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Tájékoztató Csabrendek Nagyközség Képviselõ-testülete
2016. október 27-én megtartott nyilvános ülésérõl
NAPIREND ELŐTT Turcsi József
tájékoztatta a Képviselő-testületet a lejárt
határidejű határozatok teljesítéséről, az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
NAPIREND
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására került sor a realizálódott bevételek
és kiadások tükrében.
2. „A települési hulladékkal kapcsola-

tos helyi közszolgáltatásról” szóló 4/2016.
(IV.4.) önkormányzati rendelet módosításra
került az Észak-Balatoni Térségi Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás módosító javaslatai
alapján.
3. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A korábbi
rendelet módosítására törvényi változások
miatt nem volt lehetőség, ezért az hatályon
kívül helyezésre került. Az új rendelet a

háziorvosokkal történt egyeztetést követően
az iskolaorvosi feladatok elosztásában
tartalmaz változást a valós ellátotti helyzethez igazodóan, illetve az „eltérő tantervű
tanulók” fogalmi meghatározása került
pontosításra „sajátos nevelési igényű tanulók”-ra.
4. Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület együttműködési megállapodás módosítására irányuló kérelméről részben szüFolytatás a 3. oldalon
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Közmeghallgatás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
54. §-a értelmében „A képviselő-testület
évente legalább egyszer, előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot
tehetnek”
Az éves közmeghallgatáson számot kívánunk adni a képviselő-testület 2016.
évben végzett munkájáról a változó jogszabályi környezetben, valamint kitérünk
a választókat leginkább érintő és foglalkoztató kérdésekre is.
A testületi ülések a jóváhagyott ülésterveknek megfelelően történtek, a tervezett
illetve aktuális napirendi pontok megtárgyalásával. Testületi ülés elnapolására határozatképtelenség miatt nem került sor.
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2016. évben a beszámoló készítéséig összesen 18 alkalommal
került összehívásra munkaterv szerinti és
rendkívüli ülés keretében. A képviselőtestület 157 esetben hozott döntést. Döntéseit 142 esetben határozati formában
hozta, illetőleg 15 alkalommal élt rendeletalkotási jogkörével.
A Képviselő-testület mellett működő
Ügyrendi Bizottság 6 alkalommal ülésezett,
29 határozatot hozott. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 10 alkalommal ülésezett,
87 határozatot hozott.
2016. évben a Képviselő-testület az Önkormányzat működését kiemelten befolyásoló intézkedésként:
o elfogadta az Önkormányzat új Településfejlesztési koncepcióját, Településrendezési eszközeit, valamint a megalkotta
Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét,
o elfogadta az Önkormányzat 2016. évi
költségvetését és 2015. évi zárszámadását,
o felülvizsgálta és elfogadta a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, a Képviselő-testület által adományozható elismerésekről, az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodásról, a lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletét,
o felülvizsgálta és módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint
a csabrendeki jelképek és Csabrendek
név használatáról, valamint a közterületek
nemzeti ünnepeken történő fellobógozásáról
szóló önkormányzati rendeletét,

o felülvizsgálta az Önkormányzat Vagyongazdálkodási tervét, továbbá elfogadta
Csabrendek nagyközség partnerségi egyeztetés szabályait.
Ezen felül, egyrészt jogszabályi kötelezettségekből eredő, másrészt helyi sajátosságokhoz igazodó önkormányzati
működést, feladatellátást érintő képviselőtestületi döntések meghozatalára került sor.
Az Önkormányzat intézményrendszerében 2016. évben nem történt változás. Az
Önkormányzat a Hivatal mellett óvoda
és bölcsődét, közszolgáltató szervezetet,
társulásban családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatot, valamint nem intézményi keretek között védőnői és tanyagondnoki
szolgálatot, művelődési házat és könyvtárat
működtet.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján
2013. január 1-től az állam gondoskodik
a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, a
Csabrendeki Általános Iskola esetében a
működtetés joga és kötelezettsége maradt
az Önkormányzatnál. 2017. január 1-től az
állam lesz a közoktatási intézmények működtetője és fenntartója az önkormányzati
tulajdonban maradó iskolának, azaz 2016.
december 31-én települési önkormányzat
által működtetett köznevelési intézmény
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló
mindazon települési önkormányzati vagyon
és vagyoni értékű jog (a továbbiakban:
vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén
a területileg illetékes tankerületi központ
ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A vagyonátadáshoz szükséges előkészítő munkálatok jelenleg is folynak.
A Hivatalban dolgozó köztisztviselők
száma 13 fő, az önkormányzatnál és a
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
összes állományi létszáma 49 fő.
A Hivatal és intézményei munkájukat
a jogszabályoknak megfelelőn és jó színvonalon végezték. Valamennyi intézmény
munkáját közcélú munkatársak segítették.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának
alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt
feladatait. Az önkormányzat és intézményei
minimális működési kiadási szükséglete
436 453 ezer forint.
A 2016. évi működési bevételek előirányzata 422 201 ezer forint. A működési
célú előirányzatok tervezésénél a jogszabályi
előírások mellett figyelembe vettük a
képviselő-testület által meghatározott
irányelveket, valamint a közös fenntartású

intézményekre vonatkozó önkormányzati
döntéseket. A központi költségvetési forrásokból származik működési bevételünk
53%-a. Az önkormányzatok működési
támogatása összességében 3 305 ezer
forinttal csökkent az előző évi eredeti
tervszámokhoz viszonyítva.
A kiadások számításánál kiemelt szerepet kaptak az önkormányzat számára jogszabályokban meghatározott kötelezően
ellátandó feladatok.
A felhalmozási bevételek tervezett előirányzata 459 216 ezer forint. A felhalmozási célú kiadásokra tervezett összeg
számítását a fejlesztési bevételekkel összhangban terveztük.
A vállalkozások, lakosság terheit továbbnövelő helyi intézkedések (pl. helyi
adóemelés, új adónem bevezetése) meghozatalára 2016. évben sem került sor. Az
Önkormányzat kintlévősége azonban így is
jelentős, közel 10 millió Ft, amely az évek
alatt felhalmozódott, és az idei év elmaradt
befizetéseivel emelkedett összeg.
Az önkormányzat korábbi évekhez hasonlóan az állami források szűkösségét
igyekezett pályázati úton kompenzálni.
2016 évben pályázatot nyújtottunk be:
- Csabrendek-Nagytárkány puszta orvosi
rendelő felújítására
- Csabrendek óvoda konyha bővítésére
- Ibolya utca felújítására
- rendkívüli szociális támogatásra
- szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra
- 150 m2 Sportpark létesítésére a Csabrendek 466/9 hrsz. alatti kivett beépítetlen
területen
- Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítására
- Kedvezményes pályaépítési programban a Kossuth u. 14. szám alatt műfüves
kispálya megvalósítására
- Általános Iskola energetikai korszerűsítésére
- Egészségház kialakítására a Magyar u.
4. szám alatt
- Közösségi ház kialakítása, Kossuth u.
- 2016. évi lakossági víz- és csatornatámogatásra
- rendkívüli önkormányzati támogatásra
Pályázataink többsége még elbírálás
alatt áll. Elutasításra került a Csabrendek
óvoda konyha bővítésére, az Ibolya utca
felújítására és a Nagytárkány pusztai orvosi
rendelő felújítására benyújtott pályázatunk.
A benyújtott pályázatok közül már megítélt
Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalról
támogatás 3 890 eFt összegben rendkívüli
szociális támogatásra és 4022,1 eFt öszszegben a 2016. évi lakossági víz- és csatornatámogatásra.
Az Önkormányzat fejlesztései között
évek óta kiemelt szerepe volt a szennyvízhálózat kiépítésének, amiben most további jelentős lépést tehet előre a település.
Csabrendek település Hosztót, Kisberzseny,
Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár településekkel 2.000 lakosegyenérték feletti agglomerációt alkotva részt
vehet a KEHOP-2.2.2 pályázaton, így
támogatást nyerhet a szennyvíztisztító telep
fejlesztéséhez, illetve a biológiai kapacitás
bővítéséhez. A csabrendeki szennyvíztisztító telep fejlesztése mellett Nyíres
puszta, Nagytárkány puszta és Darvastó
csatornázása is megvalósulhat annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%át.
A fejlesztés egyik feltétele, hogy a projektnek belterületen kell megvalósulnia,
ezért a fejlesztéssel érintett külterületi
területek Darvastó és Nyíres puszta belterületbe vonása szükséges.
A szociális ágazatban az önkormányzat
szerepe alapvetően a 2016. évben is az
alapellátások biztosítása. Jelentős változás

Tájékoztató Csabrendek
Nagyközség Képviselõtestülete 2016. október
27-én megtartott
nyilvános ülésérõl
Folytatás az 1. oldalról
letett döntés, mi szerint csütörtöki napokon
18:30-20:30 óra között az öltözőhasználatot támogatja 2016. november 3-tól 2017.
június 30-ig tartó időtartamra azzal, hogy
az Egyesület részére a „vendégöltőző”
használatát biztosítja.
5. Csabrendek FC együttmüködési megállapodás módosítására irányuló kérelmét
a Képviselő-testület megtárgyalta. A sportszakmai szempontokat figyelembe véve
támogatja a CSFC edzésekre történő pálya
és öltözőhasználatát.
6. Gáspár-Szabó Éva csabrendeki lakos
Csabrendek, Kossuth u. 37/B. szám alatti
bérlakás bérbevételi kérelmét a Képviselőtestület támogatta, a fent nevezett bérlakást
2016. november 1-től 2017. október 31.
napjáig részére bérbe adja.

a gyermekétkeztetés területén (szünidei étkeztetés) volt.
Az egészségügyi alapellátások terén az
idei évben is mindkét háziorvosi körzetben
biztosítottuk a helyben történő vérvétel
lehetőségét, melyre éves szinten 1.800 eFtot különítünk el.
Az Önkormányzat 2016 évben is támogatott civil szervezeteket, alapítványokat, természetes személyeket:
Csabrendek FC 1.165eFt + ingyenes tornaterem használat
Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület 215eFt
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és
Polgárőr Egyesülete 500eFt+ ingyenes eszközhasználat, teremhasználat
KID-DANCE Egyesület 550eFt + ingyenes teremhasználat
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete- Sümegi Csoport 50eFt
Horváth Ferenc Csabrendek, Rózsa u. 23.
szám alatti lakos 50eFt
Farkasok Egyesület Sümeg 150eFt
Medicopter Alapítvány 50eFt
Az önkormányzat 2016 évben is részt vett
a járási startmunka mintaprogramokban:
Programelemek:
- belterületi közutak karbantartása
- belvízelvezetés
- mezőgazdasági földutak karbantartása

- mezőgazdasági programelem
- állatállomány bővítésére irányuló egyéb
mintaprogram
A programelemekre megítélt támogatás
összesen 57 710 729 Ft, amely 41 fő bér és
járulékaira, valamint a programelemekhez
kapcsolódó beruházási és dologi költségekre
biztosít fedezetet.
Az önkormányzat vezetői születésnapjuk
alkalmából személyesen köszöntik a
településen a 90 év feletti lakosokat. Immár hagyomány, hogy a felköszöntött
szépkorúak ajándékcsomagot kapnak az
önkormányzattól.
A Képviselő-testület figyelemmel kíséri
és elismeréssel díjazza azokat, akik sokat
tettek településünkért vagy szakmájukban
kiemelkedő teljesítményt értek el. Az idei
évben településünkön heten vehettek át
kitüntetést.
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Állampolgárok!
Bízom abban, hogy a közös munkában
örömet találunk, és büszkék lehetünk
majd arra, hogy, döntéseinkkel községünk
fejlődését segítettük. Céljaink eléréséhez
kérem a település minden polgárának legjobb
szándékú segítését, képviselőtársaimtól
pedig azt, hogy eskünkhöz híven, minden
döntésünkkel továbbra is a közjót szolgáljuk. Csabrendek, 2016. október 18.
Turcsi József polgármester

Felhívás!
December hónapban megrendezésre kerülő Karácsonyi kiállítás összeállításához
várjuk az ügyes kezű lakosok, alkotók jelentkezését bármilyen technikával készült
ajándék- és dísztárgy bemutatására december 13-ig. A Karácsonyi kiállítás december
15-e és december 21-e között tekinthető meg a községi könyvtárban.
Az idei évben is meghirdetésre kerül a „Karácsonyi mézeskalács csodák” versenyünk. Nevezni december 19-ig lehet a megcsodálható és megkóstolható alkotásokkal
a községi könyvtárban. A verseny eredményhirdetésére december 21-én, a 16 órakor
kezdődő Községi Karácsonyi Ünnepségen kerül sor.
Információ a Községi Könyvtár és Művelődési Házban, vagy a 06-20/3880-989 és
87/4543-187 telefonszámon. Várjuk a jelentkezőket!
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FIGYELEM! A szén-monoxid nem válogat.
Védje meg családját a „néma gyilkostól”!
Vásároljon hiteles Magyarországi engedéllyel rendelkező szénmonoxid vészjelzőt a Csabrendeki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
Egyesülettől!
Szén-monoxid-mérgezés
A szén-monoxid-mérgezés szén-monoxid gáz belélegzése okozta
mérgezés, amely akár halált is okozhat. Az egyik leggyakoribb
háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés okoz, de más oka is lehet.
A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét
az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a levegővel közel azonos
fajsúlyú, nem irritáló gáz, ugyanakkor sokszorta erősebben kötődik
a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy
a vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony koncentrációban is
mérgező. Ha a levegőben koncentrációja eléri az egy százalékot,
gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés,
kisebb koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel
lassabban csökken a vér oxigénszállító képessége. Tiszta levegőn
egy óra alatt a vérben lekötött szén-monoxidnak mintegy fele távozik. Ez azt is jelenti, hogy ha a mérgezést szenvedő elhagyja a
dúsult szén-monoxid-tartalmú helyet, enyhülhetnek a tünetek. A
mérgezés ettől még nehezebben ismerhető fel, és a súlyos balesetek
gyakran éjszaka történnek, amikor a szén-monoxid hatásának kitettek nem változtatnak helyet.
Tünetei, következményei
A kezdeti tüneteket gyakran nem értelmezik helyesen, ezért a
szén-monoxid-mérgezés olyankor is okozhat halálesetet, amikor
a súlyos mérgezést hosszan tartó, jól észrevehető tünetek előzik
meg. Az ájulást még nem okozó mérgezés tünetei összekeverhetők
többek közt a migrén vagy az influenza bizonyos tüneteivel (fejfájás,
szédülés, fáradtság, álmosság, hányinger, tudatzavar).
A mérgezést elszenvedő tudatánál van, a mérgezés gyanúját
gyakran felfogja, és azt is, hogy meghal, ha nem tesz valamit, egy
bizonyos mérgezési fokon túl azonban már nem képes cselekedni.
A szén-monoxid a testben először lassan halmozódik, majd koncentrációja hirtelen felugrik.
• Első szakasz: A mérgezést szenvedett nyugtalan, zavart
vagy kábult, a feje is fájhat, szédülhet, hányhat. A bőre időnként
cseresznyepiros lesz.
• Második szakasz: Izomgörcsök a végtagokon, majd az egész
testen, eszméletlenség. Az eszméletlenné vált beteg is hányhat, ami
fulladást okozhat.

Használtelem és
mobiltelefon gyûjtés
Az ősz folyamán megtörténtek a tavalyi
tanév országos használtelem- és mobiltelefon gyűjtései során nyert összegből
(mintegy 400 ezer forint) iskolánk eszköz
állományát és anyagszükségleteit érintő
beszerzések. Így vásárolhattunk projektort,
nyomtatót, nyomtatókhoz festékeket, lamináló lapokat, alsós osztályainknak és
napközis csoportjainknak rajzeszközöket,

• Harmadik szakasz: Izomellazulás, légzésbénulás, halál.
Forrás: Wikipédia
A Csabrendeki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a Honeywell
Szabályozástechnikai Kft. hivatalos Magyarországi kiskereskedője!
Magyarországon csak az MSZ EN 50291 szabványnak megfelelő
vészjelzők telepíthetők. A Honeywell gyártmányok ilyenek ezért
ajánljuk nyugodt szívvel mindenki számára. A CO vészjelzőkön
kívül forgalmazunk még XS 100 füstérzékelő, XH 100 hősebesség
érzékelő és XS 100T kombinált optikai füstérzékelő és hősebesség
érzékelő készülékeket. A füstérzékelő felszerelése javasolt a
gyerekszobába, a hálószobákba, a nappaliba, az irodákba, minden
olyan helyre, ahol tűz keletkezése után jellemzően füst jelenik meg,
de csak akkor jelenik meg a füst, ha tűz van. A hősebesség érzékelő
felszerelése javasolt a fürdőszobába, a mosókonyhába, a konyhába,
garázsba, illetve minden olyan helyre, ahol a napi használat közben
füst, vagy gőz kerülhet a légtérbe. A készülék a hőmérséklet hirtelen
emelkedésére fog jelzést adni. A kombinált optikai füstérzékelő
és hősebesség érzékelő egyben. Felszerelése javasolt a nagyobb
belmagasságú hálószobákba, a nappaliba, az irodákba, valamint a
lépcsőterek, lépcsőházak, előszobák ideális védelmét biztosítja.
Az általunk forgalmazott készülékek típusai és árai az alábbiak.
Típus
XC 70
XC 100
XC 100D
XS 100
XH 100
XS 100T

Élettartam
7 év
10 év
10 év
10 év
10 év
10 év

Garancia
7 év
10 év
10 év
10 év
10 év
10 év

Bruttó ár
12.990,- Ft
16.990,- Ft
20.490,- Ft
9.500,- Ft
8.990,- Ft
11.490,- Ft

A készülékek beépített akkumulátorral működnek, ezeket nem
kell tölteni, nem kell cserélni, 7 évig, illetve 10 évig garantáltan
működőképesek.
Vásárlási igény bejelenthető a 06 87 453337 vagy a 06
20 2747304 telefonszámon illetve személyesen a Közszolgáltató
Szervezet 8474 Csabrendek Árpád u. 3. irodájában.
Fizetés a készülék átvételekor számla ellenében készpénzben.
Igény esetén felszerelést, üzembe helyezést és évenkénti ellenőrzést vállalunk.

gumilabdákat, technika szaktantermünkbe
állványos fúrót, akkumulátoros csavarbehajtót. Mindezekkel igyekszünk tanáraink
lehetőségeit bővíteni, tanulóink tevékenységeit színesíteni.
A tanulók környezettudatos tevékenységének fejlesztése, népszerűsítése céljából
iskolánk az idei tanévben is benevezett
az országos használtelem és mobiltelefon
gyűjtő versenybe. A gyerekeknek és lelkes, segítő szüleiknek köszönhetően eddig is szép mennyiség gyűlt már össze.
Telefonból kb. 170 darab, elemekből,
akkumulátorokból mintegy 750 kg. Ezekkel

az országos mezőny 4-5. helyén vagyunk!
A verseny tanév végéig tart.
Kérek minden törekvéseinkkel egyetértő,
azt támogatni tudó csabrendeki lakost, hogy
a háztartásában keletkező kimerült elemeket, akkumulátorokat, működésképtelen
mobiltelefonokat, tableteket, és digitális
fényképezőgépeket juttassa el iskolánkba
ismerős diákok által, vagy hagyjanak
üzenetet iskolatitkárunknál (telefonszám:
87/453-054). Érte megyünk néhány elemnek, vagy akár 1 készüléknek is!
Németh György
iskolai programkoordinátor

Ma már csak az emlékük él… Iskolai hírek
A GULÁG Emlékévben, idén, újra megjelent a „Mind elvitték a legények elejit…”
c. könyv, M. Mester Katalin munkája. Már
10 év telt el a kiadvány első megjelenése
óta, melyben a szerző, a településünkön
és a környékben élő volt hadifoglyokat
szólaltatta meg. A már akkor is idős emberek részletesen elmondták fiatalkori
keserveiket a szerzőnek, a több évi kényszermunkát, melyet a Szovjetunió által
működtetett hadifogoly-táborokban töltöttek a II. világháború után. Országos szinten
kb. 800 ezer fiatalnak jutott ez a nehéz
sors. Úgy 350 ezren soha nem tértek haza.
Nincs magyar család, akik ne lennének
érintettek felmenőik által e veszteségben.
A memoárokban alkalmazott vallomásokat
a mai történelemkutatás „oral history”-nak,
„elbeszélt történelem”-nek, a leghitelesebb
adaléknak tekinti a múltfeltárásban. A
könyvből megismerhetjük a falunkbeli néhai Turcsi János, Gergely László életét,
Veszprémgalsáról Radics Ferenc, Czégér
István, Fazekas László (amerikai fogság),
Szentimrefalváról – a könyvben szereplők
közül utolsóként elhunyt – Pintér Tibor
keserves hadifogoly-keservét. Összesen tizenhárom volt hadifogoly (más falvakból
is), köztük még a sümegi, magyar királyi
légierőnél szolgáló Sándor Gyula is e
könyvben beszéli el sorsát, a 7 év 7 hónapi
kényszer-távollétet családjától.

2006-ban még mindannyian szellemileg
friss, hús-vér emberek voltak, ma már
csak az emlékük él. A sorsok szinte tipikusak, mert aki hadifogságba jutott,
szinte mindenki hasonló keserűségeket élt
át. Köszönet a szerzőnek, hogy e búcsúzó
nemzedéket még az utolsó időkben megszólaltatta a Gulágon töltött sanyarú évekről.
M. Mester Katalin több éve vállalja
azt a missziót is, hogy a környék iskoláiban rendhagyó történelem órát tart a 7-8.
osztályosoknak, gimnazistáknak. Csabrendeken is járt ismét, még október 19-én. Óra
végén szintén a GULÁG Emlékbizottság
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
jóvoltából egy 48 oldalas történelmi füzetet, egy politikai-fogoly sorsról szóló
írást (Csöngei Dezső nagyalásonyi levente 9,5 évét Szibériában) adhatott át a tanulóknak, hogy otthon ők és családtagjaik
elolvashassanak egy „életmesét”, – a XX.
század fehér foltjairól, – a legmegrázóbbat.
A „Mind elvitték a legények elejit…” c.
könyv a szerzőnél megtalálható.

A Technikai nevelésért kitüntető oklevél
a Technikatanárok Országos Egyesülete által adományozható azoknak a személyeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el
a technikai nevelés valamely területén
a korszerű tudás átadásában, a módszerek
kidolgozásában, a tehetséggondozásban,
a tanárképzésben, a technika és életvitel
műveltség népszerűsítésében.

Márton-napi Bortúra

ahol, mint minden alkalommal, megemlékeztünk Szent Márton életéről, a szentet övező legendákról, a Márton-napi hiedelmek, hagyományok kialakulásáról.
Kedvcsinálóként Bardon Tiborné vörös
és Soós Miklós fehér borát kóstolhatták
a rendezvényre érkezők. Majd fontos ismeretekkel és jó hangulattal felvértezve
indultunk el szép hegyközségünk bejárására. Utunk Béndek Zoltán pincéjéhez
vezetett, aki már a kezdetek óta egyik
lelkes támogatója a rendezvénynek. Most
is jó házigazda módjára finom italokkal,
ételekkel és kemencében készített sütőtökkel is fogadott. Már a hagyományhoz
tartozik, hogy Zoltán pincéjénél, még
világosban kerül sor az „Alsó” és „Felső”
csapat küzdelmére, amely során a Mártonnaphoz, a hungarikumok, nemzeti- és
helyi értékek témaköréhez kapcsolódó
kérdésekre keresték a választ a csapattagok. A lelkes vetélkedőt követően,
még sötétedés beállta előtt indult tovább
a vidám csapat Hoffman Tamás borász
pincéjéhez. Tamás és családja háza táján
már javában készült a finom babgulyás,

mely ételt a borász Rábapatyról érkezett
jó barátai készítettek. A vendégek sorában
köszönthettük Szijártó Lászlót, a Vas
Megyei Közgyűlés képviselőjét, a Szarvaskendi Böllérfesztivál főszervezőjét és
Dugovics Balázst, Rábapaty község polgármesterét is. Vidáman égett a tábortűz, szólt
a harmonikaszó, finom zsíros kenyeret,
teát, forralt bort, idei borokat kínáltak a
házigazdák. A háti zsákokból is előkerültek
az otthonról hozott pogácsák, sütemények.
Kellemes hangulatban, derűs beszélgetések
közben gyorsan telt az idő. A kissé szeles,
néhol csöpörgős időjárás sem tudta kedvét
szegni a résztvevőknek. A finom vacsora
után többen táncra is perdültek, mások
csoportokba verődve énekelték a kedvelt
dallamokat.
Ezúton is köszönjük a rendezvény házigazdái, támogatói segítségét: Bardon Tiborné, Béndek Zoltán, Feckenstein Bern,
Hoffman Tamás és családja, Soós Miklós.
Reméljük, jövőre is találkozunk november
első hétvégéjén!
Mógerné Molnár Ildikó
művelődésszervező

Az idei évben már ötödik alkalommal került megrendezésre szép hegyközségünkben a Márton-napi bortúra a Művelődési Ház szervezésében, helyi jeles
bortermelők támogatásával. Az egyre ismertebb és közkedvelt rendezvény iránt
érdeklődők száma az eltelt években jelentősen megnövekedett. A kezdeti 10-15 fős
családias hangulatot az idén már felváltotta
a száz főnél is népesebb vendégsereg.
A gyülekező a Művelődési háznál volt,

2016. október 8-án, Balatonfűzfőn vehette át ünnepélyes keretek között Németh
György, a Csabrendeki Általános Iskola
technikatanára a Technikatanárok Országos
Egyesületétől a kitüntető oklevelet.
Gratulálunk Németh Györgynek több
évtizedes, a technikai nevelés területén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréséhez!
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„Õsz ünnep” az óvodában
A Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde éves
munkatervében már évek óta helyet kap a
„Tök jó nap” nevű rendezvény, ami az évek
alatt már egy egész hetes programsorozattá
nőtte ki magát. Az idei nevelési évben
projektünk a „Tök jó hét az ősz kincseivel”
nevet viseli.
A hét folyamán az óvodai csoportokban
ráhangolódásképpen meséket hallgattak,
verseket, mondókákat tanultak a gyerekek.
Foglalkozások alkalmával barkácsoltak
az ősz kincseiből, és az óvó nénikkel
közösen faraghattak töklámpásokat. Meghívtuk az óvodánkba Kisteleki Zoltán
vándorszínészt, aki mókás, játékos mese előadásával a gyerekeket aktívan foglalkoztatva szórakoztatta a közönséget.
Minden óvó néni a saját csoportjában
kis kiállítást rendezett be az elkészült
alkotásokból. Valamennyi gyermekcsoport

ellátogatott a másikhoz vendégségbe, ahol
elmondhatták egymásnak a tanult verseket, mondókákat. Miután körbeértünk
a csoportokon táncházat rendeztünk, ahol
egy kis mulatozással zártuk a délelőttöt.
Meglepetésünkre váratlanul betoppant Őszanyó.
A hét zárásaként a szülőkkel tervezett
közös program akkor sajnos a kedvezőtlen
időjárás miatt elmaradt, de egy hét múlva
pótoltuk. Nagy örömünkre szolgált, hogy
sok kisgyermek érkezett szüleivel, testvéreivel, nagyszülőkkel a meghirdetett időpontra.
A közös tábortűz meggyújtását követően
az óvó nénik a Lókötő róka című mesét
bábozták el a vendégeknek. Ezután Szilágyi
Franciska és kisfia Levente gondoskodott
a jó hangulatról. A közös éneklés, tánc
után megéhezve zsíros kenyér, meleg tea

Szent Márton búcsúján Emléktábla és
szobor avatással ünnepeltek Nyirespusztán
November 13-án vasárnap 11
órakor a nyirespusztai Könnyid
Sándor családi házánál, Nyirespuszta alapításakor elsőként épített
épületénél, a helyi vallásgyakorlás
fontos helyszínénél kezdődött
az ünnepség. A ház falán ma
már emléktábla hirdeti a család
áldozatvállalását azért, hogy legyen hol vallását gyakorolni a kis
közösségnek. A kezdetekben egy
szoba adott helyet a miséknek,
később az épület átépítésével, annak egyik gazdasági részében került berendezésre a kis miseszoba. 2014
novemberéig, az új, önálló kápolna felszenteléséig adott helyet a család, az épület
szentmiséknek, litániáknak, elsőáldozásoknak.
A tábla leleplezése előtt Turcsi József polgármester a család és a családdal szorosan
összefonódó hitélet történetét ismertette a
jelenlévőkkel. Az emléktáblát Turcsi József
polgármester és Könnyid Sándor leplezték
le, Bagi Ádám plébániai kormányzó áldotta
meg. A család nevében Könnyid Imre
mondott köszönetet.
Az emléktábla átadását követően a kápolnába vonultak a jelenlévők, hogy részt
vegyenek a búcsú napi szentmisén.
A szentmisét követően a kápolna előtt,
a még lepel takarta szobornál gyülekeztek
a hívek. Tiszteletét tette az ünnepségen

és sütőtök várta a családokat. A kevésbé
táncos lábú vendégeknek célba dobó verseny kínálkozott.
Végül a lámpásokba fényt varázsolva felvonulásra indultunk az óvoda körül. Igazán
látványos és gyönyörű volt!
Úgy gondoltuk, hogy az eddig az óvoda
falain belül zajló rendezvényt nyitottabbá
téve a családokkal közösen ünnepeljük.
Ez a kezdeményezés hagyományteremtő
szándékkal indult, és úgy gondolom, hogy
sikerességét tekintve a következő években
is nagyon szívesen megrendezzük, ha a
családok erre igényt tartanak!
Ezúton szeretném megköszönni a szülők
aktív hozzáállását és érdeklődését, a faragott
töklámpásokat, melyeket lelkesen hoztak
otthonról magukkal! Nem utolsó sorban
köszönet az óvoda minden dolgozójának
a rendezvény lebonyolításában végzett áldozatos munkájáért!
Vargáné Pálfi Mónika
óvodavezető helyettes

Szilveszteri
batyus-bál
a Mûvelõdési Házban

Lugossy László, a Szent Márton szobor
készítője, valamint a Nemzetközi Szent
György Lovagrend Komárom-Esztergom
Megyei Priorátusa képviselői.
A szobornál elsőként a csabrendeki Szent
Lőrinc templomi kórus énekelt Szent Márton énekeket, majd Vági Bálint szavalta el
Csanád Béla Szent Márton című versét.
Az egybegyűlteket Fenyvesi Zoltán, a
Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte ünnepi gondolataival. A szobrot
Turcsi József polgármester és Bagi Ádám
plébániai kormányzó leplezte le, majd Bagi
Ádám atya áldotta meg. Az ünnepséget a
templomi kórus további Szent Márton énekek előadásával zárta.
A rendezvényt követően a nyirespusztai
kultúrházban szerény vendéglátással köszöntötték a megjelenteket.

2016. december 31-én 20 órától élő
zenés Szilveszteri batyus-bálba várjuk a
község apraját, nagyját. Mulassunk egy
jót, az év utolsó napján és köszöntsük
együtt a 2017-es esztendőt!
A zenét a Potyautasok Tánczenekar
szolgáltatja.
Jelentkezés korlátozott számban lehetséges!
Jelentkezés és további információ a
Művelődési Házban és a 06-20/3880989 telefonszámon.
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