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Tájékoztató a Képviselõ-testületek 
október 19-i ülésérõl

A Hivatal illetékességi területéhez 
tartozó önkormányzatok (Csabrendek, 
Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, 
Zalaszegvár)  Képviselő-testületei  2015. 
október 19-én megtartott együttes ülésen az 
alábbi napirendi pontokban hoztak döntést.
1.  A  Képviselő-testületek  törvényi 

kötelezettség alapján felülvizsgálták 
a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, 
szervezeti  kereteit. A  Képviselő-testületek 
döntése  alapján  2016.  január  1-től  a 
szociális alapszolgáltatási feladataikat 
(családsegítés és gyermekjóléti feladatok, 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
idősek  nappali  ellátása)  a  jogszabályi 

változásokhoz  igazodóan  továbbra  is  tár-
sulásban,  a Családsegítő  és Gyermekjóléti 
Szolgálat útján látják el. A társulási formát 
elsősorban  anyagi  okok  indokolják,  ebben 
a formában magasabb a normatív állami 
támogatás.
2.  Megtárgyalták  és  elfogadták  az  ön-

kormányzatok a Hivatal és a költségvetési 
szervek önköltség számítási szabályzatát.
3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

alapján  a  2016/2017.  tanévre  vonatkozó 
iskolai felvételi körzetek meghatározásához 
elfogadták  a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal  által  megküldött  kötelező  felvételt 
biztosító  iskolák  körzethatárainak  megha-
tározására vonatkozó tervezetét.

Az  Iskolai  Szülői Munkaközösség  sze-
retettel meghívja Önt, partnerét és bará-
tait 2015. november 28-án, szombaton 
19 órától tartandó szülők-nevelők báljára 
a csabrendeki Művelődési Házba!
Belépő: 2800 Ft/fő, az alábbi vacsorával:
•  Cigánypecsenye, Arany Oroszlán 

módra
•  csirkemell-filé, szezámmagos 
bundában,

• sajtos-gombás tekercs,
• vegyes köret, vegyes savanyúság,
• házi sütemények.
Zene: Adrenalin Retró és Bulizenekar
Tombola fődíj: 30.000 Ft értékű (bár-
mire fordítható) vásárlási utalvány!
A bál bevételét teljes egészében az 
iskolás gyermekek javára fordítjuk!

Tisztelettel: Szülői Munkaközösség

MEGHÍVÓ

Tök jó hét a mesedombon

Október  elején  a  TÖK  körül  forgott  az 
óvodai  tevékenységek  köre.  A  korábbi 
évek „Tök jó nap”-ját „Tök jó hét”-té bőví-
tettük, mivel úgy láttuk, hogy egy nap már 
szűkös a  tökös élmények feldolgozásához. 

Minden  a  tök  körül 
forgott; versek, mesék, 
mondókák, gyermeki 
alkotások mind – mind 
róla szóltak. 
Az  esős  idő  miatt  a 

kinti programokról le 
ke l l e t t   mondanunk , 
de nem csüggedtünk, a 
borús  idő  nem  szegte 
kedvünket.

Az óvoda dolgozói 
bizonyságot  tettek  krea-
tivitásukról;  óvónő,  da- 
dus  szorgalmasan  fúrt-
faragott.  Felsorolni  sem 
lehet, mi mindent álmod-
tak bele egy közönséges 
tökbe.  Többek  között 

teknős, maci, malac, sárkány, házikó, hintó 
s mesefigurák készültek. 

Kedden Szilágyi Levente és édesanyja, 
Franciska  tették  emlékezetessé  a  napot. 
Őszi dalokat énekeltek citerakísérettel. Volt 

„Hull  a  szilva”,  „Érik  a  szőlő”... A  „Nád 
a  házam  tetejé”-re  már  mindenki  vérében 
érezte a népzene lüktetését, s a gyerekekkel 
közösen jókat kacarászva vettünk részt a 
közös játékban. 
Másnap  Linczenbold Maximilián és 

párja Szabó Rubinka,  kisfiúk  segédletével 
fergeteges néptáncbemutatót tartott.
A hét zárásaként az óvó nénik „A lókötő 

róka” című bábelőadással szórakoztatták a 
gyermekeket,  akik  tátott  szájjal  figyelték, 
hogy kerül vissza a róka által ellopott 
tökházikó a kis sünhöz. 
A konyhás nénik tököt sütöttek. Az egész 

óvodát a sült tök illata s a töklámpások 
fénye tette hangulatossá.
A  gyerekek  gazdag  élményekkel  és  stí- 

lusos ajándékokkal térhettek haza. Köszön-
jük mindazoknak, akik megszépítették 
óvodásaink  hétköznapjait:  a  fellépő  ven-
dégeknek,  a  szülőknek,  kollégáknak, Koz-
ma Ilinek.  

Csehné Varga Éva
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Iskolai hírek
2015.  október  22-én  emlékeztünk  meg 

iskolánkban  az  1956-os  forradalom  és 
szabadságharc 59. évfordulójáról.
A műsort  a  hetedik  osztályosok  tanulók 

adták  elő,  felelevenítve  történelmünk 
fontosabb  pillanatait  az  ötvenes  évektől 
egészen  a  rendszerváltásig.  Felkészítőjük 
Kothencz Edit tanárnő volt. Az énekkarosok 
közreműködésével  Cseh Tamás dalai 
a  korszak  hangulatát  is  felidézték  az 
ünnepélyen.

„Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt 
mondta: ELÉG VOLT” Együttmûködés 

európai iskolákkal
Egy  ERASMUS+  pályázat  keretében  öt 
európai  iskola diákjaival együtt valósítunk 
meg az idei tanévtől egy közös LEGO robot 
projektet.  Nagy  lelkesedéssel  kezdtük 
a  munkát  11  negyedikes  diákkal.  Célunk 

az, hogy a gyerekek játékos formában 
megismerkedjenek a  számítógépes 
programozás  alapjaival.  Munkájuk  során 
közös feladatokat oldanak meg olasz, 
portugál, észak-ír, román és török diákokkal.

Gősi Zoltán
Aktuális  hírek  és  információk  iskolánk 
folyamatosan frissülő honlapján a 
www.e-telepulesek.hu/iskolacsabrendek  
oldalon tekinthetők meg.

Két keréken a vidéken - interjú Bardon Lászlóval
A  csabrendeki  önszerveződő  kerékpáros 

csoport tagjai Bardon László vezetésével 
már  negyedik  éve  kerekeznek  együtt.  A 
kezdeti  4-5  fős  baráti  társaság  mára  már 
közel 20  főt  számlál,  akik  tavasztól őszig, 
minden  héten  egy-egy  túrát  tesznek  a 
környéken. Az  idei  nyáron  jártak  a  Béke 
Sztupánál  Zalaszántón,  Sarvalyban  két 
alkalommal,  jártak  Sümegcsehi-Kisgörbő 
irányában  egy  32  km-es  körön.  Minden 
évben  kilátogatnak  a  sárosfői  halastavak- 
hoz  és  a  nagytárkányi  külszíni  bauxit-
lencséhez  is.  Jártak  Sümeg  irányában  a 
Hajnal-hegyen  és  a  Mogyorós-dombon, 
voltak  a  zalagyömörői  tónál  és  a  csab-
rendeki  Jóléti-tónál.  Veszprémgalsa-Hosz-
tót  irányába  többször  is  elkerekeztek. 
Jártak  Bodorfán  az  ottani  polgármester, 
Kardos Róbert fafaragó  portáján.  Sajnos, 

a nyár nagyon meleg volt, ezért az útvonal 
kiválasztásánál ez is sokszor szerepet 
játszott.  Laci  bácsi,  Kati néni és Jóska 
bácsi pedig több alkalommal is elkísérték 
a Rádliné Györgyi tanárnő  vezette  iskolai 
túraszakkör  tagjait.  A  csoport  júliusi  Ba-
laton-kerülő  túrájáról  pedig  már  a  lapunk 
egy korábbi számában be is számoltunk.
Az  idei  utolsó  túra  október  4-én  volt, 

amikor a Somlón jártak. Rendekről Bodorfa 
irányába  indultak  kilencen,  majd  erdei 
úton mentek el egészen Somlóvásárhelyig. 
A  Somló-hegy  oldalában,  egy  szőlőben 
letették a kerékpárokat, és gyalog mentek 
fel a Margit-kápolna mellett a hegy tetejére. 
Útközben szőlőt, egy kis borházban Somlói 
Juhfarkot  kóstoltak.  A  hegy  tetejére  érve 
ki-ki  a  maga  elemózsiáját  elfogyasztotta. 
Kis  pihenés  után  felkeresték  a  várat  is. 

Sokat nem időztek fent a tetőn, mert szeles 
idő volt. Lefelé haladva is ellátogattak egy 
pincéhez,  ahol  kétféle  bort  is megízleltek. 
A házigazda nem csak borral, de érdekes 
anekdotákkal  is  ellátta  a  víg  kedélyű 
társaságot. A hegy lábánál pedig megnézték 
a  taposó  kutat.  Haza  felé  az  apácatornai 
futballpályánál  és  a  veszprémgalsai  tónál 
is megpihentek, ahol már a jövő évi utakat 
tervezgették. Egyet  értettek abban, hogy a 
Ság-hegyet  mindenképpen  meg  szeretnék 
majd látogatni egy kis fürdéssel összekötve 
és  természetesen  a  Balaton-kerülő  túra  is 
megszervezésre kerül. Felmerült a Fertő-tó 
megkerülésének gondolata is.
Kívánunk  a  csoport  tagjainak  további 

jó  egészséget,  kitartást,  a  jövő  évben 
pedig minél több szerencsés és örömteli 
kirándulást!              Mógerné Molnár Ildikó
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Õszi játszóház Nyirespuszta
Egyszerű,  de  kellemes 

hangulatú  szabadidőnapot 
rendeztünk  október  24-
én  Nyiresen.  Elsősorban  a 
gyerekekre  hangolódtunk, 
hogy még a szünetben is 
kikapcsolódhassanak egy 
picit.  Először  kézműves 
fogla lkozáson vet tünk 
részt,  ahol  volt:  ceruzartó, 
hallowen-es  függődísz, 
bagoly, i l letve sokféle 
színező.  Ám  a  legnagyobb 
érdeklődés  a  diavetítés 
iránt  volt,  ahol  Misi  Mókus  kalandjait 
választották elsőre. Amíg vártunk az ebédre, 
elmentünk  megnézni  a  falu  határában 
levő  állatállományt,  ahol  sok  érdekes 
dolgot  is  megtudtunk  egyes  állatokról, 
azok  etetéséről  és  gondozásáról.  Láttunk 
pici-  és  nagy  malacokat,  mangalicákat, 

fiatal  bikaborjúkat  és  kisbárányt  is  simo-
gathattunk.  Mire  visszaértünk  a  sétából, 
készen  is  volt  a  lecsóval  fűszerezett 
paprikáskrumpli.  Köszönjük  szépen 
Ildikónak és a szakácsoknak, hogy olyan 
ízletes ebédben  lehetett  részünk. Köszönet 
a gyerekeknek a részvételért. Arany Niki

Õszi ajándékmûsor
November 6-án péntek késő délután köz-

ségünk  nyugdíjas  lakóit  köszöntöttük  az 
Eötvös Károly Veszprém Megyei Könyvtár 
könyvtári szolgáltató rendszere támogatása 
révén.

A megjelenteket Csabrendek Község 
Önkormányzata képviseletében Baráth 
József  képviselő  Úr  üdvözölte  meleg 
szavakkal,  kiemelve  azt,  hogy  jelen  tár-
sadalmunkban  is  milyen  fontos  szerepet  
tölt be az idősödő lakosság. 

Dominek Anna és Szeles József  művé-
szek,  a  veszprémi  Petőfi  Sándor  Színház 
színészei csodálatos hangjukkal, meggyőző 
színpadi  előadássukkal  igazi  ajándékot 
nyújtottak át a rendezvényre ellátogató 
vendégnek.  A  magyar  dallamokat,  ismert 
és kedvelt operett részleteket sok tapssal 
üdvözölte a hallgatóság, a bátrabbak együtt 
énekeltek  az  előadókkal.  Az  egy  órás 
műsor  végén  Baráth  József  képviselő  és 
Mógerné Molnár Ildikó  művelődésszerve-
ző egy-egy cserép virággal köszönte meg a 
művészeknek a színvonalas előadást.

Felhívás!
Az  idei  évben  az  süteménysütő  ver-

seny helyett „Karácsonyi mézeskalács 
csodák”  mézeskalács  készítő  versenyt 
hirdetünk.  Nevezni  december 18-
ig lehet az elkészített alkotásokkal 
a  községi  könyvtárban.  A  verseny 
eredményhirdetésére december 20-án, 
a  Községi  Karácsonyi  Ünnep  alkalmá-
val kerül sor.

Karácsonyi kiállítás összeállításához 
várjuk  az  ügyes  kezű  lakosok  jelent-
kezését bármilyen technikával készült 
dísz- és ajándéktárggyal december 
12-ig. A kiállítás december 15-e és 
22-e között tekinthető meg a községi 
könyvtárban.
Információ:  a  Művelődési  Házban 

vagy a 06-20/3880-989, 87/453-187 te-
lefonszámokon. Várjuk a jelentkezőket!

Horváth Feri harcos sikerei

A  tavaszi EB sikert követően a  tanulásé 
lett a főszerep Feri életében. De végre eljött 
a nyár, amikor a kikapcsolódás, feltöltődés 
mellett részt vehetett Siófokon egy 5 
napos  edzőtáborban Max Carvalho mester 
vezetésével. A táborban, ahol közel 300-an 
vettek részt, nagyon kemény és technikás 
edzések voltak, napi 3 alkalommal. A tábor 
színvonalát  emelte,  hogy  11  fekete  öves 
magyar és külföldi harcos is részt vett az 5 
napos „kiképzésen”.
Az új iskolai- és sportévet kezdve kis idő-

be telt, mire felvette a sűrűbb napi ritmust. 
Különösen a korán kelés az, ami nehezebb 
számára, mivel az iskola, tanulás és edzések 
során jobban elfárad. Szeptembertől el-
kezdett rendszeresen bokszolni Pápán, 
itt Sinkó Attila  boksz  edzőhöz  jár,  aki 
kyokushin  karate  mester  is.  A  hivatalos 
igazolása folyamatban van, így nemsokára 
tagja  lesz  a  Magyar  Ökölvívó  Szövetség-
nek.  Ebben  a  sportágban  márciustól  kez-
dődnek a keményebb edzések, mivel nyáron 
több versenylehetőség  is  vár Ferire. Maga 
a boksz nagyon vonzó számára a Brasil 

Jiu-jitsu  mellett,  de  ami  igazán  a  cél  az 
MMA, ami egy kevert harcművészeti ág, a 
földharcot és állóharcot is magában foglalja. 
A sportágak választásai tehát tudatosak 
nála,  a  földharc  (Brasil  Jiut-jitsu)  és  az 
álló harc (boksz) mind elengedhetetlenek 
ahhoz,  hogy  az MMA-ban  majd  megállja 
helyét. Feri a közelmúltban részt vett 
Hatvanban  a G4  – Global Grappling Baj-
nokságon,  ahol  Gi-ben  korosztályában 
I.  helyezést,  a  kesztyűs  küzdelemben  –
ami már szabályrendszerében nagyon 
hasonlít az MMA-hoz – II. helyezést ért el 
veretlenül. Ezt egy igen jó kezdésnek érzi, 
amivel egyre közelebb kerülhet a céljához.

A boksz mellett a BJJ edzések is 
a  mindennapjai  részét  képezik.  A  közel-
múltban, november 14-én részt vett a 
XI.  Brazilian  Jiu-jitsu  Hungarian  Open 
versenyen, ahol ismét szép eredményt, 
csoportjában első helyezést ért el.

Az országos verseny kiváló eredménye 
és Csabrendek Község Önkormányzata 
várható támogatása már lehetővé teszi 
számára,  hogy  részt  vegyen  jövő  tavasz-
szal Lisszabonban a nyílt BJJ Európa 
Bajnokságon. Tavaly ezen a versenyen, 
a  magyar  mezőnyből  legfiatalabbként, 
korosztályában  III.  helyezést  ért  el.  Re-
méljük,  hogy  jövőre  is  kiváló  eredményt 
szerez.  Feri  kitartása  serdülőként  igazán 
példa értékű! Sok sikert kívánunk számára 
a továbbiakban!        Mógerné Molnár Ildikó

Horváth Ferenc gimnazista kitartásának 
köszönhetően már számos rangos Brasil Jiu-
jitsu versenyen vett részt szép eredménnyel. 
Tavalyi év novemberében megnyerte kor- 
osztályában a X. Hungarian Open-t Buda-
pesten – ahol az idei évben ismét arany érmet 
szerzett – majd az EB-n bronzérmes lett.
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Értékek nyomában jártunk
2015.  október  26-án  17  órától  zajlott 

Csabrendeken  a  Gyarmaty  kúriában  az 
„Iskolások  az  értékek  nyomában”  projekt 
záró  rendezvénye.  Ezen  alkalom  a  Kid 
Dance  Egyesület  egy  sikeres  pályázata 
lebonyolításának  záró  akkordja  volt. 
A  sikeres  pályázat  a  Földművelésügyi 
Minisztérium  és  a  Hungarikum  Bizottság 
támogatásával  jött  létre.  A  projekt  során 
általános iskolás gyermekek bevonásával 
vettünk  részt  a  helyi  értékőrző  fiatalok 
utánpótlás  nevelésében,  a  hagyományok 
továbbadásában.  Az  egybegyűlteket  Auer 
László alpolgármester és Tanai Ottóné a 
Kid  Dance  Egyesület  elnöke  köszöntötte. 
A  megnyitót  követően  az  elnök  asszony 
oklevéllel  jutalmazta  a  projektben  részt 
vette gyermekeket, mentoraikat, akik mind 
a  maguk  által  készített  pólókban  jelentek 
meg. 
A színes és izgalmas projekt májusi nyitó 

rendezvényét, mely szintén ezen a helyszí-
nen  zajlott,  számos műhely-  és  terepmun-
ka,  kirándulás  követte,  ahol  a  gyermekek 
és  kísérőik  sok-sok  értékes  tapasztalattal, 
élménnyel  gazdagodhattak.  A  résztvevők 
jártak  a  Kenyeres-tanyán,  bepillanthattak 
az állattenyésztés régi és új folyamatába, 
ifj. Vasuta Gábor által megismerkedtek 
ritka növényekkel, madarakkal, fotózni, 
videózni  és  interjút  készíteni  tanultak  az 
Oszterhuber  kúriában  a  Közép-dunántúli 
Szövetség  az  Ifjúságért  képviselőivel. 
Szakmai kirándulások keretében  látogatást 
tettek  a  Kiscsőszi  Pajta  Fesztiválon  és 
a  Művészetek  Völgyében.  Bepillantás 
kaptak a kovácsmesterség és a csuhéfonás 
titkaiba Csík Tamás tüzikovács és Csíkné 
Bardon Réka csuhéfonó  a  Népművészet 
Ifjú  Mesterei  portáján,  megismerkedtek  a 
táncház módszer eredetével, fontosságával 
Kovács Norbert Cimbi  a  Népművész  Ifjú 
Mestere, Örökös Aranysarkantyús táncos és 

felesége Gaschler Beáta  közreműködésé-
vel.  Miklósi-Sikes Csaba  művészettörté-
nész,  muzeológus  előadásában  községünk 
épített  örökségéről,  szép  kincseiről  hall-
hattak  a  résztvevők.  Kerékpárta  során  te-
repmunkán  voltak  a  Jóléti-tónál,  a  Zsidó 
temetőben, a Szőlő-hegyben valamint Nyi-
respusztán, és a nagytárkánypusztai Bauxit-
lencsénél. A község Falunapi  rendezvénye 
keretében kiállításon mutatták be a projekt 
lebonyolítása során készült fényképeket, 
gyermekek által készített rajzokat és a 
gyerekek által gyűjtött régiségeket is.

A projekt végéhez közeledve közösen 
készítettek a résztvevő, diákok és mentoraik 
maguknak  pólókat,  ami  nem  csak  a  jelen 
projektben való összetartozást, hanem 
mindenkinek saját egyéniségét is kifejezte.

Az záró rendezvény kiállításán számtalan 
fényképen és rajzon elevenedett meg az, 
ami  lezajlott  az  eltelt  fél  évben. A projekt 
megvalósítását nem csak fényképek, 
rajzok, de kisfilm is bemutatja, melyet nagy 
gonddal,  lelkiismeretes  munkával  Bódai 
Anasztázia  értékőr  készített.  Láthatóak 
voltak még a nyitó rendezvényre és a 
Falunapra,  a  „nagyobb”  értékőrök  által 
készített  kisfilmek.  Ez  utolsó  alkalom  so-
rán  Csík  Tamás  tüzikovács,  a  Népművé-
szet Ifjú Mestere egy rendhagyó előadáson 
még  további  értékes  tudással  gazdagította 
az érdeklődőket, Csíkné Bardon Réka pedig 
segítői kíséretében a híres „Csab-tócsival” 
kínálta a megjelenteket. 
Az érdeklődők az est folyamán töklámpást 

faraghattak és őszi dekorációt készíthettek 
a  helyi  Varázstű  Foltvarró  csoport  tagjai 
vezetésével.
A pályázat lebonyolítói őszintén hisznek 

abban, hogy a megvalósított projekt, annak 
rendezvényei által a gyermekek számára 
fontos  értékeket  tudtak  közvetíteni. 
Remélik,  hogy  ők  a  jövőben  is  élen 

járjanak  a  község  értékei  felkutatásában, 
megélésében, közvetítésében, a gyermekek 
által  a  szülők,  a  családok  értékrendjében 
is egyre fontosabb helyet foglalnak 
el  község,  magyarság  szép  értékei. 
Köszönjük a támogatok, együttműködők és 
résztvevők  aktív munkáját,  akik  segítették 
a  projekt  eredményes  megvalósítását: 
Földművelésügyi  Minisztérium  és  a 
Hungarikum Bizottság, Herman Ottó Inté-
zet, Csabrendek Község Önkormányzata, 
Csabrendeki Általános Iskola, Közszer, 
Csabrendek, Közszolgáltató, Sümeg, 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt., B3 Takarék Szövetkezet 
Csabrendeki  Fiók,  Pannon  Térség 
Fejlődéséért Alapítvány, Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület, Közép-dunántúli 
Szövetség  az  Ifjúságért,  Élő-forrás 
Hagyományőrző Egyesület és Művészeti 
Iskola, Pannon Értékőrök csabrendeki 
képviselői, Csík Tamás tüzikovács, a 
Népművész Ifjú Mestere, Csíkné Bardon 
Réka csuhéfonó, a Népművész Ifjú Mestere, 
a projekt mentora, Rádliné Pál Györgyi 
tanító, a projekt mentora, Mógerné Molnár 
Ildikó művelődésszervező, a projekt 
mentora, Kenyeres Károly és Kenyeres 
Károlyné gazdálkodó, Miklósi-Sikes 
Csaba művészettörténész, muzeológus, 
Vasuta Gábor természetfotós, Kántor 
Miklós és Kántor Miklósné az Oszterhuber 
kúria tulajdonosai, Kovács Norbert 
Cimbi a Népművész Ifjú Mestere, Örökös 
Aranysarkantyús táncos és felesége, 
Gaschler Beáta, Benczéné Illés Mária, 
Csabrendek, Papp Tamás, Sümeg, Kovács 
Gergő, Sümeg, Hóti József, Csabrendek, 
Molnár Zoltán, Csabrendek, Nagy Balázs, 
Csabrendek, Szálinger Zoltán, Csabrendek.

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező

Advent Csabrendek - 2015
Az ünnepi időszakban is változatos 
programokkal várjuk az érdeklődőket!
November 28., szombat 16 óra 
Első Adventi Gyertyagyújtás 
és a Betlehem megáldása
Az Adventi koszorúkészítő verseny 
eredményhirdetése
November 29., vasárnap 7-20 óra 
Advent Bécsben buszos kirándulás
December 3., csütörtök 16-17:30 óra 
Kézműves foglalkozás Nagytárkánypusztán

December 5., szombat 16 óra 
Második Adventi Gyertyagyújtás 
és a Mikulás köszöntése
December 10., csütörtök 15-17 óra 
Kézműves foglalkozás, Csabrendek, 
Művelődési Ház
December 12., szombat 16 óra 
Harmadik Adventi Gyertyagyújtás, Mese-
Domb Óvoda óvodásai Lucázása
14-18 óra Adventi Kézműves Vásár
December 15-től 22-ig Karácsonyi 

Kiállítás a könyvtárban
December 17, csütörtök 16-17:30 óra 
Kézműves foglalkozás Nyirespusztán
December 20., 15:30 
Negyedik Adventi Gyertyagyújtás 
és a Betlehemi Láng fogadása
16 óra Községi Karácsonyi Műsor
„Karácsonyi mézeskalács csodák” 
mézeskalács készítő verseny 
eredményhirdetése és kiállítása
Mindenkit sok szeretettel várunk a község 
ünnepi rendezvényeire!


