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Az adventi készülődés, a karácsonyi hangu-
lat kicsit megváltoztat bennünket és Csab- 
rendeket is. Jobban vágyunk a csendre, 
meghittségre, nyugalomra, a családunk 
melegére. Előtérbe kerülnek életünkben 
azok az értékek, amelyek a hétköznapi ro-
hanás közben háttérbe szorulnak. Tudato-
san figyelünk párunkra, gyermekeinkre, 
családtagjainkra, feldíszítjük, csinosítjuk 
otthonunkat. A tél növekvő sötétsége el-
len egyre több fénnyel vesszük körbe ma-
gunkat.

A magyar hagyományban a karácsony erő-
sen kötődik a téli napfordulóhoz. Ahhoz a 
naphoz, amikor leghosszabb az éjszaka és 
legrövidebb a nappal. Ekkor a sötétség az 
úr, ezért tartják az év legreménytelenebb 
időszakának is. Ilyenkor van a legnagyobb 
szükség a világosságra, amit minden földi 
eszközzel segíteni kell. Vasárnapról vasár-
napra több gyertyát gyújtunk meg az adventi 
koszorún és szívünkben is egyre növekszik 
a remény. Majd december 24-én éjjel szüle-
tik meg újra a fény, a Megváltó, a nappalok 

újra hosszabbak leszek, a világosság legyőzi 
a sötétséget. 
Régi szokás, hogy otthonainkban, közterek-
en, intézményekben karácsonyfát állítunk. A 
hagyományban a faállításra, mint az égi és a  
földi világ összekapcsolására tekintettek. 
Ilyenkor közelebb kerülünk az égiekhez, 
az égiek pedig eljöhetnek hozzánk vendég-
ségbe. A karácsonyfa így az életfát is szim-
bolizálja. 
Örüljük hát, hogy megszületik a Megváltó, 
visszaköltözik világunkba a reménye. Ezzel 
a beteljesedett boldogsággal üljünk a családi 
asztalhoz. 
Mindannyiunknak kívánom, hogy az ün-
nep elteltével se veszítsük el a lelkünkbe 
zárt karácsonyi fényt, a Betlehemi Lángot. 
Őrízzünk meg minél többet a magunkban 
az ünnepből, hogy átsegítsen a hétköznapok 
szürkeségén. 
Márai Sándor találóan fogalmazta meg:
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor 
ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodj belülről 
és kívülről. Felejts el mindent, ami a köz-
napok szertartása és feladata. Az ünnepet 

nem csak a naptárban írják piros betűkkel. 
Nézd az égieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi 
vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a külön-
bözés Az ünnep a mély és varázslatos rend-
hagyás.” 

Engedjék meg, hogy az év végéhez köze-
ledve, köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik egész évben segítették településünk 
működését, fejlődését és az önkormány-
zat munkáját! Köszönöm a lakosságnak a 
különböző társadalmi munkákban nyújtott 
támogatást és aktív részvételét!
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és 
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék 
meg örömüket szeretteikben, hogy a kará-
csonyt és az új esztendőt új szívvel és újult 
erővel kezdhessük építeni közösen.
A Képviselő-testület minden tagja és jó-
magam is Áldott, békés szeretetteljes 
karácsonyt és boldog új évet kívánok 
mindenkinek!

Molnár László polgármester

Községi Karácsonyi Ünnepség és Vásár
DECEMBER 22., VASÁRNAP
14 óra  Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és  

Molnár László polgármester köszönti a Lakosságot  
a községi Betlehemnél.  
Fogadjuk a Betlehemi Lángot 
Egyházközség Betlehemeseinek látogatása 
Felnőtt Színjátszó csoport előadása 
Karácsonyi Örömtánc

15:30 órától Kid Dance Egyesület karácsonyi gálaműsora

14-18  óra között  
Karácsonyi vásár a Községháza mögötti parkolóban

Sok szeretettel várjuk a falu Apraját és Nagyját a közös ünneplésre!
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Karácsonyi üzenet



NAPIREND ELŐTT 
Molnár László polgármester a lejárt határ-
idejű határozatok teljesítéséről, Menyhártné 
Tanai Edit, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettsége teljesítéséről tájékoztatta a 
megjelenteket.

NAPIRENDEN
Közmeghallgatás első részeként Csabrendek 
környezeti állapotáról kaphattunk tájékoz-
tatás, mint a települési környezet tisztasá-
ga, hulladékgazdálkodás, ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, 
levegőminőség, települési zöldfelületek és 
természeti környezet, energiagazdálkodás, 
zajvédelem. A polgármester elmondta, hogy 
a Közútkezelő Zrt. és a szomszédos telepü-
lések összefogásával szemétszedésre került 
sor a főút külterületi szakaszán.
A Közmeghallgatás második részeként az 
Önkormányzat gazdasági, vagyoni helyze-
téről röviden szólt csak az új polgármester. 
Leszögezte, hogy való igaz, hogy az Ön-
kormányzat ingatlan vagyona az elmúlt 
időszakban a pályázatok segítségével szá-
mos fejlesztésnek köszönhetően gyara-
podott, de a másik oldalról az is tény, hogy 
a fejlesztések megvalósítása több önkor-
mányzati ingatlan eladását, 22 millió forint 
hitel felvételét, valamint 35 millió forint 
céljellegű bevételi forrás átcsoportosítását 
tették szükségessé. Tehát mínusz 57 millió 
forint az az összeg, amit az elkövetkezendő 
2-3 évben az újonnan megalakult testü-
letnek kell kigazdálkodnia. Számos olyan 
követelésre, elmaradt befizetésre adta a 
jóváhagyást beiktatás óta Molnár László 
polgármester, amelyek jóval a választások 
előtt keletkeztek. A fejlesztések során felvett 
hitel, a betervezett, de elmaradt bevételek 
nagyban befolyásolhatják a jövő évi költ-
ségvetést. A nehézségek ismerete ellenére a 
Képviselő-testület a takarékos gazdálkodás 
szellemében, bizakodóan tekint az új év 
elébe.
A napirendi pontok közül elsőként Csab-
rendek Nagyközség Önkormányzatának 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rende-
lete felülvizsgálatára került sor, amelyre a 
választások során történt változások, a pol-
gármesterre átruházott hatáskörök módosí-
tása és az Önkormányzat alaptevékenységei 
változásai, elnevezések módosulásai miatt 
került sor. Az alakuló ülésen megválasztott 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság esetében 
Menyhártné Tanai Edit tag visszahívásra 
került, helyette külsősként Mezei József tölt 
be tagsági feladatot a jövőben. Mezei József 
személyére azért esett a választás, mert több 

cikluson keresztül ellátta már a pénzügyi bi-
zottsági elnöki feladatokat, így a bizottság 
új tagjait megfelelő szakmai hozzáértéssel 
tudja segíteni a döntéshozatalok során. 

A Belügyminisztérium döntése alapján Ma-
gyarország 2019. évi központi költségvetése 
terhére 2.763.50 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata részére, ami 128 erdei m3 
kemény lombos tűzifa mennyiségnek felel 
meg. A támogatás iránti kérelem kérhető 
a Hivatalban vagy letölthető a www.csab-
rendek.hu oldalról. Beadási határidő: 2019. 
december 20. A támogatás mértéke háztar-
tásonként eltérő lehet az egyéni rászorultság 
alapján. A tüzelőfa kiszállítására 2020. 
január folyamán kerül sor. 

Módosításra került Csabrendek és Környéke 
Szociális Társulás Társulási Megállapodása 
mivel két társult önkormányzat esetében új 
polgármester valamint helyettesítésükre új 
személyek kerültek megválasztásra.

Az évenkénti felülvizsgálatnak eleget téve 
sor került az ülésen Csabrendek Nagyköz-
ség Önkormányzata közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének felülvizsgála-
tára is.

A Képviselő-testület az Önkormányzati be-
vételeket érintő helyi rendeletekben (laká-
sok, helyiségek bérlete, köztemető díjai, 
közterület használat, helyi adók, házasság-
kötés) meghatározott díjak, adómértékek 
valamint a Bérleti és szolgáltatási díjak 
(földhaszonbérlet, területbérlet, bérleti és 
szolgáltatási díjak) felülvizsgálata során 
azok változatlanul hagyása mellett döntött. 

A közcélú szennyvízelvezető rendszer és 
szennyvíztisztító telep működtetésére új 
bérleti-üzemeltetési szerződés került jóvá-
hagyásra, mivel az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése során abban hiányosságokat ta-
lált.

Ékes Tamás Csabrendek, Nyíres puszta 5. 
szám alatti lakos termőföldek iránti vételi   
ajánlatának fordult a Testülethez. Kérelme 
egybehangzóan elutasításra került az önkor-
mányzati vagyon megtartása érdekében. 

Több éves hagyománya az Önkormány-
zatnak, karácsony előtt ajándékkal ked-
veskedik a 70. életévet betöltött személyek 
részére, irántuk érzett megbecsülése jelké-
peként. Az idei évben – az Erzsébet utalvány 
megszűnése miatt – ismét ajándékcsomag 
(4000 Ft/fő) kerül kiosztásra az érintettek 

részére a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai közreműködésével. 

A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú 
Alapítvány támogatási kérelme eluta-
sításáról döntött a Testület, mivel a 2019. 
évi ilyen célra felhasználható költségvetési 
keret már kimerült.

Nyirespusztán Gyalog Istvánné nyires-
pusztai lakos végezte el az egyes település-
üzemeltetési feladatokat közfoglalkoz-
tatottként november 23-i nyugdíjazásáig. 
Mivel ezen feladatok ellátására más alkal-
mas személyt nem talált a Testület, aki a köz-
munkaprogramban kijelölhető lett volna, 
Gyalog Istvánné megbízása mellett döntött, 
a külterületi lakott településrész további 
zökkenőmentes működés érdekében. 
Illés Krisztián lakásbérleti szerződésének 
meghosszabbításáról döntött a Képviselő-
testület újabb egy év időtartamra. 

Nádasi Istvánné lakásbérleti szerződése 
megszüntetésre került a hozzátartozók kéré-
sére a bérlő megromlott egészségi állapota 
miatt. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj pályázati felhívásra hat 
helyi tanuló pályázata érkezett be a Testület-
hez. A pályázati kiírás feltételeinek egy tanu-
ló nem felelt meg, így az ő pályázat elutasí-
tásra került. A sikeres pályázók egyöntetűen 
5000 Ft támogatásban részesülnek 10 hó-
napon át a 2019/2020 tanévben. 

Önkormányzati intézmények dolgozói-
nak jutalmazása minden év végén vitatott 
témakör. Az idei évben a Testület döntése 
alapján csak azok a dolgozók részesülnek 
jutalomban, akik egész évben az adott in-
tézményben dolgoztak és túlmunka esetén 
nem tudták szabadnappal kiváltani a túlórát. 
A képviselők azzal a kiegészítéssel hagyták 
jóvá a javaslatot, hogy a következő költség-
vetés készítése során felülvizsgálják a 
jutalmazottak körét, és akiknek a vezetője 
jónak látja, ők akár soron kívül is pénzbeni 
elismerésben részesülhetnek. 

A Képviselő-testület a munkatervének 
megfelelően megtárgyalta és elfogadta a 
Csabrendeki Általános Iskola 2018/2019. 
tanév munkájáról, a Mese-domb Óvo-
da és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év 
munkájáról, a Csabrendeki Közös Ön-
kormányzati Hivatal, a Közszolgáltató 
Szervezet, a közművelődésről, és a könyv-
tári szolgáltatás, a Tanyagondnoki Szol-
gálat, a Védőnői Szolgálat, az I. számú 
Háziorvosi Körzet, a II. számú Háziorvosi 
Körzet, a Fogorvosi Szolgálat 2019. évi 
tevékenységéről készült beszámolókat. 

Tájékoztató a Képviselõ-testület november 25-én 
közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülésérõl
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A Bakonyalja Barátai Egyesület, együttműködve a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparkot alapító és fenntartó Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal, idén ősszel projektet indított a zöldturizmus egyik ága, a geoturizmus fellendítésére a 
sümegi térségben. A projekt célja, hogy minél többen megismerkedjenek a környék páratlan földtani értékeivel, élő természeti és 
kultúrtörténeti kincseivel. Ennek jegyében idén ősszel geotúra-vezető képzés zajlott Csabrendeken, most pedig, szintén a projekt 
részeként, tanösvény kialakítására kerül sor a régi kőfejtőben. 
2020. január 18-án, szombaton (ítéletidő esetén pótnap: január 25.) hívjuk és várjuk Csabrendek lakosait a leendő Kőkatlan 
Tanösvény tereprendezési, cserjeirtási munkáinak közös elvégzésére! 
A közösségi megmozdulás során szeretnénk bemutatni a geopark szellemiségét, céljait, munkáját a csabrendekieknek, lehetőséget 
kínálva az együttműködésre, egymás jobb megismerésére. Találkozó a régi kőfejtő bejáratánál (Somos utca), reggel 9:00 órakor. 
Kérjük, hogy a részvételi szándékot szíveskedjenek jelezni Molnár Ildikó művelődésszervezőnél (mail: csabrendek.konyvtar@
gmail.com, telefon: 06 20 388 0989) január 15-ig. A programot sötétedés után a művelődési házban közös vacsora és vetített képes 
előadás zárja (ingyenes). Másnap az érdeklődők a környék élettelen természeti értékeit bemutató, 
vezetett geotúrán lehet részt venni, amely a munkálatokban segédkezők számára térítésmentes. 
További információk a Bakony–Balaton Geoparkról és a geotúrázásról: http://www.geopark.hu/

„A tanösvény az Agrárminisztérium Zöld Forrás Programja támogatásával valósul meg.” 

Geotúra tanösvény tisztítás  
közösségi összefogással

Idősek napközi otthona – igényfelmérés
2005. második felében átadásra került egy új épület – a település 
lakosai között csak régi pártházként emlegetett –, amely, mind 
helyiségbeli adottságaival, frekventált fekvésével, és a jelen törvé-
nyek által előírt akadálymentesített közlekedési lehetőségeivel 
biztosítja egy jól működő Idősek Klubja működtetését Csab-
rendeken. Úgy tudjuk, a régebbi időkben ennek nagyon szép 
hagyományai voltak, igény is volt rá, sajnos az elmúlt évtizedben 
nem mutatkozott kereslet az ellátásra. Az új képviselő testület 
szeretné ezt a jól működő hagyományt újjá éleszteni.

AMIT KÍNÁLUNK:
Szép külső és belső környezetben, akadálymentesített 
körülmények között tölthetik a település idősebb lakói a napjaikat.

Napi rendszerességgel 7-15 óra között 
• háromszori étkezést /költségtérítés ellenében/
• mosási
• tisztálkodási és egyéb higiénés lehetőséget
•  pihenési, TV nézési, igény szerinti szabadidős tevékenységet biztosítunk.

Rendszeresen programokkal kívánjuk színesíteni a mindennapokat, például:
• névnapok, születésnapok közös megünneplése
• a mindenkori ünnepeinkről való megemlékezés
• meghívott vendégek különböző műsorai
• beszélgetés, közös programok szervezése

Fel szeretnénk mérni az idős lakosság körében az igényeket, mindenkit szeretettel várunk, kérjük akár az érdeklődőket, 
akár hozzátartozóikat jelentkezzenek igényükkel a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetőjénél a 06 20 239 33 09-es telefonszámon.                                      Balázs Beáta Családsegítő Szolgálat
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2019. november 12-én délután Szent 
Márton napi népszokások elevenedtek 
meg a Művelődési házban.

A rossz idő ellenére is egy kis csapat 
elindult lámpácskáikkal az Óvodától a 
művelődési házhoz. Persze az eső soka-
kat elriasztott a felvonulástól, így ők köz- 
vetlenül a művelődési házunkban érkez-
tek. Kati óvónéni vezetésével mesével, 
játékokkal, tánccal, énekekkel tarkítottuk 
e napot. Az eső elvonultát követően egy 
közös kis felvonulásra indulva megcso-
dáltuk a máglya óriás fényjátékát az 

udvaron, ahol lelkes apukák katlanban főz- 
ték a finom teát apróságaiknak és a vendé-
geknek.
Ma méltó képen emlékeztünk meg e napról, 
mely egyben a vendégszeretet szimbólumává 
is vált, hiszen mint tudjuk a legenda szerint 
Szent Márton egy téli este egy nélkülöző 
koldussal találkozott, akit rablók fosztottak 
ki és vertek meg. Márton saját köpenyét 

kardjával kettévágta és egyik felét a koldus 
vállára borította. Jósága, szerénysége és 
önzetlensége által, Szent Márton így többek 
között a vendégszeretet szimbólumává vált.
S mit is kívánhatnánk mást, mint a ha-
gyományra épülő időjóslatot, mely szerint 
ha ködös Márton, akkor enyhe tél lesz. Ma 
este nagy köd volt, így talán nem lesz erős 
telünk.

Márton-napi lámpás felvonulás

2019. november 22-én Nagyfödémesre lá- 
togattunk a Borsos Mihály Alapiskola meg-
hívására, hogy mese- és műveltségi vetélkedő 
keretében találkozzunk a szlovákiai, magyar 
nyelvű testvériskola és a jánossomorjai álta-
lános iskola pedagógusaival és diákjaival. A 
kissé nyirkos őszi idő ellenére is kellemesen 
telt az utazás. Bár átléptük a határt, igazi 
kedves, magyaros fogadtatásban volt része 
kis csapatunknak. A testvériskola köszön-
tője után jókedvű beszélgetéssel, iskolák 
közötti tapasztalatcserével kezdődött a 
program. Az ebéd során megízlelhettük 
a jellegzetes knédlit, és indulhattak a vi-
dám, de helyenként alapos tudást igénylő 
vetélkedők. Az alsó tagozatosok csapata 
kedves, egyedi jelmezeikkel bűvölték el a 
résztvevőket. Felkészítő/kísérő Rádliné Pál 
Györgyi volt.
A felső tagozatosokat a hetedik évfolyamból 
Horváth Sára, Horváth Nóra, Torma Lau- 
ra Diána, a nyolcadikból Bakos Bettina, Réfi 

Márta és Szatmári Johanna képviselték. A  
változatos feladatok megoldása közben 
gyorsan repült az idő. A nagyfödémesi 
nevezetességek felismerése mellett irodal-
mi, angol nyelvi és játékos feladatok is 
színesítették a délutánt. A gyerekek meg-
tapasztalhatták, hogy a közös tudás és 
kulturális háttér mennyire összekovácsolja 
az embereket. Bár egymás számára kez-
detben ismeretlenek voltak a csapatok, 
mégis jó és biztonságos érzés volt szá-
mukra a közös tudásanyaggal találkozni. 
Tanulóink az 5. és 6. helyet szerezték meg 
a vetélkedőben. Felkészítő/kísérő Pásztor 
Ágnes volt. 

Köszönjük Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzatának, hogy támogatták utazásunkat, 
ismét egy hasznos, vidám programmal ör-
vendeztették meg a diákokat!

Mesevetélkedõ Nagyfödémesen 

Újra Galamb- és 
kisállat kiállítás 
Csabrendeken 
A csabrendeki Galamb-és 
kisállattenyésztő Egyesület 
2020. január 10-12-én rendezi 
meg hagyományos galamb-és 
kisállat kiállítását.
10-én pénteken, és 11-én 
szombaton 8-17 óráig,
12-én vasárnap, 8-15 óráig  
látogatható a kiállítás.
Az eseményt lezáró eredmény- 
hirdetés, díjkiosztó vasárnap  
15 órakor kezdődik.
A helyszín ezúttal is az Általá-
nos Iskola tornacsarnoka lesz. 
A szervezők, minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várnak!

Egy délután együtt  
– a Tér a fiataloké!
2019. December 30-án 14-24 
óra között a helyi Művelődési 
Házban
 
Ne csak az online térben ta-
lálkozzatok...
Töltsétek kellemesen, jó tár-
saságban a szünet egy napját…
Darts és pingpong egész dél-
után Film maraton – a Könyv-
tárMozi keretében!
UNO, Activity, Póker és egyéb 
izgalmas társasjáték...
Gyertek! Gyertek! 
(Várjuk támogatók, önkéntes 
segítők jelentkezését a 06 20 
388-0989 telefonszámon!) 

Köszöntés

Baráth Ferencné született Pordán Erzsé-
betet köszöntöttem fel december 6-án 91. 
születésnapja alkalmából Csabrendek Nagy- 
község Önkormányzata képviseletében.

Mai világunkban egyre inkább ritkaság 
számba megy, ha valaki ilyen szép kort 
ér meg. Erzsi néni a Jó Isten segítségével 
erőben, egészségben ünnepelheti újabb élet-
évének betöltését, pedig nehéz, dolgos éve-
ket tudhat maga mögött. Ajándék lehet ez 
az égiektől szorgalmáért, kitartásáért, ami 
egész életét jellemezte.

Magam és a csabrendeki lakóközösség nevé-
ben őszinte tisztelettel nyújtottam át közsé-
günk egyik legidősebb lakosának járó aján-
dékosarat és virágcsokrot. Az ünnepeltnek 
ezúton is további jó erőt és egészséget kívá-
nok szerető családja körében!

Molnár László polgármester



CSABRENDEKI HÍRHARANG2019. December8

Idõsek köszöntése

„Minden ország jövőjét a gyermekek bi-
ztosítják. Az idősek pedig olyan bölcses-
ség birtokában vannak, amelyre az egész 
társadalomnak szüksége van.”

2019. november 19-én kedden délután 
tartottuk az Idősek Napját a csabrendeki 
művelődési házban.
Miért is fontos eme ünnep? Molnár László 
polgármester szívélyes köszöntőjében fel-
idézte az ünnep eredetét és azt, miért is kell 

nem csupán e napon tisztelnünk az időseket.
A régebbi időkben az idős emberek tisz-
telete természetes volt, hiszen együtt élt a 
nagy család apraja-nagyja. Az idősek tör-
téneteket meséltek, melyek örök emlékként 
megmaradtak a gyermekek emlékezetében. 
A család tagjai dolgoztak, ők otthon főztek, 
és várták haza a gyermekeket. Milyen 
nagyszerű lehetett így élni, ebből adódóan 
az idősek tisztelete természetes volt a csa-
ládban és nem csak ott. Később az idősek 

is tovább dolgoztak, így már nem tudták a 
gyermeket várni otthon, majd később a mi 
világunkban pedig egyre kevésbé élnek 
együtt a családok. Szétváltak az emberi 
kötelékek, és a munka világába beletemet-
kezve észre sem vesszük, hogy folynak ki 
kezeink közül a valódi emberi kapcsola-
taink, melynek talpkövei a saját szüleink, 
nagyszüleink.
Ma ezen a napon Csabrendeken őket ün-
nepeltük. Vigyázzunk rájuk, és tiszteljük 

őket, mert egykoron ők járták a mi utunkat 
és ők alapozták meg a mai életünket.
A délutáni szórakozásról Debrei Zsuzsanna 
és Hertelendi Attila, a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház színművészei gondoskod-
tak, akik operett és retró slágerekkel csaltak 
mosolyt az arcokra. A műsort követően a 
polgármester úr tájékoztatást adott a telepü-
lés tervezett fejlődését illetően, melyben ak-
tív szerepvállalóként számítanak az idősek 
tudásra, tapasztalatira, ötleteire is.

Újévi gyalogtúra
2020. jan. 4., szombat 

Szeretettel várjuk a természet 
kedvelő, kirándulni vágyó 
lakosságot az új év első szom-
batján, hogy együtt járjuk 
be szép hegyközségünket 
egészen Sümeg határáig. 
Gyülekező:  
a Művelődési Háznál
Indulás: 13 órakor 
Utunk során betérünk a 
Rendeki Levendula Farmra 
és Hoffman Tamás borász 
pincéjéhez, ahol lesz 
lehetőség forró italok és 
kézműves termékek vásár-
lására. 
Tartsatok velünk!

Gólyahír 
Szeretettel köszöntjük, 

2019. év novemberében  
született csabrendeki babákat: 

Sági Gyula Zénót
Édesanyja: Bíró Judit

Hegedűs Andrást
Édesanyja: Tálas Veronika

Róka Béla Dánielt
Édesanyja: Dakó Beáta

Bekő Bíborka Veronikát
Édesanyja: Bódis Veronika

Sok boldogságot, erőt,  
egészséget kívánunk  
az egész családnak!


