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Napközis tábor 
az iskolában

Néhány gondolattal szeretnék bemutat-
kozni a nagyközség lakosságának. Elsőként 
azonban szeretném megköszönni a község 
képviselőtestületének, és az óvoda dol-
gozóinak, szülői munkaközösségének a tá-
mogatását, s pályázatom pozitív elbírálását.  
Futó Zsuzsanna vagyok, július 1-től a Csab- 
rendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői feladatát látom el. 
1969. szeptember 16-án születtem Ajkán. 
Szülővárosomban jártam óvodába, és itt vé-
geztem általános iskolai tanulmányaimat is, 
a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. 
Óvodapedagógusi pályámat képesítés 
nélküli óvónőként kezdtem, 1988-ban, a 
dísznövénytermesztő érettségi megszerzése 
után. Sikeres felvételit követően, 1992-ben 

végeztem a Soproni Benedek Elek Óvóképző 
Főiskolán. Ezt követően, 1992. augusztus 
1-től a Veszprémi Ringató Óvodában he- 
lyezkedtem el. Következő évben megpá-
lyáztam Tapolcán egy kinevezéses óvodape-
dagógusi állást, (mivel gyermekeim édesap-
ja itt élt) amit szerencsésen el is nyertem, s 
első gyermekem megszületéséig itt dolgoz-
tam, majd 3 gyermekem megszületése, s a 
GyES lejárta után ezen intézmény jogutód-
jában, a Tapolcai Kertvárosi Óvodában dol-
goztam egészen Csabrendekre kerülésemig.
Mint írtam,3 gyermekem van. Zsófia, 24 
éves, közlekedésmérnök végzettségű, 
már dolgozik, s jelenleg mesterképzésben 
vesz részt a Széchenyi István Egyetemen, 
Győrben. Gergő 21 éves, gyógymasszőrként 

végzett, s szintén a Széchenyi István Egye-
temre készül mérnök hallgatónak. Luca 
Kata 18 éves, idén érettségizett, tanítónő, 
majd logopédus szeretne lenni.
GyES-en töltött éveim alatt virágkötői 
OKJ-s végzettséget, majd az utolsó évek-
ben fejlesztő óvodapedagógus végzettséget 
szereztem, s pedagógus szakvizsgát tettem. 
Újbóli munkába állásom után is folyamato-
san bővítettem tudásomat szakértői képzés-
sel, szakértő tevékenységgel, továbbképzé-
sekkel, az idei évben végeztem el a 
közoktatás vezetői képzést, ami az intéz-
ményvezetés feltétele.
Előző intézményemben 3,5 évig voltam 
intézményvezető helyettes-tagintézmény 

Az idei tanév végén másodszor rendeztünk napközis 
tábort az iskolában, melyet EFOP-3.2.15 pályázat tett 
lehetővé. Június 3. hetében 1.-2. osztályosok, 4. héten 
pedig a 4.-6. osztályosok vettek részt az érdekes, tartal-
mas programokon. Tíz 7. osztályos tanuló pedig Bala-
tonvilágoson tölthetett el egy hetet. Mind a három tábor 
ingyenes volt. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, 
hisz változatos időtöltésről gondoskodtunk számukra 
sok kirándulással fűszerezve, amit barátaikkal, osz-
tálytársaikkal élhettek át. Megmutathatták ügyessé-
güket a kerékpáros akadálypályán. Csabrendek Rally 
keretében vicces és tudás, leleményességet is igénylő 
feladatokat oldottak meg a gyerekek. Kirándultunk a 
Fehér kövekhez, Ság- hegyre, Mosonmagyaróvárra a 
Futura élményparkba. Igyekeztünk nem csak élmé-
nyeket nyújtani a gyerekeknek, de új ismeretekkel 
gazdagítani őket úgy, hogy maguk tapasztalhassanak 
és próbálhassák ki tudásukat. 

„Ha a jövõ évrõl akarsz gondoskodni – vess magot,  
Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát,  
Ha terved egy életre szól – embert nevelj!” Kínai mondás

Folytatás a 3. oldalon

Bölcsődei beíratás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Mese-Domb 
Óvoda és Bölcsőde  bölcsődei beiratkozást tart:
 2019. 08. 14-én (szerda)    0900 -1530 óráig
 2019. 08. 15-én (csütörtök) 0900 -1530 óráig
Helyszín: az óvodában (Művelődési Ház)

A jelentkezéshez kérjük, hozzák magukkal:
- a szülők és a gyermek lakcím kártyáját,
- a gyermek TAJ kártyáját
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 
42/A.§ *  (1) értelmében, bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.

Tisztelettel: Futó Zsuzsanna intézményvezető
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vezető. Részt vettem pályázatok felkutatásában, megírásában, lebo-
nyolításában, a kezdetektől igyekeztem kivenni részem az óvodai 
programokból, s lehetőségeimhez mérten az óvoda színvonalas 
működéséért tevékenykedtem. Részt vettem pályázatok felkuta-
tásában, megírásában, lebonyolításában. A Zöld Óvoda Pályázatok 
megírása nevemhez kötődik, s az ehhez tartozó programok, tevé-
kenységek, feltételek megteremtésében, megvalósításában, fenntar-
tásában is nagy szerepet vállaltam. Ezt a zöld szemléletet szeretném 
Csabrendeken is tovább vinni, a gyermekeket a környezettudatosság 
útján elindítani kollégáim, és a szülők segítségével, támogatásával.
Közösségi embernek érzem magam, mindig szerettem tenni a 
közösségért. Vannak elképzeléseim, terveim az intézmény vezetését 
illetően, a lehetséges fejlesztésről, a hiteles, magas szintű szakmai, 
pedagógiai munka erősítéséről, irányításáról, összehangolásáról.
Fontosnak tartom azonban az intézmény eddigi, jól működő 
folyamatainak, gyakorlatának, szokásainak megőrzését, meglévő 
hagyományaink ápolását.
Szeptemberben, a felújított intézménybe való visszaköltözés után 
egy jól felszerelt, modern, minden igényt kielégítő épületet vehet-
nek birtokukba a gyermekek, dolgozók egyaránt, ahol színvonalas 
szakmai munkát lehet, és kell folytatni.
Megítélésem szerint egy virágos, esztétikus környezetben sokkal 

derűsebb légkört lehet kialakítani, s az emberek közérzete is jobb. 
Az árnyas, fás udvart tovább lehetne dekorálni, barátságosabbá, 
színesebbé lehetne tenni, egy-egy virágláda kihelyezésével, virág-
tartókkal, virágos, és kiskerttel. 
Ennek magvalósításához, és a szakmai munka tovább javításához, 
szülői segítséget, ötleteket, támogatást kívánok kérni. A szülőkkel 
való kapcsolat nagyon fontos tényező, melyet közös programok-
kal, együttműködéssel, az igények, lehetőségek felmérésével, 
egymáshoz igazításával lehet szorosabbra fűzni.
Nevelési elveim alapköveit a szeretet, elfogadás, tisztelet, kreativi-
tás és a következetesség alkotják. Elsődleges célomnak tekintem, 
hogy a csoportokban megvalósuljon a személyre szabott, differen-
ciált fejlesztés, egyéni figyelem, és a tehetségfejlesztés. Az intéz-
mény házirendjében olvasott gondolatokkal, és az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjával összhangban, kiemelten fontosnak tar-
tom, hogy a gyermekek az óvodában nyugodt, kiegyensúlyozott, 
derűs légkörben nevelkedjenek.
Megteremtve, a gondjainkra bízott 3-7 éves gyermekek személy-
iségének sokoldalú fejlesztését, testi épségük megóvását, védelmét.

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmin-
denség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell 
elősegíteni.” 

(Maria Montessori)

A Kid Dance Egyesület 2019. június 22-én 
tartotta meg 24. táncgáláját. Izgatottan vár-
ták e napot táncosok és tánctanárok egy-
aránt, hogy bemutathassák min dolgoztak 
ebben a tanévben. A mini mazsorett csoport 
nyitótánca után Turcsi József polgármester 
úr köszöntötte a megjelenteket, s háláját 
fejezte ki az egész éves munkájukért min-
den táncosnak, tánctanárnak, valamint 
a vezetőség tagjainak. Ezt követően válo- 
gatott produkciókat láthatott a közönség a 
tavalyi évből, majd táncosaink előadták azo-
kat a koreográfiákat, amit az idei tanévben 
sajátítottak el. A lendületes műsort az este 
végén sajnos búcsúzással zártuk. A „nagy” 
hip-hop csoport, melynek tagjai: Kolo-
nics Dóra, Polgár Patrícia, Pordán Levente, 
Pordán Rebeka, Rába Anna, Szabó Laura, 
Takács Cintia búcsúztak egyesületünktől, a 
tánctanároktól, tánctársaktól s közönségtől.  
Ajándékba kaptunk tőlük egy koreográfiát, 
melyet a kedvenc táncaikból állítottak össze. 
Többségük 12 éve táncolt a Kid Dance szí-
neiben, képviselve azt hazánk minden táján. 
Számos rendezvényen és versenyen színpad- 
ra álltak, s önzetlenül segítettek bármiben 
a dolgos mindennapokban. A tánctanárok 
közül Manó (Vitai Ágnes) köszöntötte 
őket versével, s ajándékával. Az egyesület 
pedig virággal és fényképekből készített 
montázzsal fejezte ki köszönetét a kitartó 

munkájukért. A visszaemlékezés és a búcsú 
könnyeit letörölve érkeztünk el a fináléhoz, 
ahol egyszerre lépett színpadra minden tán-
cosunk. A véget nem érő taps és visszajel-
zések alapján úgy érezzük, aki elfogadta 
meghívásunkat s eljött a táncgálára nem 
bánta meg. 

A nyár folyamán már több rendezvény, 
falunap műsorát színesítették táncosaink 
Csabrendeken, Szentimrefalván, Sümegprá- 
gán, Apácatornán. Köszönjük az aktív 
nyári részvételt is, a szülőknek pedig a tá-
mogatást, utaztatást. Nélkülük mindez nem 
jöhetne létre!

2019. július 9-10-11-én került megren-
dezésre az idei táncos tábor. A szervező 
tánctanárok igyekeztek ezt a 3 napot 
mozgalmassá, változatossá tenni. A tánc 
mellett kézműves foglalkozásokra, kirándu-
lásra és zenével kapcsolatos játékokra is sort 

került. Az első napon a gyerekek a sümegi 
tűzoltó-, valamint mentőállomásra látogat-
tak el. A tűzoltóságon a bátrak beülhettek 
a tűzoltóautóba és megismerhették annak 
minden felszerelését. A mentőállomáson 
Varga Károly mentőápoló tartott egy gyors 
elsősegélynyújtó tanfolyamot. A legizgal-

masabb mégis az újraélesztés folyamatának 
elsajátítása volt. Az erre szolgáló baba jól 
tűrte a gyerekek próbálkozásait. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani a tűzoltó- és 
mentőállomás parancsnokainak, valamint 
Karinak, hogy mindezt lehetővé tették. A tá-
borozók betekintést nyerhettek a tűzoltók és 
mentősök nem mindennapi hivatásába. Az 
megszokott, hogy a táborban a résztvevők 
elsajátítanak egy koreográfiát, de ez most 
egy 3 féle táncstílust (mazsorett, hip-hop, 
show tánc) ötvöző koreográfia lett. Emel-
lett a gyerekeknek saját maguknak (két 
csoportra osztva) is ki kellett találni egy 
táncot, egy általuk választott zenére. Az így 
elkészült produkciókat a tanároktól tanulttal 
együtt a záró napon a szülőknek is előadták. 
A gyerekek és szüleik nevében is köszön-
jük a tánctanároknak Szilvinek, Rebekának, 
Zsaninak, hogy ezt a tábort megtervezték és 
megvalósították, Zalán Eszternek és Czafit 
Laurának, hogy ebben a tánctanárok segít-
ségükre voltak, a művelődési háznak pedig, 
hogy otthont adott ennek a programnak is.

„Ha a jövõ évrõl akarsz gondoskodni – vess magot,  
Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát,  
Ha terved egy életre szól – embert nevelj!” Kínai mondás

Folytatás az 1. oldalról

Értesítés
Értesítjük a kedves szülőket, hogy óvodánk 2019.augusztus 19-31-ig ZÁRVA tart!

Megértésüket köszönjük!
Futó Zsuzsanna intézményvezető

Táncgála

CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Farkas Szabina Judit
Kiadja: Csabrendek  

Nagyközség Önkormányzata
Tördelés:  

RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:   

Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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Kibõvített tûzoltóverseny
Tizenharmadik alkalommal, 2019. 
június 29-én rendezte meg a Csab- 
rendeki Tűzoltó és Polgárőr Egyesü-
let az önkéntes tűzoltók versenyét.
Délután 2 órakor a Szent Flórián 
szobor koszorúzásával kezdődött 
a program, ami után tűzoltóautók 
szirénázó felvonulása hívta fel a 
település lakóinak figyelmét a ren-
dezvényre.
A sportpályára érkezés után a sümegi 
és a csabrendeki tűzoltók roncsvágá-
si bemutatót tartottak, majd kulturá-
lis program keretében bemutatkozott 
a sümegi Evenita örömtánc csoport, 
felléptek a nagysikerű Kid-dance egyesület táncosai, Garabics Pé-
ter zenész, közkedvelt retró dalokat, slágereket adott elő.
Mindeközben már kondérokban készült a babgulyás a verseny 
résztvevői számára, de a főzőversenyre benevező csapatok is igye-
keztek minél inycsiklandóbb étellel kirukkolni.
Ezalatt a sportpályán már elkezdődött a gyermekek ügyességi 
versenye, amit oklevéllel, éremmel és jégkrémmel jutalmaztunk. A 
kisebb gyermekeknek ingyenes ugrálóvárral kedveskedtünk.
Maga a tűzoltóverseny két részből állt. Egyrészt a már hagyomá-
nyos osztottsugár- és 1200-1500 l/p kismotorfecskendő szerelés a 
„Polgármester vándorserlegéért”.
Ezek a szerelések a késő délutáni órákban zajlottak. Egyesületünk 
példamutatóan kitett magáért, hiszen nemcsak női- és férfi-, de két 
ifjúsági csapattal is indult. Leány- és fiú csapatunk is felkészülten 
és nagy lelkesedéssel vett részt a küzdelmekben, annak ellenére, 
hogy ebben a versenyszámban nem volt ellenfelük.

Polgármester vándorserlegéért szerelések eredményei:
Osztottsugár szerelés: 
NŐI: 1. Csabrendek, 2. Alsópáhok, 3. Iharosberény
FÉRFI: 1. Alsópáhok, 2. Devecser, 3. Nagyfödémes, 4. Csabrendek, 
5. Városlőd
IFJÚSÁGI LEÁNY: 1. Csabrendek
IFJÚSÁGI FIÚ:  1. Csabrendek
1200-1500 l/p kismotorfecskendő szerelés: FÉRFI: 1. Alsópáhok, 
2. Csabrendek, 3. Nagyfödémes, érvénytelen: Városlőd
NŐI: érvénytelen: Csabrendek
Főzőverseny győztese: Alsópáhok

Az idei évben kibővítettük rendezvényünket a négy versenyből álló 
Zala Tűzoltó Kupával (ZTK), aminek  itt rendeztük meg a harma-
dik fordulóját. Ezt Auer László alpolgármester este kilenc órakor 
nyitotta meg, majd sorsolás és technikai megbeszélés után, már sö-
tétben kezdődött el a 800 l/perc teljesítményű kismotorfecskendő 
szerelési bajnokság. Sok csapatnak nyújtottunk új, izgalmas él-
ményt a verseny éjszakai rendezésével, ami az egész országban 
egyedülálló esemény.
Erre a versenyszámra öt megyéből és a szlováki Nagyfödémesről, 
összesen 13 egyesület 22 csapata nevezett.  A megmérettetés na-
gyon szervezetten, sportszerűen, nagy lekesedéssel és izgalom-
mal zajlott. Az eredményességben szerepe volt a felkészültségnek, 
gyorsaságnak, a saját fecskendők műszaki állapotának, de még a 
szerencsének is.

Zala Tűzoltó Kupa eredményi:
NŐI kategória: 
1. Becsehely, 2. Alsópáhok, 3. Lak-
hegy, 4. Böhönye, 5. Iharosberény, 
érvénytelen: Csabrendek
FÉRFI kategória: 
1. Alsópáhok, 2. Nagyfödémes, 3. Pe-
tőmihályfa, 4. Becsehely, 5. Hévíz, 
6. Zalaszentiván, 7. Csabrendek,  
8. Miháld, 9. Lakhegy, érvénytelen: 
Jánossomorja, Városlőd
IFJÚSÁGI kategória: 1. Becsehely, 
2. Lakhegy, 3. Csabrendek leány, 4. 
Csabrendek fiú, 5. Zalaszentiván

Auer László alpolgármester és Csík Gábor egyesületünk elnöke a 
késő éjszakába nyúló eredményhírdetésen a „Polgármester ván-
dorserlegéért” zajlott verseny helyezettjeinek vándorserlegeket 
és okleveleket, majd a ZTK versenyen indult csapatoknak kate-
góriánként az első három helyezettnek serleget, a többieknek ok-
levelet adott át.

A Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség különdíját Csabrendek if-
júsági leány és Iharosberény női csapata kapta.

Egyesületünk elnöke ajándékserleget adott át Kiss Mihálynak a 
Nagyfödémesi Tűzoltó Szervezet parancsnokának a versenyhez 
nyújtott támogatásért és a jó határon túli együttműködésért.

Mezei József alelnök összegezte a tűzoltónap eseményeit, meg-
köszönte mindenkinek a részvételt, a sportszerű versenyzést, majd 
jó utat kívánva köszönt el a résztvevőktől.

A jó színvonalon megrendezett versenyről úgy gondoljuk, elége-
detten távozhattak a csapatok és a szép számban érdeklődő la-
kosság is.

Csapataink névsora, akikre büszkék vagyunk:

Ifjúsági leány: Ágoston Laura, Baráth Csenge, Nagy Viktória, Ná-
dasi Klaudia, Szakos Fanni, Szatmári Johanna, Turcsi Csenge

Ifjúsági fiú: Arany Richárd, Bódai Gergő, Fekete Botond, Fili-
pánics Kristóf, Gyalog Márk, Kovács Bence, Kovács Bence (Nyi-
respuszta), Könnyid Bence, Vági Bálint, Vitai Máté

Női: Bakos Katalin, Éri Andrea, Felker Dorina, Németh Andrea, 
Soós Erika, Soós Veronika, Varga Gabriella, Vági Virág, Zsigrai 
Edina

Férfi: Csík Gábor, Ékes Dávid, Kaposi Bálint, Karácsony Attila, 
Molnár Roland, Németh Péter, Pujcsek Ádám, Soós Péter, Szár-
földi Roland, Turcsi Imre

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatták, 
segítették rendezvényünk sikeres  lebonyolítását.

Turcsi Imréné titkár
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