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Az idei évben augusztus első hétvégé-
jén Sümegprágán került megrendezésre a 
Kistérségi Nap. Községünkből népes csa-
pat indult a rendezvényre, hogy bemutassa 
Csabrendek értékeit. A helyszínen kiállítás 
kitelepítésével, csabrendeki legényfogó le-
ves és a híres Csab-tócsi készítésével, kis-
pályás labdarugó csapatok részvételével és 
kulturális bemutatókkal járultunk hozzá a 
nap sikeréhez. Nagy melegben, de árnyas 

fák alatt volt a rendezvény helyszíne, így a 
nap kellemesen telt. A reggeli sietős előké-
születeket követően, sok szorgos kéznek kö-

Kistérségi Nap 
Sümegprágán

Folytatás a 2. oldalon

Falunapi felhívások! 
Várjuk a helyi alkotók jelentkezését 

a „Csabrendekiek készítették” kiállításra 
szeptember 13-ig. 

A falunapi Főzőversenyre várjuk a vállal-
kozó szellemű csapatok jelentkezését. Az 
önkormányzat az alapanyagok megvásárlá-
sához támogatást nyújt. 

Hívjuk és várjuk azon csoportok, ma-

gánszemélyek jelentkezését, akik a Szüreti 
felvonuláson szívesen részt kívánnak venni 
lóval, lovas kocsival, gyalogosan, kerékpár-
ral, motorral, kis- és nagy traktorokkal. 

A népszerű Tombolasorsolásra a felaján-
lásokat köszönettel elfogadjuk! 

Jelentkezések regisztrálása és további 
információ a Művelődési Házban hétköz-
nap 8-16 óráig, vagy a 06-20/32880-989 
telefonszámon.
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Kistérségi Nap Sümegprágán Õszi buszos 
kirándulásszönhetően időben elkészültek 

a finom ételek valamint a kitele-
pített kiállítás is. Focistáinknak 
már jobban meg kellett küzdeni 
nem csak az ellenfelekkel, de a 
hőséggel is. Mind a Csabrende-
ki Kulturális és Sport egyesület, 
mind a Csabrendek FC csapata 
derekasan helyt állt. A CSFC 
ifjú focistái a III. helyezést vív-
ták ki maguknak a kispályás 
labdarúgó versenyben. Baráth- 
né Kati néni vezette főzők az 
előkelő II. helyet nyerték el a gasztronómiai 
versenyben. A délutáni kulturális bemutatók 
során a Kid Dance Egyesület táncosai és 
Farkas Szabina Judit énekesnő örvendeztet-
te meg a közönséget fergeteges műsorával. 
A csabrendeki küldöttség minden tagjának 

ezúton is köszönjük a részvételt, a sok mun-
kát, az egész napos kitartást, amellyel hozzá 
járultak, hogy községünk ismét színvonala-
san bemutatkozhatott a térségi összefogást 
erősítő program során. Köszönjük!

M. Molnár Ildikó műv.szervező 

A közkedvelt tavaszi és nyári kiránduláso-
kat követően, az ősz folyamán is tervezünk 
egy napos kirándulást a tapolcai MB Bala-
ton Kft. közreműködésével. Az októberi úti 
cél ez alkalommal a burgerlandi Güssing 
vára és annak környéke lesz. A részletekről, 
amint lehet, tájékoztatjuk a lakosságot!

M. Molnár Ildikó műv.szervező 

Nyirespusztai falunap 
A helyi lelkes lakosok összefogásának és 

szorgalmának, a Képviselő-testület támoga-
tásának köszönhetően július 29-én, szomba-
ton ismét megrendezésre került Nyirespusz-
tán a Falunap. A reggeli zenés – traktoros 
– táncos ébresztőt követően a gyermekek 
ügyességi versenyére és kidobó játékra ke-
rült sor a délelőtt folyamán. Közben már ja-
vában készült az ebéd Baráthné Kati néni 
vezényletével. A finom ebéd elfogyasztását 
követően Joci és Mari bohócok szórakoztat-
ták a közönséget a gyermekeket is bekap-

csolva a műsorba. A délutáni program a köz-
ségben található II. világháborús emlékmű 
megkoszorúzásával kezdődött. Majd tűzoltó 
és rendőrségi bemutató színesítette a kora 
délutánt. A színpadon 14 órától Farkas 
Szabina Judit énekesnő operett előadása 
15 órától Zámbóné Farkas Nóra mulatós 
összeállítása volt hallható. Az énekes mű-
sorok szünetében rövid visszaemlékezés 
által emlékeztünk meg a település 90 éves 
múltjáról. 16 órától a Kid Dance Egyesü-
let táncosai léptek színpadra, őket az egy-

kori táncosok csoport-
ja, akik már oktatókká 
léptek elő, egészítette 
ki. Színpadi produk-
cióval rukkoltak elő 
még a nyiresi gyere-
kek és természetesen 
a fiúk is. A műsorok 
közti  szünetekben  
harmonikaszó szó-
rakoztatta a közönsé-
get. 17 órakor került 
sor a műsorokat záró 
közkedvelt Tombolasor-
solásra, amelyre nagyon 
sok felajánlás érkezett. A 
nap folyamán mindenki 
kedvére fogyaszthatott 
a Silver büfé kínálatá-
ból, Csizmadia István fi-

nom kürtöskalácsaiból, valamint a délután 
főtt tejes kukoricából és a vacsorára készí-
tett lecsóból. Kicsik és nagyobbak egész 
nap tombolhattak a légvárban, levendula 
illatos csuhé babát készíthettek és számos 
arcfestés és csillámtetoválás közül választ-
hattak. A nap záró programja pedig karaoke 

verseny volt, ahol bárki bemutathatta ének-
tudását. A szervezők bíznak benne, hogy 
mindenki jól érezte magát és talált kedvére 
való elfoglaltságot. Köszönettel tartozunk 
minden támogatónak és sztárvendégnek, 
akiknek köszönhetően nagyon jó hangulat-
ban telt el a rendezvény.  

 M. Molnár Ildikó műv.szervező

Folytatás a 1. oldalról
NagyKópé Tábor 2017

Idén nyáron is lebonyolításra került a Mű-
velődési Ház szervezésében a NagyKópé 
Tábor. Most is próbáltunk minél színesebb 
és érdekesebb programokkal élvezetesebbé 
tenni az együtt töltött hetet. Felkerestük hét 
elején Csíkék portáját, ahol a gyerekek újra 
belekóstolhattak a csuhézásba és a kovácso-
lás rejtelmeibe. Ellátogathattunk Cseh Já-
nosékhoz, akik kemencében sütött kenyér-
lángossal és medvehagymás kiflivel, házi 
bodza és menta szörppel vártak minket, mi-

után megtekintettük saját régiség gyűjtemé-
nyüket valamint „az időutazó konyhájukat”, 
ahogy mi elneveztük. A Könyvtári Szolgál-
tató Rendszer támogatásával lehetőségünk 
volt elhívnunk Apáti Zoltán sümegprágai 
fazekast, aki megismertette a gyerekekkel e 
mesterség csínját-bínját. A gyerekek pedig 
saját maguk is készíthettek vázát vagy tálat.

Szerdai nap ismét, mint minden táborunk-
ban, az egész napos kirándulásé volt. Ek-
kor ugyanis elutaztunk a Salföldi majorba, 
ahol először lovaskocsis túrán vettünk részt, 

amely során megtekintettük a Pálos-kolos-
tor romjait, majd visszaérve a major terü-
letén élő állatokat. A majorban található 
mezőgazdasági gépek és kocsik kiállítása 
mellett leginkább a játszótér keltette fel a 
gyermekek érdeklődését. Délután a Szig-
ligeti várhoz látogattunk, amelyet sikerült 
teljesen felfedeznünk.

A tábor kezdetekor a résztvevő gyermeke-
ket csapatokba osztottuk. A csapatok idén is 
sok különböző, főként ügyességi feladatban 

versenyeztek egymással, amelyet végül a 
Szupercsapat nyert meg, a második helyet 
a Pandák csapata szerezte meg, a harmadik 
pedig a Csipet-csapat lett.

Csütörtökön a helyi tűzoltó szervezet 
parancsnoka, Csík Gábor tartott előadást 
a szervezet működéséről, majd pedig egy 
kis sétakocsikázásra is lehetőség adódott a 
tűzoltóautóban. A délután további részében 
egy kisebb sétára is vállalkoztunk, amikor is 
a hegyi utakon tettünk egy kört. Érdekesen 
tapasztaltunk, hogy a gyermekek a séta által 

jobban elfáradtak, mint egy kiadós fogócs-
kázás után.  

Utolsó nap rendőrségi bemutatót lát-
hattunk a körzeti megbízott Tóth Róbert 
és kollégája közreműködésével. Minden 
gyermek, sőt a segítő fiatalok is nagy érdek-
lődéssel próbálták fel a bilincset és utaztak 
a rendőrautóban. Péntek délután a devecseri 
Rotary házba látogattunk el, ahol kiállítást 
tekintettünk meg a vörösiszap katasztrófá-
ról. Az egészen fiatal táborozók, akik még 
nem is éltek a történtek idején, meghatottan 
hallgatták Boldizsár Zsolt beszámolóját a 
fájdalmas emlékekről. Később, hazafelé 
betértünk és megnéztük az új épített deve-
cseri részt, a Makovecz-parkot és az Újjá-
születés kápolnáját. Végül pedig fagyizással 
zártuk a hetet. Az említett programok között 
játékok és kézműves foglakozások töltötték 
ki a megmaradt időt, amelyek során szám-
talan érdekes, vicces alkotás készült, amit 
minden táborozó hazavihetett. 

Szerencsére idén is voltak segítőink, ne-
kik nagyon szépen köszönjük az egész hetes 
lelkes munkájukat. Név szerint: Bíró Krisz-
tián, Bíró Nikolett, Bujtor Eszter, Felker Do-
rina, Kaposi Dominika, Kiss Judit és Kustos 
Virág. Emellett köszönettel tartozunk a Csa-
ládsegítő munkatársainak, akik név szerint: 
Balázs Beáta, Béday Árpádné és Hoffmann 
Andrea, valamint a Művelődési Ház dolgo-
zóinak: Baráth Rebeka, Farkasné Horváth 
Ildikó, Farkas Szandra, Judi Veronika.

M. Molnár Ildikó műv.szervező
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Bringakörút a Balaton körül Benedek Elek 
Mesemondó 
Verseny

Pár napig még tart ugyan a nyári szünet, 
de rövidesen elkezdődik ismét a szorgos 
munka mind az óvodában, mind az iskolapa-
dokban. Ezúton szeretném felhívni a kedves 
gyermekek és szüleik figyelmét, hogy ok-
tóber első hetében, az Országos Könyvtári 
Napok keretében kívánjuk megrendezni a 
Benedek Elek Mesemondó versenyt. Ne-
vezni egy szabadon választott magyar nép-
mesével lehet. Kategóriák: Nagycsoportos 
korosztály, 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-8. 
osztály. A mesemondás ideje: max 5 perc. 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 
29. Nevezni lehet személyesen a Községi 
Könyvtárban vagy a 06-20/3880-989 tele-
fonszámon. Sok szeretettel várjuk a korábbi 
évek ügyes versenyzőit és új gyermekek je-
lentkezését!

2017.07.06. – 09.
Csodálatos csütörtök hajnali reggelen, 

némi előkészületek és pár bemelegítő edzés 
után a környéken, ismét nagy fába vágtuk 
a fejszénket és elindultunk az idei Balaton 
kerülő túránkra. Az összeszokott csapathoz 
ezúttal pár újonc is csatlakozott, így ösz-
szesen 13-ra gyarapodott a tekerők száma. 
Reggel 6 órakor indultunk az iskola elől. 
Nagy izgalommal készültünk az útra, egy-
mást kisegítve eszközökkel és tanácsokkal. 
Az idő nekünk kedvezett, bár később sok-
szor éreztük túl melegnek a napot. 

Első nap Fonyód volt az úti cél. Ederics-
nél csatlakoztunk a Balaton Kerülő bicikli 
útra és ezen haladtunk igen-igen jó tem-
póban és nagyon-nagyon jó kedvvel. Öreg 
platánok alatt, a reggeli órákban csoda jó 
volt kerekezni. Egymást ugratva, viccelőd-
ve és persze segítve, nagyon jó hangulatban 
értünk a Tekergők nevű biciklis pihenőhöz. 
A tulajdonos lefotózott minket új pólónkban 
és a honlapjukon landoltunk. Nagyon tet-
szett neki a névazonosság. Némi folyékony 
kenyér és étel elfogyasztása után töretlen jó-
kedvvel folytattuk utunkat. Ekkor már kezd-
tem érezni, hogy ott is vannak izmaim, ahol 
nem is gondoltam volna. Többször megáll-
tunk a déli parton és megcsodáltuk az északi 
parti hegyeket. Első szállásunkat megkeres-
ve és a két faházat elfoglalva végre lazítot-
tunk egy kicsit. Nagyot fürödtünk a Balcsi-
ban, majd kicsi „alapozás” után elindultunk 
vacsorázni. Hát mit mondjak? Szuper volt 
a hangulat és vidámra sikeredett az este….

Másnap reggel elindultunk Siófokra. Út-
közben, Balatonbogláron boboztunk egyet 
és felmásztunk a Gömbkilátóhoz. Egyre 
jobban összemelegedett a csapat és dano-
lásztunk, röhögcséltünk, egymást ugrattuk 
egész nap. Sosem gondoltam volna, hogy 
ilyen jól fogom érezni magam, pedig még 
nem is sejtettem, hogy ez az este fergeteges 
lesz. A szállásunk pazar volt, saját meden-

cével. Nem is kellett hozzá sok, csak némi 
„pálesz” és sör, és máris hoztuk a formán-
kat. Rengeteg nevetés, lubickolás után saj-
náltunk aludni térni este, de másnap még 
húzós nap várt ránk. 

Eljött a reggel 6 óra és elindultunk. Azt 
hittem, nehezebb lesz, de egy frankó reggeli 
sörözés sokat segített. Egy füredi ebédszü-
net után betekertünk a következő szállásra, 
Szepezdfürdőn. Az aznapi 81 km után jól 
esett a lazítás. Retro hangulatban telt az este, 
mert egy volt úttörő táborban szálltunk meg. 

Vasárnap egy újabb reggel hatos indulás 
után célba vettük a gyulakeszi büfét és alig 
vártuk reggel, hogy kinyisson. Jól beregge-
liztünk velős pirítósból, majd milyen megle-
pő, sörrel lefolytva indultunk neki a hegyek 
ölelésében az utolsó kilométereknek. Hazai 
szeleket érezve erőnk megsokszorozódott. A 
nyiresi úton végig dübörögve, énekelve, fer-
geteges tekeréssel, nagyon jó hangulatban 
értünk el a Csabrendek táblához. Egy közös 
fotó után még egy uccsó fagyizás-sörözés 
az Édenkertben, kitárgyalva a napok esemé-
nyeit. Szinte alig akartunk haza indulni.

Elmondhatom hát, hogy ez volt az első te-
kerésem a TEKERGŐK-kel, de korántsem 
az utolsó, mert a csapat SZUPER CSAPAT, 
és nagyon jól éreztem magam velük. Úgy 
gondolom, hogy mindenki nevében beszél-
hetek. Ha egyszer hotelbe mehetnék ingyen, 
több napra, vagy a csapattal indulhatnék, 
akár holnap is már tuti őket választanám. 
Azonnal indulnék. Büszkén tekintek a kék-
zöld foltjaimra, mert megcsináltam, meg-
csináltuk. Minden kitérővel együtt 260 km! 
Az élmény felejthetetlen volt TEKERGŐK, 
puszi, pacsi!              Kiss Gizella 
2017. évi Tekergők névsora: Bardon László, 
Bakosné Horváth Erzsébet, Bódainé Bardon 
Judit, Éri Andrea, Felker Dorina, Ferenczi 
Attila, Németh Andrea, Németh Kornél, Pa-
jor Tamás, Tarrné Bardon Zsuzsanna, Tur-
csi Imréné, Ugrócziné Vajda Gyöngyi.
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