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Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Csabrendek Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló többször módosí-
tott 12/2004. (XII. 31.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálatát kezdemé-
nyezte a Képviselő-testület. 

Kérem, hogy a településszerkezeti 
terv és a szabályzat módosításával kap-
csolatos javaslataikat, észrevételeiket 
2012. október 31-ig írásban nyújtsák be 
az önkormányzat címére.

Csabrendek, 2012. szeptember 18.
	 	 	 	 	

Bardonné	Baráth	Zsuzsanna	körjegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 2012. augusztus 14-i ülésérõl

Napirend előtt: Tájékoztató a korábbi ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamit a 
lejárt határidejű határozatok teljesítéséről.

Napirenden:
l  Módosításra került Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének Csab-

rendek község helyi építési szabályzatáról szóló 12/2004. (XII.31.) önkormányzati 
rendelete és Településszerkezeti Terve.

l  A Képviselő-testület elfogadta Csabrendek Község Önkormányzatának 2012. I. félévi 
költségvetéséről szóló beszámolóját.

l  Elfogadásra került a házi szennyvízátemelők üzemeltetéséről szóló Üzemeltetési 
szerződés.

l  A Képviselő-testület elutasította B. GY-né helyi lakós Csabrendek, Somos u. 14. szám 
alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát.

l  A testület módosította a TÁMOP 3.1.-11-12/2. Óvodafejlesztés pályázattal kapcsolatos 
168/2012. (V.23.) képviselő-testületi határozatát. A Mesedomb Óvoda és Bölcsőde 
fűtéskorszerűsítés és nyílászárócseréjére megtervezésére a „V+M Építészstúdió” 
Tervező és Szolgáltató Bt., Tapolca került kiválasztásra.

l  Csabrendek község rendezési tervének módosítása tervezésére a KASIB Mérnöki 
Iroda került kiválasztásra.

l Módosította a testület a Csabrendeki Jóléti-tó (06/25 hrsz) Üzemeltetési Szabályzatát.
l  A Képviselő-testület elfogadta a Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló 

beszámolóját.
Turcsi	József	polgármester

Tájékoztató a Képviselõ-testület 2012. augusztus 22-i nyilvános ülésérõl

l  Módosításra került Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2003. (XII.22.) 
önkormányzati rendelete.

l  Csabrendek 916/29 hrsz-ú és 916/30 hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról és területrész 
ajándékozására vonatkozó felajánlás elfogadásáról pozitív döntés született. 

l  A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogadott el a közintézmények (Községháza, 
Iskola, Óvoda) épületei napelemes rendszer megvalósításáról pályázati kiírás esetén 

l  A Boldogfa Faipari Kft részére értékesítésre kerül a Csabrendek 1814/3 hrsz-ú ingatlan.
l  Csabrendek FC támogatási szerződésének módosításáról döntött a testület a Sportöltöző 

vízdíját illetően.
l  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének és különálló fogyasztásmérésének 

a gépészeti kivitelezéséről nemleges döntés született forráshiány miatt.

Tájékoztató Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprém-
galsa, Zalaszegvár Községi Önkormányzatok Képviselõ-tes-
tülete 2012. szeptember 13-i nyilvános együttes ülésérõl

Napirend előtt: beszámoló a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról 

Napirenden:
l Elfogadásra került a közös fenntartású 

intézmények 2012. évi I. félévi költség-
vetéséről szóló beszámoló.
l Módosításra került a Körjegyzőség 

Szervezeti és Működési Szabályzata több 

jogszabályi változás, valamint a Kör-
jegyzőség belső szervezeti felépítésének 
változása miatt.
l Elfogadásra került a Körjegyzőség 

Közzétételi Szabályzata és Adatvédelmi 
Szabályzata.
l A Közös Fenntartású Közszolgáltató 

Szervezet és a Körjegyzőség alapító oki-
Folytatás a 2. oldalon

Lakossági bejelentés érkezett, hogy 
a hegyi utakra sok helyen ráhajlanak 
az ingatlanok végében található fák, 
bokrok, így a közlekedés nagyon bale-
setveszélyes.

A benyúló ágak miatt a látási viszonyok 
korlátozottak és a meredek szakadékos 
útszélek nagyon veszélyesek.

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, hogy haladéktalanul 
gondoskodjanak az ingatlanaik végében 
található fák és cserjék ágainak levá-
gásáról.

Csabrendek, 2012. szeptember 17.
Bardonné	Baráth	Zsuzsana	körjegyző

FELHÍVÁS
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Tájékoztató Csabrendek, 
Hosztót, Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa, Zalaszegvár 
Községi Önkormányzatok 
Képviselõ-testülete 2012. 
szeptember 13-i nyilvános 
együttes ülésérõl

ratai módosításra kerültek a jogszabályi 
változásnak megfelelően.
l Döntés született az iskolai és if-

júság egészségügyi védőnői felada-
tok megosztásáról a Csabrendeki és a 
Veszprémgalsai Területi Védőnői Szol-
gálatok között.
l A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 

létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatához 
Nyilatkozatot fogadott el a Képviselő-tes-
tület.
l A Nemzeti Köznevelési törvény önkor-

mányzatokat érintő rendelkezéseiről szóló 
tájékoztató a testület tudomásul vette. 
l Önkormányzati intézményekben foglal-

koztatottak munkájának értékelése.

Folytatás a 1. oldalról

Tájékoztató ebek mikrochippel történõ ellátásáról
Tisztelt Kutyatartó!
2012. szeptember 1-től hatályba lépett a 115/2012. (VI.11.) Korm. Rendelet, mely 

rendelkezik az ebek kötelező transzponderrel (mikrochip) való megjelölésről. A fenti 
rendelet 6. §-a az alábbiak szerint egészül ki, 2013. január 1. napjától.

„(11) A 41/2010. (II.23.) Korm. Rendelet 17/B. §-a a következő (10)-(12) bekezdésekkel 
egészül ki:

(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán 

állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.”
Tehát a fenti jogszabály értelmében 2013. január 1-ig minden eb tartó köteles 4 hó-

naposnál idősebb kutyáját mikrochippel megjelöltetni. Ezt a beavatkozást csak állatorvosi 
rendelőben, vagy az állat tartási helyén lehet elvégezni. Kérem Önt, hogy a mikrochippezés-
sel kapcsolatos törvényben előírt kötelezettségének mihamarabb tegyen eleget és keresse 
fel állatorvosát a beavatkozás elvégzése érdekében. Fenti törvények további rendelkezései 
a www.maokvp.hu honlapon is megtalálhatók.

Egy eb megjelölése annak élete során csak egyszer szükséges, melyen költsége 4500 Ft.
Csabrendeken rendelő Dr. Nagy Szabolcs állatorvos elérhetősége: 06-20/3483-358.

Falunap
Falunapunk szeptember 8-án, szombaton 

8 órakor a Főzőversennyel indult. A 10 
résztvevő önkéntes csapat az Önkormányzat 
támogatásával és természetesen saját titkos 
fűszerei, receptjei segítségével készítette, 
keverte, főzte vagy sütötte a finomabbnál 
finomabb ételeket. Közben a Konyha profi 
fakanál forgatói is készíteni kezdték az 
ebédet 1000 főre.

A Községi Könyvtárban 9,30 órakor 
kezdődött Botlik Aladár festőművész, 
testvértelepülésünk, Nagyfödémes díszpol-
gárának és a „Csabrendekiek készítették” 
hagyományos kiállításának megnyitója. 
A megjelent érdeklődőket és a kiállítókat 
Offenbek Szabina csodálatos zongorajátéka 
köszöntötte. Botlik Aladár festőművész 
munkásságát személyes jó barátja Szárazné 
Erzsike, a nagyfödémesi kultúrközpont 
igazgatója méltatta és mutatta be. A cso-
dálatos festmények mellett ügyes kezű helyi 
alkotók kézimunkái, a kosárfonó szakkör 
tagjainak munkái, helyben készült lekvárok 
és méz, csuhéfonás és kovácsolt vas tárgyak 
kerültek kiállításra. A „Csabrendekiek 
készítették” kiállítás alkotói: Baráthné 
Horváth Mária, Benkő Lajos, Csík Tamás, 
Csíkné Bardon Réka, Görög Viki, Ihász 
Sándorné, Keszthelyi Márta, Kosárfonó 
szakkör, Makkai Miklósné, Poór Ferencné, 
Szabó Henriett, Szilágyi János.

 A csabrendeki bor készítés ékes pél-
dájaként a Hoffman Pince borait is meg-
kóstolhattuk a nap folyamán Hoffman 
Tamás borász jóvoltából.

10 óra után indult a Szüreti felvonulás, 
ahol felvonultak a Sümegi Vár és a Capári 

Lovasiskola lovasai, a helyi Kid Dance 
Egyesület mazsorett csoportja, Sümeg 
Város Fúvószenekara és csehországi ven-
dégeik, a szőlőharangot vivő leányok és 
fiúk, lovaskocsik és a Bakonyalja 4x4 
Sportegyesület terepjárósai.

10 órától 13 óráig a Művelődési Ház 
előterében óvónők és pedagógusok köz-
reműködésével Játszóházon vehettek részt 
az érdeklődő gyermekek és szüleik, ahol 
nemezeléssel készíthettek nyakláncot, 
szalvétatechnikával követ díszíthettek, 
filc figurás kulcstartót varrhattak, papír 
figurákat is összeállíthattak.

Szintén 10 órától 13 óráig vehettek részt 
az érdeklődők, felnőttek és gyerekek az 
Ügyességi versenyeken, amelyek a kö-
vetkezők voltak: lengőteke, sportlövészet, 
rodeóbika, sörivóverseny szívószállal, 
2kormányos Trabant verseny és kerékpáros 
KRESZ verseny gyerekeknek.

11 órától zajlott a Borverseny, 6 féle helyi 
nevezett bor értékelésével.

12 órakor kezdődött a Községháza Házas-
ságkötő termében az Ünnepi Képviselő-
testületi ülés, ahol átadásra kerültek a 
Csabrendekért kitüntetések.

12 órától bárki megkóstolhatta a Főző-
verseny során készített ételeket vagy 
megvendégeltük a község részére készített 
babgulyásból. 

12 órától Jó ebédhez szólt a nóta - 
Bognár Gyula magyarnóta énekes műsorát 
hallhatták a résztvevők 13 óráig.

13,30-tól a helyi színjátszók mutattak be 
vicces jeleneteket.

13,45-től pedig egy helyi varrónő, 
Tóth Krisztina által készített ruhák di-
vatbemutatója volt.

Folytatás a 4. oldalon

Kedves Gyerekek!
IV. Benedek Elek 
Mesemondó Verseny

A csabrendeki Községi Könyvtár az 
idén is meghirdeti az immár hagyományos 
Benedek Elek Mesemondó Versenyt.

Nevezni egy Benedek Elek által gyűjtött 
vagy írt magyar mesével lehet, négy ka-
tegóriában:

1.) Nagycsoportos óvodás korosztály 
2.) 1-2. osztályos tanulók
3.) 3-4. osztályos tanulók
4.) 5-8. osztályos tanulók 
A versenyre nevezni 2012. október 20-

ig lehet a könyvtárban személyesen, vagy 
telefonon a 453-187 vagy a 20/388-0989 
–es telefonszámon. A mesemondó verseny 
várható ideje: 2012. november első hete.

Keszlerné	P.	Anikó

Csabrendek Község Önkormányzata 
2012. október 6-án, szombaton 15 
órakor az Aradi Vértanúk Gyásznapja 
alkalmából megemlékezést tart a 
Kopjafánál. 

Minden hazafias érzelmű honfitár-
sunkat várunk a rendezvényre!

Meghívó
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KDE hírek
2012. július 28-án meghívást kaptunk 

Balatonberénybe a Dunántúli Amatőr Mű-
vészeti Fesztiválra. Fél 1-kor gyülekezett 
a lelkes „kis” csapat a művelődési ház 
mögötti parkolóba, (közel 35 táncos, a 
szülők és kísérők) s a ki- kivel-hogyan 
utazik kérdések rendezése után elindult 

a csabrendeki konvoj. A jó hangulat már 
útközben érződött, s egy bátor táncos 
jóvoltából (köszi Tázi) még az egyik keres-
kedelmi rádió is lejátszott egy zeneszámot, 
mellyel sok sikert kívánt táncosainknak a 
megmérettetéshez. Ezek után még nagyobb 
elszántsággal, győzni akarással érkeztünk a 
helyszínre, a balatonberényi strandra. 

A gyors eligazítás és a csoportkép 
készítés után elfoglaltuk az öltözőket. 
A délután 3 órakor kezdődő versenyre 7 
kategóriában lehetett nevezni (jazz balett, 
rock and roll, társas és latin tánc, diszkó 
tánc, show tánc, majorette, hip-hop), 
melyből négyben képviseltette is magát 
egyesületünk. Az indított 15 koreográfiával 
együtt 64 produkciót láthatott a közönség 
14 egyesülettől szerte az országból. A mű-
sor előrehaladtával a verseny színvonala, 
a közönség hangereje egyre fokozódott. 

Az eredményhirdetésre este 8 óra körül 
került sor, melyen szerencsére elég sokszor 
hangzott el a KID DANCE neve. 

A rengeteg próba meghozta gyümölcsét, 
bezsebeltünk 5 arany, 8 ezüst, 2 bronz 
minősítést, 2 különdíjat: a Karib produk-
cióval a legötletesebb koreográfia címét 
(ötletgazda: Offenbek Ági) és a legsok-
oldalúbb egyesület jelzővel ismerte el a 
szakmai zsűri egyesületünk tevékenységét, 
sokszínűségét.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Csabrendek 
és Szentimrefalva Község 
Önkormányzatának, hogy kis-
buszaikat és sofőrjeiket (Kiss 
József, Kiss Sándor, Soós 
Zoltán) rendelkezésünkre 
bocsátották; a szülőknek, 
akik besegítettek az utazásba 
és buzdították, bátorították 
gyerekeiket; az összes tán-
cos lábúnak, hogy a nagy 
melegben is rendületlenül 
gyakoroltak és helyt álltak. És 
végül, de nem utolsó sorban 
a koreográfusoknak, Áginak, 

Esztinek, Manónak, akik felkészítették 
táncosainkat. 

Az eredményhirdetés után már-már ha-
gyomány, hogy minden táncos egyszerre 
a színpadon, előtte és mellette közösen 
ünnepel, megköszönve ezzel szervezők 
és a zsűri munkáját. Öröm volt látni 
táncosainkat, ahogy büszkén lengették 
a Kid Dance feliratú lepedőt. Mi is 
büszkék vagyunk rátok!!! Úgy érzem egy 
remek napot töltöttünk együtt, és ismét 
bebizonyítottuk, hogy a dobogón a helyünk.

Becsengettek!! Elkezdődött az új tanév, 
elkezdődnek a Kid Dance próbái is!! Ok-
tóber első hetével indulnak táncóráink 
kicsiknek és nagyoknak. Ha lemaradtál a 
beiratkozásról, még október első hetében 
pótolhatod. 

Sok szeretettel várunk mindenkit 5 éves 
kortól!         Turcsi Edina

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat 
(őstermelői igazolvánnyal rendelkező-
ket), hogy szíveskedjenek a kötelező 
Agrárkamarai Regisztrációra bejelent-
kezni és egyben felhívjuk az érintettek 
figyelmét, hogy a regisztráció határideje 

módosult 2012. november 30-ig. A 
regisztrációval kapcsolatban felkeres-
hetik Szalókyné Szabó Marianna falu-
gazdászt (06-70/436-5108) fogadó-
óráján Csabrendeken hétfőnként 8-12 
óráig a Művelődési Házban, Sümegen 
kedden és csütörtökön 8-12 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban, vagy Csom 
Lőrinc kamarai tanácsadót (06-30/330-
2351) fogadóóráján Sümegen kedden és 
csütörtökön a Polgármesteri Hivatalban.

Agymûves Klub 
hírek

Augusztus végén lezárult a 2011/2012-
es versenyévad, ahol 19 gyerek küzdött 
hétről hétre. Az elmúlt évekkel ellentétben 
nemcsak a legjobb három kapott ajándékot, 
a negyedik helyezett is részesült egy kis 
finomságban. A legjobb Csarmasz Balázs 
lett, aki megvédte címét, hiszen egy évvel 
előtte is ő végzett az első helyen. A második 
Nagy Márk, míg a dobogón harmadik 
helyet Hegedűs Mátyás foglalhatta el. 
A legeredményesebb több mint tízezer 
pontot gyűjtött össze. Idén történelmi té-
májú könyveket lehetett nyerni, illetve a 
legjobb az édességen kívül egy 1914-es 
Magyarország térképpel lett gazdagabb.

Szeretettel várjuk a játszani vágyó 
gyerekeket az Agyműves Klub legújabb 
évadjára. Hagyományos játékok (igaz-
hamis, tippelő, teszt, memóriafejlesztés, 
logika, keresztrejtvény), izgalmas számí-
tógépes játékok (melyik, okosabb vagy…, 
szerencsekerék, a széf, stb.), valamint 
ügyességi játékok (pl. activity) cserélődnek 
alkalmanként. 

Ha megtetszett az alábbi felhívás, akkor 
gyere el, és szórakozz! Jelentkezni lehet 
(9-16 éves korig) a Művelődési Házban, 
illetve a játéknapokon. Jelenlegi tervek 
szerint szombatonként 13:30-tól 16 óráig 
tartjuk a foglalkozásokat. 

Játssz az interneten is: agymuvesklub.
mindenkilapja.hu honlapunkon!

Judi	Gergely	

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az Önkormányzat által termeltetett 
alábbi zöldségfélék továbbra is vásá-
rolhatók:

- étkezési burgonya  80 Ft/kg,
- apró burgonya  30 Ft/kg,
- vágott burgonya  30 Ft/kg.
- fokhagyma  900 Ft/kg.
A burgonya 10, 20, 30 kg-os kiszere-

lésben kapható.

A termékeket  megvásárolni  a 
KÖZSZER udvarban lehet hétfőtől 
csütörtökig 8-14 óráig, pénteken 8-12 
óráig. Információ: 87/453-337.

FIGYELEM!

Felhívás
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Falunap

14 órakor került sor az Ünnepélyes 
megnyitóra, valamint a Főzőverseny, a 
Borverseny és a különféle Ügyességi ver-
senyek eredményhirdetésére. A délután fo-
lyamán kísérő programként választhattak 
az érdeklődők népi játékok, terepjárós 
kocsikázás, pónilovaglás és számos légvár 
közül. 

A kulturális blokkban kiemelkedően 
színvonalas műsorával szerepelt a Rez-
gő Rezeda Citerazenekar, Sümeg Város 
Fúvószenekara és csehországi vendégeik, 
a Sümegi Néptánccsoport, a helyi Ka-
cagó Gerle Népdalkör, a Vadvirág Nyug-
díjasklub. Köszönthettük a színpadon a 
Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató 
Intézete Darvastó Integrált Művészeti 
Csoportját és a Desperado együttest. Fer-
geteges műsorukkal zárta a kulturális 
bemutatók sorát a Kid Dance Egyesület. 
A közkedvelt Tombolasorsoláson számos 
értékes nyeremény talált ismét gazdára. A 
jó hangulatú, sokszínű rendezvényünket a 
szakmailag kiváló fellépők tették teljessé. 
A 21 óra után kezdődő utcabálban pedig 
mindenki kedvére táncolhatott hajnalig, ahol 
a Chili zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

A pályázati támogatás által lehetőségünk 

nyílt a korábbi évek Falunapi rendez-
vényeit méltón folytató gazdag kulturális 
esemény lebonyolítására. A helyi hagyo-
mányt folytatva, a vidéki élet értékeit 
kiemelve és színvonalas bemutatókkal 
fűszerezve községünk minden lakosa, 
testvértelepülésünk vendégei és a kör-
nyékbeli érdeklődők számára emlékezetes 
napot nyújthattunk, ahol minden korosztály 
jól érezhette magát.  A rendezvény szerve-
zése és lebonyolítása hozzájárult a közsé-
gek, a helyi intézmények és szervezetek, 
a település polgárai közötti jó viszony és 
együttműködés további erősödéséhez. 

Köszönjük a segítők egész napos mun-
káját, a szereplők, fellépők részvételét, a 
támogatók felajánlásait! 

Papp Imre- Sümeg Várkapitány, Caprái 
Lovasiskola, Sümeg, Polus Coop Zrt., 
Pannon Broot Sütőüzeme, Ajka, Szabó 
József – Arany Oroszlán Vendéglő, Ba-
ráthné Horváth Mária, Rendektája Kft., 
Németh Ferenc, Mütesz Kft., Szent Ilona 
Pékáru Bolt, Baráth Lajos, Hoffman 
Tamás, Csabtex Ruházati Kisszövetkezet, 
Kiskertem Virág- és Gazdabolt, Bakonyalja 
4x4 Sportegyesület, Tutiparty, Szálinger 
Zoltán, Hamulecz Zoltán, Piroska Ve-
gyeskereskedés, Botlík Aladár festőművész. 

(A rendezvényről képek láthatók a www.
csabrendek.hu oldalon és a facebook-on is.)

Folytatás a 2. oldalról

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő Testülete tisztelettel meg-
hívja Önt és családját 2012. október 
23-án, kedden az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 56. évfordulója 
alkalmából tartandó ünnepi megem-
lékezésre.

A megemlékezés programja:

- 10 órától ünnepi szentmise
-  11 órától ünnepi műsor a Hősök 

emlékművénél.

Könyvbarát klub
Az idei tanévben is vár minden kis 

érdeklődőt a könyvtárban a Könyvbarát 
klub.

A hetenként tartott foglalkozásokon 
meséket, verseket, mondákat, érdekes tör-
téneteket olvasgatunk, népszokásokkal 
ismerkedünk, rajzolgatunk, diafilmeket né-
zünk, és társasjátékozunk.

A foglalkozások várható ideje: 
csütörtök 15 – 16 óra.
Az első találkozó: 
2012. október 4. csütörtök 15 óra.

Keszlerné	P.	Anikó

Rovásírás szakkör várja az érdeklődőket 
(10 éves kortól) október közepétől a 
csabrendeki Községi Könyvtár és Mű-

velődési Házban! A kezdő csoportban a résztvevők a betűk elsajátítása, írása, olvasása 
mellett megismerkedhetnek a rovásírás több ezer éves múltjával is. A haladó csoportban 
folytatjuk a számrovást és elsajátítjuk a rövidítéses rovásírást.

A szakkörök ideje előre láthatólag szerda délutánonként lesz. 
Megbeszélés és időpont egyeztetés: 2012. október 10. szerda 17 óra.
Az első szakköri foglalkozás várható ideje: 2012. október 17. szerda délután.
Érdeklődni illetve előzetesen jelentkezni lehet a könyvtárban személyesen, vagy te-

lefonon a 453-187 vagy a 20/388-0989–es telefonszámon.                    Keszlerné	P.	Anikó

Rovásírás szakkör

Szép korúak 
köszöntése

Az ENSZ Közgyűlésének határozata 
alapján először 1991-ben rendezték meg az 
idősek világnapját, azóta minden év október 
1-jén megemlékezünk a Föld mintegy 
hatszázmillió lakosáról. 

Községünk idős korú lakosait ajándék 
műsorral köszöntjük a Művelődési Házban 
2012. október 2-án, kedden 17 órától. 
Vendégelőadó: Cantus Musical Együttes 
Sümegről.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

MEGHÍVÓ

Meghívó
Csíkné Bardon Réka csuhéfonó „Te-
keredik a csuhé…” kiállításának megnyi-
tójára 2012. szeptember 28-án pénteken 
17 órakor a Csabrendeki Községi Könyv-
tárban. 
A megnyitó ünnepséget Szilágyi Franciska 
kíséri citeraszóval.

Tekeredik a csuhé … papucs akar lenni, 
vagy szatyor, lábtörlő, kisszék, karosszék, 
kosár, kalap… Tekeredhet favázra, vagy 
kaptafára, üvegre vagy székvázra. Fonással 
vagy sodrással, csomózva vagy behúzva… 
A csuhéfonás hagyományait őrző tárgyak 
megmutatják, hogy amiről úgy gondoljuk, 
hogy értéktelen és szemétbe való, az 
kincset érő, és ősi tudáson alapuló értékeket 
képvisel. 

A parasztember soha nem dobott el 
semmit, mert tudta: „Nem minden fénylik, 
ami arany …”

A kiállítást követően az érdeklődők tá-
jékoztatást kapnak az október hónapban 
induló csuhé fonó foglalkozásról. 

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel 
várunk!


