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Márton-napi
Bortúra
Az idei évben várhatóan november
7-én, szombaton kerül megrendezésre a
már több éves hagyományra visszatekintő
hegyközségi bortúra. A jó hangulatú
rendezvényhez ezúton várjuk a további
pincetulajdonosok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznak házigazdaként a rendezvény színvonalas lebonyolításához.
Érdeklődni lehet személyesen a Művelődési
Házba hétköznap 8-15 óráig vagy a 0620/3880-989 telefonszámon. Köszönettel:
Mógerné M. Ildikó művelődésszervező

A korábbi hagyományokhoz vissza
térve, az idei év szeptember 5-én ismét
együtt került megrendezésre a Falunap és
a Szüreti felvonulás községünkben. Az
előrejelzések és a hajnali esőzés ellenére
nagy várakozással kezdtünk neki a reggeli
készülődésnek. Szerencsénkre az eső hamar
elállt és a délelőtti, kora délutáni programok
zavartalanul zajlottak le. Sok év után ismét
volt ökörsütés a falunapi látványosságok
közt, de most már a község tulajdonában
lévő állományból került ki az „áldozat”. A
főzőverseny résztvevői is serényen láttak
neki tennivalójuknak, hogy délre kínálható
ételük elkészüljön. Kóstolhattunk pacalt,
tócsit, kapros csirkét és volt számos gyomrot

kímélő és diétás különlegesség is. A délelőtt
folyamán három kiállítás megnyitójára
került sor a könyvtárban és a művelődési
ház klubhelyiségében. Nádasi Róbertné
Szilvi babagyűjteménye, a csabrendeki
ügyes kezű alkotók valamint az Iskolások
az értékek nyomában projekt összeállítása
méltatását Auer László alpolgármester és
Tanai Ottóné a Kid Dance egyesület elnöke
mondta. Az eseményt Barta Enikő és Barta
Gábor zeneiskolai tanulók hangszeres előadása színesítette. A megnyitó végén és a
nap folyamán pedig megtekinthető volt a
helyi értékőrök (Adorján Alexandra, Barta
Folytatás a 3. oldalon

Tökfaragó verseny
Október végéhez közeledve egyre több
udvaron, bejárati ajtó mellett, vagy erkélyen
láthatók esténként világító, faragott tökök.
A nem magyar hagyományokat követő
mégis egyre inkább kedvelt őszi dekoráció
elkészítése sok családnál szíves időtöltés.
A község lakossága körében ezúton
hirdetünk az idei Mindenszentekhez közeledve Tökfaragó versenyt. Várjuk a vicces

vagy éppen rémisztő, hagyományos vagy
modern faragványok elkészítői nevezését
október 24-e 16 óráig a Művelődési Házban
vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon.
Az alkotások az „Iskolások az értékek
nyomában” projektzáró rendezvény során
október 26-án 17 órától kerülnek kiállításra
és díjazásra. Várjuk a jelentkezéseket!
Mógerné M. Ildikó

Meghívó
A Kid Dance Egyesület szeretettel
várja az érdeklődőket az „Iskolások
az értékek nyomában projekt” záró
rendezvényére.
Időpontja:
2015. október 26., hétfő 17 óra
Helyszín:
az Iskola melletti Gyarmaty-kastély
A rendezvényt megnyitja Auer László
alpolgármester, Tanai Ottóné a Kid
Dance Egyesület elnöke
A megnyitót követően megtekinthetők
a projekt során készült rajzok, fotók, videók.
Minden érdeklődő vendégünk lesz egy
Csab-tócsira!
Számítunk megtisztelő részvételükre!
A rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság
támogatásával jött létre.
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Óvodai ballagás
Szeptember első napján 52 nagycsoportos gyermek vett búcsút a játéktól, az
óvodától és indult el a betűk és számok
világának felfedezésére. Községünk Óvodájának különleges és megható rendezvénye, hogy az iskolába induló kisfiúk és
kislányok az első tanítási napon ballagnak el
nevelőik, szüleik és a második osztályosok
kíséretében az iskolába. A kellemes őszi na-

pon, az óvoda udvara megtel, de most nem
kacagással, hanem a búcsúztató középsősök
és a búcsúzó nagyok verseinek, dalainak
hangjaival. A távozókat Menyhártné Tanai
Edit óvodavezető és Csehné Sipos Katalin
óvónéni engedte útjára sok jó tanáccsal,
bíztatással. Az iskolai évnyitó az új
tanulók megérkezése után kezdődött el,
ahol Gősi Zoltán igazgató és felsőbb éves

tanulók versei köszöntötték az érkezőket
és az intézmény többi diákját. A búcsúzó
óvónénik és dajkák (Csehné Sipos Katalin,
Németh Eszter, Görhes Ildikó, Izmendi Dánielné, Kalmár Melinda, Csemba Józsefné,
Bakosné Sedlák Csilla) könnyes szemmel
engedték át a gyermekeket Ruska Ibolya
és Babik Anikó tanító nénik szárnyai alá.
Az új elsősök kicsit megszeppenve, de várakozással követték az osztályfőnököket és
társaikat az új tantermekbe…
Mógerné M. Ildikó

Nyirespusztai falunap
Ismét megmozgattuk kis közösségünk
lakóit augusztus 22-én, hiszen fiatalok
és idősek közösen vettek részt falunapi
rendezvényünkön. A programot szentmisével indítottuk, Isten áldását kérve ama
napra. Ezután következtek a versenyszámok,
műsorok, melyeken szép aránnyal vettek

részt kicsik és nagyok. Délelőtt a gyerekeké
volt a főszerep, hiszen csapatversenyeken
vehettek részt: tojásvitel teáskanállal,
vízhordás szivaccsal, kosárban cipelés,
labdavezetés fakanállal, zsákban ugrálás
párban, illetve délután volt még csoki evő
verseny, üdítő ivó verseny, süti evő verseny.

Délben mindenki jóllakott a gulyáslevesből
illetve a főzőversenyen nevezett ételekből.
A délután első felében a fellépőké volt a
szerep, közöttük: a Kid Dance nagylányai,
Együtt Karakószörcsökért Egyesület aszszonyai, akik tánccal és kabaréval örvendeztettek meg minket, Rezgő Rezeda
Citerazenekar és Zámbóné
Farkas Nóra mulatós slágerei. Ezúton is köszönjük
nekik, hogy elfogadták meghívásunkat és mulatattak
minket.
A délután fő pontja a parasztolimpia volt, melyen elsősorban a felnőttek részvétele volt a döntő. Összemérhették tudásukat, erejüket, gyorsaságukat: vetőmag válogatás,
kukoricamorzsolás, bakszekértolás utassal, kuntolás, agrár-totó.
Köszönet azon személyeknek, akik
fajátékokkal is megörvendeztettek minket,
hiszen jó élményben részesültek fiataljaink.
A nap múlásával ehettünk fagylaltot,
kukoricát, sőt még lecsót és süteményeket
is. Köszönet mindenkinek a részvételért,

a támogatásokért, amelyekkel még hangulatosabbá tették napunkat: egész napos
arcfestés, légvár, büfé, tűzoltó- és rendőrautó
bemutató, lovasszekeres utazás. Köszönet a
hangosításért és zenéért, sátrakért, padokért,
élelmiszerekért, italokért, felajánlásokért.
Mozgalmas napunkat tombolasorsolással
zártuk idén első alkalommal, melyre sok
érdeklődő volt. Még egyszer köszönjük
mindenkinek, hogy itt voltak, részt vettek,
s reméljük jól is érezték magukat!
Találkozunk jövőre is:
a szervezők
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Dorottya, Barta Enikő, Bódai Anasztázia)
által összeállított kisfilm.
A fél 11-kor induló Szüreti felvonulás a
több mint 20 éves hagyományokhoz hűen
igazán látványos volt. Sümeg Vár, Tóth
Tamás, a Capári Lovasiskola és Hóti András
lovas kocsijainak, lovasainak köszönhetően
ismét szép hosszú sor kígyózott a község
utcáin. Ezen sort egészítették ki a Kid Dance
Egyesület táncosai, akik menetközben
is forgatták mazsorett botjaikat vagy fakanalaikat. Az egyesületek, önkéntes csoportok buzgalmának köszönhetően tovább
színesítették a menetet focisták, tűzoltók,
néptáncosok, iskolások és foltvarró
asszonyok. Aki megtekintették a díszes
felvonulást Kiss Ervin kisbíró hangos
köszöntője vagy a zeneszó hallatán, maga
is láthatta.
Az ünnepi Képviselő-testületi ülés
keretében díjak, kitüntetések kerültek átadásra a Községháza Házasságkötő
termében. Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csabrendek
Díszpolgára címet adományozott Papp
Imre Sümeg Várkapitánya és Dr. Szakács
Imréné, Ákody Zsuzsa írónő részére.
Csabrendekért Kitüntetést vehetett át
Baráth Józsefné és Menyhártné Tanai Edit.
Csabrendek Közszolgálatáért kitüntető
díjban részesült Auer László, Hegedüs
Ákos, Molnár Tiborné. Gratulálunk!
A késő délelőtt és a kora délután
hangulatát ügyességi játékok színesítették.
Akit érdekelt, nevezhetett a fröccs-ivó,
sportlövészet, lengőteke, petanque vagy a
szörf versenyekbe. Ha pedig megéhezett,
akkor a főzőverseny finom ételeiből, a sült
ökörből vagy a Konyhás asszonyok által
főzött ízletes birka pörköltből kedvére jól
lakhatott.
De alig kerülte el az idő a delet már hangos
motorzúgás verte fel a csendet. Borbély
Kornél melegített a motoros bemutatójához,
melyre nem kellett sokat várni. A központi
buszmegállók közti területet vette birtokba
egy időre, a közönség nagy örömére. A
bemutató kommentátora Németh Károly
volt.
14 órakor Turcsi József polgármester
és Fenyvesi Zoltán megyei képviselő köszöntötte a lakosságot e jeles nap alkalmából.
Majd Polgármester Úr üdvözölte a darvastói sportolókat Varga Ágnest, Pál Andrást
és felkészítőjüket, Havasi Gábort, akik a
XIV. Speciális Olimpia Nyári Játékokon
Los Angelesben, bocsa sportágban egyéni
és csapatversenyben is kiemelkedő eredményeket értek el. Ezen a napon fogadtuk
testvértelepülésünk, Nagyfödémes kül-

döttségét is. Őket ajándékozta meg egy
csodálatos dallal Farkas Szabina Judit,
aki az Ismerős Arcok: Nélküled című
számát énekelte el. Majd következtek
az eredményhirdetések. A főzőverseny
indulói, akik igen változatos és a maguk
nemében egyedülálló ételeket készítettek,
rangsor nélkül, mindannyian jutalomban
részesültek. A további versenyek díjazottjai
pedig büszkén vették át a serlegeket,
figurákat, okleveleket és széles mosollyal
fényképezkedtek Polgármester Úrral, aki az
elismeréseket átadta.
A délutáni kulturális műsort a helyi
Rezgő Rezeda Citerazenekar gyermek és
felnőtt csoportjai nyitották meg. Ők
a nyári citeratábor egy-egy dalcsokrát
hozták el nekünk, Krajcsó Bence citerás

a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével.
Majd a helyi színjátszó csoport következett,
akik most is humoros jeleneteket adtak
elő a közönség örömére. Őket követte a
színpadon Farkas Szabina Judit énekesnők,
aki retro slágerekkel hozta lázba a nézőket.
Majd Zámbóné Farkas Nóra mulatós
slágerei fokozták tovább a hangulatot. Az
eső a délután derekán ismét eleredt, de ez
a rendezvényre látogatóknak nem szeghette
kedvét ilyen fergeteges előadók mellett. Új
színt és más hangulatot hoztak a színpadra
a sümegi Anna and the Big Faces együttes
tagjai, akik az élő koncerten magyar dalok
feldolgozásait játszották. Kora este az idei
évben 20. jubileumát ünneplő Kid Dance
Egyesület csoportjai vették birtokba
a színpadot és hozták a tőlük elvárható
fantasztikus hangulatot. A sztárvendég
megérkezése előtti időt a tombolasorsolás
izgalma töltötte be, ahol számos értékes
nyeremény talált gazdára. A sorsolást
követően egyre nagyobb izgalommal várta
mindenki Bódi Csabit, az idei falunap
sztárvendégét, aki műsornak megfelelően
19 órakor pontosan a színpadra lépett
és a közönséget teljesen elvarázsolta. A
fergeteges hangulatnak köszönhetően többen is táncra perdültek a színpadon. A műsort
követően a rajongók hada szinte lépni
sem engedte az előadót, mindenki közös
képet, aláírást szeretett volna tőle kérni.
Bódi Csabit, a mindenki által ismert Bodó

Csabi zeneszerző, dalszövegíró, énekes
váltotta a színpadon. A csabrendeki zenész
idén is megörvendeztette a hallgatóságot
saját dalaival, megalapozva a hangulatot
az éjszakai utcabálhoz. A Potyautasok
Tánczenekar az idén is kitett magáért,
kifáradhatatlanul zenéltek hajnalig.
Köszönjük a segítők, támogatók közreműködését, a fellépők, előadók színvonalas
előadásait, amivel hozzájárultak a rendezvény eredményes, színvonalas lebonyolításához!
A „Csabrendekiek készítették” kiállítás
alkotói:
A csabrendeki Varázstű Foltvarró Csoport tagjai: Bakosné Horváth Erzsébet,
Baranyi Judit, Csarmasz Józsefné, Éri
Andrea, Fekete Sándorné, Horváthné Szalai
Márta, Ihász Sándorné, Knór Józsefné,
Poór Ferencné, Rádliné Pál Györgyi,
Tanai Lászlóné, Turcsi Józsefné,; további
alkotók: Baranyi Katalin, Bujtor Zoltán,
Csehné Varga Éva, Horváth Lajosné,
Turcsi Edina. Az „Iskolások az értékek
nyomában” kiállításhoz hozzájárultak:
Bakos Lajosné, Baráth Józsefné, Bódai
Gyula, Csík Tamás kovács és Csíkné
Bardon Réka csuhéfonó, a Népművészet
Ifjú Mesterei, Ihász Sándorné. Köszönjük
minden kiállítónak, hogy közre adott
tárgyaikkal, alkotásaikkal lehetővé tették a
kiállítások létre jöttét, megörvendeztetve a
község lakosságát!
Falunap támogatók:
Papp Imre, Sümeg Vár, Capári Lovasiskola, Sümeg, Tóth Tamás, Sümeg,
Kiskertem Virág- és Gazdabolt, Csabrendek,
Baráth Lajos, Csabrendek, Csík Tamás
kovács és Csíkné Bardon Réka csuhéfonó
a Népművészet Ifjú Mesterei,Mütesz Kft.,
Csabrendek, Németh Ferenc kovács, Csabrendek, Szabó József és Szabó Józsefné,
Csabrendek, Aranyoroszlán Vendéglő,
Csabrendek, Tarka-Barka Virág- és
Ajándékbolt, Csabrendek, Gall-Vill Kft.,
Csabrendek, VB. Francia Pékség, Sümeg,
Turcsi Józsefné, Csabrendek, Hoffman
Pince, Csabrendek, Tutiparty, Sümeg,
Szálinger és Szálinger, Csabrendek, Hóti
József, Csabrendek, KCSABTEX Ruházati
Kisszövetkezet, Csabrendek, Csabrendek
FC, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
Egyesület, Csabrendek, Galamb- és
Kisállattenyésztő Egyesület, Csabrendek,
Varázstű Foltvarró Csoport, Csabrendek,
Nagyfödémes Község Önkormányzata,
CSEMADOK Szervezet, Nagyfödémes,
Farkas Szabina Judit, Csabrendek,
Zámbóné Farkas Nóra, Szentimrefalva,
Kid Dance Egyesület, Csabrendek, Hosztót
Község Önkormányzata, Szentimrefalva
Község Önkormányzata, Veszprémgalsa
Község Önkormányzata, Sümeg Rendőrőrs.
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Akik községünk jó hírét
viszik széles e hazában …

• Csabrendeki a Legjobb Fehérbor
Augusztus végén a Hoffman Pince
2014-es Olaszrizling fehérbora elnyerte
Szombathelyen a XVI. Savaria Történelmi
Karnevál Legjobb Fehérbora 2015 díjat.
A rendezvény szervezői idén 14. alkalommal rendeztek Borversenyt a Borok
Utcája résztvevői között, hiszen számos
borász vállalja azt is, hogy nedűikkel
megméretik magukat. Idén is rendkívül sok,
82 bort neveztek be, mely komoly szakmai
elismerés! A Karnevál szervezőinek ezzel
az is a célja, hogy egyfajta útmutatót
adjanak majd a látogatóknak, hogy mely
borokat érdemes leginkább megkóstolni. A
Savaria Történelmi Karnevál Borversenyén
a 11 történelmi borvidék képviseltette
magát, de elmondható, hogy a villányi
nedűk többségben voltak. Összességében
39 fehér-, 9 rosé-, és 34 vörösbor vett
részt az idei megmérettetésen. Idén is a
szakma kiválóságai – okleveles borbírák,
borszakértők, sommerlierk – értékelték
az országos borverseny legjobb nedűit a
Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal
által javasolt 100 pontos rendszerben.
A verseny tisztaságát a dr. Tóth Zoárd
közjegyzői iroda munkatársai felügyelték.
A borverseny lebonyolítását a Kőszegi
Borbarát Hölgyek segítették. (Forrás: savariakarneval.hu)
Az országos megmérettetésen való győzelem méltán tölti el büszkeséggel Hoffman Tamás borászt és családját. A kiváló
eredményhez ezúton is gratulálunk és

további szép sikereket kívánunk!
• Magyar Értékek Napja
A magyarság szellemi és kulturális
örökségének legjavát bemutató ünnepen, a Magyar Értékek Napján
országunk valamennyi megyéje mutatkozott be 2015 szeptemberében
Budapesten, a Szent István Bazilika
lábánál. Veszprém megye is kiállította
a legkiemelkedőbb értékeit: jelen volt
többek között a herendi porcelán, a
bakonyi cifraszűr, a a Somlói Juhfark,
a Badacsonyi Kéknyelű, a tihanyi
levendula, a balaton-felvidéki vert
csipke, a bakony-vidéki himzőkultúra,
a Kékkúti ásványvíz, valamint bemutatkoztak azok az intézmények, egyesületek is, amelyek megyénk értékeit
ápolják.
A kiállított értékek áldásban részesültek az ünnep folyamán, megyénk értékeit Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke kísérte a terménymegáldás színhelyére.
Országunk megyéit a kiállított értékeken
kívül a megyék kiemelkedő tudással
rendelkező mesterei is képviselték, akik az
egész napos ünnepség alatt mesterségeiket
mutatták be az érdeklődő vendégek számára.
Veszprém megyét Csíkné Bardon Réka
csabrendeki csuhéfonó, tojáspatkoló, és
Kropf Milán bakonybéli faragó képviselte.
Sok szeretettel gratulálunk Rékának!
• XIV. Vései Kovácsverseny
2015 júliusában a Somogy megyei Vésén 14. alkalommal rendezték meg az Országos Kovácstalálkozót és Versenyt.
Az idei esztendőben csaknem harminc
kovácsmester érkezett az ország minden
részéből, és mérhette össze szakmai
felkészültségét és tudását. A mestereknek
90 perc állt rendelkezésükre, hogy a
nyersanyagból elkészítsenek egy általuk
megtervezett kovácsolt munkát. A munkákat Magyarországi Kovácsmíves céh
öttagú zsűrije bírálta. A nagy tudással és
tapasztalattal rendelkező bíráló mesterek
első helyezett versenymunkaként egy
gondosan megmunkált, egyedi kapucsengőt
választottak a számos kiemelkedő alkotás
közül. Az ötletes, szépen kidolgozott csengő
készítője, Csík Tamás csabrendeki kovács
volt, aki megnyerte a kovácsok rangos
versenyét.
Gratulálunk Tamás mesternek, és további
sok sikert kívánunk!

MEGHÍVÓ
Csabrendek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete meghívja
a lakosságot
az Aradi Vértanúk Gyásznapja
tiszteletére tartandó megemlékezésre.
Ideje: 2015. október 6., kedd 17 óra
Helye: Kopjafánál (Községháza mögött)
Gyújtsunk együtt mécsest azokért, akik
életüket adták a magyar szabadságért, a
nemzeti függetlenségért!

MEGHÍVÓ
Csabrendek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete tisztelettel hívja
a lakosságot 2015. október 23-án,
pénteken az 1956-os forradalom és

szabadságharc 59. évfordulója
tiszteletére tartandó megemlékezésre:
• 10 órakor Ünnepi szentmise
• 11 órakor Ünnepi mûsor és
Koszorúzás a Hõsök Emlékkövénél
Emlékezzünk együtt!

CSABRENDEKI

HÍRHARANG
Szerkesztőség vezető:
Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja:
Csabrendek Község Önkormányzata
Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

