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Nemzeti Összetartozás Napja

„Titokzatos messzeségben istent keres magyar hangja,
Régi honát, testvéreit - mást se tehet - siratgatja.
Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben,
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.”

(József Attila: Bús magyar éneke)

A Nemzeti Összetartozás Napján, 2014. június 4-én, 
kedden 18 órai kezdettel községi megemlékezést 

tartunk a Művelődési Házban. 

Az ünnepségen közösen emlékezünk 
nagyfödémesi testvéreinkkel. Várjuk minden hazafias 

érzelmű honfitársunk részvételét!

Anyák Hete rendezvények
Az idei év májusában már negyedik 

alkalommal, Anyák Napját követő héten 
került megrendezésre községünkben 
Anyák Hete programsorozatunk a Védőnői 
Szolgálat és a Művelődési Ház közös 
szervezésében.

Május 5-én az Ünnepélyes Rózsa ületetés 
alkalmával újabb virágágyást ültettünk tele 
19 tő rózsával a 2013-ban született csab-
rendeki gyermekek számára a Magyar 

utca végén. Örömünkre szolgált, hogy e 
nemes gesztus a lakosság körében is nagy 
népszerűségnek örvend. Hívásunkra minden 
alkalommal sokan érkeznek. Az ültetést 
követően az óvoda udvarán játszhattak, 
beszélgettek a résztvevők. A hét további 

napjaiban minden délután 16 órától 
érdekes, izgalmas előadásokon vehettek 
részt az érdeklődők. Volt német nyelvű 
foglalkozás, tájékoztató készségfejlesztő 
játékokról, babamasszázs, a KRIO In-
tézet (Őssejtbank) ismertetője, moz-
gásfejlődésről és babahordozásról szóló 
tájékoztató, Ringató – zenei foglalkozás 
és Forever Living termékek bemutatása. 
A programsorozatot szombaton délután 
Játszóház zárta ingyenes légvárral. 

Köszönjük a segítséget a Rósza ültetés 
megvalósításában a KÖZSZER dolgozói-
nak, Baráth Lajos asztalosnak és a Pleiweisz 
házaspárnak!

Mógerné M. Ildikó

Tájékoztató a 2014. 
április 24-i Képviselõ-
testületi ülésekrõl

NAPIREND ELŐTT
Turcsi József polgármester tájékoztatta 

a jelenlévőket a korábbi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekről, a lejárt ha-
táridejű határozatok teljesítéséről 

NAPIREND
1. A Tapolcai Rendőrkapitányság, Sümeg 

Rendőrőrs parancsnoka, Makkos Róbert 
rendőr alezredes beszámolója Csabrendek 
településen a közrend, közbiztonság hely-
zetéről a 2013-as esztendőben 

2. Egyesületek, civil szervezetek be-
számolói a 2013. évi tevékenységről: Kid 
Dance Egyesület, Önkéntes Tűzoltó és Pol- 
gárőr Egyesület, Csabrendek-Sümeg Sport-
horgász Egyesület, Rezgő Rezeda Citera-
zenekar, Galamb- és Kisállattenyésztő 
Egyesület, 

3. Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása az 
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

4. Csabrendek község Önkormányzata 
2014. évi Közbeszerzési tervéről döntés

5. 2013. évben lefolytatott, a 2012. évi 
költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról 
készült belső ellenőrzési jelentés megtár-
gyalása, elfogadása. 

6. Hozzájárulás az E.ON Közép-du-
nántúli Gázhálózati Zrt. használati jog 
bejegyzéséhez a Csabrendek 055/6 hrsz-ú 
ingatlanra 

7. A Csabrendeki Általános Iskola 2014. 
évi intézményi átszervezéséről döntés. 
Az iskola szakmai alapdokumentumának 
módosítása

8. Csabrendek községben térfigyelő 
rendszer kiépítésére pályázat benyújtásáról 
döntés 

9. Önkormányzati lakások lakásbérleti 
szerződés meghosszabbításáról döntés

5 együttes
1. Csabrendeki Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi zárszámadásának meg-
tárgyalása 

2. Tájékoztató a kötelező felvételt 
biztosító iskolák 2014/2015. tanévre vo-
natkozó felvétel körzetéről
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Petanque 
pálya átadó

2014. május 13-án ünnepélyes keretek 
között, hivatalosan is átadásra került a 
községi Petanque-pálya. A község Ön-
kormányzata úgy gondolta, hogy a pálya 
elkészítésével, e sport közösségépítő funk-
cióját szem előtt tartva, újabb szabadidős 
lehetőséget teremt lakosságának. Reméljük, 
hogy településünkön is életre kel egy 
csoport, melyben fiatalok és idősebbek 
egyaránt részt vállalnak, együtt tanulják e 
játékot.

Figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a 2014. május 17-re tervezett Tűzoltó 
verseny technikai okok miatt elmaradt. 

A verseny következő időpontja 2014. 
június 14., szombat.

Kedves Csabrendeki lakók!
Május utolsó hetében hétfőtől péntekig 

könyvbörzét tartok a könyvtárba, a 
könyvtár nyitvatartási ideje alatt! 

Az idén márciusban lezajlott több he-
tes könyvtári leltár során, sajnos több 
könyvet is selejteznünk kellet. Ezeket a 
könyveket jelképes összegekért börzére 
bocsátom, a fizikailag sérült, rongálódott 
könyveket 50 Ft-os, az ép, de elavult 
könyveket 150 Ft-os áron!

A választék nagy, érdemes időt szakítani 
a válogatásra!

A könyvbörze időpontja: 
2014. május 26-30.

A könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő: 8-16 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 10-18 óra
Csütörtök: 8-16 óra
Péntek: 8-16 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Farkas Szabina Judit könyvtáros

„Szent Iván éji varázslat” 
– a Kenyeres-tanyán

Igazi feltöltődés a természetben a nyári 
napforduló közeledtével: 2014. június 21-
én, szombat 14 órától a község határában.

Ízelítő a programból:
–  Gyógynövénytúra Takács Feri bácsi 

gyógynövény szakértő vezetésével
–  Bio asztal, reformkonyha Scher Zol-

tánné Marika közreműködésével
–  meditáció, lelki felfrissülés Pintér Krisz-

tina természetgyógyász vezetésével

A rendezvény támogatója: Csabrendek 
Község Önkormányzata

A részvétel díjtalan.

Mindenkit sok szeretettel vár a rendez-
vény háziasszonya: 

Kenyeres Károlyné családi gazdálkodó

Könyvbörze a könyvtárban!
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II. Országos Népzenei Találkozó

2014. május 31-én nagyszabású népzenei 
találkozónak ad otthon a helyi Művelődési 
Ház. A tavalyi évben megrendezett Be-
tyáros Népzenei Találkozót követően az 
idei alkalommal még több résztvevő sze-
replésével, három kategóriában – népzenei 
csoport, népdalkör, szólista – kerül meg-
rendezésre a rendezvény. 

A minőségi népzenét a következő mi-
nősített, többszörös díjazott fellépők biz-
tosítják: Borbélyné Németh Zsuzsanna- 
Cserszegtomaj, Margaréta asszonykórus 
– Zomba, Adorjánházi asszonykórus, 
Dallamvarázs népdalkör Gecse, Répce-
menti Férfikar – Bük, Kunfehértói Csa-
logány Citerazenekar – Kunfehértó, Szi-
várvány Citerazenekar – Mezőtúr, Szili 
Linkó Zenekar és szólista Szil, Szilaj 

Citerazenekar – Kiskunhalas, Vad-
rózsa citerazenekar – Várpalota, 
Gyenesdiás dalárda, Tulipán Trió 
– Budaörs, Gyenesdiás szólista, 
Piros Rózsa Dalkör – Budaörs, 
Gyöngyösi Lászlóné – Budaörs, 
Kartal Asszonykórus, Rozmaring 
vegyes éneklőcsoport – Felsőszel 
– Szlovákia, Községi Népdalkör 
Egyesület – Vasboldogasszony, Szabó 

Róbert – Simontornya, Kovács Zoltán – 
Budaörs, Hetyei Daloskör – Egyházashetye, 
SOZZVA – kvintet – Egyházashetye, Dicső 
Adrienne – Nagykovácsi

A rendezvényt a Mese-Domb Óvoda és 
Bölcsőde csoportja, óvodás néptáncosok, 
Miklósi-Sikes Kinga népdalénekes, Kaca-
gó Gerlen Népdalkör, Rezgő Rezeda Ci-
terazenekar gyermek és felnőtt csoportja 
valamint a Sümegi Néptánccsoport mű-
sora színesíti. A nap folyamán kísérő 
programok: lovaglási lehetőség Topár Zsolt 
terápiás lovasoktató jóvoltából, Fanyűvő - 
Népi Játszótér, kézzel készített ajándékok, 
kürtőskalács, pop-corn, fagyi, Silver-büfé.

Minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel 
várunk!

Pünkösdi 
határjárás

2014. június 9-én, Pünkösdhétfőn ke-
rékpáros túrát szervezünk ifj. Vasuta Gábor 
természetfotós által „felfedezett” 200 éves 
Tölgy megkeresésére. 

Gyülekező: 
12:45 től a Művelődési Háznál. 
Indulás: 13 órakor. 
Részvétel: szabályosan felszerelt kerék-

pár, láthatósági mellény, zárt, könnyű 
öltözet, kullancsriasztó és egy kis elemózsia. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Újabb elismerés
A Magyar Népművelők Egyesülete 

felhívására, a Kultúrházak éjjel-nappal 
2014 országos programsorozat keretében 
meghirdetett „Az én kultúrházam” pályá-
zatra beküldött írásával Csíkné Bardon 
Réka első helyezést ért el. A méltatásban 
kiemelték, hogy írásában bemutatta, hogy 
egy művelődési intézmény, és az abban 
zajló kézműves kör, miként tud egyszerre 
több generáció számára is olyan közösséget 
nyújtani, melyet napról-napra várnak, me-
lyek napról-napra feltöltik az embert csupa 
derűvel és életkedvvel. Réka tehát nem 
csak csuhéfonó mesterségével, patkolt to-
jásaival, de ékesszólásával is elismerést 
vívott ki magának. Ezúton is sok szeretettel 
gratulálunk. Az alábbiakban részletet ol-
vashatnak díjazott írásából:

„Kultúr-házi”gondolatok
Kispanni
Anya ma megint a „művház”-ba megy. 

Szeretem, amikor Anya ott van a nénikkel, 
mert akkor Apa vigyáz rám. Ma korán 
bezárja a kovácsműhelyét. Ilyenkor én 
is segíthetek Apa kalapácsait a helyükre 
tenni. Ovi után aztán bepakoljuk az autóba 
Anya dolgait: Apa viszi a nehéz kosarat a 

kalapácsokkal, deszkákkal, törölközőkkel. 
Anya a szatyrot fogja. Nekem azt nem sza-
bad: abban szögek vannak, ollók és más 
bökős dolgok. A csuhés zsákot vihetem én! 
Arra nagyon jó ráugrálni, de Anya nem 
szeret: „Kispanni, könnyen kilyukad az a 
zsák” - mondja. És különben is sietnünk kell, 
mert várják a nénik, 
akiket csuhéfonásra 
tanít.

Amíg Anya a né-
nikkel dolgozik a 
klubteremben, addig 
mi Apával a szomszéd 
helyiségbe, a könyv-
tárba megyünk. Ott 
nagyon  sok  s zép 
könyv van. Apával 
leülünk a kicsi piros 
székekre, és olvasunk. 
Apa vicces a kicsi 
széken, és a lábát se 
tudja bedugni rende-
sen az asztal alá, 
de az én Apukám a 
legokosabb, és na-
gyon mulatságos, 
ahogy olvas nekem!

A sok könyv Ildi 
nénié. Ildi néni na-

gyon kedves, de azt mondta, csak akkor 
vihetünk haza új könyvet, ha visszahozzuk, 
amit már kiolvastunk.

Anyához bekukucskálok néha, adok egy 
puszit neki, és megmutatom, milyen me-
sekönyvet találtam... és van ott egy néni, 
akitől mindig kapok valamilyen finomságot!

Fotó: ifj. Vasuta Gábor
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Dicsõ eredmény 
Nagyfödémesen

Május 16-án, pénteken az idei 
mesevetélkedő legjobb csabrendeki 
csapata, a 4. osztályos tanulókból álló 
Verhetetlen Négyes képviselte községünket 
a nagyfödémesi mesevetélkedőn. 

A verseny témájához – Felvidéki várak – 
kapcsolódóan gyermekeink egy különleges 
meglepetéssel készültek. Felvezetésként 
citerás, énekes előadást adtak elő a többiek 
nagy elismerésére. 

A nagyon jól szervezett, izgalmas és 
kifejezetten izzasztó feladatok komoly 
próbatétel elé állították a mezőnyt. 

A verseny vége felé a mieink az 5. 
helyen álltak, de az utolsó, póker jellegű 
pontszerző feladatban szépítettek. Így az 
előkelő második helyet érdemelték ki. A 
kellemes vacsora után, kissé elfáradva, 
de élményekben gazdagodva indulta haza 
küldöttségünk. 

Ezúton is sok szeretettel gratulálunk!
Mógerné M. Ildikó

MEGHÍVÓ
2014. május 28-án, szerdán 18 órai 

kezdettel a Kisfaludy Sándor Gimnázium, 
Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói és 
tanárai Növendékhangversenyt tartanak 
községünkben. 

A hangverseny alkalmával minden 
csabrendeki zeneiskolás tanuló is számot ad 
tudásáról. Tiszteljük meg a fiatalokat azzal, 
hogy meghallgatjuk bemutatójukat, hiszen 
az általános iskolai tanulmányok mellett 
igen nagy kitartást és feladatot jelent az, 
hogy teljesítenek a zenei fejlődés terén is.

Minden érdeklődőt sok szeretettel 
várunk!

Felhívás!
Kedves csabrendeki Lakosok!

Keressük községünk Legtisztább, 
Legvirágosabb Portáját!! Június végétől 
szeptember közepéig egy három 
fős bizottság kíséri figyelemmel a la-
kóingatlanok és ezt által községünk 
szépülését. Eredményhirdetés szeptem-
ber végén, a Szent Mihály Napi Szüret 
alkalmával lesz szeptember 27-én. Az 
első három helyezett értékes jutalomban 
részesül. A program fő támogatója A 
„Kiskertem” Virág- és Gazdabolt, Fa-
iskolai. Áruda.

Virágosításra fel!


