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Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tisztelettel meghívja  
Önt és családját, ismerőseit 2011. szeptember 3-án, (szombaton) tartandó  
FALUNAPI rendezvényére.
 

Meghívó

8-12 óra  Főzőverseny
9-11 óra  Játszóház
9-12 óra    Ügyességi versenyek (lövészet, 

lengőteke, szkander-és sörivó 
verseny, rodeóbika)

11 óra  Ünnepi Képviselő-testületi ülés
11-12 óra  Családi vetélkedő
12-13 óra  E béd
13-14 óra  Borverseny
14-16 óra  Szüreti felvonulás
16 órakor    Ünnepi köszöntő és  

eredményhirdetések

16:15-19:30  Kulturális programok
•  Kökörcsin Gyermektánccsoport
•  Vadvirág Nyugdíjasklub
•  Csabrendeki Férfikórus
•  Citeratanfolyam csoportjainak bemutatója
•  Kid Dance Egyesület
•  Darvastói Integrált Művészeti Csoport
•  Kalila Hastánccsoport 

19:30-20:30  Tombolasorsolás
20:30-21:20   Sztárvendég:  

POSTÁS JÓZSI 
22-03   Chili buli!!!

RészLetes PRogRAm:

Más szemszögbõl nézve!
Tisztelt Állampolgárok!
A sportot lehet szeretni, nem szeretni, 

közömbösnek lenni iránta. A sport olyan, 
mint a politika, megosztja az embereket, ha-
ragot, néha még erőszakot is generál, pedig 
az igazi célja az lenne, hogy örömet szerez-
zen, összetartson, összekovácsoljon embe-
reket, egységet teremtsen! Ez az egység a 
csabrendeki futballt űző emberek között 
nem jött létre, melynek oka és megítélése 
nem a képviselő-testület hatáskörébe tarto-
zik. Ami viszont igen, hogy felelős döntése-

ket hozzon, őrizze és kezelje a rábízott va-
gyont, a község vagyonát. E kötelességének 
tett eleget 2011. július 21-én megtartott ülé-
sen a csabrendeki képviselő-testület, ahol 
az egység megteremtésének elvét kénytelen 
háttérbe szorítva, arról hozott döntést, hogy 
a Csabrendeki FC-ből kivált sportolói cso-
portnak is, sportembereknek, a község ál-
lampolgárainak biztosítsa a sportoláshoz, 
az egészséges életmódhoz, az igényes sza-
badidő eltöltéséhez való jogát.

Folytatás a 2. oldalon

Csabrendek-Hosztót-szentimrefalva-
Veszprémgalsa-zalaszegvár Községi 
Önkormányzatok Körjegyzője

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy folyamatban van a Körjegyzőség 
Adóhatósága által elkészített helyi adó-
nemekre vonatkozó egyenlegértesítő kéz-
besítése.

Köszönettel tartozom azoknak a lako-
soknak, akik külön felszólítás nélkül eleget 
tesznek adófizetési kötelezettségüknek.

Sajnos azonban, az adósok egy része 
nem fizeti meg a terhére előírt adót, 
ezért a behajtás érdekében kénytelen 
vagyok végrehajtási intézkedéseket kezde-
ményezni. Kérem, hogy a végrehajtás 
megkezdésének elkerülése érdekében, 
szeptember 15-ig mind a hátralékot mind a 
második félévi adót fizessék meg.

A kommunális adót a Körjegyzőség há-
zipénztárába elsősorban ügyfélfogadási na-
pokon (hétfő: 8-16, szerda: 8-17, péntek: 
8-12) lehet befizetni. Kérem, a befizetéskor 
hozza magával egyenlegértesítőjét. A többi 
adónem esetében az egyenlegértesítővel ki-
küldött csekken szíveskedjenek eleget tenni 
fizetési kötelezettségüknek. Köszönöm 
megértésüket!

Bardonné Baráth Zsuzsanna 
aljegyző

Hirdetmény

Dalolni vágyó kedves Lányok, Asszo-
nyok és Uraim! 

Helyi népdalkórus alapításához várjuk 
jelentkezésüket szeptember 6-ig személye-
sen a Művelődési Házban, telefonon a  
06-20/3880-989 számon, vagy e-mailben 
a csabrendek.konyvtar@gmail.com címen. 

Első megbeszélésre szeptember 9-én, 
pénteken 18 órakor kerül sor a klubhelyi-
ségben. Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!

 
Mógerné Molnár Ildikó 

művelődésszervező

10 és 16 óra között a Községi Könyvtárban megtekinthető a „Csabrendekiek készítették” 
kiállítás. Sümeg Várkapitánya jóvoltából egész nap ingyenes pónilovaglás.
Kísérő programok: jurta, légvár,mobil kalandpark,órás csúszda, arcfestő, lufi hajtogató, 
pop-corn, vattacukor, kürtöskalács, amerikai hot-dog, „Csöni” büfé. 

A FALUNAPoN megrendezésre kerülő Főzőversenyre (10 csapat), Borversenyre 
és a Családi versenyekre (2 felnőtt + 2gyermek) a jelentkezést augusztus 30-ig vár-
juk a Községi Könyvtár és művelődési Házban személyesen vagy a 06-20/3880-989  
telefonszámon, e-mailben a csabrendek.konyvtar@gmail.com címen. 
Várjuk továbbá a helyiek alkotásait bármilyen technikával és témában a  
„Csabrendekiek készítették” kiállításra legkésőbb augusztus 26-ig. 
A közkedvelt tombolasorsolásra a felajánlásokat köszönettel fogadjuk!

Felhívás
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A képviselő-testület rendkívüli összehívását 
az indokolta, hogy a Csabrendek FC-ből 
kiváló csoport (miért?) belépett a Bakony-
alja 4x4 Sportegyesületbe, és ide átigazolva 
nevezett be a 2011/2012-es bajnoki évadba. 
A nevezés feltétele, többek között, hogy az 
egyesület rendelkezzen olyan igazolással, 
ami alapján használatában van olyan pálya, 
ami alkalmas a bajnoki mérkőzések lebon-
yolítására. A Sportegyesülettel szemben tá-
masztott feltételek megteremtése érdekében 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy pályahasználatot és öltözőt biztosít-
son számukra. A csapatvezető a képviselő-
testület és az FC vezetőségének jelenlété-
ben kijelentette, hogy anyagi támogatást 
nem kér az önkormányzattól.  No, mivel a 
csabrendeki pályát már használatba adta a 
2011/2012-es bajnokság idejére a Csabren-
dek FC-nek, ettől kezdve az előző döntését 
meg kellett volna változtatni olybá, hogy 
megosztva adja oda a pálya használatot 
a két egyesületnek. Vagy nem változtatja 
meg a döntését, de ez esetben, ahogy fent 
említettem a Bakonyalja 4x4 Egyesület 
nevezése nem felelt volna meg a feltételek-
nek, így ez a nevezésük eredménytelen lett 
volna. Nyilván olyan döntést, hogy minden-
kinek minden 100 %-ban megfeleljen még 
a szűk családi körben is nehéz meghozni, 
nem egy nagy közösség tekintetében. De 
most is úgy vélem, hogy a testület e dönté-

sével, mely szerint a nyírespusztai pályát 
adja edzések céljára, a csabrendekit pedig 
a bajnoki mérkőzések idejére - amit lehet 
kritizálni - a sportolási lehetőséget biztosí-
totta mind a két sportegyesület számára. 
Holott nem értünk azzal egyet, hogy ekkora 
faluban két egymással némileg konkuráló 
egyesület jöjjön létre, jobbnak tartanánk az 
egységet a meglévő szűkös anyagi és sze-
mélyi források ésszerű kihasználása miatt 
is. 
Az egyesületek támogatásáról csak annyit, 
a pénzügyi helyzetünket figyelembe véve 
igyekszünk maximálisan támogatni min-
denkit. 
Miért az elégedetlenség mégis? Miért fogal-
mazódnak meg erős kritikák, bírálatok?  Ta-
lán azért, mert „mi emberek” mindig csak 
a vélt vagy valós jogainkat tudjuk hangoz-
tatni, a jogainkért tudunk csak harcolni, és 
sokszor elfeledkezünk arról, hogy köteles-
ségünk és kötelezettségünk is van.  
A képviselő-testület tudja a kötelességét. 
Mert kötelessége az is, hogy ne csak egy 
szűk sportolói csoport érdekeit tartsa szem 
előtt, hanem azokét a sportot szerető, vagy 
nem szerető, vagy azt éppen valamiért űzni 
nem tudó állampolgárékét is, akik szintén a 
község állampolgárai. Mert ők is csabren-
deki állampolgárok! Kötelességünk az ő 
számukra is megőrizni és óvni a község va-
gyonát!

Turcsi József polgármester

Folytatás az 1. oldalról

Más szemszögbõl nézve! Érdekesség

A minden évben szokásos bucsut e hó 13-
án tartották meg Csab-Rendeken. Délután 
százával özönlött a nép a Deák Ferenc-
térre, ahol a körhinta és a bábosok sátrai 
voltak felállítva, amelyek között a mulatság 
késő éjjeli órákig eltartott. Ezenfelül vigság 
volt majdem minden háznál, ahol számosan 
megjelentek a vidéki jóbarátok. Este pedig 
a nagyvendéglő összes emeleti szobáit 
lefoglalta a fiatalság, ahol táncra perdült 
s farsangi jókedvében járta a csárdást 
hajnalig. E mulatságnak egy szenzációs 
krónikája is volt: Nagy István prágai le-
gény a kelletinél többet is ivott, mámoros 
állapotában az emeleti egyik szoba nyitott 
ablakát ajtónak tekintve, az országutra 
leugrott, ahonnét eszméletlenül vitték el. 
E körülmény azért nem csökkentette a 
tánc ingerét, a fiatalság azért csak tovább 
folytatta, mintha misem történt volna. 
A most nagyon betegen fekvő legény 
pedig elmélkedhetik arról, hogy ittókás ál-
lapotban nem jó az emeleten táncolni. 

(Dr. Gyarmati Györgyné gyűjtéséből)

a Sümeg és Vidéke 
1899. évi augusztus 
20-i számából: 
Bucsu Csabrendeken

Természetesen... Anyatejjel!
Az Egészségügyi Világszervezet 1992-

ben nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej 
világnapjává, augusztus első hetét, pedig a 

Szoptatás világhetévé. Mindezt azért, mert 
egyre több csecsemő halt meg szerte a vi-
lágon azért, mert nem jutott anyatejhez. 

Ezen apropóból megemlékezést, ün- 
neplést tartottunk augusztus 1-jén közsé-

günk könyvtárában. A rendezvényre névre 
szóló meghívóval készültünk azon édes-
anyáknak, akik legalább egy évig sikeresen 

szoptattak, a kismamáknak és a 
jelenleg anyatejjel tápláló anyu-
káknak. 

Nagy örömünkre a hétfő dé- 
lutáni kezdésre szinte megtelt 
a könyvtár izgő-mozgó aprósá- 
gokkal és ünneplő édesanyákkal. 
Az anyatejes táplálás szellemében 
számos élménnyel és ismerettel 
lettünk gazdagabbak. 

A Ringató foglalkozáson átél- 
hettük a közös éneklés, gyerme- 
keinkkel az ölbeli játék és zené- 
lés élményét. 

Hasznos előadásokat hallhattunk az anya- 
tejes táplálás előnyeiről, pszichológiájáról, 
a szoptatással kapcsolatos homeopátiás 
szerekről és Schüssler-sókról, a Babaköt-
vény lehetőségéről, előnyeiről. 

A  veszprémi  LÉK  (Lélek  Éled  Kör)  lel- 
kes önkéntesei segítségével szoptatással 
kapcsolatos problémákat, nehézségeket 
beszélhettük át. 

Hasznos ismeretekkel lehettünk továbbá 
gazdagabbak a babahordozás és intim torna 
témakörében is. 

Nagy örömünkre 18 olyan édesanyát is 
megünnepelhettünk, akik az elmúlt 2 és 
fél év során legalább egy évig sikeresen 
szoptatták gyermeküket. Ők a következők: 
Baráthné Szigeti Bernadett, Bogdán Éva, 
Bogdán Szilvia, Bogdán Tünde, Borsné 
Bene Andrea, Csanádi Viktória, Fehér Judit, 
Feketéné Capári Szilvia, Földi Marianna, 
Kalmár Zsanett, Kiss Eszter, Meidli Ágnes, 
Meilinger Katalin, Molnárné Kiss Ágnes, 
Nánásiné Józsa Mária, Pajorné Molnár 
Violetta, Tóth Józsefné és Újhelyiné Szabó 
Márta. 

Nagyon büszkék vagyunk rájuk és 
bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen szép 
számú édesanya veheti majd át a szoptatás 
elismerését szolgáló virágot és Emléklapot. 

Folytatás a 4. oldalon
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„Öreghegyi mesék”  
– augusztus

Csabrendeki kovács lett az egyik
„NÉPMÛVÉSZET IFJÚ MESTERE”

A magyar népművészetért, a magyar kul-
túráért, a magyar hagyományokért és 
értékekért végzett munkájáért Csík 
Tamás 2011. augusztusában állami elis- 
merésben részesült. A címre öt elkészí-
tett vizsgamunkával, és alapos, a pá- 
lyázó népművész mesterségét és táj-
egységét szakmai szempontok szerint 
bemutató dolgozattal lehetett. Az 
1961-ben alapított díjat évente, augusztus 
20-án, tizenöt ifjú tárgyalkotó népművész, 

néptáncos vagy népdalénekes veheti át az 
egész kárpát-medencei 
magyarságon belül. 

Ebben az elismerésben 
részesült többek között 
Sebestyén Márta, a Csík  
Zenekar, a Kalyi Jag 
együttes, Berecz András 
mesemondó is. Megyénk 

is büszkélkedhet díjazottakkal, akik közül 
például Kovács Norbert Cimbi barátunk a 

néptánc szeretetére nevel kicsiket és na-
gyokat, vagy Forgács Sándor barátunk, 
aki Darvastón tanítja a kosárfonás rejtel-
meit. A Nemzeti Kulturális Örökség Mi- 
nisztériuma azoknak a fiataloknak ítéli oda 
a szakma egyik legmagasabb és legran- 
gosabb díját, akik tudományos és alkotó-
tevékenységükkel a magyar nemzeti ha-
gyományok ápolását és továbbéltetését 
szolgálják. Csík Tamás ezt teszi csabrendeki 
kovácsként és mindennapi emberként: el-
kötelezettje szeretett mesterségének és szü- 
lőföldjének, s most tehetsége, kitartása 
eredményeként mestersége ifjú mesterévé 
választották.        Bardon Réka

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja: a legrégibb Mária-
ünnepünk. Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az 
egyház. A legrégebbi parancsolt ünnep, mert Szent István az 
országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Az ún. két Boldog- 
asszony közét (augusztus 15. – szeptember 8.) szerencsés idő- 
szaknak tekintették, különösen az asszonyi munkát illetően. 
Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek és az összes 
tojásukat kiköltsék.

Augusztus 20.: Szent István napja: államalapító királyunk 
ünnepe. Mária Terézia 1774-ben országos ünneppé nyilvánította. 
Első alkalommal 1818-ben rendeztek ünnepélyes körmenetet, 
Szent István jobbjának a tiszteletére. E nap az új kenyér, az aratási 
munkák befejezésének ünnepe is.

Augusztus 10.: Lőrinc – templomunk búcsúja, annak a szent-
nek a napja, akinek tiszteletére a templomot felszentelték. 

A templomi búcsú napján vendégségeket tartanak, amelyre a 
közelebbi és távolabbi községben élő rokonokat és jó barátokat 
meghívják. A mai napig jellemző községünkben, hogy nagy 
készülődés, takarítás előzi meg az ünnepet. Régen kimeszelték 
a szobákat, a házak külső falát, sározták a bástyát, manapság 
ezt őrzi talán a kerítésfestés mozzanata. Régebben a meghívott 
vendégeknek már istentisztelet előtt illett megérkezniük és részt 
venniük az istentiszteleten. Gyerekeknek 9 órakor, felnőtteknek 
11 órakor is tartottak misét. Ezután következett az ételben, italban 
bőséges ebéd. Elmaradhatatlan volt a tyúkhúsleves cérnametélttel, 
rántott hús és az évben nevelt kacsa pecsenyéje burgonyával. 
Töltött paprikát is főztek, hisz sok étel kellett, mert volt hogy 
15-20 fő ülte körül az ünnepi asztalt. Süteményként diós, mákos 
vagy kakaós kalácsot sütöttek, tojásfehérjébe és cukros-dióba 
mártott szalakádés teasüteményt, hold formájúra szaggatott, cuk- 
rozott piskótát kínáltak. 

Ebéd közben és utána az egymást ritkán látottak megbe-
szélték az elmúlt idők eseményeit. Délután folyamán minden-
ki elment a búcsúba, melynek helyszíne sokszor változott köz- 
ségünkben. Volt kipakolás egykor a Viola bolt előtt (a Mozi  
előtti téren), a Templom-dombon, a Lenin utca végén (ma Ibo- 
lya utca) a gázcsere-telepnél, a sportpályán, a Barcza-kert-
ben is. A búcsúi vásár kínálatában megtalálható volt régen a 
változatos formájú mézeskalács bábok, fa játékok, leányoknak 
nyakláncok, bizsuk, lehetett kapni édes limonádét és volt cél-
lövölde is. A körhintát 6-8 legény hajtotta, a leányok pedig a ko-

rásban ülve hintáztak. Búcsú alkalmával tükrös mézeskalács szívet 
minden leány kapott kedvesétől. Volt olyan árus, amelyik dallamos 
versikével hirdette portékáját: „Három ár, potom ár, megbukott a 
nagybazár, tizenhatér minden darabár. Tizenhat a bazárnak az ára, 
mégse fér a budapesti gyárba…” Este 8 óra körül lett vége a búcsúi 
forgatagnak. Vacsora után a fiatalok bálba mentek. Búcsú másnapján 
(hétfőn) a házastársak, szülők mentek szórakozni legfeljebb éjfélig. 
Iskolás gyermekek nem vehettek részt a bálokon, erre a tanítók  
is szigorúan figyeltek.

A távoli vendégek volt, hogy másnap, harmadnap tértek haza 
a rendeki búcsúból. A városi gyerekek az iskolakezdés előtt még 
itt maradtak nyaralni. A vendéglátó család a meghívottak otthon 
maradt családtagjainak az ételekből ajándékot küldtek. 

szent Lőrinc – augusztus 10 (+Róma 258): Szent Lőrinc vér- 
tanú diákonus a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek kö- 
zé tartozik. A szentmise római kánonjában is helyet kapott, s a ré- 
gi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja. 
Életéről azonban semmi, haláláról is csak néhány megbízható  
történeti adat maradt ránk. A hagyomány Sixtus pápa fődiákonu- 
sát látja benne, aki néhány nappal a pápa után csodálatos 
győzelmet aratott az üldözők  felett. Lőrinc, mint diákonus kü- 
lönösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fődiá- 
konus volt, másik hat társának munkáját is ő irányította. Maga 
is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük 
alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyí- 
tott meg csodálatos módon, és vakok szeme világát is visz- 
szaadta. Mikor letartoztatták, a bíró első kérdése az Egyház 
kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az Egyház mérhetetlenül  
gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották 
ugyanis és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, 
odakiáltotta neki, hogy ossza szét az Egyház kincseit. Lőrinc kért a 
bírótól három napot, s megígérte, hogy elhozza az Egyház kincseit. 
Mikor a kiszabott három nap letelt, megjelent egy sereg koldussal, 
bénával és beteggel és azt mondta a bírónak: „Íme, itt vannak az 
Egyház kincsei!” A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért 
azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak. Mint sok más vértanúnak, 
a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való 
menekülésre, és felszólították Lőrincet: „Áldozz az isteneknek, vagy 
egész éjszaka kínozni fogunk!” A győztes válasza így hangzott: 
„Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben 
úszik!” Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték és a tűz fölé tették. 
Amikor már sült a roston egy ideje, így szólt hóhérához: „Ez az 
oldalam már megsült, fordíts meg és egyél belőlem!”

(Forrás: Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, 
ünnepi szokások, Magyar Néprajzi Lexikon, a helyi szokásokról 
mesélt: Baráth Ferencné)
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2011. július 21-én, csütörtökön 19 
órakor a csabrendeki Művelődési Házban 
helyi jeles zenei tehetségek részvételével 
komolyzenei koncerten vehetett részt 
az érdeklődő közönség.

A hangverseny keretében operett- 
és operarészleteket hallhattunk töb- 
bek között Lehár Ferenc, Ifj. Johann 
Strauss és Giuseppe Verdi életművé-
ből. A fellépők: Offenbek Szabina és 
Rádli Martina voltak, akik két év 
után ismét szélesebb körben közösen 
mutatták be a már több mint 10 éves 
zenei képzésük eredményét, zongora 
és énekesi tehetségük művészi fej-
lődésének jelenlegi állomását. Az elő- 
adás egy órája a csodálatos dallamokat hall- 
gatva gyorsan eltelt. Bizton állíthatjuk a  

közel száz főnyi néző nevében, hogy fan-
tasztikus élményben volt részünk általuk és 
várjuk a jövőbeni fellépésüket. 

Sok sikert és jó egészséget kívánunk a 
továbbiakban!

Koncert Természetesen... 

Anyatejjel!
Folytatás a 2. oldalról

Ugyanis a szoptatás egy kisbaba számára 
nemcsak a táplálék, a MINDEN! A szeretet, 
a játék, az étel és ami a legfontosabb a 
biztonság. 

Ezúton szeretném tudatni a kisgyerme-
kes édesanyákkal és kismamákkal, hogy 
ősztől ismét elindul a Baba-mama klub a 
Ringatóval együtt. 

Szívesen fogadom addig is az észre-
vételeiteket, ötleteiteket, hogy miről, mi-
lyen témával kapcsolatban szeretnétek 
előadásokat, beszélgetéseket hallgatni az 
összejövetelek alatt. 

Kondor Anett védőnő

Képriport
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