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2019. szeptember 21-én, szombaton már 
kora reggel sürgés-forgás közepette ínycsik-
landozó illatok lengték be a Csabrendeki 
Művelődési Ház környékét. Tizenegy csapat 
nevezett a főzőversenyre, ahol minden meg-
kötés nélkül mindenki a saját kedvenc ételét 
készíthette el. Kellemes szellő vitte hírül 
a lakóknak, hogy lassan készül az ebéd. A 
közös ételbe bivalyhús került, melyből fi-
nom gulyás készült. A csoportok is kitettek 
magukért, hiszen számos ízt csempésztek 
főztjükbe.
E nap hálaadásra is sor került, a templom 
harangjai hirdették, kezdődik a szentmise. 
Bagi Ádám atya hálaadása a szőlőért és a jó 
termésért szólt.      
Délelőtt elindult a hagyományos szüreti fel-
vonulás. A kisbíró számot vetett az elmúlt 
évről és elindította a menetet. A felvonu-
láshoz csatlakozott Csabrendek testvér-
települése Nagyfödémes, továbbá lovasok, 
hintók, kistraktorok, quadok, táncosok szí-
nesítették a mulatságot.  

A színpadon délutántól csodálatos előadások 
voltak láthatóak, mint a helyi Zumba cso-
port, Rudi Bohóc, Farkas Szabina énekesnő 
és Teddy maci, a Kid Dance Táncegyüttes, a 
Humor Szünet színjátszói, Darvastó énekes-
táncos csapata, az Örömtánc táncosai, a  
Nagyfödémesi Dalolj Velünk Csoport tag-
jai. A nap sztárja az Örökség zenekar volt. 
Késő este fényjátékra is sor került. A jó han-
gulat kedvéért kisvonat vitte körbe a lakókat 
a településen, de voltak légvárak is. Ter-
mészetesen a finom ételek és italok szintén 

nem maradhattak el, így számos finomságot 
kóstolhattak az idelátogatók. Az este a Pla-
yers zenekar báljával folytatódott. 
Miért is fontosak ezek az ünnepek? Azért 
hogy ne felejtsük el, az élet egyik legfontos-
abb értéke az összetartozás érzése, a közös 
élmények, melyek egyre közelebb hoznak 
bennünket egymáshoz. A közös főzés, a 
felvonulás, a fellépések, a közös játékok, 
énekek mind ezeket a célokat szolgálták e 
napon. 
Köszönjük a sok felajánlást és a segítséget.

Szüreti Vigadalom és Falunap Csabrendeken 



Az egyszerű dolgok azok, melyek megmu-
tatják, kik is vagyunk valójában. Az idősek 
iránti tiszteletünkkel és gondoskodásunk-
kal lerójuk hálánkat szépkorú embertár-
saink, családtagjaink előtt, másrészt gyer-
mekeinknek szolgálunk példát tiszteletről, 
becsületről.  
2019. október elején Csabrendek Nagyköz-
ség Önkormányzata nevében, Turcsi József 
polgármester köszöntötte a település két 90 
éves szépkorú lakóját, Horváth Ferencnét, 
született Vasáros Terézt Csabrendek-Nagy-
tárkánypusztai lakótársunkat és Markó La-
josnét, született Könnyid Emerenciát, Csab-
rendeki lakóst. Szintén köszöntésre került 
a sor, a csabrendeki Csendes Sándornénál 
született Szántó Ilona, akit a 92. születés-
napján köszöntött a polgármester úr. 

Idõsek köszöntése

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Óvoda- és bölcsőde felújítás Csabrendeken

2019.10.04.

  

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása” című 
pályázat (TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035) keretében 110,10 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretében. 

A település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása csa-
ládbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú TOP-1.4.1-15 felhívás 
keretén belül részesült támogatásban.
A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése, valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése 
volt.
A beruházás két fő részből állt. Az óvodai részen a korábbi helyiségek átalakításával nevelőtestületi szoba, továb-
bá óvónői öltöző és mosdó került kialakításra. A foglalkoztató szobákhoz gyermekmosdók és öltözők épültek. Az 
óvoda új bútorokkal és játékokkal is gazdagodott a beruházás során.
Az épület bővítése által bölcsőde került kialakításra, melyben gyermek mosdó és öltöző, egy csoportszoba, egy 
tornaszoba, egy orvosi-és egy sószoba, egy akadálymentes mosdó épült.  A projekt keretében sor került új udvari 
eszközöknek és a bölcsőde teljes bútorzatának beszerzésére.

A projektről bővebb információt a www.csabrendek.hu oldalon olvashatnak.

Horváth Ferencné Csabrendek, Nagytárkány-
pusztaMarkó Lajosné Csabrendek, Szent István
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Helyi önkormányzati választások 
2019 – Csabrendek

Az október 13-i választások alkalmával a szavazás rendben lezajlott mind az öt 

szavazókörben. 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma Csabrendeken – Nyirespusztát és 

Nagytárkánypusztát is beleértve: 2 401 fő. 

A szavazati joggal rendelkezők közül megjelent: 1 248 fő (51,98%).    

Nem szavazott: 1 153 fő (48,02%)

A megjelentek a szavazataik alapján az alábbi sorrendet állították fel 

községünkben: 

Polgármesterjelöltek:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 248 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 21 

Érvényes szavazólapok száma: 1 227 

1. Molnár László (független) érvényes szavazatok száma: 577 (47.03%)  

2. Turcsi József (FIDESZ- KDNP) érvényes szavazatok száma: 559 (45.56%) 

3. Csiba Zsolt (független) érvényes szavazatok száma: 91 (7.42%) 

Képviselőjelöltek:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 247 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 26 

Érvényes szavazólapok száma: 1 221 

1. Mógerné Molnár Ildikó (független) érvényes szavazatok száma: 687 (56.27%) 

2. Hoffman Tamás (független) érvényes szavazatok száma: 592 (48.48%) 

3. Tanai István (független) érvényes szavazatok száma: 533 (43.65%) 

4. Tanai-Kis Ilona (független) érvényes szavazatok száma: 493 (40.38%) 

5. Varga Károly (független) érvényes szavazatok száma: 448 (36.69%) 

6. Menyhártné Tanai Edit (független) érvényes szavazatok száma: 436 (35.71%) 

Folytatás a 4. oldalon
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2019. szeptember 6. és október 6. között Geotúra-
vezetői tanfolyamra került sor a csabrendeki Művelődési 
Házban. 
„Ma emberlakta táj, egykor ősi tengerek mosták e hegyek 
partjait…..”  
Évszázadokon át számos mészkőfejtő termelte a 
középkori vár és a házak építőanyagát. Csabrendek 
„Kőkatlanában” fogalmat alkothatunk ennek méreteiről. 
A kőbányászatnak köszönhetjük a híressé vált ősma-
radványokat is. 
A Rendeki-hegy lábát három tenger (bádeni, szarmata, pannon) 
mosta a harmadidőszakban, de előtte még hatalmas kőgörgetegeket 
sodró, vad folyó kanyargott ezen a vidéken. A Pannon-

tóból szigetként kimagasló Vár-hegy körül gyöngykavicsot őrölt 
a hullámverés. Pár millió éve tűzhányók fénye világította be a 
délnyugati égboltot, majd a jégkor fagyos szelei csiszolták fényesre 

és élesre a tundra kvarckavicsait. Nem is oly rég 
langyos karsztforrások ontották vizüket a Marcalt 
tápláló Meleg-vízbe.
A képzés résztvevői e tömérdek geológiai kincsről még 
sok mindent megtudhattak, és a terepbejárásokon 
többek között meglátogatták a  Csabrendeki Kőfejtőt 
is.
A Bakony-Balaton UNESCO Geopark nyugati 
részét bemutató  képzés célja volt, hogy a települések 
lakói megismerjék saját környezetüket, a körülöttük 
lévő természeti kincseket, s ezen tudást ők is 
továbbadva gyarapítsák mások ismereteit.
További jó túrázást kívánunk a csapatnak!

Geotúra képzés Csabrendeken

A Magyar Falu Programban 
nyert 15 millió forintból fel-
újításra került a Római Katolikus 
Plébánia tulajdonában lévő Kö-
zösségi Ház (Kolping Ház).

Az átadási ünnepségre 2019. 
október 4-én, pénteken került 
sor. Ünnepi beszédet mondott 
Fenyvesi Zoltán országgyűlési 
képviselő  úr,  a  kivitelező 
nevében Dr. Kertész–Bakos 
Ferenc úr. Elmondta, hogy 
az épület teteje új cserepet 
kapott illetve a külső falak is a 
környezetbe illő új színt kaptak. 
A belső térben járólap csere, 
vizes blokk teljes cseréje valósult 
meg. A nemzeti szalag átvágása 
után Bagi Ádám Plébános Atya 
megáldotta az épületet. 

Az ünnepség Agapéval zárult. 

Felújításra került a Közösségi Ház Csabrendeken
7. Gyalog Gyula (független) érvényes szavazatok száma: 413 (33.82%) 

8. Kiss Sándor (független) érvényes szavazatok száma: 390 (31.94%) 

9. Mezei József (független) érvényes szavazatok száma: 357 (29.24%) 

10. Baráth Róbert (független) érvényes szavazatok száma: 315 (25.8%) 

11. Dr. Bakosi Zoltán (FIDESZ-KDNP) érvényes szavazatok száma: 312 (25.55%) 

12. Baráth József (FIDESZ-KDNP) érvényes szavazatok száma: 304 (24.9%) 

13. Hegedüs Ákos Zsolt (független) érvényes szavazatok száma: 281 (23.01%) 

14. Kovács Richárd (független) érvényes szavazatok száma: 199 (16.3%) 

15. Karácsony Attila (független) érvényes szavazatok száma: 175 (14.33%) 

16. Makai Béla (Mi Hazánk-MIÉP-FkgP) érvényes szavazatok száma: 91 (7.45%) 

17. Pleiveisz Róbert (független) érvényes szavazatok száma: 89 (7.29%) 

18. Dobos-Nagy Krisztina (független) érvényes szavazatok száma: 37 (3.03%) 

(forrás: valasztas.hu)

A polgármesteri tisztség betöltését a következő öt évre Molnár László 

független jelölt nyerte el 577 szavazattal. 

A 18 képviselőjelölt közül az alábbi 6 fő alkotja a Testületet: 

Hoffman Tamás (független)   592 szavazat

Menyhártné Tanai Edit (független)  436 szavazat

Mógerné Molnár Ildikó (független)   687 szavazat

Tanai István (független)    533 szavazat

Tanai-Kis Ilona (független)   493 szavazat

Varga Károly (független)   448 szavazat

Gratulálunk Molnár László polgármesternek 

és az új Képviselő-testület tagjainak! 

Kívánunk jó egészséget és eredményes munkát a község élén!

Folytatás a 3. oldalról
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető:  
Farkas Szabina Judit 
Kiadja: Csabrendek  

Nagyközség Önkormányzata
Tördelés:  

RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:   

Asperján Nyomda,  
Zalaszentgrót

Csabrendeki Szüreti Vigasság 
és Falunap Támogatói 
2019. szeptember 21. 

- Autó Kovács 
- Bakos István – Bakos - Méz Csabrendek
- Baráthné Horváth Katalin 
- Bartáné Hugi – Tarka-Barka Virágbolt           
- Boldogfa Kft. 
- Capári Róbert – Capári Lovasiskola 
- Centrum GSM

-  Csabtex Ruhaipari Szövetkezet Csa-
brendek

- Csendes Zoltán vállalkozó Csabrendek
-  Feketéné Capári Szilvia – Kiskertem 

Virág- és Gazdabolt Csabrendek
- Hoffman Tamás – Hoffman Pincészet
- Izmendi Dániel vállalkozó
- Kenyeres család Csabrendek
- Máris Zoltán Nagyfödémes 
- Műtesz Kft. Csabrendek
- Nagyfödémes Önkormányzat

- Papp Imre várkapitány – Sümegi vár 
- Ruska Sándor Csabrendek
- Szabó Viktória mesekönyvíró 
- Takács Sándor vállalkozó Csabrendek
- Tomor Erika Csabrendek
- Tóth Józsefné Csabrendek
- Vasáros Gyula – Rendek Bútor
- VB. Francia Pékség Csabrendek

Köszönjük a felajánlásokat és a sok 
segítséget!

Gólyahír 
Szeretettel köszöntjük, 

2019. év szeptemberében  
született csabrendeki babákat: 

Druzsin Botondot,
Kardos Hannát és

Kiss Viktóriát.

Sok boldogságot, erőt,  
egészséget kívánunk  
az egész családnak!

Kedves anyukák!
Ha otthon vagytok kisgyermeketekkel, és szívesen kimozdulnátok egy óra-másfél óra 
erejéig, hogy csemetétek játsszon egyet vele hasonló korúakkal, akkor szeretettel várunk 
benneteket minden második héten pénteken 9 órakor, a művelődési ház különtermében. 
Babaklubunk az anyukák kezdeményezéséből indult el idén nyáron. Minden résztvevő hoz 

magával egy kosár játékot, 
és míg a kicsik együtt 
játszanak, jut idő egy kis 
beszélgetésre is. Ringató 
foglalkozások után is szok-
tunk maradni, nincs semmi 
kötöttség, csak játék.
Gyertek és csatlakozzatok!

Nagyné Papp Zsófia

Csabrendeki Művelődési Ház 2019. évi Őszi programjai

Nap Idő Foglalkozás Vezető Helység

Hétfő 16:00-17:00
17:00-19:00
18:00-19:00

Maciklub 
Foltvarró szakkör
Aerobik 

Farkas Szabina
Poór Ferencné Erzsi
Önkéntes edző

Könyvtár
Klub szoba
Nagyterem

Kedd

okt. 29-től

9:00-10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
15:00-16:00
17:00-18:00
18:00-19:00

Bölcsődés jóga
Baba jóga
Örömtánc
Jiujitsu
Gyerek Joga
Zumba

Csehné Varga Éva
Csehné Varga Éva
Iván Anita
Szatmári Tomi
Csehné Varga Éva
Baráth Bettina

Kisterem
Kisterem
Nagyterem
Nagyterem
Nagyterem
Nagyterem

Szerda 14:00-16:00
17:00-18:00
18:00-20:00

Gyöngyfűző szakkör
Nosztalgia torna
Jóga

Tóth Józsefné Kriszti
Menyhártné Tanai Edit
Szamosi Otília

Klub szoba
Nagyterem
Nagyterem

Csütörtök 18:00-19:00 Aerobik Önkéntes edző Nagyterem

Péntek 9:00-10:00
15:00-16:00
16:00-20:00
20:00-22:00

Baba Klub (2 hetente Ringató)

Jiujitsu
Kid Dance
Asztalitenisz edzés

Ringató: Rompos Patrícia
Szatmári Tomi
Varga Szilvi
ifj. Nagy Emil 
Gyarmati Csaba

Kisterem
Nagyterem
Nagyterem
Nagyterem

Szombat 8:00-11:00
15:00-17:00

Kid Dance 
Gyöngyfűző szakkör

Varga Szilvi
Tóth Józsefné Kriszti

Nagyterem
Klub szoba

Idősek részére számítástechnikai képzés minden héten változó két alkalommal 
reggel 8 órától 9 óra 30 percig. Asztaltenisz várhatóan további időpontokban 
tart edzéseket, igény szerint gyermekek részére is. 

Szeretettel várunk Mindenkit a fenti programokra!


