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Becsengettek…
Szeptember 1-je, szomorkás hétfői nap. 

Esett az eső. A gyermekek szívében mégis 
izgalom, halk suttogás, csillogó szemek. 
Elérkezett a nagycsoportos óvodások bú-

csúzásának ideje. 31 kisgyermek hagyta 
el ezen a napon az évek óta szeretett 
Mese-Domb Óvodát, hagyta el az önfeledt 
játék éveit és lépett át az izgalmas, de 
feladatokban bővelkedő iskolás életbe. A 
megható ünnepség az óvoda folyosóján 
zajlott le. Edit néni óvodavezető és Éva néni 
a nagycsoportosok óvó nénije is szeretettel 
teli, meleg szavakkal engedte útjára a le-
endő elsősöket. A gyerekek pedig búcsúzó 
dalokat énekeltek, verseket szavaltak. 
Az óvodából az iskolába tartó ballagás 

szép mozzanata sajnos ezúttal elmaradt. 
Ki autóval, ki esernyő alá bújva kísérte 
gyermekét, unokáját az iskolai évnyitóra. A 
kis elsősök a hatalmas torna teremben kicsit 

meglepetten figyelték az 
igazgató úr, Zoli bácsi kö-
szöntő szavait, a felsőbb 
évesek verseit. Az évnyitó 
után Hajni néni és Gyuri 
bácsi vezetésével már 
osztályok szerint kereste 
ki-ki a maga tantermét, 
ülőhelyét. 

Az érdekes, színes tan- 
könyvek átvétele után 
a kísérőktől is búcsút 
kellett venni az új is-
kolásoknak. A délelőtt 
további részében a tanítók 
felügyelet mellett, már a 

szülők, kísérők aggódó tekintete kizárásával 
folyt az ismerekedés…

Ezúton is köszönjük az óvodai nevelők 
és dadus nénik sok éves féltő nevelgetését, 
türelmes, kitartó munkáját, amelynek ered-
ményeként a gyermekek iskolába lép-
hettek. Kívánunk munkájukhoz további jó 
egészséget. 

Kívánunk az első osztály valamennyi 
diákjának szorgalmas tanulást és sok sikert 
a betűk és számok birodalmában.

Mógerné Ildikó

Tájékoztató a 08. 28-án 
megtartott Képviselõ-
testületi ülésrõl

1. Helyi választási bizottság tagjainak 
megválasztása

2. Nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatás megszervezése 

3. 15 éves időtartamra szóló Gördülő 
Fejlesztési Terv  

4. Tájékoztató a KEOP-2014-4.10.0/N 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” cí-
mű pályázat benyújtásáról 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakóingatlanok területén, az ingatlanok előtt, 
valamint a szőlőhegyben is fokozott figyelmet fordítsanak a fűnyírásra, parlagfű 
mentesítésre. Megköszönjük, ha a lelkiismeretes gondozásnak köszönhetően köz-
ségünk szép, rendezett arcát mutatja az ideérkező vendégeknek és jól eső érzéssel tölti 
el az itt élőket is.

Augusztus hónap folyamán kézhez kapott értesítésekben mindenki tájékoztatást 
kapott a kommunális adó, gépjármű adó és iparűzési adó kötelezettségéről. A 2014. 
évi II. féléves adófizetési kötelezettség szeptember 15-ig teljesíthető pótlékmentesen 
a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetben nyitvatartási ideje alatt. 

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõjétõl

Felhívás!

Búcsú
Templomunk védőszentjének, Szent Lő- 

rincnek búcsú ünnepe az idei évben 
augusztus 10-én volt. Az ünnepi szentmi-
sén Tál Zoltán a keszthelyi Magyarok 
Nagyasszonya templom plébánosa volt a 
búcsúi szónok. 

A szentmisén közreműködött a keszthelyi 
Festetics György Zeneiskola vonósnégyese. 
Azok, aki a hagyomány szerint, az ünnepet 
méltóképpen megszentelve, részt vett 
az ünnepi szentmisén, valóban felemelő 
élményben lehetett részük. Köszönjük 
András atyának, hogy fáradozott azon, 
hogy e jeles napon különleges, áhítatos 
szentmisében legyen része a híveknek. 
Köszönjük Arany Nikolett kántornak és a 
Szent Lőrinc Templomi Kórusnak a szép 
énekeket.

Mógerné M. Ildikó 
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Tisztelt Választópolgárok!

Csabrendek Helyi Választási Bizottsága 2014. szeptember 8-i ülésén nyilvántartásba 
vette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-i választásán 
induló jelölteket. Az ülésen kisorsolta a jelöltek szavazólapra felkerülésének sorrendjét.

Polgármester jelöltek:
1. Turcsi József  FIDESZ-KDNP

2. Sümegi János Független

A tájékoztató sorrendje a szavazólapra kerülés sorrendjében tartalmazza a polgármester 
és az egyéni listás képviselő jelölteket.

Csabrendek, 2014. szeptember 9.
Bardonné Baráth Zsuzsanna HVI vezető

NagyKópé 
Gyermektábor 
Csabrendeken

A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron 
másodszor is táborozhattak a helyi és a 
környékbeli gyerekek Csabrendeken. 

Többségük csabrendeki volt, de a 30 fős 
gyermekcsoportba érkeztek Káptalanfáról, 
Szentimrefalváról és Sümegről is, 6 éves 
kortól egészen 12 éves korig.

Az öt napon át tartó napközis NagyKópé 
Táborban mi felnőttek színesebbnél szí-
nesebb programokkal készültünk a gye-
rekeknek. A tízórai, az ebéd és az uzsonna 
mellet igyekeztünk szinte minden idejüket 
kitölteni. 

Könyvtárosként én könyvtári foglalkozást 
és vetítést tartottam nekik az „Egyszer 
volt az ember” című mesesorozatból, amit 
beszélgetés és rajzolás követett magáról, az 
emberi testről. 

Egy egész délelőttöt tölthettünk el a 
Csabrendeken élő Csík Tamás és Csíkné 
Bardon Réka, a népművészet ifjú mesterei-
nek portáján, ahol Tamás a gyerekek se-
gítségével kovácsoltvasból elkészítette 
NagyKópét, Réka pedig a csuhéfonás rej-
telmeibe avatott be bennünket.

Nagyot sétáltunk Csabrendeken, bejártuk 
a Boldogfa Kft. hatalmas telephelyét, és 
megnéztük, hogyan is készülnek a szebbnél 
szebb elsőáldozási ruhák a helyi Csabtex 
varrodában.

Minden napra jutott még egy-egy 
kézműves foglalkozás is, batikolhattak, 
szalvétatechnikával köveket díszíthettek, 
katicabogár könyvjelzőt készíthettek a 
gyerkőcök. Közösen dolgoztak a tábor-
zászlón, csapatokba szerveződve pedig csa-
patzászlókat alkottak.

Molnár Gábor vezénylésével volt még  
Jiu-Jitsu bemutató, foci tréning a most test-
nevelő tanárnak készülő Tobak Balázzsal, 
hatalmas séták, játszótéri játékok, petanque 
bemutató Vaski Ferenc kalauzolásával, és 
gyakorlás a helyi petanque pályán. Szilágyi 
Franciska vezetésével játszhattak népi 
körjátékokat, énekelhettek együtt, Zámolyi 
Andrea pedig játékos német órát tartott a 
gyerekseregnek.

„Fontos része ezeknek a napoknak, 
hogy ne csak itt legyünk helyben, hanem a 
környékünket, a térséget is megismerjék a 
gyerekek” – nyilatkozta Mógerné Molnár 
Ildikó, a NagyKópé Tábor ötletgazdája és 

Kid Dance 
Egyesület hírek

Kedves Gyerekek, Kedves Fiatalok!

Itt van az ősz, elkezdődött az iskola, 
elkezdődnek a Kid Dance próbái is. 
Egyesületünk mazsorett, show-tánc és 
hip-hop csoportokat indít, melyre sok sze-
retettel várunk minden táncolni vágyót 6 
éves kortól. 

Beiratkozás szeptember 17-én, szerdán 
17 órakor lesz a Művelődési Házban. 

A rock and roll órákat előre láthatóan a 
balatonfüredi Acro Dance SE egyik tanára 
fogja tartani. Ezzel kapcsolatos pontos in-
formációkért figyeld a hirdetőtáblákat az 
óvodában, iskolában s a falu több pontján.

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjunk valamennyi tán-
cosunknak a nyári próbákon, fellépéseken 
tanúsított kitartó munkájáért, a szülőknek, 
hozzátartozóknak önzetlen segítségükért. 

KDE vezetősége Folytatás a 4. oldalon

Képviselő jelöltek:
1. Kovács Richárd Független
2. Könnyid István FIDESZ-KDNP
3. Hegedűs Ákos Zsolt Független
4. Menyhártné Tanai Edit Független
5. Auer László Független
6. Baráth József FIDESZ-KDNP
7. Kenyeres Károlyné Független
8. Sümegi János Független
9. Dr. Bakosi Zoltán Független

10. Mezei József FIDESZ-KNDP
11. Pleiveisz Róbert Független
12. Kiss Sándor Független
13. Molnár Petra Független
14.  Farkasné Horváth Ildikó  

Jobbik Magyarországért Mozgalom
15. Pöltl László Józsefné Független 
16. Csendes Zoltán Független
17. Kiss Ervin Független
18. Komendánt Sándor Független

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Választási tájékoztató

Közhasznú felhívás 
– SÉRELMEK A 

PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít 
INGYENES jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön 
vagy ismerőse ilyen helyzetben van, il-
letve tudomása van ilyen esetről, kérjük 
jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 
06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan keze-
lünk!
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Mindszentkállai élményeink!
A táborvezető, Lajos bácsi nagyon ked-

vesen fogadta a Csabrendeki Általános 
Iskola táborozóit.

Mindenki nagy izgalommal választotta 
ki a szobáját. Első napon már kis kuktákká 
váltunk, mert kürtös kalácsot és pizzát 
sütöttünk. Délután már izgal-
mas játékok vártak minket. 
Éjszaka nagy nyüzsgések 
hangjai szűrődtek ki a szo-
bákból. Másnap reggel a 
Balatonra kirándultunk, a víz 
kellemes volt. A parton sokat 
játszottunk, röplabdáztunk, 
fociztunk, kosárlabdáztunk 
stb. Strandról hazaérve meleg 
vacsora fogadott minket az 
étkezőben.

Szerdán esős időre éb-
redtünk, ezért nem tudtunk elmenni a 
Balatonra. 

Helyette batikoltunk, a fehér pólókat, 
táskákat, lepedőket a szivárvány minden 
sz íne ibe  varázso l tuk .  A ba t iko lás 
után mindenki felkapta a túra cipőjét és 
elindultunk a kő tengerhez. Mikor oda értünk 
Lajos bácsi fia körbe vezetett minket, utána 
elkezdődött a számháború, amit a lányok 
nyertek meg. Csütörtökön ismét borús 
idő volt, azért megmásztuk a Badacsonyi 
hegyet, mire felértünk a tetejére mindenki 
nagyon elfáradt, de megérte megmászni, 

mert gyönyörű volt a kilátás a Balatonra és a 
környékére. Miután vissza értünk a táborba 
megvacsoráztunk és indultunk is Tapolcára 
Bereczki Zoli koncertjére, jókat énekeltünk 
meg táncoltunk. Pénteken ismét el tudtunk 
menni a Balatonra, mert jó idő volt. 

Éjszaka túrára indultunk, a bokrok közül 
ijesztő hangok hallatszódtak. Szombaton 
nagy elkeseredéssel tapasztaltuk, hogy itt 
a hétvége, de a Balatonon mindenki jól 
érezte magát. A nap folyamán kihirdették a 
versenyek eredményeit. A tábor lakói nagy 
izgalommal várták hogy elkezdődjön az esti 
záró parti, ezen mindenki nagyon jól érezte 
magát! 

Vasárnap megreggeliztünk és buszra 
szálltunk, elindultunk hazafelé.

Írta: Kustos Virág Eszter, Barta Enikő, 
Csánicz Petra, Druzsin Ramóna

Könnyid István 
kitüntetése

A Csabrendeki Galamb-és Kisállatte-
nyésztők Egyesülete örömmel tájékoztat- 
ja a Hírharang olva-
sóit, hogy Könnyid 
István tagtársunkat, 
egyesületünk ko-
rábbi  elnökét  a 
Magyar Galamb-és 
Kisállattenyésztők 
Országos Szövetségének elnöksége a kö-
zelmúltban „Díszoklevél” kitüntetésben 
részesítette. A tenyésztői közösségben vég-
zett több évtizedes munkáját köszönte meg 
ezáltal az MGKSZ vezetősége Könnyid 
István tagtársunknak. 

Pista bátyánk aktív szervező, csapatépítő 
tevékenységét a jövőben sem nélkülözheti 
egyesületünk, önzetlen munkájára továbbra 
is számítunk. Jó egészséget, további sok 
sikert kívánunk neki, kitüntetéséhez szívből 
gratulálunk!

Réfi János egyesület titkára

Csabrendeki Falunap
Az idei évben falunapi rendezvényünk 

rendhagyó módon, augusztus hónapban, 
a szüreti mulatságtól külön került meg-
rendezésre. Ezen a napon fogadtuk testvér-
településünk, Nagyfödémes vendégeit is 

A nap reggel, hagyományosan a Főző-
versennyel kezdődött.

10 órakor került sor a Községi Könyv- 
tárban Rövid Zoltán kőfaragó és Farkas 
Szabina Judit kiállításának megnyitójára.  
Az alkotók közösen, minden anyagszo-
borhoz egy szellemiségében illő verset 
rendelve állították össze a csodálatos 
kiállítást. A megnyitó ünnepélyes hangu-
latát Arany Zsanett és Offenbek Szabina 
zongora játéka emelte. Hóti Péter, Gáspár-
Szabó Éva és Soós Veronika Farkas 
Szabina verseit szavalta. A közkedvelt 
„Csabrendekiek készítették kiállítás al- 
kotóinak munkáit a klubhelyiségben te-
kinthette meg az érdeklődő közönség. A 
kiállításra közreadták munkáikat: Baranyi 
Katalin – festmény; Csabrendeki Varázstű 
Foltvarró Csoport: Bakosné Horváth 

Erzsébet, Baranyi Judit, Csarmas Józsefné, 
Felkerné Éri Andrea, Fekete Sándorné, 
Ihász Sándorné, Knór Józsefné, Komendánt 
Sándorné, Poór Ferencné csoportvezető, 
Rádliné Pál Györgyi, Tanai Lászlóné, 
Turcsi Józsefné; Csík Tamás kovács, a 
Népművészet Ifjú Mestere, Csíkné Bardon 
Réka csuhéfonó, a Népművészet Ifjú 
Mestere, Csuhéfonó szakkör vezetője, 
Csuhéfonó szakkör képviseletében Béday 
Árpádné, Ruska Sándorné – gobelin képek, 
Turcsi Edina – keresztszemes alkotások.

11 órakor zajlott a Községházán az 
ünnepélyes Képviselő-testületi ülés, mely- 
nek keretében kitüntetések kerültek át- 
adásra. Csabrendek Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete Barcza  Jenőt 
„Csabrendek község érdekében hosszabb 
időn át kifejtett eredményes munkássága 
elismeréseként” részesítette „Csabren-
dekért” kitüntetésben; Dr. Domina Csabát 
„Csabrendek lakossága érdekében az 
egészségügyi alapellátásban hosszabb időn 
át végzett kimagasló tevékenységének 
elismeréseként” részesítette „Csabren-
dekért” kitüntetésben. 

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Bardon Tibornét (pe-
dagógus), Piriti Lajos Józsefnét (pénzügyi 
és gazdálkodási ügyintéző), Reiczné 
Kalmár Violát (pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző) és Simonyai Ferencnét (nyu-
galmazott szakács)„a szakterületén kifejtett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréséül” 
részesítette „Csabrendek közszolgálatáért” 
kitüntetésben. 

Az ünnepségen Zámbóné Farkas Nóra 
énekével, Németh György szavalatával 
köszöntötte a kitüntetetteket.

A borongós délelőt t  nem szegte 
kedvét a játékos kedvű gyermekeknek, 
felnőtteknek. Sokan mérték összeg erejüket, 
ügyességüket, gyakorlatukat a petanque, 
lengőteke, lövészet, sörivó, falmászó és 
lökd meg a kecskét versenyeken.

A Konyha dolgozóinak, segítőinek köz-
reműködésével készített közös ebédhez 
szükséges hús már az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, a község határában 
nevelkedő szürke marha csorda szapo-
rulatából került ki. Reméljük, mindenki 
egészségére vált a finom étek. 

13 óra után a csabrendeki születésű 
Weszely  Ernő harmonikaművész egy 
kis zenei előleggel örvendeztette meg a 
lakosságot. Fél kettőkor lépett színpadra 
a Csabrendeki Színjátszók csoportja több 
humoros rövid jelenettel. 

Folytatás a 6. oldalon
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főszervezője. „Tavaly nyáron a Nemeshanyi 
Vízimalomhoz kísértünk el több mint 40 
gyermeket, idén Halimbára látogattunk el 
egy egész napos buszos kirándulás kere-
tében. Halimbán Tóbel János polgármester 
úr fogadott és látott vendégül bennünket.” 
– mondta Ildikó.

Halimbán megnézhettük együtt a Dr. 
Szalai Miklós „gyógyfüves esperesről” 
elnevezett emlékházat és gyógynövényes 
kertet, kicsit méhészkedhettünk a halimbai 
Mráz családnál, végezetül ellátogattunk a 
halimbai bányászati múzeumba is. 

A számos vidám és érdekes programon 
kívül volt részünk még rendőrségi be-
mutatóban a helyi rendőrök segítségével, és 

bekukkanthattunk a csabrendeki önkéntes 
tűzoltók munkájába is. A gyerekek nagy 
örömére, utazhattak mindannyian tűzoltó 
autón és kipróbálhattak néhány kelléket 
is, melyeket bevetés során a tűzoltók hasz-
nálnak.

A kópék hete táborzáró bulival ért véget, 
ahol a táborozó gyerekek, a szervezők, 
a helyi Családsegítő és Jóléti Szolgálat 
munkatársai és néhány középiskolás segí-
tőnk már a szülőkkel együtt sütöttük nyár-
son a finom szalonnát, hallgatva a gyerekek 
élménybeszámolóit!

A NagyKópé Tábor minden napját az 
önfeledt kacagás, a hangos gyerekzsivaj, 
a játék és a játékos tanulás jellemezte, és 
néhány órát talán a szülők és nagyszülők is 
pihenhettek ez alatt az egy hét alatt!

Farkas Szabina Judit

Falunap Nyírespusztán

Délelőtt:
9-12 óra „Számadás” – kerékpártúra a 
község határában

Délután:
13 óra Ünnepi köszöntő, „Községünk 
legvirágosabb portája” felhívás ered-
ményhirdetése
– Terménymegáldás
14 óra Szüreti felvonulás a 
Községházától a következő útvonalon: 
Hegyalja u., Árpád u., Kossuth u., 
Kinizsi u., Ibolya u., Széchenyi tér,  
Jókai u., Kossuth u., Községháza
16 órától Népzenei és szórakoztató 
műsorok a Művelődési Házban
– Csabrendeki óvodás néptánccsoport
–  Rezgő Rezeda Citerazenekar –  
felnőtt csoportja

–  Rezgő Rezeda Citerazenekar – 
gyermek csoportja

– Vadrózsa Citerazenekar, Várpalota
– Gubinecz Ákos népdalénekes
–  Községi Népdalkör Egyesület, 

Vasboldogasszony
– Göcsej Szíve Népdalkör
–  Krajcsó Bence citerás a Népművészet 

Ifjú Mestere
– Kacagó Gerle Népdalkör
18:30 óra Markó Krisztián Szüreti 
mulatós – harmonikaestje
19:00 óra Mikola Nikoletta és 
tanítványai – hastáncbemutató

20:00 óra Csanaki Attila Tűzzsonglőr 
show műsora
20:30 óra TŰZGYÚJTÁS
22 – 04 óra Szüreti Chili buli a 
Művelődési Házban

A délután folyamán:
Fanyüvő Népi játékok, Hoffman Pince 
borkóstoló, Silver büfé, kürtöskalács
15 – 17 óra Kézműves foglalkozások: 
Csíkné Bardon Réka csuhéfonó a 
Népművészet Ifjú Mestere, Csík Tamás 
kovács a Népművészet Ifjú Mestere, 
Forgács Sándor és Forgács Imola 
kosárfonók a Népművészet Ifjú mesterei 
részvételével
Felhívás a Lakosság felé!
A terménymegáldáshoz várjuk a lakos-
ság felajánlásait.
A Szüreti felvonuláshoz bárki csatla-
kozhat gyalogosan, kerékpárral, 
kistraktorral, motorral, quaddal.  
Az a kérésünk, hogy a felvonulásban 
résztvevők szürethez kapcsolódó, vicces 
jelmezben vegyenek részt az eseményen!

(A szervezők a programváltoztatás  
jogát fenntartják!)

NagyKópé Gyermektábor Csabrendeken
Folytatás a 2. oldalról

Itthon vagy – Magyarország szeretlek!
Szent Mihály Napi Szüret Csabrendeken

A nyírespusztai lakóközösség össze-
fogásával augusztus 16-án, szombaton igen 
vidám, falunap zajlott. Arany Nikolett fő 
szervezésének és segítői aktív részvételének 
köszönhetően sok gyerek és felnőtt vett 
részt a rendezvényen.

10 óra előtt a Kid Dance Egyesület 
táncosai felvonulása csalogatta elő a 
nyíresi lakókat. 10 órakor a Kultúrház 
udvarán András atya szentmisét mondott a 
megjelenteknek. Példabeszédében kiemelte, 
hogy milyen fontos egy ilyen kis településen 
is a jó szomszédi viszony, az összetartás, 
egymás elfogadása. Mise után előkerültek 
a játékok. Szakos József gólyalábakat és a 
horgászathoz halacskákat, horgászbotot 
készített. Hamuleczné Ildi gipsz figurákat 
és arcfestékeket küldött a gyerekek nagy 
örömére. A csabrendeki Művelődési Ház 
képviseletében többféle kézműves fog-
lalkozási témát is vittem a gyerekek 
szórakoztatására. A délelőtt folyamán 
Baráthné Kati néni és Szakosné Ildikó 
közösen készítették a finom gulyáslevest 
ebédre. A Kid Dance Egyesület két cso-
portjai is megörvendeztette a helyieket 
bemutatójukkal. Csabrendeki motorosok 
megjelenése még a bátortalanabbak 
érdeklődését is felkeltette. Rövidebb, 
hosszabb kört többen is megtettek a 
motorokat kipróbálva. 

A finom ebéd után versenyek, játékok 
zajlottak, ahol Niki igyekezett a gyerekek 
mellett a felnőtteket is bekapcsolni a szó-
rakozásba. Az anya-gyermek sorverseny 
mellett zajlott a férfiak nagy örömére a 
rönkhajítás és a szkander. Volt még csoki- 
és süteményevő verseny, üdítő- és fröccsivó 
verseny is. Gyerekek nagy örömére, min-
denkinek jutott egy szelet édesség és lufi is 
a szórakozáshoz. Délután az üstben pedig 
tejes kukorica is főtt uzsonnára. A szép 
időben a délután gyorsan telt a sok játék és 
kellemes beszélgetések mellett.

Jó érzéssel töltött el engem, hogy a 
nyíresiek összefogásával, önkormányzati 
támogatással ilyen kellemes napot tölt-
hettünk együtt.               Mógerné M. Ildikó 

Aradi Vértanúk Gyásznapja

Csabrendek Község Önkormányzata 
2014. október 6-án, hétfőn 17 órakor 
megemlékezést a tart a Kopjafánál az 
Aradi Vértanúk halálának évfordulóján. 

Ezúton is hívjuk a hazafias érzelmű 
lakosságot, hogy együtt gyújtsunk 
gyertyát az 1848-49-es szabadságharc 
áldozatainak emlékére.
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SZÁMADÁS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Csabrendeki Állampolgárok!

A jogszabályi változások a korábbi 
évekhez, sőt évtizedekhez képest jelentős 
változást hoztak az önkormányzatok fi-
nanszírozása tekintetében. 

A központi költségvetésből származó 
bevételek jelentősen csökkentek, a fej-
lesztési lehetőségek beszűkültek. 

Az önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátására, az intézmények zavartalan műkö-
désére költségvetésünk 80 %-át fordítottuk. 
A civil szervezeteket összességében 25 
millió Ft összeggel támogattuk.

A lakosság jobb egészségügyi ellátása, 
egészségének megőrzése érdekében biz-
tosítottuk a helyben történő vérvételt, 
egészségügyi szűrővizsgálatokon való 
részvételt. A hétközi-hétvégi ügyelet, va-
lamint a sümegi járóbeteg szakellátás mű-
ködési költségeihez lélekszámarányosan 33 
millió Ft-tal járultunk hozzá.

A lakosság egyre növekvő terheit a 
rendelkezésünkre álló forrásokkal igye-
keztünk enyhíteni (a kommunális adó 
mértékének csökkentése, a kedvezményre 
jogosultak körének bővítése, 2012-ig a 
szemétszállítási díj egyrészének átvál-
lalása). A vállalkozások terheit nem nö-
veltük.

A település fejlődése érdekében a pá-
lyázati lehetőségeket kihasználtuk, melynek 
eredményeként fejlesztésre, ipari terület 

biztosításával munkahelyteremtésre, illetve 
munkahelyteremtés elősegítésére 258.253 e 
Ft-ot fordítottunk. 

Fejlesztések:

• Lakópark bővítése 525 eFt
•  Ivóvíz, szennyvíz rendszer felújítása, 

karbantartása 13.223 eFt
•  Királyszentistváni regionális, szilárd-

hulladék-lerakó telep megvalósításához 
pályázati önrész 9.328 eFt

•  Eszközbeszerzés (önkormányzati fela- 
datok ellátáshoz, intézmények működ-
tetéséhez) 25.091 eFt

•  Földvásárlás-munkahely teremtéshez 
(Boldogfa Kft, START Közmunka-
program)  21.677 eFt

•  Önkormányzati intézmények, ingatlanok 
felújítása, fejlesztése 112.690 eFt

• Intézmények informatikai fejlesztése 
 5.596 eFt

•  Közparkok, játszóterek kialakítása, 
óvodai udvari játékok beszerzése 
 21.427 e Ft

• Jóléti tó kialakítása 5.461 eFt
•  Rendezési terv kötelező felülvizsgálata 

 6.096 eFt
•  START közmunka program fejlesztési 

kiadása 26.692 eFt
•  Közösségi zöldség-gyümölcsfeldolgozó 

hely kialakítása 6.215 eFt

• Közút fejlesztés, javítás  4.232 e Ft

A munka nélkül maradt állampolgárok 
foglalkoztatásának segítése érdekében több 
éven át sikeresen pályáztunk a START 
közmunka-program különböző elemeire 
(külterületi utak karbantartása, illegális 
hulladék összegyűjtése és elszállítása), 
melynek keretein belül évente közel 60 fő 
részére biztosítottunk munkalehetőséget.

Terveink közül nem sikerült valamennyit 
megvalósítani, egyrészt pályázati kiírás 
hiányában (szilárd burkolatú, belterületi 
közutak felújítása), másrészt forrás hiá-
nyában (óvoda-bővítés megvalósítása – si-
keres pályázat ellenére).  

Településünkön kialakult hagyományo-
kat pénzügyi lehetőségeinkhez mérten 
megőriztük, fejlesztettük: Ilyenek voltak 
a falunapok, szüreti felvonulások, az Ad- 
ventek, a közös virág és faültetések, va-
lamint a bálok újjáélesztése. Ezeken a 
rendezvényeken számos egyesület, magán-
személy vállalt a szabadideje terhére ko-
moly áldozatokat a közösségért, vagy 
segítette azt anyagilag is, akiknek ezért a 
testület és a település nevében is köszönettel 
tartozom.

Úgy gondolom, hogy községünk az elmúlt 
4 év alatt szépen gyarapodott, fejlődött, 
amely minden lakos érdeke és településünk 
értékeit növeli.

Köszönjük a település minden polgárának 
jószándékú támogatását és bizalmát, mely 
nagyban segítette céljaink megvalósulását.

A Képviselő-testület nevében: 
Turcsi József polgármester

2014. október 12-én a jelenlegi képviselő-testület mandátuma lejár, ezért a 
teljesség igénye nélkül egy rövid áttekintést, összefoglalót szeretnék adni az elmúlt 
4 év önkormányzati munkáról.

Ministráns tábor
Augusztus 2. hetében mentünk Csesznek-

re, a Kisbükk Majorba. Sok-sok állat foga-
dott minket. A major környéke nagyon 
szép volt. Az erdők, a mezők, egyszerűen 
káprázatos volt. Napjaink programokkal 
dúsítottak voltak. Hétfőn körbejártuk a 
majort, megnéztük a Boldogság tavat, majd 
délután csónakáztunk is, ki-ki megfürdött 
benne. Az éjszakai túrán a sötét erdőben 
menve hallgattuk a természet hangjait, 
miközben megközelítettük a várat. Bevettük 
a várat! Kedden délelőtt megnéztük a vá-
rat, ezúttal mindent megnézve. Utána fel-
mentünk 2 barlangba is. Délután szentmisén 
vettünk részt, majd lovagoltunk és nyárson 
sütöttük meg a vacsoránkat. Szerdán dél-

előtt volt egy rövid mutogatós játék. A 
fiúk kertészkedtek és íjászkodtak, a lányok 
pedig elmentek a Sóhajtás hídjára. Ott 
hagytuk minden bánatunkat és elindultunk 
hazafelé. 

Az úton megszületett a saját Tündér-
dalunk. 

1.Tündérek vagyunk,
Szépen dalolunk 
Szépek is vagyunk 
Virág van a hajunkba, 
Mert tündérek vagyunk. 
2.Boldogok vagyunk 
Fényben ragyogunk 
Szivárvány az otthonunk, 
Mert tündérek vagyunk. 
3.Manókat szeretünk 
Táncolunk velük 

Mindenkire áldást szórunk 
Tündérek vagyunk. 

Délután az egész csapat részt vett egy 
6 órás erdei túrán. Majd autóval hazaérve 
ismét sütöttünk virslit és szalonnát. 

Csütörtökön reggel kipróbálhattuk a te-
hénfejést. Majd később Pannonhalmára 
mentünk, és megnéztük az Apátságot. Piz-
záztunk egyet Győrben, ezután megnéz-
tük az állatkertet. Este egy kisebb bulit 
csaptunk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 
Délelőtt összepakoltuk a csomagjainkat, 
és elindultunk Pápára. A Várkert fürdőbe 
mentünk és onnét jöttünk haza. Köszönjük 
szépen András atyának, hogy elvitt minket 
erre a fantasztikus hittantáborra! És kö-
szönjük a kísérőknek is, hogy vigyáztak 
ránk, kiosztották az ebédet és mindenben 
segítettek!      Soós Veronika 
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Gyógynövénytúrára 
emlékezve

Bár nem éppen az elmúlt napokban volt, 
de az emlék, az élmény frissen él bennem 
azóta is.

Ez a bizonyos nap 2014. június 21-én 
volt, Szent Iván napi varázslat címmel a 
Kenyeres-tanyán, amit az odalátogatók 
tiszteletére ünneplőbe öltöztettek a tulaj-
donosok: Klári, Karcsi és segítőik.

Ez a szép nyári napi program 15 órakor 
kezdődött. A népies konyha asztala ekkorra 
megtelt süteményekkel, pogácsával, borral, 
pálinkával, ki miben ügyes, azt készítette, 
hozta el.

Először Scherné Marika a reformtáp-
lálkozásról tartott tájékoztatót, majd 
megkóstolhattuk az általa készített 
teákat, ízesített túrókat teljes kiőrlésű 
kenyérfalatkákra kenve. Marika igazán 
mestere annak, hogyan lehet olcsón, mégis 
egészségesen étkezni. 

Második előadón Takács Ferenc a 
gyógynövények szakértője, tudósa volt. 
Mindannyian a karunkra vettük kis ko-
sarunkat és őt követve elindultunk a Ta-
nya körüli mezőre. Takács Úr nagyon 
színvonalas előadást tartott nekünk. 

Valóban: fűben, fában orvosság van. 
Minden növénynek a magyar neve mellett 
említette a latin nevét is. Elmondta azt is, 
hogy az ember a természet része, ezért a 

természetest a természetessel lehet gyó-
gyítani. Volt közüttünk egy érdeklődő, 
aki a feltett kérdésekre, hogy „Mi a neve 
a kezemben tartott növénynek?”, szinte 
mindig tudta a választ. Ő volt Bardon László, 
akin valóban látszott, hogy sokat tesz az 
egészsége megőrzése érdekében. Miután 
visszaértünk a „túráról” elfogyasztottuk 
a kitálalt finomságokat. Ezt követően át-
vonultunk Klárika „Titkos kertjébe”, ami 
egy hatalmas, fákkal körülölelt tisztás. 
Ennek közepén állt a rőzsékből összeállított 
hatalmas máglya. A tisztás szélén, egy fa 
tövében várt bennünket Pintér Krisztina 
spirituális terapeuta. Meditáció következett 
fél órában. Igazán megnyugodni, azt hi-
szem, itt mindenki meg tudott, felnőtt és 
gyermek egyaránt. Klári és Karcsi még 
az áramot is odavezették, azért, hogy a 
meditáció közben szép halk zene szóljon. 
Fantasztikus élmény volt!

Már alkonyodott, mire elkészült a fi-
nom paprikás krumpli. Előtte azonban 
meggyújtottuk a tüzet, ami nagyon hamar 
magas lángokba csapott. Ebbe a Szent 
Iván éji tűzbe dobtuk a gyógynövényeknek 
elpanaszolt bánatunkat, félelmeinket, bízva 
abban, hogy megszabadulunk tőlük. Amikor 
a tűz hamvadni kezdett, szalonnát, almát 
sütöttünk, táncoltunk és ami a lényeg, tüzet 
ugrottunk. Ezt az élményt még a gyerekek 
sem hagyták ki, akik voltak bőven. Éjfél 
körül ját az óra, mire széledni kezdtünk.

Nehéz szavakba önteni, amit érzek, mi- 

alatt írom ezeket a sorokat. Sok min-
denkinek köszönettel tartozunk. Úgy gon-
dolom, mindenki nevében, akik együtt 
voltunk ezen a felejthetetlen napon, írtam 
meg ezt a cikket.

Köszönjük először is a Kenyeres csa-
ládnak az önzetlen, áldozatkész és kitartó 
munkáját. Nem jöhetett volna létre ez a 
nap Ő nélkülük. Köszönjük a Csabrendeki 
Önkormányzat anyagi támogatását! 

Köszönjük az előadók színvonalas, fel-
készült tanítását!

Szeptember 27-én lesz a az Itthon vagy – 
Magyarország szeretlek nap!, az idei évben 
másodszor. Én ezt most tovább folytatnám 
azzal, hogy Csabrendek Szeretlek! Talán 
azért, mert ilyen emberek lakják, mint Klári 
és Karcsi! Köszönjük!       Horváth Terézia

Csabrendeki Falunap

14 órakor Turcsi József polgármester 
köszöntötte a szép számú lakosságot, majd 
Turcsi Imréné a zsűri elnöke értékelte 
a főzőverseny során elkészült ételeket. 
Majd kihirdetésre kerületek az ügyességi 
versenyek eredményei is. Csíkné Bardon 
Réka csuhéfonó, a Népművészet Ifjú 
Mestere a község színe előtt is elismerésben 
részesült A Magyar Kézművességért 
Alapítvány országos pályázatán elnyert 
díjazásáért. A közösségi életben végzett 
önkéntes munkáért mondott köszönetet 
a Polgármester Úr Hóti József fotósnak, 
Szilágyi Franciska népzenésznek és 
Baráthné Kati néni szakácsnak.

A délutáni kulturális blokkban minden 
vendégünk kedvére való műsort találhatott. 
A Zajongó zenekar a gyereknek énekelt, 
a Darvastói Integrált Művészeti csoport a 
rock and roll életérzést hozta el a színpadra 
nekünk. Weszely  Ernő virtuóz blues és 
jazz dallamai elvarázsolták nem csak az 

idősebb, hanem a fiatalabb hallgatóságot 
is. A Kid Dance Egyesület táncosainak egy 
órás bemutatója igazán forró hangulatot 
teremtett a csepergős délutánban. Éder 
Gábornak és Monítának könnyű dolga 
volt a hangulat fokozásában, a mulatós 
kedv megalapozásában. Az izgalmakat a 
tombolasorsolás ígéretes nyereményei is 
tovább lendítették. 

Kora este a MuSeuM együttes – Bodó 
Csaba és dr. Vanyus Szilvia – koncertje a 
közönség minden várakozását felülmúlva, 
fergetegesre sikerült. 

Rövid technikai szünet után pedig a 
Potyautasok Tánczenekar vette birtokába a 
színpadot és szolgáltatta a pörgős-ropogós 
zenét hajnalig. 

A borongós, esős idő ellenére úgy gon-
doljuk, hogy hangulatában és színvona-
lában is fantasztikusan sikerült községünk 
Falunapi rendezvénye. 

Köszönjük a segítők, támogatók közre-
működését, a fellépők, előadók színvonalas 
előadásait, amivel hozzá járultak a program 
megvalósulásához.

A FALUNAPI RENDEZVÉNY 
TÁMOGATÓI voltak:
Baráth Lajos, asztalos, Csabrendek
CSABTEX Ruházati Kisszövetkezet
Csík Tamás kovácsmester
Csíkné Bardon Réka csuhéfonó mester
Hoffman Pince, Csabrendek  
Hóti József – fotó
Kiss Ervin – videó
„Kiskertem” Virág- és Gazdabolt, Csab-
rendek
MÜTESZ Kft., Csabrendek
Németh Ferenc kovács, Csabrendek
Rendek Bútor Kft., Csabrendek
Dínó - Sümegi Sör
Szálinger és Szálinger – hangtechnika
Tuti-Party, Sümeg
Farkas József zöldséges, Szentimrefalva
Belvárosi Pékség, Turcsi Péter, Sümeg-
Csabrendek
Turcsi Józsefné, Csabrendek
Vaski Ferenc
Foglalkoztató Intézet Darvastó
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság
Sümegi Rendőrőrs
Germakorp Kft, Somlószőlős

Folytatás a 3. oldalról


