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Húsvét közeleg Juhász Gyula: 
Húsvétra (részlet)

Ovis-bál 2015.
„Időt kell szakítani embertársaidra,
tégy valamit másokért…
Ha még oly apróságot is!
Valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán azt a kitüntető érzést, hogy 
MEGTEHETTED!”

Kitüntető érzésben volt részük kedves 
vendégeinknek és támogatóinknak – 19 
éves múltra visszatekintő – jótékonysági 
rendezvényünkön, melynek a Művelődési 
Ház adott otthont. Minden alkalommal – 
köszönetképpen – valami különlegességgel 
kedveskedtünk, nem volt ez másként az 
idei évben sem. Fergeteges előadásukkal 
jó hangulatot varázsoltak sztárvendégeink, 
a ZAFÍRAH Hastánc csoport tehetséges 
táncosai. Közülük ketten egykori óvo-
dásaink, akikre nagyon büszkék vagyunk!

A hölgyek műsorát a finom vacsora 
követte, a jó hangulatról Berki Barnabás 
gondoskodott.  Vendégként üdvözölhettük 
körünkben állandó zenészünket Garabics 
Pétert, aki feleségével együtt szülőként is 
megtisztelte jótékonysági bálunkat. 

Gyorsan fogytak a tombolaszelvények 
és a zsákbamacska meglepetés csomagok, 
melyben apró, kedves ajándékok lapul-

tak. Szponzoraink sok, szép, értékes tom-
bolatárgyat ajánlottak fel. Fődíjunk egy 
autó tűzifa, melyet Ruska István vállalkozó 
/Ruska Rebeka Fanni és Ruska Richard 
ovisaink apukája/ adott át a szerencsés 
nyertesnek. 

Hagyományaik szerint ez alkalommal 
is elköszöntünk két kedves anyukától, 
akik jövőre már az iskolai közösséget 
erősítik. Arany Nikolett és Sör Bernadett 
lelkesedése, jó szervezőkészsége, önzetlen 
segítsége szép példaként szolgál utódaik 
számára. 

Rendezvényünk bevétele: 339.185 Ft, 
melyet udvari játék vásárlására fordítunk. 
óvodásaink nagy örömére. Köszönet 115 
kedves vendégünknek és valamennyi jó 
szándékú támogatónknak, akik hozzájárul-
tak rendezvényünk sikeréhez!                                 

Menyhártné Tanai Edit
Támogatóink:
Arany Nikolett, Autó Kelly Sümeg /Iván 
János/, Baráthné Szigeti Bernadett, Baráth 
Lajos /Ibolya U./, Baráth Zoltán, Barta 
Gábor, Bartáné Gy. Margit Krisztina, 
Budmil Sportruházat, Bujtor Zoltán, 
Bujtorné  Hetyei  Hajnalka,  Csánicz 
Krisztina, Cseh János, Csendes Zoltán, 
Csicsics Antalné, Csíkné Bardon Réka, 
Csík Tamás, Czigler Endréné Sümeg, 
Czipp Rózsa Sümeg, Nemzeti Dohánybolt – 

Csabrendek, Kossuth U., Dr. Szakács Imre, 
Euro Üzlet Sümeg, Fabriczius Antal, Farkas 
Béla Sümeg, Feketéné Capári Szilvia, 
Filipánics-Szabó Katalin, Foglalkoztató 
Intézet Darvastó, Garabics Péter, Gelencsér 
Zöldség Bolt Sümeg, Görög Szilvia, Gyalog 
Gyula, Gyalog Zoltán, Hajnal Levente 
Sümeg, Hami-Nyami Pizzéria Sümeg, 
Hetyei Józsefné, Illés Róbertné, Kenyeres 
Károly, Kiss Ervin, Kiss Katalin, Kiss 
Mariann, Kiss Teodóra, Könnyid Bernadett, 
Könnyid István /Dohánybolt/, Krigler 
Andor És Knór Tímea, Kustosné Horváth 
Gabriella /Sümeg/, Lakner Lámpaszalon 
Ajka, Martonné Maródi Ibolya, Mezei 
András Atya, Németh Ottó, Piroska Abc  
/Soós Istvánné/, Rádliné Pál Györgyi, 
Ruska István, Ruskáné Bakos Erika, Ruzsa 
Sándorné, Saliné Bakos Hajnalka, Soós 
Zsolt, Sör Bernadett, Stefanics László, 
Szabó József „Aranyoroszlán” Étterem/, 
SZABÓ PINCÉSZET /Somló/, Takács 
Gáborné Sümeg, Települési Önkormányzat, 
Tobak István, Tringli Szilveszterné Sümeg, 
Turcsi Józsefné, Turcsi Péter, Vali Bolt 
Sümeg, Varga Csaba, Váginé Soós Lívia, 
Vb. Francia Pékség Sümeg, Wink Cipőbolt 
Sümeg, Zalavölgyi László, Zebra Papírbolt 
Sümeg, Zelenka József, Zsuzsu Fodrászat 
Sümeg, .....................és valamennyi kedves 
Vendégünk! 

„Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson…”

A község Lakosságának és a Hírharang 
valamennyi Olvasójának ezúton kívá-
nunk Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Virághét szombatján Húsvétváró rendezvényre hívjuk a község lakosságát! 
Március 28-a, szombat délután 14-17 óráig igazán színes programot kínálunk 
kicsiknek és nagyoknak a helyi művelődési házban. 

 14 órakor az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola csabrendeki 
néptánccsoportjának bemutatója.
  Megtekinthető lesz helyi kézműves alkotók Húsvéti kiállítása. 
 Kézműves vásárban mindenki kedvére választhat 
az ajándékok, ékszerek, dekorációs kellékek közül. 
  Kézműves játszóházban a gyerekek maguk is alkothatnak 
a közelgő ünnep jegyében.
 Csíkné Bardon Réka pedig bepillantást enged a tojáspatkolás 
különleges mesterségébe!

Várjuk a Húsvéti kiállításra az alkotók jelentkezését március 26-ig!
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Weszely Ernõ 
nõnapi koncertje Csabrendeken 

Március 7-én, szombaton a Művelődési 
házban került megrendezésre Nőnap al-
kalmából e varázslatos esemény. A kezdés 
előtt, 6 óra tájt már gyülekezett a lelkes 
közönség. Várakozva, hogy megnyissa 
kapuit a nagyterem, mely oly sok jeles 
esemény színtere falunkban. 

Végre elérkezett a várva várt kezdés 
ideje. Az összegyűlt nép helyet foglalt, 
mindenki kedve szerint találhatott ülő-
helyet. A nézőtéren minden korosztály 
megtalálható volt, fiataloktól az idősekig. 
A műsor bevezetéseként Turcsi József 
polgármester úr ünnepi beszédet mondott. 
Szívhez szóló szavakkal köszöntötte a 
megjelent hölgyeket és kísérőiket egya-
ránt. Ezután következett Weszely Ernő 
felkonferálása, melyet Mógerné Molnár 
Ildikó művelődésszervező tett meg. Pár 
mondatban ismertette a művészúr mun-
kásságát és jeles kitüntetéseit is. 

A harmonikaművész, zeneszerző a tavalyi 
évben érdemelte ki az Aranyharang díjat – 
avagy a szeretet díját, amely díjat Kárászy 
Szilvia alapított. A nívódíj átadására 2014. 
december 18-án ünnepélyes keretek között 
került sor Budapesten, a Kárászy Szalonban. 
A díjat olyan vak és gyengénlátó gyerekek 
és felnőttek kapják, akik valamilyen ki-
emelkedő emberi tettet vittek véghez. 
Az elismerés hozzájárul ahhoz is, hogy a 
hasonló problémákkal küzdők is higgyenek 

a teljes értékű életben, illetve abban, 
hogy teljes értékű emberként élhetnek 
a társadalomban és nyújthatnak 
maradandót, különlegeset, ami ki-
vívja a többi ember figyelmét és 
tiszteletét.

A függöny mögül végre előbújt 
a sztárvendég, aki miatt e jeles na-
pon összegyűlt a közönség. Pár 
kedves szóval bevezette műsorát 
és mindannyiunk örömére hamar 
neki is kezdett a muzsikálásnak. 
A megjelent hölgyek és urak lel-

kes tapssal jutalmazták minden egyes 
eljátszott nótáját. A művészúr rendkívül 
pozitív és jókedvű volt az estén, még 
kívánságműsort is tartott. Akadtak is bátor 
felszólalók a közönség soraiból, akik 
kedvenc dalukat kérték. A hangulat egyre 
oldottabb lett, a Kék Duna keringő című 
darabnál még táncra is perdült néhány 
jeles vállalkozó. Emellett az est folyamán 
felcsendült sok-sok csodás dal is: orosz 
nóták, Louis Armstrongtól a Blueberry Hill, 
lakodalmakból ismert dallamok, melyeket 
a nézőtérről ének is kísért. Weszely Ernő 
úr olyan dalokat is könnyedén eljátszott 
profi tangóharmonikájának köszönhetően, 
amelyekhez egy egész zenekar is szükséges 
lett volna. Az ünnepi hangulatban mindenki 
remekül érezte magát e színvonalas nőnapi 
koncert ideje alatt. Körülbelül másfél 
óra elteltével elérkezett az este zárása. 
A közönség lelkesedése végig kitartott, 
hatalmas tapssal búcsúztatták Weszely Ernő 
urat, aki láthatóan nagyon örült a sikernek. 

A hölgyeknek még egy kis meglepetésben 
is volt része távozás előtt. Turcsi József 
polgármester úr és a Képviselő-testület férfi 
tagjai minden megjelent hölgynek három 
szál szegfűt ajándékozott. Tehát senki sem 
távozott üres kézzel, valamint az élmény 
amit szereztünk, egy életre szól! Mindenki 
nevében szeretném megköszönni ezt a 
csodás rendezvényt!        Molnár Alexandra

2015. április 15-én /szerda/
2015. április 16-án /csütörtök/
8.00 órától – 16.00 óráig 
az óvodában.

Beíratásra kerülnek:
a 2012. június 1. - 2013. augusztus 31. 
között születettek.  

Beíratáshoz szükséges:
-  a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata
-  a gyermek lakcímét igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímhártya)
- a gyermek TAJ kártyája
-  az egyik szülő személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
(személyi igazolvány és lakcímkártya)

Kérjük az érintett kedves Szülőket, 
gyermekeiket a fenti időpontban szí-
veskedjenek beíratni.

Tisztelt 
Olvasóink!

Kimondva vagy kimondatlanul, de évek 
óta ott él bennünk, helyiekben, elszár-
mazottakban, vagy éppen hozzánk költöző 
polgárokban a vágy, hogy megismerjük e 
csodálatos község múltját, történetét. Az 
Önkormányzat szándékai között szerepel 
egy helytörténeti könyv kiadatása, amit 
viszont alapos kutató munka, rendszerezés, 
szerkesztés kell megelőzzön, hogy egy 
szép, minőségi, településünkhöz méltó 
kiadvány szülessen. Kérjük a kedves 
olvasókat, amennyiben módjukban áll és 
szeretnének bármilyen dokumentummal 
hozzájárulni a könyv készítéséhez, 
legyen az bizonyítvány, régi fénykép, 
bármilyen apró emlék, ami Csabrendekhez 
kapcsolódik, szíveskedjenek jelezni az  
Önkormányzati Hivatal központi tele-
fonszámán (06-20/575-2845), e-mailben 
a kozos.hivatal@csabrendek.hu vagy a 
csabrendekkorjegyzoseg@t-online.hu 
címen, vagy személyesen átadni Mógerné 
Molnár Ildikónak a Művelődési Házban. 
A dokumentumok, fényképek szkennelés 
után visszakerülnek a tulajdonosokhoz. 
A dokumentumoknak a kiadványban való 
megjelentetése forrásmegjelöléssel történik. 
Előre is köszönjük közreműködésüket!

Turcsi József polgármester

MEGHÍVÓ
Ákody Zsuzsa írónő negyedik kötete megjelenése alkalmából, 

2015. április 16-án, csütörtökön 18 órai kezdettel 
író-olvasó találkozót tartunk a Községi Könyvtárban. 

Az írónővel e jeles alkalomból Kellei György írótársa beszélget, 
melyet könyvvásár, dedikálás, kötetlen beszélgetés követ 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÓVODAI BEIRATÁS
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Kedves Csabrendekiek,
Kedves Könyvtárlátogatók, Olvasóink!

Csabrendeki harcosok dicsõségei
A csabrendeki gimnazista, Horváth Ferenc és a tavalyi EB 

bronzérmes, Szatmári Tamás ez év elején részt vettek a Lisszabon-
ban megrendezett nyílt Jiu Jitsu Európa Bajnokságon. A nemzetkö-
zi verseny jelentőségét mutatja, hogy több mint 3400 volt a 
nevezők száma. Magyarországról 38-an utaztak a megmérettetésre. 
A Dunántúlról Molnár Gábor vezetésével 8-an vágtak neki a nagy 
útnak, közülük – és az eddigi Európa bajokságon részt vett magyar 
mezőnyből Feri legfiatalabbként. Az öt napos küzdelem sok 
izgalmat tartogatott harcosaink számára. A 11 magyar éremből 6-ot 
ők hoztak el! Gábor két bronzérmet hozott, egyet súlycsoportjában 
és egyet súlycsoport nélküli versenyben. Feri korosztályában 
III. helyezést ért el, annak ellenére, hogy az elődöntők során 
lesérült. Tamásnak ugyan, nem sikerült a dobogóra felállni, de az 
előkelő negyedik helyezést megszerezte. A sok munka meghozta 
a gyümölcsét! A színvonalas nemzetközi versenyen remekül sze-
repeltek a harcosok!

A januári erős kezdést követően, no és a megfelelő kondíciót 
és lelki motiváltságot kiaknázva Szatmári Tamást részt vett 
márciusban, a Münchenben megrendezett nemzetközi Brasil Jiu-
Jitsu nyitott bajnokságon is. Ezúttal két kategóriában is ezüstérmet 
nyert! Az Önkormányzat támogatásának is köszönhető, hogy si-
került szépíteni a januári eredményén! A rendeki harcosoknak nem 
csak saját, de családjuk mindennapjai is a küzdősport körül forog. A 
Szatmári családban a gyerekek, Tomika és Johanna is régóta tagja 
a helyi iskolás Jiu-Jitsu csoportnak sok szép eredményt elérve. Az 
otthoni közös edzések, erősítések már fontos családi programmá 
váltak. A rendszeres sportnak köszönhetően mind a Horváth mind 
a Szatmári család kiemelt figyelmet fordít az egészséges táp-
lálkozásra a hétköznapokban is. A családi összefogás pedig példa 
értékű. További fényes sikereket kívánunk neki!  Mógerné M. Ildikó

Idén tavasszal, várhatóan május 5-én 
megszületik kislányunk Turcsi Katica 
Boglárka.

Április elsejétől a könyvtári széket így 
egy ideig üresen hagyom, távollétemben 
Mógerné Molnár Ildikó fogadja majd az 
olvasókat, a könyvtárba látogatókat.

Szakmai feladataimat igyekszem  tovább-
ra is ellátni, lehetőségeimhez mérten Il-
dikónak majd segítséget nyújtani, s az idei 
évre eltervezett könyvtári programjaimat 
(szavalóverseny, író-olvasó találkozók, 
könyvtári-kézműves foglalkozások stb.)
megtartani, közülük kettőt most meg is 
említenék:

Időben közeli programok:
• április 9. 16 óra: Magyar Költészet 

Napja alkalmából
Vers Ünnepén Verset Mondok Szavaló-

verseny II.
• május 29.: Gyermeknapi előadás - Az 

Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak 
író-olvasó találkozója Víg Balázs mese-
íróval….

A tavalyi évtől eltérően idén lehetőségem 
adódott nagyobb számban új könyvek be-
szerzésére, a könyvtári állomány mostanra 
már időszerűvé vált frissítésére. Hónapok 
óta folyamatosan gyűjtöm össze az olvasók 
kéréseit, könyvtári igényeiket, hogy milyen 
könyveket, folyóiratokat, kiadványokat ol-
vasnának szívesen községünk lakói, hogy 
melyek azok a dokumentumok és tárgyi 
feltételek, amelyek esetleg hiányoznak még 
könyvtárunkból.  

A veszprémi Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárral, valamint a Sümegi Könyvtárral 
napi szinten tartom a kapcsolatot, továbbra 
is számíthatok szakmai segítségükre, bár-
milyen kéréssel fordulhatok hozzájuk, 
olyanokkal is, melyek helyi-községi szinten 
általunk nem megoldhatók. 

Ezúton kérném is Önöket, ha kérésük 
van, esetleg olyan könyvet olvasnának, 
amelyek nincsenek még meg könyvtárunk 
polcain, forduljanak hozzám vagy Ildikóhoz 
bizalommal, igyekszünk a kéréseket akár 
könyvtárközi kölcsönzéssel, vagy új köny-
vek beszerzésével teljesíteni.

Távozásomhoz kapcsolódik, hogy könyv-
tárunk nyitvatartási ideje megváltozott, az 
alábbi időpontokban tudjuk fogadni olva-
sóinkat:

Könyvtári Nyitva tartás:
Hétfő:  Szünnap
Kedd:  16-20 óra
Szerda:  Szünnap
Csütörtök:  8-12 óra
Péntek:  13-16 óra
Szombat:  13-16 óra

Farkas Szabina Judit könyvtáros

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy a Csabrendeki Általános Iskola 

honlapja ideiglenesen 
ezen az oldalon megtekinthető:

e-telepulesek.hu/iskolacsabrendek 
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Farsangtemetés

Február közepén búcsúztattuk el a Far-
sangot, s már a Húsvétra készülünk! Pár 
mondatban mégis megemlíteném e jeles 
hagyományőrző, népi rendezvényünket. 

Február 14-én délután derekán első-
ként jelmezes felvonulásra került sor a 
községben. A zajos felvonulást után meg-
tartásra került a vicces temetési szertartás, 

amely zárásaként elégetésre került a far-
sangot szimbolizáló szalmabáb. Majd 
a bolond esküvőt következett, nehogy 
Farsang idején lakodalom nélkül marad-

junk. Mindkét előadás- 
ban a helyi színjátszó 
csoport tagjai jelesked- 
tek, akik már negyedik 
éve a legfontosabb sze-
replői ez eseménynek. 
A talpalávalót a kiváló 
Fajkusz Banda, népze-
nei együttes húzta. A  
tánchoz kedvet a süme-
gi néptánccsoport bemu-
tatója teremtette meg. 
A „szájtáti” vendégeket 
zsíros kenyérrel, forralt 
borral és teával kínáltuk, 
de farsangi fánk és egyéb 
finomság is előkerült a 
„batyukból”. 

Felnőtt közönségünk 
szerényen, de a gyer-
mekek annál nagyobb 
hangulatban mulattak. 
Lelkesedésüket a lufi 
hajtogató bohóc fokozta, 
a  könyvtá ros  nén i , 
Szabina személyében. 

Reméljük, akik eljöttek hívásunkra, jól 
mulattak. 

Jövőre ismét találkozunk!
Mógerné M. Ildikó

Egészségkommunikációs felmérés 2015

A szakterületen végzett kutatások azt 
igazolják, hogy a magyar népesség egész-
ségi állapota sokkal rosszabb, mint ami 
az ország fejlettsége alapján elvárható 
lenne. Magyarország az egészségi állapotra 
vonatkozó mutatószámait tekintve az EU 
sereghajtói közé tartozik, holott a hasonló 
gazdasági teljesítménnyel rendelkező tag-
országok sokkal előkelőbb helyet foglalnak 
el a rangsorban. 

Jelentős változás elérésére nem alkalma-
sak a jelenleg futó, főként az ismeretátadá-
son alapuló hazai egészségfejlesztési 
programok, egészségkommunikációs mód- 
szerek. Olyan áttörésre van szükség, 
amely egyrészt figyelembe veszi, hogy 
az egészségmagatartást az ismereteken 
túl az egészséggel kapcsolatos attitűd és 
hiedelmek, az érték- és normarendszer, azaz 
az egészségkultúra határozza meg, másrészt 

magatartásformáló eszközként használja a 
korszerű kommunikációt.

2015 tavaszán, Magyarországon először 
kerül sor a nemzetközi szinten is innova-
tívnak számító Egészségkommunikációs 
Felmérésre, melynek elsődleges célja a 
lakosság egészségkultúra szempontjából 
történő szegmentálása. Az országos szintű 
reprezentatív felmérés kérdéseire 10 ezer 
felnőtt lakos az otthonában, mintegy 12 
ezer tanuló pedig az iskolájában válaszol. 
A kérdések a válaszadók egészségére és 
az egészséggel kapcsolatos ismereteire, 
attitűdjére, valamint a médiafogyasztási 
szokásaira vonatkoznak. 

A felnőtt felmérésbe bekerült személyek 
egy felkérő levelet kapnak névre szólóan az 
Országos Egészségfejlesztési Intézettől.

Az iskolás felmérésbe bekerült tanulók 
az osztályfőnöküktől kapnak egy levelet 
és beleegyező nyilatkozatot, amely a szü-
lőknek szól, hogy tájékoztassa Őket, majd 
engedélyezzék gyermekük részvételét a 

kérdőív kitöltésében. Ezúton tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot a településen (elő-
reláthatólag március 2. és május 30. között) 
várható felmérésről, melyben kérem, le-
hetőségeikhez mérten szíveskedjenek részt 
venni, hiszen az e területen történő elő-
relépés közös érdekünk.  

 Turcsi József polgármester

Lakossági tájékoztató


