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Nõnapi ajándékmûsor – nem csak hölgyeknek!!
Szeretettel köszönjük községünk Hölgy lakóit Nőnap alkalmából!

Magyar Kultúra Napja
Február 21-én szombaton a Magyar
Kultúra Napja alkalmából került sor
ünnepi előadás megtartásra a Községi
Könyvtárban.
Vendégszerepelt e jeles alkalommal a
sümegi Szegedy Róza Nőikar, (Karvezető
Paukovics László) Majd bemutatásra
került a Csabrendek Települési Értéktár
Bizottság munkája és az eddig a települési

értéktárba felvett értékek. Csabrendek
épített öröksége tekintetében Miklósi-Sikes
Csaba művészettörténész, múzeológus
tartott részletes és érdekfeszítő előadást.
Csík Tamás tüzikovács és Csíkné Bardon
Réka csuhéfonó, tojáspatkoló. népi
iparművészek, a Népművészet Ifjú Mesterei
kiállítása pedig szemléletesebbé tette az
elmondottakat. A rendezvény zárásaként

a híres Csab-tócsit és a Hoffman Pincészet
finom borait is megkóstolhatták a résztvevők.
A szervezők szándéka a rendhagyó
ünnepi alkalommal, hogy tovább fokozzák
az Értéktár Bizottsághoz beérkező ajánlások
számát. Közreműködésre, támogatásra
sarkallják a lakosságot a község történetéről
készülő könyv anyagának összegyűjtésében.
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A 2017-es év elsõ babája
Január 20-án, pénteken köszöntöttük
ünnepélyesen Turcsi József Polgármester
Úrral a 2017-es év első Csabrendekre
született babáját, a január 3-án Ajkán
világra jött Bitmann Balázst. Balázs a
fiatal szülők, Bitmann-Komán Adrienn
és Bitmann Róbert első gyermeke. Az
egészséges kisfiú 3600 grammal és 55
cm-el jött a világra. Az előző évekhez
hasonlóan idén is a család otthonában
köszöntöttük fel községünk idei első
csabrendeki újszülöttjét és családját.
Még egyszer gratulálunk a családnak,
jó egészséget és sok örömet kívánunk az
elkövetkező évekhez!
Balázst azóta már két kislány és egy
kisfiú is követte az idei évben születők
között. Szívből gratulálunk nekik és
családjuknak is egyaránt!			
			
András-Kondor Anett védőnő

Tájékoztató a 2017. január 26-án
megtartott Képviselõ-testületi ülésrõl
NAPIREND ELŐTT jelentés a lejárt
határidejű határozatokról és beszámoló az
átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
NAPIRENDEN
1. Az önkormányzati tulajdonú általános iskola vagyontárgyai 2017. január
1-vel a Balatonfüredi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek. Ezzel
megszűnt az a lehetőség, hogy tanórán
kívül az önkormányzat az állami fenntartású köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok hasznosítására
szerződést kössön. Erre a helyzetre tekintettel a Vagyonrendelet rendelkezései felülvizsgálása, módosítása vált szükségessé.
2. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. január
02. napjától az Archi-Olt Mérnök Kft.-t
(Székhely: 8360 Keszthely, Schwarz Dávid
utca 78. III/10.) bízza meg a módosított
településrendezési eszközök hatályba
lépéséig a Csabrendek Nagyközség települési főépítészi feladatainak ellátásával.
3. A Képviselő-testület 158/2016.
(XI. 24.) határozata alapján indult településrendezési eszközök módosítási eljárása véleményezési szakaszának lezárása
4. A Képviselő-testület megtárgyalta

a DRV Zrt. által megküldött, a vízdíjhátralékkal küzdő lakosok adósságkezelési
problémáira megoldást kereső adósságkezelő, adatszolgáltatási és együttműködési
megállapodást, melynek aláírását a testület
elutasította.
5. Törvényi változáson alapulóan a MeseDomb Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
pályázatának kiírásáról döntés.
6. A Képviselő-testület döntött az Óvoda
konyha épület átalakítása és bővítése
kiviteli tervdokumentációját elkészítő
tervező kiválasztásáról, mely alapján a
legkedvezőbb ajánlatot adó Agrár Terv
Kft-t bízta meg 1.180.000 Ft összegért.
7. A Képviselő-testület elfogadta a
MEDICOPTER Alapítvány számára nyújtott 2016. évi támogatás elszámolását.
8. Dobos József átmeneti elhelyezése,
valamint lakásbérleti jogviszony létesítése
előterjesztés megtárgyalása és annak támogatásáról döntött.
9. Szabó Zsoltné önkormányzati bérlakás
iránti kérelmét a Képviselő-testület megtárgyalta és támogatásáról döntött.
10. A testület a kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárainak
meghatározásával egyetértett.
11. Csabrendeki Mezőgazdasági Szövet-

Rejtvényfejtõ Nap

Február 28-án szombaton immár
7. alkalommal került megrendezésre
a Rejtvényfejtő Nap a községben.
A rejtvényeket most is, mint minden
alkalommal egy csabrendeki fiatalember, Judi Gergő maga állította,
szerkesztette össze és ő vezényelte le
a versenyt is. A megmérettetés során
egyénileg és csapatban is nevezhettek
felnőttek és gyermekek egyaránt.
Mindenki maga választhatott a rejtvények közül. Volt hagyományos,
szókereső, szóbeírós, öttusa, mozaik,
különbségkereső jellegű rejtvény és
sudoku. A feladványok témájukban a
humorhoz kapcsolódtak.
A verseny végén nem csak a helyezettek, de minden vállalkozó szellemű
versenyző jutalmazásban részesült.

kezethez kapcsolódó évi 150.000 Ft adminisztrációs költségek vállalásáról
döntött a testület.
12. Polgármesteri illetmény, költségtérítés
megállapítása
13. A testület az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék
kezelési Önkormányzati Társulás 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
14. A Települési Értéktár Bizottság
2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásra került.
15. Tájékoztató Csabrendek Nagyközség
Polgármestere 2016. évi szabadságának
igénybevételéről

Galamb és kisállat
kiállítás Csabrendeken
Hideg, de nyugodt téli időben, január 21-22-én került megrendezésre a Csabrendeki Galambés Kisállattenyésztő Egyesület
kiállítása. Rendezvényünk immár
a település kulturális rendezvénysorozatának egyik meghatározó
elemévé vált, mely jelzi a tudatos
tenyésztőmunka, az egyesületi élet
helyi megbecsültségét. Ezúton is
köszönetünket fejezzük ki Csabrendek Önkormányzatának a támogató együttműködésért.
Mintegy ötszázhetven tenyészállat került a kiállítási ketrecekbe,
ez a mennyiség szinte hajszálra
megegyezik a múlt évi kiállításon
bemutatott egyedek számával.
A tenyészállatok nagy része galamb volt, negyvenöt fajtát képviselve. Kisebb mennyiségben
díszmadarak, baromfik és nyulak
is bemutatásra kerültek.
A rendezvény megfelelő higiéniájáról, az állatok ellátásáról az
egyesület munkatársai gondoskodtak. A jelentős számú érdeklődés igazolta, hogy munkálkodásunk nem volt hiábavaló.
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy

és Veszprém megye tenyésztői vetélkedtek
egymással a díjakért, sőt egy felvidéki (Bős)
honfitársunk is elhozta hozzánk galambjait.
Reméljük, hogy mind a látogatóknak, mind

a hatvankilenc résztvevő tenyésztőnek
maradandó élményt nyújthattunk ez évi
rendezvényünkkel is.
Réfi János, egyesületi titkár

Óvodai Jótékonysági bál
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. márpedig egy jótékonysági bál
ilyennek minősül. Mikor sok évvel ezelőtt
szerveztek óvodabált, talán még a szervezők
sem gondolták, hogy ennyi éven át sikerül
„életben tartani”, népszerűvé tenni.
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle
lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak
ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy
csak egy kisebb csoport tagjai akarják
megmutatni mire képesek. Böjte Csaba
mondata jutott eszembe, mely szerint: „Aki
nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja,
milyen sokan odaállnak mellé.”
Rendezvényünk előkészítésében időt
és fáradtságot nem ismerve, lelkesedéssel
vették ki részüket a szülők közösségének

tagjai, kiknek szeretnék ezúton is köszönetet
mondani. Élükre új vezetőt választottunk
Sebestyén Ramóna személyében.
A bálra érkezőket szépen terített asztal
várta. A köszöntő után a talán mindenki
által ismert és elismert Cimbi és barátai
fergeteges néptánca következett. Külön
öröm volt látni a község három tehetséges
iskolás néptáncosát, akik tovább viszik a
hagyományt, a tánc szeretetét és szépségét.
A vacsorát most is, mint eddig minden
alkalommal, Szabó József és segítői készítették és szolgálták fel az este folyamán. A
hajnalig mulatozó táncos lábú vendégeknek
a talp alá valót a Kobor Band együttes
szolgáltatta.
Miután elfogytak a zsákbamacskák megkezdődhetett a tombolajegyek árusítása. A

tombolasorsolás a bálok elengedhetetlen
része, ahol rengeteg értékes nyeremény
talált gazdára a támogatók jóvoltából. Fődíjunk egy autó tűzifa volt Ruska István
felajánlásából.
Bevételünk összesen 290.375 Ft lett,
melyet óvodánk játékkészletének gyarapítására és nevelőmunkánk hatékonyságának
növelésére szeretnénk fordítani.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki bármilyen módon hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez, legyen az anyagi
támogatás, tombola felajánlás vagy segítő,
szorgos kéz.
Remélem mindenki jól szórakozott és
jövőre is találkozunk!  
Vargáné Pálfi Mónika
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Köszöntés

Újra tart
ügyfélfogadást
Csabrendeken
a falugazdász

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata képviseletében Turcsi József polgármester és dr. Gutmayer
Bernadett jegyző köszöntötte fel a
95 éves Simonyai Ferencné született
Bolla Rozália (szül: 1922. 01. 19.)
és a 96 éves Silinger Józsefné
született Bittman Irén (szül.: 1921.
01. 27.) csabrendeki lakosokat. A
szépkorú hölgyeknek ezúton is jó egészséget kívánunk!

Silinger Józsefné
köszöntői körében

Helyszín:
Művelődési Ház klubhelyisége
HÉTFŐNKÉNT 10:00-14:00
MÉSZÁROS ISTVÁN
+36 70 436 5108

MEGHÍVÓ

Lakossági
felhívás
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel hívja Önt és családját

2017. március 15-én, szerdán
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója
alkalmából tartandó községi megemlékezésre.
10 órakor Ünnepi Szentmise
11 órakor Emlékműsor és Koszorúzás
Oszterhuber Péter Antal honvédszázados emléktáblájánál
Ünnepi beszédet mond: Turcsi József polgármester
Emlékezzünk együtt!

Két havi számlázásra tér át a DRV Zrt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy
több magyarországi víziközmű-szolgáltató
mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja
számlázási rendjét a részszámlákat is
fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A
tervezett módosítás 2017 év elején valósul
meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa,
a lakosság egészséges ivóvízzel történő
ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés

és – tisztítás zavartalanságának folyamatos
biztosítása érdekében.
A számlázási rend módosítását követően
a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik
folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik
vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság
honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi
számlázás esetén egy összegben fizetendő
díjakról.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata kifejezett szándéka, hogy a település
történetéről egy részletes, méltó kiadvány
készüljön. Kérjük, a Tisztelt Lakosságot,
hogy a tervezett könyv anyagához lehetőség szerint régi családi képekkel, dokumentumokkal járuljanak hozzá. Az anyagokat a Művelődési Házba kérjük leadni,
melyeket digitalizálást követően vissza
juttatunk tulajdonosának.
Szükség esetén a dokumentumokért
házhoz megyünk. Közre adási szándékukat
jelezhetik telefonon, a 06 20 3880-989
számon Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervezőnek.
Számítunk a Lakosság együttműködésére!
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