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ÚJ ÉVI KÖSZÖNTÕ
Az elmúlt karácsony üzenete, a nyugalom, a csend még bennünk
él. Még halljuk a karácsonyi csengők csilingelését, még érezzük
a szobákban áradó fenyőillatot, és még abban a mély, nyugalmas
szeretetben nyitottunk ajtót az újesztendőnek, ami körülvett minket
az elmúlt hetekben.
Az adventi időszak és az ünnepnapok hamar elmúltak, de én azt
kérem, ne engedjük el, ne feledjük el az akkor átélt pillanatokat!
Mindig, így az újévben is szükségünk lehet a karácsony nyújtotta
nyugalom, meghittség és szeretet iránymutatására.
Ezzel a rövidke Székely köszöntővel kívánok mindenkinek boldog,
az eddigieknél is boldogabb új esztendőt jómagam, és községünk
Képviselő Testületének tagjai nevében!
Turcsi József polgármester

„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon a Jó Isten Boldog Újesztendőt nékünk.”
(Székely köszöntő)

Advent idõszaka 2018-ban
December hónap mindenki számára intenzív, élményekkel teli időszak. A csabrendeki
Művelődési ház és Könyvtár már 8. éve invitálja meg a lakosságot, a községi Betlehem, valamint a községi Adventi koszorú
köré, melyen minden gyertya meggyújtása
ünnepélyes keretek között történik.

Advent első vasárnapját megelőző szombaton, Ádám atya által megáldott Betlehemnél, az első Adventi gyertya meggyújtásával
kezdtük meg a karácsonyra való felkészülést. Ez alkalommal díjaztuk az Adventi koszorú és díszkészítő versenyre beérkezett
alkotásokat. Idén 14 kreatív, egytől-egyig
igényes gyönyörű munka érkezett be, melyek között volt több igazán egyedi darab. I.
helyezett lett a 11-es alkotás, Csehné Varga
Éva munkája.

II. helyezett lett a 2-es adventi dísz, amit
Molnár Petra készített.
III. helyezést ért el a 4-es számú formabontó
és ötletes „koszorú”, amit Kajtár Zalán és
Tomor Tamás készített.
A Facebook szavazást a 7-es számú koszorú
alkotója, Nagy Krisztina nyerte el. Az eredmények kihirdetése után, tea, forraltbor és
sütemény várta a lakosokat.
A második Adventi gyertya meggyújtásának
alkalmára a Mikulás is ellátogatott községünkbe krampuszaival, a gyerekek nagy
örömére. A Művelődési ház nagytermében
kézműves kirakodó vásárt is tartottunk
főként helyi alkotók közreműködésével.
(Bakos- Méz, Csik Tamás, Csikné Bardon Réka, Kiskertem Virág és Gazdabolt,
Kovács Szilveszterné, Tóth Józsefné, Németh Zsuzsi, Szélessy Gábor) Ez alkalommal is felmelegedhettek egy kis tea, forraltbor mellett az érdeklődők.
Az Adventi koszorú harmadik gyertyája
meggyújtásának ünnepélyére, nagy lelkesedéssel készültek a középső csoportos óvodások, akik előadásukkal a Lucázás hagyományát vitték színpadra. Ezt követte a

kiscsőszi Hunyorgók Bábcsoport – A szívek
szabója című színvonalas előadása, mely
egyaránt belopta magát a gyermekek és
felnőttek szívébe.
December 21-én került megrendezésre a
község karácsonyi műsora, melyet Turcsi
József polgármester úr nyitott meg beszédével. A községi Adventi koszorú utolsó gyertyájának meggyújtására a Betlehemi láng
fogadásával került sor. Rendhagyó árnyjátékos Betlehemezést adtak elő óvodánk
nagycsoportosai és óvónői, amit a közönség
ámulattal figyelt. Ezt követte a csabrendeki
felnőtt színjátszó csoport- A Suszter manói
című humoros darabja. A műsort pedig Farkas Szabina Judit énekesnő produkciója
zárta, meghitt karácsonyi dalok előadásával,
melyben gyermekek is közreműködtek.
Ezúton is köszönjük minden szereplő színvonalas közreműködését, akik hozzájárultak
a karácsonyi műsor és az adventi időszak
meghitt átéléséhez! Köszönjük a Nosztalgia
baráti kör tagjainak önzetlen segítségét, valamint Soós Miklósnak és Mezei Józsefnek a
vörös és fehérbor felajánlásokat!
M. Molnár Ildikó műv.szervező
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Új zöldséges vállalkozás a megszokott helyen
Farkas József és felesége Ági néni nyugdíjazásukat elérve úgy döntöttek, hogy 35 év
után, zöldség-gyümölcs kereskedő tevékenységüket befejezik a községben.
Bakosné Sedlák Csilla és férje Bakos István
vállalta, hogy viszi tovább a vállalkozást,
akiket a Bakos-Méz készítőjeként és forgalmazójaként már jól ismer a lakosság.
A nyitvatartási idő (hétfő-szombat 6:3010:30), a kínálat minősége, valamit az árak a
már jól megszokott színvonalon maradnak.
A Bakos családja várja a régi és új vásárlókat nagy szeretettel, mint egykor a Farkas
házaspár.

Beszámoló Csabrendek
és környékérõl szedett
vadon termõ gombák
szakértésérõl
2017. november 4-én hivatalosan is gomba
szakellenőr lettem. Erről korábban már
tudósított e helyi lap.
2018. évtől megkezdtem szakértői tevékenységemet, emellett hétvégenként és
hétközben délutánonként gombatúrákat
vezetek, igény szerint.
Elég kevesen hoztak szakértésre vadon
termő gombát, de így is, figyelmeztetésként
tájékoztatom a lakosságot, hogy két alkalommal a gyűjtött gomba között találtam
gyilkos galócát is. Ezekben az esetekben az
összes szedett gombát el kellett koboznom
és megsemmisítenem. Két család életét így
megmentettem!
Gombaszezonban minden nap délután
18-20 óra között végzek gombavizsgálatot. Más időpontban is, de ehhez telefonos egyeztetés szükséges. Csabrendeki
lakosoknak természetesen ingyen vállalom.
Tel: 06-20/9513888
Gombatúráimra jelentkezni a fenti telefonszámon lehet!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK!
Tanai Tamás
Gomba-szakellenőr
Tanai Tamás Gomba-szakértő és a helyi Művelődési Ház szervezésében március
hónaptól rendszeresen, havi egy alkalommal tartunk gyalogtúrával egybekötött
gomba-túrákat. Az első túra időpontja
rövidesen közzé tételre kerül. Figyeljék a
plakátokat!

Akikre büszkék lehetünk…
Vigh Norbert 2018-ban a nyirádi szervezésű
Racing Stars Amatőr Tehétségkutató Versenysorozatban 1600 ccm kategóriában
I. helyezett lett. Az ünnepélyes díjátadóra
februárban kerül sor, így a győzelemhez
járó kupát, még nem tarthatja a kezében. A
6 futamból álló megmérettetésen, melynek
minden versenye a nyirádi pályán került
megrendezésre, saját forrásból, saját munkával, családi összefogással tudott részt venni.
Az elszántságnak és kitartásnak meg is lett
az eredménye. De hogyan is kezdődött nála
mindez?
Gyermekkora óta járt szüleivel versenyekre,
a sportág iránti rajongása már elég korán
elkezdődött, meséli Norbi. Amikor bátyja,
Gábor kezdett versenyezni, megérett benne
is az elhatározás, hogy amint lehetősége
lesz rá, ő is megméretteti megát a rallycross
világában. A kérdésemre, hogyan lehet egy
ilyen jellegű sportra felkészülni, azt válaszolta, hogy valójában sehogy. A bátorság,
ami elengedhetetlen, az vele született. A
technikai tudása pedig a versenyek közben
alakult ki.
2016-ban indult el a Racing Stars sorozatban, akkor még 1400 ccm kategóriában. A
kezdő szezon végén az ígéretes, harmadik
helyen végzett, és a további években is sokszor felállhatott a dobogóra egy-egy futam
végén.
A 2018-as sikerek után úgy döntött, hogy
2019-ben már az Országos Bajnokságba

nevez 1400 ccm kategóriában, egy újabb
Suzukival. Családja támogatására továbbra is számíthat, ami nagy biztonságot
jelent számára. Bátyja Gábor jelenléte,
mint szerelő, elengedhetetlen a versenyzéséhez. Olyan szponzorokat is maga mellett
tudhat, mint a T-Oriens Kft. és az AGRÓBOMA Mezőgép Kft.. Reméli, hogy
külföldi munkáját is össze tudja egyeztetni a futamokkal és szükséges technikai
felkészülésekkel. Szeretne az OB 8 futamából legalább 5-nél rajthoz állni. Az új
autó felkészítését már most megkezdték a
bajnokság első futamára, ami március végén kerül megrendezésre a Slovákiaringen.
Egyszóval, jók a kilátások az idei évre.
Norbi és a csapat mindent megtesznek a
sikerek érdekében. Ő maga, igyekszik jó példával elől járni a mai fiatalok körében. Hisz
az anyagi ráfordítás mellett kitartást, elhivatottságot, nagy összpontosítást igényel ez
a sportág is. Számára a rallycross jelenti a
kulturált szabadidő eltöltést a féktelen bulizások helyett. Már csak az a vágya, hogy
a községből is minél többen szurkoljanak
neki. Ha a versenypályákon nem is, mert
OB futam a közeli nyirádi pályán nem kerül
megrendezésre, de várja az érdeklődőket a
Suzuki rallycross team. facebook oldalon.
Szívesen válaszol az érdeklődők kérdéseire
és ha meghívás érkezik, ideje függvényében,
rendezvényeken is bemutatkozik autójával a
nagyközönség előtt.

Mit is írhatnék e cikk végére, mint, hogy:
Sok sikert a bajnokságban! Várjuk a képes
beszámolókat a közösségi oldalon! Hajrá!
Iskolánk volt tanulója Orsós Olga 2018.
december 14-én ünnepélyes keretek között
vehette át a korábbi kiemelkedő eredményei
alapján Speciális Sport kategóriában Veszprém megye legjobb sportolója díjat. Klung
Irén, mint felkészítő tanár ismét megkapta
a Veszprém Megye legjobb sportoló edzője
elismerést.
Megkeresésünkre Olgi így nyilatkozott:
„– 2015. őszén kezdtem megyei atlétikai versenyekre járni. Akkor ősszel lll. korcsoportba 300 m-es síkfutásban megyei versenyen
1. helyezést értem el. 2016. tavaszán ismét
1. lettem 300 m-es síkfutásban. Országos
versenyről, ami Zánkán zajlott, sajnos jó
eredmény nélkül jöttem haza. 2017 őszén
lV. korcsoportban ősszel 200 m-es síkfutásban 2. helyezést, távolugrásban 1. helyezést
értem el. 2018. tavaszán megismétlődött az
őszi siker és 100 m-es síkfutásban ezüstérmes lettem. Győrben, az országos döntőn
távolugrásban 3. helyezést értem el. Ez az
eredmény segített abban, hogy meghívást
kapjak a megyei Sport Díjkiosztó Gálára
a Fodisz Speciális Sport kategóriában. A
díjat nagy örömmel vettem át és felkészítő
tanárom, Klung Irén is átvehette az edzőknek
járó elismerést. Köszönöm Irén néninek a
sok segítséget, nagyon örültem, hogy ő volt
a tesi tanárom és sose felejtem el!”
A kiváló eredményekhez és a díjakhoz Olginak és Klung Irén tanárnőnek ezúton is
gratulálunk! M. Molnár Ildikó műv.szervező

SAJTÓKÖZLEMÉNY

		
CSABRENDEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
ELNYERT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata „Egészségügyi alapellátást koncentráló
egység kialakítása Csabrendek településen” című pályázat keretében 25,11 Millió Ft
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a Széchenyi 2020 program keretében.
A TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00028 azonosító számú pályázat keretében a csabrendeki fogorvosi, védőnői, és két háziorvosi praxis újult meg. A projektben a régi orvosi rendelő elavult épületének felújítása történt meg, így a korábban más
helyen működő fogorvosi és a védőnői praxis is helyet kapott a felújított, átalakított épületben.
A megvalósult fejlesztés egy olyan komplex egészségügyi ellátásnak helyet adó épületet eredményezett, amely felöleli
Csabrendek teljes egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatait. Egy épületben kap helyet a háziorvosi, fogorvosi
rendelés és a védőnői szolgálat, innen lesznek ellátva az iskolaorvosi feladatok, teret adva a helyi civil szervezeteknek
az egészségmegőrző és -javító programjaik megvalósítására.
Megvalósult az épület komplex akadálymentesítése, a külső tér fejlesztésével, és az épület homlokzatának felújításával
hozzájárul a település épített környezetének minőségi javításához. A nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, költséghatékonyságságot eredményez.
Cél az egészségügyi szolgáltatások könnyebb elérhetőségének megteremtése, az egy helyre való koncentrálásának
megvalósításával, és az esélyegyenlőség biztosításának figyelembevételével. A projekt kivitelezése befejeződött, és az
épület átadásra került. A projektről bővebb információt a www.csabrendek.hu oldalon olvashatnak.
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Hársfa
2017/2018-as tanév végén, a Fenntarthatósági témahét keretén belül az 5. a osztályos tanulók részt vettek az országosan
kiírt „Ahol a fák az égig érnek” pályázaton.
Klung Irén tanárnő és diákjai két csoportban
és két fáról gyűjtöttek anyagot.
Vadkörtefa a „Csonka-torony”-nál pályamunkával a csabrendeki Vackor csoport 1.
helyezettként 180.000,- Ft alapítványi támogatást kapott, amelyet természetvédelmiszabadidős élményprogramokra lehetett
elkölteni.
A másik pályázati munka a Barcza-kertben található Hársfáról készült. Ezért a
munkáért a csoport dicséretben részesült A
csabrendeki kötődésű dolgozat közzé tételét
Klung Irén tanárnő ajánlatosnak tartotta.
Fogadják a Tisztelt Olvasók szeretettel e
dolgozat összefoglalóját.
A hársfa, amit a csoportunk választott.
Csabrendeken, mai nevén a Hegyalja pálya
mellett található. Amit a régi lakosok Barcza-kertnek hívnak most is.
CSABRENDEK
A Bakony utolsó nyúlványának, a Rendeki
vagy a sokak által mondott Csúcsos-hegy
(374 m ) lábánál fekszik. A nagy kiterjedésű
községet az „Öreg-hegy” mint egy ölelő
kar, tavasszal virágzó pompájával, ősszel
ezerszínű szépségével fogja körül.
(B. Noémi)
Csabrendek ősi település, már a kőkorszakban is éltek emberek a Csúcshegy
lejtőjén, amikor a mélyebben fekvő részeket még tenger borította. Később is jelentős
település volt. Mellette postaút haladt, ma is
főútvonal szeli át.
A község központjában volt a Barcza-kastély, melyet leromboltak. Helyén ma a községháza található. Dr Barcza László kastélyát olasz tervezők tervezték, és kőművesek
építették. Mögötte botanikus kert volt. Hűs
árnyat adó hárs-, juhar- és platánfái átvészelve a XX. század pusztításait, a Barcza-család gazdagságát idézik. Ezek közül választottuk mi a még mindig pompás egészséges hársfát.
(O. Melinda, B. Noémi)
Múlt és jelen
Az 1950-es években iskola működött a kastélyban. Fontos számunkra azért is ez a fa,
mert nagymamám is idejárt iskolába és ez
alatt a fa alatt is játszottak. Ha erre sétálunk,
mindig sokat mesél az ott töltött időkről és
a múltról. Mostanában már együtt szedjük
a virágot nyár elején a fáról. Megszárítjuk,
és finom teát főz belőle a mama. Mindig
mondja, hogy ez milyen egészséges. Utána
olvastam.
(B. Nikolett)
Amikor jó idő van, sokat megyünk ki a

focipályára focizni. Az alsóban gyereknapon is sokat játszottunk itt, labdáztunk
a füvön, ugróköteleztünk. A melegben
jó volt az árnyékot adó fa alá leülni, pihenni. Árnyékába pakoltuk le az innivalókat is. Gyakran hallottuk ilyenkor
a virágzó fát körülvevő méhek döngését.
Szinte koncertet adtak. A hársfa méz is
nagyon egészséges, amit megtudtunk
az iskolában egy „mézes” napon. Néha
kopácsolás is hallatszott a fáról. A tanító
nénik azt mondták, hogy harkály kopog,
de nem sikerült még meglesnünk. Most is
hallottunk madárcsicsergést, és a folyamatos „nyitnikék” éneket. Sajnos most
a szúnyogok is megjelentek, sokunkat
meg is csipkedtek. A fa körül levő füvet
rendszeresen nyírják az önkormányzat
dolgozói. Lóhere és pongyolapitypang,
ahogy felénk mondják „zsibadöglesztő”
is van a fa körül. Anya azt mondta ez a
fa fontos szerepet játszik a Barcza-kert ökoszisztémájában.
(B. Miranda, L. Dávid, H. Nóra)
A hársfa:
A hárs vagy hársfa (Tilia) nemzetség a mályvafélék családján belül a hársfaformák alcsaládba tartozik. A mi hársfánk valószínűen
kislevelű hárs.
(M. Zoltán)
Körülbelül 120 éves. Még Dr Barcza László
kastélyának kertjében állt. Egészséges fa a
mai napig. Magassága körülbelül 30 méter. A törzsét hárman tudtuk átölelni. Megmértük 4 m 45 cm volt. Mikor először meglátogattuk még nem borult zöld pompába.
Most kicsit megkönnyítették, hogy tovább
éljen, és ne zavarja a szomszédságába
felépült házat. Tetejét és száraz ágait levágták. Ez azonban most, hogy kizöldült, már
nem is látszik. (L.Dávid, B. Miranda) (…)
A hárs gyógynövény:
Gyulladáscsökkentő és nyákoldó hatása
van. Izzasztó és görcsoldó hatása is van. Fejfájásra, köhögésre, álmatlanság ellen, gyomor panaszokra, gyomorerősítésre is fogyasztják a belőle készült teát. Szívműködést
serkentőnek is használják. Olvastuk, hogy
felhasználják fürdővizekhez és kozmetikumokban is, nyugtató hatása miatt. A fájából
készült szenet fogporokhoz, sebgyógyító és
bőrbajok elleni hintőporokhoz használják.
Egyes helyeken még bort is készítenek
belőle. ( M. Zoltán, B. Nikolett, H. Nóra)
Puha, könnyű faanyag, gyorsan szárad. Értékes fa széles körben felhasználható. A hársak adják minden fafaj közül talán a legkönnyebben, legjobban faragható faanyagot, ez
a faszobrászat legkedveltebb anyaga. Minden forgácsoló és forgácsmentes eljárással
könnyen megmunkálható, gőzöléssel jól
hajlítható, gyönyörűen csiszolható. Ritkán
vetemedik. Fafaragáshoz, esztergáláshoz,
fametszethez, bútorgyártáshoz, furnérkészí-

téshez, rétegelt lemeznek, facipő készítésére, cellulózgyártásra, rajzszén készítésére
használják. Fiatal vesszőiből kosarat is fontak. Rostos háncsából évszázadokon keresztül kosár, szőnyeg és kötél készült fonással.
(L. Dávid, H. Bence, P. Csillag)
Míg kutattunk keresgéltünk, nagyon sok
mindent megtudtunk szűkebb környezetünk
múltjáról. Felhasználtuk szüleink, nagyszüleink emlékeit, akik szívesen meséltek
nekünk. Kutattunk, kerestünk az interneten,
felhasználtuk az ott találtakat is. Saját emlékeinket is újra átéltük. Élveztük a kisétálásokat a fához.
Azért választottuk, mert biztos sokat mesélhetne a fa is a körülötte történtekről. Fontos számunkra, hogy ez a fa még sokáig
megmaradjon, hiszen községünk múltjának
része. Ez a fa az, ami megmaradt a Barczakertből, ami még idézi az ő gazdagságukat.
Ez a fa az, amit még ők ültettek, vagy inkább
ültettettek. Biztos nem ez a legmagasabb fa
a világon. Biztos nem ez a legöregebb de
nekünk Csabrendeken nagyon kedves.
(Hárs csoport)
Mi is vigyázunk rá, hogy majd mi is mesélhessünk róla akár az unokáinknak is.
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