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Köszöntés
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata képvisele-
tében Turcsi József polgármester és dr. Gutmayer Ber-
nadett jegyző köszöntötte a június 12-én 95. élet-évét 
betöltő Kovács Istvánné, Kiss Mária csabrendeki lakost. 

A szépkorú hölgynek ezúton is jó egészséget kívánunk!

Kistérségi nap
Július 14-én, immár 10. alkalommal került 
megrendezésre a sümegi járásba tartozó fal-
vak közös rendezvénye, a Kistérségi nap. 
Az idei évben Szentimrefalva község volt 
az esemény házigazdája. 
Már kora reggel szorgoskod-
tak a települések önkéntesei. 
Ki a főzéshez készült elő, ki  
a kiállítását, községe bemutat-
kozását rendezgette. Majd el- 
kezdődtek a kispályás lab-
darúgó mérkőzések is. 9 órakor 
került sor a rendezvény hivata-
los megnyitójára, ahol Zala-
völgyi László, Szentimrefalva 
polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, majd Fenyvesi 
Zoltán országgyűlési képviselő 
emelte ki a közösségi alkalmak fontosságát, 

végül Turcsi József, Csabrendek polgár-
mestere és a Kistérség elnöke kívánt jó 
szórakozást az egész napos programhoz. 
A zömében fiatal fiúkból álló 6 focicsapat 

derekasan küzdött a délelőtt folyamán az 
egyre perzselőbb melegben. A 
küzdelmet ez alkalommal Kápta-
lanfa csapata nyerte. Csabrendeket 
ifj. Nagy Emil és társai képvisel-
ték. Köszönjük részvételüket!
Ebédhez közeledve pedig minden 
sátornál nagy izgalommal várták a 
gasztronómiai verseny zsűrijének 
érkezését. A csabrendeki sátornál 
Baráthné Kati néni vezetésével 
Palócleves készült, melyet nem 
csak pálinkával és borral, de Szi-
lágyi Franciska jóvoltából, cite-

raszóval kínáltunk a bíráknak. A finom 
éteknek és a díszes körítésnek meg is lett 
az eredménye! A térségi napok sorában első 
alkalommal sikerült végre elnyerni a gaszt-
ronómiai verseny első díját! A főző csapat-
nak ezúton is szeretettel gratulálunk. 
A délután kulturális műsorát Csabrendek 
énekesnője, Farkas Szabina Judit nyitotta 
egy fergeteges operett előadással. Őt követte 
a csabrendeki felnőtt színjátszó csoport 
humoros összeállításával. Majd a község 
képviseletében Szilágy Franciska és Szilá-
gyi Levente adtak elő népdalcsokrokat ci-
terakísérettel. A rendezvény sztárvendégei: 
Bódi Gusztit és Margó fellépését követően a 
Kid Dance Egyesület táncosai is bemutatták 
tehetségüket a nagyszámú közönség előtt. 
Ezúton is köszönjük a községet képviselő 
előadók, csoportok fellépését, a nap folya-
mán segítők önzetlen munkáját! A települé-
sünk bemutatkozása a közös rendezvényen, 
most is elismerést érdemel. Köszönjük!

Molnár Ildikó műv.szervező
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KID DANCE hírek
A Kid Dance Egyesület 2018. június 23-
án tartotta meg 23. táncgáláját. Izgatot-
tan várták e napot táncosok és tánctanárok 
egyaránt, hogy bemutathassák min dol-
goztak ebben a tanévben. A nyitótánc után 
Turcsi József polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, s háláját fejezte ki az egész 
éves munkájukért minden táncosnak, tánc-
tanárnak valamint a vezetőség tagjainak. Ezt 
követően 13 válogatott produkciót láthatott 
a közönség a tavalyi évből, majd tánco-
saink előadták azt a 28 koreográfiát, amit 
az idei tanévben sajátítottak el. A pörgős, 
jó hangulatú gálán többször könnybe lábadt 
a szemünk, hisz az egyesület életének több 
meghatározó személyétől búcsúztunk.
Először elnökünknek Tanai Ottónénak 
mondtunk köszönetet. Marika néni kezde-
tektől fogva jelen volt és segítette egyesüle-
tünk mindennapjait, 13 éve pedig elvállalta 
azt a nem kis feladatot, hogy egyesületünk 
élére áll, szembe nézve a rengeteg isme-

retlen teendővel. Szabadidejét nem kímél-
ve oldotta meg az elé gördülő feladato-
kat, melyek néha higyjék el nem is olyan 
egyszerűek. Csak tőszavakban: ruhák varra-
tása- vásárlása, táncgála-fellépés-verseny és 
utazás leszervezése, közgyűlés, alapszabály, 
cégbíróság és még sorolhatnám. Mindvégig 
bárki bizalommal fordulhatott hozzá prob-
lémáival a segítségét kérve. Marika néni 
úgy döntött, ezt a kihívásokkal teli elnöki 
pozíciót átadná egy fiatalabb az egyesületért 
szintén mindent odaadó személynek, Varga 
Szilviának. 
Búcsúztunk Bakos-Nagy Eszter és Bakos 
Melinda koreográfusoktól is. Mindketten 
13 évig táncoltak egyesületünkben, majd ezt 
követően azon fáradoztak, hogy ezt a tudást, 
a tánc szeretetét átadják a következő gene-
rációnak. Táncóráikon számtalan gyerkőc  
tanulhatta meg például mi is az a spicc, vagy 
kick ball change, sajátíthatta el a mazsorett 
bot forgatásának fortélyait, a latin hangulatú 
táncstílusok alaplépéseit és még sorolhat-
nánk. Koreográfiáik a különböző versenye-
ken kimagasló eredményeket értek el.
A gála végén pedig egyesületünk egyik 
legeredményesebb csoportja búcsúzott a 
színpadtól. A csapat melynek tagjai: Barta 
Dorottya, Bódai Anasztázia, Czafit Katalin, 
Hoffman Zsófia, Kiss Judit, Kiss Virág, Végh 
Elizabet 11-13 évi táncos emlékeit egy kis-
videóba tömörítve köszönt el tánctanáraik-
tól, táncos társaiktól és a közönségtől. Egy 
egyesületben eltöltött évek alatt nem csak jó 
táncosokká, de remek csapattá és barátokká 
váltak. Sok szép pillanatot, fénylő kupákat 

köszönhetünk nekik. Minden búcsúzó mun-
kássága révén mély nyomot hagyott a Kid 
Dance Egyesület történetében. Bízunk ben-
ne, hogy ők sem felejtik ezeket az éveket, 
az együtt átélt táncórákat, fellépéseket, ver- 
senyeket. Köszönjük nekik, s további éle-
tükhöz jó erőt, egészséget, kitartást kívá-
nunk.
A visszaemlékezés és a búcsú könnyeit le-
törölve érkeztünk el a fináléhoz, ahol egy-
szerre lépett színpadra minden táncosunk. A 
véget nem érő taps és visszajelzések alapján 
úgy érezzük, aki elfogadta meghívásunkat s 
eljött a táncgálára nem bánta meg. 

KDE vezetősége

A Csabrendek–Sümeg 
Sporthorgász Egyesület versenye
Egyesületünk 2018. június 24-én vasárnap tartotta XVII. Dar-
vastó-kupa horgászversenyét az Egyesület által bérelt „Holczer-
tavon”. A versenyen négy kategóriában, összesen 77 fő indult. 
Nagy örömünkre testvértelepülésünkről, Nagyfödémesről, idén is 
érkezett 2 fő nevező.
A legnépesebb felnőtt férfi kategória díjazására fő támogatónk, 
Szalai Péter, Agro-világ Husqvarna szaküzlet Sümeg jóvoltából 
10.000.-, 5.000.-, és 3.000.- Ft-os vásárlási utalványt fordíthattunk. 
Idén először Lakatos Károly jóvoltából, aki a szlovákiai Nagyfö-
démesen üzemelteti EKO-PARK RELAX horgásztavait, külön 
pénzjutalom került felajánlásra. A kupagyőztes, aki kategóriától 
függetlenül a legtöbb gramm halat fogja 100 €URO, a női kate-
góriában legtöbbet fogó pedig 10.000.- Ft készpénzt kapott!

Eredmények: 
Felnőtt : I. Németh Ferenc 4330 gr; II. Kovács Csaba 4130 gr; 
III. Mezei Norbert 2950 gr.
Ifi: I. Kovács Balázs 4390 gr; II. Rádonyi Damján 2220 gr; 
III. Hegedüs Benedek 2160 gr.
Gyerek:  I. Hegedűs Ádám 2210 gr; II. Takács Zoltán 1620 gr; 
III. Kalányos Ferenc 510 gr.
Női: I. Hegedüs Ákosné 1390 gr., II. Gubicza Csilla 700 gr.
A kategóriák első 3 helyezettjei értékes tárgyjutalmat, és okleve-
let, a női kategória első helyezettje 10.000.- Ft készpénzt vehetett 
át! A XVII. Darvastó-kupa kupagyőztese az Ifjúsági korú Kovács 
Balázs lett, aki a kupával együtt a 100 €URO készpénzt is átve-
hette! Most először casting (horgászbotos célbadobó) versenyt is 
tartottunk szabványos casting pályán, melyet a Bakony-Balaton 
Horgász Szövetségtől kaptunk használatra. A 12 méteres távra 
legpontosabban Izmendi Dániel dobott, II. Hegedüs Mátyás, III. 
Hegedüs Benedek lett, 30 fő nevezőből. Gratulálunk az eredmé-
nyekhez!
Sikeres rendezvényt nagyvonalú támogatók nélkül nem lehetne 
megszervezni, ezért köszönetet szeretnénk mondani Szalai Péter 
üzletvezetőnek a díjakért, a felajánlott értékes tombola tárgyakért! 
Köszönjük Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának a sátrakat 
(nélkülük meg is áztunk volna). Köszönet a Kenyeres családnak 
az ebéd alapanyagáért, Turcsi Péternek az 5 kg-os „megyeri” ke-
nyerekért, Baráthné Kati néninek a finom birkagulyásért, Lakatos 
Károlynak Nagyfödémesre a felajánlott pénzjutalmakért, Mezei 
Józsefnek a casting verseny fődíjának felajánlásáért, Micskó Gyu-
lának és társainak (Lőrintei-tavi HE) a sok és értékes tombola-
tárgyakért, az egyesület segítő tagjainak, minden tombola tárgyat 
felajánló személynek, és mindenkinek aki eljött!
Mindenkit szeretettel várunk a jövőre 30 éves egyesületünk XVIII. 
Darvastó-kupa horgászversenyére is!
E-mail cím: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu 
Web: www.csabrendek-sumeg-she.hu

Hegedüs Ákos HE titkára

Tájékoztatás!
Felhívom a Lakosság figyelmét arra, 
hogy környező erdeinkben az időjárás 
hatására megjelentek a mérgező gom-
bák is.
Gomba-túráim alkalmával már észlel-
tem gyilkos galócát is, mely halálosan 
mérgező. Találtam már párduc-galócát 
is, mely idegmérget tartalmaz, kábult-
ságot okoz, de nem életveszélyes.
Gomba vizsgálataim alkalmával egy  
esetben 2 db gyilkos-galócát fedeztem 
fel. Természetesen ilyen esetben az ösz- 
szes szedett gombát meg kellett semmi-
síteni. 
Hoztak véleményezésre bársonyos tönkű 
cölöpgombát és begöngyölt szélű cölöp-
gombát is, melyek szintén mérgezők.
Minden nap délután a lakosság ren-
delkezésére állok 18-20-ig annak 
érdekében, hogy ne történjen telepü-
lésünkön gombamérgezés. Hétvé-
genként, igény szerint, gomba-túrákat 
szervezek, melyek során a résztvevők is 
megtanulhatják, hogy mely gombák al-
kalmasak fogyasztásra és megismerik a 
mérgező fajokat is.
Érdeklődni a 06-20/9513-888 telefon-
számon lehet Tanai Tamás gomba-
szakellenőrnél 

Családi nap – plébánia
2018. június 9-én immár 3-dik alkalom-
mal került megrendezésre a „Családi nap” 
plébániánkban. Kora reggel Baráthné Kati  
néni irányításával szorgos asszonyok ké-
szültek az ebéd főzéséhez.
10 órakor ünnepi szentmisével kezdődött a 
nap. Mise után tárt kapu és szíves vendég-
látás várta a falu lakóit, kicsiket, nagyokat, 
időseket, családokat egyaránt. 
Az ebéd elfogyasztása után Ft. Óra Krisz-
tián Körmendi káplán tartott előadást „Csa-
lád, légy az, ami vagy” címmel, beleszőve 
saját családi történeteit is, mely által igazán 
tanulságossá és élvezetessé tette azt.
Majd a gyermekek versenyei kezdődtek el. 
Először is három csapatba szerveződtek, 

szellemi vetélkedőn, különböző ügyességi 
játékokban versenyeztek egymással, lelke-
sen bíztatva egymást. 
Az eredményhirdetés után kézműves fog-
lalkozás várta őket.
Az udvaron felállított légvárban egész nap 
ugrálhattak, csúszdázhattak kicsik és „na-
gyok”.
A napot az elmaradhatatlan számháború 
zárta.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és jö-
vőre újra találkozunk az immár hagyomány-
nyá vált napon.
Köszönjük támogatóink segítségét, akik 
bármilyen módon hozzájárultak a családi 
nap sikeres megrendezéséhez!

Meghívó
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-

testülete tisztelettel hívja a község lakosságát 
2018. augusztus 20-i ünnepi rendezvényére.

9:00 órakor Ünnepi szentmise
10:30 órakor községi Ünnepi mûsor Szent István király,  

az Államalapítás és az Új kenyér ünnepén
11:00 órakor Ünnepi Képviselõ-testületi ülés keretében 

helyi kitüntetések, elismerések átadása
Csabrendekért Díjat kap:

Csik Tamás kovács népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere és 

Csikné Bardon Réka csuhéfonó népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere

 Az Év Csabrendeki vállalkozója díjat Ruzsa Sándorné, 
 a CSABTEX Ruházati Kisszövetkezet vezetõje kapja

Kiváló munkáért elismerésben részesül:
Béday Árpádné a Családsegítõ és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársa és
Ujhelyiné Szabó Márta a Csabrendeki Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársa
Az ünnepség helyszíne a Mûvelõdési Ház nagyterme. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kid Dance Tábor – Újra!!!
Szeretettel várunk minden kedves 
tánckedvelő gyermeket az augusztus 
14-15-16-án tartandó tánctáborba! Hely-
szín: Csabrendek kultúrház. Programok: 
táncstílusokkal való megismerkedés, 
játékok, vetélkedők! Jelentkezni au-
gusztus 13 hétfőig lehet a lentiekben 
megadott telefonszámon valamint 
Molnár Ildikónál a művelődési házban! 
Pontosabb információkat jelentkezéskor 
adunk! Telefon: 06/70 311 39 06
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„Kedvenc népmesém ceruzám hegyével”,
-és ahogy én mesélem!

Szeptember 30. méltán fontos nap a magyar irodalom történetében!
159 évvel ezelőtt ezen a napon született Benedek Elek meseíró, 

a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője.
2005 óta ez a nap, a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére

a „Magyar Népmese Napja”!

Könyvtárunk ez alkalomból RAJZPÁLYÁZATOT és 

MESEMARATONT hirdet a Csabrendeki Általános Iskola tanulói számára!

• A4-es rajzlapra rajzold le kedvenc népmesédet, annak egyik, 
számodra kedves jelenetét!

• Grafit, és színes ceruzát használj!
• Az elkészült rajzod hátoldalára ne felejtsd el ráírni a nevedet, 

az életkorodat, az osztályod nevét és az alkotásod címét!

A pályázati munkák beadásának határideje 
2018. szeptember 14. (péntek)! (Helyszíne: Községi Könyvtár)

A legjobb rajzok alkotói jutalomban részesülnek, az
eredményhirdetés időpontja: 2018. szeptember 27. 18:00

 
Ne csak rajzolj, mesélj is! 

Az általatok lerajzolt mesékből 2018. szeptember 27-én 16 órakor 
kezdődően MESEMARATONT tartunk, gyere el a könyvtárba 

és olvasd fel a kedvenc meséd!

Falunap és 
Szüreti Vigasság 
– 2018 – elõzetes 
Időpont: 2018. szeptember 15., szombat 
8:00 Főzőverseny
10:00  Csabrendekiek készítették és Danis 

János festmény kiállítása megnyitója 
a könyvtárban

10:00-13:00 Ügyességi versenyek
11:00 Szüreti felvonulás
12:00-14:00 Ebéd
14:00  Ünnepi köszöntő és  

eredményhirdetések 
15:00  Fláre Beás roma autentikus zenekar 

koncertje 
16:00 Bodó Csabi retro műsora
17:30 DWG koncert
18:00 SZTÁRVENDÉG: TOLVAJ RENI
18:30 Kid Dance Egyesület bemutatója
19:30 Tombolasorsolás
21:00 Utcabál – zenél a Jumbo zenekar 
(A programváltoztatás jogát a szervező 
Önkormányzat fenntartja!)

CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata

Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Búcsúi ünnepi 
rendezvények
Templomunk védőszentje, Szent Lőrinc 
vértanú ünnepe augusztus 12-én lesz köz-
ségünkben. A vasárnap 10 órakor kezdődő 
ünnepi szentmisére szeretettel várja a helyi 
lakosokat, elszármazottakat, vendégségbe 
érkező rokonokat Bagi Ádám plébániai  
helytartó és az egyházközség. 
Búcsúi táncos rendezvények kerülnek meg-
tartásra a Csabrendek FC szervezésében. 
Helyszín: Party-sátor a Községháza mögöt-
ti téren
2018. 08. 11., szombat Chili Buli
2018. 08. 12., vasárnap Chili Buli 
– 24 órakor SZTÁRVENDÉG: 
KIS GRÓFÓ 

Mindenkit szeretettel vár a szervező: 
Csabrendek FC!

Figyelem!
Ezúton tájékoz-
tatjuk a tisztelt 
nyugdíjas korú 
lakosságot, hogy 
ingyenes foglalkoztatás sorozat indul az 
ősz folyamán a „Digitalizáció az aktív 
idősekért” országos program keretében  
Csabrendeken. A képzés alsó korhatára: 65 
év! A tanfolyam tervezett indulása: 2018. 
szeptember és november. Helyszín: Köz-
ségi Könyvtár, Csabrendek. Jelentkez- 
ni a könyvtárban személyesen vagy a 
87/453-187 telefonszámon és csabrendek.
konyvtar@gmail.com címen lehet.

Családfotózás  
– „Csabrendekiek 
meséi”
Tisztelt csabrendeki Lakosok!
Idén nyáron szeretnénk feltérképezni te- 
lepülésünket. Ez azt jelenti, hogy fényké-
pezőgéppel bejárjuk a községet és lencse-
végre kapjuk az egyes házakat a benne élő 
lakókkal együtt. A Családfotózás természe-
tesen önkéntes! Jelentkezni a Művelődési 
Házban lehet személyesen vagy a 06-
20/3880-989 és 87/453-187 telefonszámon. 
Bízunk benn, hogy felhívásunkhoz sokan 
csatlakoznak, azért is mert, ez évek múltán 
a családoknak szép emlék, a településnek 
hiteles kordokumentum lesz!

Molnár Ildikó művelődésszervező 


