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Tájékoztató 
a 2013. december 19-i 
képviselõ-testületi ülésrõl

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása „a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról, 
ellátásokról és szolgáltatásokról” törvényi 
módosítások, valamint a Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapszolgáltatásaink bővülése indokolta 
a helyi szabályozást. Az új szabályok 
értelmében 2014. január 1-jétől az önkor-
mányzat rendeletében is szabályozott át- 
meneti segély, a temetési segély és rend- 
kívüli gyermekvédelmi támogatás önálló 
ellátási formaként megszűnik és önkor-
mányzati segéllyé olvad össze; a rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatás önkor-
mányzati segély ellátásnak minősül, 
valamint a méltányossági közgyógyellátás 
megállapításával kapcsolatos feladatok a 
jegyző hatásköréből a települési önkor-
mányzat hatáskörébe kerül. 

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének „az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról” 
szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati 
rendeletének módosítására került sor. A 
módosításra a polgármesterre átruházott 
hatáskörök felülvizsgálata valamint jog-
szabályi és a helyi szabályozásból eredő 
módosítások miatt volt szükség. 

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének „a köztemetőkről 

és a temetkezés rendjéről” szóló 14/2013. 
(IX.13.) önkormányzati rendeletének mó- 
dosításáról. A törvényi módosítással 
összhangban részletszabályok megállapí-
tására került sor a szociális temetéssel 
kapcsolatban az önkormányzati rendelet-
ben.

Boldogfa Kft. Csabrendek, Kossuth u. 
43. visszavásárlási jog törléséről döntés

A Képviselő-testület, – mivel a kérel-
mező eleget tett az adás-vételi szerződés-
ben foglaltaknak – törölteti a Csabrendek 
1811/2. hrsz.-ú ingatlanon Csabrendek 
Község Önkormányzata javára bejegyzett 
visszavásárlási jogot. 

Markó Lajos csabrendeki lakos Csab-
rendek 0139/9-11 hrsz alatti termőföldek 
haszon-bérbevételi ajánlatáról döntés

A testület úgy döntött, hogy a nevezett 
ingatlan haszonbérleti szerződés bérleti 
idejét 2014. január 01. napjától 2 évre 2015. 
december 31. napig meghosszabbítja.

Rendektája MSZSZ Csabrendek 0216 
/3-4 és Csabrendek 0216/6 hrsz alatti ter-
mőföldek haszon-bérbevételi ajánlatáról 
döntés 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
a fenti ingatlanok haszonbérleti szerződés 
bérleti idejét 2014. február 1-i napjától 2 
évre, 2016. január 31-ig meghosszabbítja. 

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Szilárdhulladék-kezelési Ön- 
kormányzati Társulás 2013. évi tevékeny-
ségéről érkezett beszámolót a testület 
megvitatta és elfogadta.

Magyar Mentőszolgálat részére nyújtott 
támogatás elszámolási határidejének meg-
hosszabbításáról döntött a testület.

Csabrendeki Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Jegyzõje felhívása

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete önkormányzati rende-
letében 2014. január 1-től a magánszemé-
lyek kommunális adó mértékét adótár-
gyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 
15000,- Ft-ban állapította meg.

A rendelet alapján adómentesség illeti 
meg a 70 év feletti, egyedül élő magán-
személyt, a lakcímnyilvántartás szerint  
életvitelszerűen lakóhelyéül szolgáló épít-
ménye után, akinek jövedelme a 85500,-  
Ft-ot nem haladja meg.

A 15000,- Ft adóból 9000,- Ft adó-
kedvezmény illeti meg a 70 év feletti, 
egyedül élő magánszemélyt, állandó lakó-
helyéül szolgáló lakóháza után, akinek 
a havi jövedelme a 142500,- Ft-ot nem 
haladja meg.

Amennyiben 2014. évre várható havi 
jövedelme nem éri el a fenti összegek 
valamelyikét, kérem, szíveskedjen a nyug- 
díjelszámoló lapjával (zöld színű) az adó-
hatóságot felkeresni a kedvezmény ér-
vényesítése érdekében.

Fentiekkel kapcsolatban bármilyen prob-
lémája van, adóügyintézőnk készséggel 
áll rendelkezésére, ügyfélfogadási időben 
(hétfő, szerda, péntek).

Bardonné Baráth Zsuzsanna jegyző

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete közmeghallgatást 
tart az alábbi helyszíneken és időpon-
tokban:

2014. január 30., csütörtök
• 15 óra Nagytárkánypuszta, Kultúrház
• 16 óra Nyirespuszta, Kultúrház
•  17 óra Csabrendek, Művelődési Ház 

nagyterme
Számítunk a Lakosság minél na-

gyobb számú részvételér! Várjuk észre-
vételeiket, hozzászólásaikat! Éljünk ál-
lampolgári jogainkkal!

KÖZMEGHALLGATÁS

Tisztelettel felhívjuk Csabrendek la-
kosságának figyelmét, hogy a 2013. 
június 28-án megalakult Csabrendeki 
Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 
lakossági fórumot tart, melyre szere-
tettel meghívjuk. 

Témák:
1)  Beszámoló a Szövetkezet meg-

alakulásáról, további feladatokról 
és célokról

2)  Háztáji kisgazdaságok létrehozá-
sának szükségessége és lehetőségei

3) Egyéb vegyes ügyek
Időpont: 

2014. február 1. szombat, 10 óra
Helyszín: Kultúrház

 Kérjük, hogy megjelenésével, hozzá-
szólásával segítse munkánkat!

Szabó János szövetkezet elnöke

Meghívó
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II. Szilveszter Kupa Csabrendek
A naptári évet lezáró asztalitenisz ver-

seny 2013. december 29-én vasárnap 
már másodszor került megrendezésre 
a Csabrendek FC szakosztálya szerve-
zésében. Sümegi János jóvoltából ez 
a remek hangulatú, baráti és szakmai 
kapcsolatokat is építő megmérettetés vi-
szont már 15 éves múltra tekint vissza. A 
mostani verseny már méltó körülmények 
között, nem szűkölködve 
a hellyel, az általános is-
kola tornatermében ke-
rült megrendezésre. 

Turcsi József polgár-
mester köszöntötte a 
játékosokat, nézőket és 
nyitotta meg a versenyt. A 
megnyitójában méltatta a 
rendezvény fontosságát a 
kapcsolatépítés területén, 
az egészséges életmódra 
és sportszerűségre neve-
lésben, a gyermekeknek 
hasznos szabadidő el- 
töltési lehetőséget te-
remtve, akik addig sem a televíziót vagy 
a számítógépet nézik. A népes mezőnyben 
50 felnőtt és 10 gyermek versengett az 
egész napos megmérettetésen. A felnőtt 
játékosok 10 fordulón át küzdhettek 
egymással, amatőrök a profikkal szemben. 
Remek meccsek és jó hangulat jellemezte 
a napot. A hátizsákokban otthonról ho-
zott sütemények, italok, az elkészített 
szendvicsek a mindig friss kávé csak tovább 
fokozta a színvonalat. Nagy Emilné Ildikó 
néni pedig remek háziasszonynak bizonyult, 
figyelve, hogy senki sem szenvedjen sem-
miben hiányt. A felnőttek versenyét Nyírő 
József (Hévíz) NBI-es játékos veretlenül, 

10 ponttal nyert. II. helyezett lett Bakonyi 
Ferenc (Balatonfüred) 8 ponttal, III. 
helyezettek lettek 7 ponttal: Palatin 
József (Balatonfüred), Magyar Gyula 
(Hévíz), Fizzai István (Magyarpolány), 
ifj. Nagy Emil (Csabrendek), Illés Mihály 
(Magyarpolány). A 14 év alatti gyermekek 
versenyében I. helyezett Darvas Alex, II. 
helyezett Holczer Balázs, III. helyezettek 

Hóti Péter és Markóczi Imre. Köszönet 
a támogatásért: Csabrendek Község Ön-
kormányzatának, Gógánfa Község Ön-
kormányzatának, Rendektája MSZSZ-nek. 

A sportegyesület különösen fontos 
eredménynek tartja, hogy mind a versenyen 
mind a heti edzéseken egyre több fiatal vesz 
részt és érdeklődik a sportág iránt. 

A szervezők remélik, hogy 2014 év 
végén ismét sok nevezőt köszönthetnek a 
III. Csabrendeki Szilveszter Kupán mind 
a térségből, a megyéből és akár a megye 
határain túl is!

Mógerné Molnár Ildikó

Nõi labdarúgó hírek
Félidejéhez érkezett a megyei női 

keresztpályás labdarúgó bajnokság 
2013/2014. évi sorozata. A Csabrendek 
FC jelenleg az 5. helyről várja a folytatást 
a 8 csapatos mezőnyből. Sajnos az idei 
esztendőben a csapat létszáma nagyon 
lecsökkent. Szeretettel várjuk a 16 év 
feletti lányokat, hölgyeket, akik szeretik 
e sportágat űzni és szeretnének egy jó 
hangulatú társaság csapattagjai lenni. 
Reméljük a tavaszi szezonban már 
új játékosokat is tudunk sorainkban kö-
szönteni. Téli heti felkészülésünket a 
nyirádi iskola tornatermében tartjuk 
szombat délutánonként. Jelentkezni lehet 
Takácsné Arany Adrienn csapatkapitány 
facebook oldalán. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani Baráth Józsefnek, a 
Csabrendeki Sportkör elnökének az egész 
éves munkájáért és segítségéért. Nagyon 
szépen köszönjük edzőnknek, Pleiweisz 
Andrásnak a kitartó és lelkes segítségét, 
reméljük továbbra is mellettünk áll. Nélküle 
nem értük volna el ezt az eredményt.

Rendhagyó 
óévbúcsúztató

A nagy karácsonyi vendégeskedéseket 
megelégelve, a csillogó-villogó, hivalkodó 
bálozást nem szívlelve egy családi-ba-
ráti társaság úgy döntött, hogy nem a 
megszokott módon és helyen köszönti az 
újévet községünkben. Nagy szervezkedés, 
sok megbeszélés, érvek és ellenérvek 
megvitatása, az útvonal kijelölése előzte 
meg az eseményt. Ugyanis a kiszemelt 
helyszín a „Gerinc” lett. Többen ódzkodtak 
a részvételtől a sötétségre, hidegre hi-
vatkozva, de az eltökélt szervezők és 
lelkes támogatóik rendíthetetlenek ma-
radtak. Szilveszter estéjén egy család-
nál gyülekeztek a résztvevők, ahol be-
szélgetéssel, kártyázással múlatták az időt. 
11 óra után kerekedett fel a csapat, és még 
azok is a vidáman a társasággal tartottak,  
akik korábban féltek az éjszakai kirán-
dulástól. Fent a tetőn sem hiányzott semmi 
a jó hangulathoz. Akadt egy kis pálinka, 
pezsgő, pár finom falat a tarisznyában. 
Hosszas keresés után éjfélkor a Himnusz 
is megszólat a zsebrádióból. A koccintáso-
kat, újévi jókívánságokat pedig a faluban 
felengedett tűzijátékok csodálatos látványa 
színesítette. Elmondásuk alapján mind a 14 
fő résztvevő számára igazán felejthetetlen 
ez az alkalom és természetesen, jövőre is 
együtt, a „Gerincen” szeretnék búcsúztatni 
az óévet.         Mógerné Molnár Ildikó

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta 

ünnepeljük meg január 22-én, annak em-
lékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint 
– Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz 
kéziratát. 

Az évfordulóval kapcsolatos megem-
lékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereinknek, nem-
zeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket. 

Ezen ünnepi alkalomból a Községi 
Könyvtár és Művelődési Ház vendége volt 

Pékné Orbán Julianna és Pék András al- 
kotó házaspár, akik a fazekasságról és a 
népzenei hagyományőrzésről tartottak 
érdekes, zenei be- 
mutatóval fűszere-
zett előadást, az 
élő népművészet 
újabb szép példáját 
vetítve elénk. 

A rendezvényen 
a  Kacagó Ger le 
Népda lkö r  é s  a 
Rezgő Rezeda Cite-
razenekar tagjai is 
közreműködtek. 
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Csabrendeken elkezdõdött a néptánc!
Nagy örömmel fogadtam a felkérést 

(Csánicz Kriszti és Csíkné Bardon Réka 
édesanyák részéről), hogy megkerestek, 
szeretnének Csabrendeken ezzel a kul-
túrával ismét foglalkozni. Tudtommal, 
jó pár éve már, hogy a községben 
nincsen néptánc oktatás. Számomra 
nagyon fontos, hogy ez a kultúra fent 
maradjon Csabrendeken is. Jelenleg 
óvodások (20 gyermek) ismerkednek 
a néptánccal, akik nagyon lelkesek és 
tehetségesek. A jövőben szeretném, 
hogy Csabrendeken kialakuljon 
egy olyan közösség, mely ezt a 
kultúrát szívvel-lélekkel képviseli a 
kicsiktől egészen a nagyokig. Sok 
szeretettel várom azokat, aki meg 
szeretne ismerkedni a néptánccal az 

óvodásoktól a nyugdíjas korig. Jelentkezés 
személyesen a helyi Művelődési Házban 
vagy a 06-20/3880-989 számon és a 
csabrendek.konyvtar@gmail.com címen. 

Bogdán Tamás néptánc oktató

Decemberi áhítat Csabrendeken 
Az adventi időszakban változatos 

rendezvényekkel kívántuk fokozni közsé-
günkben az ünnep hangulatát. Meghittsé-
get, elmélyülést, a rohanásban egy kis 
csendet, szemlélődést, áhítatot nyújtó 
rendezvényeink, a közös gyertyagyújtások 
kiváló alkalmat teremtettek az ünnepi 
készülődésre. A községi betlehemnél el-
mondott ünnepi gondolatok, az óvodások 
és iskolások versei, a felolvasott mesék, 
az elhangzott dallamok, a szürkületben 
fellobbanó gyertyaláng mindenki lelkét 
megérintette. Majd a baráti beszélgetések 
egy-egy pohár tea vagy forralt bor 
mellett tovább fokozták az ünnep vará-
zsát. A hétköznapokon játszóházakat 
tartottunk nem csak Csabrendeken, de 
Nyirespusztán és Nagytárkánypusztán is, 
ahol különös örömmel fogadtak bennün- 
ket. Karácsonyhoz közeledve egyre fo-
kozódott az izgalom, sűrűsödött a tennivaló, 
a termekben szaporodtak a próbák. Lelkes, 
kreatív önkéntesek díszítettek és titkon 

készültek a köszönet ajándékai is. Decem-
ber 22-én, vasárnap tartottuk a községi Ka-
rácsonyi Ünnepséget. Az ünnepség előtt, 
utoljára a Betlehemnél meggyújtottuk az 
adventi koszorú mind a négy gyertyáját a 
helyi Kolping Egyesület közreműködé-
sével hozzánk is elérkezett Betlehemi 
Láng segítségével. A községi ünnepségen 
zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház 
nagyterme. Turcsi József polgármester ün-
nepi gondolatai kellő áhítatot teremtettek 
a csodálatos rendezvényhez. A Bóbita 
csoport betlehemes játéka, a gyerekek 
őszinte megilletődöttsége sokak szemébe 
könnyet csalt (Felkészítők: Vargáné Pálfi 
Mónika óvónő, Herczeg Sándorné és Ba- 
ráth Noémi dajkák). Majd a helyi Szín-
játszók jelenetei, fuvolán (Kustos Virág, 
Barta Gábor) és szaxofonon (Barta Enikő) 
eljátszott dallamok, a Kid Dance Egyesület 
(felkészítők: Nagy Eszter és Turcsi Edina) 
legkisebb csoportjának tánca is látható, 
hallható volt a színvonalas műsorban. A 

szünetben sütemények, tea és karácsonyi 
puncs fogadta nézőket, szereplőket egyaránt. 
A műsor második felében sor került az 
„Ünnepváró édességem” – süteménysütő 
verseny eredményhirdetésére. Majd a 
Kacagó Gerle Népdalkör és a Rezgő 
Rezeda Citerazenekar (felkészítő: Szilágyi 
Franciska) csoportjai által előadott cso-
dálatos karácsonyi dallamok koronázták 
meg a rendezvényt. Meggyőződésünk, 
hogy a közös ünneplés felbecsülhetetlen 
ajándéka volt minden szereplőnek, nézőnek, 
Csabrendek közösségének egyaránt.

Ezúton is nagyon köszönjük a támogatók, 
önkéntesek segítségét, a szereplők és 
felkészítők munkáját és a színvonalas elő-
adásokat! 

Mógerné Molnár Ildikó

2014. február 15-én (szombat) 19 
órától tartjuk hagyományos jótékony-
sági rendezvényünket a Művelődési 
Házban. Belépődíj (vacsorával): 2500,-/
fő. Sztárvendégünk: Tanai Gerda és 
Csordás Jenő versenytáncosok. A zenét 
Garabics Péter szolgáltatja. Bevételün-
ket a gyermekek játékkészletének bő-
vítésére fordítjuk. Rendezvényünkre 
szeretettel meghívunk és várunk minden 
Mese-domb Óvodát támogató kedves 
vendéget: a Szülők Közössége és az 
intézmény Nevelőtestülete.

Kedves Érdeklõdõk!
Tisztelettel és szeretettel várom a kedves 

helyi lakosokat egy alakuló első (és majd 
többi) foglalkozásra. Neve „Életmód 
klub” – egészségmegőrzés, prevenció té-
makörökben. Azon érdeklődőket várom, 
akiket érdekel minden szép és új, ami 
rohanó életünket megkönnyíti, a napi 
dolgainkat lecsengeti (relaxálhatunk szó 
szerint közösen). Lecsengeti a napi stressz 
helyzeteket, feloldódunk egymás között. 
Tervezem előadók hívását, de majd szívesen 
veszem a tanácsokat ötleteket. Mivel én 
Talp- és Gyógymasszzázzsal, Reikivel is 
foglalkozom, ezekből is szívesen adok 
ízelítőt. 

Első találkozó helye a Művelődési Ház, 
ideje 2014. január 31., péntek 17 óra.

Tisztelettel és szeretettel: Kasza Györgyné 
(Makai Kati) 06-30/3126-781 Érdeklődni 
munkanapokon 9-19 óráig

Figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a hulladékszállítási díj számlázásával 
kapcsolatos feladatokat 2014. január 1-től a 
közszolgáltatást végző, Remondis Tapolca 
Kft. fogja ellátni, ezért az Önkormányzat 
2014. évre vonatkozóan már nem fog 
szemétszállítási díjbefizetésére vonatkozó 
számlát a lakosság részére kiküldeni. 
Törekszünk arra, hogy rövid határidőn 
belül a számlázással és egyéb feladatokkal 
kapcsolatos egyeztetés lezáruljon az Ön-

kormányzat és a Közszolgáltató között, 
amelyet követően nyílik csak lehetőség 
2014. évre vonatkozó díjbefizetésre, vár-
hatóan a továbbiakban is változatlanul a 
helyi Takarékszövetkezetnél. 

Kérjük, hogy azok az állampolgárok, 
akik esetleg a 2013. évre vonatkozóan 
díjhátralékkal rendelkeznek, a továbbiakban 
is változatlanul az Önkormányzat szám-
lájára, a helyi Takarékszövetkezetnél 
szíveskedjenek eleget tenni fizetési köte-
lezettségüknek. 

Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és 
megértését!              Turcsi József polgármester

MEGHÍVÓ 
Felnõtt Farsang 

rendezvényre
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Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Község Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

2%-os önerővel folytatódik 
a Tudásod a jövőd pályázat 
Sümegen is!

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető 
célja a felnőtt lakosság gazdasági 
versenyképességének növelése, va-
lamint a munkaerő piaci, elhelyezke-
dési esélyeinek növelése. Használja 
ki ezt az egyedüálló lehetőséget, 
és regisztráljon, ha eddig még nem 
tette, és legyen részese a program 
nyújtotta lehetőségnek. Tanuljon 
bármelyik élő idegen nyelven, vagy 
ismerje meg az informatika világát. 
Ehhez nem kell mást tennie, mint 
regisztrálni a tudasodajovod.hu ol-
dalon, vagy személyesen segítséget 
vesz igénybe a Városi Könyvtárban. 
Ezután a választott idegen nyelv 
vagy informatika képzésre rögzítjük 
igényét, és folyamatosan figyeljük az 
induló képzéseket. Amint van az Ön 
számára megfelelő képzés, azt jelez-
zük, és megkezdheti a jelentkezést.
Helyi és nem helyi képzőkkel várjuk 
az érdeklődőket! A program még 
2014. augusztus 31-ig tart.
Információ: 
Bódis Piroska – eTanácsadótól kér-
hető a Városi Könyvtárban szemé- 
lyesen vagy a 87/220-265-ös tele- 
fonszámon, vagy e-mailben: 
piros573@gmail.com

A CSABRENDEK-SÜMEG 
SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

Tisztelt Csatorna-szolgáltatás 
Igénybe Vevõ Lakosok!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén 
a szennyvíz közcsatornába történő beeme-
lése házi szennyvíz beemelő szivattyú 
alkalmazásával kertül megoldásra, kér-
jük, figyelmesen olvassa ez az alábbi 
tájékoztatót.

A 458/2013. (XII. 2.) Korm. Rendelettel 
módosított, a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a 
szennyvízelvezető törzshálózathoz csat- 
lakoztatott házi szennyvízátemelők üze- 
meltetését a jövőben a víziközmű-szol-
gáltatónak kell végeznie, melynek feltétele, 
hogy a felek átadás-átvételi eljárást foly-
tassanak le legkésőbb 2014. február 28-ig. 

A víziközmű-szolgáltatónak 2013. de-
cember 31-ig fel kell hívni az érintett 
felhasználók figyelmét arra, hogy igény-
bejelentéssel és időpont egyeztetéssel éljen 
a 2014. február 28-ig lefolytatandó átadás-
átvételi eljárásra vonatkozóan.

Fent hivatkozott jogszabály alapján, 
amennyiben a rendeletben biztosított 
kedvezményekkel élni kíván, Önnek be 
kell jelenteni társaságunk felé a szennyvíz 
beemelőjére (házi kisátemelőjére) vonat-
kozó átadási igényét írásban, vagy te-
lefonon, hogy annak átvétele legkésőbb 
2014. február 28-ig megtörténhessen.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt helyszíni 
átadás-átvételi eljárás időpontjára Önnek 
is megfelelő időpontot szíveskedjék 
egyeztetni a 06-40/240-240 számon, a 7-es 
menüpontot választva.

Kérjük szíves együttműködését a jog-
szabályi előírásoknak megfelelő műsza- 
ki állapot kialakításában, hogy szolgál-
tatásunkat a jövőben is zavarmentesen, 
megelégedésére vehesse igénybe.

Tisztelettel: 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

szeretettel meghívja Önt,
partnerét és barátait a

2014. február 8.-án szombaton,
19.00-tól tartandó horgászbáljára,

a csabrendeki
„Arany Oroszlán” vendéglőbe!
a belépődíj 3000.- ft/fő, amely

a menükártyán szereplő
vacsorát is tartalmazza!

Menükártya:
Kínáló-tálakon:
-  pikáns sertésszelet, (gombás-májas-

zöldséges raguval, sajttal csipetnyit 
megszórva),

-  rakott, rétegzett csirkemell filé vas-
lapon sütve,

-  bundás göngyölt, ízes sajtos tölte-
lékkel,

- rántott fűszeres hagymakarikák,
- vegyes köret, savanyúság.

Desszert:
- vegyes süti-tál

Zenél:  ADRENALIN RETRÓ 
 ÉS BULIZENEKAR!

TOMBOLA FŐDÍJ: 
30.000 Ft AJÁNDÉKUTALVÁNY!

Jelentkezéseket, befizetéseket, február  
6-ig tudjuk fogadni személyesen, vagy 
előzetes telefonos megbeszélés alapján 
az alábbi elérhetőségeken: 
- Hegedüs Ákos 06-30/9211–297,
- Tanai Tamás 06-20/9513–888,
- Krizsán János 06-70/9469–430, 
vagy a trafik@t-online.hu e-mail címen!

Szeretettel várunk mindenkit!


