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Falunap és Szüret 2016
Immár sokadik alkalommal került sor szeptember 17-én Csabrendek apraját, nagyját megmozgató fergeteges községi rendezvényre,
a Falunap és Szüret mulatságára. De ez az alkalom most más volt, mint a többi, a község össznépi rendezvénye keretein belül került
megünneplésre Csabrendek-Nagyfödémes testvértelepülési kapcsolatának 20 éves jubileuma is. A különleges napot megelőző héten
nagy volt a sürgölődés az egész község területén. Megtisztultak az utcák, járdák, árkok, közterületek. A virágok megkapálva, megöntözve
várták mindenütt a vendégeket, a lakosságot.
A nagy nap reggelén 7 óra után már
kezdett benépesülni a művelődési ház,
Tűzoltószertár és a valamikor „Barczakert”. 8 órakor megérkeztek várvavárt vendégeink Nagyfödémesről, akiket
szíves vendéglátással fogadtunk. A 9
órai kezdettel szentmisén vehettek részt
a hívők. 10 órakor került sor a Falunapot
megnyitó ünnepségre a könyvtárban,
ahol a „Csabrendekiek készítették”
csodálatos munkái kerültek kiállításra.
Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező
elmondta, hogy bizony az önmegvalósítás
a mai rohanó világban nem mindenkinek
elérhető, de egy finom étel, egy tiszta lakás,
egy vasalt szép ruha is lehet felemelő érzés
annak, aki szívből, szeretettel készíti. A
kiállítók, akik munkájukkal hozzájárultak
az idei évben a kiállítás létrejöttéhez: Bakos
István őstermelő – méz termékek, Baráth
Gutmájer Mónika – 3D origami, quilling
technikával készült díszek, karcképek,
Baráth Edina – keresztszemes alkotás,
Bíró Józsefné – keresztszemes alkotás,
Bujtor Zoltán – esztergált fa tálak, Csehné
Varga Éva – kreatív őszi alkotások, Csík
Tamás – kovácsolt vas alkotások, Csíkné
Bardon Réka – tárgyak csuhéfonással,
Fekete Attiláné – hímzés, Herczeg Sándorné – horgolt alkotások, Judi Orsolya
– festmények, Marton Kitti – 3D origami,
Turcsi Bernadett – üveg mozaik alkotások,
Vargáné Pálfi Mónika – fonott kosarak,
Csabtex Ruházati Kisszövetkezet dolgozói –
alkalmi ruhák, Varázstű Foltvarró Csoport,
melynek tagjai: Bakosné Horváth Erzsébet,
Csarmasz Józsefné, Éri Andrea, Horváthné
Szalai Márta, Ihász Sándorné Annus néni,
Ihászni Orsi, Knór Józsefné, Poór Ferencné,
Rádliné Pál Györgyi, Tanainé Lászlóné,

Turcsi Józsefné. Ezúton is köszönjük, hogy
a kiállítók rendelkezésünkre bocsátották
nagy gonddal készített alkotásaikat!
Fél tizenegykor a művelődési ház
nagytermében megkezdődött az Ünnepi
Képviselő-testületi ülés, amin részt
vett testvérközségünk küldöttsége és
a helyi kitüntetettek családtagjai is. Az
ülés a két község himnuszával kezdődött.
Turcsi József polgármester az elmúlt 20
év eseményeit, emlékeit idézte fel, majd
elismerések átadására került sor. Külön
meglepetésként szolgált a jelenlévők
számára, az a kitűző, ami Nagyfödémes és
Csabrendek címerét ábrázolta a két község
összetartozását szimbolizálva.
Az ünnepi eseményen elsőként a két
település testvértelepülési szerződésé-

nek jubileumi záradékkal történő megerősítésére került sor a két polgármester
által, majd a jubileum alkalmával elismerések kerültek átadásra azon személyek, szervezetek, intézmények számára,
akik az elmúlt 20 esztendőben áldozatos
munkájukkal hozzájárultak a kapcsolat
erősödéséhez. Elismerésben részesült elsőként Barcza Jenő Csabrendek egykori
polgármestere, aki megteremtője, elindítója
volt e kapcsolatnak. Elismerésben részesültek: Gőgh Ferenc Nagyfödémes
és Turcsi József Csabrendek község
jelenlegi polgármesterei, Sztraka József
Nagyfödémes, Auer László Csabrendek
község alpolgármestere, Németh Tibor
és Hanzel Lajos nagyfödémesi, Könnyid
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
István, Baráth József csabrendeki önkormányzati képviselők, Metzner Zsuzsanna
Nagyfödémes Községi Hivatal vezetője,
a Csabrendeki Közös Önkormányzati
Hivatal, Száraz Erzsébet a Nagyfödémesi
Művelődési Központ nyugalmazott
igazgatója, a nagyfödémesi Kulturális
Központ és a Csemadok Helyi Szervezete
Mákvirágok Színjátszó csoportja, a
csabrendeki Kid Dance Egyesület, a nagyfödémesi Borsos Mihály Magyarnyelvű
Alapiskola, a Csabrendeki Általános Iskola,
a Nagyfödémes Önkéntes Tűzoltószervezet,
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és
Polgárőr Egyesület Tűzoltó Szervezete,
a Nagyfödémesi Nyugdíjasklub és a
Csabrendeki Nyugdíjasklub.
A jubileumi elismeréseket követően
a helyi kitüntetések, kitüntető címek
átadására került sor.
„Az Önkormányzat Képviselő-testülete
által adományozható elismerésekről„ szóló
5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet
alapján Ruska Sándor és a Kid Dance
Egyesület „Csabrendekért” érdemérmet,
Vér Lajosné egészségügyi dolgozó, Tóth
Róbert körzeti megbízott és Vinczéné
Soós Katalin köztisztviselő „Kiváló
munkáért” díjat, továbbá Szabó József
vendéglátó vállalkozó „Az Év Csabrendeki
Vállalkozója” díjat vehette át. E jeles
alkalmat Zámbóné Farkas Nóra éneke,
Németh György verse, narrációja tette még
ünnepélyesebbé.
Mindeközben az épület mögött javában
folytak a versenyek: főző, célbalövő,
petanque, hordódöntetés, fröccsivó verseny
és egyre gyűlt a résztvevők létszáma.
Délben a jó ebédhez szóló nótát
a csabrendeki születésű Bodó Csabi
szolgáltatta, aki saját dalaiból adott elő egy
csokorra valót. Köszönjük, hogy a konyha
dolgozói által készített finom pincepörkölt
mellé hangulatos dalokat énekelt.
13 órakor kezdődött a hagyományos
Szüreti felvonulás, amelyen a Sümegi
Vár és a Capári Lovasiskola lovasai,
kocsisai vezették a sort, mint már évek
óta. Őket a Kid Dance Egyesület mazsorett
csoportja követte, majd a csabrendeki
és sümegi néptáncosok tagjai. A községi
civil szervezetek közül a helyi foltvarró
és kerékpáros csoport, a Csabrendek FC
és az önkéntes tűzoltó szervezet tagjai
képviseltették magukat. Felhívásunkra

a lakosság részéről terepjáróval, motorokkal és
kerti kistraktorral is vonultak
a vállalkozó szellemű fiúk
és férfiak. A kisbíró nemes
szerepét az idén is, mint
már sok-sok éve Bakos
Tibor vállalta. A forgalom
irányítását a sümegi
rendőrőrs beosztottjai és
a csabrendeki polgárőrök
közösen végezték. A
felvonulás összeállításában
és a kínálásban helyi
galambász egyesület tagjai
közreműködtek.
A délutáni program a rendezvény ünnepi
megnyitójával kezdődött, ahol Turcsi József
polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően Nagyfödémes-Csabrendek 20
éves testvértelepülési jubileuma alkalmából
Barátság pad leleplezésére került sor
a Kopjafa szomszédságában. A padot
Csík Tamás kovács, népi iparművész, a
Népművészet ifjú mestere álmodta meg és
készítette el. A különleges padot két térdeplő
ember alak alkotja, ők tartják a pad ülő
felületét és háttámláját, a pad háttámláján
pedig a két község címere látható. Reméljük,
hogy testvéreink jubileumi ajándéka község
lakosságának megelégedésére és tetszésére
szolgál! Ezt követően került sor a délelőtti
versenyek eredményeinek kihirdetésére.
Közben megérkezett a jubileumra készített
óriási torta, rajt a felavatott Barátság-pad
mintájával és a két település címerével.
A tortát, amelyet a két polgármester közösen szegett meg, bárki megkóstolhatta.
Köszönjük a VB. Francia Pékség cukrászainak a szép és finom alkotást!
15:30 órától színes kulturális műsorok
várták a lakosságot, énekes táncos produkciók váltották egymást különböző
stílusban. Elsőként a sümegi Anna and the
Big Faces együttes koncertjét élvezhettük,
akik kedvelt magyar és külföldi dalokat
adta elő rock and roll stílusban. Őket a
Sümegi Néptánccsoport bemutatója követte
élükön Ramasz László szakmai vezetővel.
A csabrendeki színjátszók egy humoros
jelenetet hoztak a közönségnek, őket 3
„bevállalós” nyiresi fiatal követte, akik
„Gagyi Mamik” néven táncos paródiát
mutattak be a közönség nagy tetszésére.
Első ízben köszönthettük községünkben
a Nemeskeresztúri Szoknyaszaggató
asszonyok vidám csapatát. A Kid Dance

Egyesület táncosai pedig a tőlük megszokott
magas színvonalú fergeteges műsort hozták.
Egész délután nagy volt a kavalkád a
téren. Idősek, fiatalok, gyermekek egyaránt
jól érezhették magukat. Légvárak, büfé,
borkóstoló, kürtöskalács, arcfestés,
pónilovaglás mind-mind színesítették a
rendezvényt. A jó időnek is köszönhető volt,
hogy egyre többen jöttek a szórakozni vágyók a faluból és a környező településekről.
Mire a sztárvendég, Maksa Zoltán a színpadra
lépett, megtelt a nézőtér. A televízióból
is jól ismert humoristát sokan régi
ismerősként köszöntötték. A derűs perceket
aztán a tombolasorsolás izgalma váltotta
fel, mindenki várta, hogy rákacsintson
a szerencse. 19 óra után a második
sztárvendég is köszöntötte a közönséget.
Dj. Dominique közreműködésének hála az
addigi jó hangulat tetőfokára hágott, régi és
új kedvencekre táncolhatott, énekelhetett
mindenki.
A rendezvény zárásaként 21 órától
pedig hajnalig a Potyautasok Tánczenekar
szolgáltatta a talpalávalót.
Az időjárás szerencsére kegyes volt
hozzánk. Csak készülődött, de nem esett
számottevő csapadék, így megelégedve
nyugtázhattuk a napot, mert minden jól
alakult, úgy ahogyan elterveztük.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat
dolgozóinak és a sok-sok önkéntes
segítőnek ezt a felejthetetlen rendezvényt!
Kívánjuk, hogy egymás megbecsülése,
az együtt gondolkodás és az összetartozás
vezérelje továbbra is mindennapjainkat,
hiszen egy a cél, a boldog és mindenki
megelégedésére szolgáló jövő községünk
határain belül, ami nem csak pár emberen
múlik, hanem mindannyiunkon!
Támogatók, közreműködők, akinek
ezúton is köszönetet mondunk: Sümeg
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Vár, Capári Lovasiskola, Sümeg, Francia
Pékség, Sümeg-Csabrendek, Kiskertem
Vi r á g - é s G a z d a b o l t , C s a b re n d e k ,
Szálinger- és Szálinger, Csabrendek, TutiParty, Sümeg, Szabó József, Csabrendek,
Hegyalja u., Mütesz Kft., Csabrendek,
Gall-Vill Kft., Csabrendek, TarkaBarka Virágbolt, Csabrendek, Ekker
Beáta, Győr, Turcsi Józsefné, Hoffman
Pincészet, Csabrendek, Németh Ferenc
kovács, Csabrendek, Csabtex Ruházati
Kisszövetkezet, Csabrendek, Nagyfödémes
község, Csabrendek FC, Kid Dance
Egyesület, Csabrendek, Csabrendeki
Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület,

Csabrendek Község Önkéntes
Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete, Közszolgáltató Szervezet, Csabrendek, Mese-Domb
Óvoda és Bölcsőde, Csabrendek, Csabrendeki Általános
Iskola, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Csabrendek, Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal, Hóti
József
Írta: Csabrendek
község lakossága nevében
Horváth Terézia és Mógerné
Molnár Ildikó műv.szervező

Rédli András olimpikon
a Csabrendeki Általános Iskolában
Nagy élményben
volt része tanulóinknak
szeptember 19-én.
Iskolánkban járt és
élménybeszámolót
tartott Rédli András
olimpiai bronzérmes,
világ- és Európa-bajnok
magyar párbajtőrvívó,
a Balaton Vívóklub
versenyzője. Nagy
izgalommal és hangos
tapssal várták tanulóink
a tornaterembe belépő
vendéget. Csendben és
figyelmesen hallgatták
szavait, ahol az
élmények mellett egy
kicsit megismerhettük közelebbről is ezt a sportágat. Kötetlen beszélgetésre, közös képekre
is volt idő. Aki szerette volna közelebbről megnézni a csodálatos érmet, vívóruhát, maszkot
és tőrt, most megtehette. Aki aláírást szeretett volna, azt is megkapta a vívótól. Gyorsan telt
az idő az olimpikonnal. További sok sikert kívánva ismét nagy tapssal búcsúztunk kedves
vendégünktől.

Meghívó

‘56.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tisztelettel hívja a község lakosságát az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján megrendezésre kerülő megemlékezésére.
Időpont: 2016 október 23-a, vasárnap, 11 óra
Helyszín: Hősök emlékműve
A megemlékezés előtt 10 órától Ünnepi szentmise-kerül megtartásra
Számítunk a hazafias érzelmű lakosság részvételére! Emlékezzünk együtt!

Újdonság a
Mûvelõdési Házban
Szeptember közepén jóga tanfolyam
indult (Gerincjóga®, hatha-, rádzsa jóga)
a helyi művelődési házban. A jóga a
test, az elme és a tudat fejlesztésének ősi
tudománya. Gyakorlatai segítik a belső
szervek, hormonháztartás, idegrendszer
harmonikus működését. Végső célja
a tökéletes önmegvalósítás, miközben
egészséget ad azáltal, hogy testi, lelki,
szellemi szinten egyensúlyt teremt.
Betegségmegelőző, a természetes működéseket helyreállító, gyógyító hatását
testgyakorlatok, lazítás, légzésszabályozás
és koncentrációs gyakorlatok által éri el.
Ideje: szerdánként 18.00 – 20.00.
A foglalkozásokon szükséges: – jógaszőnyegre, – plédre (relaxációhoz), – kényelmes (lehetőleg ne műszálas) gyakorló
ruhára
Bővebb felvilágosítás kérhető: Szamosi
Ottilia jógaoktatónál 06-30/916-9120
telefonszámon.
További rendszeres foglalkozások várják
az érdeklődőket:
Hétfő: 15–16 óra Brasil Jiu Jitsu edzés
gyerekeknek, 16–17 óra KDE próba,
17–19 óra Foltvarró klub, 18–19 óra Aerobic
Kedd: 16–19 óra KDE próba,
Szerda: 15–16 óra Brasil Jiu Jitsu edzés
gyerekeknek, 18–20 óra Jóga,
Csütörtök: 16–18 óra KDE próba,
18–19 óra Aerobic, minden hónap utolsó
csütörtökén a helyi nyugdíjas klub összejövetele,
Péntek: 16–19 óra KDE próba,
17–18 óra Óvodás néptánc
Szombat: 8–9 óra KDE próba, minden
hónap (várhatóan) harmadik hétvégéjén
Hip-hop próbák 9–15 óra között.
Várjuk az érdeklődőket!
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Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok
programsorokat keretében
2016. október 4-én kedden 17
órától ifj. Vasuta Gábor természetfotóst köszönthetjük könyvtárunkban. Gábor és családja
már régi kedves ismerőskén térnek vissza községünkbe.
Ezúttal viszont Gábor fénykép
összeállításából készült különleges üzenetet hordozó, Életöröm

című könyve bemutatójára kerül
sor. A könyv ajánlását maga
Müller Péter írta.
Szeretettel várjuk mind a
természet, mind az ezoterika iránt
érdeklődő közönséget.
Az Országos Könyvtári Napok keretében a fiatal olvasóknak is szeretnénk kedvezni a
2016. október 7-én, pénteken
12.30 órakor megrendezésre ke-

rülő író-olvasó találkozón. Bemutatkozik községünkben a Zalaszántón élő 15 éves gimnazista,
Lugosi Csenge Anna, aki fiatal
kora ellenére már egy közel 300
oldalas könyvvel büszkélkedhet,
melynek címe, a Kilenc drágakő.
A kalandregény születéséről
mindent megtudhatnak az érdeklődők magától az ifjú írótól!
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