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Kedves Csabrendeki Lakosok!
Ismét vége felé közeledik egy naptári 

esztendő. Melegség tölti el szívünket ka-
rácsony közeledtével. Vallási meggyőződés-
től függetlenül, mindenki készül karácsony 
ünnepére. A különböző tartalmak mégis 
egy valóságra irányítják figyelmünket: a 
szeretetre, Istenre.

Ma, amikor minden érték viszonylagossá 
válásának vagyunk tanúi és elszenvedői is, 
nosztalgiával emlékezünk gyermekkorunk 
karácsonyi várakozására, a boldog izgalom-
ra. Tudtuk öröm és meglepetés készül, 
szüleink gyengéden őrzik a Jézuska titkát.

Érezzük fontosnak, hogy az ünnepvárás 
időszaka arról is szóljon, hogy fordulunk 
egymás felé, nyissuk meg szívünket azok 
felé is, akiket az év nagyobb részében észre 
sem veszünk, akik a hétköznapi örömök 
megfosztottságában különösen hálásak 
a jó szóért, akik szomjazzák az emberi 
odafordulást. 

Arra gondoltam, mikor e sorokat írtam, 
milyen jó lenne, ha a társadalom számára a 
karácsony nemcsak az év e pár napja lenne, 
amikor megpróbálunk úgy tenni, mintha 
szeretnénk egymást, hanem a dátumoktól 
függetlenül egész esztendőben igazán ün-
nepelni szívünkben a karácsonyt.

És az ajándékozásra is jobban figyeljünk 
oda, ha már adunk, az olyan legyen, amit 
akar valaki, s ne olyan, amit te gondolsz úgy, 

hogy adnod kell, vagy amit kötelezőnek 
érzel. Szerintem az az igazi ajándék, amit 
akar valaki, te pedig képes vagy adni. 

A te élményed befejeződik az adással, a 
másik ember élménye viszont az elfoga-
dással kezdődik. Ez is az ünnep egyik va-
lódi szépsége.

Tudjuk, rengeteg út van és rengeteg 
zsákutca. Rengeteg lehetőség és rengeteg 
rossz döntés. Megyünk az úton, ami ada-
tott, és néha megesik, hogy az ember fia 
egyszerűen eltéved. Nem érdemes azon 
rágódni, mi lett volna ha… Meg kell keresni 
egy helyes utat és tovább kell menni. 
Fontos, hogy bizonyos dolgokat hagyjunk 
elmenni. Az akadályt nem legyőzni kell, 
hanem túljutni rajta.

A folyó sem áll le vitatkozni az útjába álló 
sziklával, hanem átfolyik rajta, s derűsen 
rohan a tenger felé! Hát ilyenek legyünk mi 
is!

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon 
melegét valósággá, megélhetővé tenni, 
ami végig kíséri egész életünket és min-
dig megadja számunkra a megújulás lehe-
tőségét. 

E gondolatokkal kívánok Önöknek 
békés, boldog, élményekben gazdag szent 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új évet!                        Turcsi József      

polgármester

Tájékoztató a  
2012. november 29-i 
Együttes Képviselõ-
testületi ülésrõl

Napirend előtt Turcsi József polgármester 
beszámolt a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.

Napirenden:
- A Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
alapján Csabrendek, Hosztót, Szent- 
imrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár 
önkormányzatok Képviselő-testületei dön-
töttek arról, hogy 2013. január 1-i hatállyal 
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, 
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal 
elnevezéssel, Csabrendek székhellyel. A 
közös hivatal alakítására és fenntartására 
vonatkozó megállapodást, és a hivatal 
alapító okiratát a Képviselő-testületek egy-
hangúlag elfogadták.

- A közös fenntartású intézmények 2013. 
évi költségvetési koncepcióját is elfogadták 
a testületek.

- A fenntartó önkormányzatok vélemé-
nyüket nyilvánították ki a fenntartásukban 
működő általános iskola kötelező felvételi 
körzetének kialakításáról. A testületek 
Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa, Zalaszegvár községek köz-
igazgatási területére kiterjedően javasolják 
az iskola felvételi körzetének kialakítását.

- A Képviselő-testületek által felül-
vizsgálatra és aktualizálásra kerültek a 
fogorvosi feladat-ellátási és háziorvosi fela-
dat-ellátási szerződések.

Tájékoztató a 2012. november 29-i 
Képviselő-testületi ülésről

Napirend előtt Turcsi József polgármester 
tájékoztatót tartott a korábbi ülés óta tör-
tént fontosabb eseményekről és a lejárt ha-
táridejű határozatok teljesítéséről.

Napirenden: 
- Az egyes tiltott, közösségellenes ma- 

gatartásról szóló 17/2012 (XI.8.) önkor-
Folytatás a 3. oldalon

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Községi Karácsonyi Ünnepségünkre  
2012. december 20-án, csütörtökön 16 órai kezdettel a Művelődési Házba.

AZ ÜNNEpI MűSoRbAN SZEREpELNEK
 • nagycsoportos óvodások
 • általános iskolások
 • helyi színjátszó csoport
 • Rezgő Rezeda Citerazenekar
 • Kacagó Gerle Népdalkör és a Református Egyház csabrendeki hittanosai

A rendezvény alatt kerül sok az „Ünnepváró Édességem” süteménysütő verseny 
díjazására. A Községi Könyvtár és Művelődési Ház ezúton kíván minden látogatójának, 
a község lakóinak békés boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új Esztendőt!

Meghívó Községi Karácsonyi Ünnepségre
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Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség 
2012. december 31-ig

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:

a) a nitrátérzékeny területen – a ma-
gánszemélyek háztartási igényeit meg nem 
haladó mértékben állattartást végzőket 
kivéve – mezőgazdasági tevékenységet 
folytatók, továbbá

b) a nitrátérzékeny területeken kívül a 
magánszemélyek háztartási igényeit meg-
haladó mértékben állattartást végzők.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az 
előző gazdálkodási évre, tehát a 2011. szep-
tember 1. és 2012. augusztus 31. közötti 
időszakra vonatkozik.

Az adatszolgáltatást 2012. december 
31-ig a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM 
rendelet 6. számú melléklete szerinti 
adatlap kitöltésével (papír alapon), illetve 
az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező 
gazdálkodók elektronikus formában is tel-
jesíthetik.

papír alapú adatszolgáltatás esetén a 
kitöltött adatlapot a gazdálkodó székhelye/
telephelye szerint illetékes megyei Kor-
mányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igaz-
gatóságára kell elküldeni.

 (A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság címe: 

8200 Veszprém, József Attila utca 36.)
Az elektronikus adatszolgáltatást választó 
gazdálkodók az elektronikus kitöltő felü-
letet a www.nebih.gov.hu weboldalon a 
Nyomtatványok/e-nyomtatványok menüből 
érhetik el.

A nitrát érzékeny blokkok beazono-
sításához, valamint az adatlap értelme-
zésében és kitöltésében a Magyar Agrárka-
mara tanácsadói segítséget nyújtanak.

A nitrát adatszolgáltatással kapcsolatban 
további információkért érdeklődni lehet 
Csom  Lőrinc  (+36-30/330-2351)  és 
Horváth Adrienn (+36-30/573-9465) ügy-
félszolgálati tanácsadónál.

Horváth Adrienn és Csom Lőrinc
Magyar Agrárkamara

Szeretettel hívunk és várunk minden 
érdeklődőt a V-235. sz. Galamb- és 
Kisállattenyésztő Egyesület által 
rendezett GALAMB ÉS KISÁLLAT 
KIÁLLÍTÁSRA. 

Helyszín: Csabrendek, Általános 
Iskola tornacsarnoka

Időpont: 
2012. december 29., 9-17 óra, 
december 30., 9-15 óra

Budapesten jártunk
2012. december 9-én a Kid Dance 

Egyesület ismét részt vett a Zuglói Mi-
kulás Kupán. Közel 1400 versenyzővel 
egyetemben mérhették össze tudásukat 
táncosaink. A nagyon erős mezőnyben 
szép eredményeket értek el. Az „után-
pótlás” csapat hip-hop kategóriában 

arany, mazsorettben ezüst érmet nyert. 
Nagylányaink négy műfajban indultak. 
Rockyban aranyérmet és különdíjat, 
showtáncban aranyérmet, mazsorettben 
ezüstérmet és koreográfusi különdíjat 
kaptak. Hip-hop kategóriában már nem 
amatőr, hanem profi táncosokként zsűrizték 
a csapatot. Itt bronz minősítést kaptak és 
különdíjat. Szerintem egy mindenképpen 
szép eredmény. Köszönetet kell mondanunk 
az Önkormányzatnak, hogy a kisbuszokat 
rendelkezésünkre bocsátotta, valamit két 
kitartó és türelmes sofőrünknek, Kiss 
Sándornak és Soós Zoltánnak, hisz a 
vasárnap reggeli ¾ 6-os indulást követően 
hétfőn hajnali 3 órakor értünk haza. 
Köszönjük! Gratulálok táncosainknak és a 
koreográfusoknak, úgy gondolom méltán 
lehetünk büszkék rájuk! A Kid Dance 
Egyesület táncosai, tanárai és vezetősége 
Boldog, Békés Karácsonyt és Boldog Új 
Évet kíván a község minden lakójának: 

KID DANCE vezetősége

II. Forraltbor  
fõzõ verseny

December 30., vasárnap, Csabrendek 
Sportpálya – II. Forraltbor főző verseny

Tűzifát és bögrét a rendezőség bizto-
sít, minden más egyebet a csapatok biz-
tosítsanak!
Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület

Információ: 
Komendánt Sándor +36 30 590 5202
(A verseny eső esetén elmarad.)

Mindenkit forraltboros szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
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A kis csillag kívánsága
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló 

feletti csillag milyen erősen fénylik, ezt 
gondolta: - Én is szeretnék egyszer így 
világítani! Egyszer ott állni az istálló 
felett, ahol a gyermek megszületett!

 De a Föld nagyon távol volt. A gyermek 
a jászolban mégis meghallotta kívánságát. 
És a sok-sok más csillag között a kis 
csillagot is meglátta. Ezután a következő 
történt: a kis fehér pont lassan kezdett 
kiválni a Tejútból, és süllyedt mélyebbre, 
egyre mélyebbre. Ahogy egyre ereszkedett, 
úgy lett mindig nagyobb és nagyobb.  Már 
olyan nagy lett, mint egy kéz, öt sárga 
csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, 
mint egy igazi csillag. És ekkor nagy 
csöndben leereszkedett egészen az istállóig. 
odacsücsült a jászol szélére, de kissé 
ijedtnek látszott. - Karácsony van - mondta a 
gyermek a csillagnak -, kívánhatsz valamit. 
Tudom, hogy van egy nagy kívánságod. A 
kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen 
rámosolygott. - Nincs semmi kívánságom 
- mondta a kis csillag, egyáltalán nem 
szerénységből. Valóban elfelejtette, amit 
korábban oly nagyon kívánt magának. - 
Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - 
Hadd maradjak itt, a közeledben, ahol téged 
láthatlak. Mindig melletted szeretnék lenni. 
Maradhatok? - Igen - válaszolta a gyermek. 
- De csak úgy maradhatsz velem, ha elmész. 
El az emberekhez, akik itt laknak a Földön. 
S ha elmondod nekik, hogy láttál engem. 
- Az emberek nem fogják megérteni az én 

nyelvemet, s nem fognak hinni nekem - 
mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok 
el hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az 
ajtók zárva, s olyan hideg van. - Épp azért, 
mert hideg van, neked kell odamenned és 
felmelegítened őket. Az ajtók? Én magam 
fogom azokat kinyitni. Én is ott leszek 
azoknál az embereknél, akikhez te elmész. 
A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek 
érezte magát, mint korábban. Amikor a 
gyermek látta, hogy a csillag szomorú, 
rámosolygott:

- Ha rászánod magad, ajándékozok neked 
valamit.  Minthogy öt csillag-ágad van, öt 
dologgal ajándékozlak meg téged. Ahova 
elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek 
meg fogják érteni beszédedet. Meg tudod 
majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel 
tudod majd vidítani, s végül a békétleneket 
ki tudod engesztelni. - Megpróbálom! - 
mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült, 
érezte, hogy a fényből, amely a gyermeket 
körülvette, egy kevés ő mellé is szegődött. 
Egy kevés a melegségből és az örömből s 
az ő békéjéből. Az istálló fölötti kis csillag 
továbbra is apró és fénytelen maradt, 
láthatatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt 
viszont egy titkot magával, amelyről a többi 
csillag semmit sem sejtett: rámosolygott a 
gyermek, s őt küldte útra. Hitet adott neki, 
hogy miért, alig tudta felfogni. …(folytatása 
elolvasható a www.csabrendek.hu oldalon)
Békés ünnepeket és boldog új évet  kívánok: 
               Kenyeres Károlyné csal. gazdálkodó

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván minden 
kedves csabrendeki lakosnak a családsegítõ szolgálat összes dolgozója.

Betlehem
Az idei évben is elkészült községünkben 

a köztéri betlehem, amely a Községháza 
előtt, (Szt. István király szobra) mellett 
került felállításra. A betlehem egy alakzattal 
gyarapodott, egy angyalka is szerepel 
már az istállóban. Köszönjük a segítségét, 
mindazoknak, akik támogatásukkal, 
személyes közreműködésükkel részt vál-
laltak az elkészítésben. Támogatóink 
voltak: a Közszer dolgozói – szállítás, 
kukoricaszárak felerősítése, villanyszerelés; 
Mihályfi Zsolt és Vér Lajos – kukoricaszár 

felajánlása, Szent Lőrinc Plébánia – fenyő-
ágak felajánlása, Hamuleczné Baráth 
Ildikó – angyal készítése; Barta Gábor és 
Bartáné Gyalog Margit Krisztina – angyal 
elkészítése, Bujtorné Hetyei Hajnalka, 
Simonyainé Molnár Szilvia, Soós Zoltán, 
Csabrendek Község Önkormányzata.

Az Adventi gyertyagyújtásokhoz az Ad-
venti koszorút Feketéné Capári Szilvia 
virágkötő készítette és ajánlotta fel. 

Mógerné Molnár Ildikó műv.szervező

Tájékoztató a 2012. november 
29-i Képviselõ-testületi ülésrõl

mányzati rendelet 2013. január 1-i nap-
jával nem lép hatályba, mivel a rendelet 
alkotásra vonatkozó felhatalmazást az Al-
kotmánybíróság megsemmisítette.

- Elfogadta az Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetési koncepciót.

- 2012. januárjától megállapodás szü-
letett a Sümegi Rendőrőrs személyi állo-
mányának túlszolgálat finanszírozására 
a község vagyonvédelme és a közterület 
rendjének fenntartása érdekében. E meg-
állapodás elszámolási határideje került 
meghosszabbításra 2013. március 31-
ig, annak érdekében, hogy az év végi, 
karácsonyi és újévi időszakban a Rendőrörs 
hatékonyabb munkát végezhessen. 

- A Képviselő-testület elfogadta a Falu-

gondnoki szolgálat működéséről szóló el-
lenőri jelentést.

- Csabrendek Község Önkormányzata 
2012 szeptemberében a Startmintaprogram 
keretében az Óvoda és a Községháza 
épületében bio- és megújuló energia fel-
használás céljából pályázatot nyújtott be, 
amelyre 22.271.078 Ft összegű támogatást 
nyert. A beérkezett kivitelezési ajánlatok 
közül a Gáz-Coop Kft. Tapolca került ki-
választásra. 

- Módosításra került a 2012 évi Köz-
beszerzési terv.

- A Mese-Domb Óvoda és bölcsőde 
külső homlokzat felújítására, nyílászárók 
cseréjére és fűtéskorszerűsítésre 25.119.000 
Ft összegű támogatásban részesült. A be- 
ruházás műszaki ellenőri feladati el- 
végzésére a beérkezett ajánlatok alapján 
Kovács András ,  Sümeg vállalkozó 
került kiválasztásra. A munkálatok vár- 

hatóan 2013. kora tavaszán kezdődnek el.
- A testület elfogadta a szociális célú 

tűzifa természetbeni juttatásáról szóló 
rendeletet. A rendelet feltétele annak, hogy 
az Önkormányzat tűzifa vásárlásához vissza 
nem térítendő támogatást kapjon.

- A nemzeti vagyon használatáról szóló 
törvénymódosítás alapján az Önkormányzat 
bérbeadás útján hasznosítja a tulajdonát 
képező 916/33. helyrajzi szám alatti 1 
ha 3680 m2 alapterületű „sporttelepet” 
2013. január 1-jétől 2014. június 30-ig a 
Csabrendek FC valamint a Csabrendeki 
Kulturális és Sport Egyesület részére. 

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy 
2013. évben is átvállalja az Önkormányzat 
a hulladékkezelést végző közszolgáltatótól, 
a Remondis Tapolca Kft-től a számlázási 
feladatokat. E feladatok vállalása a 
lakosságnak éves szinten 10 %-kal csök-
kentett összegű díjfizetést eredményez.

Folytatás a 1. oldalról
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Meghívó
2013. január 21., hétfőn 17 órakor  
a Községi Könyvtárban Magyar Kul- 
túra Napja alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepségen vendégünk lesz  
M. Mester Katalin írónő, akivel El-
taszítva a hazától című új könyvéről 
beszélgetünk.
Várjuk az érdeklődőket!

Asztalitenisz hírek
A Csabrendek FC asztalitenisz csapata 

december 9-én lejátszotta a megyei csa-
patbajnokság őszi szezonjának utolsó mér-
kőzését és 19:0-ra legyőzte a Veszprémi 
Egyetem csapatát!

A csapat az első forduló rangadóját 
minimális arányban elvesztette, a követ-
kező 7 fordulót azonban megnyerte, így a 
félidőben a tabella első helyén áll. A cél 
nem változott, az Nb III-ba szeretnénk 
jutni. Ehhez „csak” a jelenlegi állást 
kell megőriznünk. Esetleges sikerünkkel 
reméljük, népszerűsítjük a pingpongot. 

A csapat összeállítása stabil, a játékosok 
hozzák azt, amit tudnak.

Továbbra is hiányoljuk a közönség ér-
deklődését, de kis változás már ebben is 
van.

December 29-én, szombaton 9 órától 
a Művelődési Házban szeretnénk meg-
rendezni a Szilveszter Kupa elnevezésű 
versenyt, ami a pingpong népszerűsítése 
mellett remek versenylehetőség is. 
Erre ugyanis Nb-s játékosok is jön-
nek. Természetesen bárki jöhet és meg-
mérettetheti magát. Minden érdeklődőt 
(nézőt és játékost egyaránt) várunk! Kérjük, 
továbbra is szurkoljanak a csapatnak!

Hajrá Csabrendek FC!
Nagy Emil 

szakosztályvezető

Jó Állam 
– a közigazgatás reformjáról
Navracsics  Tibor miniszterelnök-helyet-

tes, közigazgatási és igazságügyi miniszter 
november 20-án a megyében tartott saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy nem a 
múlt feltámasztása vezérli a kormányt a 
járások újbóli létrahozásával, a cél, hogy 
a polgárok érdekeit szolgáló közigazgatást 
és állami működést teremtsenek meg. A 
tradíciók és a modernitás „házasítására” 
tesznek kísérletet, ahogyan tették azt a 
kormányhivatalok kialakításakor is. 

Egy alapvető célnak rendeltek alá 
mindent, amikor a közigazgatási reformot 
előkészítették, ez a polgárok szolgálata. 
Az államnak az ügyintézésében azt a meg-
becsülést kell kifejezésre juttatnia, amely 
a magyar állampolgárokat megilleti. Ez 
az udvarias, pontos, szakszerű és könnyen 
elérhető ügyintézést jelenti.

Amikor a kormány, majd az országgyűlés 
a járási hivatalokról döntött, 3 fő cél 
vezérelte: 

Rend legyen végre már az állam és az 
önkormányzatok között. Ne keveredjenek a 
feladatok, és megállítsa azt a  folyamatot, 
amely ahhoz vezetett, hogy a magyar 
önkormányzatok az elmúlt években  töme-
gesen dőlnek be, mert a folyamatosan 
csak egyre az ő vállukra rakott feladatok  
ellátását az előző kormányok valahogy 
mindig elfelejtették finanszírozni. Egyre 
több feladat lett, egyre kevesebb pénzből. 

Több, dinamikusabb ügyfélbarát ügyfél-
szolgálat segítse a lakosságot és a gazdasági 
szereplőket az ügyeik intézésében.  

Ne csak közelebb legyen az ügyintézés, 
hanem az állampolgár számára is  egyér-
telműbb legyen, hogy az állami ügyekben 
és a helyi, önkormányzati ügyekben kihez, 
hová forduljon. 

Veszprém megyében 10 járást alakítanak 

ki (a kistérségek helyett), a járási hivatalok 
pedig a járási székhelyeken működnek 
majd. A megyében a járási székhelyek 
mellett berhidán, Herenden, balatonfűzfőn 
valamint a megyeszékhelyen 3 helyszínen 
is létesül majd kormányablak 2013 végére; 
települési ügysegéd pedig 44 Veszprém 
megyei községben dolgozik majd.

A járási hivatalok (esetünkben Sümeg) 
kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek 
át, nem önkormányzati feladatokat, 
azaz a teherelosztás válik arányossá. 
Az átalakítások végső  célja, hogy az 
okmányirodák bázisán 2013 végére 
létrejöjjön az egyablakos ügyintézés 
(kormányablak), az emberek egy helyen, 
könnyebben, gyorsabban intézhessék 
ügyeiket. Ezek a hivatalok átveszik 
a jegyzőktől az államigazgatási ügyek 
kb. felét: okmányirodai feladatokat, 
egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, 
szociális igazgatási, családtámogatási, 
köznevelési, menedékjogi ügyek, egyes 
speciális építésfelügyelet és építéshatósági 
feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység 
engedélyezése, egyes kommunális, állat-
egészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi 
védelmi bizottságok vezetése, valamint a 
szabálysértési feladatok, amely már április 
15-étől a kormányhivatalok látnak el.

A jegyzőnél maradnak mindazok az 
ügyek, amelyek elsősorban helyi ismeretek 
szükségesek, illetve  helyi mérlegelésre van 
lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki 
ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás 
és végrehajtás, egyes építésügyek, keres-
kedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati 
rendelethez kötött szociális ellátások, gyer-
mekvédelmi támogatások, helyi állattartás 
szabályozása stb.
(Forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal)

Fergeteges 
Szilveszteri Buli

Fergeteges Szilveszteri buli az Arany 
oroszán Vendéglőben 

December 31-én

Vacsora: aperitif, bőségtál, fagyikehely, 
pezsgő, kávé

Éjfélkor virsli vagy kocsonya 
Belépő: 5500 Ft/fő
Jegyek elővételben a helyszínen vagy az 

Édenkert presszóban válthatók!

Közmeghallgatás
Csabrendek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, 
az alábbi időpontokban és helyszíneken, 
amelyre várja a lakosságot!

2012. december 28., péntek 
Nyírespuszta Kultúrház 14 óra
Nagytárkánypuszta Kultúrház16 óra
Csabrendek Művelődési Ház 18 óra

Várjuk a lakosság észrevételeit, hozzá-
szólásait, kérdéseiket! Éljünk állampolgári 
jogainkkal!


