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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
SZEPTEMBER 28-ÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRÕL
• A Veszprém Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívással élt Csabrendek
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által alkotott, Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatban. A jogszabálysértés megszüntetésének végső határideje 2017. június 30.
nappal került megállapításra.
• Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2017. évre közzétett
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozását határozta el, amely pályázat
a szociális rászorultság alapján támogatja
a felsőoktatásban tanulókwat. A pályázat
részleteiről a Hivatalban lehet érdeklődni.
A pályázatok beadási határideje: 2016. november 8.
• Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 1. melléklet alapján szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra pályázat benyújtását
határozta el. Az igényelt támogatást 326 m3
kemény lombos tűzifa beszerzési költségére
nyújtja be. A szükséges önerő összegét
(1.000,- Ft + ÁFA / m3), azaz 414.020,- Ftot és a szállítás költségét a pályázat kedvező
elbírálása esetén saját költségvetéséből biztosítja.
• A „Közigazgatás- és KözszolgáltatásFejlesztési Operatív Program (KÖFOP)”
keretében meghirdetett „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának – mint a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal székhely
önkormányzatának – 2016. szeptember
15-30. között volt lehetősége pályázatot
benyújtani. A pályázat célja a közigazgatási
eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal
közötti relációban felmerülő adminisztratív
terhek csökkentésének megvalósítása.

• A Képviselő-testület a Polgármester Úr
2016. július 1. és szeptember 30. között
végzett munkáját értékelte és jutalmazta.
• A Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. melléklete
290. sorában kiemelt projektként nevesíti
Csabrendek központú agglomeráció
szennyvíztisztításának fejlesztését a
KEHOP-2.2.2 pályázati kiírás keretén
belül biztosítandó 1,45 milliárd forint
indikatív támogatási kerettel. A támogatási igény alapján a csabrendeki
szennyvíztisztító telep fejlesztése mellett
Nyíres puszta, Nagytárkány puszta és Darvastó csatornázása is megvalósulhat. A
fejlesztés egyik feltétele, hogy a projektnek
belterületen kell megvalósulnia, ezért a
fejlesztéssel érintett külterületi területek
belterületbe vonása vált szükségessé. A
Képviselő-testület ezzel összefüggésben  
tárgyalta a Foglalkoztó Intézet Darvastó
belterületbevonási kérelmét.
• Utolsó napirendi pontként Lendvai János csabrendeki lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött a
Képviselő-testület.
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Aradi Vértanúk
Emléknapja

2016. október 6-án délután 5 órakor
került sor Csabrendeken, a Községháza mögötti Kopjafánál az Aradi
Vértanúk Gyásznapja alkalmából rendezett megemlékezésre. A műsor során beszédet mondott Auer László
alpolgármester, verset szavalt Bódai
Anasztázia és Mógerné Molnár Ildikó. A
megemlékezésen Bagi Ádám plébániai
kormányzó kíséretében részt vett a
Nemzetközi Szent György Lovagrend
Komárom-Esztergom Megyei Priorátusa képviseletében lovag Kovács
Balázs megyei prior, akik a Kopjafa
megkoszorúzásával tisztelegtek a hősök
előtt. A megemlékezés végén minden
résztvevő mécses gyújtott az áldozatok
emlékére.

Író olvasó találkozó Vasuta Gáborral
A Könyvtári Szolgáltató Rendszer támogatásával
2016. október 04-én, ifj. Vasuta Gábor természetfotóst
köszönthettük községünk könyvtárában az Országos
Könyvtári Napok keretében. Gábor és családja már
régi kedves ismerősként tértek vissza Csabrendekre.
A fotóst nem csak személyesen, de a Napló hasábjain keresztül is sokan ismerik már. Ezúttal Gábor
csodálatos képekből és a Bhagavad-gíta szanszkrit
filozófiai költemény, a hindu vallás legszentebb könyve idézeteivel összeállított Életöröm
című könyvének bemutatására került sor. A könyv ajánlását maga Müller Péter írta. Az
előadás során Gábor kivetítőn mutatta be az évek során készült fotóinak különleges darabjait,
miközben megismertette velünk Magyarország és a környező országok természeti értékeit.
Az előadást követően könyv vásárlásra és dedikálásra is sor került.
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Benedek Elek Mesemondó Verseny
Pár év kihagyás után ismét megrendezésre
került könyvtárunkban a híres magyar meseíró, Benedek Elek tiszteletére rendezett
mesemondó versenyünk. 9 tanuló és egy

bátor óvodás hozott meséket a lelkes hallgatóság és a zsűri nagy örömére. A mesék
hallgatása közben gyorsan repült az idő és
mi magunk, felnőttek is kicsit gyermekké
varázsolódtunk általuk. Az előadásokat kö-

vetően, míg a zsűri meghozta döntését,
minden jelenlévő egy kis vendéglátásban
részesült. Az eredményhirdetésen mindenki
részesült ajándékban, a következő helyezéseknek megfelelően.
Óvodás kategóriában I.
helyezett: Ruska Fanni
Rebeka, 1-2. osztályos
kategóriában I. helyezett:
Garabics Péter, II. helyezett:
Szilágyi Levente és Ruska
Richárd. 3-4. osztályos
kategóriában I. helyezett:
Csánicz Áron, II. helyezett:
Soós Viktória és Pleiweisz
Dóra. Felsős kategóriában
I. helyezett: Dobos Janina
és Vági Bálint, II. helyezett:
Baráth Mónika. Ezúton is köszönjük a szép
előadásokat, a lelkiismeretes felkészülést!
Az eredményekhez sok szeretettel gratulálunk!
Mógerné Molnár Ildikó

Író-olvasó találkozó Lugosi Csenge Annával
2016. október 7-én a helyi általános iskola 8.
osztályos tanulóit köszönthettük könyvtárunkban, a 6.
órában. A gyerekek megismerkedhettek Lugosi Csenge
Anna íróval, akivel a sümegcsehii Fazekas József
Általános Iskola és Óvoda igazgatónője, Szabóné Nagy
Erzsébet és Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező beszélgetett. A fiatal gimnazista már 7 éves kora
óta ír, vannak versei, novellái, melyekkel számos
elismerésben részesült. Csenge, 12 évesen kezdte
írni Kilenc drágakő című fantasztikus történetét, amit
röviden be is mutatott tanulóinknak. A beszélgetés
során fény derült arra, ki ösztönözte, segítette, honnét
meríti témáit az alkotáshoz. Jó tanácsokkal is ellátta
az írás iránt érdeklődő diákokat. A találkozó végén a
tanulók saját kérdéseiket is feltehették neki.

Meghívó

Márton-napi bortúra
a Rendeki-hegyben
INDULÁS: 2016. NOVEMBER 5.,
SZOMBAT 13.00 ÓRAKOR
GYÜLEKEZŐ:
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT
Kirándulásunk során bejárjuk szép
Hegyközségünket, ahol lehetőségünk adódik, betérünk néhány boros gazdákhoz,
megkóstolni finom borát.
Aki velünk tart, kérjük hozzon magával
tarisznyájában pogácsát vagy más útravalót.
Fontos, hogy fáklya vagy lámpa legyen
a résztvevőknél, mert sötétben ér véget a
kirándulás.
Várjuk a helyi borkultúrát támogatni kívánó érdeklődőket!

Szent Márton ünnepe
Nyirespusztán
A Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia
és Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel hívja a község lakosságát Nyirespusztán megtartásra kerülő Szent Márton
ünnepre.
Időpont: 2016. november 13., vasárnap
A rendezvény programja:
11:00 órakor Könnyid Sándor lakóházánál, a volt miséző helyen (Nyirespuszta
16.) elhelyezett Emléktábla megáldása
Ünnepi gondoldatokat mond:
Turcsi József polgármester
11:30 órakor Ünnepi Szentmise Szent
Márton védőszent búcsúnapja alkalmából a
helyi kápolnában
Szent Márton mellszobrának felavatása a
szentmisét követően a kápolnánál
Ünnepi beszédet mond: Fenyvesi Zoltán,
a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke
Agapé a Kultúrházban.

Meghívó

A Szent Lőrinc Katolikus Karitasz csoport jótékonysági bált szervez 2016. november 19-én
19 órától a csabrendeki Arany Oroszlán Vendéglőben, melyre mindenkit sok szeretettel várunk.
Jelentkezni lehet a Plébánián, ügyfélfogadási időben. További információ a plakáton.
Tartós élelmiszer adománygyűjtést szervezünk Szent Erzsébet, a szegények védőszentje névnapjának tiszteletére. Tavaly az Adventi időben 35 családnak tudtunk
segíteni egy kis élelmiszercsomaggal, hálás szavaik ma is a fülünkben csengenek,
s szeretnénk az idén is legalább ennyi embernek örömet okozni! Adományaikat
várjuk november 12-ig a Plébánia Hivatalba ügyfélfogadási időben.
Kérjük, aki tud, segítsen!!!

ADVENT GRAZBAN

– Buszos kirándulás a Mûvelõdési Ház szervezésében
2016. december 11-én vasárnap.
Indulás: 8 órakor az Általános Iskolától
Program: Városnézés Grazban, • Mura
part, Kagyló sziget, • siklózás a Schlossbergre, • Harangtorony, Óratorony, • kirakodó vásár a hegytetőn, • jégjászol megtekintése, • szabadidő a belváros adventi
vásáraiban, • kisvonatozás.
Részvételi díj: 5000 Ft és 5 Euro/ fő
Jelentkezés december 1-ig a Művelődési
Házban, vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon.

Anyukák figyelem!
Újra BABAKLUB Csabrendeken! Találkozunk MINDEN PÉNTEKEN délelőtt 9
órakor a Művelődési ház klubszobájában
kötetlen beszélgetésre, tapasztalatcserére,
játékra!
Szeretettel várok minden kisgyerekes
családot!
András-Kondor Anett védőnő

Ismét a tatamin…
Az ifjú csabrendeki harcos, Horváth
Ferenc a hatvani Global Grappling Bajnokság és Emlékversenyen 2016. szeptember 24-én Junior kategóriában (90 kg)
1. helyezést, Felnőtt kategóriában (85 kg)
2. helyezést szerzett.
De mi történt a fiatal versenyzővel a legutóbbi interjú óta?
A tavaszi lisszaboni és római versenyek
után hosszabb szünet következett be a
megmérettetések és edzések időszakában.
Ferit a tanulás, majd pedig a nyári szünet
szabadságának örömei és természetesen
a kellemes pihenés is eltántorította a tatamitól.
Valójában szeptember elején kezdett el
újból rendszeresen edzeni. Ezen hónap
végén pedig Hatvanban ismét harcba
szállt és mind junior, mind pedig felnőtt
kategóriában szép eredményt verekedett
ki magának. A hosszabb szünet után nagy
örömmel találta meg önmagát a küzdelem
során. Saját bevallása szerint, jó volt ismét versenyben lennie. A színvonalas
rendezvényre több mint 200 résztvevő
nevezett, így Ferinek is volt több ellenfele
mindkét korcsoportban. Tehát, becsülettel
meg kellett küzdenie a fénylő érmekért.
Már a verseny folyamán felvetődtek benne a kérdések, hogyan legyen a folytatás.
Induljon-e újra a jövő évi lisszaboni
európa bajnokságon, ahol már felnőtt
korcsoportban kellene versenyeznie. De
mielőtt ezt eldöntené, további magyarországi versenyen szeretne részt
venni a Global Grappling szervezésében,
Győrben. A novemberi Magyar Bajnokságon pedig mindenképpen jelen szeretne

lenne, ami a végső lökést adhatja meg az
európa bajnokságon való részvételhez. Nagy
motiváló erő ezen a rendezvényen, hogy a
versenyeket követően egy szeminárium is
megrendezésre kerül, amit maga a brazil Zé
Radiola mester vezet.
Kérdésemre, hogy mik a távolabbi tervei,
Feri elmondta, hogy szeretne a szombathelyi egyetemen továbbtanulni testnevelés
szakon. Szombathely azért is szerencsés
választás lenne, mert van ott olyan klub,

Iskolai Szülői
Munkaközösség Báljára
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
Családját a 2016. november 12-én
(szombaton) 19:00 órától tartandó
szülők-nevelők báljára.
Helyszín: Arany Oroszlán Vendéglő
Belépő: 2800.-/Fő vacsorával
Menü
A: Cigánypecsenye Arany Oroszlán módra
B: Ananászos csirkemell filé
C: Gombás göngyölt karaj
Vegyes köret, vegyes savanyúság
A jó hangulatról gondoskodik:  
Horváth Zsolt (Gazsi)

Tombola fődíj:

ahol tovább tudná folytatni a Brazil Jiu Jitsu
harcművészeti ágban a fejlődését.
Viszont mielőtt a továbbtanulás kérdései eldöntésre kerülnének, több jelenbeli
kihívásnak kell megfelelnie. Az ifjú harcosnak ezúton is további sok sikert, kitartást
kívánunk!
Mógern M. Ildikó

30.000 forintos vásárlási utalvány!
Kérjük a jegyek vételárát november
10-ig (csütörtök) az iskola titkárságára
eljuttatni és örömmel fogadjuk a
tombola tárgyak felajánlását, mellyel
segíti a bál színvonalas megrendezését!
A bevétel teljes összegét
a gyerekek javára fordítjuk!
Támogatását előre is köszönjük!
Tisztelettel: Szülői Munkaközösség
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Köszöntés
A község Önkormányzat képviseletében 2016. szeptember 29én Turcsi József polgármester és
dr. Gutmayer Bernadett jegyző
otthonában köszöntette fel 90.
születésnapja alkalmából Csemba
Istvánné született Csombó Erzsébet csabrendeki lakost.
Ezúton is sok szeretettel kívánunk további erőt, egészséget Erzsi néninek!

CSABRENDEKI HÍRHARANG

Iskolai hírek
- II. Országos Iskolakert-hálózat Találkozó
2016. szeptember 30-án Győrben a Széchenyi István Egyetem adott otthont a II.
Országos Iskolakert-hálózat Találkozónak.
A Csabrendeki Általános Iskola is tagja a
hálózatnak.
Számos érdekes napirendi pont tette izgalmassá az ISKOLAKERTEKÉRT ALAPÍTVÁNY által szervezett Szakmai Képzési
Napot. Többek között:
o Az Egyetem iskolakertjének bemutatása
o Biokert az iskolában – Iskola a biokertben
o Zöld büfé
o Az önellátás és háztartási ismeretek
(egészséges élelmiszer – egészséges étkezés;
saját kiskert gondozása – kertkultúra;
tárolás-feldolgozás; kertünk kincsei – házi
gyógymódok; tervezés – öngondoskodás)
o Iskolakert és képzőművészet – növényi
festékek

A programok között hangzott el Történelmen túl – iskolakert a múlt század közepétől.
Bemutatkozik a Csabrendeki Általános Iskola
iskolakertje – címmel. A Veszprém megyei
Csabrendeken 1958 óta folyik iskolakerti
tevékenység, kemény munkával átvészelve
a történelem, az oktatáspolitika és a helyi
nehézségek viharait – alcímmel Németh
György technika tanárunk nagy sikert aratott
előadása, az iskola gyakorló kertjének múltja,
jelene, jövője témakörben.
A találkozót megtisztelte jelenlétével Dr.
Bálint György gazda, mindenki Gyuri bácsija
is.
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