
• Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  Csabrendek  község 
szennyvízrendszerének  üzemeltetésére  to-
vábbra  is  a DRV Zrt-vel  kötött  szerződést 
2012. augusztus 31-ig.

• A Közös Fenntartású Általános Iskola 
Csabrendek  fűtéskorszerűsítés,  nyílászáró-
csere  tárgyú  beruházásban  a  főépületben 
található  összes  radiátor  valamint  az  épü-
letegyüttes  fűtését  szolgáló  6  db  kazán 
helyére szerelnek újakat. Nyílászárócserére 
csak  a  tornaterem  épületében  kerül  sor. 
Az öntöttvas radiátorok és kazánok 
értékesítéséből,  további  a  pályázatba  nem 
illesztett nyílászárók cseréje valósul meg. 

• Csabrendek Község Képviselő-testülete 
a Bakonyalja  4x4  Sport  Egyesület  részére 
a megváltoztatott döntése alapján az alábbi 
közvetett (nem pénzbeli) támogatást nyújtja. 
A támogató közvetett támogatásként bizto-
sítja  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező 
sportlétesítmény  (sportpálya  és  öltözők) 
2011/2012-es  bajnoki  évben  történő  hasz- 
nálatát.  Tárgyévben  a  sportpálya  gondo-
zását, szertáros alkalmazását, a sportöltöző 
közüzemi  költségeit,  rendezvényekhez 
tárgyi eszközök biztosítását. A megjelölt 
sportlétesítmény használatát minden hét  
hétfő  és  csütörtöki  napokon  18:30  órától 
22:00  óráig,  a  bajnoki  mérkőzések  lebo-
nyolítására a Csabrendek FC játéknapjaitól 
ellentétes időpontban biztosítja.

• A Közös Fenntartású Általános Iskola 
tornatermének térítésmentes használatát 
2011  év  további  hónapjaiban  kizárólag  a 
versenyszerűen  sportoló  egyesületek,  cso-
portok részére engedélyezi. Kedvezményes 
bérleti  díjat  csak  azon  csapatoknak  biz-
tosítanak,  amelyek  tagjainak  90%-a  helyi 
lakos.

• Csabrendek Község Képviselő-testülete 
a  Magyar  Állam  tulajdonát  képező  Csab- 
rendek  06/1  hrsz-ú  3  ha  2932  m2  szántó 
művelési  ágú  külterületi  ingatlanra  kinyil-
vánított  vételi  szándékát  továbbra  is  fenn-
tartja a Millenniumi lakópark bővítése érde-
kében.

•  Csabrendek  Község  Képviselő-testü- 
lete  szándékát  fejezi  ki,  hogy  2012-2013- 
2014-es  években  a  Napfény  Szociális 
Segítő  Központ  által  biztosított  támogató 
szolgáltatást  igénybe  kívánja  venni  mind-
addig, míg igény merül fel a szolgáltatásra, 
vagy  a  működési  hozzájárulás  összege 
jelentősen meg nem terheli az önkormányzat 
költségvetését.

• Csabrendek Község Képviselő-testülete 
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  együtt-
működik  Hosztót  Község  Önkormány-
zatával a „Családi nap lebonyolítása Hosz-
tóton”  tárgyú  projekt;  Szentimrefalva 
Község  Önkormányzatával  a  „Kültéri 
színpad  építése  Szentimrefalván”  tárgyú 
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MEGHÍVÓ
Csabrendek Települési Önkormányzat 

Képviselő Testülete tisztelettel meghívja 
Önt  2011.  október  23-án,  vasárnap  az 
1956-os  forradalom  és  szabadságharc 
55. évfordulója alkalmából tartandó ün-
nepi megemlékezésre.

A megemlékezés programja:
• 10 órától ünnepi szentmise
•  11  órától  ünnepi műsor  a  Hősök  em-
lékművénél.

Könyvbarát klub
Az idei tanévben is vár minden kis 

érdeklődőt  a  könyvtárban  a  Könyvbarát 
klub.

A hetenként  tartott  foglalkozásokon me-
séket,  verseket,  mondákat,  érdekes  törté-
neteket  olvasgatunk,  népszokásokkal  is- 
mer-edünk,  rajzolgatunk,  diafilmeket  né-
zünk, és társasjátékozunk.
A foglalkozások várható ideje: csütörtök 

15 – 16 óra.
Az  első  találkozó:  2011.  október  6. 

csütörtök 15 óra.              Keszlerné P. Anikó

Elhagyott bicikli keresi gazdáját! Érdek-
lődni  a  Községi  Könyvtár  és  Művelődési 
Házban  nyitvatartási  időben  vagy  a  06-
20/3880-989,  87/453-187  telefonszámon 
lehet.

Figyelem!
KID DANCE hírek
Szeretném  kérni  a  Tisztelt  Szülőket, 

akinek  a  gyermeke már  nem  táncol,  hogy 
a fellépő ruhákat legkésőbb szeptember 30-
ig hozzák vissza. Ezek a ruhák az egyesület 
tulajdonát  képezik,  leltárban  szerepelnek. 
Amennyiben a határidőig nem hozzák visz-
sza, úgy annak árát köteles megtéríteni  az 
egyesület felé a szülő. 

A Kid Dance Egyesület ismét papírgyűj-
tést  szervez.  Kérünk  minden  csabrendeki 
lakót, hogy ha van tulajdonában újság, kar- 
ton, stb. papír jelezze a következő telefon-
számon: 06-70/408-7874. 
Ha  ezt  megteszi,  egy  későbbi  megbeszélt 
időpontban érte megyünk.

Tanai Ottóné az egyesület elnöke
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2011. szeptember 
13-án tartott 
nyilvános ülésen 
történt
projekt;  illetve  a  Veszprémgalsa  Község 
Önkormányzatával  a  „Mindenki  Karácso-
nya Veszprémgalsán”  tárgyú  projekt meg-
valósításában. 

•  Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Mű-
ködési  Szabályzatáról  szóló  4/2011.  (IV. 
26.)  önkormányzati  rendelete  módosításra 
kerül,  a  35 §  (4)  bekezdése helyébe  a kö- 
vetkező lép és egyidejűleg az (5)-(8) bekez-
désekkel egészül ki:
„(4) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani 
a  helyi  önkormányzati  rendelet  tervezetét, 
melyben  keretében  az  állampolgárok,  a 
nem állami és nem önkormányzati szervek, 
szervezetek (továbbiakban: véleményezésre 
jogosultak) a rendelet tervezettel kapcsola-
tosan véleményt nyilváníthatnak az önkor-
mányzat honlapján a rendelettervezet véle- 
ményezésére kialakított oldalon megadott 
elektronikus  levélcímen. A  rendelet  terve-
zettel kapcsolatos vélemény hagyományos 
módon írásban, papíralapon is megküldhető. 
A kérdőíves véleménykérés esetén a kitöl-
tött kérdőív továbbítható elektronikus úton 
vagy  kinyomtatott  papíralapon,  postai  ú- 
ton.”

•  Csabrendek  Község  Képviselő-testü-
lete  döntött  az  „Együttműködésen  alapuló 
zöldség-  és  gyümölcs  termesztés  és  fel- 
dolgozás Csabrendeken”,  valamint  „Csab-
rendeki vigasságok,  falunap 2012.”  tárgyú 
pályázatok benyújtásáról.

•  Csabrendek  Község  Képviselő-tes-
tülete elfogadta Csabrendek Község Önkor-
mányzata  2011.  évi  költségvetésének  fél-
éves teljesítéséről szóló előterjesztést.

Folytatás az 2. oldalról

Csabrendek-Hosztót-
Szentimrefalva-Veszprémgalsa-
Zalaszegvár  
KöZSéGI öNKorMáNyZAtoK 
KörjEGyZõjE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy  a  tulajdonát  képező  ingatlan  előtti 
közterületen  található  tüzelőanyagot,  épí- 
tőanyagot,  építési  törmeléket,  stb.  szíves-
kedjenek elszállítani és a közterület rendbe 
tételéről gondoskodni.

Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző

Falunapi utóhang
Községünk  Falunapi  rendezvénye  szep-

tember 3-án zajlott  ragyogóan szép, napos 
időben. 
A Főzőverseny  résztvevői  az  idei  évben 

is kitettek magukért. (A zsűri elnöke, Turcsi 
Imréné értékelése külön cikkben olvasható.)

A kellemes időnek köszönhetően a délelőtti 
ügyességi versenyeken is sok volt az érdek-
lődő.
Az  ünnepi  Képviselő-testületi  ülésen  a 

helyi  határozatoknak  megfelelően  Dísz- 
polgári kitüntetést vehetett át Gőgh Ferenc 
Nagyfödémes  polgármestere,  Csabren-
dekért díjat pedig Könnyid István képviselő 
és Szabó József  vállalkozó  (Hegyalja  u.) 
részére  adományozott  a  Testület.  Az  ün- 
nepség fényét emelte Miklósi-Sikes Kin-
ga énekével valamint Németh György 
szavalatával. 

A nap folyamán a Községi Könyvtárban 
megtekinthető  volt  a  „Csabrendekiek 
készítették”  kiállítás,  ahol  már  korábban 
bemutatkozott  és  új  alkotók  munkáit  is 
megtekintették  a betérő vendégek. A  szín- 
vonalas  és  sokféle  témát  bemutató  össze-
állítás igazán remek példája a helyi lakosok 
kiemelkedő tehetségének, szorgalmának. 
„Csabrendekiek  készítették”  kiállítás  al- 

kotói:  Auer László, Baráth Lászlóné, 
Bartáné Gyalog Margit, Bíró Józsefné, 
Csehné Varga Éva, Csík Tamás, Csíkné 
Bardon Réka, Gombási Tamás, Horváth 
Ferencné, Horváth Lajosné Bebesi Erzsébet, 
Hóti Zsuzsanna, Ihász Sándorné, Judi 
Gergely, Judi Orsolya, Kalmár Istvánné, 
Makai Miklósné, Mayer Mártonné, Miklósi 
Sikes Kinga, Pásztorné Vígvári Ilona, 
Poór Ferencné, Takács Sándorné, Turcsi 
Bernadett, Vígvári Jánosné.
A  hagyományos  Szüreti  felvonuláson 

Bakos Tibor  bíró  felsorolta  az  elmúlt  egy 
év jelesebb történéseit. A felvonuláson részt 
vettek a Capári Lovasiskola és Papp Imre 
várkapitány  lovasai,  hintói,  Tóth József 
kocsis,  a  Kid  Dance  Egyesület mazsorett 
csoportjai és a helyi néptáncosok. 
16  órakor  Turcsi József polgármester 

ünnepi szavait követően kerültek díjazásra 

a  versenyek  helyezettjei.  Rodeó  verseny 
női kategóriában I. helyezett Takács Vivien, 
II. helyezett Szabó Anita,  III.  helyezett 
Bódainé Bardon Judit;  férfi  kategóriában 
I. helyezett Vajda Sebastian,  II.  helyezett 
Tanai Barnabás,  III.  helyezett  Németh 
Balázs;  14 év alatti  gyermek kategóriában 
I. helyezett Bujdos Bence,  II.  helyezett 
Varga László, III. helyezett Görhes András. 
Sportlövész  verseny  férfi  kategóriában 
I. helyezett Németh Tibor,  II.  helyezett 
Fabriczius László,  III.  helyezett  Bakos 
Tibor;  női  kategóriában  I.  helyezett Bakos 
Tiborné, II. helyezett Horváth Józsefné, III. 
helyezett Kovácsné Molnár Hajnalka;  14 
év alatti gyermek kategóriában I. helyezett 
Bujdos Bence,  II.  Forintos Ádám,  III. 
helyezett Nagy Márk. 
Lengőteke  verseny  férfi  kategóriában  I. 

helyezett ifj. Nagy Emil Tamás, II. helyezett 
Nagy Artúr,  III.  helyezett  Varga István; 

női kategóriában  I.  helyezett Nagy Evelin, 
II. helyezett Gyalogné Varga Hajnalka, 
III. helyezett Móricz Renáta;  14  év  alatti 
gyermek  kategóriában  I.  helyezett  Takács 
Vanessza,  II.  helyezett  Németh Péter,  III. 
helyezett Kovács Roland.
Sörivó  verseny  férfi  kategóriában  I.  he-

lyezett Soós Csaba,  II.  helyezett  Patka 
Zsolt, III. helyezett Bardon Bálint;  női 

kategóriában  I.  helyezett Bódainé Bardon 
Judit, II. helyezett Németh Andrea.
Szkander  verseny  férfi  kategóriában  I 

helyezett Vajda Sebastian, II. helyezett 
Vajda Lajos, III. helyezett Tanai Barnabás; 
14  év  alatti  fiú  kategóriában  I.  helyezett 

Folytatás a 4. oldalon
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Meghívó
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó 

és  Polgárőr  Egyesülete  2011. október 
15-én  (szombaton)  20  órától  zártkörű 
bált rendez a helyi Művelődési Házban, 
melyre szeretettel meghívja tagjain 
kívül, azok partnerét, barátait, ismerőseit 
és  mindazokat,  akik  szeretnének  jó 
hangulatban  eltölteni  egy  vidám, 
szórakoztató estét.
A  belépő  vacsorával  és  élőzenével 

2.800,- Ft/fő.
A  tombolasorsolás  fődíja:  Wellness 

hétvége, négycsillagos szállodában.
Kérjük  részvételi  szándékát  október 

07-ig szíveskedjen  jelezni a helyi  taka-
rékszövetkezetben  személyesen,  vagy 
az  alábbi  telefonszámokon:  06-20-950-
4482, 06-70-411-2541, 06-30-217-7976
Mivel  a  bál  bevételét  egyesületünk 

működési feltételeinek javítására kíván-
juk  fordítani,  ezért  tombolasorsolásra 
felajánlást köszönettel elfogadunk.

Tisztelettel: Az Egyesület vezetősége

Továbbra is várjuk dalolni vágyó kedves 
Lányok,  Asszonyok  jelentkezését  helyi 
népdalkórus  alapításához  október  10-
ig  a Művelődési  Házban,  telefonon  a  06-
20/3880-989  számon,  vagy  e-mailben  a 
csabrendek.konyvtar@gmail.com címen. 
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket! 

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Nagy  örömmel  értesítelek Titeket,  hogy 
ősztől színes programokkal ismételten elin-
dul a Baba – mama klub! 
Összejöveteleinket  ezentúl  péntek  dél- 

előttönként  tartjuk 
10:30-tól  a  Községi 
Könyvtár és Művelő-
dési  Ház  klubszobá-
jában.
Az  első  foglalko-

zásra RINGATÓ fog- 
lalkozással  várunk Titeket  szeptember  30-
án!

Kondor Anett védőnő

A csabrendeki Községi Könyvtár az 
idén is meghirdeti az immár hagyományos 
Benedek Elek Mesemondó Versenyt.
Nevezni egy-egy szabadon választott ma-

gyar népmesével lehet, négy kategóriában:
1.) 1-2. osztályos tanulók
2.) 3-4. osztályos tanulók
3.) 5-8. osztályos tanulók 
4.)  Nagycsoportos óvodás korosztály  (új 

kategória!)
A versenyre nevezni 2011. október 11-

ig  lehet  a  könyvtárban  személyesen,  vagy 
telefonon a 453-187 vagy a 20/388-0989 –
es telefonszámon.
A  mesemondó  verseny  várható  ideje: 

2011. október utolsó hete.

Iskolánkban  2011.  szeptember  16-
tól  október  12-ig  papírgyűjtés  lesz. Kérek 
mindenkit,  hogy  akinek  otthon  felesleges 
papírhulladéka (mindenféle papír) található, 
juttassa  el  munkanapokon  8-17  óráig  az 
iskolába (volt  leány technika  teremben fo-
gunk gyűjteni).

Gősi Zoltán igazgató

A Kökörcsin Gyermektánccsoport 2011/ 
2012-ben  is  várja  soraiba  a  néptáncot 
kedvelő,  megismerni  vágyó  gyermeket. 
Tagtoborzóként  népzenei  műsorral  össze-
kapcsolt táncházat tartunk szeptember 
30-án,  pénteken  17  órakor  a  Művelődési 
Házban.  Közreműködik  a  Rezgő  Rezeda 
Citerazenekar  és  Férfikórus  valamint  a 
citeratanfolyam csoportjai. 
Gyermekeket,  felnőtteket  egyaránt  sok 

szeretettel várunk!
Mógerné Molnár Ildikó 

művelődésszervező

Felhívás

MEGHÍVÓ

Kisgyermekes Anyukák, 
Nagymamák figyelem!

KEDVES GyErEKEK!
III. Benedek Elek Mesemondó Verseny

FIGyElEM!A  könnyű  műfajt  kedvelő  amatőr  éne-
kesek,  zenészek  jelentkezését  várjuk  pop- 
és  lakodalmas  dalok  előadására  szervező-
dő csapatba. 
Jelentkezésüket  a  Művelődési  Házban 

várjuk  október  10-ig  a  már  fent  említett 
elérhetőségeken. 

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Figyelem!

OKTÓBER 1-től OKTÓBER 31-ig
Miért fontos?
•  A népszámlálás az egyetlen módszer, amellyel pontosan megismerhetjük Magyarország 
összes lakosának életkörülményeit. 
•  A pontos adatok ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az 
oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani. 
•  A  Magyarországról  nyújtott  adatok  segítségével  hatékonyabban  pályázhatunk  az 
európai uniós és más nemzetközi támogatásokra. 
•  A magyarországi népszámlálás egy globális program része, általa adunk pontos képet 
magunkról a szomszédainknak, az Európai Uniónak és az egész világnak. 
•  Válaszával  Ön  elsősorban  a  lakóhelye,  a  szűkebb  környezete  fejlesztését  könnyíti 
meg, de természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországról nyert kép minél 
teljesebb legyen.

• ...legfőképpen pedig:
 a népszámlálás mindenkit érintő, országos ügy. Az adatok megbízhatósága érdekében a 
részvételt és a hiteles adatközlést a törvény kötelezővé teszi
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Nádasi Kevin,  II.  helyezett  Varga László, 
III. helyezett Bodó Szabolcs. 

A Borversenyen Béndek Zoltán, Kovács 
Mihály és Hoffman Tamás  helyi  termelők 

borait  rangsorolták  az  értékelők.  A  Bor-
versenyben I. helyezett Olaszrizling 2010. 
félédes fehérbor Hoffman Tamás,  II.  he-
lyezett  Olaszriszling  2009.  száraz  fehér-
bor Hoffman Tamás,  III.  helyezett  Öreg-
hegy cuvée 2010. félédes Hoffman Tamás 
termelő bora.

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek!
A  kulturális  programok  keretében  lát-

hattunk Tóth Józsefné Kriszti készítette 
ruhákból  összeállított  Divatbemutatót,  a 
helyi  Kökörcsin  Gyermektánccsoport  fel-
lépését,  a  Vadvirág  Nyugdíjasklub  mű-
sorát,  melyben  a  dalokat  citerán  kísérte 
és a csoportot felkészítette Szilágyi Fran- 
ciska. Gosztola Marietta,  Schäffer Zoltán 
atya és Bujtorné Hetyei Hajnalka vezette 
citera csoportok bemutatkozója után a Rez- 
gő Rezeda Citerazenekar és a Csabrendeki 
Férfikórus  közös  előadását  hallhattuk.  A 
Kid  Dance  Egyesület  táncosai  ismét  bi- 
zonyították  tehetségüket  a  helyi  közön-
ség  előtt. A Darvastói  Integrált Művészeti 
Csoport  lendületes  műsorával  tovább  fo- 
kozta  a  jó  hangulatot.  A  Tombolasor-
soláson  sokan  izgultak,  hogy  a  számos 
ajándék közül, ki melyiket viheti majd haza. 
A kitartó közönségnek és a jó hangulatnak 

köszönhetően Sztárvendégünk Postás Józsi 
is lelkes nézősereg előtt lépett a színpadra. 
A  kulturális  műsort  a  sümegi  Kalila  Has-
tánccsoport igazán érzéki és látványos 
fellépése zárta. Az utcabálon a fergeteges 
hangulatot és a zenét a Chili Bulizenekar 
szolgáltatta hajnalig. 
Köszönjük  a  segítők  egész  napos  mun-

káját,  a  szereplők,  fellépők  részvételét,  a 
támogatók felajánlásait! 

2011. éVI FAlUNAPI 
táMoGAtÓINK
BARÁTH LAJOS
BARÁTHNÉ HORVÁTH MÁRIA
BARTA GÁBOR
BARTÁNÉ GYALOG MARGIT
CAPÁRI RÓBERT, SÜMEG
CSABTEX RUHÁZATI KISSZÖVETKEZET
CSÍK TAMÁS
CSÍKNÉ BARDON RÉKA
FARKAS JÓZSEFNÉ
GOSZTOLA MARIETTA
HOBLA KFT.
HOFFMAN TAMÁS
JÓBARÁT FAGYLALT
KENESEI NORBERT, GRIFF ÉTTEREM
KENYERES KÁROLY
KISKERTEM VIRÁG – ÉS GAZDABOLT

MÜTESZ KFT.
NEMES CSABA, SÜMEG
PANNON SÜTŐ KFT., SÜMEG
PAPP IMRE VÁRKAPITÁNY, SÜMEG
PÓLUS COOP
RENDEKTÁJA KFT.
SZABÓ JÓZSEF, 
ARANY OROSZLÁN VENDÉGLŐ
SZABÓ JÓZSEF, SZABÓ TANYA KFT.
TUTI PARTY, SÜMEG
VAJDA LAJOS
VASÁROS GYULA
VB. FRANCIA PÉKSÉG, SÜMEG

(A rendezvényről még több kép a 
www.csabrendek.hu weboldalon található.)

Falunapjainkon immár hagyománnyá 
vált  a  szabadtéri  sütés-főzés. A  versenyző 
csapatok nagy lelkesedéssel készítették el  
az ételeket, a bográcsokba nemcsak az alap-
anyagokat  és  fűszereket,  hanem  szívüket-
lelküket is belecsempészték.
Elmondható,  hogy  az  amatőr  szakácsok 

mertek  bátran  újítani,  új  ízeket  hoztak  és 
remekül  sikerültek  az  ételek.  De  mivel 
a  tíz  főzőhelyen  tízféle  étel  készült,  így 
rangsorolni  nem  igazán  lehetett,  az  elis-
merés egyformán megilletett mindenkit. 
1. A  rendeki  Fidesz  csapata  –  akik  első 

alkalommal igazán remekeltek – Gombásné 
Albrecht Andrea  (itt  főszakács), Nagy Ba-
lázs (tűzmester) és a többiek.
Az  elkészített  étel:  Pörkölt  ala  Brüsszel 

(sertéspörkölt aszalt szilvával és barna sör-
rel)

2. A Jobbik csapata  Farkasék, Karácso-
nyék és Nádasiék  összefogásával  jó  nagy 
adag, ízletes babgulyást készített. 
3. Klarisszák csapata – Kenyeresné Klári 

és Gyalog Klára kettőse
Ínyenc  bárány  őszi  ágyon  –  (szilvás, 

gyömbéres), szalonnás tócsi körettel és pa-
lentával (kukoricadara ízletesen elkészítve). 
Az újítás nagyszerűen sikerült.

4. Kenyeresné és Baráthné  a  nyugdíjas-
klubból, akik hosszú évek óta visszajárnak, 
most körmös pacalt készítettek pikánsan 
csípősre, burgonya körettel.
5. Gasparics László,  aki  szintén  rutinos 

és tapasztalt a szakmában, pácolt sertéstar- 
ját készített hagymás krumplival, zöldpap-
rikával – tárcsán sütve – fatálon tálalva.

6. A három Juhász csapata (nagyapa, apa 
és kisfia) csülökpörköltet készített vargánya 
gombával. Aki ebből evett, annak biztosan 
összeragadt a szája, ahogyan az illik.
7. Pujcsek Attila és Ádám hagyományosan 

készítette el a  pincepörköltet főtt burgonyá-
val. Ez is ízletesre sikeredett.
8. A Hegyaljai fiatalok csapata – Menyhárt 

Zoltán és Baráth Norbert,  barátnőik és ba-
rátaik társaságában székelykáposztát főzött. 
Nagyszerűen eltalálták az ízeket, arányokat, 
akárcsak a profi szakácsok.
9. Szita Tibor és Pálmai Adrienn idén is 

nagyszerű ebédet készítettek. Párolt sertés-
combot pikáns, mustáros mártással.

10. Csík Tamás és Bardon Réka páros – 
ún: csabrendeki belevaló tökös tócsit sütött, 
kizárólag  helyi  alapanyagokból.  Kínáltak 
mellé  csuprokban  csípős,  hagymás  vagy 
szalonnás tejfölt is. Ez után is megnyalhatta 
mindenki mind a tíz ujját.
A szabad tűzön főzött ételek összehason-

líthatatlanul  ízletesebbek  a  konyhai  tűzhe-
lyen  készültekénél,  de  közösségformáló 
ereje  sem  mellékes.  Reméljük  a  jövő  évi 
falunapon  újra  együtt  lesz  ez  a  bátor,  el-
szánt, vidám társaság.
Versenyen  kívül,  a  katonai  sátor  alatt 

gulyáságyúkban  készült  ezer  adagban  a 
„hadgyakorlatos babgulyás”. 
Itt a fakanál-forgatók: Baráthné Kati né-

ni, Bakosné Jutka, Simonyainé Etel, Soósné 
Kati, Plébánné Jutka  voltak. Nekik  is  kö-
szönjük a finom ételt!

Turcsi Imréné

Fõzõverseny 2011.


