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Az év elsõ babája 
2019. január 3-án 9 óra 53 
perckor született az első csa-
brendeki baba, Csik Bence, 
szülei Csik Gábor és Albert 
Hajnalka második gyerme-
keként. A családot Turcsi 
József  polgármester és 
Baráthné Pál Ilona védőnő 
köszöntötte fel. 

Ezúton is jó egészséget és 
sok boldogságot kívánunk!

Nőnapi köszöntés 
           (részlet)

Kislányként mosolyt csalsz Te minden arcra.
Kedvesként Te vagy a bûvös szerelem.
Társként felkészítesz a mindennapi harcra,
mindig a jobbik felem vagy nekem.

Nélküled az élet olyan sivár lenne,
nem lelném benne soha örömöm,
ezért is írlak mélyen a szívembe.
Ó Nõ, a létezésed szívbõl köszönöm! 

(Aranyosi Ervin)

A Hírharang Hölgy olvasóinak és a  
község valamennyi Hölgy lakosának Boldog 
Nõnapot kíván Turcsi József polgármester 
és Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselõ-testülete.

Meghívó
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 

tisztelettel hívja Önt és családját 
2019. március 15-én, pénteken az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 171. évfordulója 
alkalmából tartandó községi megemlékezésre

10 órakor Ünnepi szentmise
11 órakor Emlékműsor és Koszorúzás 

Oszterhuber Péter Antal honvédszázados 
emléktáblájánál

Ünnepi beszédet mond: 
Turcsi József polgármester

Emlékezzünk együtt!
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„Lélekrablók” – Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napján
Községünk díszpolgárával, írónõjével beszélgettünk
Az Atlantic Press Kiadó női íróknak kiírt 
regénypályázatán, községünk díszpol-
gára Ákody Zsuzsa írónő első díjat nyert 
újabb, a múlt év novemberében megjelent 
Lélekrablók című kötetével. A kiadóhoz 
beérkezett közel 300 pályamű közül 
elsőnek kiválasztott regény két gyermekkori 
traumával küzdő fiatal, egy fiú és egy lány 
megrázó élettörténete.
2018. január 22-én, A Magyar Kultúra 
Napját méltó módon ünnepelhettük, hiszen 
azt magával az írónővel közösen tehettük! 
Zsuzsával Molnár Ildikó községünk műve-
lődésszervezője, és jómagam beszélgettünk. 
Beszélgettünk, kérdezz-felelek játékot 
„játszottunk”, választ kaphattunk arra, ho-
gyan is született meg a díjnyertes regény, 
miért a szereplők, miért a történet, mi is a 
mondanivalója magának a regénynek, ho-
gyan lett a „Lélekrablók” kiemelkedő oly 
sok alkotás közül.  Kézről kézre járt a mik-
rofon, melyre szükség is volt, hiszen ami a 
közönséget illeti, szék nem maradt üresen a 
Csabrendeki Művelőséi Ház nagytermében. 
Zsuzsa örömmel válaszolt nem csak a mi, 
hanem a közönség soraiból elhangzott kér-
désekre is, és örömmel dedikálta új könyvét! 
A beszélgetés után tartott vendéglátás során, 
még mindig fogalmazódtak meg kérdések, 
okkal lehetett hallani a sok-sok gratulációt, 
jókívánságot!
„Ez volt az a könyv, aminek a minőségét 
illetően minden zsűritag egyetértett. A zsűri 
elnöke Fábián Janka volt, aki egy nagyon 
ismert romantikus történelmi regényszerző, 
de a zsűri többi tagja is irodalomértő. Min-
denki olvasta ezt a könyvet, voltak még jó 
könyvek a pályázatban, nem csak a máso-
dik, harmadik díjasok, hanem körülbelül 15 
olyan könyv volt, amivel alaposabban kel-

lett foglalkozni a pályázat elbírálása során.” 
– emelte ki Bokor Pál, az Atlantic Press Ki-
adó tulajdonos-főszerkesztője.
„A Lélekrablók mély emberismeretről ta-
núskodó, ragyogó írás. A megrázó történet 
pedig rádöbbenti az olvasót arra, hogy az 
igazi nagy drámák nem a színházban vagy a 
moziban, hanem a közvetlen környezetünk-
ben játszódnak. Mert a lélekrablók köz- 

tünk vannak…” – Fábián Janka írónő.
Ezúton is köszönjük Ákody Zsuzsa 
írónőnek, hogy elfogadta meghívásunkat, 
jelenlétével, kedves személyiségével ünne-
pélyessé, kellemessé varázsolta a Magyar 
Kultúra Napját Csabrendeken!
További sok sikert kívánva, szívből gratu-
lálunk díjnyertes regényéhez!

Farkas Szabina Judit könyvtáros

Akikre büszkék lehetünk 
Újságunk januári számában Vigh Norbert 
amatőr rally-s és Orsós Olga tanuló sport 
eredményeiről és elismeréseiről adtunk hírt. 
Sajnos akkor, a képek lemaradtak, amiért 
ezúton is elnézést kérünk.
Időközben Norbert ünnepélyes keretek 
között átvehette I. helyezéséhez járó ser-
leget.

Orsós Olgi a díjátadón készült képen 
felkészítőtanárával, Klung Irénnel 
látható.

További sok sikert kívánunk!
(Várjuk a lakosság köréből az ajánláso-
kat, kiket tartanak ismerőseik közül ér-
demesnek, hogy munkájuk vagy hobbi-
juk alapján az újság hasábjain keresztül, 
szélesebb körben is megismertessük.)

Molnár Ildikó műv.szervező

Tájékoztató 
Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata tájékoztatja a lakosságot, hogy építési, 
bontási tevékenység során keletkező nem 
veszélyes építési, bontási hulladékot, építési 
törmeléket (sitt) az erre kijelölt Csabrendek 
külterületen heti egy alkalommal, térítés-
mentesen befogadja.
Az építési, bontási törmelék lerakásának 
lehetőségét igénybe vehetik:
•  Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 

és intézményei,

•  csabrendeki lakóhellyel rendelkező ter-
mészetes személyek,

• csabrendeki székhelyű jogi személyek, 
•  Csabrendek közigazgatási területén épít-

kezők.

Az építési, bontási törmelék lerakásával 
kapcsolatban személyesen Turcsi József 
polgármestert kell keresni a turcsijozsef@
freemail.hu e-mail címen vagy a 06-
20/916-5303 telefonszámon.

Lomtalanítás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy községünkben 
várhatóan 2019. március 11-12-én  

lesz lomtalanítás. 
Az elszállítás lebonyolításában 
változás lesz a korábbi évekhez 

képest, de erről minden háztartást 
időben és részletesen tájékoztat az 

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Wörthi-tó---Minimundus---Pyramidenkogel
2019. április 28. vasárnap

--Utazás Klagenfurtba, ahol délelőtt ellátogatunk a Minimundus park-
ba.   Itt a világ leghíresebb épületeinek 1:25 arányú kicsinyített másában 
gyönyörködhetünk. amelyek az eredeti anyagok felhasználásával vál-
tak élethűvé. Láthatjuk az Eiffel-tornyot, a Sydney-i Operaházat, a Pisai 
ferde tornyot, a New York-i Szabadság-szobrot, a Tádzs Mahalt… 

--Ezután a Wörthi-tóhoz utazunk. Szabadidős séta közben megtekint-
hetjük a tó névadó településén, a romantikus Maria Wörth kis félszige-
tén található zarándoktemplomot.

--Az alpesi tó feletti hegyen áll a világ legmagasabb (100 m) fából készült kilátója, a Pyramidenkogel, 
amelynek tetejéről elénk tárul a Karintiai-tóvidék, megcsodálhatjuk a fantasztikus, 360 fokos panorámát.

Ára: 11.000 Ft és 32 Euro/gyerek 16 Euro/nyugdíjas, diák 27 Euro
(tartalmazza az utazást, annak járulékos költségeit, a belépőket és a biztosítást.)
Lemondás esetén a költségeket a foglalások miatt április 10. után már nem tudjuk visszatéríteni. 
Érvényes útlevél vagy személyigazolvány szükséges!
Jelentkezés és információ a Művelődési Házban: 06-20/3880-989

MB BALATONNAL UTAZUNK!
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata

Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

„Digitalizáció 
az aktív idõsekért”
Február közepén elindult az első internetes képzés 65 év feletti lakosok 
részére a könyvtárban. A 12 alkalom során a résztvevők megismerkednek 
a digitális eszközök alapvető használatával. A program végére az idősek 
képesek lesznek interneten információkat keresni, alapvető ügyeket in-
tézni online, közösségi médiát és videó telefonálást használni. A részvétel 
díjtalan! Várjuk a további jelentkezőket, mert márciusban új képzést indí-
tunk. Érdeklődni Molnár Ildikó művelődésszervezőnél lehet személyesen 
vagy a 06-20/3880-989 számon.

Kid Dance 
hírek

Idén volt harmadik alkalommal, hogy ellátogat-
tunk a pápai ZsoodanceFEST táncversenyre! A 
sok izgalom és készülődés eredményeként a na-
gyobbik hip-hop csoport ezüst, a kisebbik bronz 
minősítést kapott! Mazsorett kategóriában a na-
gyok aranyat, a „kicsik” bronz minősítést értek el! 
Valamint a kicsik külön díjat is kaptak, ami egy 
belépőjegy a Sobri Jóska élményparkba! Nagyon 
büszkék vagyunk, szülők és tánctanárok is, min-
denki rendkívüli ügyességgel teljesített!

Meghívó gyalogtúrára
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Művelődési Ház 
által megszervezésre kerülő idei első Gyalogtúrára. 

Időpont: 2019. március 16-a, szombat 14 órától. 

Tanai Tamás gombaszekértő is velünk tart. 
Fedezzük fel együtt az ébredő erdőt és ismerjük meg a gombákat!

Felhívás
Keresek heti 1-2 alkalomra háztartási munkában segítő személyt.
Telefonszám: 06-30/302-2574
E-mail: kovacsnora063@gmail.com


