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Kereszt szentelés

Már régóta áll Barcza-tag 
pusztán egy Jézus-kereszt. Pon-
tosabban idén 100 éve állította 
az akkori tulajdonos a családját 
szolgáló Baráth családnak. 
(Próbáltam felkutatni a még 
élő leszármazottakat, de siker-
telenül...).

Sokszor elgondolkodtam ezen 
a tiszteletet adó márványtáblán. 
Jó lett volna ismerni a Barcza-
családot, hiszen valószínű, 
hogy egy lelkiekben gazdag 
családról van szó, akik érté-
kelték, elismerték, becsülték 
az egyszerű munkásembert.
(Milyen jó lenne ez a mai ro-
hanó világunkban is!). 

Megfogott! Ezért is merült fel 
bennem, hogy felújíttatom és az 
utókor számára példaértékűvé 
állíttatom.

Augusztus 18-ára összehív-
tam népes családomat. Rit-
kán találkozunk, ezért is örül-
tem, hogy sokan voltunk, 
beszélgettünk, bográcsoztunk, 
egy kellemes délutánt eltöl-
töttünk. Mindannyiunk örömére 
Zoltán Atya megszentelte, majd 

megáldotta mind az emlékművet, mind 
bennünket. Felemelő érzés volt látni és 
érezni, ahogy egy kis történelmet is írtunk. 
Köszönöm az égieknek, hogy részese le-
hettem!

 „A Föld vagyok én, a Végtelen,
az Óceán, szárnyaló Értelem.
Kezem a csillagokba ér,
s nem teszek semmit mindezért.
Az Ég, a Szél, a Fény vagyok,
Én vagyok Istened, s angyalod.”

 (Kisfaludy György: Élet himnusza 
(részlet))

Kenyeres Károlyné családi gazdálkodó

Aradi Vértanúk 
Gyásznapja

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc végét jelentő világosi fegyverletétel 
után Aradon kivégeztek 12 magyar hon-
védtábornokot és egy ezredest, akik így a 
nemzet vértanúi lettek. A hősök név szerint: 
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, 
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen 
Westerburg Károlya, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török 
Ignác és Vécsey Károly. Ugyanezen a 

napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos 
miniszterelnököt. 

A vértanúkra az idei évben először 
emlékeztünk meg községi ünnep keretében 
a Kopjafánál. A megemlékezésen ün-
nepi beszédet mondott Auer László alpol-
gármester, szerepeltek a helyi színjátszó 
csoport tagjai: Barta Enikő, Barta Dorottya, 
Bíró Krisztián, Bíró Nikolett, Bódai 
Anasztázia, Kustos Virág, Soós Erika, 
Soós Roland, Soós Veronika, Vági Virág 
Viktória és a Kacagó Gerle Népdalkör. A 
megemlékezés végén mécsest gyújtottunk a 
hősök emlékére. 
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Csuhéfonó foglalkozás
2012. október 8-án, hétfőn volt a csuhéfonó foglalkozások első alkalma. 
Réka bevezetője, ismertetője után mind a 17 érdeklődőd fiatalasszony nagy lelkesedéssel 

készítette el saját csuhé virágát. Reméljük, hogy a lelkesedés az ismerete bővülésével csak 
nőni fog.

Fontosnak tartjuk, és a nagyszámú érdeklődő is bizonyítja, hogy a hagyományainkat 
felelevenítő, a paraszti 
élet mindennapjait szépítő 
és segítő foglalatosságok 
megismerésére, a természe-
tes anyagok használatára 
egyre nagyobb szükség 
van. Ahhoz, hogy a foglal-
kozások létrejöhessenek, 
sok-sok csuhélevélre volt 
szükségünk. Köszönjük 
ezúton is a lakosság segít-
ségét, köszönjük Mihályfi 
Gyuláné, Virtlik József, Pi-
riti Géza, Simonyai József, 
Szalainé Nánási Mica, 
Orovecz Imre támogatását, 
hogy lehetővé te t ték, 
hogy kertjükben csuhét 
gyűjtsünk!

Adventi 
koszorúkészítõ 
verseny

A tavalyi évben az Adventi időszakot, a 
Karácsonyvárást igyekeztünk emlékeze-
tessé tenni. 

A lehetőségekhez mérten, az idei évben 
is tervezünk játszóházi foglalkozásokat, 
gyertyagyújtást, műsorokat… Hogy az 
ünnepvárás, és a saját készítésű ajándékok 
tervezgetése már most meghittséggel, 
melegséggel töltse meg a borongós őszi 
napokat, Adventi koszorú készítő versenyt 
hirdetünk. 

Várjuk bármilyen technikával, készített 
koszorúikat a Művelődési Házba november 
29-ig. A felhívásra készített koszorúkból 
összeállított kiállítás november 30-án, 
pénteken és december 1-jén, szombaton 
lesz megtekinthető. 

Eredményhirdetésre december 1-jén, 
szombaton az első Adventi gyertyagyújtást 
követően kerül sor!

Sok szeretettel várjuk alkotásaikat!

Az Iskolai Szülői Munkaközösség szeretettel meghívja Önöket, 2012. november 24-én 
szombaton 19°°-tól tartandó báljára, a csabrendeki művelődési házba. A bál bevételével az 
iskolai oktatást segítjük, jutalomkönyvek, eszközök beszerzésére, a farsang, mese-vetélkedő, és 
egyéb rendezvények lebonyolítására fordítjuk. 

A belépő ára 2800.- Ft/ fő, mely tartalmazza az alábbi vacsorát is:

- kijevi sertés szelet
- cigánypecsenye Arany Oroszlán módra,
- rakott csirkemell-filé
- vegyes köret, vegyes savanyúság,
- házi sütemények.

A jó hangulatot megalapozza a KID-DANCE Egyesület műsora, melyet tovább fokoz Bakos Roland és társa hajnalig tartó 
tánczenéje. 

Közben tombolasorsolást tartunk, ahol sok értékes ajándék talál gazdára, köztük a fődíj, a wellness hétvége 2 fő részére!
A tombolára további felajánlásokat fogadunk köszönettel! 

Jegyek az iskola titkárságán vásárolhatók november 20-ig! 

Minden szórakozni vágyó vendéget szeretettel várunk! 
Hegedüs Ákosné

SzM Elnöke

Az első foglalkozáson készült csuhé virágok

Meghívó!
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INTENZÍV ANGOL NYELVTANFOLYAM
Beszédre, kommunikációra, élőnyelvi fordulatokra, szlengekre, hivatalos és hétköznapi 

nyelvhasználatra fókuszáló nyelvoktatás indul a Művelődési Házban. Várom bárki 
jelentkezését kortól és tudásszinttől függetlenül. Akár két, kis létszámú csoport indítása is 
lehetséges megfelelő számú jelentkező esetén.

Az érdeklődőket sok szeretettel várom a kultúrház könyvtárába a részletek (oktatási 
időpontok kijelölése stb.) megbeszélésére november 13-án, kedden délután fél hatos 
kezdettel.

A tanulók betekintést nyernek az angol nyelv működésébe és elsajátítanak fontos 
fogásokat, trükköket, hatékony tanulási módszereket, melyek elengedhetetlenek a szóbeli 
kommunikációhoz. Az órák menete spontán, stresszmentes, jó hangulatú. Fontos, hogy a 
jelentkezni vágyó rendelkezzen otthoni (video letöltésére alkalmas) internet kapcsolattal, 
e-mail címmel, mivel az órák anyaga videókon, képeken, szövegeken keresztül kerül 
otthoni gyakorlásra. Emellett természetesen nem árt, ha jelen van a nyelvtanulás irányába 
érzett lelkesedés, kíváncsiság, motiváció. Az angol logikusan felépülő nyelv, alapjai rövid 
időn belül elsajátíthatók bárki számára.

További részletekről érdeklődni lehet Művelődési Házban a 06-20/3880-989 számon. 
Külföldi tartózkodásomból hazatérve november 8-a után én is hívható vagyok a 70/654-
4169-es számon.

Üdvözlettel: Markó Róbert

Kedves Várandós 
Kismamák!

Szülésre felkészítő 
foglalkozások in- 
dulnak Csabren-
deken a Művelődési 
Házban

Első alkalom: 
október 19-én (pénteken) 14:30-tól 

15:30-ig a Művelődési Ház klubszobájá-
ban,  majd pedig minden pénteken 
ugyanebben az időben.

Foglalkozások:

•  A várandósság anatómiai és élettani 
jellemzői

•  Várandós anya életmódja (táplálkozás, 
mozgás, öltözködés...)

• Várandósság alatti vizsgálatok
•  Magzat méhen belüli fejlődése, anya-

magzat kapcsolat
• Anyatejes táplálás
• Homeopátia a szülés előtt és után
•  A szülés élettani folyamata, szülés meg-

indulásának jelei
•  Együtt-szülés jelentősége, Szülőszoba, 

Room-in rendszer
• Köldökzsinórvér-,őssejtlevétel

•  Egészséges újszülött jellemzői, újszülött 
fogadása

•  Gyermekágyas időszak, pszichés válto-
zások

•  Gyermekek után járó ellátások, a váran-
dós anya, szülő, gyermek jogai

•  Egészséges csecsemő fejlődése, cse-
csemő- és gyermekkori védőoltások, 
vizsgálatok 

• Babamasszázs, Babahordozás
•  Hogyan váljunk jó szülővé? A család 

szerepe a gyermek fejlődésében

Az előadások után kismamatornára 
hívom a kismamákat, amely miatt kényel-
mes ruházat, törölköző szükséges. A 
foglalkozások ingyenesek, menetébe bárki, 
bármikor bekapcsolódhat.

Kondor Anett védőnő 
(06 20/239-3161)

Községi Könyvtár és Mûvelõdési Ház 
rendszeres foglalkozásai októbertõl

HétFő: 
 8-12 óra Falugazdász fogadóórája 
(klubhelyiség)
 14-15:15 óra Brazil jiu-jitsu gyere-
keknek (nagyterem)
 16-17 óra Csabrendeki színjátszók 
próbája (klubhelyiség)
 17-18:30 óra Csuhéfonó foglalkozás 
(klubhelyiség)
 18-19 óra Aerobic (nagyterem)

Kedd: 
 8-13 óra Növénytermesztő tanfolyam I. 
csoport (klubhelyiség)
 17-18:30 Kacagó Gerle Népdalkör 
próbája (klubhelyiség)
 18-19 óra Egészségmegőrző torna 
(nagyterem)

SzerdA: 
 16-17 óra Rovásírás szakkör haladó 
csoport (klubhelyiség)
 17-18 óra Rovásírás szakkör kezdő 
csoport (klubhelyiség)
18-19 óra ZUMBA (nagyterem)

CSütörtöK: 
  8-13 óra Növénytermesztő tanfolyam 
II. csoport (klubhelyiség)
 10-10:40 Ringató foglalkozás kéthe-
tente (klubhelyiség)

 14-15:15 óra Brazil jiu-jitsu gyerekek-
nek (nagyterem)
15-16 óra Könyvbarát klub (könyvtár)
 16-18 óra Kid Dance Egyesület próbái 
(nagyterem)
 16-17:30 óra Angol nyelvbarát klub 
(klubhelyiség)
18-19 óra Aerobic (nagyterem)
Minden hónap utolsó csütörtökén 

délután a helyi Vadvirág Nyugdíjasklub 
összejövetele a klubhelyiségben

PénteK:
 10:30-12 óra Baba-mama klub kéthe-
tente (klubhelyiség)
 14:30-15:30 Szülésre felkészítő foglal-
kozás (klubhelyiség)
 15-20 óra Kid Dance Egyesület próbái 
(nagyterem, előtér)

SzoMbAt: 
 10-18 óra kéthetente a Kid Dance 
Egyesület próbái (nagyterem)
 13:30-16 óra Agyműves klub (klub-
helyiség)

Információ: 
06-87/453-187, 06-20/3880-989
E-mail: 
csabrendek.konyvtar@gmail.com
www.csabrendek.hu
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Ünnepel az óvoda
Egy évvel ezelőtt intézményünk a Tár-

sadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetett „Referencia-intéz-
mény feltételrendszerének kialakítása 
a Mese-domb Óvoda és Bölcsődében” 
címmel pályázatot nyújtott be. 

Az elmúlt évek tapasztalataira építve 
szakmai programokat, más néven jó gya-
korlatokat dolgoztunk ki, melyek külön 
eljárás keretében felkerültek az EDUCA-
TIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
KFT. által biztosított regisztrációs felület-
re. Dokumentumaink alapján, valamint 
a helyszíni előminősítés eredményeként 
előminősített referencia intézmény lettünk. 

Pályázatunk eredményessége 3000000 Ft 
támogatás, melyet az intézményi fejlesztési 
tervben foglaltak szerint eszközbeszerzésre 
és nevelőtestületi képzésre fordíthattuk. A 
projekt elszámolható költsége az Európai 
Szociális Alapból és hazai költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támo-
gatás formájában finanszírozott. 

Az összeget a fenntartó önkormányzat 
előlegezte meg számunkra, mivel a pályázat 
utófinanszírozással valósítható meg. 

Nevelőközösségünk – óvodapedagógusok 
és dajkák – a projekt kezdetétől folya-

matosan felkészült a referencia intézményi 
szerepkörre. Kialakítottuk azt a szervezeti 
formát, melynek segítségével „jó gyakorla-
tainkat” népszerűsíthetjük, fogadhatjuk az 
érdeklődő óvodákból érkező kollégákat. 

Ünnepélyes projektzáró rendezvényünket 
– kiállítással egybekötve – 2012. október 
26-án /péntek/ 10.00 órakor tartjuk a 
Művelődési Házban, melyet óvodásaink 
színvonalas műsora tesz emlékezetessé 
mindannyiunk számára.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde 
nevelőközössége nevében: 

Menyhártné Tanai Edit 
Asztalitenisz hírek

A Csabrendek FC asztalitenisz csapata 
nevezett a 2012/2013 évi megyei csa-
patbajnokságba. Még az elején tartunk, de 
a cél továbbra is az NBIII-ba való feljutás. 
Csapatunk 1 új játékost igazolt a Gyepesi 
ASE csapatból, hogy a bizonytalankodók 
ellenére a csapat létszáma és ütőképessége 
megmaradjon. Új játékosunk tehetséges, 
és ha megedződik a kőkemény bajnoki 
meccseken, eredményes játékossá válhat. 
Játékosaink a bajnokik mellett versenyeken 
is jól képviselik községünket és a Csab-
rendek FC-t. Szollár Csaba szenior ver-
senyen szerzett bronzérmet. Nagy Emil 
a Balaton Kupán bronzérmet szerzett. 
A Vörsas Kupán Szombathelyen, amely 
országos ranglista verseny, főtáblára jutott 
és országos ranglista pontokat kapott, 
melyekkel az országos ifi ranglista 53. 
helyére lépett. 2012. 10-14-én Tatán a 
területi versenyen, melyen egész Dunántúl 
képviselte magát és csak országos ranglistán 
szereplő játékosok vettek részt, párosban 
bronzérmet szerzett és egyéniben is 16 közé 
jutott. 

Csapatunk még 6 bajnokit játszik az 
Ősz folyamán és valamennyit szeretnénk 
megnyerni. Kérjük a szurkolást, támogatást. 
Hajrá Csabrendek FC!

Nagy Emil szakosztály vezető

2012. október 
30-án, kedden 
dé lután  14 
órától Játszó-
házat tartunk 
a Művelődési 
Ház előteré-
ben, melynek 
témája a Halloween. 
Lesz tökfaragás, „Szellemes” totó, 
lakásdekoráció készítés. Aki teheti, 
hozzon magával egy tököt, kis fantáziát, 
sok-sok jókedvet és természetesen a 
barátját!

Gyermekeket és kísérőiket is sok 
szeretettel várjuk!

Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
és a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai

Köszöntés
2012. október 15-én ünnepelte 91. szü-

letésnapját Keszthelyi Béla. 
Az Önkormányzat képviseletében Turcsi 

József polgármester és Bardonné Baráth 
Zsuzsanna körjegyző ajándékkosárral kö-

szöntötte az ünnepeltet a jeles alkalomból. 
Ezúton is jó erőt, egészséget kívánunk!

Katedra nyelviskola
Lakossági képzések 98%-os támogatás-

sal! Angol-, német nyelvi és informatikai 
képzések: 90 óra (3x30 óra) akár 1800 
Ft-ért!

Ha Ön elmúlt 18 éves és még nem vesz 
részt támogatott képzésben (TÁMOP, 
államilag finanszírozott felsőoktatási intéz-
mény), jelentkezzen novemberben induló 
képzéseinkre!

www.babelcentrum.hu
Információ a Művelődési Házban 

(06-20/3880-989) Antal zoltánnénál 06-
70/361-0809.

Halloween 
party


