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Csemadok 65
Csabrendek és a szlovákiai Nagyfödémes 

községek testvér települési kapcsolata 
közel 20 esztendős. Számtalan találkozó, 
községi összejövetel, rendezvény vagy civil 
kapcsolat, személyes barátság, sok szép 
emlék és egymás közös megbecsülése az 
eredménye e több éves barátságnak.

A felvidéki magyarság egészének 
életét, identitását meghatározó szervezete 
a CSEMADOK az idei évben ünnepli 65. 
évfordulóját. Mit jelent a mai világban 
a CSEMADOK? Az egyre gyarapodó 
szervezet munkája a magyarság meg-
maradásának egyik védőbástyája. 

Nagyfödémes községben működő 
alapszervezet megalapítása is éppilyen 
szép múltra és szép gesztusra vezethető 
vissza. A két település élő, értékes kap-
csolatának is segítője, támogatója a helyi 
szervezet.

Július első hetében megrendezett 
Mátyusföldi Fesztivál keretében ünne-
pelte a nagyfödémesi alapszervezet 
fennállásának évfordulóját. Ezzen a meg-
határozó eseményen is lehetőségünk 
volt barátaink meghívására közösen 
ünnepelni. Az évforduló alkalmából Csab-
rendek községe egy csodálatos Kopjafát 
ajándékozott a födémesi szervezetnek. E 
Kopjafa állításának története egy évvel 
ezelőtt kezdődött. Nagyfödémes régi 
kopjafáit és a nekik helyt adó parkot 
térfelújítás miatt legyalulták, helyébe 
társas házat építettek. Pár kopjafát sikerült 
csak a helyieknek megmenteni. Ez in-
díttatásból született a felajánlás, amely 
további új gondolatot szült: az új parkban 
az új kopjafa erdőt. A 65. évforduló jeles 
ünnepére elkészült a kopjafa. Csík Tamás 
kovácsmester alkotásának felajánlásával 
és Kardos Róbert bodorfai fafaragó 
gyönyörű munkájával. A mesterek a 
munkájukban kifejezték a magyarság 
ősi motívumkincseivel mindazt, amit az 
emlékmű ezentúl mutatni fog a felvidéki 
Nagyfödémesen – a magyarok elszánt hitét 
és kitartását.

Miért? A XXI. századra e temetkezési 
jelkép, fejfa, inkább, mint a magyarság 
megmaradásának szimbólumaként nőtte 
ki magát szerte az ezeréves határon innen 
és túl. Úgy gondoltuk, hogy a nagyfö-
démesi CSEMADOK alapszervezet mun-

kásságának célját, mint a magyar kultúra 
ápolása, a magyar polgárok nemzeti 
öntudatának erősítése a határon túl, 
méltóképpen kifejezi ajándékunk, melyen 
az következő Arany János idézet olvasható: 
„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá 
ringatott.”

A jubileumi ünnepségről Szlovákia szerte 
beszámolt a sajtó és média.

A ünnepséget Mezei András atya köz-
reműködésével celebrálta a helyi plébános. 
A misét követően került sor a község 
központjában felállított Kopjafa átadására, 
megáldására és a koszorúk elhelyezésére. 
A jubileum alkalmából tartandó ünnepi 
megemlékezés már a Kultúrházban zajlott. 
Tiszteletüket tették a CSEMADOK és a 
Magyar Közösség Pártja országos vezetői 
és képviselői. 

Száraz Erzsike, a helyi szervezet vezetője 
ünnepi beszédében felelevenítette előttünk 

a szervezet alapításának kezdeti lépéseit, 
sikereket és nehézségeket, a szervezet 
életét napjainkig. Köszönőlevelek és 
ajándékkönyvek átadásával mondtak 
köszönetet az egyesület kiemelkedő 
tagjainak, támogatóknak. Sok meghatott, 
büszke mosoly, csillogó szempár, legördülő 
könnycseppek kísérték a lélekemelő 
ünnepséget.

A csodálatos estet a Felvidék egyik 
kiemelkedő magyar tánccsoportja, a Ber-

kenye Néptáncegyüttes és kísérő zenekara 
bemutatója zárta.

Köszönjük, hogy az ünnepség részesei 
lehettünk!            Mógerné M. Ildikó

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete tisztelettel hívja a 
község lakosságát 2014. augusztus 20-
án az Államalapítás és az Új kenyér 
ünnepe alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepségére, melynek prog-
ramja: 

9 órakor Ünnepi szentmise 
10 órakor Szt. István szobránál Ün-

nepi műsor és az Új kenyér megáldása
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
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Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület hírei
Egyesületünk 2014. június 29-én va-

sárnap tartotta XIII. Darvastó-kupa hor-
gászversenyét az Egyesület által bérelt 
„Holczer-tavon”. Négy kategóriában 72 fő 
versenyző mérte össze tudását. 

Eredmények:
Felnőtt férfi: I. Hegedüs Ákos 10890 

gr.,  II. Lendvai László 4450 gr., III. Scholz 
András 4250 gr.,

Női: I. Hegedüs Ákosné 390 gr., II. 
Kajdócsi Dezsőné 80 gr.,

Ifjúsági: I. Könnyid Roland 7450 gr., II. 
Hegedüs Mátyás 600 gr., III. Orbán Patrik 
470 gr.,

Gyermek: I. Könnyid Bálint 6070 gr.,   
II. Holczer Balázs 2780 gr., III. Hegedüs 
Benedek 680 gr. Minden kategória első 
3 helyezettje értékes tárgyjutalmat, és 
oklevelet kapott, valamint minden neve- 

ző a DOVIT KFT által felajánlott gyöngy- 
kukorica csalit is kipróbálhatta. 

Kupagyőztes, kategóriától függetlenül 
a legtöbb súlyú halat 
fogó, Hegedüs Ákos lett, 
a legnagyobb tömegű hal 
(3120 gr) fogásáért külön-
díjat, Dobrovits Krisztián 
kapott! 

Gratulálunk az ered-
ményekhez! Az értékes 

díjak és tombola tárgyak felajánlásáért, 
és a rendezvény lebonyolításában való 
közreműködésért köszönetet szeretnénk 
mondani fő támogatóinknak: 

Szalay Péter üzletvezetőnek, Agro-
világ, Husqvarna szaküzlet Sümeg, és 
Párizs József vállalkozó, horgászcikk 
kereskedőnek. Külön köszönjük a Lőrintei-

tavi Horgászegyesület versenycsapatának, 
Hemző Csabának, Doszpot Györgynek, 
Micskó Gyulának, és Bognár Zoltánnak 
a rengeteg versenykellék felajánlását és a 
házi tortát a gyerekeknek.

Tombola felajánlást és a lebonyolításban 
való segítséget Szabó Jánosnak, Hegedüs 
Ákosnénak. Tombola felajánlásért köszönet 
a CSKSE-nek, Gasparics Lászlónak, Illés 
Gyulának, Pujcsek Lászlónak az Egye-
sület tagjainak, a tombola fődíj tortáért 
Arany Nikolettnek, a szokásosan finom 
ebédért Baráth Józsefné, Kati néninek, 
az alapanyagért pedig Kenyeres Károly 
gazdálkodónak. 

Természetesen köszönjük minden neve-
zőnek, hogy eljött, és mindenkit várunk 
jövőre is!

Hegedüs Ákos HE titkára 

Tûzoltóverseny Csabrendeken
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és 

Polgárőr Egyesülete idén júniusban immár 
8. alkalommal rendezte meg az önkéntes 
tűzoltók versenyét. 

A verseny résztvevőjeként öröm volt 
látni, hogy a csapatok milyen elszántan, 

ugyanakkor milyen nagy örömmel küzdö-
ttek a „Polgármester vándorserlegéért.”

A verseny nyitányaként az ünnepi meg-
emlékezés keretében ismét gyönyörű ko-
szorúk kerültek Szent Flórián, a tűzoltók 
védőszentje szobrának talapzatára, majd 
szirénázó tűzoltóautók vonultak végig 
Csabrendek utcáin. 

Végállomásuk a sportpálya volt, ahol 
Mezei József egyesületi elnök köszöntötte 
a felsorakozó csapatokat, majd Turcsi 
József Polgármester úr tűzoltókhoz szóló 

gondolatai, a Kid Dance tánccsoport színes 
és hangulatos mazsorett bemutatója után 
kezdetét vette a verseny.

A versenyen indult Devecser, Kővágóőrs, 
Sümeg, Tótvázsony, szlovákiából Nagyfö-
démes és Szilas telepükések önkéntes tűz-

oltócsapatai, és természetesen Csabrendek 
önkéntes tűzoltói is.

Helyezések
1. Osztottsugár szerelés versenyszámban 

I. helyezett Tótvázsony férfi csapata, II.  
Kővágóőrs férfi csapata, a III. helyezésre 
pedig Csabrendek lehet büszke. A verseny-
számban községünk női csapata első he-
lyezést ért el.

További helyezettek Osztottsugár szere-
lésben: 

IV. helyezett Nagyfödémes; V. helyezett 
Sümeg; VI. helyezett Devecser

2. Kismotorfecskendő szerelés verseny-
számban I. helyezett lett Kővágóőrs csa-
pata, II. Tótvázsony, a III. helyezésnek járó 
oklevelet pedig Nagyfödémes önkéntes 
tűztoltói vihették haza.

További helyezettek Kismotorfecskendő 
szerelésben:

IV. helyezett Szilas; V. helyezett Csab-
rendek; VI. helyezett Sümeg;  VII. helyezett 
Devecser

A szép napos időben sokan kilátogattak 
a rendezvényre. A kicsi gyermekek ug-
rálóvárban játszhattak, a nagyobbak tűzol-
tó ügyességi versenyen mérhették össze 
tudásukat, ahol nagyon lelkesen vették  
az akadályokat. A legügyesebbek érmet 
kaptak a nyakukba, de minden résztvevő 
oklevéllel és csokoládéval térhetett haza.

A tűzoltó témában meghírdetett rajz-
pályázatra csaknem száz darab szebbnél-
szebb rajz érkezett az általános iskola alsó 
tagozataiból, amiket a helyszínen meg le-
hetett tekinteni. Elismerésül minden gyer-
mek oklevelet, emléklapot és egy tábla 
csokoládét kapott.

Az egyesület ezúton is szeretne köszöne-
tet mondani támogatóiknak, az egyesület 
tagjainak és mindenkinek, akik segítettek 
abban, hogy ez a nap megrendezésre ke-
rülhessen.

Véleményem szerint a jól megszervezett,  
eseménydús rendezvényen minden kiláto-
gató jól érezhette magát.
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KDE hírek
Immáron 19. alkalommal került meg-

rendezésre a KDE gálája. Mint minden 
évben nagy érdeklődés övezte a műsorun- 
kat, ahol bemutattuk az idén fárasztó 
munkával megtanult táncokat. Nagy izgal-
mak előzték meg a kezdés előtti pillanatokat. 

Minden csoport meg mutathatta mit tanult 
az évben. Táncosaink kor és stílus szerint 
léptek színpadra (mazsorett, hip-hop, rock 
and roll, show tánc). A két nagy csoport 
egy rögtönzött énekkel is színesítette a 
műsort. Ez úton szeretnénk megköszönni 
a tánctanárainknak – Nagy Eszter, Vitai 
Ágnes, Turcsi Edina – a lelkiismeretes mun- 

kájukat. a sok türelmet a feledhetetlen pró-
bákat. Reméljük a következő évi próbák is 
ilyen jó hangulatban telnek majd. A gála 
után a két nagy csoportunk meghívást kapott 

testvértelepülésünkre, Nagyfödémesre. 
Az utazás közben nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Részt vettünk a CSEMADOK 
ünnepségeken és a két napig tartó falunapi 
rendezvényeken. A helyiek szeretetteljes 
fogadtatásban részesítettek minket. 

Nagyon jól éreztük magunkat.  A 
fellépések élvezetesek voltak. A pro-
dukcióinkat nagy örömmel fogadták. 

Szombaton fájdalmas búcsút vettünk a 
falutól, de vidám emlékekkel gazdagodva 
tértünk haza.

Július 19-én Balatonberényben megren-
dezett Dunántúli Amatőr Művészeti Tánc- 
fesztiválon egyesületünk táncosai ismét 
ékesen bizonyították tehettségüket, ráter-
mettségüket, kitartásukat. A következő szép 

eredményekkel térhettünk 
haza:

Rocky: Tinidal – arany, 
Remember december 
– arany, Hungária mix - 
arany

Hip-hop:Hijack – ezüst, 
Talk dirty – ezüst, Feeling 
myself – arany, 

Mazsorett: Drive by  
– bronz, Spanyol cigány-
tánc – ezüst, Monti csár-
dás – arany, We are young 
– arany

Show tánc: Küldd el a 
mosolyod – ezüst, Gumi 
macik – bronz, Mindenből 

egy kicsit – ezüst, Taka-taka – arany
Sok szeretettel gratulánlunk! Köszönjük 

a szülőknek, kísérőknek az egész napos 
támogatást, bíztatást!       a KDE DJC csapata

Időpont:  
2014. augusztus 23., 

szombat
Helyszín: Barcza-kert

8 óra Főzőverseny

 10 óra Kiállítási megnyitó a Könyv-
tárban 

 10-13 óra Ügyességi játékok (lengő-
teke  lövészet, 2kormányos Trabant, 
rodeóbika, petanque-verseny)

11 óra Ünnepi Képviselő-testületi ülés

12-14 óra Ebéd

13:30 Csabrendeki színjátszók bemu-
tatója

14 óra Ünnepélyes megnyitó – ered-
ményhirdetések (főzőverseny és ügyes-
ségi játékok)

14:30 óra Zajongó gyermekzenekar 
koncertje

15:30 Darvastói Integrált Művészeti 
csoport

16:00 MuSeuM Együttes saját dalokból 
lemezbemutató – Dr. Vanyus Szilvia és 
Bodó Csaba (youtube-on hallgatható) 
A jövőben a Postán vásárolható le-
mez teljes bevételét a Heim Pál 
Gyermekkórháznak ajánlották fel. 

17-18 óra Kid Dance

18-19 óra WESZELY ERNŐ harmo-
nikás koncertje

19-20 óra Tombolasorsolás

20-22 óra DJ. DOMINIQUE – 
VÁRKONYI ATTILA = FERGETEG 
PARTY

22-04 óra Utcabál - Potyautasok zene-
kar

(A programváltoztatás jogát fenntart-
juk!)

CSABRENDEKI 
FALUNAP
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Szakmai fejlesztés és eszköz-beszerzés a 
csabrendeki Mese-Domb Óvoda és Bölcsõdében

A fenntartó önkormányzat eredményes 
pályázatának – és jelentős összegű saját 
forrás hozzárendelésének – köszönhetően 
az elmúlt évben településünk óvodája új-
jászületett!

Megszépült intézményünk egy újabb si-
keres projekttel büszkélkedhet a 2013. 01. 

01. – 2014. 06. 30. közötti időszakban. 
A TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0046 pá- 

lyázat keretében 7 037 346 Ft összegű 
forráshoz jutottunk, melynek eredmé-
nyeként jelentős fejlesztés történt a nevelé-
si év folyamán. Céljaink között szerepelt 
a kisgyermek-nevelés személyi és tárgyi 
feltételeinek színvonalas biztosítása, va-
lamint tartalmas együttműködés, együtt-
nevelés kialakítása a szülőkkel, családokkal.

A pályázat fő vonalát továbbképzések, 
tréningek és eszközbeszerzés határozta 
meg. Ezzel összefüggésben – óvodai ne-
velésünkkel kapcsolatos – programok szer-
vezése és megvalósítása maradandó, szép 
élménnyel gazdagított kicsiket és nagyokat 
egyaránt. A szakmai lebonyolításban a 

Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde valameny-
nyi alkalmazottja részt vett és szerepet 
vállalt. 

Kötelezően előírt és szabadon választott 
akkreditált továbbképzéseken való rész-
vétellel szakmai-módszertani ismereteinket 
bővítettük. Helyben szervezett képzéseken 
vendégül láttunk kollégákat a megye 

távolabbi településeinek óvodáiból is, il- 
letve alkalmanként mi magunk is utaz-
tunk a kijelölt helyszínre. Hiánypótló 
programként szerveztük meg a „DAJKA-
NAP”-ot, melyet a vártnál is nagyobb ér-
deklődés kísért. Érkeztek hozzánk többek 
között Balatonedericsről, Gyenesdiásról, 
Nemesgulácsról, Türjéről dajkák és óvónők 
is. 

Eszközbeszerzés lehetőségeként csoport-
szobáink berendezését /asztalok, székek, 
fektető ágyak/ újabb, esztétikus bútorok 
váltották, valamint tornaszobai mozgás-és 
képességfejlesztő eszközeink is jelentősen 
bővültek. Játszóudvarunk 4 rugós hintával, 
és egy mászó-toronnyal /ütéscsillapító gu-
miburkolattal/ gazdagodott, a gyermekek 
nagy örömére.

CD lejátszó, szakmai anyagok, doku-
mentációt segítő adathordozók vásárlását is 

sikerült a pályázati keretből megvalósítani. 
Tervezett programjaink között nagy 

érdeklődésre tartott számot a „Szülők 
fóruma”, melyet gyermekneveléssel kap-
csolatos és elsősegélynyújtás témakörben 
szerveztünk, elismert szakemberek köz-
reműködésével: Lendvay Lászlóné - 
Köznevelési szakértő, intézményfejlesztő, 
Horváth Lívia pszichológus – a Tanulási 
Képességeket Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság munkatársa, 
Kovács Tibor – a sümegi Mentőállomás 
vezetője.

Egészségnap alkalmával a korszerű, 
egészséges táplálkozási szokások kiala-
kítására és elmélyítésére törekedtünk. A 
mindennapokban is folyamatosan hang- 
súlyozzuk a gyümölcsök, zöldségek rend- 
szeres fogyasztásának fontosságát, – a 
napirend szerinti étkezési ritmusnak 
megfelelően – új ízek megismerését. 
Zöldség-és gyümölcs bábok készítésével 
próbáljuk a gyermekek érdeklődését 
felkelteni a kevésbé ismert ételek és ízek 

iránt. Nagycsoportosainkkal „Családi nap” 
keretében szalonna-sütéssel egybekötött 
játékos sport délelőttöt szerveztünk, szü-
lők, nagyszülők bevonásával – igazi, 
családias hangulatban. Kirándulásainkat 

– a balatonedericsi Afrika Múzeumba, a 
veszprémi Állatkertbe, melyen valamennyi 
gyermekcsoportunk részt vett, valamint 
a balatoni hajókázást – szintén pályázati 
támogatásból finanszíroztuk. 

A projekt megvalósulása során elért 
eredményeink beépülnek napi pedagógiai 
munkánkba és segítik a továbbgondolko-
dást, biztosítják a feltételeket a gond-
jainkra bízott gyermekek neveléséhez-fej- 
lesztéséhez. Tekintettel arra, hogy pályá-
zatunk utófinanszírozott, a fenntartó Ön-
kormányzat előlegezte meg számunkra 
a kiadások fedezését, melyet ezúton is 
köszönünk – mindannyiunk nevében. 
Köszönet továbbá a megvalósításban részt 

vett óvodapedagógusoknak, pedagógiai 
munkát segítő dajkáknak, asszisztensek-
nek, valamint pénzügyi vezetőknek – 
Reiczné Kalmár Viola, Hajnalné Somló 
Szilvia és Bublovics Attila /Tatabánya/ –, 
hogy tudásukkal, elkötelezettségükkel, 
munkájukkal segítették a projekt ered-
ményességét!

Menyhártné Tanai Edit 
óvodavezető /projektmenedzser
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VI. Csabrendeki Sportnap 
– IV. Csendes Péter Emléktorna

Az idei évben július 12-én került 
megrendezésre a Csabrendek FC által kiírt 
kispályás labdarúgó torna, ami már 4. éve 
Csendes Péter Emléktorna. Úgy gondolom, 
idén is sikerült méltón emlékezni Péterre. 
Köszönhető ez a szombati szép időjárásnak, 
a nevezett csoportoknak, és a sok-sok né-
zőnek. 

Turcsi József polgármester megnyitóját 
követően elkezdődött a sorsolás, majd a 
mérkőzések. 18 felnőtt férfi csapat, 2 női és 3 
gyerek csapat versenyzett egymással a torna 
során. Sok lendületes, izgalmas, a döntőhöz 
közeledve egyre forróbb hangulatú, de 
rendkívül sportszerű mérkőzést láthatott a 
közönség. 

A tornát ismét a Nyirád csapata nyerte, 
megvédve tavalyi és tavaly előtti bajnoki 
címüket is. A második az Elektronika 
(Ajka), harmadik helyen pedig a Papaszt-
hathopulosz (Gyalogék) csapata végzett, 
megvédve a házigazdák becsületét. Saját-
ságos módon a női kategóriában az FC női 
csapata asszonyok-lányok harca lett, akik 
színvonalas meccset játszottak egymással. 
Gyermek kategóriában az első helyen a 
Millennium FC, második az Arany Csapat, 
harmadik helyen Csabrendek FC csapata 
végzett. A legjobb kapus díját Kovács 

Richárd érdemelte ki. A Gólkirály címet 
Enyingi Márton vihette haza.
A mérkőzéseket követően került sor a 11-
es rúgó versenyre. A kapuban Arany Attila, 
Kovács Richárd és Szakos József védett.  

Ezt a versengést Bodó Szabolcs nyerte. 
A délután folyamán kulturális műsorok 

színesítették a rendezvényt. 13 órától 
Karaoke versenybe nevezhettek az éne-
kelni vágyók. Voltak, akik szólóban, 
duettben, de voltak, akik csoportban hal-
latták a hangjukat. A vicces, hangulatos 
versengést a bírálók egyöntetű döntése 
értelmében Ivány Richárd nyerte. A Rezgő 
Rezeda Citerazenekar Egyesület által 
megrendezett I. Országos Citera és Népi 
Ének Tábor táborzáró Gálaműsorát 
nagy örömünkre a Sportnap keretében 
tartotta meg. Így lehetősége adódott a 
népes közönségnek, hogy a kiváló oktatók 
és szorgalmas tanítványaik műsorát meg-
hallgassák. 

Az eredményhirdetés során az FC 
vezetősége ünnepélyesen örökös tagjai 
sorába választotta a község egykori 
legendás kapusát ,  PIHÉT (Németh 
János). 

A rendezvény üde színfoltja volt is-
mét a KID DANCE táncbemutatója, ami 
nagy sikert aratott. A táncosok sok éves 
részvételét az FC ez alkalommal egy 
kupával köszönte meg, amit a táncosok 
elnöke könnyes szemmel vett át. Nap-
közben a gyerekek sem unatkoztak, hisz 
légvárakat és különböző népi játékokat 
próbálhattak ki. 

A jó időben mindenkinek jól esett a 
hideg frissítő, amit a SILVER stábja 
biztosított. Arról pedig, hogy a csapatok 
ne maradjanak éhesek, Baráthné Kati 
néni és segítői gondoskodtak. Kora este 
köszönthettük a színpadon a környéken 
egyre népszerűbb MVP rap csapatot, 
akik remek hangulatot teremtettek az 
est további folytatásához. Sajnos, várva-
várt sztárvendégeink, Suzy és Jolly nem 
érkezett meg, hogy feltegyék e remek nap 
végére a koronát. Így ez a hálás feladat a 
Chili Bulizenekarnak jutott, akik hajnalig 
húzták a talp alá valót. 

A rendezvény támogatói voltak: 
Csabrendek Község Önkormányzata, 

KÖZSER, Rezgő Rezeda Citerazenekar, 
Kacagó Gerle Népdalkör, KID DANCE 
Egyesület, MVP, Községi Könyvtár és 
Művelődési Ház, Fanyűvő Népi játékok, 
Piroska Vegyeskereskedés, Francia Pékség, 
SILVER Söröző, Baráthné Kati néni és 
csapata, Hoffman Pince, Pöltl Laci bácsi, 
Molnár Zoltán, Horváth Imre, és még sokan 
mások. Külön köszönet a játékvezetőknek!

Mógerné M. Ildikó 

Az állampapírok jelentik a legbiz-
tonságosabb és az egyik legmagasabb 
hozamú befektetési lehetőséget, ugyanis 
az állam biztos pénzügyi partner min-
denki számára. 

Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke tel-
jes összegére, valamint az esedékes 
kamatokra – értékhatártól függetlenül 
– teljes körű az állami garancia. Nincs 
forgalmazó kockázat sem, hiszen a for-
galmazó Magyar Államkincstár 100 
százalékban állami tulajdonú szervezet. 
A Magyar Államkincstár állampapír 
forgalmazó ügyfélszolgálatain igen vál- 
tozatos állampapír kínálatból lehet vá-
lasztani. (A teljes tájékoztató a www.
csabrendek.hu oldalon az Aktuális me-
nüpont alatt olvasható.)

Állampapír befektetések  
a Magyar Államkincstárban
MÁK sajtóközleménye

Templomunk védőszentjének, Szent 
Lőrincnek ünnepe augusztus 10-én, 
vasárnap lesz községünkben. A 10 
órakor kezdődő ünnepi szentmisére 
szeretettel várom a helyi lakosokat, 
elszármazottakat, a vendégségbe 
érkező rokonokat egyaránt.

Mezei András atya

BÚCSÚI TÁNCOS 
RENDEZVÉNYEK

Helyszín: 
Party-sátor 

a Községháza mögötti téren

2014. 08. 09., szombat 22 órától 
CHILI Buli

2014. 08. 10., vasárnap 20 órától 
Gyerek disco, 

22 óra CHILI Buli 
+ 23 órakor Sztárvendég: 

NÓTÁR MARY
Mindenkit sok szeretettel vár 

a Csabrendek FC!

CSABRENDEKI 
BÚCSÚ 
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata
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RENZOL Dekor Reklámstúdió
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 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

I. Országos Citera és Népi Ének 
Tábor községünkben

A Rezgő Rezeda Citerazenekar Egyesü-
let szervezésében július első hetében került 
sor a népzenei táborra. A korábbi citera 
táborokhoz képest voltak változások, a 
Községi Könyvtár és Művelődési Ház volt a 
helyszín, új oktatókat ismerhettünk meg és 
a helyi résztvevőkön túl más településekről 
is érkeztek vendégek.

Az 5 nap folyamán több csoportban zaj-
lott a munka. Az énekes csoport vezetője 
Szerencsi Zsuzsanna Tiszakécskéről érke- 
zett hozzánk. Ő a tiszakécskei Kék Nefe- 
lejcs Citerazenekar vezetője és a Zengő 
Citerazenekar tagja. Számos elismeréssel 
büszkélkedhet. Jelenleg a kecskeméti 
Református Általános Iskola pedagógusa, 
ahol citera, ének és táncórákat tart. Ve-
zetésével a csoport három tájegység – 
Szatmár megye, Kiskunság és Kecskemét 

környéke, Nagykunság – dalaival ismer-
kedhetett meg. Az énekes csoport tagjai 
voltak: Hoffman Andrea, Szabóné Bátorfi 
Mária (Nova), Gubinecz Ákos (Nova), 
Gáspár-Szabó Éva, Baráth Sándorné, 
Kizmus Magdolna, Baráth Józsefné.

A Rezgő Rezeda Citerazenekar gyermek 
és felnőtt csoportjainak továbbképzése 
Krajcsó Bence vezetésével történt. Bence 
Vésztőről érkezett. 2012-ben egyedüli 
citerásként jutott be a közmédia által 
megrendezett „Fölszállott a páva” televíziós 
tehetségkutató élő adásaiba és a verseny 
különdíjasa lett. Szakmai tevékenységét a 
Magyar Köztársaság 2013. augusztus 20-i 
ünnepségén a „Népművészet Ifjú Mestere” 
miniszteri kitüntetéssel ismerte el.

Az ő vezetésével a gyermek csoport 
Bartók Béla kezdeti, 1910-es évekbeli 
gyűjtéséből válogatott Endrőd és Vésztő 
települések dalait tanulták meg a hét fo-
lyamán. A csoport tagjai voltak: Bujtor 
Eszter, Pordán Rebeka, Hamulecz Dóra, 
Bujtor Péter, Pordán Levente, Polgár Pat-

rícia és Görhes Veronika. A citerazenekar 
felnőtt csoportja szintén Békési dallamokat 
tanult, Bartók Béla gyűjtéséből, Doboz, 
Endrőd és Vésztő községekből. A csoport 
tagjai: Pöltl Lászlóné, Pál Lőrincné, 
He tye i  Józse fné ,  Bu j torné  Hetye i 
Hajnalka, Rádliné Pál Györgyi, Tarrné 
Bardon Zsuzsanna és Mezeiné Németh 
Erzsébet.

A kezdő citerások oktatását a tábor során 
a községünkben ismert Szilágyi Franciska, 
a Kacagó Gerle Népdalkör vezetője, a 
Rezgő Rezeda Citerazenekar Felnőtt és 
Gyermek csoportjának szakmai vezetője 
végezte. Franciska 1998-ban az Országos 
„Ki-mit tud” középdöntőse volt, 
négyszeres Országos Arany mi-
nősítéssel és a Durindó Nem- 
zetközi Verseny aranyminősíté-

sével rendelkezik. A tanulók si-
keresen sajátították el a citerázás 
kezdeti lépéseit. Legtöbb vidéki 
vendégünk ebbe a csoportba 
érkezett: Tóth János és Kovács 
Barbara (Vasboldogasszony), 
Bóna Klára Katalin és Bóna 
Péter Norbert (Csorna), Baráth 
C s e n g e  é s  M a r t o n  L a j o s 
Rajmund kezdő citerások voltak 
a községünkből. Az intenzív szakmai 
munkát kézműves foglalkozások, sok-sok 
beszélgetés, örömzenélés és kirándulás 
(Sümegi Vár és Várjáték megtekintése) 
színesítette. A pénteki táborzáró est az 
esőzések miatt nem tábortűz mellett zaj-
lott. Ez alkalommal a citerások körében 
köszönthettük a Gyenesdiási Négyes 
és vendégüket, akik ez alkalommal kis 
műsorral kedveskedtek a táborozóknak. 
Majd búcsúzóként közös örömzenélés. 
A táborzáró Gálaműsor bemutatására a 
szombati csabrendeki Sportnap kulturális 
blokkjában került sor. A műsor ez alkalom-

mal kiegészült Szerencsi Zsuzsanna és 
Krajcsó Bence oktatók egyéni bemutatkozó 
előadásával és Franciskával kiegészülve 
a három oktató közös produkciójával. 
A nagysikerű gálaműsort Galga menti 
dalok bemutatása zárta, amelyben a tábor 
összes résztvevője szerepelt. Köszönjük 
a támogatást, a segítséget mindazoknak, 
akik közreműködtek a tábor eredményes 
megvalósításában: Csabrendek Község 
Önkormányzata, Közszolgáltató Szervezet, 
Csabrendek, Köszer - Konyha, Sümeg Vár, 
Csabrendeki Pékárú Bolt, Mütesz Kft.

Reméljük, hogy mindenki sok új tudással, 
szép emlékekkel tért haza. Jövőre újra 
találkozunk! 

Bujtorné Hetyei Hajnalka 
és Mógerné Ildikó


