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Vadvirág
Tisztelt Olvasó,
Nyugdíjasklub községünk minden polgára!
2010.
16 éve már, hogy klubunk él. A hagyományoknak megfelelően havonta egyszer, esetenként többször is találkozunk.
Nem csak azért, hogy együnk, igyunk, mint
ahogy a rosszindulatú vélemények hangoztatják. Igaz, megünnepeljük a születés-

és névnapokat, és az vessen ránk követ, aki
a saját névnapján vagy születésnapján nem
ünnepel egy kicsit.
De nem ez a lényeg. Inkább az, hogy
jól érezzük magunkat együtt. Énekeket tanulgatunk, fellépésekre készülünk. Ha felkértek bennünket, szívesen mentünk, a Ha
difogoly találkozón, Sportnapon, Falunapon szerepeltünk. Voltunk vidéken is.
Túráztunk a környéken, két alkalommal
voltunk fürdeni. Májusfát is állítottunk, bár
akkor már külső fizikai segítség is kellett, –
ezúton is köszönjük.
Betegeinket rendszeresen látogattuk, sajnos 3 társunkat is elvesztettük. Nekik is
megadtuk a végtisztességet.
Folytatás a 3. oldalon

Évről-évre, egy bizonyos szertartást követve lépünk át az újév küszöbén. Éjfélhez
közeledvén, pezsgős-pohárral a kézben,
koccintásra készen várjuk a pillanatot.
Az első másodpercekben felhangzik a
Himnusz. Az ember szíve összeszorul, sokak szemébe könny szökik. Megindul a
jókívánság áradat. Boldog újévet! – hallatszik mindenfelől. Ezzel elkezdődik egy
reményekkel teli újesztendő.
Évbúcsúztatáskor elhangzik sok ígéret
– mit, hogyan csinálunk másképp –, aztán
az ígéret, ígéret marad. Önhibánkon kívül
előfordulhat ez egyéni, és Önkormányzati
szinten egyaránt. Természetesen mindenkinek előre kell gondolkodni, hiszen csak
így tervezhetünk, így vagyunk működőképesek.
Kedves Csabrendeki, Nagytárkány-pusztai és Nyires-pusztai lakosok!
Önkormányzatunk az elmúlt évben is
próbálta megvalósítani terveit. Bár az ország
gazdasági helyzete befolyásolja falunk életét is – gondolok itt az elvonásokra, pályázati
elutasításokra –, nekünk mégis helyi szinten
meg kell birkóznunk a feladatokkal. Úgy
gondolom, jó irányba haladunk céljaink
elérése érdekében.
Községünket sokféle programmal próbáltuk színesíteni, lakóit megpróbáltuk –
több-kevesebb – sikerrel kiszakítani a monoton hétköznapok egyhangúságából. A
visszajelzések alapján, rendezvényeink sikeresek voltak. Volt egy fergeteges táncversenyünk, egy táncgálánk, megemlékeztünk a nőkről, az édesanyákról, gyerekeknek
szerveztünk gyereknapot, volt sportnapunk,
falunapunk, tűzoltóversenyünk és nem utolsósorban egy megható Jótékonysági koncertünk, ahol nem csak Dávidnak segítettünk, hanem mi, a falu lakói is jó cél
érdekében, jól érezhettük magunkat.
Gondoljunk csak arra, minden évben –
nem csak óvodásainkat és iskolásainkat

látogatja meg a Mikulás és Krampusz
társa, hanem minden intézményt, vendéglátóegységet, boltot, és egy-egy szaloncukorral mindenkinek kedveskedik, mindenkihez van egy jó szava, mindenkit arra kér,
hogy a szeretet legyen a legfontosabb az
életünkben.
Az én számomra és remélem még sokak
számára a futballnak is fontos szerepe volt,
van a falu életében. Sajnos az idei évben,
vagy már előbbre is? – problémák adódtak.
Talán személyes, talán anyagi probléma, de
úgy érzem értelmes emberek lévén mindent
meg lehet beszélni, mert a focisták nem
csak a saját szórakoztatásukra rúgják a
„bőrt”, hanem a focizni nem tudó szurkolók
kedvéért is.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a
programok szervezésében, vagy „csak” jól
érezte magát ezeken a rendezvényeken,
szívből gratulálok, és remélem, hogy az
idei 2011-es évet is közösen „rendezzük”.
Ahhoz, hogy egy önkormányzat, egy testület
jól tudjon működni, Tisztelt falubeliek
ÖNÖKRE is szükség van. Szükség van
mindenkire, hogy Csabrendeken érdemes
legyen építkezni, leélni egy életet, gyerekeket, unokákat nevelni.
Köszönet illeti a gyerekeket, amiért műsoraikkal, színesebbé tették rendezvényeinket. Remélem rájuk is számíthatunk.
Őszinte szívvel kívánom, hogy valamennyi lakos boldog és sikeres legyen!
Kívánom a faluban letelepült fiatal pároknak, találják meg számításukat!
Kívánok a betegeknek gyógyulást, a dolgozó korosztálynak biztos munkahelyet, a
nyugdíjasoknak gondtalan nyugalmat, a
gyerekeknek szorgalmat a tanuláshoz, és
összetartást!
Végül kívánok mindnyájuknak – Polgármester Úr és Képviselő-társaim nevében –,
Békés, Boldog Újesztendőt!
Kiss Sándor képviselő
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Önkormányzati hírek Figyelem!
A 2010. december 28-án megtartott
Képviselő-testületi ülésen elfogadásra
került a szemétszállítási díj bevezetéséről
szóló rendelet. A díj összege 13.650 Ft/év,
amelyből 2011. évben összesen 6.825 Ft-ot
kell befizetni a lakosságnak, negyedévente
az Önkormányzat által kiállított számla
ellenében.
Módosításra került a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelet. 2011.
január 1. napjától nem mentesülnek az adófizetés alól a Csabrendeki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjai.
Közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület, az önkormányzati intézményekhez 7 fő 6 órás és 24
fő 4 órás foglalkozatására kerül támogatási
igény benyújtásra.
2010. december 30. napján együttes Képviselő-testületi ülésen elbírálásra kerültek
az aljegyzői és a KÖZSZER vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok. 2011. január 1. napjától aljegyzőnek Bardonné Baráth Zsuzsannát, a Közös Fenntartású Közszolgáltató Szervezet vezetőjének Mezei
Józsefet nevezték ki.
2011. január 6. napján együttes Képviselő-testületi ülésen a közös fenntartású
intézmények létszámkerete került megha-

tározásra. A Közös Fenntartású Általános
Iskola létszámkerete változatlanul 27 fő. A
Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde költségvetési létszámkerete 15
fő, a beíratott gyermeklétszám ismeretében
2011. július 1. napjától 1 fő álláshely
megszüntetése válhat indokolttá.
A Közös Fenntartású Közszolgáltató
Szervezet 2011. január 1-jével történő létrehozásánál 5 fő takarítói álláshely került
meghatározásra. A feladatellátás racionális
megszervezése érdekében az iskolából
4 fő takarító és a Körjegyzőségtől 2 fő
hivatalsegéd átszervezése indokolt, ezért
a takarítói álláshelyek számát február 1.
napjától eggyel szükséges megemelni.
A takarító munkakörben foglalkoztatott
dolgozók közül 2 fő várhatóan ebben az
évben nyugellátásra szerez jogosultságot,
ezért a végleges takarítói álláshelyek száma 2011. július 1. napjától 4 főben került
megállapításra; valamint 1 fő karbantartó
álláshely megszüntetésre kerül. A Körjegyzőség létszámkerete 24 főről a feladatok
hatékonyabb, racionálisabb elvégzése érdekében 19 főre csökken. 2011. február 1.
napjával 2 fő takarítói álláshely, továbbá
3 köztisztviselői álláshely kerül megszüntetésre.

Egyesületi Karácsony a Hadak Útján
A Hadak Útja Harcművészeti Sportegyesület 2010. december 19-én tartotta hagyományteremtő karácsonyi rendezvényét a
sümegi gimnázium tornatermében. Csapatbajnokságukon 46 tag nevezett, köztük
kilenc csabrendeki harcos. Két páston zajlottak a parázs meccsek a legkisebbektől
a felnőttekig (3-50 éves korig), a mérkőzések levezetésében Max Carvalho brazil
mester és Dietz „Cápa” Gusztáv segédkezett. Mindenki éremmel a nyakában távozhatott, a Hadak Útja Vándordíjat a legeredményesebb csapat, ezúttal Sümeg
vihette haza. A díjakat a gyönyörű Laky
Zsuzsi (Európa Szépe 2003-ban) adta át.
Támogatók (Sümegi Sportház, Manótanya
Játékbolt, Igniplus Bt., Sümegi Cipőbolt,
Khalifa Teaház, Dömötör Zsolt LufiZoo,
Margaréta Virágüzlet) felajánlásaiból értékes különdíjakkal jutalmazták a legrátermettebb harcosokat. A csabrendeki harcosok eredményei: Aranyérem: Illés Botond
és Németh Ádám; ezüstérem: Bódai Gergő, Bódai Patrik és Szatmári Tamás;

bronzérem: Kovács Milán, Badics Adrián,
Illés Benedek és Mátyás Dávid. A verseny
után rövid beszámoló következett, mely
során az Egyesület elnöke, Molnár Gábor
felelevenítette a 2010-es év legszebb pillanatait valamint ismertette a következő
évre szóló programtervet.
A Karácsonyfa alatt minden tag talált
ajándékot, de ezen túl is megörvendeztették
a nézősereget egy színvonalas bemutató
műsorral: A csabrendeki gyerekek egy botos harccal készültek, ezt követték az aikido, iai, MMA és tai ji bemutatók. Az ünnepi műsort Mikola Nikoletta káprázatos
hastánca koronázta meg.
A büfében házi finomságokból, süteményekből, édes szörpökből lehetett válogatni, köszönet a felajánlásokért a Kalla Natúr
Élelmiszernek, Kalla Richárdnak és a többi
lelkes szülőnek. A rendezvény után a neves
vendégeket a Kalla Család látta vendégül.
A Sportegyesület 2010-es évét ezzel a fergeteges programmal zárta, most pedig a
január végi Európa Bajnokságra készülnek.

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét,
hogy február hónapban az alábbi foglalkozásokkal bővül a Művelődési Ház
kínálata: Angol nyelvbarát klub hetente
másfél óra, Német nyelvbarát klub hetente
másfél óra, Kézműves (kézimunka) klub
heti egy óra, „Öreghegyi mesék” helytörténeti klub havi egy alkalom.
Szombat délutánonként újra indul a
Játékkuckó 13-16 óráig Mógerné Molnár
Ildikó művelődésszervezővel. Várjuk felnőttek és gyermekek jelentkezését egyaránt.
Korábban indult rendszeres foglalkozásainkhoz (aerobic, egészségmegőrző torna,
baba-maba klub, agyműves klub) a jövőben is folyamatosan lehet csatlakozni.
Érdeklődni lehet Mógerné Molnár Ildikó
művelődésszervezőnél a 453-187-es telefonszámon, valamint a csabrendek.konyvtar@gmail.com e-mail címen. Látogassanak
el a község honlapjára www.csabrendek.hu!
A lakosság mind szélesebb rétegéből
várjuk a jelentkezőket!

Rejtvényfejtõk
Napja
2011. február 4-én, pénteken 16 órától a Községi Könyvtár és Művelődési
Házban Rejtvényfejtő Napot rendezünk
Judi Gergely vezette Agyműves klub
részvételével. Ez alkalomból alsós, felsős
és felnőtt kategóriában is meghirdetjük házi rejtvényfejtő versenyünket. Az érdeklődők megismerkedhetnek a sakk, a póker alapjaival és az origami hajtogatás
rejtelmeivel is. A részvétel díjtalan.
Szeretettel várunk minden gyermek, ifjú
és felnőtt érdeklődőt!

Meghívó
Szeretettel hívjuk a lakosságot

Láng Tibor fotóművész
FÉNYFESTÉS című
fotókiállítására.
A tárlat megtekinthető január 18-tól
február 25-ig a Községi Könyvtárban
nyitva tartási idő alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Galambkiállítás
2011. január 7-8-9-én rendezte immár
28. Kiállítását a Csabrendeki V – 235 sz.
Egyesület, az alább felsorolt résztvevő

Egyesületekkel: Zalaegerszeg, Sárvár,
Keszthely, Körmend, Ajka, Répcelak, Nemesvámos. A kiállító tenyésztők száma
csúcsot döntött, 54 fő vett részt versenyben
38 fajtával, 504 darabos egyedszámmal,
hihetetlen szín kavalkáddal, magas szintű
tenyésztői munkáról tanúságot téve, amely

magas látogatottságot hozott Csabrendekre.
A Szövetség által delegált bírálói testület 7
fő, kik 2 fő Barcsról, Belegről, Nagyatádról,
Kaposvárról, Tarajról és Kisbajomból érkeztek. Pénteken,
azaz 7-én végezte munkáját
miközben az Óvoda és az Iskola
teljes létszámmal látogatta
és tekintette meg a kiállítást,
amelyet ez alkalomból köszönünk mindkét intézmény
vezetőinek, tanárainak és óvónőinek. A tornaterem teljesen
be volt építve egysoros világos
ketrecsorral, úgy, hogy minden bemutatott madárnak egyformán esélye volt megmutatni magát. A
vezető bíráló éppúgy, mint a többi bíráló
is meg volt elégedve a számukra biztosított
feltételekkel és a madarak minőségével.
Egyesületünkből 24 fő állított ki.
Röviden az eredményekről: kiállítva 504
db, ebből galamb 448 db, díszbaromfi 56

Magyar Kultúra Napja
Ismét elkezdődött egy újabb év és Karácsony fényeinek halványulásával talán
szürkébbek hétköznapjaink. Nekünk
könyvtárosoknak, közművelőknek – úgy
érzem – feladatunk, hogy egy-egy jeles
napot, eseményt megragadva, ahhoz műsort szerkesztve az
emelkedettebb,
meghittebb percekhez, az Ünnep
megéléséhez egész
évben alkalmat teremtsünk.
Január 21-én ez
alkalom a Kölcsey
Ferenc Hinmuszának születésnapja,
a Magyar Kultúra
Napja volt, amelyet
1989 óta van lehetőségünk megünnepelni. Műsorunkban
szerepeltek a csabrendeki színjátszók,
akik a Hinmuszt, mit költeményt, valamint
megzenésítésének, elterjedésének történetét
ismertették meg a közönséggel. Az induló
Liszt Ferenc emlékév alkalmából zenei
darabokat hallhattak fuvolán Bakos Liliána,

Kustos Virág és zongorán Szita Diána
közreműködésével.
Vendégünk volt továbbá dr. Tölgyesi
József egyetemi tanár, volt nyírespusztai
tanító, a Nyírespuszta évtizedei könyv írója. A tanár úr mesélt a településen eltöltött éveiről, a küzdelmes, mégis idilli kezdetekről, a
könyv keletkezéséről és végül emlékeink, értékeink
megtartásának
fontosságáról.
A műsor zárásaként a több mint
harminc főt számláló közönség megtekintette Láng Tibor fotóművész
Fényfestés című kiállítását és többen kellemes beszélgetésbe, anekdotázásba kezdtek a tanár úrral.
Örömünkre szolgál, hogy tartalmas és
kellemes kikapcsolódást nyújthattunk e
jeles napon! Ezúton is köszönjük a megjelentek megtisztelő figyelmét.

db. 448 galambból 125 db kapott kiváló
minősítést. 38 fajtából 25 db Kiállítás Győztes Díjat (fajta győztes), 10 db Kiállítás
Tisztelet Díjat, 5 db Kiállítás FA Díjat
(felajánlott) kapott.
Az Egyesületi Vándorserleget Posta kategóriában Oszkai Attila, Röp-Dísz kategóriában Karácsony Attila nyert és vitte
el a serleget. Kiállítás győztes címet 14
darabot tartott itthon a rendeki gárda,
amely szintén csúcs! 5 db FA díjból 4-et.
Fiatal kiállítók, akik még nem érték el a 14
éves kort, eredménytől függetlenül kaptak
Ifjúsági díjat, külön serleget 7 fő! 7 boldog,
sugárzó arcú gyermek! Minden címet nyert
madár tenyésztője díszes oklevelet, és szép,
értékes serleget vihetett haza.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és
megtekintették rendezvényünket.
Köszönjük az Iskola vezetésének, igazgató úrnak és a torna tanárnőnek a tornatermet! Az Önkormányzatnak, a Művelődési
Háznak és a KÖZSZER-nek a támogatást.
Vágner Gábornak a fuvart és a takarítást
végző hölgyeknek, hogy a vasárnap délutánjukat áldozták munkájukkal.
V – 235 sz. Egyesület Csabrendek

Vadvirág Nyugdíjasklub...
Folytatás az 1. oldalról

Baráti kapcsolatunk a nyirádi Nyugdíjas
Klubbal továbbra is fennáll. Az idén mi
láttuk őket vendégül, jól éreztük magunkat.
Az ő programjaik színesebbek, ők több
segítséget, támogatást kapnak.
A községi rendezvényeken rendszeresen
részt vettünk, képviseltettük magunkat.
Nem vagyunk magányosak, csak idősek,
hisz mindenkinek van családja, gyermeke,
unokája. Segítjük őket is, ahogy tudjuk.
De nekünk is szükségünk van egy olyan
közösségre is, ami egy kicsit kimozdít
bennünket a hétköznapok egyhangúságából.
Ez a klub. Ezt csak a mi korosztályunk
élvezheti igazán.
Végül, köszönjük mindazok segítségét,
támogatását, akik lehetővé tették, hogy
az idei évben is tartalmas, élményekben
gazdag lehetett.
Szabó Károlyné klubvezető
CSABRENDEKI

HÍRHARANG

Szerkesztőség vezető: Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja: Kid Dance Egyesület, Csabrendek
Sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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2010. évi Karácsonyi rendezvényekrõl Karácsonyi kiállítás
2010. évben az Adventi, Karácsonyi időszakban gazdagabb, színesebb programsorozatot tudtunk a községben élők részére
nyújtani a LEADER programban elnyert
pályázat segítségével.

Száncsengő című varázslatos előadásukkal fellépett színpadunkon a veszprémi
SZILÁGYI HARANGEGYÜTTES. Bátran
állíthatom, hogy olyan áhítattal hallgatta a
közönség harangjátékukat, amelyre ritkán

Az Adventi időszakban 4 alkalommal
került sor játszóházi foglalkozásokra. Egy
alkalommal külterületi lakott településrészünkön, Nyírespusztán tartottunk játszóházat. Minden alkalommal sok lelkes
gyermek és kísérő szülő vett részt a foglalkozásokon. A Karácsony előtti utolsó,
december 20-i játszóház alkalmából körünkben köszönthettük Vrábel Miklósné
Teri nénit, volt könyvtárost, aki csodálatos
mézeskalácsok díszítésére tanítgatta a
résztvevőket. A játszóház végén pedig
szinte elvarázsolt bennünket (felnőtteket
is!) Johny Diabló bűvész mutatványaival.
A Községi Karácsonyi műsort az utolsó
tanítási napon, december 21-én délután 16
órai kezdettel láthatták az érdeklődők a
Művelődési Ház nagytermében.
Elsőként Turcsi József polgármester úr
köszöntötte a kedves Vendégeket. A Szeretet és a Hit fontosságát kiemelő, szívhez szóló szavaival sikerült meghitt hangulatot varázsolnia a terembe.
A szereplést az óvodai nagycsoportosok
kezdték Betlehemes játékukkal. Köszönjük
a felkészítő óvónők: Gombásné Albrecht
Andrea, Bódai Judit és Csemba Józsefné
dajka munkáját!
Az óvodások kedves műsora után következett a helyi Kökörcsin Gyermektánccsoport fellépése. Felkészítőjük: Fekete Lajos néptánc oktató. A néptáncosok
fergeteges műsora után meglepetés vendégeket fogadhattunk a színpadon.

van példa e falak között. Majd KERTÉSZ
DÓRA és TÓTH ISTVÁN énekművészektől
hallhattunk csodálatos karácsonyi dalokat.
E műsor végén szünet következett, míg a
végső jelenethez berendezték a színpadot.
A szünet alatt lehetőség nyílt a Karácsonyi
Kiállítás megtekintésére a könyvtárban.
Szintén pályázaton elnyert összegből volt
módunkban, hogy a kedves nézőket és a
szereplőket pogácsával és linzer süteménynyel megvendégeljük az előtérben.
A helyi újság hasábjain az idei évben első
ízben került meghirdetésre „Ünnepváró
édességek” címmel süteménysütő versenyünk. Két versenyző jelentkezett felhívásunkra: Sedlák Andrásné Margit néni
sütés nélküli Kekszes süti és Turcsi Edina Mézeskalács nevezése érkezett. Köszönjük fáradozásukat! Reméljük, hogy a jövő
évben még többen tisztelnek meg bennünket
részvételükkel! (Utólag értesültünk róla,
hogy a Vadvirág Nyugdíjas Klub képviseletében Papp Zoltánné Tercsi néni is készült. Viszont a műsor kezdetével úgy gondolta, hogy ő már elkésett a nevezéssel, így
a süteménye a táskájában marad elrejtve.)
A szünet után a helyi Színjátszók Micimackó karácsonya című jelenetüket
mutatták be. Felkészítőjük egy lelkes fiatal
hölgy, Harcz Adrienn, aki a sümegcsehii
általános iskolából hozta el színjátszó tudományát községünkbe. Ezúton is köszönjük műsorunkon való színvonalas részvételüket!

2010. december 15-31.

Az ünnepélyes hangulatú kiállítás megvalósításához saját készítésű munkáikkal
hozzájárultak:
Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Darvastó lakói és dolgozói
Csík Tamás kovácsoltvas gyertyatartók,
tüzivas készlet • Csíkné Bardon Réka
csuhé betlehem, üveg angyal • Hóti Zsuzsanna horgolt terítők, karácsonyfa
díszek, vállkendő • Vrábel Miklósné mézeskalács díszek • Zömbik Imréné horgolt
díszek és kötött figurák • Tóth Józsefné
saját készítésű „angyali” ruhácskák • Judi
Orsolya saját tervezésű karácsonyi képeslap • Judi Gergely saját szerkesztésű karácsonyi rejtvény • Csehné Varga Éva
csuhé betlehem, horgolt díszek • Simonyainé Molnár Szilvia mézeskalács házikó • Mógerné Molnár Ildikó adventi
kalendárium • Sedlák Andrásné a saját
tulajdonában lévő forgó betlehemet bocsátotta rendelkezésünkre a kiállítás idejére.
Köszönjük, hogy felhívásunkra egyre
többen mutatják be szép munkáikat. Örömünkre szolgál, hogy a község értékeit
mind szélesebb körben láthatja a közönség!
Reméljük, hogy a sok színes rendezvény
által gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt sikerült szellemiekben is felkészülnie
az ünnepekre. Kívánjuk, hogy az új évben
minél többen vegyenek részt szervezett
műsorainkon, programjainkon!
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek!”

Ezúton szeretnénk megköszönni azt
a sok önzetlen segítséget, támogatást,
amit Péter fiúnk betegségében kaptunk.
Köszönöm Édesanyámnak, Húgomnak
és családjának – Zsolti, Norbi, Nektek
külön is szeretném megköszönni,
amit tettetek – rokonoknak, az
Önkormányzatnak, GAMESZ-nak,
Tűzoltó Egyesületnek, Sportkörnek, a
Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató
Intézete, Darvastó dolgozóinak,
szomszédoknak, barátoknak,
ismerősöknek, hogy fájdalmunkban
osztoztak és Őt utolsó útjára elkísérték!
Csendes család

