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Községi Önkormányzatok KÖRJEGYZÕJE

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
községünk utcáin egyre gyakrabban talál-
kozhatunk szabadon kóborló, gazdátlan 
ebekkel.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése 
értelmében, az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő biztonságos el- 
helyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint 
az állatokat úgy kell tartani, hogy ne ve-
szélyeztethessék más állatok, illetve az 
ember biztonságát.

Tájékoztatom az ebtartókat arról, hogy 
a kóborló ebeket a gyepmesterrel elszál-
líttatjuk. Amennyiben az elszállított kutya 
gazdája beazonosítható, ellene szabálysér-
tési eljárást kezdeményezek, és 30.000 Ft-
ig terjedő pénzbírságot helyezek kilátásba. 
Befogás esetén a befogás, szállítás és tartás 
költségét is az ebtartónak kell megtéríteni.

Tájékoztatom a Tisztelt ingatlantulajdo-
nosokat, hogy az élelmiszerláncról és ha- 
tósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdése szerint a 
fölhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni 
azzal szemben, aki a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezettségét elmulasztja. 

A növényvédelmi bírság legkisebb ösz-
szege 15.000 Ft, a legmagasabb összege 15 
millió forint. A bírság ismételten is ki-
szabható. Amennyiben az ingatlantulajdo- 

nos a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének az elrendelő hatósági határo- 
zat ellenére sem tesz határidőre eleget, 
belterületen a jegyző, külterületen a megyei 
kormányhivatal növény és talajvédelmi 
igazgatósága közérdekű védekezést rendel 
el. A közérdekű védekezés költségeit az 
ingatlantulajdonos köteles megfizetni a köz- 
érdekű védekezést követő 15 napon belül.

Felhívom a termőföld tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvény 5. §-a rendel- 
kezik a termőföld hasznosítási kötelezett-
ségéről. E szerint a fölhasználó köteles a 
termőföldet művelési ágának megfelelő 
termeléssel hasznosítani, vagy termelés 
folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények meg-
telepedését és terjedését megakadályozni. 
A szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának 
megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A 
földhasználó köteles a termőföldnek nem 
minősülő ingatlanon a növényzet gondo-
zását rendszeresen elvégezni, ha ez az 
ingatlan más célú hasznosításának meg- 
felelő terület felhasználást nem akadá-
lyozza, illetőleg nem korlátozza. A hasz- 
nosítási kötelezettség betartását az ingat-
lanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. 
Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság 
földvédelmi bírsággal sújtja a földhasz-
nálót. Ha a földhasználati nyilvántartás- 
ban nincs bejegyzett földhasználó, a föld-
védelmi bírságot a tulajdonossal szemben 
kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek 
a földhasználati nyilvántartás szerint több 
földhasználója van, illetőleg az érintett 
földrészlet közös tulajdonban áll, a föld-
védelmi bírság a földhasználókat, illetőleg 
tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

Bardonné Baráth Zsuzsanna aljegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
megvalósult a Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulás beruházásában – a KDOP 5.2.1/B 
Egészségügyi Fejlesztések támogatási rend- 
szerén belül – a járóbeteg szakorvosi ren-
delőintézet. 

Az elkészült épület bútorozása, korszerű  
orvosi gép-műszerrel való felszerelése meg-
történt és az avatásra 2011. május 26-án sor 
került.

A működési engedély beszerzése és a finan-
szírozási szerződés megkötése folyamatban 
van.

Az eljárás lezárása után azonnal megkez-
dődik a gyógyító munka a rendelőintézetben, 
ahol minden tárgyi és személyi feltétel biz- 
tosítva van. A rendelések megkezdéséig ké-
rem a szíves türelmüket. 

A szakorvosi rendelések új helyen történő 
megkezdéséről a Tisztelt Lakosságot tájékoz-
tatni fogom.

Turcsi József polgármester

Csabrendek-Hosztót-Szentimrefalva-
Veszprémgalsa-Zalaszegvár Községek al-
jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők pénzbeli támogatásának kifize-
tésére 2011. augusztus 29-én (hétfőn) 13-
16 óráig és 2011. augusztus 30-án (ked-
den) 8-12 óráig kerül sor. A támogatásra 
az a gyermek jogosult, aki 2011. augusz-
tus 1. napján érvényes kedvezménnyel 
rendelkezik. 

Kérem, hogy a pénz felvétele miatt a 
szülő illetve a nagykorú gyermek a fen- 
ti időpontban jelenjen meg a Körjegyző-
ségen. Akadályoztatásuk esetén csak hiva-
talos meghatalmazás bemutatásával ke-
rülhet sor a kifizetésre.

Bardonné Baráth Zsuzsanna aljegyző
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Az idei évben 4. alkalommal került 
megrendezésre a Sümegi Kistérség 21 te-
lepülését bemutató közös rendezvénye, a 
Kistérségi Nap. Az rendezvény színvonalas 
lebonyolításához 
hozzájárult Bazsi, 
Sümepgrága, Ukk, 
Káptalanfa kiemel-
kedő részvétele, és 
t e rmésze tesen  a  
házigazda Nemes- 
hany remek szerve- 
zése és lebonyolítá-
sa. Községünk be- 
mutatására kiállítás 
állítottunk össze 
Auer László és Gombási Tamás esztergált 
fa tárgyaiból, Bartáné Gyalog Margit 
Krisztina bőrdíszműves munkáiból. Csehné 
Varga Éva óvónő bemutatta az általa ké- 
szített különféle bábokat, húsvéti és ka- 
rácsonyi díszeket, Turcsi Bernadett mun- 
káiból ez alkalommal festményeit mu-
tathattunk be. Csíkné Bardon Réka csuhé 
bábjai és Csík Tamás kovácsolt vas tárgyai 

szintén bemutatásra kerültek. 
Tamás személyesen is részt 
vett a rendezvényen és a ko- 
vácsmesterség fortélyait mu- 
tatta be az érdeklődő kö-
zönségnek. 

A főzőversenyen az idei évben is a 
Csabtócsival nevezett községünk, mellyel 
az előkelő III. helyezést értük el. Szinte 
minden intézmény képviseltette magát 

szorgos asszonyai 
által, akik a tócsi 
előkészítésében és 
felszolgálásában 
egész nap segéd-
keztek. A híres 
Csabtócsi sütését 
ez alkalommal is 
Turcsi Tamás és 
„Csoki” végezték. 
A sportversenye-
ken a helyi röp-

labda csapat (Tarrné Zsuzsa, Bíróné Ottília, 
Bíró Orsolya, Bakosné Erzsi, Bódainé Judit, 
Nagy Emilné, Dörnyei László, Dörnyei 
Gergő) második helyezést ért el, a helyi 
ifi focisták ez alkalommal nem állhattak 
dobogóra.

A kulturális bemutatókon községünk-
ből számos csoport szerepelt. A Mese-
domb Óvoda és Bölcsőde nagycsoporto- 

sai által bemutatásra került a nép-
hagyományokat felelevenítő Pünkösdölő 
és Lakodalmas. Felkészítő óvónők Gom-
básné Albrecht Andrea, Bódai Judit, va-
lamint Csemba Józsefné dajka.

A helyi Kökörcsin Gyermektánccsoport 
kis csoportja dunántúli ugróst mutattak 
be, a nagyok előadásában somogyi ugrós, 
lassú és friss csárdás láthattak a nézők. 
Felkészítőjük Fekete Lajos néptánc oktató 
a tapolcai Kinizsi Táncegyüttes tagja.

A helyi színjátszók előadásukban Csomák 
Ervin népmese alapján írt Jankó és a három 
mészáros című pódiumjátékát láthattuk. 
Felkészítőjük: Mógerné Molnár Ildikó

Gosztola Marietta kántor és Schäffer 
Zoltán atya vezette Férfikórus előadásában 
balatoni és galgamenti dalok hangzottak el. 
Citerán kísért: Schäffer Zoltán és Gosztola 
Marietta.

A Vadvirág Nyugdíjas Klub tagjai éne- 
kekkel és versekkel mutatkoztak be. Fel-
készítésükben Szilágyi Franciska közremű-
ködött. A Kid Dance Egyesület a tavalyi 
koreográfiákból összeállított fél órás műsort 
adott. 

Köszönjük mindazok munkáját, részvé-
telét, akik elősegítették községünk méltó 
képviseletét e jeles rendezvény alkalmából! 

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Kistérségi Nap 
2011. június 18. Nemeshany

Július 20. Illés napja: megfigyelések 
szerint e nap táján gyakoriak a viharok. 
E napon munkatilalom volt, mert attól 
tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dol-
gozik, abba belecsap a villám, a termést 
pedig elveri a jég. Községünkben úgy 
tartották, hogy Úrnapja körül jönnek a nagy 
viharok, szentelt virágot égettek villám-
csapás ellen. A kaszát nem szabadott a 
vállunkon vinni, fa alá nem szabadott fe-
küdni, mert hátha belevág az Isten haragja.

Július 22. Mária Magdolna napja: 
a kislányok hajából e napon egy keveset 
levágtak, hogy még hosszabbra nőjön. 
Úgy hitték esnie kell az esőnek, mert Má-
ria Magdolna siratja a bűneit. A helybéli 
asszonyok azt mesélték, hogy a fiatal leá-
nyok levágott haját nem szabadott a tűzbe 
dobni, hanem ki kellett tegyék az útra a 
kerékcsapába, akkor nőtt hosszúra. 

Július 26. Anna napja: Szent Anna Szűz 
Mária anyja. A keddi napot évszázadok óta 
neki szentelik, ezért Kedd asszonya néven 
is emlegetik. A hívő asszonyok hozzá kö-
nyörögtek gyermekáldásért. A hazai céhek 

közül a szabók és a bá- 
nyászok tartották védő- 
szentjüknek. Községünk-
ben Anna naphoz a hagy-
ma érése, felszedése kap-
csolódott.

Július az aratás hónapja. A kenyérga-
bona betakarításának sikerét számos hiede-
lemmel és szokással igyekeztek biztosítani, 
amelyek gyakran vallásos jellegű szertar-
tásokkal is összekapcsolódtak. A munkát 
fohászkodással, imádsággal kezdték. Péter-
Pál és Sarlós Boldogasszony délelőttjén is 
misét tartottak, csak azután kezdődhetett az 
aratás. Ha már nem lehetett szétharapni a 
búzaszemet, nem volt tejes, hanem kemény, 
akkor már megérett. Máig is tartják köz-
ségünkben, hogy a búzaszemen Szűz Má-
ria képe látható. A nagy uradalmakban ré- 
szesaratókat fogadtak. Településünk hatá- 
rában Barcza, Zsilinszky, Nagy Pál és 
Bogyay uraság földjein is folytat beta-
karítások. 8 arató kaszás férfi, 8 marokszedő 
leány és 8 kötélcsináló (a kötél szintén a 
leszedett búzaszálakból készült) dolgozott 
együtt az aratás folyamán. Ha valamelyik 
marokszedő leány/asszony lusta volt, las- 
san végezte munkáját, a kötélcsináló hátul- 
ról megkötötte és meghömbölgették, hogy 
aztán szorgalmasabban dolgozzon. A mun- 
kások részére a szakácsné reggelire rán-

tott tojásos levest, ebédre dafukát (kelt 
kalácstészta zsírral kenve, feltekerve, ke- 
mencében sütve) vacsorára zsurmóka 
levest készített. Mindig nótaszóval mentek 
és jöttek a munkából. Jellemző volt, hogy 
saját szórakoztatásukra daloltak, vagy a 
történésekből dalt szerkesztettek a jobb 
hangú, muzikálisabb emberek. Az aratás 
végeztével a földeken újból végigjártak, 
minden elmaradt fejet összegyűjtöttek vagy 
a másfél méteres tarrógráblával (az így ösz- 
szegyűjtött kalász volt a kusza) vagy kéz- 
zel. A legtöbb hagyomány az aratás végé-
hez kapcsolódott. Egy kis darabon talpon 
hagyták a gabonát, hogy a következő esz-
tendőben is jó termés legyen. Az aratás 
végeztével búzafejekből koszorút fontak az 
uraságnak, amit az első kaszás vezetésével 
adtak át, aki köszöntőt is mondott. Az 
uraság birkapörkölttel megvendégelte a 
munkásait. A munkáért a fizetség gabona 
volt. A magának arató család nem rendezett 
különösebb ünnepséget. 

Aratókoszorút, csavart mintájú arató- 
körtét maguknak is készítettek az embe-
rek, amita mestergerendára, luszterlámpára 
akasztottak. A padlásra hordott száraz ga- 
bonára lerakott gyümölcs (vadkörte, téli-
körte) finoman megpuhult; zsuppos tető 
alatt, zsuppszalmán karácsonyig is elállt az 
izabella vagy az otelló szőlő fürtjei.

„Öreghegyi mesék” 
– az aratási helyi szokásairól
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A Bakony-Balaton Horgász Szövetség és Egyesületünk közös szervezésében Csab-
rendeken került megrendezésre az ez évi regionális gyermek-horgásztábor július 03.-
tól, 10.-ig. Öt megyéből 28 gyerekhorgász és 2 állandó táborvezető, Gönczi György a 
balatonalmádi vizimúzeum tulajdonosa és Izmendi Anikó a szálláshely szervezője   vette 

birtokba az Önkormányzati szál-
lást. Köszönjük az egész héten át 
való kitartásukat! 

(28 kamasz fiú nem semmi pró- 
batétel volt!) A hét folyamán ren-
geteg program várt a gyerekekre, 
melynek gerincét természetesen 
a horgászat alkotta, melyre az 
Egyesületünk által bérelt „Holc- 
zer-tavakon” került sor. A gyere- 
kek versenyhorgászati módszere-
ket tanultak, gyakoroltak, termé-
szetvédelmi, valamint drog-preven-

ciós előadásokat hallgattak felkészült szakemberek, vendégelőadók segítségével.  Mógerné 
Molnár Ildikó helytörténeti sétát vezetett a faluban, melynek része volt a kovácsmesterség 
megismerése Csík Tamás kovácsmester segítségével, mindkettőjüknek köszönet érte.

Természetesen nem maradhatott ki a sümegi vár, és lovagi torna megtekintése, mely 
nagy élmény volt a 10 és 14 éves kor közötti gyerekeknek. Köszönjük Turcsi Tamás 
közbenjárását, hogy mindezt díjmentesen tehettük meg. Főzni is tanultak a táborlakók, 
öt bográcsban készült a különböző ízesítésű paprikás krumpli, Gaál Kata irányításával 
és Holczer Ferencné, valamint Hegedüs Ákosné segítségével. Szombat délelőtt tartottuk 
a záró horgászversenyt, ahol a héten elsajátított módszerek „élesben” való kipróbálására 
volt lehetőség. Erre meghívásra kerültek az Egyesület nem táborozó gyerekei is, hogy 
eldőljön, hogy a „hazai pálya” előnye, vagy az intenzív egy hetes gyakorlás-e a nyerő? 
Az összetett versenyt és az ezért járó kupát a hazai pályán versenyző gyerekek nyerték, az 
egyéni versenyben pedig az első hat helyezett kapott díjat, név szerint:

1. Hegedüs Mátyás, 2. Farkas Dániel, 3. Németh Ádám, 4. Kutics Balázs, 5. Kámán 
Márton, 6. Lauer Máté. Szombaton este tábortűz mellett beszélték meg a hét élményeit a 
gyerekek és fogadkoztak, hogy jövőre ismét „Halihó” tábor, hogy hol és mely időpontban 
azt még persze nem tudni! Vasárnap a különböző versenyek díjkiosztóival, valamint a 
BALZER Hungária horgászcikk gyártó cég – a tábor fő szponzora – díjainak átadásával és 
nem utolsó sorban finom ebéddel zártuk a hetet. Erről jut eszembe, hogy megköszönjük az 
óvodai főzőkonyha dolgozóinak az egész heti, napi ötszöri étkezés biztosítását, a mindig, 
még szombat-vasárnap is meleg vacsora elkészítését. Az Önkormányzatnak a lehetőséget, 
a KÖZSZER-nek a gyerekek szállítását, melyhez szabadidejét áldozta Kovács Richárd 
és Bardon István, valamint a gyerekek étkeztetéséhez,  mosogatáshoz a segítséget Csekő 
Józsefnének és Dormán Józsefnének.

Biztos vagyok benne, hogy a sikeres tábor és szép környezet miatt, az itt táborozó 
gyerekek Csabrendek jó hírét vitték haza!

Hegedüs Ákos  HE titkára

Horgásztábor Csabrendeken

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol- 
gálat és a Községi Könyvtár és Műve-
lődési Ház közös szervezésében az idei 
évben július 6-8 között zajlott hagyo-
mányos gyermekeknek szóló szünidei 
rendezvényünk. A közel 30 főnyi „sereg- 
gel kirándultunk a Somlóra, hallgattunk 
kábítószer ellenes, egészséges táplálko-
zásról szóló és a gyermekkori agressziót 
körüljáró előadásokat. Volt kerékpáros 
ügyességi verseny, közös ételkészítés, drá- 
mapedagógiai gyakorlatok és gyógypeda-
gógus részvételével torna is. 

A játékos foglalkozások keretében ké- 
szítettünk csuhé virágokat, volt rejtvény-
fejtés, gyöngyfűzés, kőfestés és ragasztás. 
A szülők és támogatók segítségének kö-
szönhetően elkészült az elmaradhatatlan 
bográcsos paprikás krumpli is desszertként 
pedig sok-sok gyümölcsöt fogyaszthattunk. 
A nagy melegnek és az intenzív prog-
ramoknak köszönhetően a részvevők jócs- 
kán elfáradtak. Ígérjük, hogy jövőre ke-
vésbé sűrű, még több napra szétosztott 
tematikával várjuk a gyermekeket.

Köszönjük mindenki segítségét, a szülők, 
Sali Tamás és Mikola Nikoletta vállalkozók 
támogatását! 

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Szünidei akció 2011.

A korábbi számban tájékoztatásul köz-
zétettük, hogy a játszóterek és közpark ki- 
alakításával kapcsolatosan lefolytatott köz- 
beszerzési eljárás folyamatban van, ami 
sajnos sikertelenül zárult. Új eljárás lebo- 
nyolítására és a kivitelezési munkák elvég-
zésére 2012. nyarán kerül sor.

Az általános iskola fűtéskorszerűsítésére 
benyújtott pályázatunk 17.944 eFt támo-
gatásban részesült. A közbeszerzési eljárás 
folyamatban van. A beruházás az új tanév 
megkezdéséig lezajlik.

Kiegészítés

Informatikai fejlesztés a Közös Fenntartású Általános Iskolában Csabrendeken

Az „Informatikai fejlesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskolában Csabrendeken” 
című TIOP 1.1.1-07. pályázat keretében számítástechnikai eszközök beszerzésére 
került sor 2011. május-június hónapban. Ennek eredményeképpen 25 db PC csomag 
7 db tantermi csomag - SMART tábla és a kezeléséhez szükséges laptop –  
beszerzése valósult meg bruttó 9 320 000 Ft összegben 100%-os vissza nem 
térítendő támogatással. A korszerű eszközök bevezetése a 2011/2012 tanévtől 
kezdődően 320 diák oktatását segíti elő. Az iskola pedagógusainak szakmai  
felkészítését az informatikai cég szakemberei, oktatói végezték.

A projekt az európai Unió támogatásával, az európai Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Idén első alkalommal került megrendezésre a plébánián Zoltán atya vezetésével citera 
tábor a helyi gyerekek és érdeklődő felnőttek részére. Az egyhetes program első két 
napján a tiszakécskei citera tábor oktatóinak irányításával sajátították el a résztvevők az 
alapismereteket, korosztályos elosztásban. Oktatók: Nagy Vivien népzene tanár, Morvay 
Kata a pécsi Igrice citerazenekar tagja, Kákai Emese és Bihari Ágnes a paks-i Riglizni 
citera trió tagjai.

 Miután az oktatók két napig oktattak, a későbbiekben már Zoltán atya, Gosztola Marietta 
kántor és Bujtorné Hettyei Hajnalka tanító néni irányította a csoportokat.

A gyerekek egész napos prog-
ramjuk mellett, az étkezésük is 
helyben oldódott meg. Meg kell 
említeni az Önkormányzat támo- 
gatását is, biztosította az ételek 
elkészítéséhez szükséges edénye-
ket, az oktatáshoz padokat, étke- 
zéshez asztalokat, segített a kis-
térségi sátor felállításában. A szülők 
egyéni felajánlásaikkal próbáltak 
hozzájárulni a gyerekek önfeledt 
vidám időtöltéséhez. Baráthné Ka-
ti néni egész hetes fáradhatatlan 

helytállásának köszönhetően a gyerekek mindennap ízletes, finom ételeket fogyaszthattak. 
A napi oktatás két részben történt, a közte lévő időszakban a gyerekek kreatív kézműves 

és játékos programokkal tölthették az időt és ismerkedtek egymással.  Az egyhetes intenzív, 
de mégis szórakoztató foglalkozások befejezéseként az utolsó este színvonalas bemutató 
keretében tettek tanúbizonyságot az ifjú citerások a megjelent vendégek előtt, szorgalmas 
felkészülésük eredményéről.

Természetesen folytatása következik, hiszen a citera szakkör foglalkozásai hamarosan 
újra indulnak és jövő nyáron ismét intenzív citera tábort szervezzünk a plébánián. A 
Tiszakécskei tábor oktatói már most biztosították, hogy jövő évben megfelelő egyeztetés 
után egész tábor ideje alatt velünk maradnak. Az ifjú citerások a csabrendek-i falunapon 
bemutatják tudásukat. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki bármilyen módon 
hozzájárult a Citera tábor megvalósulásához. Citerázzunk együtt továbbra is Csabrendeken!

Intenzív Citera tábor a Plébánián

a Csabrendek FC szervezésében július 
9-én került megrendezésre. 8 órakor ün- 
nepélyes megnyitóval kezdődött a ren-
dezvény. Turcsi József polgármester úr 
megható szavakkal avatta fel a sportöltöző 
falán elhelyezett emléktáblát. 

A sorsolás után 20 férfi és 5 fiú csapat 
kezdte meg a versengést a kispályás lab-
darúgó tornán. A folyamatos locsolásnak 
köszönhetően a rendkívüli hőség elvisel-
hető volt. 

Míg készült a bográcsgulyás Baráthné 
Kati néni vezetésével és jeles asszo- 
nyok segítségével addig a gyermekek 
kipróbálhatták az csúszdát és a játékbar-
langot, volt részükre játszóház, arcfestés, 
és még sok érdekes játék, mely a lányok-
asszonyok segítsége nélkül nem jöhetett 
volna létre. A merészebb férfiak erejüket 
is összemérhették Hóti Barnabás és Hóti 
József segítségével. 

Délután 16 órától helyi csoportok kul- 
turális bemutatója színesítette a nap prog- 
ramját. Láthatta a közönség a helyi 
színjátszók és a Kökörcsin Gyermek-
tánccsoport nagy-csoportjának bemutató-
ját. 

Felléptek a Vadvirág Nyugdíjasklub tag- 
jai. A Kid Dance Egyesület egy órás fer-
geteges bemutatót adott az új koreográfiák 
felvonultatásával. A napi megmérettetések 
eredménye: kispályás labdarúgás férfi ka- 
tegóriában 1. Csabrendek FC, 2. Sík-Víz, 
Veszprém, 3. Csabrendek FC II. Gyer- 
mekeknél  1 .  Ágyúsok,  2 .  Sárgák, 
3. Torres; Felnőtt gólkirály: Csendes Gá- 
bor; a 11-es rúgó verseny győztese: 
Zalavölgyi László; a gyermekeknél külön-
díjat kapott Kovács András. 

A Legerősebb ember címet: Pusztai Sza-
bolcs hódította el.

Az eredményhirdetés után a kulturális 
programot a Mikola Nikoletta vezette sü-
megi Kalila Hastánccsoport látványos be- 
mutatója zárta. 21 órától Chili-buliban 
rophatta hajnalig, aki még bírta a rekkenő 
hőség után.

A rendezvény jó hangulatban, szeren-
csére balesetmentesen zajlott le. Köszön- 
jük mindazon egyesületi tagok, magánsze-
mélyek, vállalkozók, szervezetek támo-
gató segítségét, akik hozzájárultak e ren-
dezvény megvalósításához. 

Valamint különköszönet a fellépő cso-
portoknak, hogy a nagy hőség ellenére 
színvonalas műsorukkal színesítették 
programunkat.

Baráth József  FC elnöke

III. Sportnap  
I. Csendes Péter emléktorna

Tájékoztatjuk az általános iskola ta-
nulóit és a szülőket, hogy a pótvizsga 
augusztus 22-én, hétfőn 9 órától kezdődik. 
A könyvosztás előreláthatólag augusztus 
23-án, kedden 8-12 óráig és 14-17 óráig 
valamint augusztus 24-én, szerdán 8-12 
óráig lesz.      Gősi Zoltán igazgató

Iskolai hírek

Meghívó A SZOPTATÁS VILÁGNAPJA rendezvényre
Kedves Édesanya, Nagy- és Kismama és minden további 

érdeklődő! Szeretettel várjuk AUGUSZTUS 1-JÉN 16:30-től  
A Szoptatás Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő 

programunkra!
Helyszín: a KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

A program célja az anyatejes táplálás propagálása és a szoptatott (szoptató) édesanyák felköszöntése
Várható programok:
• RINGATÓ – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! - Rompos Patrícia, zenepedagógus
• Az Anyatej, ami nemcsak táplálék... - Kondor Anett, védőnő
• Szoptatás Schüssler-sókkal és homeopátiás szerekkel – Malkovics Mónika, Pitner Kft
• Minden, amit a Babakötvényről tudni kell – Tanainé Bándi Andrea
• A Szoptatásért elismert édesanyák felköszöntése
•  Szoptatási „kerekasztal” szoptatási tanácsadó és gyakorlott anyukák részvételével 

Kondor Anett védőnő • 06 20/239-3161


