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Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar 
ünnepnap: Szent István Király napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, a magyar 
állam ezeréves folytonosságának emléknap-
ja, az Új Kenyér Ünnepe. Csabrendeken a 
9:00 órai szentmise után a Művelődési Ház 
nagytermében idén is ünnepi műsorral em-
lékeztünk meg a magyar államalapítás év-
fordulójáról. Turcsi József polgármester 
köszöntője után az Ajka-Padragkút Nép-
táncegyüttes színvonalas műsorát láthat-
tuk, majd Bagi Ádám plébános megáldotta 
az Új Kenyeret. A tavalyi évhez hasonlóan 
idén is ezen az ünnepen került sor az ünnepi 
Képviselő-testületi ülés megtartására, azon 
belül is a helyi kitüntetések átadására.
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete dr. Tölgyesi József 
főiskolai docens részére „Csabrendek 
Nagyközség Díszpolgára ”kitüntető 
címet  adományozta  a településhez 
kötődő történeti dokumentumok felku-
tatása, összegyűjtése, írása és szerkesztése 
érdekében végzett áldozatos munkájáért, 
példaértékű életpályája elismeréseként.  
Dr. Szakács Imre fogorvos részére „Csab- 
rendekért Érdemérem” kitüntetést 
adományozta „Csabrendek lakossága 

érdekében az egészségügyi alapellátásban 
több évtizede végzett lelkiismeretes gyó-
gyító tevékenysége, önzetlen segítőkészsége 
elismeréseként.”
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete „Kiváló Munkáért” 
díjat adományozta Balázs Beáta intéz-

ményvezető részére a szociális ellátás terü-
letén végzett kiemelkedően magas szintű 
szakmai munkája, felelősségteljes szakmai 
és vezetői tevékenysége elismeréseként.
„Kiváló Munkáért” díjat adományoz-
ta Farkasné Horváth Ildikó takarító 
részére a településüzemeltetés területén 

végzett kimagasló munkabírásának, a 
munkához való odaadó és kiemelkedő, 
példaértékű hozzáállása elismeréseként.
Csabrendek  Nagyközség  Önkor-
mányzata Képviselő-testülete „Az 
év Csabrendeki Vállalkozása” díjat 
adományozta a Boldogfa Faipari Kor-
látolt Felelősségű Társaság részére a 
helyi gazdasági életben betöltött szerepe 
és a helyi munkahelyek teremtésében 
végzett tevékenységének, a vállalkozás 
Csabrendek jó hírnevének öregbítése 
elismeréseként.
Az ünnepi Képviselő-testületi ülésen 
közreműködött Németh György Vass 
Albert: Üzenet haza című versével és 
konferálással, valamint Barta Enikő ze-
nei előadásával.

Farkas Szabina Judit

„Az Új Kenyér Ünnepe”
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Az idén 30 éves Egyesületünk 2019. június 30.-án vasárnap tartotta 
XVIII. Darvastó-kupa jubileumi horgászversenyét az Egyesület által 
bérelt „Holczer-tavon”. A versenyen négy kategóriában, összesen 60 
fő indult. Hagyományosan  testvértelepülésünkről, Nagyfödémesről, 
idén is érkezett 3 fő nevező.
A legnépesebb felnőtt férfi kategória díjazására fő támogatónk, 
Szalai Péter, Agro-világ Husqvarna sza-
küzlet Sümeg jóvoltából 8.000.-, 5.000.-, 
és 3.000.- Ft-os vásárlási utalványt for-
díthattunk. Lakatos Károly jóvoltából, 
aki a szlovákiai Nagyfödémesen üzemel-
teti EKO-PARK RELAX horgásztavait, 
külön pénzjutalom került felajánlásra. A 
kupagyőztes, aki kategóriától függetlenül 
a legtöbb gramm halat fogja 100 €URO, a 
női kategóriában legtöbbet fogó pedig 50 €URO készpénzt kapott!
Eredmények: 
Felnőtt: I. Stall László 3255 gr; II. Etlinger Gábor 2535 gr; III. Koller 
László 2880 gr.
Ifi: I. Libor Bence 1770 gr; II. Szabó Péter 850 gr; III. Hegedüs Bene-
dek 670 gr.
Női: I. Jank Fanni 1375 gr; II. Hegedüs Ákosné 1125 gr. III. Hoff-
man Lászlóné 455 gr;
Gyerek: I. Végh Dávid 655 gr;. 
A kategóriák első 3 helyezettjei értékes tárgyjutalmat kaptak. A 
XVIII. Darvastó-kupa kupagyőztese Stall László lett, aki a kupával 
együtt a 100 €URO készpénzt is átvehette!
Casting (horgászbotos célbadobó) versenyt is tartottunk szabvá-
nyos casting pályán, melyet a Bakony-Balaton Horgász Szövetségtől 
kaptunk használatra. 
A 12 méteres távra legpontosabban Izmendi Dániel és Szabó  
György dobott, méghozzá egyformán 40 pontot érve el, ezért több 
fordulós izgalmas szétdobást követően alakult ki a végeredmény:
I. Izmendi Dániel,  II. Szabó György, III. Hegedüs Benedek.  
Gratulálunk az eredményekhez!
A 30 éves Egyesületi jubileum alkalmából elfogadta meghívásunkat 
Dr. Táncsics Aladár a Bakony- Balaton Horgász Szövetség ügyvezető 
elnöke, illetve Császár Erzsébet halgazdálkodási szakügyintéző. He-
gedüs Ákos titkár az Egyesület 30 évét átfogó ünnepi megemlékezé-
sét megható taps fogadta. Vendégeink nem érkeztek üres kézzel, 
emlékplakettet adtak át Párizs Józsefnek az Egyesület elnökének, 
ezt követően “Horgászatért” emlékplakettet adtak át Hegedüs Ákos 
titkárnak, több mint másfél évtizedes kiemelkedő munkájáért.
Köszönjük Szalai Péter üzletvezetőnek a felajánlott díjakat, és értékes 
tombola tárgyakat! Köszönjük a Sümegi “Fehér Amur” horgász-
boltnak az Egyesület támogatását! Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni Csabrendek Nagyközség Önkormányzatának a sátorért és 

gulyáságyúért, a Kenyeres családnak az ebéd alapanyagáért, 
Turcsi Péternek az 5 kg-os „megyeri” kenyerekért, Baráth-
né Kati néninek a finom birkagulyásért, Lakatos Károlynak  

Nagyfödémesre a felajánlott pénzjutalmakért, mindenkinek a sok 
felajánlott tombolatárgyért, az egyesület segítő tagjainak, és min-
denkinek aki eljött!
A 30 éves jubileumi év befejezéseként a Csabrendeki falunapon 
Egyesületünk Balatoni halászlével, illetve tárcsán sült Balatoni ke-
szeggel várja a település lakóit!
E-mail cím: csabrendek-sumeg.she@bbhsz.hu 
Web: www.csabrendek-sumeg-she.hu 

Hegedüs Ákos HE titkára

Fantasztikus, élményekkel teli öt 
nyári nap a Csabrendeki Művelődési 
Házban. Ilyen volt az idei NagyKó-
pé Napközis Tábor 27 fő kisiskolás 
és a felnőtt segítők részvételével. A 
gyermekeknek nem igazán volt ide-
jük unatkozni, hiszen folyamatosan, 
szinte óránkénti bontásban sikerült 
fejlesztő, játékos, kreatív programo-
kat biztosítanunk a számukra. 
A tábort az első napon zumbázás-
sal indíthatták a gyerekek, majd 5-6 
fős csapatokba szerveződtek, felnőtt 
csapatkapitányokkal az élükön. 
Közösen gyakoroltuk a Kópé dalt, 
aztán a kis csapatok elkészíthették tá-
bori zászlójukat, ügyességi játékok-
ban pedig kiengedhették felesleges 
energiájukat. Aztán szerepelt a programban 
még könyvtári mesevetélkedő, önismereti 
foglalkozás és gyermekjóga is.
A tábor második napján reggel buszra 
szálltunk és kezdetét vette egy egész na-
pos kirándulás Keszthelyen. Körbejártuk 
a Vadászati Múzeumot, hamburgereztünk, 
hot-dogot majszoltunk a keszthelyi pavilon-
soron, majd sétahajókáztunk a Balatonon.
A harmadik napot reggeli tornával, lufitánc-
cal indítottuk, a délelőtt folyamán pedig 
Oszkai Réka keramikussal közösen alkot-
hattak a gyerekek, az elkészült agyagtárgya-
kat hazavihették. Ebéd után ellátogattunk 
Sümegcsehire az Euromedia Digitális Hang-
stúdióba, ahol Kaszap István stúdióvezető 
látott vendégül bennünket. 
A gyerekek láthattak igazi hangstúdiót, 
megismerkedhettek az ott zajló háttér-
munkákkal, technikai eszközökkel. Része-
sei lehettek egy igazi hangfelvételnek, 
hiszen általuk lemezre került a „Mint a 
mókus fenn a fán” című úttörődal mintájára 
megtanult Kópé Dal. Aztán halakat etettek, 
kölyökkutyát simogattak a gyerekek az udva-

ron, majd István drónjának jóvoltából fény- 
kép készülhetett a csapatról. Mindannyi-
unknak nagyszerű élmény volt az a délután.
A negyedik napon ismét egy egész na-
pos kirándulás volt a program, bevettük 
Sümeg Várát. A nap több mint egy órás gya-
logtúrával indult, a fenyvesen át jutottunk 
el Csabrendekről a vár lábáig, onnan pedig 
fel a várba. Ott aztán volt lehetőségünk 
pihenni, tízóraizni, részt venni a Kiska-
kas gyémánt félkrajcárja című vicces, 
humoros bábelőadásban. Aztán „szedtük 
a sátorfánkat” és nekiindultunk egy újabb 
gyalogtúrának ismét a fenyvesen keresz-
tül, persze előtte azért vettünk magunkhoz 
némi szénhidrátot pizza formájában a Gaszt-
ró Betyár Ételfutár parkolójában. Csak is 
piknik után következhetett a hosszadalmas, 
izzasztó gyalogtúra és még Cseh Ferenc 
drón bemutatója is belefért a délutánba, 
amit szintén nagyon élveztek a gyerekek.
Aztán elérkezett a tábor utolsó napja. A 
záró nap a hétfői naphoz hasonlóan zum-
bával indult. A délelőtti órákban szintén 
voltak ügyességi játékok, csapartversenyek, 
délután pedig gyermekjóga és önismereti 

foglalkozás. A tábor záró bulit sa-
jnos nem tudtuk a szabad ég alatt 
megtartani, sem a nyárson sütést, de 
megtaláltuk a módját annak, hogy 
mégis csak lehessen virsli sütés, ku-
koricázás és dinnyeevő verseny. Az 
esős idő miatt egyetlen aznapi prog-
ramról sem kellett lemondanunk, a 
csapatok eredményeit is kihirdettük, 
született első, második és harmadik 
helyezett.
Köszönettel tartozunk: Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzatának, 
hogy ez a tábor megvalósulhatott. A 
Csabrendeki Családsegítő Szolgálat 
dolgozóinak, azon belül is Balázs 
Beátának, Hoffman Andreának, Ta-
nai Eszternek. Köszönettel tartozunk 

a KÖZSZER munkatársainak. Köszönet az 
Óvoda Konyha segítségért mind az öt nap 
alatt, valamint a lelkes csapatkapitányoknak, 
mint Baráthné Kati néninek, Orovecz Imréné 
Kati néninek, Bíró Nikolettának, Burbácsné 
Horváth Andreának, Béday Árpádné Jutka 
néninek. Köszönet Oszkai Réka kerami-
kusnak, Csehné Varga Éva jógaoktatónak, 
Baráth Bettina zumbaoktatónak, hogy meg-
színesítették napjainkat a tábor alatt! Cseh 
Ferencnek drónbemutatójáért, fáradságáért, 
valamint a Sümegi Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársainak, azaz Csalló Nórinak és 
Ferenczi Timinek az önismereti foglalkozá-
sért. Köszönjük az Euromedia Digitális 
Hangstúdió vezetőjének Kaszap István-
nak, hogy a tábor összes résztvevőjét ven-
dégül látta Sümegcsehin, valamint Szabó 
Győzőnek, hogy kirándulásainkra buszt biz-
tosított! ...És köszönjük Sümegi Vár! ....És 
köszönjük azon gyermekeknek, akik röpke 
öt nap alatt NagyKópékká váltak, tudtak 
mosolyogni, szót fogadni és szeretni!

Farkas Szabina Judit

A Csabrendek-Sümeg Sporthorgász  
Egyesület jubileumi versenye

NagyKópé Tábor 2019.

„Digitalizáció az aktív idősekért”  
Ez év tavaszán két csoport is sikerrel fejezte be az internetes képzést, 
amit a 65 év feletti lakosok részére a hirdettünk meg könyvtárban. 
A 12 alkalom során a résztvevők megismerkedtek a digitális esz-
közök alapvető használatával, az internet világával. A program vé-
gére az idősek megtanultak az interneten információkat keresni, alapvető ügyeket intézni 
online, közösségi médiát és videó telefonálást használni.
Várjuk a további jelentkezőket, mert szeptember végén új képzést indítunk.
A részvétel díjtalan! Érdeklődni Molnár Ildikó mentornál lehet a 06-30/700-9564 számon 
vagy a Művelődési Házban.
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