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Felhívom a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy folyamatban van a 
Körjegyzőség Adóhatósága által elké-
szített helyi adónemekre vonatkozó 
egyenlegértesítő kézbesítése.

Köszönettel tartozom azoknak a 
lakosoknak, akik külön felszólítás 
nélkül eleget tesznek adófizetési kötele-
zettségüknek.

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 
házipénztárába elsősorban ügyfélfoga-
dási napokon (hétfő: 8-16, szerda: 8-17, 
péntek: 8-12) lehet befizetni. 

Kérem, a befizetéskor hozza magával 
egyenlegértesítőjét. 

A többi adónem esetében az egyen-
legértesítővel kiküldött csekken szí-
veskedjenek eleget tenni fizetési köte-
lezettségüknek.

Köszönöm megértésüket!
Bardonné Baráth Zsuzsanna 

körjegyző

Csabrendek-Hosztót-Szent-
imrefalva-Veszprémgalsa-
Zalaszegvár Községi Önkor-
mányzatok Körjegyzõje

Mária Út – Spirituális turistaútvonal
A Mária Út egy több mint 1400 km-

es spirituális és kulturális, értékeket fel-
fűző Kárpát-medencei gyalogút, me-
lyet bárki bejárhat. A Via Maria olyan 
útvonal, ami elsősorban a természetben 
vezeti útvonalát, gyalogos és kerékpáros 
vonalvezetése igyekszik elkerülni a for-
galmas közutakat. Az Út mentén kb. 60 

kisebb-nagyobb zarándokhely található. 
A magyar történelemben fontos szerepet 
betöltő zarándokhelyek – pl.: Máriacell, 
Sümeg, Esztergom, Máriapócs, Csíksomlyó 
– összekötésével a nemzeti érzés elmé-
lyítésére teremt módot.

Több éves előkészítő munka után a Mária 
Út Közhasznú Egyesület megnyitotta a za-
rándokok előtt a Máriacellt Csíksomlyóval 
összekötő gyalogos zarándokútját. A Kö-
zép-európai zarándokút-hálózat kelet-

nyugati főága elkötelezett önkéntesek, 
lelkes civilek egyházi és önkormányzati se-
gítők, erdészetek, anyaországi és határon 
túli partnerek támogatásával, példaértékű 
összefogásával születhetett meg. Dr. Er-
dő  Péter  bíboros 2012. augusztus 15-én 
megáldotta és ezzel hivatalosan is meg-
nyitotta a Mária Utat a zarándokok előtt. 

Európában eddig a legjelentő-
sebb hosszú zarándokút a Szent 
Jakab sírjához vezető zarándoklat 
útvonala (Camino) volt. A XX. 
század közepén már csak a 
spanyol kultúrkörben volt ismert, 
mára viszont évi 200.000-nél 
több zarándokot jelent. Közép– és 
Kelet-Európában ez idáig nem volt 
hasonló méretű zarándokút, bár 
voltak már kisebb utak a fontos 
zarándokhelyek közelében. 

A Mária Út megnyitásával a 
térség legfontosabb zarándokútja 
lett, mind Magyarországon, mind 

a régiót tekintve. Az elmúlt évtizedekben 
sokan kerestek fel távoli országokban Mária 
Kegyhelyeket míg a nem kevésbé jelentős 
magyarországi vallási kulturális értékekről 
nem volt ismeretük. 

A Mária Út mint idea három pillére:
• a spiritualitást, illetve a mindennapi 

élet hajszájából való kiszakadást keresők 
számára egy vonzó, értékeket hordozó, biz-
tonságos zarándokhálózat,

Folytatás a 3. oldalon

Tisztelt Állampolgárok!
Tájékoztatom a Tisztelt ingatlantulajdo-

nosokat, hogy az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 
szerint a fölhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan 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 5 millió forint. A bírság ismé-
telten is kiszabható. 

Amennyiben az ingatlantulajdonos 
a parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének az elrendelő hatósági határozat 
ellenére sem tesz határidőre eleget, belte-
rületen a jegyző, külterületen a megyei 

kormányhivatal növény és talajvédelmi 
igazgatósága közérdekű védekezést rendel 
el. A közérdekű védekezés költségeit az 
ingatlantulajdonos köteles megfizetni a 
közérdekű védekezést követő 15 napon 
belül. 

Felhívom az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, amennyiben védekezési kötele-
zettségüknek ez ideig nem tettek eleget, 
azt haladéktalanul pótolják!

Bardonné Baráth Zsuzsanna 
körjegyző
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Augusztus 20-i ünnepségrõl
Községünkben is megemlékeztünk Szent István király, az Államalapítás és az Új Kenyér 

ünnepéről. Az ünnepi szentmise után Turcsi  József  polgármester úr Szent István király 
európai nagyságát méltatta, mely még ma is időszerű. A műsorban részletek kerültek 
bemutatásra az István a király című rockoperából. A Kacagó Gerle Népdalkör, valamint 
a Vadvirág Nyugdíjasklub dalos kedvű tagjainak közreműködésével, a citerakísérettel 
előadott dalokat hallva és a Kid Dance Egyesület tánc koreográfiáit látva úgy érezhette a 
közönség mintha egy időutazás részesei lennének. Az ünnepség zárásaként Schaffer Zoltán 
atyát megáldotta az Új kenyeret és községünk új kemencéjét.

A kemencéről
Szinte a tűz meleget adó, és ételt ízesebbé tevő képességének felfedezésével egy időben 

jött az emberek igénye a tűz kordában tartására. A barlangban lakó őseink a kezdetben csak 
a földre rakott tűzhelyet kezdték el kövekkel körbebástyázni.

A kemence az egyik legősibb, ember által épített tűzrakóhely-típus. Általában sütésre, 
főzésre, pörkölésre vagy egyéb élelmiszer-feldolgozásra használták őseink a minden-
napjaikban.

A kemence a hagyományos paraszti házakban a szoba konyha felőli falához épült. A 
nagyobbaknak négyszögletű, a ki-
sebbeknek tojás alakú alaprajzuk 
volt. Általában a kemencék alá 
padkát raktak, ezzel emelve meg a ke-
menceszáj szintjét. Ennek magassága 
kb. 80–100 cm. Ez nemcsak hogy 
megkönnyítette a munkát, hanem 
hőszigetelő rétegként is működött. 
A padka a kemencénél nagyobb 
alapterületű volt, így erre lehetett ülni, 
vagy pakolni. A kemencetest háta és a 
fal között lévő részt hívták kuckónak, 
vagy sutnak. A kemencetest legtöbb-
ször íves kialakítású.

A 13. század környékén kezdtek 
kialakulni a mai kemencék. Egyszerű építési módjuk és jó hőtartó képességük miatt ter-
jedtek el Magyarországon is.

A 20. században a kültéri kemencék vették át a beltéri, belső tüzelésűek helyét. Sok falu 
határában közös kemencéket építettek és építenek mai is sok helyen.

Forrás: Wikipédia.hu
Községünkben is elkészült e kültéri kemence. Ezúton szeretnénk felsorolni az alkotókat, 

támogatókat, akik közbenjárása, munkájával épült. A kemencét tervezte és a munkálatokat 
vezette Bardon László kőműves. Az alapozásban és az építésben közreműködtek, a Közszer 
dolgozói (Horváth  Imre,  Pál  Gábor,  Pujcsek  Ádám és Takács  Sándor) és a Fővárosi 
Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Darvastó munkásai és Bardon Károly. A kovácsolt 
vas elemeket készítette Csík Tamás tüzikovács, a Népművészet Ifjú Mestere, az oszlopokon 
látható motívumokat Kardos Róbert fafaragó, a Népművészet Ifjú Mestere készítette. Fel-
ajánlásával támogatta a kemence építését Judi József,Sümeg.

Köszönjük!

A Közös Fenntartású Közszolgáltató 
Szervezet ezúton tájékoztatja a lakosságot, 
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 
munkagépek a lakosság által is bérelhetők 
az alábbiak szerint.

–  Caterpillar 432D típusú árokásó, 
kotró, rakodó munkagép 7000 Ft+ 
áfa/ óra;

–  Mezőgazdasági kistraktor háztá-
ji kertekben szántás, rotálás, bur-
gonyaültetés, permetezés, lyukfúrás 
munkák elvégzésére kérhető, 

amelyek  bér le t i  fe l té te le i rő l  a 
KÖZSZER irodájában lehet érdeklődni 
hétköznapokon munkaidőben a 06-
87/453/337 és a 06-20/239-3105 tele-
fonszámokon.

Tájékoztatás

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, gyermekek 

és felnőttek figyelmét, hogy a Művelődési 
Ház szervezésében csuhéfonó foglalkozás 
indul október hónapban. 

A szakkört vezeti Csíkné  Bardon  Réka 
csuhéfonó. 

A foglalkozás elindulásához elenged-
hetetlen az Önök segítsége. 

Kérünk mindenkit, hogy aki szívén viseli 
e szép néphagyomány ügyét, jelezze, hogy 
kinél tudunk csuhét (a kukorica fejet borító 
leveleket) szedni. Megköszönjük, ha a 
kukorica szedésekor a leveleket maguk 
leszedik és megszárítják. 

Értesítsék a Művelődési Házat a 06-
20/3880-989 telefonszámon, csabrendek.
konyvtar@gmail.com e-mail címen, 
Csabrendek facebook profilján vagy hívják 
Csíkné Bardon Rékát a 06-70/431-5956 
számon.

Segítségüket előre is köszönjük!

Tisztelt Állampolgárok!
Ismételten elszaporodtak községünk te-

rületén a gazdátlan, kóbor kutyák.
Felhívom az ebtartók figyelmét az ál-

latok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény előírásainak 
megfelelő ebtartásra, az alábbiak szerint: 
„Az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének meg-
akadályozásáról.”

Valamint a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendeletben foglaltak be-
tartására: „Az állatokat úgy kell tartani, 
hogy ne veszélyeztethessék más állatok – 
kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt 
élő egyedek -, illetve az ember biztonságát.”

Felhívom továbbá a Tisztelt Lakosok 
figyelmét arra, hogy amennyiben a kutya 
megfelelő tartásáról, szökésének meg-
akadályozásáról nem gondoskodnak, a sza-
bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján szabálysértési 
eljárást kezdeményezünk, valamint 15.000-
75.000,- Ft összegű állatvédelmi bírság 
szabható ki. 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a köz-
ség utcáin kóborló minden kutyát – legyen 
gazdátlan, vagy szökevény - a gyepmester 
begyűjt és elszállít!

Bardonné Baráth Zsuzsanna 
körjegyző
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Mária Út – Spirituális turistaútvonal

• a kereszténység értékeinek megőrzése 
és továbbadása a jövő nemzedékeinek,

• Közép-Európa vallási és kulturális érté-
keinek megismertetése a világgal.

A Mária Út a társadalmi, szellemi érték-
teremtő szerepe:

• Erősíti a társadalom tagjai közötti 
kapcsolati rendszert, az egymás megisme-
rési készségét, a különbözőségek elfoga-
dottságát.

• Erősíti a természettel való kapcsolatot 
és a környezettudatos magatartást.

• Olyan térségeket von be a látogatási 
körbe, ami másként teljesen kimaradna 
a vendégforgalomból, így az elmaradott 
kistérségekben is keresletet generál, s ki-
egyensúlyozó, kiegyenlítő szerepe van.
(Forrás: www.mariaut.hu)

A zarándokút rövid ismertetését két ok-
ból is fontosnak tartottuk a helyi olvasók 
számára. A Sümegen található Mária Kegy- 
templom által mi is a 
Mária Út közelében é- 
lünk. 

Másrészt a zarándokút 
útvonalát jelző kapuk 
Csabrendeken készül-
nek. A kapukon találha-
tó  mot ívumokat  –  a 
magyarországi és erdélyi 
részeken tulipán, rozma-
ring, napraforgó, liliom, 
az osztrák területen havasi 
gyopár – Kardos  Róbert 
népi fafaragó (Bodorfa) 
készíti, a kovácsoltvas 
elemeket, vasalatokat és 
a kapuk összeállítását 
Csík  Tamás tüzikovács, 

a Népművészet Ifjú Mestere végzi. Köz-
ségünk kapcsolódása az Mária Úthoz újabb 
alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk helyi 
értékeinkre.

Mógerné M. Ildikó művelődésszervező
Folytatás az 1. oldalról

Csabrendeki Falunap 2012. szeptember 8.

Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tisztelettel meghívja a község apraját és nagyját a hagyományos 
Falunapi rendezvényére, melynek programja:

8,00  Főzőverseny 
9,30  Kiállítás megnyitó a Könyvtárban – Botlik  Aladár 

festőművész, Nagyfödémes díszpolgára és „Csabrendekiek ké-
szítették”

10,00-12,00 Szüreti felvonulás – Községházától a következő 
útvonalon: Hegyalja u., Árpád u., Kossuth u., Kinizsi u., Ibolya 
u., Széchenyi tér, Jókai u., Kossuth u.

11,00  Borverseny
10,00-13,00 Játszóház – Művelődési Házban
10,00-13,00 Ügyességi versenyek a Barcza-kertben (lengőteke, 

lövészet, rodeóbika, sörivóverseny, 2kormányos Trabant verseny, 
gyerekeknek kerékpáros KRESZ verseny)

12,00  Ünnepi Képviselő-testületi ülés – a Községházán
Délutáni programok helyszíne a Barcza-kert
12,00-13,00 Jó ebédhez szól a nóta – Bognár Gyula ma-

gyar nóta énekessel 
13,30  Helyi színjátszók bemutatója
14,00  Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetések
14,30  Kulturális műsorok: a Barcza-kertben
 Sümeg Város Fúvószenekara
 Kökörcsin Gyermektánccsoport 
 Sümegi Néptánccsoport
 Kacagó Gerle Népdalkör
 Vadvirág Nyugdíjasklub 
  Rezgő Rezeda Citerazenekari csoportok és Férfi-

kórus 
 Kid Dance Egyesület 
 Darvastói Integrált Művészeti Csoport 

18,30  Desperado együttes 
19,00  Tombolasorsolás 
20,30  Utcabál - Chili-buli
10 és 17 óra között a Községi Könyvtárban megtekinthető 

Botlik Aladár festőművész és a „Csabrendekiek készítették” ki-
állítás.

Kísérő programok: 
 népi játékok, légvárak, kalandpark, vattacukor, pop-corn, 
„Csöni” büfé, kürtöskalács, terepjárós kocsikázás, arcfestő
A falunapi Borversenyre a nevezéseket szeptember 3-ig várjuk 

a Községi Könyvtár és Művelődési Házban személyesen. 
A közkedvelt Tombola-

sorsoláshoz köszönettel el-
fogadjuk a felajánlásokat!

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Helyszín: Községháza mögötti Barcza-kert
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

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 világon azért, mert nem jutott anyatejhez. 
Az anyatej a világ egyik legszebb biológiai 
csodája. Azonkívül, hogy képes legalább fél 
éves korig a picik kizárólagos táplálékául 
szolgálni (a fejlődő országokban több ezer 
csecsemőt ment meg az éhhaláltól), mi-
nőségileg nincs jelenleg olyan tápszer, 
ami felvehetné a versenyt az anyatej összes 
tulajdonságával (immunanyagok, gyulla-
dáscsökkentő, antimikróbás összetevők...) 

A szoptatás a kisbabák táplálásának leg-
természetesebb módja, erősíti az anya és 
a gyermek bensőséges kapcsolatát: a testi 
közelség és a melegség, biztonságot nyújt 
a kisbabának. 

Sokszor ott követjük el a hibát, hogy 
azt hisszük, hogy a szoptatás egyenlő a 
táplálással, holott az csak az egyik funk-
ciója. A szoptatás egy kisbaba számára a 
MINDEN! A szeretet, a játék, az étel és ami 
a legfontosabb a biztonság. 

Községünkben augusztus 3-án ünnepel-
tük meg azon édesanyákat,  akik a 
szoptatás csodájával legalább fél éves 
korig megajándékozták gyermeküket. 
Büszkeséggel, tölt el, hogy az idei évben 
14 olyan anyukát köszönthettünk, akik az 
elmúlt másfél év alatt legalább 6 hónapig 
sikeresen szoptattak. 

Ők a következők: Czipp  Éva,  Sedlákné 
Fonderviszt  Anett,  Rédei  Henrietta,  Fili-
pánics-Szabó  Katalin,  Papp  Zsoltné,  Ku-
lics  Lívia,  Bogdán  Éva,  Soósné  Orovecz 
Henriett,  Nagy  Zoltánné,  Vörösné  Laskay 
Mónika,  Horváth  Andrásné,  Kalmár 
Ivett,  Arany  Nikoletta és Bogdán  Erika. 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és bízunk 
benne, hogy a jövőben is ilyen szép 
számú édesanya veheti majd át a szoptatás 
elismerését szolgáló virágot és Oklevelet.

Kondor Anett 
védőnő

Kisgyermekes anyukák figyelem! 

Szeptember 7-től ismét elindul a Baba-
mama klub .  Az összejövetelekre a 
megszokott időben és helyen: péntek  dél-
előttönként  10,30-tól  a  Művelődési  ház 
klubszobájában várok minden érdeklődő 
édesanyát gyermekével együtt. 

Várom azon kismamák, édesanyák, nők és 
asszonyok jelentkezését, akik érdeklődnek 
az intim és gátizomtorna iránt. A torna az 
alábbi esetekben javasolt: a várandósságra, 
szülésre való felkészülésben – a szülésben 
résztvevő izmok rugalmasságának, tágu-
lóképességének, irányíthatóságának fejlesz-
tése –, a menopauzára való felkészülésben 
– az izomgyengeség, inkontinencia 
csökkentésében –, egyes nőgyógyászati, 
urológiai műtétekre való felkészülésben, 
a gát rehabilitációjakor – aranyér, műtét, 
inkontinencia kezelésében. Megfelelő lét-
szám esetén Bedő  Beáta (Kriston Intim 
Torna tréner) 12 órás személyre szabott tan-
folyamot tartana szeptemberben itt helyben 
Csabrendeken. Érdeklődni Kondor  Anett 
védőnőnél a 06 20/239-3161 telefonszámon 
lehet.

Képriport az általános 
iskolások mindszentkállai 
táborozásáról


