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Összefoglaló a Csabrendek Község „Öreghegyi mesék”hagyományok
Önkormányzata Képviselõ-testülete októberi
Október 20.: Vendel napja: a legenda
szerint Szent Vendel a 7. században élt
2011. október 5-i ülésérõl
ír királyfi volt, aki Rómába zarándokolt,
• A Képviselő-testület döntése alapján a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 2012.
évre közzétett BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz nem csatlakozik.
• A „Hátzky-kúra tetőfelújítása” tárgyú
pályázat műszaki ellenőri tevékenységének
ellátására a beérkezett árajánlatok alapján
műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént.
• A Képviselő-testület a 185/2011. (IV.
21.) számú határozatát visszavonta és egyúttal Csabrendek 0164/8 hrsz-ú 1724 m2
nagyságú és a Csabrendek 0164/9 hrsz-ú 1
ha 1044 m2 nagyságú külterületi ingatlanok
belterületbe csatolását határozza el a rendezési tervvel összhangban, a Boldogfa Fa-

Községi
Betlehem
Községünkben felállításra kerülő köztéri
Betlehem elkészítéséhez kérjük a Tisztelt
Lakosság segítségét.
Keresünk Mária és József alakjának kialakításához, farönköt, kitöméshez szivacsot,
régi felnőtt hosszú ujjú hálóinget, pulóvert,
fehér, kék, barna lepedőket, anyagokat,
függönyöket, gyapjút vagy kabátbélést, a
dekorációhoz szalmát, kukoricaszárat, petróleumlámpát.
Szívesen fogadjuk az alakok megformálásához az ügyes kezű alkotók jelentkezését
a Községi Könyvtár és Művelődési Házban: (csabrendek.konyvtar@gmail.com,
06-20/3880-989)
Célunk, hogy Advent első vasárnapját
(november 27.) már a Betlehem előtt, közösen tudjuk megünnepelni!

ipari Kft. termelőüzem létesítése céljából.
• „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú
pályázat újabb közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására a tanácsadó iroda megbízása megtörtént, az idevonatkozó törvény
értelmében pedig Bírálóbizottságot hozott
létre.
• A Képviselő-testület a csabrendeki 06/25
hrsz b) alrészletének – a legelő művelési
ágú 1 ha 8971 m2 nagyságú 6.75 AK értékű földrészlet – termelésből kivonását határozta el, végleges, más célú hasznosítás engedélyezésére, a községrendezési tervnek
megfelelően, közpark kialakítása céljából.
• A benyújtott lakásbérleti kérelmek elbírálásra kerültek.

Folytatás a 3. oldalon

Hirdetmény
Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa,
Zalaszegvár Községi Önkormányzatok Körjegyzõje
Tájékoztatom a Tisztelt Lawkosságot arról, hogy a Csabrendeki Körjegyzőségen
(Csabrendek, Árpád u. 4.) „ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁ”-t működtetünk.
Az Országgyűlés az Alaptörvényt jelentőségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az
állampolgároknak. A Kormány célja az, hogy Magyarország minden polgára a lakóhelyén kézbe vehesse, megismerhesse, illetve névre szóló formában megrendelhesse
az Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányát.
A polgárok egy adatlap kitöltésével kérhetik az ALAPTÖRVÉNY névre szóló
kézbesítését.
A megrendeléshez szükséges igénylőlapok a fenti célra kialakított helyiségben
(irodában) ügyfélfogadási időben (Hétfő 8-16; Szerda 8-17; Péntek 8-12) mindenki
számára hozzáférhetőek.
Badronné Baráth Zsuzsanna
körjegyző
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MEGHÍVÓ
Az Iskolai Szülői Munkaközösség szeretettel meghívja Önöket 2011. november
19-én szombaton 1900-tól tartandó báljára, a csabrendeki művelődési házba. A bál
bevételével az iskolai oktatást segítjük, jutalomkönyvek, eszközök beszerzésére, a
farsang, mese-vetélkedő, és egyéb rendezvények lebonyolítására fordítjuk.
A belépő ára 2800 Ft/ fő, mely tartalmazza az
alábbi vacsorát is:
• sajttal, sonkával töltött göngyölt szelet,
• cigánypecsenye Arany Oroszlán módra,
• pirított csirkecomb,
• vegyes köret, vegyes savanyúság,
• házi sütemények.
A jó hangulatot megalapozza a Rezgő Rezeda
citerazenekar és a csabrendeki férfikórus műsora,
melyet tovább fokoz Horváth Zsolt, „művésznevén” Gazsi hajnalig tartó tánczenéje.
Közben tombolasorsolást tartunk, ahol sok értékes ajándék talál gazdára, köztük
a fődíj, a hévízi Hunguest Hotel Panoráma wellness hétvégéje 2 fő részére, 3 nap,
2 éjszaka, fürdőbelépővel, teljes ellátással!
A tombolára további felajánlásokat fogadunk köszönettel! Jegyek az iskola titkárságán vásárolhatók november 16-ig!
Minden szórakozni vágyó vendéget szeretettel várunk!
Hegedüs Ákosné SzM Elnöke

Dicsõséges harcok

Tamásiba nemzetközi jiu jitsu versenyre
utaztunk két bátor rendeki vitézzel - egy

arany és egy ezüst éremmel
tértek haza a Művelődési
Ház harcosai.
Badics Adrián vitézem,
kiválóan helyt állt. Egy
kőkemény küzdelemben
maradt csak alul, de még
ott is szépen harcolt, azután
pedig nem irgalmazott. Mosolyogva hozta el az ezüstérmet, pont úgy, ahogy harcolt.
Illés Botondot igazából
szinte nem lehet olyan röviden leírni, amennyit öszszesen szőnyegen töltött
- pedig volt 3 meccse. Anynyira kilógott a mezőnyéből, amennyire
ránézésre nem lehetett számítani. Sorban

Múltunkról…
Községünk múltját feltáró elszármazott
híres családokat, Csabrendek szülötteit kívánja most kezdődő előadássorozatával bemutatni Dr. Tölgyesi József egyetemi tanár.
2011. november 10-én, csütörtökön 17
órai kezdettel hallhatja a Tisztelt Közönség
első előadást a Vázsonyi (Weiszfeld) családról a Községi Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Barokk Év
Gödöllõn
A Gödöllői Királyi Kastélyban 2011.
november 12-13-án a Barokk Színház
előadásában kerül bemutatásra Haydn: A
Holdbéli Világ című vígoperája. Flamina
szerepében Rádli Martina lép fel.
Jegyek 3000,- Ft/fő áron rendelhetők.
Érdeklődni a Községi Könyvtár és Művelődési Házban lehet a 06-20/3880-989
számon, vagy a csabrendek.konyvtar@
gmail.com címen.
Megfelelő jelentkező esetén különjáratot
indítunk.

lekopogtatott mindenkit, ellentmondást
nem tűrően, szép játékkal.
Minden elismerésem!
Dicsőség volt csatába menni veletek ismét! Köszönöm ezt a szép napot! Ké-

rem kövessék nyomon a munkánkat a
honlapunkon (www.farkasok.com), vagy
facebookon - beszámolók, képek, videók.
Molnár Gábor
HSE elnök
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„Öreghegyi mesék”
- októberi hagyományok
Folytatás az 1. oldalról
remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődve, annak nyáját őrizte. Ez szolgált
alapul ahhoz, hogy a jószágtartó gazdák
és a pásztorok védőszentjükként tiszteljék
elsősorban a Dunántúlon és a Jászságban.
Községünkben felállított és a közelmúltban
felújított Vendel-szobor a Csabi utcában található.
Október 21.: Orsolya napja: A Somlóvidéken ez a nap volt a szüretkezdés hagyományos ideje. Úgy tartják, amilyen idő
van ilyenkor, olyan lesz a tél.
Október 26.: Dömötör napja: Az ország
keleti felében elsősorban Dömötör volt a
pásztorok patrónusa, sokfelé ezen a napon
számoltak el a juhászok gazdáikkal. A
Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél
előjelének tartják.
Szüret
A szüret kölcsönös segítséggel végzett
társasmunka vagy bérmunka, a 19. sz. közepe előtt a földesúri szőlőkben főként
robotmunka volt. Kisebb szőlőkben a
családok ma is meghívott segítőkkel szüretelnek,amiért cserébe vendégül látják a
szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből, mustból pedig kóstolót vihetnek haza.
Bortermő vidékeken nagyobb szabású
mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek és rendeznek a mai napig. A szüreti
szokások a szőlőszedés utolsó napjához,
a végzéshez kapcsolódtak: az uraság
megkötözése, szüreti koszorú elkészítése,
koszorúvivők leöntése vízzel, az uraság
köszöntése verses rigmusokkal, a legjobb
szedők megajándékozása jellemző mozzanatok voltak. Közvetlen a szüret után tehát gyakori volt a fiatalság szüreti bállal
végződő felvonulása. A szüret időpontja a
18-19. században valamilyen jeles naphoz
kötődött Szent Mihálytól (szeptember 29.)
Simon-Júdás (október 28.) napjáig; a
Dunántúl nagy részén és Erdélyben Terézia
(október 15.), a Balaton és Kőszeg vidékén
Orsolya (október 21.) napján. A második
világháború óta a hegyközségekben nem
szüretelnek egyszerre a családok.
Községünkben a szőlőtermesztéshez kapcsolódó szüreti felvonulás hagyománya
már közel másfél évtizede felelevenítésre
került, évenként a falunapi rendezvény

kiemelkedő programeleme. Visszatérő alakok a menetben a bíró és bíróné hintón,
huszárok, lovasok, szőlőkoszorút vivő leányok, táncosok, lovaskocsik. A korábbi
években, mikor több gazdának volt lova, kocsija a menet hosszabb volt, cigánycsalád,
kovácsmester, focisták, zenészek jelmezes
alakjai is részt vettek a felvonuláson. A bámészkodó lakosságot lisztezők, kormozók,
cigányleányok riogatták.

Hazánkban a csuhéfonás nem tekint viszsza nagy múltra, a 20. század elején lett igazán népszerű. Az 1920-as’30-as években
már szervezetten tanították, a Dunántúlon
Győrben és Sümegen is. A második világháború után a háziipari szövetkezetek irányításával folyt e területen a munka.
Községünkben a csuhébábok készítésének, a csuhéfonás fortélyainak Csíkné Bardon Réka az ismerője. Lelkesen kutatja

Kukoricafosztó
A kukoricafosztás őszi társasmunka.
A betakarítás után a kukoricacsöveket a
házaknál rokonok, szomszédok, ismerősök
segítségével megfosztották a levelétől. Elnevezése vidékenként változó volt: tengerihántónak, máléfejtőnek, bontónak is
hívták. Mint minden kalákás munkát, ezt
is viszonozták. A munka befejezésekor,
de néha már közben is táncoltak, daloltak,
áldomást ittak. Leányok és legények ismerkedésére kitűnő alkalom volt.
A csuhét elsősorban a paraszti háztartásban használták: ágyba való zsákok kitömésére, a kemence söprésére. Széles leveleivel üvegek száját kötötték be, és csuhéból sodortak kötelet ruhaszárításra és
szőlőkötözésre.

e kézműves terület hagyományait, mind
bonyolultabb technikákat sajátít el. Munkáival a községünkben megrendezésre
kerülő kiállításokon találkozhatnak.

A megfejtés egy hazai, 1956-os film címe!
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2 betűsek: AE, AF, AT, IA, IH, IK, IR, IV,
KÉ, LE, LL, ML, ON, ÖD, SA,
TA, TD, TF, TT, ZL, ZO, ZS
3 betűsek: ABL, ADR, AGA, DAC, DOG,
DSK, ESE, EST, HAL, IKE,
INT, LIK, LOR, NDK, NOR,
PÖR, RTL, SAN, SKÍ, SZI,
TAS, TEN
4 betűsek: ALAK, AMIK, AVON, BORR,
CATO, ESTE, LEON, PART,
RÓNA, TELE
5 betűsek: ANEON, ENZIM, HALÁP,
KELET, LINEA, ONIKÖ,
ONNAN, ONNAN, SÁRGA,
TELEK, VARGA, YORKI
6 betűsek: BLANKA, ELŐTTE, ESZKÖZ,
EVELIN, IGÓ ÉVA, KABALA,
KATONA, KATTOG, NEM
LÖK, SZALAD, SZANDY,
VADKAN
8 betűsek: PARKETTA, SZÍNFOGÓ
10 betűsek: PISZTOLYOS, NAPRAFORGÓ

Figyelem!
Az első helyes megfejtő, aki jelentkezik a Községi Könyvtárban, ajándékot kap!

CSABRENDEKI

HÍRHARANG
„Valódi oka annak, hogy a férfiember hanyag nemtörődömséggel átengedi asszonyának
a munka javát, nem a lustaság, hanem a serénykedő mozdulatok csodálásának újabb
lehetősége.”
Bardon Réka: KUKORICAPRÓsZA

Szerkesztőség vezető:
Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja:
Kid Dance Egyesület, Csabrendek
Sokszorosító:
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

