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Akikre büszkék lehetünk…
Az Atlantic Press Kiadó 2018-as Női re-
génypályázatára érkezett 286 mű közül a 
nyertes Dr. Szakács Imréné, írói álnevén 
Ákody Zsuzsa lett, községünk Díszpolgára. 
A szerző ötödik regénye, a Lélekrablók, két 
gyermekkori traumával küzdő ember meg-
rázó története, már kapható.
Szabó Heni a Testfestők Világszervezete által 
rendezett világversenyen Ausztriában arc- 
festés kategóriában ezüstérmes lett. Alko-
tásának témája a repülés története volt. 
A Balatoni Szövetség által XVI. alkalommal 
megrendezett „Balatoni borok versenye” 
megmérettetésen a Hoffman Pince elnyerte 

a Balatoni Borrégió Legjobb Rose Bora – 
2018. díjat. A Pincészet 2016os Olaszrizling 
bora pedig az Országos Borversenyen arany 
minősítést ért el a fehér bor kategóriában, 
majd beválogatták a 100legjobb magyar bor 
versenyébe is. A versenyt a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa szervezte. Az Országos 
Borversenyen csak a legeredményesebb 
borok kerülnek kóstolásra előzetes bírálat 
alapján.
Az Országos Népi Mesterségek Művészete 
versenyen, amely három évente kerül  
megrendezésre, Csikné Bardon Réka pat-
kolt tojásai elnyerték az előkelő országos 

2. helyezést. A dí-
jazot t  négy darab 
patkolt tojást a buda-
pesti Iparművészeti 
Múzeum pedig meg- 
vásárolta saját gyűj-
teményébe. Az idei évben a Műcsarnok 
(Budapest legnagyobb kiállítóterme) is 
meghívta Csik Tamást és Csikné Bardon 
Rékát kiállítói sorába. 
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak a 
kiemelkedő elismerésekhez és köszönjük, 
hogy községünk jó hírét öregbítették!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező 
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Október első hetében, az Országos Könyvtári 
Napok alkalmával több ezer könyvtár készült 
rendezvényekkel, rendhagyó programokkal, 
író-olvasó találkozókkal. A 2006 óta működő 
egy hetes országos programhoz kapcsolódva a 
Csabrendeki Könyvtár is színes rendezvényso-
rozattal igyekezett az intézménybe csalogatni 
olvasóit, és azokat is, akik eddig távolmarad-
tak a könyvtárlátogatástól! Sőt, könyvtárunk 
hosszabbított, hiszen a könyves vasárnapot 
követő napra is jutott egy író-olvasó találkozó.
Intézményünkben, október első napján a szep-
tember elejétől működő Maci Olvasó Klub 
várta a kicsiket egy-egy mesére, ovisokat, kis-
iskolásokat egyaránt. A meseolvasás mellett sor került diavetítésre 
és beszélgetésre is, a könyvtáros által felolvasott mesékhez kapcso-
lódóan.
Október 2-án 17 órai kezdettel Száraz Pál felvidéki író-költő leg-
újabb, A sah drágakövei című novelláskötetéhez kapcsolódóan 
szervezett könyvtárunk író-olvasó találkozót, az író úr könyvét 
Ákody Zsuzsa csabrendeki írónő mutatta be a jelenlévő közönség-
nek. Kérdések, válaszok, arcokra mosolyt csaló felolvasások, kel-
lemes hangulat jellemezte ezt az irodalmi délutánt.
Október harmadik napján, szintén 17 órai kezdettel Wittinger László 
író, teológus Tiszta szívűek című regényének bemutatója többeknek 
könnyet csalt a szemébe! Isten ajándéka, hogy olvashattam az író úr 
könyvét, hogy személyesen is feltehettem neki kérdéseimet! Wit-

tinger Lászlóval több, mint egy órán át beszél-
gettem a közönség előtt, nagyon várjuk a re-
gény folytatását!
Az Országos Könyvtári Napok negyedik napján 
Olvasó Flashmob volt terítéken. Az olvasás 
fontosságára felhívva a figyelmet, illetve 
az olvasás népszerűsítéséért demonstráltak 
gyerekek, felnőttek egyaránt, feliratos egyen 
pólóban, transzparensekkel a kezükben! Rövid 
köszöntő és vers után közel egy órán keresztül 
az olvasásé volt a főszerep Csabrendek egyik 
legforgalmasabb területén.
Október 5-én az óvodás gyerekeknek is készült 
könyvtárunk meglepetés rendezvénnyel. 

A „Margaréta Móka – Kerekítő Ovimóka” program mondókás, 
néptáncos, bábozós, zenés műsorral várta a kicsiket Vajda Margit 
(Margó) nagykanizsai zenepedagógus vezetésével. A foglalkozás 
nagyon-nagyon tetszett mindenkinek, egy másik apropóból, könyv-
tárunk szeretettel visszavárja majd őt!
A Csabrendeki Könyvtár programsorozata nem ért véget a Könyves 
Vasárnappal. Október 8-án Bosnyák Viktória ifjúsági író, műfordító 
tartott interaktív előadást a helyi általános iskola alsó tagozatos 
diákjainak! Szinte mindenkinél volt dedikálandó könyv, és ezzel 
az író-olvasó találkozóval mindannyian nagyon nagy élménnyel 
gazdagodtunk! Számunkra a nagy találkozások, a színes könyvtári 
programok hete volt október első hete, talán még egy-két könyv is 
életre kelt!                Farkas Szabina Judit könyvtáros

Ünnepelt a könyvtár!  
- Országos Könyvtári Napok 

Lakossági felhívás 
álláspályázatra
Csabrendek Nagyközség Önkormányza-
ta takarítónői állást hirdet az alábbiak 
szerint.
• 8 órás munkaidő
•  határozatlan időtartam 3 hónap 

próbaidővel
• Munka törvénykönyve szerinti bérezés
A munkavégzés helye: 
Önkormányzat intézményei
Jelentkezési határidő: 
2018. december 15.
Munkakezdés: 2019. január 1.
Jelentkezni személyesen vagy  
írásos önéletrajz leadásával lehet a  
Polgármesteri Hivatalban Turcsi József 
polgármesternél vagy a 06-20/916-5303 
számon, a Közszolgáltató Szervezet 
irodájában Mezei József vezetőnél vagy 
a 06-20/274-7304 számon, és Mógerné 
Molnár Ildikónál a Művelődési Ház-
ban vagy a 06-20/3880-989 számon.

Õszidõ ajándékmûsor
November 17-én délután egy 
vidám, zenés műsorral köszöntöt-
tük községünk nyugdíjas lakóit. A 
vendégeket Kiss Sándor képviselő 
üdvözölte ünnepi gondolataival. 
A műsorban a helyi felnőtt szín-
játszó csoport tagjai (Bakosné 

Horváth Erzsébet, Bódainé Bardon Judit, Kiss Kata-
lin, Kiss Marianna, Molnár Ildikó, Zimits Zoltánné) 
adtak elő humoros jeleneteket. A jelenetek közben 
Kiss Annabella, Kötél Barbara és Kötél Bálint szavalt 
verset az ünnepeltek részére. A műsor második felében 
Zámbóné Farkas Nóra szórakoztatta a közönséget no-
sztalgia és mulatós slágerekkel. A műsor végén min-
denki vendégünk volt egy pohár borra, üdítőre, egy kis 
pogácsára. Reméljük, hogy műsorunk elnyerte az ün-
nepeltek tetszését!             Molnár Ildikó műv.szervező
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bbszöri közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége 
hátráltatta, mivel a kivitelezésre 30%-40-kal magasabb összeg- 
ért adtak ajánlatot a felkért gazdasági szereplők, mint ameny-
nyit elnyertünk az uniós támogatáson. A beruházásra elnyert 
támogatás 110.097.761 forint, melyhez – a többszöri köz-
beszerzési eljárás lefolytatásának ellenére - bruttó 51.312.374 
forintot kell az Önkormányzatnak saját erőként biztosítania. 
A beruházás keretében a tervezett belső átalakításon túl egy 
bővítményi szárnnyal a következő funkciójú helyiségek jön-
nek létre: 1 db csoportszoba kiszolgáló vizes blokkal és 
öltözővel, 1 db orvosi szoba és 1 db úgynevezett „só terá-
piás” szoba. A fejlesztés részeként az épület energia ellátása 
napelemes rendszer telepítésével biztosított lesz, valamint par-
koló kerül kialakításra.

A településen több, helyreállítást igénylő útszakasz, illetve 
teljes utcák vannak, amelyek szinte járhatatlanok, ezért évek 
óta prioritásként kezeljük a község belterületi útjainak felújí-
tását, korszerűsítését is. A Belügyminisztériumhoz benyújtott 
– a belterületi önkormányzati utak felújítására 15.000.000 
forint támogatást nyertünk, illetve pályázatot nyújtottunk be 
további út és járdafelújításra 59. 435.000 forint összegben a 
TOP keretében is, amely még nem nyert elbírálást. Az útfelújí-
tásokra, azok sorrendjére a támogatói döntés függvényében 
kerülhet sor, amely az Ibolya utcát, Dózsa utcát és a húsbolttól 
a buszmegállóig terjedő járdaszakaszt érinti.

Év végéig befejeződik az általános iskola energetikai 
korszerűsítése napelemes rendszer telepítésével, melyre 
12.730.000 forint támogatásban részesült Önkormányzatunk.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével együtt-
működve hamarosan megkezdődhet a csabrendeki zsidó 
temető kerítésének újjáépítése, melyhez 8.000.000 forint 
vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyertünk. 
A 2016-ban a Nemzeti Fejlesztési Programirodával, valamint 
több önkormányzattal közösen benyújtott pályázatunkat támo-
gatták, így a szennyvíztisztító-telep hidraulikai és biológiai 
kapacitás bővítésére több mint fél milliárd forintot tudunk 
költeni a közeljövőben. 

Az idei évben megújulhatott a Művelődési Ház nagytermé-
nek parkettája 956.818 forint költségvetéssel. A felújí-
tásra 375.000 forint támogatást ítéltek meg a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázaton.

Felújításra került Nagytárkánypusztán az orvosi rendelő, 
könyvtár és kápolna többfunkciós épület. A beruházás meg-
valósítására 1.860.362 forint összegű saját forrásból valamint 
egy Nagytárkány pusztához kötődő vállalkozó által nyújtott 
közcélú adományból került sor. 
Korszerűsödött a Csabrendek 916/33 helyrajzi szám 
alatti sportpálya is. Pályázati támogatást nyertünk egy 150 
férőhelyes mobil lelátóra, valamint 1 db eredményjelzőre. A 
beruházáshoz 1675 000 Ft saját forrást biztosítottunk.

Az augusztus vége szeptember elejei szélsőséges időjárás 
következtében megrongálódott 1500 hrsz-ú zártkerti földút 
helyreállítási költségeinek fedezetére vis maior támogatási 
igényt nyújtottunk be 5.216.293 forint összegben. 

Önkormányzatunk több éve sikeresen pályázik a Járási Start 
programokra, mely programelemekben olyan feladatok vég-
rehajtására kerülhet sor, melyekre támogatás nélkül nem 
tudnánk forrást biztosítani. Ezen túlmenően jelentős számú, 
– 2018-ban 29 fő – álláskereső közfoglalkoztatása valósul-
hatott meg ezekben a programokban. Településünkön a Járási 
Startmunka mintaprogramok keretein belül jelenleg 2 prog-
ramelemben folyik valamilyen értékteremtő tevékenység. 
Ezek a mezőgazdasági program és a belvízelvezési program 
összevontan a mezőgazdasági utak karbantartásával. Az idei 
évben a mezőgazdasági programelemen belüli állattenyésztési 
ágazat felszámolásáról kényszerültünk döntést hozni, tekintet-
tel arra, hogy a programelem fenntartása éves szinten mintegy 
5 millió forint többletkiadást jelent az önkormányzati költség-
vetésnek. Ehhez a negatív eredményhez az emberi erőforrás 
hiánya, illetve a meglévő emberi erőforrás nemtörődömsége, 
érdektelensége, lopások, alkoholizálás, munkamegtagadás  
nagyban hozzájárult. A jövőben olyan értékteremtő progra-
mokban kívánjuk csak a közfoglalkoztatást biztosítani, amely- 
nek önkormányzati sajátforrás költségigénye jóval mérsé-
keltebb, ugyanakkor garantálható a pozitív visszajelzés a 
lakosság részéről (pl. belterületi utak, mezőgazdasági utak, 
árkok karbantartása, stb.) 

Az Önkormányzat kapcsolata a szlovákiai Nagyfödémes 
településsel élő és rendszeres. A takarékos gazdálkodás je-
gyében a települések küldöttei az idei évben kisebb létszámmal 
vettek részt egymás hagyományos rendezvényein, ünnepein, 
de az idei évben kevesebb forrás jutott civil szervezeteink, ala-
pítványok támogatására is. Az egyházközséget 800.000 Ft-tal 
támogattuk. 

Községünkben az állami ünnepeken túl már hagyományossá 
váltak saját ünnepeink, amelyek az idei évben is megtartás-
ra kerültek, illetve kerülnek. Megemlékeztünk a nőnapról, 
a szép korúakról s a pedagógusokat, közművelődési szak-
embereket, szociális és egészségügyi dolgozókat, építőket, 
köztisztviselőket is köszöntöttük.

A képviselő-testület figyelemmel kíséri és megbecsüli a 
közösségért kiemelkedő tevékenységet végzőket, ezért ebben 
az évben is kitüntetéseket, elismerő címeket adományozott és 
más szervek által adományozott kitüntetésekre felterjesztési 
javaslatokkal élt. 

A jövő évi terveinket és elképzeléseinket továbbra is jelentősen 
befolyásolja, hogy milyen célokra írnak ki pályázatot és azok-
nak milyen lesz a támogatottsága. Szeretném, ha tovább foly-
tatódna a helyi utak felújítása, a bel- és csapadékvízelvezetés 
a település más területein is, illetve számos felújításra váró 
középületeinek is vannak. Ezen felül számtalan olyan dolog 
van még Csabrendeken, amely bizony-bizony megvalósításra 
vár, viszont nincs értelme a túlvállalásnak sem, hiszen rend-
kívüli helyzetek, jogszabályi változásokból eredő kötelezett-
ségek mind-mind menetközben átírják az életünket. Minden-
esetre képviselő társaimmal 2019-ben is azon dolgozunk, 
hogy minél több, a település érdekét szolgáló döntés valósul-
jon meg.

Turcsi József polgármester

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2018. évi munkájáról

Képviselő-testületünk az idei esztendőben is az elfogadott 
munkaterve alapján ülésezett, megtárgyalta a kitűzött napiren-
di pontokat, illetve igazodott a mindenkori aktuális kérdések 
és döntések szükségességéhez.
Bár még nincs vége az évnek, hiszen még két alkalommal 
ülésezünk, de az eddig eltelt időszakban összesen 19 alka-
lommal tartott ülést a képviselő-testület. A testület tagjai az 
önkormányzati munkát bizottsági tagokként is végzik, 14 al-
kalommal találkoztak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 9 
alkalommal az Ügyrendi Bizottság tagjai. A képviselő-testület 
eddig 137 határozatot hozott és 11 rendeletet alkotott. A Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság 108, az Ügyrendi Bizottság 20 
határozatával segítette elő a képviselő-testület döntéseit.

A testület működése, az ülések nyilvánossága a helyi lap által 
kínált folyamatos információkkal, a Csabrendek Nagyköz-
ség honlapján közzétett, valamint a Hivatalban fellelhető 
jegyzőkönyvekkel biztosított volt.  
Az idei évben is beszámoltattuk mindazon szervek vezetőit, 
akik a község lakosságával kapcsolatba hozhatók. Ezál-
tal bepillantást nyerhettünk a települési értéktár bizottság, a 
rendőrség, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás munkájába. 
Beszámoltak tevékenységükről a civil szervezetek. Az intéz-
mények mellett novemberi ülésünkön megvitatjuk a házi-
orvosok, a fogorvos, a védőnő, falugondnok beszámolóját. 
A polgármester évente beszámol a társulásokban végzett 
tevékenységéről. A jegyző évente ad tájékoztatást a hivatal 
munkájáról. 

A 2018-as költségvetés 1.249.349.990 forint forráslehetőséggel 
számol, melyből a működési bevételek összege 548.638.463 
forint. A kiadások tervezett irányzata a bevétellel megegyezik, 
ebből a működési kiadásokra 539.275.504 forint, tartalékra 
22.913.486 forint jut. A költségvetésben elsősorban a kötelező 
feladatok ellátására képeztünk előirányzatokat, de fedezetet 
biztosítottunk számos olyan önként vállal feladatra is, mint 
például önkormányzati lapkiadás, tanulmányokat folytató 
diákok támogatása, civil szervezetek támogatása, helyben 
történő vérvétel biztosítása stb. A lakosság teherbíró képes-
ségét figyelembe véve a Képviselő-testület a helyi adókat 
2018-ra sem változtatta, azaz 2012 óta adót nem emelt. Ennek 
ellenére még mindig sok,12.626.162 forint a kintlévőség. A 
tartozással rendelkezőknek első lépésként fizetési felszólítást 
küldünk.
A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása az Önkormány-
zat intézményein keresztül valósul meg. 

Az elmúlt évhez képest nem változott az intézményi struktúra. 
Természetesen továbbra is hatékonyan kell gazdálkodnunk ah-

hoz, hogy az intézményi hálózatot a már elért szinten tartsuk. 

Feladataink ellátásához ez évben is igyekeztünk kihasználni 
a központi költségvetés által biztosított pályázati lehe-
tőségeket. Szociális tűzifa biztosításához valamivel több, 
mint 3 millió forint támogatásban részesültünk. 2018. évi la- 
kossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésé-
re benyújtott pályázatunkra megítélt támogatás összege: 
19.400.800 forint. 7.885.539 forint összegben nyújtottunk be 
rendkívüli támogatásra igényt, amely még elbírálás alatt áll.

A település számos kihívás előtt állt ebben az évben és mind-
ez a költségvetésre is kihatással volt. A TOP-os pályázatok 
révén 212.240.770 forint fejlesztési pénzzel számolhattunk. 
Számolnunk kellett azonban azzal, hogy az eredeti pályázati 
összegekhez képest 20-30 százalékos a túlárazás, ezért a fej-
lesztések megvalósítása érdekében önkormányzati feladatellá-
táshoz nem szükséges ingatlanok értékesítéséről döntöttünk, 
valamint a költségvetésben fejlesztési hitelfelvételt jelöltünk 
meg. A saját bevételeket faértékesítésből is igyekeztünk növel-
ni.

2016. évben a belvízelvezetés területén meglévő hiányosságok 
felszámolására elkészíttettük a település belterületének csapa-
dékvíz-elvezetés korszerűsítése tanulmánytervét. Tekintettel a 
magas bekerülési költségre a korszerűsítés csak ütemezetten 
hajtható végre.  84.729.838 forint fejlesztési forrásból az idei 
évben megvalósult a bel- és csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítése-I. ütem Csabrendeken elnevezésű projekt. A projekt 
keretében a Bem, Csabi, Petőfi, Tárkányi utca csapadékvíz 
elvezetése került megoldásra. A beruházáshoz biztosított saját 
forrás összege 7.697.714 forint.
A rövidesen átadásra kerülő Magyar u. 4. szám alatti egész-
ségház felújítására 29.768.188 forintot költöttünk. Ezen felül 
a kialakított helyiségeket alapvető bútorzattal, eszközök-
kel láttuk el bruttó 1.875.906 forint összegben. A beruházás 
megvalósításához itt is saját erőt kell biztosítanunk 6.533.209 
forint összegben.  A fejlesztésnek köszönthetően az önkor-
mányzat által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellá-
tásokhoz (háziorvosi, fogorvosi védőnői ellátások) immár a 
lakosság egy helyen, és egy korszerűen felújított épületben 
juthat hozzá. 

Ez évi legnagyobb beruházásunk, a Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretében megvalósuló óvodabővítés, 
felújítás, amelynek a várható befejezési ideje a következő 
év tavasza. Hosszas előkészület után a munkaterületet vég-
re szeptemberben átadhattuk a közbeszerzésen nyertes ki-
vitelezőnek. A beruházás megkezdését az utóbbi években 
az építőiparban ugrásszerűen megemelkedett árak miatti tö-
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Máriapócsi zarándoklat
2018. 10. 12-13-án a Római Katolikus Plébánia szervezésében zarándokúton vettünk részt, 
melynek célja Máriapócs volt. Kora reggel indultunk a hosszú útra. Első állomásunk Nyír-
egyháza volt, ahol megtekintettük a Jósa András múzeumban található Munkácsy kiállítást. 
Ezután másfél órás szabad programként mindenki sétálhatott, ebédelhetett Nyíregyháza 
belvárosában.
Máriapócsra érkezve Ft. Bak Ádám diakónus fogadott bennünket, akit már többen is-
merősként üdvözöltek, hisz az atya volt templomunk búcsújának szónoka.
Elfoglaltuk szobáinkat a zarándokházban, majd plébánosunk misét mutatott be a fatem-
plomban, ami az első kis kegytemplom helyén épült fel, annak pontos másaként. A mise 
után Ft. Bak Ádám atya tárlatvezetésével megtekintettük a Bazilita rendházat, majd a ke-
gytemplomba vezetett bennünket, ahol ismertette a templom és a kegykép történetét. Va-
csorára nyírségi töltött káposztát készítettek nekünk a helyi szorgos asszonyok, mely után 
mindenki nyugovóra tért.
Másnap reggel 8 órakor Ádám atya misét mutatott be a kegytemplomban. Ezután „értet-
közés” következett, vagyis mindenki személyesen megérinthette a kegyképet. Reggeli után 
indultunk Nyírbátorba, ahol megtekintettük a Báthory István múzeumot és a mellette lévő 
Minorita templomot. Rövid séta után a régi gótikus katolikus templomot néztük meg, ami 
jelenleg a református egyház temploma.
Másfél órás út után Tokajba érkeztünk, majd a Breza pincészetbe vezetett utunk, ahol egy 
borkóstolóval egybekötött pincelátogatáson vettünk részt. 
Kissé fáradtan, de örömmel és élményekkel a szívünkben, kegyelmekben gazdagon tértünk 
haza.

Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia, Csabrendek

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az önkormányzati gyümölcsfel-
dolgozás kizárólag előzetes egyez-

tetés alapján lehetséges.
Kapcsolattartók: 

Mezei József 06-20/274-7304, 
Hegedüs Ákos 06-20/415-6796. 

Forduljanak hozzájuk bizalommal!

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, régi és új látogatókat közösségi intéz-

ményünk rendszeres foglalkozásairól. 

A foglalkozások nyilvánosak, életkornak megfelelően bárki csatlakozhat azo-

khoz. Mindenkit szeretettel várunk! 

Információ: 06-20/3880-989             M. Molnár Ildikó művelődésszervező 

Községi Művelődési ház és Könyvtár rendszeres foglalkozásai
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT

Délelőtti órákban
Óvodai 

foglakozások

Délelőtti órákban
Óvodai 

foglakozások

Délelőtti órákban
Óvodai 

foglakozások

Kéthetente 
9 órától 

Ringató foglalkozás

8 órától-11 óráig
Kid Dance

15 órától (minden 
páratlan héten)

Küzdősport 
gyerekeknek

15 órától (minden 
páratlan héten)

Küzdősport 
gyerekeknek

14 órától- 
Gyöngyfűző 
foglalkozás

16 órától
Gyerekjóga:
óvodások és 
kisiskolások

Minden hónap I. 
szerdáján,16 órától 
Nosztalgia Baráti 
Kör összejövetele

16 órától 
Maci olvasó Klub

16 órától
Kid Dance

17 órától
Foltvarró klub

17 órától
Felnőtt színjátszó 
csoport próbája

17 órától
Gyerekjóga:
bölcsődések

17 órától
Kid Dance

18 órától 19 óráig
Aerobic

18 órától 19 óráig
Zumba

18 órától 20 óráig
Felnőtt jóga

18 órától 19 óráig
Aerobik

18 órától 19 óráig
Kid Dance

Figyelem!
Csabrendek Nagyközség  
Önkormányzata széna- és 
szalma körbálákat értékesít. 
Érdeklődni a Közszolgáltató 
Szervezet irodájában lehet 
munkaidőben a 06-87/453-337 
vagy 06-20/239-3105.


