CSABRENDEKI

HÍRHARANG
Helyi közéleti havilap

Anyák napi köszöntõ
„Csókold meg édes anyukádat százszor,
Szorítsd kezét jól, bárhová vezet,
Szívből szeretnek téged talán máshol,
Legjobban mégis anyukád szeret.”
		
(Lakner Artúr)


Engedjék
meg, hogy a
fenti sorokkal
köszöntsem és
kívánjak erőt,
egészséget
községünkön
élő valamennyi
édesanyának és
nagymamának!
Turcsi József
polgármester
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Tájékoztató a 2012. április 4-i
Képviselõ-testületi ülésrõl
Napirend előtt Turcsi József polgármester úr beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről.
Napirenden:
Civil szervezetek, egyesületek beszámolói a 2011. évi tevékenységről:
1. A Vadvirág Nyugdíjas Klub
2. Kid Dance Egyesület
3. A Bakonyalja 4x4 Sportegyesület
4. A Csabrendeki Kulturális és Sportegyesület
5. Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület
6. Csabrendek FC
7. V-235. sz. Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete
8. Rezgő Rezeda Citerazenekar Kulturális Közhasznú Egyesület
9. 	Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
A Képviselő-testület minden szervezet beszámolóját elfogadta.
Vegyes ügyek
• A Képviselő-testület megtárgyalta Kistarcsa Város Polgármestere Emlékmúzeum létrehozására vonatkozó támogatási kérelmét, amelyre a nehéz gazdasági helyzet, és szűkös
Folytatás a 2. oldalon

Mesevetélkedõ
Hagyományunkhoz híven, mely már 9
évre tekint vissza, március 22-én rendeztük
meg a mesevetélkedőt, melyen az alsó
tagozat 3-4 osztályos tanulói vettek részt.
A játékos versenyen 15 csapat indult,
többségük a mi iskolánk tanulóiból alakult,
de érkeztek résztvevők a gógánfai, nyirádi,
nagyfödémesi iskolákból is.
Több héten át tartó felkészülés is nagy
izgalommal töltötte el a gyerekeket és
kitartásra, csapatmunkára szoktatta őket, de
ezt messze felülmúlta maga a verseny.
Olyan érdekes feladatokat sikerült idén
is összeállítani alsós tanítóinknak, hogy
szinte észre sem vették az idő múlását a
gyerekek. A munka hevében jó volt látni
a kipirult arcokat, a feszült figyelmet és a
megkönnyebbülést mikor sikerült egy-egy
feladattal végezni a megadott időn belül.

XV. évfolyam • 4. szám

Az idén Nyirádról érkezett kisdiákok
lettek a verseny győztesei. Az ezüstérem
Gógánfára került.
A dobogó 3. fokára
iskolánk 3. a osztályába
járó tanulók név szerint: Molnár Fanni,
Szatmári Tamás, Bors
Ivett, Simon Dominik
állhattak fel. Ők vesznek részt testvértelepülésünkön, Nagyfödémesen május 7-én
rendezésre kerülő mesevetélkedőn, melyre
már nagy igyekezettel
készülnek.
Ez a rendezvényünk

nem hiába tekint ilyen régi múltra, mert
diákjaink és a környező iskolákból is
szívesen vesznek részt – e színvonalas
versenyen a gyerekek.
Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így
lesz.
Gősi Zoltán igazgató
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Tájékoztató a 2012. április 4-i
Képviselõ-testületi ülésrõl

Faluról Falura
2011-2012

Folytatás az 1. oldalról

Barangolás a mûvészetekben

anyagi kerete miatt csak elvi támogatását tudja biztosítani.
• Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gadácsi
Zoltán (Budapest) lakos tulajdonát képező 8474 Csabrendek, Szent István u. 56. szám
alatti, 631 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingyenes felajánlását köszönettel nem fogadja el.
• A Képviselő-testület Horváth Károly Miklós (Csabrendek, Tárkányi u. 33.) és Turcsi Imre
(Csabrendek, Hegyalja u. 37.) kérelme alapján 2012. május 1-től december 31-ig bérbe
adja a tulajdonát képező 1810 hrsz-ú ingatlanából 3 ha nagyságú területet bruttó 15.000
Ft/ha/év összegben.
• Kenyeres Károly (Csabrendek, Rózsa u. 39.) haszonbérleti kérelme alapján a Képviselőtestület bérbe adja a tulajdonát képező 0266/26 hrsz-ú, 1,2280 ha nagyságú és a 0266/28
hrsz-ú, 3,1904 ha nagyságú gyep művelési ágú területeket 2012. május 1-től 2017. április
30-ig. A bérleti díjat bruttó 17.000 Ft/ha/év összegben határozta meg. 2013. évtől a
haszonbérleti díj összege az infláció mértékével növekszik.
• Helyi fiatalok BMX cross pálya kialakításának ötletével keresték fel az Önkormányzatot,
melyet a Képviselő-testület megtárgyalt. A képviselők az ülés során úgy határoztak,
hogy mivel a pálya feltételes 0527/2 hrsz-ú terület besorolása A Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Csabrendek község Helyi Építési Szabályzatáról” szóló 12/2004. (XII.31.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak nem felel
meg, ezért a civil kezdeményezést jelenleg nem tudja támogatni. A Képviselő-testület a
megvalósítástól, amennyiben az szervezett keretek között, civil szervezet részéről történő
kezdeményezéssel történik, nem zárkózik el, a felek közös tárgyalás útján keresik a megvalósítás lehetőségét.
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a beadott lakásbérleti kérelmekről, 2
személy részére állapított meg átmeneti segélyt, melyet kölcsönként biztosítottak összesen
132.800 Ft összegben. 1 személy részére méltányossági ápolási díjat állapított meg a Képviselő-testület.
Turcsi József polgármester

Kézmûves vásár- és játszóház
A Községi Könyvtár és Művelődési Ház
Húsvét közeledtével kézműves vásárt és

játszóházat szervezett. A nap folyamán találkozhattak Bardon Réka csuhéfonóval,
Pereszteginé Vajda Jolán kerámia készítővel, Gárdonyi Ágnes üvegtervezővel.
A Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató
Intézete, Darvastó felkérésünkre vesszőből

és papírból font tárgyakat, szőtteseket hozott, valamint a megjelent intézeti lakók
által bemutatásra került a használati
tárgyak elkészítésének folyamata
is. Mind az óvodás, mind pedig az
iskolás csoportok nagy érdeklődéssel
figyelték a szövés, kosár- és papírfonás
műveletét.
A vállalkozóbbak ki is próbálhatták
azt. A délutáni játszóházi foglalkozásokat rég tapasztalt érdeklődés
övezte.
Több mint 50 gyermek alkotott
húsvéti ajándékot csuhéból, papírból,
kerámia- és üvegfestéssel.
Örömünkre szolgál, hogy az ünnepi
készülődéshez intézményünk sikeres programja is hozzájárult. Köszönjük a darvastói intézet által lehetővé tett bemutatót,
a játszóház foglalkozásain részt vett segítők
munkáját!
Mógerné Molnár Ildikó műv.szervező

A Magyar Zenei Tanács és az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézet által szervezett „Mi is tudunk muzsikálni…” címmel zenei-műveltségi
ismeretterjesztő vetélkedő zajlott 2012.
március 29-én 8 órától a helyi Művelődési
Házban.

Az általános iskolából 5-6-7. osztály
vett részt a zenei játékban. Három 10
fős, évfolyamokat tekintve vegyes csapat
vetélkedett, de a 100 főnyi nézősereg
is szerepet kapott villámkérdések megválaszolásának lehetőségével.
A vetélkedőt Varga Károly nyugalmazott
zenepedagógus, karnagy, zenei szerkesztő
vezette, aki korábban 25 évig a Magyar
Televízióban, 45 évig pedig a Magyar
Rádióban vezetett zenei műsorokat. A zenei
vetélkedő tematikája a 130 éve született
Kodály Zoltánra emlékezve egészen a mai
korok zenei stílusáig ívelt. A zenei téren
is alapos tudással rendelkező tanulóink
aktivitását Karcsi bácsi többször is megdicsérte.
Külön köszönet Pölöskeiné Gombai
Erzsébet zenepedagógusnak a gyermekek
lelkes oktatásáért, felkészítéséért.
Az izgalmas délelőtt végére igen szoros
küzdelem árán tudott csak a zsűri eredményt
hirdetni.
Valójában nem is a helyezés volt a
fontos, hanem a részvétel, a zenével való
ismerkedés.
Köszönjük a lehetőséget!
Mógerné Molnár Ildikó műv.szervező
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Kosárfonó szakkör
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy május 4-i kezdéssel kosárfonó
szakkör indul a községben. A tanfolyam
időtartama 10 hét, pénteken délután
16-19 óráig tartanak a foglalkozások.
Maximális létszám 10 fő.
A részvétel díja 7500 Ft/fő + anyagköltség. A szakkört Forgács Sándor
kosárfonó, a Népművészet Ifjú mester
tartja. Személyesen az oktatónál is
érdeklődni lehet a 06-30/4915+438
telefonszámon.

Verses óra
2012. április 11-én, a Költészet Napja
alkalmából rendeztük meg a községi könyvtárban Verses óra rendezvényünket.
A Költészet Napját 1964 óta ünnepeljük
hazánkban, az egyik legnagyobb 20.
századi magyar költőnk, József Attila születésnapján. Felhívásunkra nagyon sok
kisgyermek jelentkezett, hogy elszavalja
kedvenc versét.
Felkérésünkre örömmel vállalkozott

előadásával színesítsék programunkat. A
műsor után a közel hetvenfős közönség
megtekinthette az óvodás és iskolás gyer-

Báloztunk….
Óvodánk jótékonysági rendezvénye
immár másfél évtizedes hagyomány. Ez idő
alatt többször bebizonyosodott, hogy közös akarattal, szervezőmunkával képesek
vagyunk tenni óvodásainkért. Minden esztendőben összefogunk annak érdekében,
hogy megszépítsük a gondjainkra bízott
gyermekek mindennapjait.
Szervezőmunkánk során nem kis kudarcként éltük meg, hogy nem sikerült az eddig
megszokott 100-120 fő részvételét jelezni. A
nehéz gazdasági helyzetből adódó gondok,
problémák miatt mindössze 60 kedves
vendégünk tisztelte meg rendezvényünket.
Az est folyamán színvonalas nyitótánc,
ínycsiklandó vacsora és jó zene biztosította
a hangulatot.
A KID DANCE egyesület bájos táncosai
fergeteges műsorral ajándékoztak meg bennünket, melyet szűnni nem akaró tapssal jutalmaztunk. Az időközben ifjú hölgyekké
cseperedő egykori ovisainkra mindannyian
büszkék vagyunk!
A bőséges és nagyon finom vacsora után
hajnalig tartó jó hangulatban volt részünk,
melyhez a talpalávalót az Alfa zenekar Garabics Péter és Piriti Gábor - szolgáltatta.
Tombolasorsoláskor számtalan értékes
nyeremény talált gazdára, támogatóink felajánlásaként. Fődíjunkat, a WELLNESS
hétvégét – HOTEL FORRÁS Zalakaros –
egy kedves vendég házaspár nyerte meg.
A kezdeti szervezési nehézségek ellenére
rendezvényünk bevétele a korábbi évekhez
hasonlóan alakult: 177.950.-Ft
A szervezésben élen járó szülők:
Bódainé Marton Szilvia, Görög Szilvia,
Kiss Katalin, Kiss Mariann, Könnyid Bernadett, Miklósi Sikes Kinga, Pleiweiszné
Pál Krisztina, Saliné Bakos Hajnalka, Turcsi Bernadett
Folytatás a 4. oldalon

a Rezgő Rezeda Citerazenekar Schäffer
Zoltán atya és Gosztola Marietta kántor
vezetésével, hogy egy-egy kis népdalcsokor

mekeink által készített versillusztrációs
rajzpályázat alkotásait, melyeket Nemes
Nagy Ágnes versei ihlettek.
Köszönet a versmondó, rajzoló gyermekeknek, felkészítőiknek és a Rezgő Rezeda
Citerazenekar tagjainak, hogy egy kellemes
verses, dalos, zenés órát tölthettünk el
együtt.
Keszlerné P. Anikó

Új játszótereink
Több éves álma vált valóra a helyi önkormányzatnak és a lakosságnak azzal, hogy a
Községháza mögött és a Millenniumi lakóparkban játszótér került kialakításra községünkben.
Az 135/2008. (X.18.) FVM
rendelet alapján Csabrendek Települési Önkormányzat 2009.
decemberében falumegújítás- és
fejlesztés jogcímre benyújtott támogatási kérelmére 2 játszótér és
1 közpark kialakítására nyert el
támogatást. Az elnyert támogatás
összege 14.985.240 Ft, ebből a két
játszótér költsége nettó 8.270.e Ft.
Az önkormányzat önerőként az
áfa összegével járult hozzá a megvalósításhoz.
Fontos volt a játszótéri eszközök
kiválasztásánál, hogy fából készüljenek, biztonságosak legyenek és illeszkedjenek a település környezetébe.
A kivitelező Folyondár 2008. Kft. határidő előtti teljesítésének köszönhetően a játszóterek ünnepélyes átadására már 2012. április 12-én sor került. Turcsi József polgármester
és a kivitelező cég képviseletében Horváth László ügyvezető urak ünnepélyes szavait
követően a Katicabogárka Csapat interaktív gyermekműsorát tekinthették meg az óvodás
és kisiskolás gyermekek a művelődési házban.
A borongós időjárás miatt az átadás alkalmával nem, csak később vehették birtokukba
a gyermekek az új játszótéri eszközöket. Reméljük, hogy minden használónak sok örömet
okoz! 					
Mógerné Molnár Ildikó műv.szervező
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Óvodai hírek

Anyák hete 2012.
Csabrendek

Hímes tojás vásár bevétele: 32.550.- Ft.
Papírgyűjtési akciónk bevétele: 66.500.- Ft
Köszönet a támogatóknak. Az összeget
játékvásárlásra fordítjuk.

• Anyák napi játszóház: 2012. május 3.,
csütörtök 14-16 óra az Általános Iskolában.
• Anyák napi műsor: 2012. május 6.,
vasárnap 14 órától a Mese-dom Óvoda
és Bölcsöde, valamint a Kökörcsin Gyermektánccsoport gyermekei ajándék műsorral köszöntik az édesanyákat, nagymamákat
Anyák napja alkalmából.
• 2012. május 7., hétfő
16 óra Rózsaültetés a 2011-ben született
csabrendeki gyermekeknek a Községháza
mögötti téren
16: 30 Ringató – Rompos Patrícia
17 óra Intimtornáról – Bedő Beáta
• 2012. május 8., kedd
16 óra Forewer Living termékek babáknak
– Fersch Mártonné
16:30 Babamasszázs – Illés Ibolya
17 óra Kismamajóga – Csalló Mónika
Az előadások helyszíne a Községi
Könyvtár olvasóterme. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

ÓVODAI BEIRATÁS

2012. május 7. /HÉTFŐ/
május 8. /KEDD/
8.00 órától – 16.00 óráig az óvodában
Beíratásra kerülnek: A 2009. június 1.
– 2010. május 31. között születettek.
Előjegyzésbe vesszük a 2010. augusztus
31-ig született gyermekeket. Kérjük az
érintett kedves Szülőket, gyermekeiket a
fenti időpontban szíveskedjenek beíratni.
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- az egyik szülő személyi igazolványa

Folytatás a 3. oldalról
Hagyományaink szerint ünnepélyes keretek között búcsúztunk el Bódainé Marton Szilvia és Turcsi Bernadett szülőktől,
akiknek gyermekei szeptembertől iskolások lesznek. Ezúton is hálásan köszönjük minden kedves vendégünknek,
támogatóinknak, hogy hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Bevételünket az
óvoda játékkészletének gyarapítására
fordítjuk.
/Menyhártné Tanai Edit, Turcsi Bernadett/
TÁMOGATÓINK:
Baráthné Horváth Mária, Baráth Lajos /
Ibolya U./, Bakos Tiborné, Bartáné Gy.
Margit Krisztina, Berkovics Krisztina, Bors
József, Bódai András, Budmil Sportruházat,
Bujtor Zoltán, Csánicz Krisztina, Cseh
János, Csendes Zsófia, Csicsics Antalné,
Dr. Domina Csaba, Dr. Gyarmati Csaba,
Dr. Szakács Imre, Fantázia Dekorbolt Sümeg, Feketéné Capári Szilvia, Fővárosi
Foglalkoztató Intézet Darvastó, Görög
Zoltán, Griff Étterem, Gróti Pékség
Sümeg, Gyalogné Varga Hajnalka, Hamulecz Zoltán , Hegedüs Ákosné, Hegyiné Bernáth Mária, Hotel Kapitány
Sümeg, Horváth Adrienn, Horváth Zsolt /
Hegyalja U./, Huber Cukrászda Sümeg,
„Katica” Szépségszalon, Kid Dance Tánc
Egyesület, Kiss Ervin, Kondor Anett,
Könnyid Bernadett, Kötél Attila, Margaréta
Virágüzlet Sümeg, Martonné Maródi
Ibolya, Mütesz Kft., Komfort Áruház Sümeg, K & H Bank Sümeg, Kiss Teodóra,
Nagy Emil, Németh Ottó, Némethné Simon
Ildikó, Pöltl Lászlóné, Rendek Kisáruház,
Saliné Bakos Hajnalka, Schaffer Zoltán,
Soós Zoltánné, Spirk Veronika, Strukker
Lajosné, Szabó József /”Aranyoroszlán”
Étterem, Takács Gáborné /Sümeg/, Tanainé
Bándi Andrea, Települési Önkormányzat,
Turcsi Imréné, Turcsi József, Turcsi Péter, V.B. Francia Pékség Sümeg, Wink
Cipőbolt Sümeg, Zelenka József, Az óvoda
dolgozói, a szülők,….és valamennyi kedves
Vendégünk!
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