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Iskolai 
hírek
Gyakorlókertünk 2018. évi gondozásáért 
elismerő oklevelet kapott iskolánk, a „Ma- 
gyarország legszebb konyhakertjei” orszá-
gos program elnökségétől.
Sikeresen vettek részt februárban első 
osztályos tanulóink az idei Pénz7-hez 
kapcsolódó országos videó pályázaton. A 
pályázat kiírója a Pénziránytű alapítvány 
volt. Témája pedig egy saját mese, vagy 
mesefeldolgozás előadása, mely egy pénz-
ügyi témájú történetet mutat be. Elsőseink 
meséjében Fehérke oktatja a törpéket a he-
lyes, takarékos gazdálkodásra. Előadásukat 
megosztott III. díjjal jutalmazta a zsűri. 

Pénznyereményüket osztálykirándulásra 
használhatják fel. 
A Pénz7 tanóráit, csakúgy, mint az ország 
számos településén, iskolánkban is meg-
tartottuk február utolsó hetében. Harmadik 
évfolyamtól, a nyolcadik osztályosokig 

1-1 tanórát szántunk erre az eseményre. A 
Pénziránytű alapítvány munkatársai az órák 
tartalmát, „Okosan a befektetésekről!” cím-
mel állították össze Negyedik osztályosaink 
munkáját, idén első alkalommal, banki 

Tájékoztató Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 2019. február 28-án megtartott  
rendkívüli nyilvános ülésén hozott fontosabb döntésekrõl
Döntés a Csabrendek, belterület 334/2 
hrsz-ú földrészleten lévő épület önálló in-
gatlanná alakításáról, épület kiemeléséről 
és társasházzá alapításáról, valamint a 
szervezeti és működési szabályzat elfoga-
dásáról
Előterjesztő: Turcsi József polgármester

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete – a 49/2018. (IV. 26.) 
önkormányzati határozatával – a Csab-
rendek, 334/2 helyrajzi szám alatti, ter-
mészetben a Csabrendek, Kossuth u. 12. 
szám alatti, 7 lakásból álló lakóépület tár-
sasházzá nyilvánítása mellett döntött a lakás 
értékesíthetősége érdekében. A hasznosí-
tás, illetve az értékesíthetőség feltétele az 
épület önálló funkcionális egységekre bon-
tása, hogy külön helyrajzi számot kapjanak 

az érintett ingatlanrészek. A Képviselő-
testülete a társasház tulajdont alapító okirat 
szerint elfogadta úgy, hogy az 7 db lakásból 
áll, valamint elfogadta a társasház Szerveze-
ti és Működési Szabályzatát. 

Beszámoló a 2018. évben államháztartá-
son kívülre nyújtott támogatásokról és 
azok elszámolásáról
Előterjesztő: Turcsi József polgármester
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2018. évi költségvetésében 3 800 000 fo-
rintot biztosított civil szervezetek (egyesüle-
tek, alapítványok) működési támogatására, 
melynek felhasználását az államháztartáson
kívüli forrás átadásának és átvételének sza-
bályairól szóló 16/2013. (XI. 29.) önkor-
mányzati rendelet szabályozza. A Rendelet 
értelmében a teljesítésről évente egy alka-

lommal a polgármester a költségvetés vég-
rehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztat-
ja a Képviselő-testületet, azonban több éve 
kialakult gyakorlat szerint a támogatások 
odaítéléséről és elszámolásáról külön napi-
rend keretében ad számot. 
2018. évben 7 civil szervezet és 1 egyházi 
jogi személy részesült pénzbeli és/vagy 
természetbeni támogatásban egyedi dön-
tés alapján. Az odaítélt pénzbeli támogatás 
mindösszesen 2 096 180 Ft, a közvetett tá-
mogatok 2 173 519 Ft. Alapítványi támoga-
tásban a budapesti székhelyű, MEDICOP-
TER Alapítvány részesült, mely szervezet 
esetében a támogatás elszámolásáról külön 
napirend keretében döntött a képviselő-
testület. A 2018. évi elszámolások alapján 
támogatás visszafizetéséről nem kellett ren-
delkezni. 

Folytatás a 2. oldalon
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önkéntes szakember is segítette. Az érdekes, 
változatos feladatokból felépített tanórák jó 
hangulatban teltek el
Március 6-án, az energiatakarékosság világ-
napján, az Országházban adták át a Virtuális 
Erőmű Program idei díjait. A rendezvényen 
a Csabrendeki Általános Iskola közössége 
az évek óta folytatott, a fenntarthatósághoz 
kapcsolódó tevékenységeinek elismeréséül 
„Energiahatékony Iskola” kitüntető címet 
kapott.
A PontVelem Nonprofit Kft. által meghir-
detett 2018/2019. évi, 6 hetes téli időszaki 
használtelem és mobiltelefon gyűjtő verse-
nyen iskolánk tanulóinak, szülők és peda-
gógusok szorgalmát több kategóriában is 
díjazták. Országos I. helyezést értünk el 
az általános iskolák közül elemgyűjtésben. 
Telefonkészülék gyűjtésben pedig országos 
II. helyezett lett intézményünk. A díjakkal 
járó pénzösszeget iskolai alapítványunk 
kapta. Két tanulónk egyéni gyűjtésben is si-
keresen szerepelt. Komora Dominik 6. 
a osztályos tanuló elemgyűjtésben I. he-

lyezett, Farkas Hanna Virág 4. b osztályos 
tanuló telefongyűjtésben IV. helyezett lett.
Kérem a Tisztelt Olvasókat, kimerült ele-
mek, akkumlátorok, vagy használhatatlan 

mobilkészülékeik felajánlásával továbbra is 
támogassák tanulóink hasznos gyűjtő tevé-
kenységét! Köszönjük! A tavaszi időszaki 
és az éves gyűjtőverseny is 2019. április 29-
én zárul.                                  Németh György

„Nyitott ajtók az új Csabrendeki Egészségházban!”
Az idei év februárjától új épületben, új 
rendelőkben működik az egészségügyi 
ellátás településünkön. 
Immáron felújított környezetben várja 
pácienseit Dr. Szentes Márta háziorvos, 
Dr. Domina Csaba háziorvos és üzemor-
vos. Az új épületben működik már a cse-
csemő, gyermek, ifjúsági tanácsadás, va- 
lamint a nők, várandós anyák részére 
tartott tanácsadás Baráthné Pál Ilona 
helyettesítő védőnőnél, valamint április 
közepétől elfoglalja majd rendelőjét Dr. 
Szakács Imre fogszakorvos is. 

A településen működő egészségügyi szolgáltatások 

a Csabrendeki Egészségházban (Csabrendek, Magyar utca 4.) az alábbi telefonszámon érhetők el: 87/453-706

101-es mellék:          1-es számú háziorvosi rendelő, rendel: Dr. Domina Csaba
102-es mellék:          Védőnői szolgálat
103-as mellék:          2-es számú háziorvosi rendelő, rendel: Dr. Szentes Márta
104-es mellék:          Fogászati rendelő, rendel: Dr. Szakács Imre (várhatóan 2019. április folyamán)

Csabrendeki Egészségház Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1-es sz. háziorvosi rendelő
(Dr. Domina Csaba)

8:00-12:00 12:00-
16:00

8:00-12:00 12:00-16:00 8:00-12:00

2-es sz. háziorvosi rendelő 
(Dr. Szentes Márta)

12:00-
14:00

10:30-12:30 14:00-16:00 8:00-10:00 12:00-
14:00

Védőnői szolgálat (helyettesítő 
védőnő: Baráthné Pál Ilona)

Csecsemő, gyermek, 
ifjúsági tanácsadás
12:30–14:30

Nők, várandós anyák 
részére tartott tanács-
adás
8:00-10:00

Fogászati rendelő 
(Dr. Szakács Imre)

11:00-
17:00

7:00-13:00 7:00-13:00
iskolafogászat

11:00-17:00 7:00-13:00

Farkas Szabina könyvtáros

Iskolai hírek
Folytatás az 1. oldalról

Emlékszavak
Kilencven éves lenne sokunk Pista bácsija, 
Mészáros István doktor úr.
(Abony, 1929.03.5. - Csabrendek, 
2017.05.18.)
Nehéz „hivatalos” megemlékezést írni (nem 
is fogok) arról a csupa nagybetűs ORVOS-
RÓL, akihez élete végéig – bízvást tudom 
– őszinte baráti szálak fűztek. Egy faluban 
laktunk, majdhogynem szomszédok, s bár 
nem tudnám megmondani, mikor és ho-
gyan történt, de jó sok éve annak, hogy én is 

helyet kaptam abban a híres baráti trióban, 
amit Mészáros István, Tóth Tamás és Kán-
tor Miklós alkotott. Számomra Ők hárman 
annak a kipusztuló-félben levő embertí-
pusnak megtestesítői, akik képesek a tiszta 
emberi mivoltukat a kórházigazgató, a pol-
gármester, az alpolgármester nagyon is „át-
meneti” minőségek fölé emelni.
A doktor úrral az 1990-es évek legelejétől 
ismertük meg egymást. Gyakran csász-
káltunk a vidéken, dumáltunk nagyo-

kat, s értelemszerűen minden egészségü-
gyi nyavalyánkkal nála kötött ki a család 
apraja, nagyja… ugyanakkor a közösen 
eltüntetett kora esti fröccsökről sem volna 
illendő részemről megfeledkezni. Csak úgy 
kenegette a lelkemet, amikor láttam, hogy 
80-ik születésnapján a Művelődés Házat 
zsúfoltságig megtöltő jelenlétével, milyen 
csattanó választ adott Sümeg és vidéke la-
kossága azoknak, akik részéről annyi sok 
méltatlan gyalázkodás érte. Merthát gán-
csolták elegen, mivel „magyarok vagyunk, 
így tartsunk szét”, tartja a sóvidéki székely 
őseim mondása, aminek valóságtartalmát 
sokáig megkérdőjeleztem.

Páratlanul nagy tudású, sok nyelvet birtokló 
ember volt, kiváló barát, s ízig-vérig orvos 
óriási praxissal, s számtalan olyan szak-
mai és társadalmi elismeréssel, ami csak 
a kiválasztottaknak adatott meg. Ajánlom 
mindenkinek 2009-ben megjelent önéletraj-
zi kötetét (A gyógyítás szolgálatában. Dr. 
Mészáros István PhD élete és munkássá-
ga). Lapozzák bátran, főleg akkor, amikor 
úgy érzik, hogy akár falvainkban akár egy 
olyan kisvárosban élve, mint Sümeg, szinte 
lehetetlen rátalálni arra a keskeny ösvényre, 
amely egy-egy maradandó életmű irányába 
vezet. Ha valaki, akkor ő biztosan azok 
közé tartozott, aki tudta, hogy melyik út az, 
amelyet követni kell…

Miután agyvérzés érte, bár még összeszedte 
magát, egészségi állapota romlásnak indult. 
Mi barátai „rászoktunk” arra, hogy több-
kevesebb (inkább több) rendszerességgel 
beültünk hozzá, ahol egyre inkább már csak 
mi vittük a szót (az idő múlásával, dobhár-
tyáink kopásával, mi is egyre hangosabban), 
míg az öregúr tekintetében még éveken át 
ott bujkált az öröm és a hála, egy nagyszerű 
emberi élet még pislákoló lángja…
Drága Doktor Úr, kedves Barátunk! Kíván-
juk, hogy nyugalmad legyen csendes ott a 
Bazsi temetőben. Emlékedet megőrizzük… 

Írta: Miklósi-Sikes Csaba 
művészettörténész, múzeológus

CSABRENDEKI 
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Köszönet!
2019. március 2-án szombaton egy jó 
hangulatú bál zajlott az Aranyoroszlán 
Vendéglőben az Iskolai Szülői Mun-
kaközösség szervezésében. A jótékonysá-
gi rendezvény során befolyt összeget a 
tanulók javára fordítja a közösség.
Kiemelt támogatók segítették a sikeres 
lebonyolítást, akiknek ezúton is köszöne-
tet mondanak a szervezők nevük említé-
sével.

Támogatók:

Ács Zoltán, Arany Oroszlán Vendéglő-
Szabó József, B3 Takarék Szövetkezet, 
Bakó Edina, Bakos-Méz, Baranyi Judit, 
Barta Gábor, Bartáné Gyalog Margit, Bén-
dek Zoltán, Bódainé Bardon Judit/ABC, 
Bódis Gyöngyi, Bognárné Gy.Katalin, 
Boldogfa Kft., Budi Ferenc, Bujtor Zol-
tán, Construct, Csab-tex, Cserti Szabolcs, 
Csicsis Foto, Csík Tamás, Csíkné Bar-
don Réka, Csillag Patika, Csiszár Attila, 
Csomor Dániel, Dabróka Csárda-Kulcsár 
Zoltán, Darabos Dóra, Darvastó, Deme-
ter Ágnes, Diego-Sümeg, dr. Gyarmati 
Csaba, dr. Szakács Imre, Eurófa Kft./
Ruska István, Fekete Tibor, Feketéné 
Capári Szilvia, Ferenczi Csaba, Fókusz, 
Garabics Péter, Gasztro, Glóritex-Kiss 
Teodóra, Gyalog Zoltán, Hoffman Béla, 
Hoffman Tamás, Horváth Réka, Hóti 
József, Huber Cukrászda, Ignácz Anna, 
Illés Robi&Enci, Jeszenszky Antalné/
Budmil, Józsáné D.Erzsébet, Kajtár Za-
lán, Kenyeres Károly, Kenyeresné Varga 
Klára, Kiskertem Virágbolt, Kiss Ernő, 
Knór Tímea, Kovács Lajos, Kovács Szil-
veszterné, Kőbán Tamásné, Köllő Tamás-
né-Margaréta Virágbolt, Könnyid István, 
Kulcsár Zoltán, Kulics Katalin, Mester 
Katalin, Mezei József, Molnár Petra, Mol-
nár Róbert, Molnár Zoltán-Zozo, Nagy 
Rácz Mónika, Németh Nikoletta, Né-
meth Ottó, Oszkai Réka, Remete József, 
Rendek Bútor Kft., Rendekkovács Kft., 
Répa Rozi Csárda, Ruzsa Sándorné, Sa-
vanyó Bót, Silver söröző, Simon Richárd, 
Soós Istvánné/Piroska bolt, Soós Viktória, 
Soós Zsolt, Spirk Veronika, Stefanics 
László, Stubán Trans, Sümeg Vár, Sven-
dor Edina, Szigethy Gyula, Szomszéd 
Music Club-Bujtor Mónika, Tanainé Bán-
di Andrea-K&H, Tarka-Barka Virágbolt, 
Tobak István, Tomor Tamás, Tordáné Eri-
ka, Tóth Lajosné, Tóth Tamás-Sümegtej, 
Turcsi Péter, Turcsi Tamás, Unix autóal-
katrész, Vargáné Pálfi Mónika, Virág-
kuckó, Wink Cipőbolt-Kasza Zsolt, Zala-
völgyi Tamásné, Zelenka István

Tekergõk Baráti Köre

Tavasszal nemcsak a természet éled újjá, 
hanem maga az ember is. Tele van új lendü-
lettel, új tervekkel. Lassan itt az ideje lefújni 
a port a garázsokban pihenő biciklikről is. 
Amint az időjárás engedi, újra indul a ked-
denkénti 2 órás kerekezés a környéken, 
amire várunk bárkit, akár rendszeresen, 
vagy csak alkalmanként van kedve hozzá. 
Minden évben csatlakozik néhány új csa-
pattag, akik aztán velünk együtt róják a 
km-eket. Az erőnlét leginkább a több napos 
túrák során mérettetik meg.
Hagyományunkhoz híven az idei tervünk-
ben is szerepel a „Balatoni bringakörút” 
megtétele, ami (muszáj elújságolnom) Bar-
don Lászlónak, a csoport vezetőjének már 
a 10. alkalom lesz! Ezen kívül mindig van 
még egy-két kisebb-nagyobb túra. Körbe-
bicikliztük már a Velencei-tavat is, és min-
den évben eltekerünk a Somló hegyre. 
Engedjétek meg, hogy idei kedvcsinálónak 
a tavalyi túráinkról röviden beszámoljak.
A Balatont megkerülő kerékpártúránkat jú-
liusban 14 fővel, három nap alatt tettük meg.
Csabrendektől-Csabrendekig ez az út most 
280 km-t tett ki. 
Szép időnk volt, éppen kellemes a kere-
kezéshez Az eső néha aprón permetezve 
hullott ránk a napsütésben, ami segített ben-
nünket a tempós haladásban.
110 km után érkeztünk meg Szántódra, ahol 
(elárulom) „tömegszálláson” aludtunk egy 
kempingben. Természetesen viccesre vettük 
a dolgot, olyan nosztalgiás-úttörőtáboros 
volt a hangulat.
Másnapi tervünk 87 km megtételével Bala-
tonakali. Menet közben most sem hagytuk 
ki a balatonvilágosi magaspartot,, hiszen 
az újaknak is látni kellett a csodálatos 
panorámát. Az akali kempingben vacsora, 
tóparti séta után pihentük ki magunkat. (Itt 
már normál szálláson.)
A harmadik napon az uticél drága kis fa-
lunk, amit ilyenkor úgy érez az ember, hogy 
nagyon régen elhagyta már és jólesik végre 
újra hazatérni. Az adrenalin repített volna 
bennünket, de az a fránya szél, (persze 
hogy mindig szemből), mondhatom úgy is: 
„kivette a zsírunkat” rendesen. A Tapolcától 
Sümegig tartó erdei út, valahogy sehogyan 
sem akart elfogyni. De amikor elértünk vég-
re a nyíresi útig, már nem számított semmi, 
csak a cél! Felülemelkedve fáradtságon, 

kimerültségen, innentől „szárnyaltunk”  
Csabrendekig.
Új kihívást keresve szeptemberben nekivág-
tunk a Fertő-tó meghódításának is. Ide is 14-
en mentünk (kicsit más felállásban), és két 
napra terveztük a túrát. A kerékpárokat tehe-
rautón szállítottuk Fertőrákosra, ahol a szál-
lásunkat foglaltuk. Nem indult felhőtlenül a 
nap (szó szerint), hisz esővel, viharos szél-
lel érkeztünk. De szerencsénk volt, hogy 
némi várakozás után, a tervek szerint in-
dulhattunk utunkra. A biciklikkel kompra 
szálltunk, áthajóztunk a túlpartra, Illmitzbe, 
onnan pedig déli irányban tekertünk vissza 
Fertőrákosra. Hatalmas szőlőültetvények 
között haladtunk hosszú km-eken át, majd 
Fertődön az Eszterházy kastély parkjában 
tartottunk kis pihenőt. Aztán a balfi hegy 
oldalába telepített szőlőtáblák között vitt a 
kerékpárút. Egyre nagyobb emelkedőkön 
kapaszkodtunk felfelé, majd hosszú, mere-
dek lejtőkön (lélegzetünket visszafojtva) 
süvítettünk lefelé a kavicsos úton. Erre azért 
nem voltunk felkészülve, örültünk, hogy vég- 
re beértünk a faluba. Jócskán kifáradtunk, 
jólesett a finom vacsora a helyi Kőfejtő ét-
teremben, majd igyekeztünk kipihenni ma-
gunkat másnapra.
Reggel kis csöpörgőben indultunk újra a 
kikötőbe. Újra átszeltük a tavat. A hajóút 
már nagyon kellemes volt. Ahogy haladtunk 
egyre távolabb a parttól, képeslapra illő táj 
tárult elénk, a távoli, magas hegyekkel, 
lábánál elterülő településekkel. Miközben 
a nádasban kialakított vízi ösvényen haladt 
kis hajónk, sirályok repültek felettünk, 
a hajóskapitány pedig nekünk mesélt a tó 
történetéről. A nyitott fedélzeten állva a reg-
geli friss levegő átjárt és feltöltött bennün-
ket.
A túlpartra érve, most észak felé vettük az 
irányt. Itt már végig Osztrák területen halad-
tunk. Sokáig a tóhoz közel, nemzeti parkon 
keresztül kerekeztünk. Megfigyelhettük a tó 
vizivilágát, különösen a rengeteg madarat. 
Egy kilátó magasából szinte az egész tavat 
beláttuk. Kellemes utunk volt. Pátfalun, a tó 
gyönyörű üdülőközpontján is áthaladtunk. 
Ebédidő után azonban az időjárás már nem 
volt kegyes hozzánk. Ekkor már a tó nyu-
gati oldalán haladtunk vissza, dél felé. Esett 
az eső, erős szél fújt hozzá. Esőkabátban, 
fejünket leszegve, fogunkat összeszorítva 
tapostuk ütemesen a pedált. Haladnunk kel-
lett, mert még hosszú út állt előttünk. Mire 
Rust városába értünk, kellemesebbé vált az 
idő. Az óváros rész valóban egy csodálatos 
ékszerdoboz, méltán a világörökség része. 

Jólesett itt tartani egy kis pihenőt.
Még kb. 20 km volt hátra. Fertőmeggyesig 
a tóhoz közeli nádasban vitt az út, majd 
a hegy oldalában erdős részeken újra 
megkezdődött a végeláthatatlannak tűnő 
hullámvasút. (Közben átléptük az országha-
tárt, hazaértünk.) Komoly erőpróba volt 
legyűrni az utolsó távot. Ezen a túrán 165 
km-t gyűjtöttünk össze.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy sze-
rencsések voltunk mindegyik utunkon, hisz 
épségben hazatért mindenki. Nem történ-
tek nagy esések, nem szakadt le senkinek 
a pedálja, nem volt egy defekt sem és nem 
rongyolt senki neki a kerítésnek. A kisebb-
nagyobb lila foltok viszont természetesek.
Csodálatos tájakon jártunk, sok élmény-
nyel gazdagodtunk, gondjainkat pedig szél-
nek eresztettük. (Legalábbis erre a néhány 
napra.)
Megtettük a célként kitűzött utat jókedvvel, 
sok derűvel, egymásra figyeléssel, csapat-
ként. Legyőztük önmagunkat, fájdalmain-
kat, gyengeségeinket. Edzettük akaratunkat, 
kitartásunkat. Elégedettek és büszkék lehe-
tünk, hiszen sikeresen véghezvittük azt, 
amire vállalkoztunk!
A csoport tagjai: Bardon László, Bakosné 
Horváth Erzsébet, Bódainé Bardon Judit, 
Csarmasz Józsefné, Ferenczi Attila, Kiss 
Gizella, Kizmus Ferenc, Kopecskó László, 
Molnár Petra, Németh Andrea, Németh 
Ottó, Németh Ferenc, Pajor Tamás, Tarrné 
Bardon Zsuzsanna, Turcsi Eszter, Ugróczi-
né Vajda Gyöngyi és                                            

Turcsi Imréné Magdi

Évindító

„Digitalizáció az 
aktív idõsekért”
Március hónapban befejeződött az első 
internetes képzés 65 év feletti lakosok 
részére a könyvtárban. 
A 12 alkalom során a résztvevők megis-
merkedtek a digitális eszközök alapvető 
használatával, az internet világával. A 
program végére az idősek megtanul-
tak az interneten információkat keres-
ni, alapvető ügyeket intézni online, 
közösségi médiát és videó telefonálást 
használni. A részvétel díjtalan! Várjuk 
a további jelentkezőket, mert március 
végén új képzést indítunk.
Érdeklődni Molnár Ildikó művelődés-
szervezőnél lehet személyesen vagy a 
06-20/3880-989 számon.



CSABRENDEKI HÍRHARANG2019. Március6

TOP közösségi beszélgetések
TOP-5.3.1-16-VE1 – 2017 - 00009 - A helyi identitás és kohézió erősítése  
– Értéket Őrzünk – Csabrendek 

Településünkön egy nyertes pályázat keretében új program vette kezdetét. Ennek lényege, hogy a közösség aktív 
tagjai ismerik fel a szükségleteket, keresnek cselekvő állampolgárokat, terveznek programokat. Most mi magunk tárjuk 
fel az itt élők tudását és hagyományait, jellemző munkaformáit, a jelen társadalmi szerveződéseket, a kistérségben 
elfoglalt szerepeket és a helyi közösség funkcióit. Megismerjük saját közösségünket és kultúránkat. 
Csabrendeken a közösségfejlesztés folyamata már elkezdődött. Most folynak a közösségi beszélgetések, ezeken 
az alkalmakon bemutatjuk az érdeklődőknek a már felmerült ötleteket, problémákat, majd közösen eldöntjük, meg-
beszéljük, hogy a felmerült gondolatokból, programokból melyeket tartjuk a legfontosabbnak, amit érdemes együtt 
megtervezni, majd megvalósítani.
Március 1-jén tartott alkalommal a Közösségi felmérés eredményéről, a főbb témakörök kialakításáról és azok fon-
tossági szempont szerinti rangsorolásáról volt szó.
Március 14-i alkalommal a korábban megállapított főbb témakörök részletes kibontására került sor. mint a 
Hagyományőrzés (tudásátadás és értékfeltárás, hagyományőrző programok, gyermek és felnőtt kézműves foglalkozá-
sok, felnőtt néptánc és énekkar, ) és a Faluszépítés (közterületek rendezettségének fokozása, fejlesztése, túraútvonal-
ak kitisztítása, a falu adottságainak kihasználása, középületek megvilágítása, önkéntes szemétszedés szervezése) 
Március 28-án, csütörtökön 17:30 órakor lesz az újabb közösségi beszélgetés alkalma, amely során a Sport és egész-
ség és a Fiatalok témakör lesz terítéken. 
A folyamatba bárki bármikor becsatlakozhat, mert ahogyan egyik résztvevő fogalmazott, ha tudják, hogy mi a tét, akkor 
biztosan többen eljönnek.
Szeretnénk elérni, hogy jobban megismerjük egymást, közös céljaink legyenek, és együtt, közösen alakítsuk a 
következő évek rendezvényeit, programjait, a szabadidős elfoglaltságait.
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket! 

További információ: M. Molnár Ildikó műv.szervező (06-20/3880-989)


