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Varázslat a Kenyeres-tanyán

Nyár kezdetén, Szent Iván napjához kö-
zeledve, ismét vendégül hívta és fogadta 
a kíváncsi lakosságot birtokán a Kenyeres 
család. Klári, Károly és fiaik már számtalan 
alkalommal adtak helyszínt a művelődési 

ház természet közeli és spirituális 
rendezvényeinek. Gyalogosan, kerék-
párral vagy autóval megérkezve me-
leg fogadtatásban volt részünk. A 
gazdaság megszemlélését követően 
ifj. Vasuta Gábor természetfotós elő-
adásából a határ különleges madár- 
és növényvilágával ismerkedhettünk 
meg a hűs tanya-épületben. Majd 
Sherné Zoltánné természetgyógyász, 
fitoterapeuta vezetésével gyógynö-
vénytúrán vehettünk részt. Marika  

most sem csak elméleti tudást hozott el 
nekünk, hanem egészséges ételeket, gyógy-
teákat is készített a vendégek számára. 
Finom ételek készítéséről a helyi Galamb-  
és Kisállattenyésztő egyesület tagjai is 

lelkesen gondoskodtak. Capári Róbert jó- 
voltából a lovaglás élményét is kipróbálhat-
ták gyermekek-felnőttek egyaránt. Az est 

közeledtével a tanya épületeitől egy közeli 
rétre vonultunk. Ott már várt bennünket egy 
hatalmas máglya. Alkonyattal megérkezett 
Ancsa jósnő és számos tanítványa, akik a 
modern boszorkányság világába engedtek 
bepillantást nyerni. Természetesen nem 
maradhatott el a tűzugrás, az alma- és 
szalonnasütés sem. Közel éjfél volt már, 
mikor az utolsó vendég is távozott. Ezen 
a délutánon igazán el tudtunk lazulni és 
fel tudtunk töltődni a természetben, sok 
információt kaphattunk környezetünk és 
saját egészségünk védelméről. Nagyon kö-
szönjük a Kenyeres családnak és segítőik-
nek a vendéglátást!

Mógerné M. Ildikó

FELHÍVÁS!
Várjuk olyan csapatok jelentkezését, 

akik a Falunap (09.05.) keretein belül meg- 
rendezésre kerülő főzőversenyen szeret-
nének részt venni.

A csapatokat a versenyhez szükséges 
alapanyagok megvásárlásában 6.000 Ft-ig 
tudjuk támogatni.

Az elkészített ételeket zsűri értékeli.
Helyszín: Művelődési Ház mögötti udvar
Nevezési díj: NINCS
Jelentkezni a Községi Könyvtárban le-

het 9-15 óráig, vagy a 06 20/388-0989 te-
lefonszámon lehet.

Felhívás!
Várjuk helyi alkotók jelentkezését a 

„Csabrendekiek készítették” kiállításra.

Helyszín: Községháza mögötti tér
Program:
8:00 Főzőverseny
9:30 Nádasi Róbertné Porcelán baba 
kiállítása, „Csabrendekiek készítették” 
és az Iskolások az értékek nyomában 
projekt kiállítása megnyitója a Községi 
Könyvtárban
10:30 Szüreti felvonulás (Útvonal: 
Községháza, Hegyalja u., Árpád u., 
Kossuth u., Kinizsi u., Ibolya u., Szt. 
István u., Széchenyi tér, Jókai u., Kossuth 
u., Árpád u., Községháza)
11:00 Ünnepi képviselő-testületi ülés
11:00-13:00 Ügyességi játékok (pe-
tanque, lövészet, lengőteke, roedóbika, 
fröccs-ivó verseny)
12:00-14:00 Ebéd – Ökörsütés, bir-
kapörkölt
13:00 Borbély Kornél motoros bemu-
tatója
14:00 Ünnepélyes megnyitó, 
Eredményhirdetések

14:30 Kulturális műsorok
 Rezgő Rezeda Citerazenekar, 
 csabrendeki néptánccsoportok, 
 helyi színjátszók, 
 Farkas Szabina Judit, 
 Zámbóné Farkas Nóra , 
 Anna and the Big Faces együttes, 
 Kid Dance Egyesület 
18:00 Tombola sorsolás – Fődíj: 
LAPTOP
19:00 Sztárvendég: Bódi CsaBi 
19:45 Bodó Csabi szólóműsora 
21:00 órától Utcabál – zenél a Potyautasok 

Kísérő programok: 
légvárak, kürtöskalács, Silver-büfé, Hoff- 
man-pince borkóstoló, Szabó Heni arc-
festés, pónilovaglás

Mindenkit szeretettel vár Csabrendek 
Község Önkormányzata!

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

 Falunap Csabrendek
                                        2015. szeptember 5.
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Nagykópé tábor 2015.

A Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai együttműködésével 
az idei évben már harmadik alkalommal 
került megrendezésre az öt napos tábor 
községünkben. A résztvevő 6-12 éves gyer-
mekeket ez alkalommal is igyekeztünk 
számos érdekes, értékes programmal le-
kötni. Nagy segítségünkre voltak ebben 
a középiskolás, közösségi szolgálatunkat 
teljesítő fiatalok is, akiket szinte körül 
rajongtak a gyerekek. Hétfőn délelőtt bűn-
megelőzési előadással kezdődött a tábor 

programja, ahol a nyári szü-
net veszélyeire is rávilágított 
az előadó, Orsós Károly. A hét 
programjaiból: mesterség be- 
mutató és kézműves foglal-
kozás Csík Tamás kovács 
és Csíkné Bardon Réka csu-
héfonó portáján, könyvtár 
ismereti foglalkozás, origami, 
könyvjelző készítés, focitorna 
Tobak Balázzsal, táncház 
Kovács Norbert Cimbivel 
és Beával, gyermekjóga Ma- 
ricával ,  játszva  németül 
Zámolyi Andival, kirándulás 
a Művészetek 
V ö l g y é b e , 
B r a s i l  J i u -
jitsu Szatmá- 

ri Tamással, batikolás, is- 
merkedés a helyi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munká-
jával és „törpe tűzoltó” ver-
seny, helyismereti előadás 
Miklósi-Sikes Csabával, a 
sümegi Rendőrörs techni- 
kai bemutatója, kirándulás 
a Sümegi Várba: íjászbe-
mutató és tűzzsonglőr show 
megtekintése. A tábor péntek 
este közös szalonnasütéssel 
zártuk, ahol minden részt-

vevő és segítő ajándék csoportképet kapott 
emlékül.

A táborozók minden nap háromszori 
étkezésben részesültek. A felsorolt prog-
ramokon túl, a fennmaradt időszakokban 
volt még sok játék, sorverseny, ping-pong 
és papír-repülő csaták, csapatépítő játékok. 
Ami fő, hogy együtt voltunk!

A sok-sok élményt e cikk soraiban nem 
tudjuk érzékeltetni, de reméljük, hogy 
minden résztvevő, táborozó és segítő egya-
ránt remekül érezte megát, és felejthetetlen 
élményekkel tért haza. 

Nagyon köszönjük a Közszer, a Konyha, 
Sümeg Vár, Papp Tamás, a Közép-dunán-
túli Szervezet az Ifjúságért, az előadók és 
a segítők munkáját! Reméljük, jövőre is 
találkozunk!                      

Mógerné M. Ildikó

Csabrendek erõs embere
2015. augusztus 1-jén negyedik alkalommal került megrendezésre 

Gyenesdiáson az Erős Emberek Versenye. A meghívásos versenyen 
Hóti Barnabás a tizenegy induló közül az előkelő II. helyezést érte 
el. A versenyzők öt számban mérték össze erejüket:

1. Apolló nyomás (egy perc alatt kellett fej fölé kinyomni egy 
rudat, melynek két végén összesen 70 kg-nyi súly volt)

2. 350 kg-os gumi forgatása 
(hatszor kellett megforgatni a 
legrövidebb idő alatt)

3. 2x100 kg-os betonkoffer ci-
pelése (minél hosszabb távolságra)

4. Összetett szám (90 kg-
os kovácsüllőt, 85 kg-os 
homokzsákot és egy teli 
söröshordót kellett elvinni 
15 méterre, ott felrakni egy 
állványra, majd egy 100 kg-
os farönkkel visszafutni a 
legrövidebb idő alatt)

5.  Autóemelés  (minél 
többszöri ismétléssel egy 
autót megemelni)

Látványos, szórakoztató program volt, ahol a versenyzők 
végig biztatták, segítették egymást. Barnabás végig ki-
egyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Büszke Ő is és családja 
is elért eredményére. Csak így tovább!     

Hóti JózsefBarnabás az alsó sorban balról a második.
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Megnyílt a község elsõ kiadó magán szállása

Kovács Mihály és felesége, Kati régi 
álma vált valóra azzal, hogy az egykori 
Hátzky-kastély újra megnyitja kapuit. Bár a 
teljes épület kisebb része került felújításra, 
de ez mégis nagy előrelépés ahhoz, hogy 
az épület hosszú évek óra üresen állt. 
Kérdésemre elmondták, hogy egy sikeres 
Leader pályázat adott lehetőséget és len-
dületet ahhoz, hogy az épületet ölelő kő-
kerítést és az épület egy részét helyre 
állítsák. De szükség volt még nem kevés 
saját anyagi forrásra és családjuk kétkezi 

munkájára is. Az épület nagyobb 
részének felújítását szeretnék foly- 
tatni a közel jövőben, amely-
ben rendezvény és kiállító ter-
meket is terveznek. Az épület 
alatt található csodálatos pince 
helyiség is többféle lehetőséget 
kínál.

A Nemesi Udvarház, Anna 
Lakrészében, ahogy ők elne-
vezték, 3 kétágyas szoba, két 
fürdőszoba és egy praktikus 
konyha várja a vendégeket. Az 

első benyomásom az volt az épületbe 
lépve, hogy egyszerűségében is nagyon 
elegáns. A fehér falak, boltívek, a régi 
bútorok, cserépkályhák vidéki bája végtelen 
nyugalmat áraszt és magával ragadja az 
embert. A tulajdonosok elmondták, hogy 
arra törekedtek a munkálatok során, hogy 
az értékes épület megmentése mellett 
funkciót találjanak annak. Mivel régóta 
foglalkoznak turizmussal, vendéglátással és 
a vidéki nemesi épület már adott volt, jött 
az ötlet, hogy az aktív pihenést, nyugalmat, 

vidéki kikapcsolódást előnyben részesítő 
vendégek, gyermekes családok számára 

kínáljanak itt szálláslehetőséget. A műszaki 
átadás már megtörtént és ősszel már ér-
keznek is az első „próba” vendégek. 

Mihály és Kati nagyon remélik, hogy a 
község szeretettel fogadja az új létesítményt, 
annak leendő vendégeit és ezzel is hozzá 
járulhatnak község idegenforgalmának fel-
lendüléséhez! Sok sikert kívánunk!

Mógerné M. Ildikó 

Mindszentkállai iskolai tábor 2015.
Mint minden évben, az idén is meg-

rendezésre került a hagyományos mind-
szentkállai iskolatábor. 

Augusztus első hetében mindannyiunk 
örömére szikrázó napsütésben indultunk 
a táborba. Megérkezésünkkor Lajos bácsi  
nagy örömmel fogadott minket. Az előre 
megbeszéltek szerint csoportonként elfog- 
laltuk a szobákat, majd felfedeztük a tábort 
és környékét. Nevelőtanáraink nagyon sok 
érdekes és szórakoztató programot szer-
veztek nekünk, többek közt kürtöskalács- 
és pizza sütést, zenefelismerő vetélkedőt. 
Csapatok is versenyeztek, itt a lövészet, 
ping-pong, kosárlabda stb. játékokban 
ügyeskedhettünk. A szórakozás mellett 
kézműves foglalkozásokat is tartottunk, 
kipróbálhattuk a batikolás mesterségét is.

Mivel a Balaton mellett vol-
tunk, nagyon sokat strandoltunk 
és a strand adta sportolási lehe-
tőségeket (röplabda, lábtengó, 
foci, kosárlabda) is kipróbáltuk. 
Izgalmas volt az éjszakai kirán-
dulásunk a Kopasz-hegyre, ahol 
csillagokat vizsgáltunk. Alkal-
munk nyílt arra is, hogy meg-
nézzük az északi part egyik 
nevezetességét: a balatonedericsi 
Afrika Múzeumot. Ellátogattunk 
a salföldi majorba, ahol lovagol- 
tunk és lovasbemutatót láthat-
tunk. Onnét elsétáltunk a pálos 
kolostorhoz, ahol számháborúz-
tunk. A sok szórakozás mellett a 
nevelőtanáraink odafigyeltek a 

megfelelő viselkedésre 
és  a  rendre  is,  így 
többek között pontozták a szobák 
rendezettségét is.

Sajnos, minden jónak egyszer 
vége szakad, így szombaton 
egy fergeteges záró bulival lep-
tek meg bennünket és este 10 
óráig táncolhattunk. Vasárnap 
szomorúan, de élményekkel 
telve indultunk hazafelé, de 
mindannyian megígértük, hogy  

jövőre ugyanitt találkozunk. Nem utol-
só sorban szeretnénk megköszönni taná-
rainknak: Gősi Zoltán igazgató úrnak, Éva 
néninek, Ildikó néninek és Gyuri bácsinak 
türelmüket, kitartásukat a nagy melegben és 
hogy az idén is lehetővé tették, hogy a nyári 
szünetünk még színesebb, emlékezetesebb 
legyen.

Vági Virág Viktória 7. b, 
Soós Erika 8. b
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A Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület versenye

Értékõr Szabadegyetem
2015. 07. 27 – 2015. 08. 01. között lehetőségünk volt 

elmenni, a KÖSZI (Közép-dunántúli szervezet az Ifjú-
ságért) által meg szervezett táborba Taliándörögdre. Sok 
izgalmas programmal vártak minket. Már reggeli után 
meg kezdődtek a műhelymunkálatok, ahol felderítettük 
a falu értékeit. Interjúkat készítettünk, fényképeztünk és 
a nyersanyagok felvétele után meg vágtuk azokat. Ebéd 

után szabadprogram, játék várt minket, ennek keretein belül ellátogattunk 
a Művészetek Völgyébe Kapolcsra. Majd mindennap a Kerekasztal be-
szélgetésen vehettünk részt, ahol az értékőrök teendőiről beszélgettünk. A 
nap zárásaként koncerteken voltunk. A hét utolsó estéjén összeültünk egy 
táborzáró sütögetésre. Összességében nagyon jól éreztük magunkat nagyon 
hamar eltelt ez a pár nap. Sok embert ismertünk meg és élményekkel 
gazdagodva tértünk haza. 

Adorján Alexandra és Bódai Anasztázia csabrendeki értékőrök

Egyesületünk 2015. június 28.-án vasár-
nap tartotta XIV. Darvastó-kupa horgász-
versenyét az Egyesület által bérelt „Holczer-
tavon”. A versenyen négy kategóriában, 
összesen 75 fő indult. Az immár nagy 
múltra visszatekintő versenyünk az idén 
nemzetközivé is vált, hiszen testvértelepü-
lésünkről, Nagyfödémesről is érkeztek 
horgászbarátaink! A neve-
zés alkalmával a dovit 
horgász etetőanyag 
gyártó cég minden 
nevezőnek biztosí-
tott egy tégely hor-
gászcsal i t ,  melyet 
külön is köszönünk!

A legnépesebb (46 fő) felnőtt férfi ka-
tegória díjazására fő támogatónk, szalai 
Péter – AGRO VILÁG – szaküzlet Sümeg 
jóvoltából 10.000.-, 5.000.-, és 3.000.- Ft-
os vásárlási utalványt fordíthattunk. 

Eredmények: 
Felnőtt férfi:
I. Bódai István 8150 gr; II. Hegedüs Ákos 
4600 gr; III. Czilli Gyula 4420 gr. 
Ifi: I. Hegedüs Mátyás 4470 gr; II. Ko- 

vács Balázs 1990 gr; III . 
Horváth Ferenc 1710 gr. 
Gyerek: 
I. Takács Zoltán 3130 gr; 
II. Borbély Ádám 1640 
gr; III. Hegedüs Benedek 
1280g  
Női: 
I. Hegedüs Ákosné 850 gr.

A többi kategória első 3 
helyezettje értékes tárgyjutal-
mat, és oklevelet, a női kategória 
első helyezettje pedig emlékplakettet ve-
hetett át! A XIV. Darvastó-kupa abszolút 
győztese Bódai István lett! Gratulálunk az 
eredményekhez!

Sikeres rendezvényt lelkes támogatók 
nélkül nem lehetne megszervezni, ezért 
köszönetet szeretnénk mondani Szalai 
Péter üzletvezetőnek a díjakért, tombola 
tárgyakért, Kenyeres Károlynak az ebéd 
alapanyagáért, Turcsi Péternek a „megyeri” 
kenyerekért, Baráthné Kati néninek a finom 
ebédért, Arany Nikinek a pompás tortáért, 
az egyesület segítő tagjainak, minden 
tombola tárgyat felajánló személynek, és 
mindenkinek aki eljött!

Jövőre mindenkit szeretettel 
várunk a XV. jubileumi hor-

gászversenyünkre is!

Honlapunk:
csabrendek-sumeg-she.

bbhsz.hu 
E-mail cím:

csabrendek-sumeg.she@
bbhsz.hu

Hegedüs Ákos 
HE titkára


