
 HELYI KÖZÉLETI HAVILAP  2020. Augusztus XXIII. évfolyam • 8. szám

HÍRHARANG
CSABRENDEKI

8 óra  Zenés ébresztő
9 óra  Szentmise
10 óra   Geotúra – Sümegi Kata vezetésével
Rendeki Kézműves Porta – nyitva 9-12 között.  
Belépés regisztrációhoz kötött!
Rendeki Levendula Farm – nyitva 9-12 óra között: 
Farmbüfé, állatsimogató, 10-11 óra között ingyenes jóga 
foglalkozás Bódis Rebekával

10 óra   Polgármesteri köszöntő, majd 

SZÜRETI FELVONULÁS: Kisbíró: Jó Lacibetyár, 
Lovasok, hintósok, Dottó kisvonat, Kid Dance Egyesület 
táncosai és mindenki részese lehet, aki csatlakozik  
valamilyen járművel vagy gyalogosan a felvonuláshoz

12 óra  Ebéd
13 óra  Kiállítás megnyitó
13-18 óra  között a kiállítás megtekinthető a Művelődési 

Ház épületében „Csabrendekiek készítették”: 
Illés József üvegműves és Kauffman Zsolt 
agancsfaragó alkotásai láthatók, Retro játék 
kiállítás 

14 óra   Zumba Bettivel és csapatával
14:30   Kid Dance Egyesület bemutatója
15 óra   „Keresem az Uram” – Magdi 

anyus és Vili bácsi vagyis Fodor 
Zsóka és Várkonyi András hu-
moros, zenés műsora

16 óra   Manó-dalok  
– Belényesi Barnabással

16:40  Jó Lacibetyár műsora
17:30   Ügyességi versenyek  

eredményhirdetése
18 óra  Tombolasorsolás
18:30  Vacsora 
18:30-tól   bemutatkozik a Longstep – 

4akusztik együttes

19 óra   SZTÁRVENDÉG:

19:30 óra   Auróra Fényszínház – Lángvarázs - tűzshow
20-04 óra   Utcabál – zenél a Part együttes

2020. szeptember 19., szombat

Szüreti Vigasság és Falunap

(Az idei évben a vírusra való tekintettel a Főzőverseny elmarad.)
15-17 óra: Ügyességi versenyek: sportlövészet, lengőteke, szkanderverseny, Sacc per kb., Rodeóbika

Ingyenes kísérő rendezvények: Dottó kisvonat, Dóró Team Szkander bemutató, Vigh Norbert rally versenyző 
élménybeszámolója, EFI Iroda-Sümeg: egészségügyi mérések, kisvasút, pónilovaglás, óriás légvár,  
légvárváros, mobil kalandpark, íjászat, Origami kézműves foglalkozás
További programok: Hoffman Pince, Silver Büfé, Szabó Henrietta: Arcfestés – Csillámtetoválás  
– Lufihajtogatás, Soós Tiborné kürtöskalács, Tuti-party Játékbirodalom

       Mindenkit sok szeretettel vár 
              Csabrendek Nagyközség Önkormányzata!

         Bereczki Zoltán

TERVEZETT PROGRAM
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Beszámoló a Gyakorlókert fejlesztésérõl
Májusban, településünk 
önkormányzata egy 
értékmentő, értékteremtő 
pályázatba kapcsolta be az 
50 éve a mai helyén működő 
iskolakertünket. Az „Értéket 
Őrzünk-Csabrendek” TOP-
5.3.1-16-VE1-2017-00009 
projekt „Veteményest minden 
kertbe!” program célja helyi 
közösségek bevonása kertek 
művelésébe, infrastruktúrájuk 
fejlesztésébe. Nagyon örül-
tem a felkérésnek, hiszen 
a kertünkkel kapcsolatos 
terveim megvalósításához 
segíthet ez a lehetőség.  
A szülők, nagyszülők, kollé-
gáim, a szomszédok, vál-
lalkozók, önkormányzati 
dolgozók és vezetők, valamint 
a gyerekek segítőkészségét 
már korábban megtapasztal-
tam. Így bátran kezdhettünk 
a megvalósításhoz, a szüksé-
ges jóváhagyások beszerzése 
után. Azóta segítőimmel 
elkészítettünk egy kb. 9 m3 
–es, két állásos fa komposz-
tálókeretet, megtörtént a kerti 
épület villamos hálózatának 
cseréje, korszerű szerelvé-
nyekkel való ellátása. Csa-
torna került az épületre. Így 

már esővízzel locsolhatunk! 
Állagmegóvó festésekkel 
készültünk el. Jöttek már 
segíteni a „karantén” idején is 
fűnyírásban, a növények gon-
dozásában; iskolások és szül-
eik, nagyszüleik Eddig már 
több mint negyven felnőtt, 
valamint gyerekek voltak a 
kertben és működtek közre a 
feladatokban, vagy végeztek el 
valamiféle önkéntes munkát. 
Hálás köszönet illet Őket!
44 felnőtt:
Baráth Norbert
Barta Dorottya
Barta Gábor
ifj. Barta Gábor
Bujtor Péter
Csiza Mária
Fabriciusz László
Hegedüs Ákos
Hegyi Gyula
Hoffman Tamás
Hoffman Zsófia
Horváth Csaba
Horváth Ferenc
Keszler Rajmund
Kiss Lajos
Kopecskó László
Kovács László
Mezei József
Mógerné Molnár Ildikó
Molnár László

Németh Gergő
Németh Ottó
Németh Péter
Németh Szabolcs
Németh Zoltán
Némethné Simon Ildikó
Nyári Krisztina
Orovecz Imre
Orovecz Imréné
Orovecz István
Piriti Norbert
Poór Ferenc
Simonyai József
Soós Zsolt
Soósné Orovecz Henrietta
Tanai Lajosné
Tanai Zsolt
Téginé Simonyai Erzsébet
Tobak Balázs
Tomor Erika
Tomor Tamás
Tükör Zoltán
Végh Elizabet
Zelenka Ferenc
Továbbá 12 általános iskolai 
tanuló:
Bardon Miranda
Bódai Nikolett
Hegedüs Ádám
Horváth Bálint
Horváth Nóra
Horváth Roland
Könnyid Bence
Sárközi Krisztián

Soós Csepke
Tégi Dániel
Tomor Ivett
ifj. Tomor Tamás
Tervben van még az 
elkövetkező 1-2 évre: a tető 
egy részének cseréje, álmen-
nyezet beépítése, ajtó és 
ablak csere, további festések, 
a bejárati kapu és a kerítés 
megújítása.  Valamint egy 
kerti pavilon, padok és asz-
talok elkészítése, tűzrakóhely 
kialakítása, hogy szabadtéri 
órák, szabadidős foglalkozá-
sok megtartására is alkalmas 
legyen kertünk. A további fela-
datok elvégzéséhez köszönettel 
várom a lakosság szíves 
segítségét!
A tanév lezárását követően, 
júniusban és júliusban, 
előadásokat tartottam napközi 
táboros gyerekek csoport-
jainak, felsős tanulóink segít-
ségével. Bemutattuk kertün-
ket, meséltünk az ott folyó 
munkákról, termesztett gyógy- 
és fűszernövényeinkről, azok 
feldolgozásáról, felhasznál-
hatóságáról. A látogatásokat 
virágok, fűszernövények 
ültetésével zártuk.

Németh György 

Iskolánkban most ért véget a STEM to STEAM 
kétéves ERASMUS+ projekt. Ebben iskolánkon 
kívül észak-makedón, román és északír 
iskolák vettek részt. A projekt során azt 
volt a célunk, hogy a gyerekek STEM 
(természettudomány, technikai, mérnöki 
tudományok, matematika) képességei 
mellett művészeti, alkotói képességeiket is 
fejlesszük. 
Foglalkoztunk LEGO EV3 robot prog-
ramozásával, elektronikus festészettel, 
az elkészült képekből kiállítást csináltunk. 
Karácsonyi képeslapokat készítettek a gyerekek. 
Edison robot programozással, gravitációs festés-
sel is megismerkedtek. SCRATCH3 program segítségével 
elkészítettük iskolánk bemutatóját, a programmal saját játékot 
készítettek a gyerekek. Zenéltünk, táncoltunk robotokkal, ko-
reográfiát készítettünk, vakon-némán programoztunk roboto-

kat. Az Űrkolónia projektben kilőhető rakétát, 
űrrepülőgép modellt készítettünk, megis-

merkedtünk a Naprendszer bolygóival. Meg-
tervezték a gyerekek az űrkolónia épületeit 
maketten, SCRATCH3 program segítsé-
gével egy űrutazás történetét terveztük és 
készítettük el.
Köszönetet szeretnék mondani minden 
résztvevőnek, a 3. a 4. és a 7 osztályos tanu-
lóknak, valamint Májer Mária tanítónőnek 
lelkes munkájukért. Köszönöm a segítséget 

minden támogatónak, akik hozzájárultak ah-
hoz, hogy eredményes munkát végezzünk.

A projekt során megvalósult tevékenységeink videói 
az iskola honlapján megtalálhatóak.

http://e-telepulesek.hu/iskolacsabrendek/?page_id=7886

Gősi Zoltán, a projekt vezetője

STEM to STEAM Erasmus+ projekt
Július utolsó és augusztus második hetében nyertes pályázatnak 
köszönhetően két turnusban is zajlott napközis tábor a Művelődési Ház-

ban. Negyven 
gyermek vehetett 
részt izgalmas 
foglalkozásokon, 
kiránduláson, 
tölthette játék-
kal, vidámsággal 
napjait. Köszön-
jük a segítők, 
támogatók aktív részvételét, akik nélkül most sem jöhetett volna létre ez a 
szuper két hét! Reméljük, a gyermekeknek sikerült szép nyári emlékeket 
szerezni és örömmel gondolnak vissza az együtt töltött napokra!
A táborok az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány támo-
gatásával valósultak meg.

M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Erzsébet táborok

„Vendég a háznál”  
– Csabrendekre érkezik 

Szendrei Edit
„Értéket Őrzünk-Csabrendek” 
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00009 
projekt Szabadegyetem prog-
ramsorozata keretében vendé-
günk lesz Szendrei Edit a Kos-
suth Rádió, Vendég a háznál c. 

műsorának szerkesztője. 

Az előadás időpontja:  
2020. szept 24., csütörtök 18 óra

Előadásának témája: Elég jó 
szülő – eredményes szülő

Helyszín:  
Művelődési Ház nagyterme

A részvétel díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel 
vár Csabrendek Nagyközség  

Önkormányzata!

Szeptember 17-én került felköszöntésre 2020. év első csabrendeki babája, Bakó Hunor és 
édesanyja Svendor Edina. Az alkalomra összekészített ajándékcsomagot és emléklapot 
Molnár László polgármester és Baráthné Pál Ilona védőnő adták át. További jó egészséget 
kívánunk az egész családnak!
Szeptember 17-én töltötte be 94. életévét Papp István (Rákóczi u. 22.). Az ünnepeltet Mol-
nár László polgármester és Bali Tibor jegyző köszöntötte ajándékosárral, virágcsokorral. 
Pista bácsinak ezúton is jó egészséget kívánunk!

A Kid Dance Egyesület 25. Gálaműsora 
2020. szeptember 12-én, szombaton 

15:30 órakor kerül megrendezésre 
a helyi Művelődési Házban. 

Mindenkit nagy szeretettel vár 
az egyesület vezetősége és táncosai!

Meghívó

Köszöntések
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A helyi önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület tűzoltó szervezete megalakulása 
130. évfordulóját ünnepelte a nagyfödémesi 
Önkéntes Tűzoltó Szervezet tagjaival.
A program ünnepi szentmisével kezdődött 
a Római Katolikus Templomban, majd 
a résztvevők megkoszorúzták a Szent 
Flórián szobrot. Az ünnepi közgyűlésen, a 
Művelődési Házban emléktárgyakat és elis-
meréseket vehettek át többen is.
A Magyar Tűzoltó Szövetség emléklapját 
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok adta 
át Mezei József alelnöknek 24 évi elnöki 
munkájáért. A Szent Flórián Érmet Németh 
Ottó elnökségi tag és Turcsi József korábbi 
polgármester, egyesületi tag kapta, a Kár-
pát Haza Érmet a nagyfödémesi Önkéntes 
Tűzoltó Szervezet elnöke, Tóth Gyula és a 
parancsnok, Kiss Mihály kapta a kiváló ha-
táron túli együttműködésért. Tűzoltó Szol-
gálati Érmet vehetett át Bakos Katalin 10 
éves szolgálatért, Hoffman Béla, Kiss Sándor 
és Vágner Gábor 25 éves szolgálatért.
A Veszprém Megye Tűzvédelméért Arany 
Fokozatot érdemelte ki Soós Zoltán elnök-
ségi tag és Gőgh Ferenc Nagyfödémes pol-
gármestere a határon átnyúló kapcsolat támo-
gatásáért. A Veszprém Megye Tűzvédelméért 
Ezüst Fokozatot kapta Németh Péter parancs- 
nok és Karácsony Attila elnökségi tag, 
a Veszprém Megye Tűzvédelméért Bronz 
Fokozatot Soós Veronika és Vinczéné Soós 
Katalin egyesületi tag vehette át. Dísztőrt ka-
pott Bérczi László tűzoltó dandártábornok, 
Országos tűzoltósági főfelügyelő, Dobson 
Tibor tűzoltó dandártábornok elnök, Dányi 
Béla tűzoltó dandártábornok igazgató.
Az ünnepség cégér avatással folytatódott, a 

tűzoltó szertár falára a helyi kovácsmester, 
Csík Tamás, a népművészet ifjú mestere 
készítette a cégért, amely a község egy dísze is 
egyben. A cégért Németh Péter parancsnok 
leplezte le, majd átvette az egyesület új gép-
kocsiját, amely egy 1986-os évjáratú Ifá-t vált 
fel a munkában, hogy ha kell, akár a Balaton-
felvidéken is segíthessenek a csabrendeki 
tűzoltók. Bérczi László dandártábornok 
átadta a VW Amarok mentőszervezeti 
gépjármű kulcsát Csík Gábor elnöknek, 
megköszönve az egyesület munkáját. A gép-
kocsit Bagi Ádám atya áldotta meg, majd a 
barátságfa ültetés zárta az eseményt.
Nagyfödmes és Csabrendek 1996-ban kötött 
együttműködési megállapodást, hogy a két 
település intézményei, vállalkozásai, civil 
szervezetei és állampolgárai között szo-
ros kapcsolat alakuljon ki. A nagyfödémesi 
Önkéntes Tűzoltó Szervezet elnöke és a csab- 
rendeki egyesület 2000-ben került kapcso-
latba egymással, azóta jó barátságot ápol-
nak, ennek tiszteletére ültette a két település 
tűzoltóságának vezetése a facsemetéket. 
Az ünnepségen a hegykői tűzoltózenekar 
közreműködött.

(forrás: Tóth B. Zsuzsa - veol.hu)

Szeretettel köszöntjük,  
2020. év júliusában és  

augusztusában született babákat: 

Vajnorák Dalma és Vajnorák Alíz
Édesanyja: Kovács Edit

Bódai Lillien
Édesanyja: Orbán Ágnes

Tara Dominik
Édesanyja: Zelenka Veronika

Sok boldogságot, erőt, egészséget  
kívánunk az egész családnak!

Gyászhír
2020. év július és augusztus  
hónapban elhunytak:

Bardon Ferencné    
(szül.: Csitos Ilona), 

Flibért Sándorné    
(szül.: Baráth Terézia), 

Szabó Imre

Szerencse Zsolt

Kovács Istvánné    
(szül.: .Kiss Mária), 

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

Dózsa utca felújítása
A közelmúltban a Dózsa utca aszfaltozási és a járda felújítási munkálatai elkezdődtek. 
Napközben a munkálatok miatt ideiglenes útlezárás akadályozhatja a forgalmat.  
A felmerülő kellemetlenségekért kérjük a Lakosság megértését és türelmét! 

TISZTELT BETEGEK!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY 

2020. SZEPTEMBER 1-TŐL 

DR.VITUS ERNŐ 

RENDELÉSI IDEJE AZ ALÁBBIAK 
SZERINT MÓDOSUL:

Hétfő: 13-16 rendelés

Kedd:  8-11 rendelés
Szerda: 7-12-receptírás: 
melynek módja személyesen 
a rendelőben, illetve az egész-
ségháznál kihelyezett posta-
ládába elhelyzve tehetik meg. 
Telefonon nem lehetséges!

Csütörtök: 13-16 rendelés

Péntek: 8-11 rendelés

RENDELÉSI IDŐBEN 
CSAK BETEGEK VIZSGÁLATA 

TÖRTÉNIK!

Immár 130 éve segítenek a bajban  
a csabrendeki tűzoltók

Gólyahír


