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Óvodai – Iskolai ballagások
2018. június 14-én csütör-
tökön 16 órakor a Mese-domb 
Óvoda ballagási ünnepsége 
zajlott a Művelődési Ház nagy- 
termében. 25 kisgyermek 
búcsúzott el Csehné Varga 
Éva, Fehér Judit, Ulreich 
Ágnes óvónőktől és Herczeg 
Sándorné dajkától. Az álta-
luk összeállított elköszönő 
műsor minden nézőt igazán 
meghatott.  A leendő kis 
elsősöknek szép és tartalma 
nyarat, jó felkészülést kívánunk az iskolai 
megmérettetésre!

2018. június 15-én pénteken 10 órakor az Ál-
talános Iskola 8. osztályos tanulói mondtak 

búcsút iskolájuknak, tanáraik-
nak. 31 végzős tanuló fejezte 
be tanulmányait a helyi intéz-
ményben és mondott köszö-
netet az osztályfőnököknek, 
Rédliné Kocsis Mária és 
Tarrné Bardon Zsuzsanna 
tanárnőknek. Az elköszönő 
diákoknak ezúton is sok sikert 
kívánunk a továbbiakban.
„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy.
S minden elérhet, 
Ha van benned bátorság, 

Remény, s szeretni erő.”
(Goethe)

Pünkösdi zarándoklat
Korábbi évekhez hasonlóan, Bakos István 
szervezése révén, ismét zarándok csoport 
indult Csabrendekről a Csíksomlyói búcsú-
ra. Csütörtök éjjel indult buszunk, melyen 
28 utas készült az útra várakozással szívé-
ben. Sokan a résztvevők közül, már nem 
először tették meg az utat, jómagam voltam 
talán az egyetlen, aki először vettem részt a 
zarándoklaton. Az első nap teljes egészében 
az oda utazásról szólt. Csabrendekről Ditró 
900 km, ami közel 17 óra utazást jelentett. 
A határt átlépve, autópálya híján sok látni-
valóval szolgált az út. Nagyvárad, Bánffy-
hunyad, a Királyhágó, a Tordai-hasadék, 
Parajd mind-mind megannyi csoda volt szá-
munkra. Vacsorára értünk Ditróba, egykori 
plébánosunk, Mezei András szülőfalujába. 
A szép településen, kellemese panzióban 
volt szállásuk, ahol már régi ismerősként 
fogadták csoportunkat.
Másnap Csíkszeredára látogattunk a kegy- 
templomba, hogy meglátogassuk a cso-
datévő Szűzanyát. A búcsút megelőző nap is 
sok volt már a látogató, de rövid sorban ál-
lás után mindenki eljutott a Szűzanya szob-
rához és áldást kérve megérinthette azt. A 

kegytemplom után egy csodálatos új Ma-
kovecz-stílusú templomot néztünk meg a 
településen. A kirándulásunk aznapi utolsó 
állomása az Ezeréves határ volt.
Szombaton korán indultunk, hogy időben 
tudjunk feljutni a csíksomlyói hegytetőn 
álló kápolnához. Már útközben is sok gya-
logos zarándokkal, terheiket szállító lovas 
kocsikkal találkoztunk. Csíkszereda ha-
tárában hagyva az autóbuszt, most már mi 
is zarándokként, kereszttel, zászlóval, név-
táblával indultunk el gyalogosan. A hegy 
lábához érve igazi búcsúi hangulat fogadott 
bennünket, számtalan árus kínálta portékáját 
a fel vezető út mentén. Kellemes időben, 
rendezett sorokban haladt sok százezer em-
ber egész délelőtt a fél egykor kezdődő mise 
színhelyére. Megrendítő volt látni Európa 
számtalan településéről érkező magyar test-
véreinket. A mise igazán megható és szívhez 
szóló volt. A közös áhítat során nem csak 
lelkünk tisztult meg, érkező eső formájában 
fizikai valónk is „megmosdatásra” került. A 
szertartást követően a hegyről lefelé vezető 
út lényegesen hosszabb időt vett igénybe, de 
mindenki szerencsésen leérkezett.

Vasárnap délelőtt ünnepi szentmisén vettünk 
részt a csodálatos ditrói templomban, amely 
az Országházzal egyidős és azonos stílusban 
is épült 1913-ban. Az ebédet követően Me-
zei András atya családja fogadott bennünket 
otthonukban, ahol nagy ámulattal láttuk a 
ditrói templom és a budapesti Lánc-híd kicsi- 
nyített mását. A délután további részében a 
Békás-szorosban és a Gyilkos-tónál jártunk, 
ahol az áldásos eső ismét utolért bennünket.
Pünkösdhétfő már a haza utazás jegyében 
telt. Fájó szívvel búcsúztunk a Hargitától, 
a csodálatos hegyektől, a Székely-kapus 
házaktól, a sok magyar történelmi emléktől, 
ami egykor még nagy Magyarországhoz tar-
tozott.
Én a magam, s azt hiszem utastársaim nevé-
ben is mondhatom, hogy megéltük lelkünk-
ben a zarándoklat csodáját, a Szűzanya 
áldását. Hálás szívvel köszönöm, hogy ré-
szese lehettem.

Molnár Ildikó műv.szervező
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Nemzeti Összetartozás Napja

Június 3-án (vasárnap) délután tartottuk meg 
a községi Nemzeti Összetartozás Napi meg- 

emlékezésünket. Idén rendhagyó módon a 
Művelődési Ház nagytermében emlékez- 

tünk meg a közel 100 évvel ezelőtti ese-
ményekről. A megemlékezés Auer László 
alpolgármester megható köszöntőjével kez- 
dődött. Majd a nagyfödémesi Borsos Mi-
hály Magyar nyelvű Alapiskola irodalmi 
színpadának lebilincselő és rendkívül szín-
vonalas előadását láthattuk. A gyerekek 
után a Csemadok szervezet felnőtt irodalmi 
színpadának zenés műsora következett. A 
megható előadások során ismét szép példáját 
kaphattuk felvidéki testvéreinktől, a ma- 
gyarság érzésének, értékeinek képviseleté-
ről. A megemlékezést pedig a Kopjafa meg-
koszorúzásával zártuk.
Ezúton is köszönjük, hogy a fájó történelmi 
mozzanat ellenére együtt emlékezhettünk és 
élhettük meg magyarságunkat!

M. Molnár Ildikó műv. szervező

Anyák hete – visszatekintõ

A csabrendeki Védőnői Szolgálat és a 
Művelődési Ház szervezésében május máso-
dik hetében lezajlott az Anyák hete rendez-
vénysorozat. A hét az Ünnepélyes Rózsaül-
tetéssel kezdődött. A 2017-ben született 
babák rózsái – szám szerint 28 - a Csabi ut-
cai hinták mellé kerültek. A rózsák elültetése 
után egy kis pikniket tartottunk a szép szám-
mal megjelent vendégeknek. A hét további 
napjain ismeretterjesztő előadásokon vehet- 
tek részt az érdeklődők. Kedden a Sümegi 
Mentőállomás képviseletében Varga Ká-
roly mentőápoló tartott előadást az ott-
honi gyerekbalesetek megelőzéséről, azok 

kezeléséről. A harmadik napon a keszthelyi 
Szemfüles Alapítvány képviseletében Pap 
Éva pszichológus válaszolt az édesanyák 
felmerülő kérdéseire. Csütörtökön a leg-
kisebbeknek babamasszázst tartott András-
Kondor Anett védőnő. Az utolsó napon 
Ringató foglalkozáson vehettek részt az 
érdeklődő anyukák és gyermekeik Tóth-
Rompos Patrícia vezetésével. 
Az előadóknak ezúton is köszönjük az 
együttműködést és reméljük, hogy a tartal-
mas hét kínálatából minden édesanya meg-
találta a számukra fontos és érdekes alkal-
mat.               M. Molnár Ildikó műv.szervező

Kedves Könyvtárlátogatók, Olvasók,
Tisztelt Csabrendeki Lakosok!
Informatikus-könyvtárosként, idén június 
4-től ismét magaménak tudhatom közsé-
günk könyvtárának vezetését. Kislányom 
Katica, április hónapban betöltötte a har-
madik életévét, kicsi óvódás lett, számomra 
pedig a GYES időszaka lejárt! 
Rengeteg tervvel, ötlettel készültem a visz-
szatérésre, a könyvtári háttérmunkálatok 
mellett elsődleges céljaim között szerepel 
mindezek megvalósítása!
Rendezvényekkel, előadásokkal, író-olvasó 
találkozókkal, a könyvtári élethez kap-
csolódó kézműves foglalkozásokkal, va-
lamint új dokumentumok, dokumentum 
sorozatok beszerzésével szeretném fellen-
díteni, mozgalmassá tenni könyvtárunk éle-
tét! 

Azt gondolom, illetve a gyermekeim ne-
velése során azt tapasztalom, hogy a gyere-
kek fogékonyabbak az olvasás iránt, az 
egészen kicsik pedig szeretik a felolvasott 

mesét, szívesen vesznek kezükbe színes ké-
pekkel illusztrált könyveket! 
Az internet, az elektronika világában fon-
tosnak tartom az olvasóvá nevelést, és az 
elképzeléseim megvalósításával talán hívo-
gatóvá tudom tenni számukra a könyvtárat, 
a rendszeres könyvtárhasználatot! 
Éppen ezért céljaim között szerepel még 
gyermeksarok, olvasókuckó kialakítása, a 
gyermek könyveket tartó polcok lecserélése 
elavultságuk miatt, gyermekkönyvtári prog-
ramok rendszeres szervezése, lebonyolítása!
Természetesen számomra ugyanilyen fon-
tos a felnőtt olvasók, könyvtárhasználók 
számának növelése is! 
A felnőtt, illetve ifjúsági irodalmat tároló 
polcokon jelenleg számos olyan könyv van, 
melyek már mind tartalmukat, mind külle-
müket tekintve elavultnak számítanak. Ezen 
dokumentumok könyvtári állományból való 
törlését hama-
rosan megkez-

dem, a polcokat pedig témájukban azonos, 
hasonló új könyvekkel tervezem felölteni! 
Bízom abban, hogy községünknek jó 
könyvtárosa leszek! 
Bízom abban is, hogy elképzeléseimet si-
keresen meg tudom majd valósítani, illetve 
a jelenleginél is több, újonnan kitöltött 
olvasójegyet tudok majd nyilvántartani! 
Visszatérésemmel egyidejűleg KÖNYV-
TÁRUNK NYITVATARTÁSI IDEJE 2018. 
június 4-től MEGVÁLTOZOTT!

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓ 
HELY NYITVATARTÁSA 
2018. JÚNIUS 4-TŐL:

Hétfő:  13 – 17 óra 
Kedd:  9 – 14 óra 
Szerda:  9 – 14 óra
Csütörtök:  13 – 17 óra 
Péntek:  9 – 14 óra 
Szombat:  Zárva
Vasárnap:  Zárva

Farkas Szabina Judit könyvtár

Kistérségi nap
2018. július 14-én szombaton Szentimrefalva község ad 
otthont a Kistérségi Nap rendezvényének. Kispályás fut-
ball mérkőzések, települések bemutatkozó kiállításai, gaszt-
ronómiai különlegességek és színes kulturális műsor várja 
a közönséget. Sztárvendég lesz: Bódi Guszti és Margó. Az 
éjszakai utcabálban a Kóbor Band zenekar játszik. A rendez-
vény helyszíne a Sportpálya.
Mindenkit szeretettel vár a házigazda Szentimrefalva Község 
Önkormányzat vezetősége!

Balatoni-bringatúra
A Csabrendeki Tekergők kerékpáros civil szerveződés az  
idei érben is megrendezi a Balaton-kerülő kerékpáros túráját, 
melynek időtartama: 2018. július 6-7-8. Indulás július 6-án 6 
órakor az Általános Iskolától. További információ és jelent-
kezés a 06-30/908-1711 telefonszámon.

Családfotózás 
Tisztelt csabrendeki 
Lakosok!

Idén nyáron szeretnénk feltérképe-
zni településünket. Ez azt jelenti, hogy 
fényképezőgéppel bejárjuk a községet 
és lencsevégre kapjuk az egyes háza-
kat a benne élő lakókkal együtt. A Csa-
ládfotózás természetesen önkéntes! 
Jelentkezni a Művelődési Házban lehet 
személyesen vagy a 06-20/3880-989 és 
87/453-187 telefonszámon. 
Bízunk benn, hogy felhívásunkhoz so-
kan csatlakoznak, azért is mert, ez évek 
múltán a családoknak szép emlék, a 
településnek hiteles kordokumentum 
lesz!

Molnár Ildikó művelődésszervező 
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Iskolai hírek
LEGO robot Erasmus+ projekt az iskolában

A „Mindstorm to brain-
storm” három éves ERAS-
MUS+ projektünk lassan 
véget ér. A pályázat kere-
tében öt európai iskola 
diákjaival dolgoztunk 
együtt egy közös LEGO 
robot projekten. Célunk 
az volt, hogy a gyerekek 
játékos formában megis-
merkedjenek a számító-
gépes programozás alap-
jaival, javuljon nyelvi 
készségük, gazdasági is-
meretekkel is bővüljön 
tudásuk. Munkájuk során megannyi közös 
feladatot oldottak meg diákjaink olasz, por-
tugál, észak-ír, román és török iskolásokkal, 
videókonferenciákon vettek részt. Három 
tanulónk eljutott Észak-Írországba is és 
személyesen találkozhattak a projektben 
résztvevő külföldi diákokkal. A munkánkról 
rengeteg videó található az iskola honlapján. 
A gyerekek rendkívül aktívan és örömmel 
vettek részt a munkában, sok élménnyel, 

tudással gazdagodtak. A munkánk során a 
szülőktől nagyon sok támogatást kaptunk, 
köszönöm a segítségüket. Igyekeztünk a 
LEGO robot programozást a környék isko-
láinak is bemutatni, több iskolában is LEGO 
robot szakkör indult ennek hatására. Remé-
lem, hogy lesz még lehetőségünk még több 
diákunkat bevonni más Erasmus projektek 
munkájába.

Gősi Zoltán

Gyermeknap az iskolában
Május 25-én vidám gyereksereget köszön-
töttek a felhők mögül kukucskáló napsuga-
rak iskolánkban. Gyermeknapi rendezvény-
re gyülekeztek kicsik és nagyok. A felső 
tagozatosok részére a nyolcadikos diákok 
gondoskodtak szórakoztató programokról. 
Több állomást járhattunk végig pontgyűjtő 
lapjainkkal. Játékos feladatokban fitogtat-
tuk ügyességünket. Célbadobós és labdajá-
tékok során biztattuk egymást, a zsákbanfu-
tás során felhemperedett társaink látványán 
jókat mulattunk. Horgászati ismereteinkről 
is tölthettünk ki feladatlapot. Az egyik tan-
terem tánctérré változott, még tanáraink is 
együtt ropták velünk a táncot. Összegyűjtött 
pontjainkat édességekre, hasznos tárgyak- 
ra, játékokra válthattuk be. A délelőtt má-
sodik felében az osztályok csapatai fog-

lalták el a tornatermet. Az állomások fe-
ladataiból a szervező nyolcadikosokat 
is megismerhettük jobban. Megpróbáltuk 
kitalálni, melyik kiskori képen ki szere-
pel, osztályképeikből puzzle-t raktunk ki, 
megpróbáltunk visszaemlékezni a kérdések 
során, milyen emlékezetes események tör-
téntek náluk. Amíg mi jókat kacagtunk az 
iskolában, a sportos diákok a futballpályán 
vívtak csapatmérkőzéseket. A nap zárá-
saként közösen játszottunk a tornaterem-
ben. A legügyesebb csapatoknak Gősi 
Zoltán igazgató és a diákönkormányzatot 
segítő Szi Miklós Judit tanárnő adta át a 
jutalom tortákat és emléklapokat. Köszön-
jük a szervező tanároknak és gyerekeknek 
a vidám napot! 

Pásztor Enikő 6.b

A NagyKópé 
TÁBOR
2018. július 23-27.
Csabrendek
A Községi Könyvtár és Művelődési Ház 
szervezésében

Helyszín: Művelődési Ház
A tábor naponta 8:30-16:00-ig tart. Tízórait, 
ebédet és uzsonnát a résztvevőknek bizto-
sítunk. 

A tábor ideje alatt lesznek ismeretterjesztő- 
és kézműves foglalkozások, kirándulások, 
sport és sok-sok játék. 

A részvétel díja 5 napra 7000,-/fő, amit az 
étkezésre és a szükséges játszóházi anya-
gokra fordítunk. 
Jelentkezés személyesen a Művelődési 
Házban július13-ig vagy 30 főig. 
Díjfizetés: július 10-ig.
Jelentkezést kizárólag 5 napra fogadunk el!
Érdeklődni a 87/453-187 és a 06-20/3880-
989 számon, a csabrendek.konyvtar@
gmail.com e-mail címen lehet. 
Várjuk az 1-4. osztályos gyermekek jelent-
kezését!
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