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„Utazz velünk!” rajzpályázat és kiállítás
A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét programjai között meghirdetett, „Utazz velünk!”,
közösségi közlekedést népszerűsítő grafikai
pályázatához kapcsolódva, rajzpályázatot
hirdettünk a Csabrendeki Általános Iskola
diákjai számára március elején. A kiírásra
107 pályamunka érkezett be! A színvonalas rajzokat iskolánk szaktanárai értékelték.
Ezt követően, április 1-én nyitottuk meg
az illusztrációkból összeállított kiállítást,
melyet 2 hétig, Forfa épületünkben tekinthettek meg az érdeklődő diákok és szülők.
A megnyitó alkalmával vehették át díjaikat
a legeredményesebb pályázók. Községünk
polgármestere, Turcsi József különdíjakkal
támogatta rendezvényünket.

I. helyezett 1-2. osztályos kategóriában Vass
Eszter 2. osztályos, II. helyezett Varga Szeverina 2. osztályos, III. helyezett Busznyák
Mia 1. osztályos tanuló munkája lett.
I. helyezést ért el a 3-4. osztályosok között:
Molnár László Levente 4. b osztályos, II.
Csik Anna 3. a osztályos, III. Farkas Nóra
3.a osztályos tanuló.
A felső tagozatos korcsoportban I. helyezett
Bresztyenszky Boglárka 8. b osztályos, II.
Szatmári Johanna 7.a osztályos, III. helyezett pedig Molnár Zoltán 6.a osztályos tanuló lett.
A települési önkormányzat különdíját
Fekete Bíborka Európa 1. osztályos, Horváth Rómeó 4.a osztályos és Végh Bernadett
5.a osztályos tanulók kapták.

Végh Bernadett a polgármester különdíját
veszi át

A kiállítás részlete

A kiállítás részlete

A pályázat díjazottjai

„Így szeretném...” Busznyák Mia
1. osztályos tanuló rajza
A helyezettek munkáit továbbküldtük
az országos rajzpályázatra, ahol az alsó
tagozatosok kategóriájában, Busznyák
Mia rajza I. díjat nyert!
Németh György
programkoordinátor

XXII. évfolyam • 5. szám

Szegő András:
Trianoni évforduló
(részlet)

„Évforduló közeledik,
Gyászszalagot tűzünk a ruhánkra,
A szívünk meg belül gyászol,
Talán már meg is szakad magába.
Szétszabdalták a hazánkat,
Idegenek ültek körben rája,
Nem nyugodhatunk soha bele,
Minthogyha ez nekünk nem fájna.”
A Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából községi
megemlékezést és koszorúzást
tartunk 2019. június 4-én, kedden
17 órakor a Kopjafánál, melyre
szeretettel várjuk a község
lakosságát!
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Tájékoztató a Képviselõ-testület 2019. 04. 25-én
tartott ülése fontosabb döntéseirõl
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete megismerte a Bakonyalja Barátai Egyesület (8597 Döbrönte,
Fő u. 31.) Agrárminisztérium „Zöld Forrás 2019.” felhívására beadásra kerülő
csabrendeki tanösvény együttműködésen
alapuló pályázatában foglaltakat, és annak
megvalósítását támogatja. A tervezett több
mint egy kilométer hosszú ösvény a földtani
értéke mellett, kikapcsolódásra is alkalmas,
hangulatos turisztikai célpont lehetne, hiszen
a geoturizmus világszerte egyre népszerűbb.
A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén
– bruttó 600 000 Ft – keretösszegben járul
hozzá a megvalósításhoz az Önkormányzat
2019-2020. évi költségvetés terhére.
Az ülés során elfogadásra került a Tapolcai
Rendőrkapitányság Sümeg Rendőrőrs 2018.
évi közbiztonsági beszámolója.
A településen működő egyesületek beszámoltak a 2018. évi tevékenységükről.

A törvényi szabályozással összhangban a
közterületek elnevezéséről és házszámozás
szabályairól szóló 2014. évi rendelet helyett a jogi feltételeknek megfelelő, új átfogó rendelet került elfogadásra.
A települési támogatások körében új ellátás, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatásának június 1. napjától történő
bevezetéséről döntött a képviselő-testület,
melynek megállapítását szigorú feltételekhez köti.
Módosításra került az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, mely képviselői kezdeményezésre a testületi anyagok
képviselők, tanácskozási joggal meghívottak részére elektronikus úton történő megküldés helyett, a papír alapon történő átadást
szabályozza.
Ingatlanbérleti szerződés megszüntetéséről,
valamint meghosszabbításokról döntött a
Testület.

A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
50.000 Ft összegben támogatja a MEDICOPTER Alapítvány (1088 Budapest,
Rákóczi út 51. 1/1.) támogatási kérelmét a
sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök – monitor-defibrillátor – beszerzése
érdekében.
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Csabrendek Nagyközség Önkormányzata és az ELECTRAPLANTermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
között létrejött adásvételi szerződés vonatkozásában felmerülő intézkedésekben teljes
jogkörű képviseletre adott meghatalmazást,
annak érdekében, hogy a szerződéses partner a vállalt kötelezettségét haladéktalanul
teljesítse.
Csabrendek, Kossuth u. 12/A. szám alatti
társasházi lakás értékesítésére megkötött
adásvételi előszerződés módosításáról döntött a Testület az elhúzódó társasházzá nyilvánítási ügyintézés miatt.

20 éves a Csabrendeki Polgárõrség
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és
Polgárőr Egyesülete 2019.03.23-án jeles évfordulóhoz érkezett. A Polgárőrség megalakulásának 20. évét ünnepelte.
A jubileumi rendezvényre a művelődési házban
került sor, ahol a Himnusz és szavalat elhangzása után a meghívott vendégek köszöntése
következett.
Megtisztelte ünnepségünket a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében
Borbély Zoltán rendőr alezredes, a Rendészeti
Igazgatóság Közrendvédelmi Osztályvezetője,
Makkos Róbert rendőr alezredes, a Sümegi
Rendőrőrs parancsnoka, Valente József, a
Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége
alelnöke, a sümegi járás koordinátora és Turcsi
József, Csabrendek Nagyközség polgármestere.
Mezei József egyesületi elnök ünnepi beszédében kifejtette, milyen nagy jelentőségű Magyarországon a
lakosság közbiztonságának fokozása érdekében a polgárőrség létrehozása és működtetése. Beszélt a szervezet csabrendeki megalakításáról, majd 20 évnyi tevékenységéről, fejlődéséről is.
Borbély Zoltán rendőr alezredes méltatta a polgárőrök áldozatos
munkáját, kiemelte, hogy milyen sokat jelent a rendőrség számára

Fejlesztések a fõzõkonyhán
Hosszú évek várakozása után
valósulhatott meg az óvoda
épületében működő, közétkeztetést ellátó Önkormányzati főzőkonyha átépítése és
bővítése. A konyha így már
egy éve megnövekedett alapterületen, korszerű, újjáépített
épületrészben üzemel. Megfelelve az élelmiszerbiztonsági
előírásoknak, korszerű konyhatechnológiai szabályoknak,
kialakításra kerülhettek a
funkcionális helyiségek. Szabályosak a szállítási útvonalak
az élelmiszer alapanyagok
bekerülésétől, az előkészítésen,
ételkészítésen, kiadagoláson át
az elszállításig.
Újabb nyertes pályázat során, 2019. február végi határidővel valósult meg csaknem 10 millió forintból a konyha eszközfejlesztése is.
Az elöregedett konyhai géppark modern technológia szerint lecserélésre –, a hiányzók pedig beszerzésre kerültek. A munkafolyamatok
higiénikus végzéséhez a helyiségek rozsdamentes munkaasztalok-

kal, állványokkal, polcokkal
lettek felszerelve.
Ebből a pályázatból került
felújításra az óvodai tálalókonyha is, ahol új berendezések, valamint nagykonyhai
mosogatógép segíti majd az
óvodás gyermekek étkeztetésével járó munkafolyamatokat.
Az óvodai étkező bútorzatának
beszerzése szintén a pályázat
része.
Ezen kívül elektromos komposztáló berendezés biztosítja
a naponta keletkezett ételhulladék feldolgozását.
A sikeres beruházásnak és eszközfejlesztésnek köszönhetően
a főzőkonyha szakmai színvonala jelentősen megnövekedett, ami a minőségi ételkészítést, valamint a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások betartását nagyban
elősegíti.
Turcsi Imréné
élelmezésvezető

az aktív, segítő együttműködés. Köszönetét fejezte ki a helyi
szervezet kiemelkedő munkájáért. A jubileum alkalmából ajándéktárgyat adott át az egyesület részére.
Valente József szintén elismerte és megköszönte az itt folyó színvonalas munkát, nemcsak a tagoknak, hanem azok családtagjainak
is.
Ezután elismerések átadására került sor, megbecsülve a lakosságért
tett szolgálatot, megköszönve a több éves önkéntes, segítő tevékenységet.
- Dr.Túrós András az OPSZ elnöke Tarrné Bardon Zsuzsannának,
az egyesület gazdasági alelnökének „Polgárőr Érdemkereszt” Arany
fokozata -, Baráth Péter polgárőrnek a Bronz fokozata kitüntetést
adományozta.

- A VeMPSZ elnöksége „Szent László” plakettel ismerte el Tanai
Lászlóné és Cziklin György polgárőrök munkáját.
- A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány „Sárkányölő Szent György”
plakettet adományozott Fekete Tibor polgárőrnek munkája elismeréséül.
- Csabrendek Nagyközség Önkormányzata emlékplakettel és ajándéktárggyal ismerte el Mezei József elnöknek, a település
közbiztonsága érdekében kifejtett 20 éves áldozatos és
kiemelkedő munkáját.
Ezután a Csabrendeki Egyesület részéről Mezei József
elnök nyújtott át ajándéktárgyakat, elismerve és megköszönve a különböző szervezetek és személyek szakmai
támogatását és jó együttműködését.
Felker Ottó volt polgárőrparancsnok egy évtizedes
munkájáért oklevél és emlékplakett elismerésben részesült. Ezután a jubiláló polgárőrök részére szolgálati érem
és oklevél került átadásra.
20 éves szolgálatot teljesített: Baráth Mihályné, Kalmár
Károly, Mezei József, Turcsi József.
15 éves szolgálatot teljesített: Baráth Péter, Cziklin György,
Pál Gábor, Tanai Lászlóné, Vinczéné Soós Katalin.
10 éves szolgálatot teljesített: Pál Andrea, Bódainé Bardon Judit, Karácsony Attila, Karácsony Zoltán, Madarász
Erik, Tarrné Bardon Zsuzsanna.
Ünnepségünk színvonalát emelte a sümegi zeneiskola
tanárainak és tanulóinak zenei összeállítása.
Ezután a rendezvény a polgárőrség épületénél folytatódott. Itt, a
2018. februárjában váratlanul elhunyt Judi Jenő polgárőrparancsnok
emlékére állított márványtábla leleplezésére került sor, Valente
József méltató, emlékező szavai kíséretében.
Ezt követően Turcsi József polgármester elismerve az egyesület
településre ható és példaértékű polgárőr tevékenységét, megköszönte a tagok munkáját és családtagjaik támogató hozzáállását.
Végezetül Mezei József elnök és Szatmári Tamás polgárőrparancsnok elültették a „Polgárőrség Fáját”.
Úgy véljük, hogy az elültetett fa emléket állít az önkéntes bűnmegelőzők népes táborának, mely az összetartozás és elkötelezettség bizonyítékául szolgál!
								
Turcsi Imréné
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„A Könyv Napja” (Április 23.)
1995-ben az UNESCO a Könyv Napjává
nyilvánította április 23-át katalán javaslatra.
Április 23-án halt meg William Shakespeare
és Miguel de Cervantes. Ez a nap a Szerzői

Jogok Napja is. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük
egymást a könyvek forgatására.

Ebből az alkalomból volt könyvtárunk vendége Böde Péter – Vándor Meseíró 2019.
április 24.-én.
Élmény dús, hasznos és vidám útravalóval
térhettek vissza a könyvtárból az iskolába, valamint az óvodába a Csabrendeki
Általános iskola 1.-2. osztályos tanulói,
pedagógusaik, valamint a Mesedomb
Óvoda és Bölcsőde csoportjai. Péter interaktív előadás keretében, játékos formában
mutatta be az állatokat, növényeket, tárgyakat, kiválóan utánozta
a pulyka, a kotlós tyúk és a
malac hangját, ezt a gyerekek
is kiválóan elsajátították.
A meseíró a saját, maga
illusztrált könyvein keresztül mesélt a gyerekeknek a
könyvkészítés, az olvasás és a
magyar nyelv szépségeiről.
Péter egymás után három előadást tartott könyvtárunkban

a gyerekeknek csoportonkénti bontásban.
Nagyszerű embert ismerhettünk meg személyében!
Könyveit könyvesboltokban nem lehet
megvásárolni, csak közvetlen a Vándor Meseírótól. Könyvtárunkban eddig
megjelent összes kiadványa kölcsönözhető.
Farkas Szabina Judit könyvtáros

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli,
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi
településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online,
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé
válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig
tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés,
szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk
beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír
szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az
általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik
adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik
státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak
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Csabrendek-Sümeg
motoros felvonulás
Községünk – Turcsi Péter szervezésének köszönhetően 3. éve – motoros felvonulással kapcsolódott a
sümegi Gesztenyevirág Fesztiválhoz.
Csabrendeken már jóval 14 óra
előtt gyülekezni kezdtek a motorosok a Községháza mögötti aszfaltos pályán. Nagyon sokan (közel
150-en) és számos településről
érkeztek a felhívásra. Végül begurultak testvértelepülésünk, NagyNagyfödémesi és csabrendeki motorosok csoportja
födémes motorosai is. A megjelenteket Turcsi József polgármester
köszöntötte, aki maga is évek óta lel- mentes közlekedést. A község utcáit végig
kes hódolója e szenvedélynek. Majd Bagi járva Sümegre távoztak a résztvevők, ahol
Ádám atya megáldotta a motorokat és mo- felvonulással és motoros kaszkadőr bemutorosokat, kívánva mindenkinek baleset- tatóval folytatódott a délután.

Kid Dance hírek
Sok év után újra részt vettünk április 27-én
a berhidai Pearl Dance Országos Amatőr
Minősítő Táncversenyen! A csapatok heteken át lázasan készültek, melynek meg is
lett az eredménye! A középső csapatunk
rock and roll tánc stílusban ezüst, mazsorett
kategóriában pedig arany minősítést értek
el! A nagy csapatunk mazsorett stílusban
arany, hip-hop táncban bronz minősítést
kapott! A zsűri külön megdicsérte a nagy
mazsorett csoportot, ugyanis hiba nélkül
adták elő a táncot!

felül rengeteg más programmal készülünk!
Időpont: július 9-10-11.
Helyszín: Csabrendek Művelődési ház
Jelentkezni lehet a művelődési házban, illetve a 06 70 387 69 57 telefonszámon! Jelentkezési határidő június 15.
Pontos információkért telefonon vagy személyesen keressenek fel bennünket!

MEGHÍVÓ
A gyerekek nagyon jól érezték magunkat,
sok jó élményben lehetett részük! Ezúton
is gratulálunk nekik még egyszer, a kitartó
munka meghozta a gyümölcsét!
Kid Dance Táncos Toborzó Tábor
Idén is megszervezésre kerül a táncos tábor,
ahova sok szeretettel várunk minden táncost és olyan gyermekeket akik szeretnének
megismerkedni a táncok stílusaival! Ezen

A Kid Dance Egyesület szeretettel
meghívja a tánckedvelő
közönséget évzáró Gálaműsorára.
Időpont:
2019. június 22., szombaton 17 óra
Helyszín: csabrendeki
Művelődési Ház nagyterme
Tartsanak velünk minél többen, a
jó hangulat az idén is garantált!
Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!

Felhívás
takarítói állás
betöltésére
Lakossági felhívás takarítói állás
betöltésére
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata takarítónői állást hirdet
az alábbiak szerint:
• 8 órás munkaidő
• Határozatlan időtartamra 3 hónap
próbaidővel
• M unka törvénykönyve szerinti
bérezés
• A munkavégzés helye: Községi
Könyvtár és Művelődési Ház
• Munkakezdés: 2019. június 1.
Jelentkezési határidő:
2019. május 31.
Jelentkezni személyesen vagy írásos önéletrajz leadásával lehet:
• a Polgármesteri Hivatalban Turcsi
József polgármesternél vagy a 0620/916-5303 számon,
• a Közszolgáltató Szervezet irodájában Mezei József vezetőnél vagy
a 06-20/274-7304 számon, és
• M ógerné Molnár Ildikónál a
Művelődési Házban vagy a 0620/3880-989 számon.

CSABRENDEKI

HÍRHARANG
Szerkesztőség vezető:
Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja: Csabrendek
Nagyközség Önkormányzata
Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

