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Településünkön (Nyirespusztát és Nagytárkánypusztát is beleértve) 2441 szavazóból csak 877 szavazó ment el 
szavazni. Ebből az érvényes szavazatok száma 837, érvénytelen szavazat 40. 

A Választás végeredménye számokban Csabrendek községben:

Polgármesterjelöltek
A JELÖLT NEVE JELÖLŐ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT %

 1 Turcsi József FIDESZ-KDNP   683  81.6 %
 2 Sümegi János Független jelölt   154  18.4 %

Képviselőjelöltek
A JELÖLT NEVE JELÖLŐ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT 

 5 Auer László Független jelölt    444
 2 Könnyid István FIDESZ-KDNP  385
 4 Menyhártné Tanai Edit Független jelölt  335
 12 Kiss Sándor Független jelölt  323
 6 Baráth József FIDESZ-KDNP  299
 10 Mezei József FIDESZ-KDNP  293
 15 Pöltl József Lászlóné Független jelölt  292
 3 Hegedüs Ákos Zsolt Független jelölt  239
 9 Dr. Bakosi Zoltán Független jelölt  237
 7 Kenyeres Károlyné Független jelölt  215
 14 Farkasné Horváth Ildikó JOBBIK  185
 1 Kovács Richárd Független jelölt  171
 16 Csendes Zoltán Független jelölt  160
 18 Komendánt Sándor Független jelölt  141
 8 Sümegi János Független jelölt  127
 17 Kiss Ervin Független jelölt  97
 11 Pleiveisz Róbert Független jelölt  76
 13 Molnár Petra Független jelölt  75

A polgármesteri tisztség betöltésére a következő öt évre ismét Turcsi József kapott lehetőséget 683 szavazattal. 
Sümegi János polgármester jelölt 154 szavazatot kapott, ami az összes leadott szavazat 18,4 %-a.

A 18 képviselőjelölt közül a következő 6 fő került be a testületbe:
Auer László független jelölt  444 szavazat
Baráth József FIDESZ-KDNP  299 szavazat
Kiss Sándor független jelölt  323 szavazat
Könnyid István FIDESZ-KDNP  385 szavazat
Menyhártné Tanai Edit független jelölt  335 szavazat
Mezei József FIDESZ-KDNP  293 szavazat

Gratulálunk Turcsi József polgármesternek és a bejutott képviselőknek! Az elkövetkezendő öt évre eredményes 
munkát, jó egészséget kívánunk a község élén!

Az Október 12-i választás  
eredményei Csabrendeken
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Vágner Gábor Országos 2. helyezés
Bizonyára sokan ismerik ifj. Vágner 

Gábor csabrendeki lakost, de szeretnénk 
őt bemutatni, mint a rallycross magyar 
bajnokság abszolút 2. helyezettjét (1600 

cm3-ig). Ugyan is 2014. október 5-én Nyi-
rádon méltán állhatott a dobogó 2. fokára. 
De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük 
csak a legelején, hogy is jutott el idáig.

Gyermekkora óta az autók szerelmese, 
családjával rendszeresen eljártak a kör-
nyékbeli versenyekre. Már ekkor magával 
ragadta a rajtrácson dübörgő motorok 

hangja, a benzin illata, az előzések, bo- 
rulások látványa. Mindig is tudta autó-
versenyző szeretne lenni. A követendő példa 
a családon belül is adott volt számára Tomor 
István „Öcsi” személyében. Tanulmányait 
is céltudatosan ez irányba terelte. Érettségi 
után autószerelőként végzett, szakmai 
gyakorlatát Tapolcán a Suzukinál töltötte. 
Jelenleg a győri Audi gyárban dolgozik. Ő 
Vágner Gábor. És mi is az a rallcross? A 
rallycross egy olyan gyorsasági körverseny, 
amely épített pályán, részben szilárd 
burkolatú pályatesten kerül megrendezésre. 
Ezáltal rendkívül izgalmas, élvezhető a 
nézők számára. Lebonyolítása: időmérő, 
3 selejtező, döntő. A döntőbe jutottak he-
lyezésük alapján pontokat kapnak, melyek 
alapján a szezon végén kialakul a végső 
sorrend.

Gábor 2010-ben vásárolta meg azt a 
Suzuki Swift GTI személygépkocsit, me-
lyet önerőből versenyautóvá alakított. Így 
már adott volt egy versenyautó, egy fiatal 
elszánt pilóta, s kezdődhetett a 2011-
es rallycross versenyszezon. Ez az év a 
tanulás a tapasztalatszerzés éve volt, melyet 
sikerült végigautózni és a 7. helyen zárni. 
A 2012-es és a 2013-as években sajnos 
anyagi problémák miatt nem tudott minden 
futamon rajthoz állni.

Az idei évad húsvétkor Máriapócson 
kezdődött, ahol a technikai problémák 
és balszerencse ellenére sikerült mégis 

a 6. helyet elcsípnie. A következő három 
futamnak Nyirád, Máriapócs és az ausztriai 
Fuglau adott otthont. Mindhárom verseny 
zökkenőmentesen zajlott, s mindháromszor 
a dobogó 3. fokára állhatott. Az 5. helyszín 
Kakucs, ahol Gábor az első selejtezőben 
megmutatta az autó „hasát” a közönségnek. 
A balesetből adódó harci sebeket a so-
főrön és az autón is orvosolták. Hála az 
összehangolt csapatmunkának ismét sikerült 
rajthoz állni és a 14. helyen zárni a futamot. 
A Nagydobosi verseny elmaradt, helyette 
Nyirádon rendeztek egy dupla fordulót, 
melyek egyben a szezonzárók is voltak. Ez 
kedvezett Gábornak, hisz a Nyirádi katlan 
a kedvence, s az autója is kifogástalanul 
működött. Ennek köszönhetően szombaton 
a 3., vasárnap az 1. helyen végzett. Így 
összességében kategóriájában (1400 cm3-
ig) mind a 15 versenytársat maga mögött 
hagyva az első helyen végzett, és abszolút 
(1600 cm3-ig) 2. helyen zárta az évet a 28 
indulóból.

A következő évre kívánunk sok erőt és 
kitartást. 

Az eddig elért eredményekhez nem csak 
neki gratulálunk, hanem mindazoknak 
is köszönetet mondunk, akik mindezt 
lehetővé tették: a családnak, a remek 
szerelő teamnek és a támogatóknak. A 
facebook-on is nyomon követhetik Gábor 
sikereit: Vágner Rallycross Team oldalon. 
Lehetőségünkhöz mérten támogassuk 
őt! Már az is jól eső érzéssel töltené el, 
ha a közeli Nyirádi pályán minél többen 
szurkolnánk érte.

Alakuló ülés
Október 21-én, kedden 17 órakor került megtartásra a helyi 

Képviselő-testület Alakuló ülése.
Napirend előtt Hoffmann Béla a helyi Választási Bizottság 

elnöke tájékoztatót tartott a választás menetéről, eredményéről. 
A napirend elfogadását követően megtörtént a képviselők es-
kütétele, a polgármester eskütétele és programjának ismertetése. 
Titkos szavazással megválasztották az alpolgármestert Auer 
László személyében, aki szintén esküt tett. A törvény adta ke-
retszámoknak megfelelően megállapításra került a polgármester 
és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének összege. 
Megválasztották az Ügyrendi Bizottság tagjait, melynek elnöke 
Könnyid István, tagjai Kiss Sándor és Menyhártné Tanai Edit; a 
Pénzügyi Bizottság tagjait, melynek elnöke Mezei József, tagjai 
Kiss Sándor és Baráth József. A napirendi pontok megtárgyalása 
és elfogadása után szerény fogadást tartott a Testület a megjelent 
lakosság részére.

Az alábbiakban olvasható Turcsi József polgármester programja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt megköszönjem Önöknek, 

hogy eljöttek az Önkormányzat alakuló ülésére. Ezt sokszor hal-

lani beszédek elején, ám többnek szánom puszta udvariassági 
fordulatnál. Nem csak engem tisztelnek meg ugyanis azzal, hogy 
kíváncsiak arra, mit gondolok, merre kellene haladnia a következő 
években a településünknek. Megtisztelik ezzel a településünket is, 
és azt a nagy múltú hagyományt, hogy a saját közösségünk ügyei 
iránt érdeklődünk, közös ügyeinkben meghallgatjuk egymást, és 
közösen határozzuk meg a követendő irányokat. 

Ismét túl vagyunk egy választáson, igaz talán sokan még a 
kampányban elhangzottakat elemzik. Sajnos a választópolgároknak 
csak a 36 %-a élt a szavazás lehetőségével. Pedig őseink nem 
egyszer az életüket áldozták fel azért, hogy utódaik szabadon, 
önállóan határozhassák meg hogyan akarnak élni. Talán irántuk 
való tiszteletből is kötelességünk lenne, hogy komolyan vegyük 
magát a szavazás intézményét. Akik nem mentek el szavazni ne 
vegyék sértésnek, inkább megfontolandónak ezt a gondolatot. Akik 
pedig elmentek azoknak még nagyobb köszönet, hogy döntést 
hoztak a jövőnkről.

Köszönettel tartozom Önöknek, akik szavazatukkal bizalmat 
szavaztak nekem és a velem egy választási szövetségben indu-
lóknak. Ígérem a nevükben is, hogy a bizalmukkal élni és nem 
visszaélni fogunk. Igaz tudjuk a település élete, intézményeinek 
működése, a település fejlődése nemcsak pár napi lelkesedés 
lendületétől függ, hanem hosszú-hosszú hétköznapok küzdelmes 

Folytatás a 3. oldalon
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Alakuló ülés

munkájának eredménye. Eddig is és ezután 
is törekszünk a kitűzött feladatokat, célokat, 
legjobb tudásunk szerint megoldani.

Azt is tudom már, hogy akármilyen utat is 
választunk, mindig lesznek, akik azt fogják 
mondani tévedtünk. Mindig lesznek majd 
olyan nehézségek, mikor azt fogjuk hinni, 

talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. 
Azt gondolom, hogy az út kiválasztása és 
követése a végsőkig nagy bátorságot kíván. 
Ehhez az Önök bizalmát megkaptuk, de 
emellett az együttműködésükre, javasla-
taikra, építő kritikájukra a jövőben is szá-
mítunk.

Ismertetném Önökkel, hogy mit szeret-
nénk a következő öt évben – hiszen most 
már öt évről beszélünk – a közösségünkben 
megvalósítani. 

Szeretnénk, hogy községünknek olyan 
nyugdíjasklubja legyen, ami az aktív és  
minőségi együttlétet szolgálja. Ezért na- 
gyon fontosnak tartjuk és ebben a ciklus-
ban szeretnénk megvalósítani, hogy a 
nyugdíjasoknak egy erre a célra megfelelő 
és alkalmas épület álljon rendelkezésre 
(ÖNO épület). 

A meglévő orvosi rendelőknek helyet adó 
épület átalakításával szeretnénk biztosítani, 
hogy az egészségügyi alapellátások egy 
helyen váljanak elérhetővé a lakosság szá-
mára.

Az óvoda bővítése, a FORFA iskolaépület 
helyett új épület építése. Az új generáció 
fejlődése, gyermekeink, unokáink felcsepe-
redése közös ügyünk, és ők igazán meg- 
érdemlik, hogy a lehető legjobb körülmé-
nyeket biztosítsuk számukra.

A közvilágítás és az úthálózat fejlesz-
tése. Azt hiszem, senkinek sem kell magya-
ráznom, miért fontos, hogy a helyenként 
riasztó állapotban lévő, kráterekkel szag-
gatott utakat és a világítási rendszert terv-
szerűen megújítsuk.

(Közvilágítás energiatakarékos átalakí-
tása, utcák felújítása: Zrínyi u., Hóvirág 
u., Ibolya u., Petőfi u., Rákóczi u., Nagy-
tárkánypuszta)  

Felszíni csapadékvíz elvezetés tervezése

A polgárőrség fejlesztése. A közbiztonság 
erősítése valamennyi 
itt élő, jó szándékú 
lakó számára fontos. 
Ahol nincsenek bizton-
s á g b a n  a z  a n y a g i 
javak, ott nemcsak a 
már meglévőkért való 
szorongás nő meg, de 
a vállalkozói kedv is 
megcsappan. Senkinek 
sincs kedve olyasmiért 
dolgozni, amit aztán 
nem tud megvédeni. A 
kedvezmények további 
bővítésével szeretnénk 

elősegíteni a polgárőrség létszámának 
emelkedését, és eszközparkjának javítá-
sával, illetve térfigyelő kamerák felszere-
lésével megteremteni azt az alapot, amire a 
község gyarapodását építeni lehet.

Vállalkozói fórumot szeretnénk indítani 
az itt lakók részére. Sokan vannak közü-
lünk, akik jó ötletekkel és tetterővel vannak 
tele, ám nem ismerik a vállalkozóvá vá-
lás csínját-bínját, és ezért nem, vagy 
nem megfelelően fognak hozzá terveik 
gyakorlatba ültetéséhez. Ezért olyan tapasz-
talt szakértőket szeretnénk felkérni, akik 
azokra a gyakorlati kérdésekre adják meg a 
választ, amivel egy vállalkozás találkozhat.

Temetők felújítása: Nagytárkánypuszta, 
Nyirespuszta (ravatalozó, illemhely kiala-
kítása) 

A Csabrendeki temető működési költ-
ségeihez hozzájárulás

Lakópark fejlesztése (közművesítés)

Településközpont fejlesztése, területren-
dezés (járdafelújítás, buszmegálló felújítás, 
zöldfelületek kialakítása, padok elhelyezé-
se)

Jóléti tavak, ill. a közpark környezeté- 
nek fejlesztése. (pihenőhely, kirándulási 
célpont, rendezvények helyszíne, szabadté-
ri szinpad, horgászat.)

Hatzky-kúria felújítása (nyílászárók cse-
réje, belső terek felújítása, művészeti oktatás 
céljára való alkalmazás, rendezvények, 
koncertek, zeneiskola.)

Nyirespusztai telep gazdasági célú fej- 
lesztése – összhangban a megalakult szo-
ciális szövetkezettel.

A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tovább 
fejlesztése (üzem kialakítása: ültetvények 
telepítése, magasabb kapacitású eszközök 
vásárlása, szakember alkalmazása, termelői 
bolt kialakítása)

A tájház kialakítása. Közös múltunk, 
őseink hagyományai adják ennek a helynek 
a tápanyagát. Ebből táplálkozik a jelen és 
a jövő. Lehetőséget kell biztosítani, hogy 
unokáink és az ő unokáik számára is elérhető 
legyen az a kincs, amit a nagyszüleink 
nagyszülei hagytak ránk.

Ami pedig magától értetődő: működtet-
jük az önkormányzat intézményrendszerét, 
magas színvonalon látjuk el azokat a fel-
adatokat, amelyek a hatáskörünkbe tartoz-
nak.

Ezek tehát azok a pontok, amelyeket a 
következő öt évben mindenképpen szük-
ségesnek tartok megvalósítani. 

Úgy gondolom, ezek járulhatnak hozzá 
a virágzó közösséghez, egy olyan kerthez, 
amelyben csak a gaz nem érzi jól magát. 
Úgy hiszem, van bennem erő és tapasztalat 
ahhoz, hogy ezt a kertet gondozzam. 

Bízom abban, hogy az Önök támogatására 
is számíthatok ennek a programnak a vég-
rehajtásában!

Én magam sokszor tapasztaltam az elmúlt 
négy évben, milyen nagyszerű emberek 
élnek itt. Rengeteg segítőkész emberrel 
találkoztam, akik önzetlenül vállaltak ma- 
gukra olyan feladatokat, amelyek a kö-
zösség javát szolgálták. Ezek az emberek: 
Önök. Szeretném megköszönni, hogy ta-
nácsaikkal, munkájukkal, a község ügyei 
iránt tanúsított érdeklődésükkel kivették a 
részüket a közügyekből. Polgármesterként 
mindez rengeteg erőt adott a mindennapi 
munka során. 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy 
az elmúlt tizenhét évben a szülőfalumat 
szolgálhattam. 

Úgy érzem, elég energia és lelkesedés 
van bennem ahhoz, hogy tudásommal és 
tapasztalatommal a következő öt évben 
is eredményesen munkálkodhassak a kö-
zösség érdekében.

Folytatás a 2. oldalról
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Országos Könyvtári Napok Csabrendeken is 
Találkoztunk Víg Balázs meseíróval

Az idei évben számos könyvtárhoz 
hasonlóan a Csabrendeki Könyvtár is több 
rendezvénnyel ünnepelte az Országos 
Könyvtári Napokat. 

Többek között 2014. október 15-én 
vendégünk lehetett Víg Balázs meseíró, 
aki elsősorban a község nagycsoportos 
óvodásainak és első osztályos tanulóinak 
hozta el a Móra Kiadónál megjelent me-
sekönyveit, interaktív előadását.

A Csabrendeki Könyvtár és Művelődési 
Ház színháztermében a gyerekek izgatottan 
várták a meglepetés előadást.

„Hahó! Hahó!...Kukucskált ki többször 
is Balázs a színpadi függöny mögül, hol 
jobbról, hol balról. Majd egyszer csak a 
színpad közepén előbújt, a közönség pedig 
jóízűen nevetett a fogorvosnak beöltözött 
vicces fiatal emberen. Mert, hogy Víg 
Balázs az egyik saját mesehőse, a rettegő 
fogorvos, azaz Fognyűvő doktor szerepébe 
bújt. Balázs így mutatkozott be, majd ol-
vasott fel könyvéből kisebb részletet a 
gyerekeknek. Aztán közösen beszélgettek 
Hugiról és Pajtiról, akik elmentek Fognyű-

vő doktorhoz, aki azonnal a szék alá bújt 
ijedtében, mert rettegett a gyerekektől. 
Beszélgettek még a fogmosás rejtelmeiről 
is, hogy hogyan is viselkedünk, amikor 
orvoshoz kell mennünk.

Balázs kérdésére a gyerekek rögtön ki-
találták, hogy melyik állatnak 
is lehet még sok-sok foga. A 
gyerekek hangosan kiáltották a 
krokodil nevét.

Balázzsal, az óvónénikkel és 
a tanítókkal együtt mindany- 
nyian zöld krokodillá válhat- 
tak, fogakat, pikkelyeket nö- 
veszthettek, és levegőjüket visz-
szafojtva, fogaikat összeszorítva 
mind bezöldülhettek, majd jól 
kifújhatták magukból a zöld 
krokodilt.

Az előadás alatt szinte végig 
jelen volt a kérdezz-felelek 
játék, és még a felnőttek is részt 
vehettek ebben a játékban. Az 
egy órás programot az önfeledt 
kacagás, a vidámság, az érdek-

lődés, a közös játék jellemezte. Meseírónk 
nagy hatással volt a kicsi emberekre, és 
ránk, felnőttekre is. 

Olyannyira, hogy az akkor a közönség 
soraiban ülő kisfiam az esti fogmosásnál a 
számára nem igazán kedvelt erős, mentolos 
ízű fogkrémmel mosott fogat az epres ízű 
helyett, mert mind mondta: „most ezt is 
kipróbálom anya!”

Farkas Szabina Judit 
könyvtáros

Meghívó
Az Iskolai Szülői Munkaközösség szeretettel meghívja Önt,  
partnerét és barátait a 2014. november 8-án, szombaton 19 órától tartandó  
szülők-nevelők báljára a csabrendeki Művelődési Házba!

Belépő 2800 Ft/fő, az alábbi vacsorával:
- Csáki rostélyos Aranyoroszlán módra,
- szezámmagos csirkemell-filé,
- sertés-sült Budapest módra,
- vegyes köret, vegyes savanyúság,
- házi sütemények

Fellép:  Zámbóné Farkas Nóra énekes
Zene:  Adrenalin Retró és Bulizenekar

Tombola fődíj: 
30 000 Ft értékű (bármire fordítható) vásárlási utalvány

A bál bevételét teljes egészében az iskolás gyermekek javára fordítjuk!

 Tisztelettel: Szülői Munkaközösség

Csuhéfonó újra
November 4-től, kedd esténként, 17 órá-

tól a Művelődési Ház klubhelyiségében 
újra indul a Rendeki Fonó, vezetője Csíkné 
Bardon Réka csuhéfonó, a Népművészet 
Ifjú Mestere. Sok szeretettel várjuk a Fonó 
régi tagjait és az új érdeklődőket.

Várjuk a községből a lakosság jelezését, 
hol tudnánk a csoport működéséhez ele-
gendő csuhét gyűjteni. 

Telefonszám: 06-20/3880-989.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a közvilágítás meghibásodását 
saját maguk is bejelenthetik a Sümegi 
K ö z s z o l g á l t a t ó  S z e r v e z e t n é l  a 
lampahiba@sumegkozszolg.hu e-mail 
címen vagy munkaidőben a 87/550-333 
telefonszámon.

Közvilágítási 
hibabejelentés

Iskolai Szülõi Munkaközösség Báljára
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Példás összefogás iskolánkért
Az elmúlt hónapokban több iskolán-

kat, gyermekeinket támogató civil kez-
deményezés valósult meg. 

Még a nyár folyamán újult meg iskolánk 
előkertje. A rendezés már nagyon időszerű 
volt, mert a több mint 10 éve telepített 

dísznövények elcsenevészesedtek, a kert az 
ápolatlanság benyomását keltette. 

A KÖZSZER dolgozói segítségével 
megtörtént a terep füvesítése, a virágtartók 
felújítása. A ládák beültetésében iskolánk 
takarító személyzete segédkezett. A több 
mint 100 beültetett egynyári virágot 

Feketéné Capári Szilviának köszönhetjük. 
A kialakított sziklakertbe Kiss Lajosné, Ica 
néni biztosította a növényeket. 

A gyakorlókert tápanyag utánpótlásához 
járult természetbeni adományával Kenyeres 
Károly és felesége Klári. A kertbe való 

kiszállítást Soós Zoltán biztosította. 
Köszönetünket ezúton fejezzük ki a két 
családnak!

Az iskolakezdést követően a Szülői 
Munkaközösség hathatós támogatásával 
papírgyűjtést szerveztünk. Kivitelezése 
két részletben zajlott. Első alkalommal 
több, mint 2 és fél tonnányi papírhulla-
dék gyűlt össze. Köszönjük minden 
szülőnek, nagyszülőnek, a Szülői 
Munkaközösség aktív tagjainak, 
akik hozzájárultak programunk sike-
réhez. A cikk írásakor a második 

részlet elszállításra vár. Hasonlóan nagy 
mennyiség várható, mint az első alka-
lommal.

Sikeresen indult az idei tanév üzem-
képtelen mobiltelefon és használtelem 
gyűjtési akciója is. Az igen lelkes alsós 
tanulóknak és osztályfőnökeiknek, vala-

mint a gyerekek szüleinek köszönhetően, 
néhány héten belül egy új lézernyomtatóval 
bővülhet iskolánk felszereltsége. A 
készüléket az úgynevezett, PontVelem 
programban nyertük, aktív részvételünkért! 
Ehhez a programhoz kapcsolódva kérem a 
falu minden lakójának segítségét! Akinek 
otthon rossz, üzemképtelen mobiltelefon 
van a birtokában, iskolánk tanulóinak, 
vagy közvetlenül a gyűjtést szervezőnek 
felajánlhatja! A gyűjtött készülékekért jó 
esetben kirándulást, hasznos játékokat 
nyerhetünk a gyerekek számára a ma-
gyarországi Samsung gyár jóvoltából! 
Segítségüket előre is Köszönjük!

Németh György tanító

Itthon vagy – Magyarország szeretlek – programról
Szeptember 27-én zajlott községünk Szüreti rendezvénye. A 

hagyományoktól eltérően, nem a Falunapi rendezvény keretein 
belül, hanem önállóan, a helyi és a magyar néphagyomány értékeinek 
bemutatásával együtt zajlott a Szüreti mulatság csatlakozva az 

országos „Itthon 
vagy – Magyar-
ország, szeretlek!” 
programokhoz is. 
Az esős ,  hűvös 
idő miatt sajnos el-
maradt a délelőtti 
kerékpártúra a 200 
éves Tölgyhöz és a 
régi malmokhoz. 

Szerencsére dél-
utánra, a Szent- 
mise és termény-

megáldás kezdetére javult az időjárás, olykor még a Nap is előbújt. 
Ekkor került sor a „Községünk legvirágosabb portája” című verseny 
eredményhirdetésére is. 

Az első helyezett: Kántor Miklós és Miklósné (Széchenyi tér), 
II. helyezett Spirk Veronika (Zrínyi u.), III. helyezet Kiss László és 
Kiss Lászlóné (Magyar u.). 

Eközben az arra látogatók ételt kaphattak a sátor alatt. A pa-
radicsomos káposztát főzött Baráthné Kati néni, amit ő és segítői 
szolgálták fel a vendégeknek. A büféről Csendes Zoltán és csapata 
gondoskodott. A jeles napon a fiatal lányok, asszonyok népies 
viseletet öltöttek, hogy még jobban felidézzék a szüretek hangulatát. 

Két órakor kezdődött a felvonulás, melyen részt vettek a Kid 
Dance Egyesület táncosai, színjátszók, népdalénekesek, citerások, 
valamint a Sümegi Várból lovasok is érkeztek a jeles eseményre. A 
felvonulni vágyók kényelmesebb falubeli vonulásáról lovas kocsi 
és még egy traktor is gondoskodott. Az idősebb asszonyok is bátran 
részt vehettek így a programban, akik víg énekükkel színesítették 
a felvonulást.

A népzenei program délután 16 órakor kezdődött. Számos kiváló 
citerás és énekes előadását hallhatta a közönség. Elsőként lépett 
színpadra a helyi Rezgő Rezeda Citerazenekar felnőtt és gyermek 
csoportja Krajcsó Bence citerás, a Népművészet Ifjú Mestere 
közreműködésével. Bence önálló bemutatót is tartott. Vendégünk 
volt Gubinecz Ákos és Szerencsi Zsuzsa énekesek, népzenészek, 
valamint a Göcsej Szíve Dalkör Nova településéről. Színvonalas 
műsort adott a helyi Kacagó Gerle Népdalkör majd a Vadrózsa 
Citerazenekar két tagja, akik Várpalotáról érkeztek. A népzenei 
műsorok zárásaként, a citera és a zongora közös, különleges 
hangzását élvezhettük dr. Németh László és Szilágyi Franciska 
koncertje során.

Markó Krisztián harmonikajátékával már igazi szüreti mulatós 
hangulatot teremtett. A közönségből sokan vele együtt nótáztak. 
Mikola Nikoletta és hastáncosai pedig elvarázsolta a jelenlévőket. 
Az est beálltával Csanaki Attila tűzzsonglőr különleges bemutatója 
zárta a programot és gyújtotta meg fél kilenckor a Szent Mihály 
Napi tüzet. 

Köszönjük a közreműködőknek, támogatóknak és az önkéntes 
segítőknek, hogy részvételükkel lehetővé tették egy újabb, 
színvonalas esemény megvalósítását!               Mógerné M. I.
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Rongálás
Sajnos, időről időre érthetetlen ron-

gálásnak, pusztításnak lehetünk tanúi a 
községben, közterületeken, középületekben. 

A közelmúltban a Hegyaljai utcai ját- 
szótéren, a gyermekek biztonságát szolgá-

ló kerítése esett áldozatul az emberi buta-
ság sajnálatos megnyilvánulásának, vanda-
lizmusának. A Millenniumi lakópark 
játszóterének kerítése szintén „foghíjas” 
újból és újból, a javítások ellenére is.

Mélységes felháborodással tölt el, hogy 
vannak, akik pusztán szórakozásból, vagy 
talán ellenszenvüket, dühüket levezetve 
követnek el ilyen barbárságot. Nem tisztelik 
a jót, a szépet, azt, amiért mások odaadó 
lélekkel dolgoztak, hogy a községben az 
életminőség jobb legyen. Az elkövetők 
megtalálásának, a közbiztonság fokozása 
érdekében a község központjában már 
térfigyelő kamerák üzemelnek a hónap 

közepétől. Reméljük, hogy a technikai 
fejlesztésnek, a rendőri jelenlétnek és a pol-
gárőrség tevékenységének köszönhetően 
csökkenthető a vandalizmus és a bűnözés. 

Mógerné M. I. 

A régi Trafik mostantól 
zöldségárusítás színtere

Nyírespusztai 
kápolna

Könnyid István képviselő odaadó mun- 
kájának, hosszú évek kitartó közbenjá-
rásának köszönhetően, az idei évben 
saját, különálló kápolnában tarthatja meg 
a nyirespusztai lakosság a Márton-napi 
búcsút.

A volt iskola épület tantermi részéből 
kialakított kápolna az Önkormányzat to- 
vábbi támogatásának és önkéntesek mun-
kájának köszönhetően, rövidesen elkészül.

Felszentelésére november 16-án, vasár-
nap 15 órakor kezdődő szentmisén kerül 
sor.

A felszentelést dr. Márfi Gyula a 
Veszprém Megyei Főegyházmegye érseke 
végzi a térség pap testvérei részvétel.

Márton Napi 
Bortúra

2014. november 15., szombat 15 
órától a Községi Könyvtárban meg-
emlékezést tartunk az I. világháború 
100. éves évfordulójára emlékezve. 

A megemlékezés alkalmából ven- 
dégünk lesz Dr. Tölgyesi József tanár 
úr, akinek előadásában megismerked- 
hetünk a csabrendeki születésű 
Molnár József (1897-1989) devecseri 
tanító I. világháborús hadifogságának 
történetével eredeti napló dokumen-
tumok alapján.

Várjuk az érdeklődő Lakosságot!

I. világháború 
kitörésének 

100. évfordulója

Október 18-tól a községben zajló START 
munkaprogramban termelt zöldségek érté-
kesítése a Takarékszövetkezet előtti térről 
a Termelői Boltba, a régi Trafik épületébe 
költözött. 

Nyitva tartása: hétköznap 7-11 óra.

Aktuális Akció!
• Étkezési burgonya  75 Ft/kg
• II. o. burgonya  35 Ft/kg
• Takarmányburgonya  15 Ft/kg

További kedvező árakkal várjuk régi és új 
vásárlóinkat!

2014. november 8-án, szombaton 15 
órától ismét Bortúrát szervezünk a 
Rendeki-hegyben.

A kirándulás során bejárjuk szép 
Hegyközségünket, ahol lehetőségünk 
adódik, betérünk néhány borosgazdához, 
megkóstolni finom borát. 

Aki velünk tart, kérjük, hozzon ma-
gával tarisznyájában pogácsát, vagy 
más útravalót. Fontos, hogy fáklya vagy 
lámpa legyen a résztvevőknél, mert 
sötétben ér véget a kirándulás.

A részvétel 300 Ft/fő.
Várjuk a helyi borkultúrát támogatni 

kívánó érdeklődőket!


