
15 órakor Bagi Ádám atya a községi Betle-
hem megáldásával indította, majd Molnár 
László polgármester ünnepi beszéde kö-
vette. Akkor került kihirdetésre az adven-
ti koszorú- és dísz készítő online verseny 
eredményhirdetése. Dobos-Nagy Kriszti-
na alkotására került a legtöbb voks, amit 
különdíjjal jutalmaztunk. Helyi kézműves 
alkotók vásárával és Noémiért jótékony-
sági vásárral folytatódott a délután. 16 
órától a vendégek hangulatos szaxofonos 
karácsonyi dallamokat hallgathattak a Sax 
Beatz Music együttestől, közben a Griff 
étterem által langalló készült, mellé forró 
teát és bort lehetett fogyasztani.
A második gyertya gyújtás december 
5-én 15 órakor kezdődött. Az alsós tanuló 
gyerekek verseikkel, dalaikkal csábították 
el hozzánk a Mikulást. Miután a Télapó 

kiosztotta a szaloncukrokat, a gyerekek 
manó képzésben vehettek rész. 5 db csil-
logó kincset kellett összegyűjteniük, hogy 
megkaphassák a sikeres képzés elvégzésé-
ről szóló oklevelet. Minden érkező a dél-
után folyamán finom süteményt és meleg 
italt fogyaszthatott.
December 12-én, a harmadik adventi 
vasárnap 15 órától a Lucázás hagyomá-
nya került felelevenítésre a csabrendeki 
felnőtt színjátszókör előadásában. Ven-
dégelőadók Barta Enikő szaxofonnal és 
Barta Gábor fuvolával gyönyörű dallamo-
kat játszva hozta közelebb a karácsonyi 
várakozás örömét. Előadások után szintén 
sütemény, forró tea és forralt bor várta a 
jelenlevőket. Közben luca búzát lehetett 
ültetni, ami karácsonyra ki is hajtott.
Negyedik adventi vasárnapot decem-
ber 19-én 15 órakor Molnár László pol-
gármester ünnepi beszédével vezette fel. 
Közösségi ádventi koszorú gyertyáit Bagi 
Ádám atya és Bali Tibor jegyző gyújtotta 
meg a Betlehemi Lánggal. Betlehemi Láng 
Auerné Éliás Zsuzsanna segítségével jutott 
el Községünkbe.
Majd az Era Nova Kamaraformáció „Szép 
mennyei üzenet” adventi szépirodalmi ze-
nés, szívmelengető előadását hallhattuk. 
A műsort a Kid Dance Egyesület vidám, 
karácsonyi gálaműsora zárta, ami mint 
mindig megtöltötte érdeklődővel a Mű-
velődési Ház nagytermének nézőterét. 
Közben a Kultúrház mögötti parkolóban 
felállított sátorban helyi kézműves alkotók 
karácsonyi vására zajlott. Forró tea, forralt 
bor mellé disznótoros ételeket (hurka, kol-

bász, sült hús) kínáltak a Nosztalgia klub 
tagjai, amit közvetlen az ünnepség előtt az 
óvoda konyha készített el. Desszertként 
Csizmadi István jóvoltából és a csabrende-
ki felnőtt színjátszókör tagjai segítségével 
kürtöskalácsot ehettek a vendégek. 
Hangulatos karácsonyi zene mellett, sok 
ismerős találkozásával, beszélgetésével 
igazi hangolódás volt a szeretet ünnepére.

Simonyainé Molnár Szilvia könyvtáros

Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata

Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió 

www.renzoldekor.hu
Sokszorosító:   

Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Kézműves 
foglalkozások
Decemberben a gyerekek Tárkány-
ban, Nyírespusztán, Csabrendeken 
tartandó kézműves foglalkozásokon 
is hangolódhattak, készülhettek az 
ünnepekre. Nemes Éva vállalkozó, 
a Családsegítő Szolgálat és a Köz-
ségi Könyvtár és Művelődési Ház 
munkatársai segítségével, lelkesen 
készítették a Mikulásos és karácso-
nyi díszeket és ajándékokat. 
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