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Falunapi 
felhívások!

Várjuk a helyi alkotók 
jelentkezését a „Csab-
rendekiek készítették”  
kiállításra szeptember 
12-ig. 

A falunapi Főzőversenyre 
várjuk a vállalkozó 
szellemű csapatok, baráti 
társaságok jelentkezését. 
Az Önkormányzat az 
alapanyagok megvásár-
lásához támogatást nyújt.

Hívjuk és várjuk azon 
csoportok, civil szervezetek, 
magánszemélyek jelent-
kezését, akik a Szüreti 
felvonuláson szívesen 
részt vállalnának lóval, 
lovaskocsival, gyalogosan, 
kerékpárral, motorral, kis- 
és nagytraktorokkal.

A népszerű Tombolasor-
solásra a felajánlásokat 
köszönettel elfogadjuk!

Jelentkezések regisztrá-
lása és további információ 
a Művelődési Házban 
hétköznap 8-16 óra között, 
vagy a 06-20/3880-989 
telefonszámon.
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Mindszentkállai  
iskola tábor képekben

A Székely kapu

Elkészült községünk első Székely kapuja, 
melyet a Petőfi utca 7. szám alatt lehet 
megcsodálni. A impozáns, tölgyfából ké-
szült alkotást minden részletében maga Ba-
kos István készítette. 
Honnan is eredt ez az elszántság, hogy 
maga vágjon bele ilyen nagy munkába? Bi-
zonyosan az erdélyi zarándoklatok során, 
amikor az utcákat járva, sorra fényképez-
te az ott található helyi nevezetességeket. 
Megragadta a székely emberek barátsága, 
nyíltszívűsége, szeretete. Tiszteletükre és a 
magyarság értékeinek átörökítése elgondo-
lással született az elhatározás, hogy maga 
és családja örömére, saját Székely kaput 
készítsen.
A tettet hosszas tervezgetés, kutakodás előz- 
te meg. Egy Székely kapu mérete, felépí-
tése, virágdíszítése sokat elárul a házigazda 
hovatartozásáról, rendszeretetéről, szorgal-
máról. Pista bácsi mindent össze vetve kis 
Székely kapu elkészítése mellett döntött, 
melyről az élet rózsája, tulipánok és ter-
mészetesen a galambdúc sem hiányozhat. 
A fafaragáshoz szükséges vésőket Hamari 
Sándor fafaragó művésztől vásárolta 
és tőle kapott tanácsokat a virág díszítés 
mikéntjéhez is.
Bár a készítés hosszú időt – 3 évet – és sok 
anyagi ráfordítást vett igénybe, elhatáro-
zása töretlen maradt. A munkálatok során 
mindenben segítségére volt felesége, Sári 
néni. Az elszántság gyümölcseként, az idei 
év Búcsújára felállításra is került a kapu, 
melyet Bakos István testvére, Bakos Frigy-
es kanonok meg is áldott. 
Pista bácsi méltán büszke, hisz kitartásának 
köszönhetően egy álma vált valóra. További 
tervei közt szerepel, hogy nagy Magyar-
országot is kifaragja hársfából angyalokkal 
és a címerrel együtt.
Az egyedi műalkotáshoz ezúton is sok sze-
retettel gratulálunk!

M. Molnár Ildikó műv.szervező

Nagy Kópé Tábor

Július utolsó hete idén is a kópék hete volt. A napközis 
táborunkra ezúttal is szép számmal jelentkeztek az 
alsó tagozatos diákok, akik egész héten gyerekzsivaj-
jal töltötték meg a Művelődési Házat és a Könyvtárt. 
A héten – a sok-sok kidobó és kézműves foglalkozás 
mellett – három kirándulásra is jutott idő. Kedden a 
sümegi Kisfaludy Múzeum és a Palota Pince vendé-
gei voltunk. Szerdán az egész napot Hévízen töltöt-
tük, ahol a rengeteg séta mellett sok érdekes dolgot is 
megtekinthettünk. Pénteken a Kenyeres tanyán vártak 
minket, ahová biciklivel ment a csapat. A lelkesebb 
gyerekek tovább mehettek Nagytárkányba megnézni 
Csurgó Rafael jurtáját. A tanyán szalonnát sütöttünk 
és finomabbnál finomabb süteményeket, dinnyét 
és főtt kukoricát ettünk. Köszönjük szépen a diák 
segítőink egész heti munkáját, ahogy minden évben 
idén is nagyon sokat segítettek nekünk. Reméljük, 
hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és aki teheti 
eljön jövőre is. 

Baráth Rebeka kulturális munkatárs

Aug 20-i ünnepi kitüntetések
Az idei évben az augusztus 20-i 
nemzeti ünnep összekapcsoló-
dott a helyi kitüntetések ünnepi 
átadásával. 
Az ünnepi megemlékezés során 
Auer László apolgármester fűzte 
egymásba első nagy királyunk, 
Szent István munkásságát a mai 
kor aktualitásaival. Majd Gubi- 
necz Ákos előadásában hallhat-
tunk Szent István énekeket citera-
kísérettel. Az Új Kenyeret Bagi Ádám atya áldotta meg, amelynek szétosz-
tására az ünnepi Kéviselő-testületi ülést követően került sor.
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az idei évben az 
alábbi személyeknek ítélte oda kitüntetéseit, példaként állítva munkásságukat 
a lakóközösség valamennyi polgára számára.
Csikné Bardon Réka és Csik Tamás népi iparművészeknek „Csabren-
dekért” kitüntetést adományozta a kultúra, népművészeti alkotómunka, ha-
gyományőrzés területén végzett kiemelkedő, értékteremtő munkájuk elismeré-
séül.
„Csabrendekért” kitüntetést adományozott Németh Ottó csabrendeki vállal-
kozónak a faluközösségért végzet önzetlen közösségi munkája elismeréséül.
„Kiváló Munkáért” díjat adományozta Ujhelyiné Szabó Márta köztisztviselő-
nek a közigazgatás területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül. 
„Kiváló Munkáért” díjat adományozta Béday Árpádné családsegítőnek a szo-
ciális ellátás területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.
„Az Év Csabrendeki Vállalkozása” díjat adományozta Ruzsa Sándorné, a 
CSABTEX Ruházati Szövetkezet vezetőjének huzamosabb ideig történő ered-
ményes, példamutató vezetői tevékenysége, a település rendezvényeinek rend-
szeres támogatása, vállalkozása Csabrendek jó hírének öregbítése elismeré-
séül.
A kitüntetetteknek ezúton is sok szeretettel gratulálunk! 
A műsor fényét emelte Farkas Szabina Judit dalaival és Németh György szava-
latával, prózai közreműködésével.
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Nyiresi családi nap
Vidám, jóbaráti hangulatban telt el az idei 
családi nap rendezvényünk, mely augusztus 
4-én került megrendezésre.
A zenés-táncos felvonulást követően min-
dig egyre többen lettünk, s a főzés is már 
javában zajlott, hogy délre ebéd kerülhes-
sen minden „éhes száj” elé. A koszorúzást 
követően megérkeztek vendégeink is: 
Joci és Mari bohóc. Vidám, bohókás elő-
adásukkal megnevettették az egész közön-
séget, akik fájó szívvel búcsúztatták őket. 

Közben lázasan készülődtek 
a falu kis táncosai, akik sa-
ját koreográfiával léptek 
színpadra. Gratulálunk ne-
kik! Az ebédet követően 
megkezdődtek délutáni prog-
ramjaink is. Felváltva léptek 
színpadra a KID Dance 
Egyesület csoportjai, valamint  
a csabrendeki felnőtt szín-
játszó kör tagjai, akik közel 
2 órás előadásokkal és kore-
ográfiákkal szintén kacagást 
és vastapsot csaltak elő. Ezen 
műsor zárása volt a nyiresi 
fiúk és a nagylányok által előadott táncos 
koreográfia, mely ismételten nagy sikert  
aratott! Csak így tovább fiúk és lányok! 
Közben megérkezett Zámbóné Farkas Nóra 
is, aki másfél órán keresztül énekelt nekünk 
örökzöld slágereket. 
Végezetül elérkezett a várt tombolasorsolás 
is, melyre idén is sok felajánlás érkezett. 
Köszönjük mindenkinek a hozzájárulást! A 
nap záró pontja a sötétedést követő karaoke 
verseny volt, mely megmozgatta az énekel-

ni vágyókat. A három tagból álló zsűri egy 
darabig bírta pontozni az előadásokat, ám 
feladták és inkább beálltak a sorba énekelni. 
Így végül mindenki győztesen került ki! A 
vidám nap folyamán lehetőség volt továbbá  
kézműveskedére, arcfestésre, tűzoltóautós 
kocsikázásra és fecskendezésre is. A gyere-
kekre való tekintettel idén is felállításra 
került az ugrálóvár, mely a nagy hőség 
ellenére mindig tele volt. A nassolni vá-
gyókról sem feledkeztünk el, lehetőség 
adódott kürtöskalács és főtt kukorica fo-
gyasztására is. A meleg nap folyamán 
elengedhetetlen volt a bőséges folyadékpót-
lás, melyet a Csöni büfé szolgáltatott szá-
munkra. Köszönet illeti a konyhán szorgos-
kodó asszonyokat is, akik a hőség ellenére a 
meleg „konyhában” finom gulyáslevessel és 
birkapörkölttel készültek, valamint lecsót, 
főtt kukoricát kínáltak délután.
A rendezőség köszöni mindenkinek a támo-
gatást, hozzájárulást és nem utolsó sorban a 
sok segítséget, hiszen egy fergeteges hangu-
latú rendezvény elengedhetetlen kelléke az 
összefogás!
Találkozzunk jövőre is!

Arany Nikolett

Buszos kirándulás
Advent a Jochannesbach szurdokban, 

kastélylátogatás Eisenstadtban
– 2018. december 9. vasárnap

Délelőtt felkeressük az Esterházy kastélyt Eisenstadtban, ahol két magyar nyelvű 
tárlatvezetésen veszünk részt. Betekintünk a hercegi család kultúrájába, 
megnézzük a dísztermeket, a hercegnői lakosztályt, a kastélykápolnát. 

Majd a Haydn kiállításon megismerjük az ünnepelt művész életét, és megtekintjük 
a világ egyik legszebb hangversenytermének tartott híres Haydn termet. 

Ezután szabadidő a kastélyban rendezett Adventi vásáron.
Délután utazás a csodaszép  Johannesbach szurdokban megrendezett Adventi 

vásárba, Würflachba. A romantikus szurdokban sziklák, erdők és patakok között kb. 
40 különböző sátor sorakozik Ausztria legnagyobb feldíszített karácsonyfája körül.  
Egy nagy, rusztikus fa pajtában kézművesek, esztergályosok, kovácsok, üvegfúvók 

mutatják be mesterségüket. 
 Ára: 7000 Ft és 15 Euro, ami tartalmazza az utazást, annak 

járulékos költségeit, a belépőket, a tárlatvezetést és a biztosítást.
Érvényes útlevél vagy személyigazolvány szükséges!

MB BALATONNAL UTAZUNK

Jelentkezés és további információ: 06-20/3880-989


