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Karácsonyi gondolatok
Ismét vége van az évnek, alig kezdtünk bele és már itt is a karácsony, egy ünnep, talán az év legszebb ünnepe. Vannak akik
pénznyelőnek, mások „muszáj alkalomnak”, s remélhetőleg a legtöbben: a Szeretet, az Öröm Ünnepének tartják.
A karácsony minden évben hoz magával
egy titokzatos dolgot a hétköznapokba, a
gyerekeknek izgalom, hogy vajon mi kerül
a karácsonyfa alá, nekünk felnőtteknek,
pedig számadás, hogy megint eltelt egy
év és boldogságban, nyugalomban ünnepelhetünk. Istennek adunk hálát, hogy a
család egészséges és ismét együtt lehetünk.
Ez az ünnep egyúttal megnyugvás, egy
röpke lelki vigaszt is hoz.
Ekkor jön el az idő, hogy egy kicsit
magunkba tekintsünk és elemezzük a gyarlóságainkat. Sajnos mi emberek hajlamosak
vagyunk az önzőségre, az anyagi és lelki
javakat magántulajdonnak tekintjük és
ezzel másokat gyakran megbántunk. Ne
engedjünk a kísértésnek, tanuljunk meg
feltétel nélkül szeretni. Úgy élj és cselekedj,
ahogy te kívánnád, hogy más is tegye!
Ne csak családodat, barátaidat, hanem a
rászorulókat is segítsd és szeresd.
Az igazi szeretet egy egész életet
kér magának, nem lehet egy pillanat alatt

előidézni mondván: ma eljött a nagy nap,
amikor szeretni kell!
Ilyenkor sajnos gyorsan lelepleződik a
szeretet nélküli életünk, mert a legtöbben
elkezdenek kapkodni, pánikszerűen látszatmegoldásokkal pótolni mindazt, ami egész
évben elmaradt. Aki ritkán éli meg, az
nem tudja, hogy a szeretet egy bensőséges
lelki állapot. Egy mosolygó pillantás, egy
kézfogás, egy simogatás, egy csók, egy
ölelés, pusztán az, hogy csendben másik
mellett ülünk, ezerszer több szeretetet rejt
magában, mint amikor több kiló ajándékot
nyomunk valakinek a kezébe.
Te tudod, hogyan fogsz ünnepelni, mit
adsz másoknak a Te karácsonyképedből?
Milyen jó lenne, ha embertársainkon túl
az ÜNNEPELTET, Jézust is szeretnénk!
Hisz ha nem kap helyet karácsonyunkban,
akkor pont ŐT, az ünnepeltet zárnánk ki.
Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nemcsak az
ajándékokat helyeznénk el, hanem szívünk
szerteáradó szeretetét is.

Tájékoztató a Képviselõ-testület
2016. november 24-én megtartott ülésérõl
NAPIREND ELŐTT Turcsi József polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
NAPIREND
1. A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-én megtartott ülésén módosította a
közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól szóló 14/2013. (IX.13.)
önkormányzati rendeletét. 2016. október 1. napjától a filmforgatási célú használat esetében
a közterület-használatért fizetendő díj mértékét minden település vonatkozásában a
Filmtörvény tartalmazza, ezért a rendelet módosítása illetve a díjtételekre vonatkozó
rendelkezések hatályon kívül helyezése vált szükségessé. Fentieken túl a gyakorlatban
felmerült igények, valamint a rendelet rendelkezései közötti összhang kialakítása érdekében készült el a rendelet-tervezet.
2. A szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásra és elfogadásra került, mert a Belügyminisztérium által kiadott támogatói
okirat szerint Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Folytatás a 2. oldalon

Ugyanis szeretettel megteremtjük az
egymás iránti türelmet, tiszteletet, a másik
megértésének szándékát, segítésének készségét is. A szeretet az egyetlen kincs, amely
növekszik, ha pazarolják. Aztán majd
karácsony elteltével, a lelki mámorból
ismét a földre szállunk, belépünk az élet
taposómalmába, a mókuskerék forog tovább, de abban reménykedek – és bízom
benne, hogy velem együtt sokan –, hogy
cselekedeteink, intő szavaink termő talajra szálltak, hogy a magból nemcsak
csíra, hanem egyszer már végre értékes
gyümölcsöt termő sudár fa lesz nemsokára,
mely támaszt nyújt majd, családnak, barátnak, rászorulónak is.
E gondolatokkal kívánok képviselő társaim és magam nevében Áldott, Békés,
Örömteli Karácsonyi Ünnepeket, és Nagyon Boldog Sikeres Újévet, mindenhez Jó
Erőt, Egészséget!
Turcsi József
polgármester

„ Az emberi szív szeretetből áll össze,
adj ma egy darabot másoknak belőle.
Ne félj, hogy elfogy, hiszen neked is adnak
ezért van értelme e gyönyörű napnak.
Adj belőle bátran, így lesz szép az álom
legyen csodaszép e mesés karácsony!”
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde
minden dolgozója nevében az Önkormányzatoknak, szülőknek, vállalkozóknak, támogatóknak és a község lakósságának, akik valamilyen módon
segítették munkánkat ez évben is. Kívánok kedves mindannyiuknak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt!
Vargáné Pálfi Mónika óvodavezetőh.
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Köszöntés
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat
képviseletében 2016. november 29-én
Turcsi József polgármester és dr. Gutmayer Bernadett jegyző otthonában köszöntette fel 90. születésnapja alkalmából Istenes Jánosné született Végh
Katalin csabrendeki lakost. A születésnap
alkalmából egy Emléklap formájában
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait is fogadhatta a szép korú ünnepelt.

Galambkiállítás 2017.

Ezúton is sok szeretettel kívánunk további
erőt, egészséget Katica néninek!

A csabrendeki Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 2017. január 2122-én rendezi meg következő galambés kisállat kiállítását. A helyszín ezúttal
is az Általános Iskola tornacsarnoka
lesz. Sok szeretettel hívjuk ezúton is az
érdeklődőket.

Tájékoztató a Képviselõ-testület
2016. november 24-én megtartott ülésérõl
Folytatás az 1. oldalról
A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 2 044 700Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A támogatást az Önkormányzat
115 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel. A megvásárolt
tűzifa elosztásának módját, a szociális
rászorultság részletes szabályait, az eljárás rendjét pedig helyi önkormányzati
rendeletben kell szabályozni.
3. A lakások és a helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló 8/2016.
(IV. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata, A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata, A helyi adókról szóló 13/2015.
(IX. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata során a
rendeletek díjtételein nem változtatott a
Testület.
4. Bérleti díjak (földhaszonbérleti díjak,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
szolgáltatások, eszközök díjai) felülvizsgálata során a Képviselő-testület
a rendezvénysátor bérleti díját emelte
meg.
5. Köznevelési intézmény működtetői
feladatainak átadására vonatkozó megállapodás és szerződés elfogadásra került.
6. Dr. Rédei Zsolt ügyvéd megbízása az
Oxyfa ügyben
7. Mogyo 4 Invest Kft rendezési terv
módosításával kapcsolatos kérelme megtárgyalásra került Csabrendek Nagy-

község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kérelem alapján előzetesen
támogatja – Mogyo 4 Invest Kft. beruházásában tervezett napelem park
megvalósíthatósága érdekében – a településrendezési terv módosítását olyan
formában, hogy a 0471 hrsz-ú, különleges
beépítésre nem szánt – Motocross
pálya terület (Kb-m) építési övezetben
levő külterületi ingatlan Kb-np, azaz
különleges beépítésre nem szánt napelem
park építési övezetbe kerüljön átsorolásra.
A településrendezési terv módosításával,
az eljárással kapcsolatos összes felmerülő
költséget a kérelmezőnek kell viselnie.
8. Gáspár-Szabó Éva és Szabó Lajos
csabrendeki lakosok lakás ügyével kapcsolatban a Képviselő-testület úgy dönt,
hogy a fent nevezett csabrendeki lakosok
Csabrendek, Kossuth u. 37/A. bérlakásra
vonatkozó bérbevételi és az ingatlanra
vonatkozó vételi szándékát elutasítja, tekintettel arra, hogy a bérbevételi igénnyel
érintett lakás 2017. május 9. napjáig
bérleti joggal terhelt.
9. Az ülés során az Arany János
Tehetséggondozó Programban történő
pályázók részvétele elbírálására került
sor. A két jelentkező tanuló támogatásáról
döntött a Testület.
10. Bursa Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására is sort
került az ülés alkalmával. A Testületi
döntés értelmében mind a 9 beérkezett
pályázó támogatásban részesül felsőfokú
tanulmányai során.
11. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csabrendek község köz-

igazgatási területén bejelentett lakóhelylyel rendelkező 70. életévet betöltött
személyek részére természetbeni juttatásként, maximum 5.000 Ft értékben
karácsonyi ajándékcsomagot biztosít az
Önkormányzat 2016. évi reprezentációs
kiadási kerete terhére.
12. A Tapolcai Rendőrkapitányság –
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
– Csabrendek Polgárőr Egyesület között
megállapodás született a térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozóan.
13-17. A Közszolgáltató Szervezet
Csabrendek, az I. számú Háziorvosi
körzet, a közművelődésről és a könyvtár
tevékenységről, a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról szóló 2016. évi beszámolókat a Képviselő-testület elfogadta.
17. A polgármester társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámoló
szintén elfogadásra került.
18. A Bursa ösztöndíjrendszer, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesüléséről Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a 2016-os évben
összesen 540.000,- Ft-ot fordított a
közép – és felsőfokú képzésben résztvevő
fiatalok támogatására. Az önkormányzat
erejéhez mérten az ösztöndíj biztosításával
továbbra is segíteni szeretné a tovább
tanulni szándékozókat.
Zárt ülés keretében ápolási díjak és
nevelési ellátások felülvizsgálatára került
sor.

SZM bál – 2016. november 12. Karitasz bál
November 12-én az idei évben is
megrendezésre került a Csabrendeki
Általános Iskola Szülői Munkaközösségének jótékonysági bálja. Az előző évek
tapasztalatait felhasználva, mondhatjuk
gördülékenyen ment a szervezés. Mindenki
tudta a saját feladatát és a közös munka
meghozta gyümölcsét. A bálozni vágyó
vendégek az Arany Oroszlán Vendéglőben
gyűltek össze, hogy együtt töltsenek egy
jó hangulatú estét, éjszakát és belépőjegyükkel, tombola felajánlásukkal támogassák iskolánk tanulóit. Akik nem tudtak
eljönni, de hozzá kívántak járulni az est
sikeréhez, támogató jegyet vásároltak,
tombola felajánlást tettek és voltak, akik
finom házi készítésű süteményekkel tették
édesebbé az estét.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó
ember van, az kezdjen el valami jót tenni,
és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé”
– Böjte Csaba
Ezt mutatja a szülők és a pedagógusok
támogatói névsora, a tombolatárgyakat
felajánló falubeliek, környékbeliek, a vállalkozók és magánszemélyek hosszú sora.
A vendégeket fergeteges operett műsorral
kápráztatta el Farkas Szabina énekesnő. A
talpalávalót és az est további jó hangulatát
Horváth Zsolt (Gazsi) zenész biztosította.
Pihenés képen éjfél előtt kisorsoltuk a
felajánlott tombola tárgyakat.
A befolyt összegből kívánjuk támogatni
iskolánk tanulóinak szervezett farsangi

bálját, mesevetélkedőjét, a gyermeknapot, a
diákok könyvjutalmait.
Ezúton szeretném megköszönni a szülői
munkaközösség tagjainak, tanári karnak
kiemelkedő, szorgos munkáját, a bál sikeres megszervezéséhez hozzájáruló támogatóinknak a felajánlásokat.
Támogatóink: Arany Oroszlán Vendéglő,
Apáti Zoltán, Köllőné Hettyei Mariann,
Bakos István, Bors József, Avangard
Sport bolt Sümeg, Gombási Tamás, Hobla
Kft. Csabrendek, Gloritex Kft Sümeg,
Menyhártné Tanai Edit, Turcsi Péter, Pöltl
Lászlóné, Vianni Sümeg, Kenyeresné Varga
Klára, Tanainé Bándi Andrea, Csíkné
Bardon Réka, Tobak István, K&H Sümeg,
Spirk Veronika, Hoffmann Tamás, Kiss
Sándor, Martonné Maródi Ibolya, Fantázia
Dekor Sümeg, Csabtex Ruházati Szövetkezet
Csabrendek, Szent Lőrinc Római Katolikus
Plébánia Csabrendek, Fókusz Sümeg,
Horváth Zsolt, Bódai András, Darvastó,
Barta Gábor, Giczy László, Csicsics Fotó,
Miklósi-Sikes Kinga, Jóbarát Fagylalt,
Németh Ottó, Váginé Soós Lívia, Euro-pont
Sümeg, Májer Mária, Sárközi Krisztián,
Ferenczi Csaba, Barbie Design, Hegedüs
Ákos, Capári Szilvia, Zámbó Péter, Berta
Pálné, Farkas József, Illés Róbertné, a
szülői munkaközösség tagjai, szülők… és
sokan Mások!
Köszönjük! 				
Iskolai Szülői Munkaközösség vezetősége

A helyi Községi Könyvtár és Művelődési Ház munkatársai ezúton is
köszönik a lakosság növekvő érdeklődését az intézmény rendezvényei,
szolgáltatásai iránt. Sok szeretettel kívánnak minden látogatónak,
a Hírharang olvasóinak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Sikeres Új Esztendőt!

November közepén – az idén már másodszor – ismét megrendeztük jótékonysági
bálunkat.
85 fő részvételével egy igen jó hangulatú
bálon vettünk részt, akik között több egyházi
személyt és a Nemzetközi Szent György
Lovagrend két priorját is üdvözölhettük,
köztük bálunk fővédnökét is. A köszöntő
beszédek után hódolhattunk a gasztronómiai
élvezeteknek az Arany Oroszlán vendéglő
vezetője és munkatársai jóvoltából. A
finom vacsora után a Chili együttes két
tagja, Krisztián és Feri gondoskodott az
est további jó hangulatáról. A rendkívül
jó hangulatot csak tovább emelte a
tombolasorsolás, ahol rengeteg értékes
ajándék lelt gazdára. A hangulatfelelősök
jól húzták a talpalávalót, s a fergeteges
hangulatot tükrözi, hogy hajnalig ropta a
táncot idős és fiatal egyaránt.
A bál bevételét a karácsonyi pásztorjátékhoz szükséges ruhák felújítására és
a Nemzetközi Szent György Lovagrend
által elindított apródképző kivitelezéséhez
szeretnénk felhasználni.
Januári bálunk bevételét a gyermekek
táboroztatására fordítottuk, s egy felejthetetlen 5 napot töltöttünk Kőszegen
és környékén, ahol igyekeztünk mindent
megnézni és kipróbálni. Köszönöm minden kedves támogatónknak, akik akár pénzadománnyal, tombolatárgy- és sütemény
felajánlással támogatták rendezvényünket.
Remélem mindenki jól érezte magát, s a
következő bálon – melynek időpontja már
megvan – újabb nemes célok érdekében
velük és új vendégekkel is újra találkozunk.
Váginé Soós Lívia Karitasz vezető

Megköszönve a 2016. évi együttműködést, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben, eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt kíván a település
valamennyi lakosa számára a Közszolgáltató Szervezet Csabrendek.
A település valamennyi lakosának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és balesettől, tűzesettől mentes közbiztonságban, egészségben gazdag
2017. évet kíván az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Csabrendek.

A Kid Dance Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani
Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának, a vállalkozóknak,
szülőknek és mindazoknak, akik támogatták és segítették
az egyesületet, hogy egy szép és sikeres évet tudhasson maga mögött!
Engedjék meg, hogy valamennyi olvasónak itt kívánjunk Áldott,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

A Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület
ezúton kíván minden támogatójának, szurkolójának, a község lakosságának Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet!

CSABRENDEKI HÍRHARANG
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Öreghegyi mesék
A tavalyi évben a Kid Dance Egyesület
nagy sikerrel bonyolította le az Iskolások
az értékek nyomában nyertes pályázatát,
amely során általános iskolás tanulók
ismerkedhettek meg az értékgyűjtés mikéntjével, fotó-, videó- és interjú készítés
alapvető szabályaival és természetesen
számost helyi érték megismerése és szakmai kirándulások során alkalmazhatták is a
tanultakat.
2016-ban újabb sikeres Hungarikum pályázatnak köszönhetően novembertől áprilisig tovább folytatódhat a megkezdet út.
Jelen pályázatban településünk őszi, téli
és tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó élő
néphagyományait ismerheti meg a fiatalok.

November elején Márton-napjához közeledve lámpásokat készítettünk, melyeket
aztán a Hegyközségi túra alkalmával
használhattak is a gyerekek, felnőttek.
Megismerkedhettek Szent Márton életével,
a hozzá kapcsolódó legendákkal, a Mártonnapi szokásokkal. Szép hegyközségünket
bejárva bepillantást nyertek a bor készítés
folyamatába, számos pincéhez betérve
láthatták a helyi bortermelés eszközeit. A
túra végén Hoffman család pincéjénél nagy
vendéglátásban volt részünk, ahol még
harmonika szó tette hangulatosabbá a kora
estét.
Testvértelepülésünk Csemadok szervezete képviselői erre az alkalomra sajnos nem
tudtak csatlakozni hozzánk, de egy későbbi
időpontban eljöttek és részletes tájékoztatást
kaptak a Hungarikumok rendszeréről, az

Horváth Feri sikeres küzdelmei
Az októberi interjú óta, mint ahogy
azt korábban említette is – folytatódtak
a megmérettetések Horváth Feri ifjú
BJJ harcos életében. Nagy várakozással
indult 2016. október 22-én a győri Global
Grappling versenyen, ahol Gi Junior (90
kg) kategóriában 1. helyet, Nogi Junior (90
kg) kategóriában szintén 1. helyezést és Gi
Felnőtt (85 kg) kategóriában 4. helyezést
ért el. Izgalmas, kihívásokkal teli és jó
verseny volt számára a győri bajnokság. A
junior kategóriában való szereplése vége
felé jár már, ezért bártan vállalta a Gi és
a Nogi kategóriát is, amit magabiztosan
meg is nyert. A felnőtt kategóriában való
szereplés lassan életkora előrehaladtával
kötelező érvényű, ezért nagy lelkesedéssel
vett részt a felnőtt megmérettetésen, ahol
már akadtak izgalmas szituációk.

2016. november 12-én került megrendezésre ezen sportágban az ország talán
legrangosabb versenye, a Brazilian Jiu
Jitsu Hungarian Open Budapesten. Az országos bajnokság előtt volt szerencséje
eljutni Szlovákiába, Bősre, Zé Radiola
mester szemináriumára, ahol igyekezett
minél több tudással felvérteznie magát.
A budapesti open-en is indult mind junior
mind felnőtt kategóriában, amely harcok
során sok mindent fel is tudott használni
a versenyt megelőző szemináriumon tanultakból. Saját meglátása szerint a budapesti verseny nem volt olyan szerencsés, mint a korábbi, győri verseny és
a verseny nevezése, lebonyolítása során is
akadtak számára kellemetlen helyzetek. A
junior kategóriában jól hozta a versenyt és
kopogtatással győzött. Amint befejezte a

értéktár felállításának folyamatáról és az
értékgyűjtés szabályairól. A hegyközségi
látogatás ez alkalommal sem maradt el.
Decemberben, az adventi időszakban
Cseréljünk karácsonyfát címmel, csuhéés mézeskalács díszeket készültek nagyfödémesi barátainknak, akiktől szintén
kapunk ottani gyermekek által készített
díszeket cserébe. A betlehemezés szép
szokását, melynek Nyirespusztán mai napig élő hagyománya van, községünkben
is igyekszünk ismét feléleszteni, melyhez
szép betlehemet is készítünk.
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Főosztály támogatásával jött létre.
Mógerné Molnár Ildikó
művelődésszervező
versenyét, a felnőtt kategóriában, pedig már
hívták is, alig volt pár perce összeszednie
magát. Ennek ellenére a mérkőzéseit igyekezett a legjobb tudása szerint hozni, de
bizony érezte, hogy a felnőtt kategóriához
fel kell még nőnie. A budapesti verseny
eredménye: Gi junior 82+ kg kategóriában
1. hely, Gi felnőtt-88 kg kategóriában 3.
hely. Feri úgy döntött, nem indul 2017 év
elején a lisszaboni Európa bajnokságon,
mert akkor már mindenképpen felnőtt kategóriában kellene indulnia. A jövő év a
további felkészülések, tapasztalatgyűjtés
éve lesz a tervei szerint, hogy 2018-ban már
biztosabb tudással tudjon indulni az európai
megmérettetésen.
Addig is sok erőnléti és technikai edzés
vár rá. Egy sportoló életében pedig fontos
az egészséges étkezés is. Feri abban a
szerencsés helyzetben van, hogy az újonnan
megnyílt Eperke Zöldség Gyümölcs üzlet
a szülei tulajdonában van, ahol széles választék és mindig friss áru várjak a vevőket.
A fiatal harcosnak ezúton is gratulálunk a
szép eredményekhez!
Mógerné M. Ildikó
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