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Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:
Csingi-lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengő szép szava.

Megyünk ím már, hogyne mennénk,
Kedvesek ám a betűk.
De most azért óvodásként,
Mégis könnyes a szemünk.

De jó is volt ide járni!
Mennyi öröm várt itt ránk!
Sok-sok mese, nóta, játék,
Napsugaras szép világ.

Itt játszottunk télen, nyáron.
Nőttem, s velem nőtt a szék,
A baba, a labda, autó,
Tanultam verset, mesét.

Hej, de jó volt ide járni
Úgy-e bizony gyerekek?
Óvó néni, akárcsak az
Édesanyánk, szeretett.

A csengőig ágaskodtam...
Most elérem könnyedén,
S a kicsiknek most én mondom:
Te is megnősz, kisöcsém.

Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.

Sok sikert, jó egészséget 

és további boldog éveket 

kívánunk a Mese-domb Óvoda 

elballagott nagycsoportosainak 

és a Csabrendeki Általános Iskola 

8. osztályából elbúcsúzott diákoknak!

Donászi Magda: Búcsú az óvodától
Készítette: Szita Tibor
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Gyermeknapi helytörténeti kincsvadászat

Május 27-én a koronavírus okozta rendkívüli helyzet miatt szűk körben került 
átadásra a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde új bölcsődei szárnya és felújított 
udvara.
Az avatási ünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő méltatta a 
felnövekő nemzedék színvonalas nevelése érdekében megtett erőfeszítéseket, 
mely többek között jelentős, 87 millió forint önerő hozzáadását is jelentette. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 110 millió, a 
Magyar Falu programban 3,6 millió forintot nyert a község a fejlesztésekhez. 
Az utóbbiból valósulhatott meg az óvoda udvar fejlesztése.
Molnár László polgármester büszkén vallotta, hogy a környék talán 
legszínvonalasabb nevelési intézménye került átadásra. Azt is hozzá 
tette, hogy a bővítés, felújítás érdeme azonban az alapoktól a kivitelezés 
befejezésééig a korábbi képviselő-testület és a korábbi polgármester, Turcsi 
Józsefé. Megköszönte a korábbi intézményvezetők és a dolgozók, valamint 
mindazok tevékenységét, akik bármilyen formában hozzá járultak a fejlesztés 
megvalósulásához.
Futó Zsuzsa intézményvezető a kollektíva és a szülők által közösen meg-
valósított csodákról mesélt, amik a zárva tartás alatt történtek.
A megnyitó ünnepi fényét Szilágyi Levente és Szilágyi Franciska szaxofon és 
harmonika játéka emelte.
Reméljük, sok boldog gyermek nevelődik az elkövetkezendőkben az intéz-
mény falai közt!

M. Molnár Ildikó műv.szervező

Óvoda átadás

2020. május 30-án gyermeknap alkalmával, izgalmas helytörténeti kincsva-
dászatra invitáltuk a gyerekeket és segítőiket egyaránt. A helyi értékek meg-
ismerése és őrzése céljából számos helyszínről kaptak leírást, információt a 
gyerekek előző napokban Csabrendek hivatalos facebook oldalán, így segítséget 
kérhettek szüleiktől, nagyszüleiktől. Ezen a szép délutánon információkkal, 
térképpel a kezükben indulhattak a gyerekek a kincsek megkeresésére. Minden 
egyes helyszínen önkéntes segítők várták a gyerekeket a „kincsekkel” édesség, 
írószer, lufi… melyekkel nagy mosolyt csaltak minden kincskereső arcára. 
Néhány helyszínen plusz feladatokkal kellett megküzdeniük a gyerekeknek, 
találós kérdések megválaszolásával, ügyességi játékokon is jól vették az 
akadályokat, így megérdemelten választhattak a kincseszsákokból. Szeretnénk 
megköszönni minden segítséget Molnár László polgármester úrnak, Csabrendek 
Nagyközség Önkormányzata képviselő testületének, valamint minden önkéntes 
segítőnek, hogy örömet szerezhettünk a gyermekeknek.

Burbácsné Horváth Andrea kulturális munkatárs

2020. június 4-én száz éve múlt annak, hogy Magyarország 
a trianoni békediktátum aláírását követően elvesztette 
területének kétharmadát. Méltón, versekkel, dalokkal, 
harangszóval, közös imádsággal és koszorúzással emlé-
keztünk meg e szomorú eseményről a Kopjafánál. 
Ezúton is köszönjük a műsorban Bódainé Bardon Judit, 
Kiss Marianna, Szilágyi Franciska és Szilágyi Levente 
közreműködését! 

Trianon 100
A legfiatalabb kincskereső a Rendeki Kézműves Portán

Molnár László polgármester és Bali Tibor jegyző
a Kopjafánál

Gyászhír
2020. év május és június  

hónapban elhunytak:

Zelenka Ferencné  

(szül.: Kovács Terézia), 

Parti István

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

Összefoglaló a háziorvosi körzetek 
rendelési idejéről

Szeretettel köszöntjük,  
2020. év májusában született babát: 

Molnár Anna
Édesanyja: Arany Nikoletta

(Nyirespuszta)

Sok boldogságot kívánunk!

Gólyahír

Figyelem! 
Forgalmi rend változás!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a Petőfi utca 
végén kihelyezett behajtani tilos 
tábla áthelyezésre kerül a Petőfi 
utca - Bem utca csatlakozásába.  
A forgalmi rend megváltoztatása  
a Petőfi utcában lakó ingatlantulaj-
donosokat nem érinti hátrányosan, 
forgalomtechnikai szempontból 
biztonságos lesz, hiszen a Petőfi-
Bem utcai kereszteződéstől az 
utca végéig a Petőfi utca már 
szélesedik, így a kétirányú forga-
lomhoz elegendő pályaszéles-
séggel rendelkezik. A forgalmi 
rend változás 2020. július 1-jén 
lép érvénybe. Kérjük a Lakosság 
fokozott figyelmét!

Elérhetősége: 06-87/453-706, 103-as mellék
Veszprémgalsa, Rákóczi u. 35. szám alatti háziorvosi rendelőben: 
minden hét szerdai napján 8.00-9.00 óráig.

Halasztást nem tűrő esetekben a 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 8. szám alatti 
rendelőben saját rendelési idejében pénteki napokon 8.00 -11.00 óráig.
Elérhetősége: 06-87/434-424

ASZTALITENISZ HÍREK
Január 18-án Sümegcsehin rendezett utánpótlás asztalitenisz versenyen 
vettek részt a fiataljaink. A Csabrendeki csapatot Kötél Bálint és Vági Bálint 
képviselte. A fiatalok remekül helytálltak a versenyen, Vági Bálint a 2. he-
lyen zárta a versenyt. Január 25.-én a Tér a fiataloké rendezvény keretein 
belül ismételten népszerűsítettük sportágunkat. A Celldömölki VSE NB1-es 
asztaliteniszezőjével Baranyai Domonkossal tartottunk egy bemutatót, ahol 
a sportág igazi szépségeit láthatták az érdeklődők. Ezt követően a fiataloknak 
és a helyi csapat tagjainak is lehetőségük volt a Nemzeti Bajnokságban 
szereplő játékosokkal edzeni.  
Február 8-án a Zalagyömörői II. Illés László tornán az utánpótlás kategóriát 
Vági Bálint magabiztos játékkal nyerte meg. Február 22.-én az Alsópáhoki 
asztalitenisz versenyen is kitűnően szerepeltek játékosaink ifjúsági kat-
egóriában Vági Bálint 3. helyezést ért el, Kötél Bálint pedig a 4. helyen végzett. 
A Sümeg Járási Asztalitenisz Csapatbajnokságban a Csabrendek FC csapata 
továbbra is a 4. helyen áll, amennyiben lehetőségünk lesz a bajnokság folyta-
tására klubunknak reális célja lehet a bajnoki bronz megszerzése. Szakosz-
tályunk edzései jelenleg szünetelnek, amint ebben változás történik akkor azt 
a Csabrendeki információkban és a Csabrendek FC Asztalitenisz Szakosztály 
Facebook oldalán közzétesszük.

Nagy Emil edző

PÁROS HÉT  PÁRATLAN HÉT
Hétfő: 8.00-10.00  Hétfő: 8.00-10.00
Kedd: 13.00-15.00 Kedd: 13.00-15.00
Szerda: 9.00-10.00  Szerda: 9.00-10.00
Csütörtök: 13.00-15.00  Csütörtök: 13.00-15.00 
Péntek: -  Péntek: -

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi 
körzetekben az egészségügyi ellátás hogyan változik a jövőben.
Csabrendek I. számú háziorvosi körzetben dr. Vitus Ernő ren-
delési ideje az alábbiakban alakul 2020. július 1-től.
PÁROS HÉT:
Hétfő - -Kedd: 7-11 óra csak recept íratás (Lehetőség van a 
gyógyszerigények elhelyezésére az I. számú háziorvosi körzet 
saját postaládájában.)
Szerda: 13.30-15.30 óra - rendelés
Csütörtök: 16.00-20.00  óra - rendelés
Péntek: 16.00-20.00 óra - rendelés
PÁRATLAN HÉT:
Hétfő – Kedd – Szerda: 7-11 óra csak recept íratás (Lehetőség 
van a gyógyszerigények elhelyezésére az I. számú háziorvosi 
körzet saját postaládájában.)
Csütörtök: 16-20 óra – rendelés

Péntek: 16-20 óra - rendelés
Elérhetősége: 06-87/453-706, 101 mellék vagy  
a 06-70/2977-664 mobilszámon.
A Csabrendek II. számú háziorvosi körzetben dr. Szentes Márta 
távozását követően 2020. július 1-jétől 2020. szeptember 30-ig. 
dr Nyitrayné dr. Nagy Marianna a háziorvosi szakfeladatok 
ellátását helyettesként. A háziorvosi körzetben a helyettesítést 
heti 8 órában az alábbiak szerint biztosítja:
Csabrendek, Magyar u. 4. szám alatti háziorvosi rendelőben:
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2021. január 1-től 
tilos az avarégetés

Az agrárminiszter által benyújtott, a környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló törvény és a természet védelméről szóló 
törvény módosítását 148 igen szavazattal, 21 tartózkodás mellett 
fogadta el az Országgyűlés a 2020. június 6-i ülésén.
Cél a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének vé-
delme.
Jövő évtől országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék ége-
tése. A módosítás célja az indoklás szerint a levegő minőségének 
javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem meg-
felelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás van 
folyamatban Magyarország ellen.
Mindezeket figyelembe véve jövő év január 1-jétől törlik azt 
a rendelkezést, ami alapján az önkormányzatok rendeletben 
szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a levegő 
védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész 
országban.
A zöldhulladék szállítása jelenleg is szervezett formában zajlik 
településünkön, de ennek kibővítése a jogszabály életbelépésétől 
elengedhetetlenné válik.

Bali Tibor jegyző

Geotúra tanösvény átadása
A Bakonyalja Barátai Egyesület, együttműködve a Bakony–
Balaton UNESCO Globális Geoparkot alapító és fenntartó 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal, 2019 őszén 
indította el projektjét a geoturizmus fellendítésére a sümegi 
térségben. A projekt célja, hogy minél többen megismerked-
jenek a környék páratlan földtani értékeivel, élő természeti 
és kultúrtörténeti kincseivel. Ennek jegyében tavaly ősszel 
geotúra-vezető képzés zajlott Csabrendeken, majd a pro-
jekt részeként, tanösvény kialakítására került sor a régi 
kőfejtőben. A kialakított tanösvény átadására kerül sor  
2020. június 28-án, vasárnap 14 órakor, amelynek  
programja az alábbiakban olvasható:

• 13:45-14 óra Gyülekező a Községháza előtt
• 14 óra Köszöntő
• 14:15 Geotúra indulás – várható időtartam 1-1,5 óra 
Túravezetők: Futó János és Czibula György 

A túrát követően kötetlen beszélgetés a Kőkatlanban.
A részvétel díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
„A tanösvény az Agrárminisztérium Zöld For-
rás Programja támogatásával valósult meg.”


