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A község legnagyobb rendezvényét, mint 
minden  évben,  most  is  nagy  készülődés 
előzte meg. Ezen a napon fogadtuk testvér-
településünk, a szlovákiai Nagyfödémes de-
legációját is.
Aggodalomra  adott  okot  a  péntek  éjszakai 
esőzés,  ami  csak  szombat  reggel  hagyott 
alább. 
A hagyományos főzőverseny kezdetét köve-
tően  szentmisére  látogathattak  el  a  község 
lakói és vendégeink.
9 órakor került sor a Községi Könyvtárban 
hagyományosan  megrendezett  „Csabren-
dekiek  készítették”  kiállítás  megnyitójára. 
Ez  alkalom  ismét  megmutatta  milyen  sok 
kitartó, kreatív, alkotó polgára van a telepü-
lésnek,  akikre  büszkék  lehetünk.  Csabren-
dekiek  készítették  kiállítás  alkotói  voltak: 
Csehné Varga Éva – lakásdekorációk
Csikné Bardon Réka – patkolt tojások, 
fonott csuhé tárgyak, ékszerek
Csik Tamás – kovácsoltvas tárgyak
Dr. Benkő Attila – angol nyelvű könyv – 
saját szerzemény
Fekete Attiláné – hímzés

Herczeg Sándorné – horgolás, hímzés
Homann Ana-Maria – natur kozmetikumok
Judi Orsolya – festmények, rajzok
Molnár Melinda – festmény
Pelikánné Horváth Tímea – gyöngy éksze-
rek

Technika szakkör – Csabrendeki Általános 
Iskola
Tóth Martin – grafikák
Tóth Józsefné – gyöngyből készített virá-
gok, fák
Turcsi Bernadett – üveg mozaikból készí-
tett dísztárgyak
Vargáné Pálfi Mónika – vesszőből font 
kosarak
Varázstű Foltvarró csoport kiállító tagjai:
Bakosné Horváth Erzsébet, Éri Andrea, 
Horváthné Szalai Márta, Poór Ferencné, 
Rádliné Pál Györgyi, Tanai Lászlóné, 
Turcsi Józsefné.

A  kiállítás  kiegészült  a  Csabrendeki  Ér-
téktár,  valamint Nagyfödémes három  szer-
vezete,  a  Nagyfödémesi  Tűzoltó  Egylet,  a 
Szlovák Vöröskereszt Nagyfödémesi Helyi 
Szervezete  és CSEMADOK Helyi Szerve-
zete bemutatkozásával. 
A délelőtt folyamán megtartott ünnepi kép-
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ni nem akaró eső ellenére is kitűnően érezte 
megát. 
A  nap  folyamán minden  érdeklődő megis-
merkedhetett  egy  archaikusan  berendezett 
jurta  tartozékaival,  a  honfoglaló  ősök  kul-
túrájával,  az  íjászkodással. Megkóstolhatta 
a  helyi Hoffman-pince  kézműves  borait,  a 
gyermekek kedvükre  játszhattak a Tutipar-
ty játékparkjában. A vendégek egész napos 
kiszolgálásáról a Silver büfé gondoskodott.
Köszönet ezúton is a támogatóinknak: 
Ana  Natur  Kozmetikumok  –  Homann 
Ana-Maria,
Bakos-MÉZ, Bakos István, 
Capári Lovasiskola – Capári Róbert, 
CSABTEX Ruházati Kisszövetkezet,
Csik Tamás kovács és Csikné Bardon Réka 
csuhéfonó, tojáspatkoló népi iparművészek,
Hoffman Pince – Hoffman Tamás, 
Kiskertem Virág  és  Gazdabolt  –  Feketéné 
Capári Szilvia, 
Kenyeres Károly, 
ML Forest Kft. – Molnár László, 
Molnár Petra, 
MÜTESZ Kft., 
Napraforgó  Zöldség-Gyümölcs  –  Nagy 
Nándorné, 
Németh Ferenc kovács, 

Piroska Vegyeskereskedés – Soós Istvánné, 
Polus-Coop Zrt., 
Sarvaly Zrt., 
Sümeg Vár – Papp Imre várkapitány, 
Soós Tiborné, 
Szabó Viktória, 
VB Francia Pékség – Turcsi Péter, 

Zelenka Energy Bt. – Zelenka István.
Köszönjük  továbbá  az  intézmények,  helyi 
szervezetek és magánszemélyek  támogatá-
sát,  akik  hozzájárultak  a  rendezvény  szín-
vonalas lebonyolításához!
A rendezvény a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásával jött létre. 
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viselő-testületi  ülés  keretében  helyi 
kitüntetések,  díjak  átadására  került 
sor. A Képviselő-testület:
Csabrendek Díszpolgár  címet  ado-
mányozott Capári Róbert Gyula sü-
megi vállalkozó részére példamutató 
életpályája,  elkötelezett  lokálpatrio-
tizmusa elismeréséül. 
„Csabrendekért” kitüntetést adomá-
nyozott Bakos István  csabrendeki 
lakos  részére  az  egyházközségben 
kifejtett  lelkiismeretes munkája,  ön-
zetlen  segítőkészsége  elismeréséül. 
„Csabrendekért” kitüntetést adomá-
nyozott Csabrendek Község Önkén-
tes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületé-
nek példamutató  tűzoltó  és polgárőr 
tevékenységükért, eredményes, áldo-
zatkész munkájuk elismeréséül. 
„Az Év Csabrendeki Vállalkozása” 
díjat adományozta Kenyeres Károly családi 
gazdálkodónak a  települése kifejtett vállal-
kozói és  támogatói  tevékenysége elismeré-
séül. 
„Kiváló Munkáért”  díjat  adományozott 
Turcsi Imréné élelmezésvezetőnek a közét-
keztetés területén kifejtett kiemelkedő tevé-
kenysége elismeréseként. 
„Kiváló Munkáért”  díjat  adományozott 
Csehné Varga Éva  óvodapedagógusnak  a 
köznevelés  területén  kifejtett  kiemelkedő 
tevékenysége elismeréséül. 
„Kiváló Munkáért”  díjat  adományozott 
Kiss Sándor  tanyagondnoknak  a  szociális 
alapellátás területén kifejtett kiemelkedő te-
vékenysége elismeréséül. 
Már délelőtt a rendezvényre  látogató gyer-
mekek és felnőttek kézműves foglalkozáson 
vehettek  részt  és  ügyességi  versenyeken 
mérkőzhettek meg. 
Az egyre kellemesebb időben a Hórihorgas 
Hujákolók  Gólyalábas  Társulata  előadása 
fokozta a jókedvet. 
Délben és kora délután finom ételeket lehe-
tetett fogyasztani a főzőverseny csapatainál 
és az óvoda konyha által készített étkekből.
Kora  délután már motorzajtól  volt  hangos 
a község központja, ugyanis 13 órától Bor-
bély Kornél extrém  motoros  bemutatójára 
kerül sor a nézők nagy örömére.
14 órakor indult a Szüreti felvonulás a Sü-
megi Vár  és  a  Capári  Lovasiskola  lovasai 
és  kocsisai  vezetésével,  helyi  civil  szerve-
zetek,  vállalkozók  és  önkéntes  felnőttek, 
gyermekek részvételével. Itt olvasható rész-
letesen a Hegybíró verse, amit az idei évben 
is Benkő Lajos költött.

Örülj Velünk!
Csabrendeknek fontos vágya,
hogy ismerjék a Nagyvilágba.
Ahol a helyes úton járnak,
ott jövője van a folytatásnak.
Így ősz elején, a Falunapon,
a szüret előtti vígadalom,
dalol, táncol, vagy átölel:
örülj Velünk! - így felel.
Hogy legyen tánc, és tanulás,
legyél ovis és iskolás:

ami Neked épül, Nekünk szépül,
nem élhetünk Kid Dance nélkül.
A múltunkat csak akkor érted,
ha az Időseket erről kérded,
a megbecsülés drága kincs,
és a szeretetnek párja nincs.
S mikor az új kenyeret eszed,
akkor a bút’ is félreteszed,

hogy áldassék a szorgos kéz,
az édes szőlő, és a méz!
A délután gyermekszínházi előadással foly-
tatódott. A  pápai  Pegazus  Színház Koffer-
mesék II. vidám, zenés műsorát élvezhették 
láthatták kicsik és nagyok.
A  rendezvény  ünnepélyes  megnyitójára 
16  órakor  került  sor. Turcsi József  polgár-
mester Úr köszöntötte a népes közönséget, 
majd  átadta  az  ügyességi  versenyek  és  a 
főzőverseny  helyezettjeinek  díjait.  Az  ezt 

követő  kulturális  blokkban 
a  színpadon  köszönthettük 
a  nagyfödémesi  „Dalolj 
velünk” tehetségkutató ver-
seny  énekeseit,  a  Felvidé-
ki  Mulatós  Show  sztárját, 
Sissit,  szintén  Nagyfödé-
mesről valamint helyi büsz-
keségeinket,  a  Kid  Dance 
Egyesület  tánccsoportjait. 
Az este közeledtével, egyre 
borúsabb  időben,  de  annál 
nagyobb  izgalommal  várta 
mindenki  a  Tombolasorso-
lást, ahol az Önkormányzat 
és  számos  támogató  révén 
sok  értékes  ajándék  került 
kisorsolásra.  Eme  felfoko-

zott  hangulatot  követően  lépett  színpadra 
az est sztárvendége, Kocsis Tibor, aki ferge-
teges műsorával  tovább emelte a közönség 
jókedvét. 
Az eseményt utcabál zárta, ahol a Macskajaj 
zenekar és a Potyautasok húzták a  talp alá 
valót. A kitartó közönség az éjszakai szűn-

Országos Könyvtári Napok  
– Szabó Viktória író- olvasó találkozója
Szabó Viktória,  aki  csabrendeki  születésű 
hölgy, családjával a Zala megyei Sümegcsehin 
él. 2012-ben nyerte meg a www.tollal.hu és a 
Dörmögő  Dömötör  közös  mesepályázatát. 
Nyertes  műve  (A  kis  süni  megmenekül  c. 
mese) megjelent a közismert Dörmögő Dömö-
tör gyermekmagazin 2012/5. számában, de az 
alábbi címen is olvasható: http://www.tollal.
hu/mu/az-uj-lako---dormogo  Ezt  követően 
meséi,  versei  publikálására  a  Pannon  Lapok 
Társaságának  Breki  Magazinja  adott  lehető-
séget. Versei  közül már  több  is  elhangzott  a 
költészet napja alkalmából megrendezett sza-
valóversenyen, melyre a sümegcsehi Fazekas 
József  Általános  Iskola  rendezésében  évről 
évre  sor  kerül.  Első  kötete,  A  porcelánbaba 
idén nyáron látott napvilágot. Öt mesét tartal-
maz, közülük a könyvnek címet adó történet-
tel tavaly kiérdemelte, hogy a miskolci Irodalmi Rádió tagja legyek. 
Az október 5-i író-olvasó találkozóra a helyi Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde nagycsoportosait hívtuk meg. A bemutatkozás, meseolva-
sás és számtalan kérdést követően Viktória még őszi témájú kézmű-

ves foglalkozással is kedveskedett a közel 30 fős gyermekseregnek. 
Az írónőnek ezúton is nagyon köszönjük a tartalmas eseményt. A 
rendezvény a Könyvtári Szolgáltató Rendszer támogatásával való-
sulhatott meg.
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II. Családi Nap 
a Római Katolikus Plébánián
2017.  szeptember  23-án,  szombaton  került 
megrendezésre a csabrendeki Római Kato-
likus  Plébánia  szervezésében  a  II.  Családi 
Nap. 
A rendezvény 10 órakor szentmisével kez-
dődött. A  szentmise  végén Balogh László, 
Illés Ferenc, Soós Ferenc és id. Pál Károly 
egykori  képviselő  testületi  tagok  részé-
re  Elismerő  oklevelet  adott  át Bagi Ádám 
plébános  úr,  a  csabrendeki  templomért  és 
egyházközségért végzett több évtizedes ön-
zetlen,  áldozatos munkájuk  köszöneteként. 
Az ünnepi  szentmisét  követően  a Plébánia 
udvarán folytatódtak kötetlenebb formában 
a programok. A keresztény család a történe-
lemben címmel hallhattak előadást a részt-
vevők D. Fekete Balázs történész jóvoltából. 
A  felnőtt  korosztálynak  frissítők  és  finom 
sütemények mellett volt módja a beszélge-

tésre. A  gyermekek mézes  kalácsot  díszít-
hettek Vrábel Miklósné egykori könyvtáros 
vezetésével, Gazsó Martina vezényletével 
pedig  „ördögbotot”  készíthettek.  Molnár 
Ildikó  kézműves  foglalkozással  kötötte  le 
a kisebbeket. Baráthné Kati néni vezetésé-
vel  ízletes  babgulyás  készült  ebédre, majd 
finomabbnál  finomabb  házi  süteményeket 
kóstolhattak  a  vendégek  az  egyházközség 
lelkes  asszonyai  jóvoltából. A  szellemi  to-
tóban  felnőtt  és  gyermek  vegyes  csapatok 
vetélkedtek egymással. Majd palacsinta evő 
verseny, a Szent György Lovagrend közre-
működésével íjászkodás, végül számháború 
színesítette napot. 
Családi Napunk jó alkalom volt arra, hogy 
közösen  megtapasztalhattuk  és  továbbad-
hattuk azt az örömet, amely keresztény hi-
vatásunkból fakad.

Hittantábor 2017.
2017. július 24-28 között került sor az idei hittantábor megrendezé-
sére. 24-e reggelén 10 hittanos gyermekkel indultunk útnak Deve-
cserbe a vasútállomásra, s az úti célunk Velence volt. Sajnos az idő-
járás nem volt hozzánk kegyes, hisz szakadó esőben keltünk útra. 
Velencére megérkezve elfoglaltuk szállásunkat, ami a Római Kato-
likus  templommal  egy  épületben  lévő  zarándokszálláson volt. Az 
ebéd elfogyasztása után gyors átöltözés és irány a Velencei-tó. Mire 
kisétáltunk a tópartra, megjelentek a viharfelhők, így az első napi 
fürdés elmaradt. Másnap átvonatoztunk Székesfehérvárra, ahol töb-
bek között megnéztük a Ciszterci templomot, a Patika múzeumot, 
a székesegyházat és a romkertet. Este hajókázáson vettünk részt a 
Velencei-tó körül. Szerdán végre sor került a tóban való fürdőzésre. 
A délutáni órákban átmentünk Agárdra, ahol megnéztük Gárdonyi 
Géza szülőházát és az udvarban felépített Egri vár rönkből készített 
mását,  amit  a  gyerekek nagy  izgalommal  vettek birtokukba. Este 

részt vettünk az agárdi Szent Anna templom búcsúi szentmiséjén. 
Másnap a budapesti Tropicáriumba látogattunk el. Visszatérve szál-
lásunkra, délután bográcsoztunk. Vacsora után a gyerekek izgatot-
tan várták az esti programot, a dodzsemezést, a helyi vidámparkban. 
Elérkezett az utolsó nap, péntek ebéd után Agárdra mentünk a helyi 
termálfürdőbe, ahol hamar eltelt a délután. Öröm volt hallani a gye-
rekek szájából, hogy ők még bizony maradtak volna még egy hetet 
és  hogy  jövőre  is  biztos  jönnek. Reméljük,  hogy  az  élményeiket 
elmesélve, a 2018-as hittantáborba még többen fognak jelentkezni. 
Köszönjük a szülők és a Francia Pékség támogatását. A hittantábort 
a 2017. január 28-án megrendezésre került egyházi bál bevételéből 
finanszíroztuk és egyben itt köszönnénk meg a résztvevők anyagi 
hozzájárulását,  valamint  a  cégek, magánszemélyek  támogatását  a 
bál sikeres lebonyolításában, hogy ezzel is hozzájárultak a gyerme-
kek táboroztatásához.                                        Szent Lőrinc Plébánia

„Mesélõ kúriák” – újabb nyertes Hungarikum pályázat
Újabb nyertes hungarikum pályázatnak kö-
szönhetően tovább folyik a fiatal és régebb 
óta fiatal értékőrök felfedezése a községben. 
Műhelymunkák  és  terepmunkák  során  to-
vább  kutatjuk  a  község  történelmét,  neve-
zetességeit,  értékeit.  Interjúkat  készítünk, 
hogy a múlt emlékei ne vesszenek végleg a 
feledés homályába. 
A kutató munkát egy nagy rendezvény során 
is összefoglaljuk a szélesebb közönség be-
kapcsolására,  tájékoztatására.  2017. októ-
ber 28-án szombaton 3 helyszínen, három 

kúria „mesél” nekünk a község történetének 
egy-egy fontos mozzanatáról.
14 órakor az Oszterhuber-kúria nyitja meg 
kapuit a közönség előtt. Rövid történeti ba-
rangolást követően az Anna and the Big Fa-
ces együttes koncertje lesz hallható
15:30 órától a Hátzky-kúria nyílik meg, ahol 
Savanyó Józsi és a betyárvilág utolsó véres 
eseményével ismerkedhet meg a közönség a 
Lesencetomaji Citerazenekar  és Vegyeskar 
és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
néptánc előadása tolmácsolásában.

17 órától a Gyarmati-kúria enged bebocsá-
tást,  ahol az értékőrök munkájáról  szólunk 
bővebben.  Kézműves  foglalkozásokon  ve-
hetnek részt az érdeklődők. Fogyaszthatnak 
a híres Csab-tócsiból. Az est  folyamán pe-
dig koncertet ad a DWG zenekar.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a köz-
ség  életében  eddig  példátlan,  érteket  adó 
eseményére! (A belépés díjtalan)
A rendezvény a Földművelésügyi Minisz-
térium és a Hungarikum Főosztály támo-
gatásával jött létre.

MÁRTON-NAPI 
BORTÚRA 

A RENDEKI-HEGYBEN

INDULÁS: 2017. NOVEMBER 4., 
SZOMBAT 13.00 ÓRAKOR

GYÜLEKEZŐ: 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT

Kirándulásunk során bejárjuk szép 
Hegyközségünket, ahol lehetősé-

günk adódik, betérünk néhány boros 
gazdákhoz, megkóstolni finom borát.
Aki velünk tart, kérjük, hozzon ma-
gával tarisznyájában pogácsát vagy 

más útravalót.
Fontos, hogy fáklya vagy lámpa le-
gyen a résztvevőknél, mert sötétben 

ér véget a kirándulás.

Várjuk a helyi borkultúrát támogatni 
kívánó érdeklődőket! 

Tájékoztató az együttes ülésrõl
1. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
2. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
3. Iskola és ifjúság-egészségügyi védőnői feladatok megosztásáról döntés 
4. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszámemeléséről döntés

Tájékoztató Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata Képviselõ-testülete 

2017. szeptember 28-i ülésérõl
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  rendeletalkotása 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról.

2. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotása a 
helyi népszavazásról, melynek értelmében helyi népszavazást a település választópol-
gárai legalább húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

3. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete új rendeletet fogadott 
el az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról.

4. Törvényi kötelezettség következményeként a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint 
településképi bejelentési eljárásáról szóló önkormányzat rendelet kerül elfogadásra.

5. A Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló ren-
delet módosításra került.

6. Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  felhívására  a  Képviselő-testület  a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról 
és a pályázati kiírás elfogadásáról döntött. A pályázati felhívás és a letölthető doku-
mentumok  a  csabrendek.hu oldalon megtalálhatók. A pályázatok beadási  határideje 
2017. november 7.

7. A Képviselő-testület döntött a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde maximális óvodai 
csoportlétszáma legfeljebb 20%-al történő túllépésének engedélyezéséről.

8. Az ülés során a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztás (maga-
sabb vezető) betöltésére beérkezett pályázat elbírálására került sor. A döntés értelmé-
ben 2017. október 1. napjától 2022. év július 31. napjáig a Képviselő-testület Vargáné 
Pálfi Mónikát bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

9. A Start munkaprogram állattenyésztési programelemhez kapcsolódó értékesítési te-
vékenysége felülvizsgálata során úgy döntött a Testület, hogy 2017. szeptember 30-i 
hatállyal a Csabrendek, Kossuth u. 23. szám alatti húsbolt üzemeltetését megszünteti. 
Döntés született egyúttal a helyiség bérbeadásáról Lampert István veszprémgalsai la-
kos részére 2018. március 31. napjáig.

10. Badics Krisztina Csabrendek, Kossuth u. 12/F. szám alatti  lakos önkormányzati 
lakás bérbevételére vonatkozó kérelmét a Testület támogatta.

11. Lendvai János Csabrendek, Kossuth u. 12/E. szám alatti lakos önkormányzati lakás 
bérletének hosszabbítására vonatkozó kérelmét abban az esetben támogatja a Testület, 
amennyiben fennálló tartózását záros határidőn belül rendezi.

12. Pusztai Rózsa Csabrendek, Ifjúság u. 4. szám alatti lakossal a Csabrendek, 06/25 
hrsz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszün-
tetése kezdeményezéséről született döntés.

13. A polgármester meghatározott időszakban végzett munkájának értékelése.

Állami támo-
gatásból újul 
meg az iskola
Iskolánk az EFOP 4.1.3-17 pályázaton 58.5 
millió forintot nyert iskolafelújításra. A pá-
lyázat keretein belül a nagyépület termeinek 
padozata, falai, mennyezete; a folyosók és a 
vizesblokkok lesznek felújítva. Végre meg-
valósul a  tornaterem padozatának csiszolá-
sa, lakkozása, újra vonalazása. Az épület fo-
lyosói és a vizesblokkja itt is megszépülnek. 
Ezen felül nyolc tanteremben új székek, pa-
dok, táblák kerülnek a régiek helyére. Saját 
hangosítást is be tudunk majd szerezni a pá-
lyázat keretein belül. A pályázat megvalósu-
lásának határideje 2018 október. Reméljük 
már  a  következő  tanévben  egy  megújult, 
szép iskolába járhatnak diákjaink.

Gősi Zoltán iskolaigazgató

Meghívó
Sok  szeretettel  meghívjuk  a  közsé-
günk nyugdíjas lakóit a köszöntésükre 
rendezett Őszi ajándékműsorra.
Időpont: 2017. november 12., 
vasárnap 14 óra
Helyszín: 
Művelődési Ház, Csabrendek
Sztárvendég: 
Tóth Éva és Leblanc Győző
Szeretettel várja az ünnepelteket Csab-
rendek Nagyközség Önkormányzata!
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Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Adventi kirándulás Mariazell
2017. november 25. szombat

Indulás: 7 óra, Csabrendek, Általános Iskola 
Utazás  az  ausztriai  Alpok  hegyvonulatai 
közé,  a  festői  fekvésű  kisvárosba,  Ma-
riazellbe, Európa egyik  leghíresebb búcsú-
járó  helyére. Megtekintjük  a  Kegytemplo-
mot,  a Gyertyakápolnát, majd  kóstolunk  a 
Szent kút gyógyító erejű vízéből.

A szabad program során a Fő téren karácso-
nyi díszben pompázó vásárban tölthetjük az 
időt, ahol kis faházakban árulják a különféle 
kézműves portékákat, kegytárgyakat. Meg-
ízlelhetjük a híres máriacelli mézeskalácsot, 
vagy  a  33  féle  gyógynövényből  készített 
likőrt.  Megnézhetjük  a  világ  legnagyobb 
ádventi koszorúját, az egyik ház homlokza-
tából kialakított adventi naptárt és a Kálvá-

riahegyen  a  mechanikus  betlehemet  is.
Útközben megpihenünk Gloggnitzban, ahol 
lehetőség  lesz  vásárolni  a  híres Lindt  cso-
kigyár mintaboltjában.
Ára: 7000 Ft / fő
Az MB Balatonnal utazunk. Érvényes sze-
mélyi igazolvány vagy útlevél szükséges.

Jelentkezési és további információ: 
Művelődési Ház,  Csabrendek, Tel.: 06-20/ 
3880-989, e-mail: csabrendek.konyvtar@
gmail.com

Megyei megemlékezés községünkben
Az  1956-os  forradalom  és  szabadság-
harc  61.  évfordulóján  tartott  ünnepi 
megemlékezés a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat és Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata  közös  szervezésében 
zajlott.
A 13 órakor kezdődő ünnepi szentmisét 
kővetően  a koszorúzás  az  emlékműnél 
megtörtént,  de  rossz  időjárás  miatt  az 
ünnepi  műsorra  a  művelődési  házban 
került sor.
A Hősök Emlékkövénél koszorút helye-
zett el a Veszprém Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése elnöke, Polgárdy Imre, alel-
nöke Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  nevében 
Miskolczi Tibor tü. ezredes igazgatóhelyet-
tes,  a  Magyar  Honvédség  Hadkiegészítő 
Parancsnoksága képviseletében Soós Gyula 
őrnagy,  Csabrendek  Nagyközség  Önkor-
mányzata  nevében  Turcsi József  polgár-
mester és dr. Gutmayer Bernadett jegyző, a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom  képvi-
seletében Rig Lajos országgyűlési képviselő 
és Orbán Imre  veszprém megyei  képvise-
lő,  a  Kisgazda  Polgári  Egyesület  nevében 
Papp Tamás elnök, a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség helyi szervezete nevében Baráth 
József és Gősi Zoltán, a csabrendeki Szent 
Lőrinc Plébánia képviseletében Bagi Ádám 
plébános és Zelenka Zsoltné.

A  megemlékezést  a  Himnusz  el-
hangzása  és  Turcsi  József  polgár- 
mester  köszöntője  nyitotta  meg. 
Ünnepi  beszédet mondott  Fenyvesi 
Zoltán  a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat közgyűlésének alelnöke. A 
műsorban  versek,  dalok  és  prózai 
előadások  hangzottak  el  a  forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről, 
következményeiről.  Az  előadásban 
szerepeltek:  a  Csabrendeki  Általá-
nos Iskola diákja: Görhes Veronika, 
Tanai Boglárka, Dakó Natália, Za-

lavári Rebeka, Pleiweisz Dániel, valamint 
Bódai Anasztázia, Farkas Szabina Judit 
énekes, Gáspár-Szabó Éva, Havasi Gábor 
énekes, Juhász Miklós gitáros, Molnár Il-
dikó.  Ezúton  is  köszönjük  a  szereplőknek, 
hogy  színvonalas  szereplésükkel  hozzá-
járultak a rendezvény méltó és színvonalas 
lebonyolításához.  Köszönjük  a  lakosság 
megtisztelő részvételét!


