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Szüreti Vigasság és Falunap 2018
Szeptember 15-én szombaton egy kellemes 
őszi nap virradt ránk, ami egyben községünk 
legnagyobb rendezvényének eljövetelét is 
jelentette.
A főzőverseny csapatai már kora reggel 
szorgoskodtak. Jó volt látni új arcokat, újon-
nan bekapcsolódó családokat, fiatalokat, 
akik vállalták ezt a megmérettetést.
9 órai kezdettel szentmisén vehettek részt a 
hívek.
10:15 órára megérkeztek nagyfödémesi test- 
véreink is, hogy a „Csabrendekiek készítet-

ték” és Danis János nagy-
födémesi alkotó festmény 
kiállítása megnyitóján már 
jelen lehessenek. A kiál-
lítást Farkas Szabina Judit 
könyvtáros nyitotta meg. 

Az ünnepi alkalmat Barta Enikő szaxofon 
játékával színesítette. A könyvtár helyett 
adott ez alkalommal még egy Maci kiállí-
tásnak, amelyre 241 db maci érkezett a köz-
ség lakóinak összefogásával. Különleges 

Csabrendek – felirat
Szüreti rendezvényünkre lakossági összefogással, közsé-
günkben is elkészült az országszerte divatos település fe-
lirat. A nikecell táblákra Gáspár-Szabó Éva rajzolta fel a 
betűk formáját. A betűk kivágását Cseh János festő szak- 
ember vállalta magára. Az elemek lefestését a felnőtt 
színjátszó csoport tagjai végezték el – név szerint: Ba-
kos Béláné, Bódainé Bardon Judit, Csordás Tímea, 
Kiss Katalin, Kiss Marianna, Zimits Zoltánné. A felirat 
betűinek sorba rendezését, keretre való rögzítését Kiss 
József asztalos vállalkozó és Sali Tamás valósították 
meg. A kültéri rögzítést pedig Könnyid István és Tomor 
Tamás végezték el. 
Ezúton is nagyon köszönöm mindenki áldozatos segítsé-
gét, aminek eredményeként új színfolttal gazdagodhatott 
községünk!                            Molnár Ildikó műv.szervező

Folytatás a 3. oldalon
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színfolt volt dr. Benkő Attila Citadella autós 
számítógépes ügyességi játékának tesz-
telése, amit a klubhelyiségben próbálhattak 
ki az érdeklődők.
11:00-13:00 óra között zajlottak a közked-
velt Ügyességi versenyek, mint a lengőteke, 
sportlövészet, sörivó verseny, célba lövés
11:00 táján indult el a hagyományos Szüreti 
felvonulás a Sümeg Vár, a Capári Lovas-
iskola lovasai, kocsisai, a Kid Dance 
Egyesület mazsorett csoportjai, szőlőskorás 
vivő és perecosztó fiatalok, kistraktorok, 
tűzoltóautó és sok vállalkozó szellemű la-
kos részvételével. 
A korábbi évektől eltérően, a főzőverseny 
bírálását jobban figyelemmel követhet-
ték a jelenlévők, mivel kihangosított köz-
vetítéssel tettük hallhatóvá a csapatok és a 
zsűri párbeszédét, ami bővelkedett vicces, 
kétértelmű megjegyzésekben. A tálalások, 
kínálások is nagyon változatosak voltak. 
A tűzoltók csapatának képviselője például 
légzőkészülékben tette a zsűri tagjai elé az 
elkészült ételt. Ebédszünetben nem csak 
a csapatok készítette ételekből, hanem a 
konyha dolgozói által főzött finom vad- és 
marhapörköltből is bátran fogyaszthatott 
mindenki.

14:00 órakor került sor a rendezvény hivata-
los megnyitójára. Az ünnepi köszöntő során 
Turcsi József polgármester és Fenyvesi 
Zoltán országgyűlési képviselő is szólt 
az egybegyűltekhez, majd kiosztották a 
főzőverseny és az ügyességi 
versenyek helyezettjeinek járó 
díjakat.
A délutáni kulturális bemu-
tatók sorát a devecseri Fláre 
Beás roma zenekar koncertje 
nyitotta. Őket Bodó Csabi 
követte retro dalműsorával. 
A Humor szünet alatt a nyi-
respusztai és a csabrendek 
színjátszók szórakoztatták a 
közönséget. A Sümegi Zeneis-
kola koncertje során tanulók 
és diákok egyaránt bemu-
tatták tudásukat a közönsé-
gnek. 18 órakor lépett szín-
padra a sztárvendég Singh 
Viki. Csodálatos hangjával 
és bájos megjelenésével hamar a közön-
ség szívébe lopta magát. Az énekesnő 
műsorát a helyi Kid Dance Egyesület 
táncbemutatója követte. Kissé már ránk sö-
tétedett, mire a közkedvelt tombolasorsolás 

ideje elérkezett. Az idei évben is sok értékes 
ajándék talált gazdára, fődíjként pedig egy 
teljesen felszerelt kerékpár került kisorso-
lásra. A DWG együttes koncertjét is sokan 
várták, hisz helyben is számos rajongója 
van a sümegi csapatnak. A sikeres, egész na-
pos rendezvény végét utcabál zárta, amely- 
ben a River zenekar húzta hajnalig.
Kísérő programok, mint az ingyenes 
pónilovaglás és Dotto Kisvonat, Tuty-party 
Játékbirodalom, Szabó Heni arcfestés, min-
denki megelégedésére szolgáltak és tovább 
színesítették az egész napos tarka program-
sorozatot.
Az esemény támogatói voltak:
1. Sümeg Vár
2. Capári Lovasiskola, Sümeg
3.  Polus-Coop Zrt., Pannon Brot Sütőüzem, 

Ajka 
4.  Kiskertem Virág- és Gazdabolt, Feketéné 

Capári Szilvia
5. CSABTEX Ruházati Szövetkezet, 
6. Németh Ferenc kovács, Csabrendek
7. Mütesz Kft., Mezei József
8. VB Francia Pékség, Csabrendek-Sümeg
9. Sarvaly Zrt., Csabrendek
10.  Hoffman Pince, Hoffman Tamás, Csab-

rendek
11. Bakos Méz, Bakos István, Csabrendek
12.  Csik Tamás és Csikné Bardon Réka népi 

iparművészek
13. Tuty-party Játékbirodalom, Sümeg
14. Baráthné Horváth Katalin, Csabrendek
15. Rendek BútorKft, Csabrendek
16. Hamulecz Zoltán vállalkozó

Köszönjük továbbá az intézmények, helyi 
szervezetek és magánszemélyek támoga-
tását, akik hozzájárultak a rendezvény szín-
vonalas lebonyolításához!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Szüreti Vigasság és Falunap 2018
Folytatás az 1. oldalról

„Kedvenc népmesém 
ceruzám hegyével”
1859. szeptember 30.-án születetett Bene-
dek Elek író, akinek nevéhez számos írói 
tevékenység, napilapok, folyóiratok szer-
kesztése; népmese kapcsolódik.
Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom 
egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, 
szerkesztői működésével az élen járó peda-
gógusok között foglal helyet.
2005. szeptember 30. óta a Magyar Olvasás-
társaság kezdeményezésére ez a nap a Ma-
gyar Népmese Napja.
Könyvtárunk idén ez alkalomból rajz-
pályázatot hirdetett „Kedvenc népmesém 
ceruzám hegyével” címmel. Pályázati 
felhívásunkra összesen 29 db rajz érkezett 
óvodánk néhány nagycsoportos gyermeké-
től, illetve az általános iskola alsó-, és felső 
tagozatos diákjaitól. 
Nehéz volt a választás, így az első három 
helyezett mellett néhány rajz különdíjazás-
ban részesült. A díjazottak könyvjutalmat, 
kisebb ajándéktárgyakat kaptak jutalmul!
I. helyezett: Szatmári Johanna 7/A.
II. helyezett: Réfi Hanna 3/A.
III. helyezett: Kalányos Ferenc 7/E.
Különdíjban részesült: Horváth Jázmin 
(óvoda nagycsoport), Zalán Zsófia (4/B.), 
Széles László Dániel (4/B.), Végh Berna-
dett (5.o.).
Szívből Gratulálunk rajzpályázatunk min-
den kis alkotójának!
(A rajzokból álló kiállítás Művelődési Há-
zunkban jelenleg is megtekinthető!)

Farkas Szabina Judit könyvtáros
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Bel- és csapadékvíz-elvezetõ rendszer  
fejlesztése I. ütem (Csabi utca, Tárkány utca)
Az ENSZ közgyűlése 2015-ben, jelentős magyar közreműködéssel 
17 fenntartható fejlődési célt fogadott el. Ezek hivatottak arra, hogy 
2030-ig szóló keretstratégiaként új, fenntartható pályára állítsák a 
világot.
A célok közül a 6. („SDG6”) a fenntartható vízgazdálkodás, amely 
átfogó globális vízpolitikai program megvalósítását célozza.
A vízgazdálkodás nem elsősorban műszaki kérdés, hanem társadal-
mi.
A vizes fenntarthatósági elérési cél érdekében a „Bel- és csapa-
dékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére” pályázat keretében I ütem-
ben a Csabi utca, illetve a Tárkány utca csapadékvíz elvezetése 
valósult meg.
A projekt nem prognosztizál klímakockázatot.
A meglévő vízelvezető művek állapota leromlott, egy része fel-
iszapolódott, növényzettel benőtt, a beépített átvezető műtárgyak 

vízátvezető-áteresztő képessége nem megfelelő. Az árkok ren-
dezetlensége miatt az ingatlanokon és előtte sok helyen áll a víz.
A megvalósult fejlesztés indokolt, mind környezeti-, lakossági és 
gazdasági szempontból.

A fejlesztés céljai:
• belterületen elhelyezkedő ingatlanok megóvása
• természeti környezet megvédése az erózió visszaszorításával
• fenntartható hálózat kialakítása
A projekt megvalósulását követően nagymértékben javul a vízren-
dezettségi állapot, mivel a csapadékvíz elvezető rendszer megfelelő 
hidraulikai működéséhez, a káros hatások megelőzéséhez burkolt 
árkok kerültek kialakításra. Az árkok burkolása szükséges továbbá a 
mértékadó csapadék elvezetéséhez, illetve az árkok kimosódásának 
elkerüléséhez.

A településen a vízkörnyezeti problémák közül a belvíz fenyegetett-
ség, illetve a nagy záporintenzitású csapadékból adódó elöntés a 
legsúlyosabb.  A beruházás során érintett terület a település egyedi 
sajátosságaiból következően egy lejtős rész, mely felett a Sümegi 
Fehér-kövek Természetvédelmi terület hegyoldal határa található. A 
talajmegtartó és vízmegtartó létesítmények jelentős mértékű hiánya 
végett a lehulló csapadék szinte akadálytalanul zúdul le a közléte-
sítményekre, utakra, lakóingatlanokra. Kis csapadékhozam mellett 
enyhe káreseménynek minősül a hordalék elterülése a közterületen, 
zártkertekben. Azonban nagy záporintenzitás mellett, jelentős sár 
és kőlavinák indulhatnak el, melyek komoly rongálást okozhatnak 
a köz- illetve magánterületeken.
A megvalósítás indokoltságát elsősorban az elöntések okozta kár-
események is alátámasztják.
A projekt megvalósulásával párhuzamosan elsődleges cél a la-
kosság tájékoztatása, szemléletformálása, annak népszerűsítése, 
hogy miként lehet hatékonyan, fenntarthatóan gazdálkodni a csa-
padékvízzel.
A csapadék a hidrológia szempontjából a legfontosabb időjárási 
elem, a víz természetes körforgásában a csapadékhullás a legis-
mertebb mozzanat. A természet a csapadékképződésnek igen sok 
módját teremti meg, azonban időben és mennyiségben előre prog-
nosztizálni nagyon nehéz.
A megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása kardinális 
kérdéskör a szakemberek között is. Nem vehetjük adottnak, hogy 
van elég vizünk. A vízválság sajnos nem a jövő, hanem a jelen kor 
problémája. Ezért az ezzel való gazdálkodás minden társadalmi 
szereplőnek egyéni preferenciája.
Magyarország szerencsés abból a szempontból, hogy bővelkedik 
vízben, azonban a Földön már ma is vízhiányos régióban él 5 
emberből 2. 2,1 milliárd ember kénytelen szennyezett vizet fo-
gyasztani, 4,5 milliárd ember szennyvizének kezelése nem megol-
dott.
Éppen ezért a víz használatára vonatkozó döntéseinknél, szoká-
sainknál elsősorban a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodást kell 
előnyben részesíteni.
A legfontosabb és legolcsóbb a megelőzés, a mértékletes használat, 
a tudatos hasznosítás.
A csapadékvíz gazdálkodás elsősorban a lakosoknál kezdődik.  
Nagyközség lévén még sok helyen kertet művelnek, állatokat tar-
tanak, ahol az öntözéshez, locsoláshoz és itatáshoz célszerű eső-
vízgyűjtő tartályokban összegyűjtött vizet felhasználni. Ezáltal is 
csökken a csapadékelvezető hálózatra jutó víz mennyisége, megnő 
a lefolyási idő és ezáltal az elszivárgás is kitolódik.
Az esővíz hasznosításával csökken a hálózati ivóvíz felhasználás, 
mely jelentős energiahatékonyságot teremt.

Esővíz felhasználás lehetőségei:
Világszerte egyre inkább erősödő irányzat, hogy a vízzel, mint 
erőforrással kíméletesen és hatékonyan kell bánni, s e mögött nem 
csupán a növekvő gazdaságossági és környezetbarát tényezők rejle-
nek. Több helyen nem elegendő a meglévő vízkapacitás.
Amikor ilyen mértékű vízhiánnyal küzd a világ, célszerű egyéb al-
ternatívákat keresni arra vonatkozólag, hogy ne a legjobb minőségű 
ivóvízzel locsoljuk a kertet, öntözzük a virágokat, itassuk az álla-
tokat, öblítsük le a WC-t…..! A háztartásokban naponta és szemé-
lyenként átlagosan hetven liter vizet használunk el, amelyhez, ha 
még hozzávesszük az ugyanennyi szennyvizet, óriási pazarlást vég-
zünk. Ugyanez vonatkozik az évről évre magasabb víz- és szenny-
vízdíjakra is, amely a víz intelligens felhasználását gazdaságilag is 
ésszerűvé teszi.  

Knór Tímea Környezetvédelmi szakértő

A vízfelhasználás lehetséges modellje
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Todó kitálalt a suliról Csabrendeken is!  
- Könyvtárunk vendége volt Vig Balázs meseíró
Szeptember 30. méltán fontos nap a 
magyar irodalom történetében! Ezen a 
napon született Benedek Elek meseíró, 
a magyar gyermekirodalom egyik meg-
teremtője. 2005 óta ez a nap, a Magyar 
Olvasástársaság kezdeményezésére a 
„Magyar Népmese Napja”!
Könyvtárunk ez alkalomból rajzpályá-
zatot hirdetett a Csabrendeki Általá-
nos Iskola tanulói számára, kedvenc 
népmeséjükről rajzolhattak, és a har-
madik, negyedik osztályos tanulóknak 
meglepetés előadással is készült intézmé-
nyünk! 
2018. szeptember 24-én délelőtt ugyanis 
Vig Balázs meseíró volt a vendégünk! Az 
író úr a „Todó kitálal a suliról – nem csak 
alsósoknak” című könyvét mutatta be több 
mint 70 kisdiáknak és 5 pedagógusnak. 
„…És mi a helyzet az iskolával? Hamar 
kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a 
beilleszkedés és a beiratkozás. Hát még, ha 
valaki nem tudja fejből a Himnusz szövegét 

az évnyitón, dobálják a táskáját, botrány 
robban ki a saras váltócipője miatt, vagy tit-
kos videót mutatnak neki a szünetben. Todó 
a tőle megszokott nagy igazságérzettel és 
mesélőkedvvel vezeti végig olvasóit az alsó 
tagozat megpróbáltatásain, és kitálal iskolá-
soknak, szüleiknek, sőt a tanítóknak egya-
ránt…” (Vig Balázs)
Hangos kacagások, kérdezz-felelek játék, 
kicsi kezek a magasban az író úr minden 
egyes kérdésére, jó hangulat! Ilyen volt Vig 

Balázs meseíró interaktív előadása, Csab-
rendeken immár a második alkalommal! 
„Könyvtárosi” szívem pedig okkal örül, 
hiszen az előadás után két kis negyedikes 
diákkal bővült könyvtárunk olvasói létszá-
ma, másnap pedig egy édesanya kölcsö-
nözte ki Balázs két könyvét, mert kisfia 
nagyon-nagyon szeretné elolvasni azokat!
Azt hiszem, ha csak egy kicsit is, de szep-
tember 24-én elértem a „szakmai” célom!           

Farkas Szabina Judit könyvtáros

Emléktábla és kápolna avatás 
Nagytárkánypusztán
Halála után 10 évvel, emléktáblát avattak az egykori nagytárkány-
pusztai iskolaigazgató és tanító, Zsebeházy Sándor emlékére tanít-
ványai és Csabrendek Nagyközség Önkormányzata. Leánya, Bakos 
Zoltánné Zsebeházy Judit és Varga Istvánné (Badics Teréz volt tanít-
vány) egy rendhagyó osztálytalálkozót szervezett ezen alkalomból, 
amelyre elhívták a valamennyi még élő nagytárkánypusztai tanítót 
és tanulót is. A szíves ínvitására sokan érkeztek, köztük Violáné 
Szalóki Júlia és Gulyás Tiborné Judi Erzsébet egykori tanítónők 
is. Az egybegyűlteket Turcsi József polgármester köszöntötte, 
aki Zsebeházy tanító urat a „falu lámpásának, a hit, a hűség, az 
egyszerűség, a szeretet és a szolgálat képviselőjének” nevezte. A 
tanítványok visszaemlékezései során felszólalt Kustos Lászlóné ll-
lés Mária, Horváth Ernő, Szilágyi Magdolna „Cuki”, Váradi Károly 
is. Majd virággal köszöntötték az első végzős osztály megjelent 
diákjait: Kustos Lászlóné Illés Máriát és Eszli Jánosné Prilip Irmát 
és a 60 éve végzett diákok közül a jelen lévő Badics Máriát, Hor-
váth Magdolnát, Minorics Józsefet és Illés Gyulát. A köszöntéseket 
követően az emléktáblát Zsebeházy tanító úr lánya, Judit leplezte le. 
A tanítványok közül Kustos Lászlóné Illés Mária és Bardon Gyu-
láné Bakos Annak helyezte el az emlékezés koszorúját. Az ünnep-
ség végén virágcsokorral köszöntötték Zsebeházy Sándorné Ilonka 
nénit, aki áldozatkész feleségként a tanító úr munkásságát mindig 
nagy odaadással támogatta. Az ünnepséget Román Iván tanár úr 
hegedűjátéka színesítette. A borongós időjárás ellenére jó hangulat-
tal zárult a találkozó.
Ugyanezen nap délutánján került sor egy másik jeles eseményre is 
Nagytárkánypusztán. 
A felújításra került az iskolakápolna, melyet dr. Márfi Gyula veszp-

rémi érsek áldott meg 2018. szeptem-
ber 22-én, szombaton a 16 órai kez-
dettel megtartott szentmise keretében. 
Az érsek úr a szentmisét a Bagi Ádám 
plébániai kormányzóval és Reicz Pál 
atyával, a sümegi ferences kolostor 
rendház főnökével celebrálta. Az ünnepi 
alkalom fényét a Gyepesi Örökségünk 
Egyesület énekkara közreműködése 
emelte. 
A kápolna felépítésének munkálatait a 
Horváth család (Horváth Ernő és Hor-
váth Miklós családjai) nagy anyagi 
ráfordítással végeztette el szüleik em-
lékére és a nagytárkánypusztai hívek 
részére. A több hónapig tartó felújítás-
ban Ernő és Miklós személyesen is részt 
vettek, melynek eredményeként nagyon 
szép kápolna készült el, ahol méltó, 
kulturált környezetben gyakorolhatják 
hitüket a falu lakói. 
Az ünnepi misét követően az érsek úr 
megáldotta Zsebeházy Sándor tanító 
emléktábláját is. 

Molnár Ildikó művelődésszervező
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Köszöntés
Csabrendek Nagyközség Önkor- 
mányzata képviseletében Turcsi 
József polgármester és dr. Gut-
mayer Bernadett jegyző otthoná-
ban köszöntötte fel Csendes 
Sándorné Szántó Ilona (Somos 
u.) csabrendeki lakost, aki ok-
tóber 9-én töltötte be 91. életévét. 
A szépkorú hölgynek az újság 
hasábjain keresztül is további jó 
egészséget kívánunk!

Õszidõ  
ajándékmûsor
Sok szeretettel meghívjuk községünk 
nyugdíjas lakóit a köszöntésükre megren-
dezésre kerülő ajándékműsorra.
Időpont: 
2018. november 17., szombat 15 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Csabrendek
Szeretettel várja az ünnepelteket Csab-
rendek Nagyközség Önkormányzata!
(A műsor részletes tartalma egyelőre 
meglepetés. Figyeljék plakátjainkat!)

HIRDETMÉNY  
Bursa Hungarica Pályázat kiírásáról

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 
2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára. 
A pályázatok beadási határideje: 2018. november 8.
A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.csabrendek.hu honlapon, a pályázati 
kiírással kapcsolatban további információ kapható a Csabrendeki Közös Önkor-
mányzati Hivatalban.
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„Ha fázol, vigyél el egy 
kabátot, ha segíteni akarsz, 
tegyél ide egyet!”
Pár éve indult egész országot érintő kezdeményezés, amelynek célja az empátia és 
az adakozás. Kabátot, sálat, sapkát és egyéb ruhaneműt is felajánlhatunk az arra 
rászorulók számára.
A helyi művelődési ház kezdeményezésére, az ide évben községünk is csatlakozik 
az országos kabátgyűjtési akcióhoz.
A téli ruhaneműket, ami nem csak kabát lehet, már előre behozhatják az adakozni 
vágyók intézményünkbe. 
A felajánlások 2018. november 12-én hétfőn 8-19 óra között kerülnek kihelyezésre 
a Művelődési Ház bejáratához, hogy onnét bárki elvihesse a számára szükséges 
ruhaneműt vagy a nap folyamán elhelyezze azt, ami számára felesleges.
Segítsünk együtt!

Lakossági  
felhívás
Mint lapunk korábbi számaiban olvashat-
ták, Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata megbízásából a település történetéről 
egy könyv készítése van folyamatban. 
Továbbra is kérjük, a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a könyv anyagához lehetőség szerint 
régi családi képekkel, dokumentumok-
kal járuljanak hozzá. Az anyagokat a 
Művelődési Házba kérjük leadni, melyeket 
digitalizálást követően vissza juttatunk tu-
lajdonosának. 
Szükség esetén a dokumentumokért ház-
hoz megyünk. Közre adási szándékukat 
jelezhetik telefonon, a 06-203880-989 szá-
mon Mógerné Molnár Ildikó művelődés- 
szervezőnek.
Köszönjük mindazoknak, akik felhívásunk-
ra reagálva már eljuttatták hozzánk féltve 
őrzött családi dokumentumaikat!
Számítunk továbbra is a Lakosság együtt-
működésére!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező


