CSABRENDEK
Csabrendek a Bakony utolsó nyúlványán a 374 méter magas Csúcsos-hegy lábánál fekszik.
A nagy kiterjedésű községet az „Öreg-hegy” mint egy ölelő kar tavasszal virágzó pompájával,
ősszel ezerszínű szépségével fogja körül. Az örökké zöldben ékeskedő fenyvesei pedig egész
évben melegséggel töltik el a vidéken élők szívét.
Csabrendek ősi település, már a kőkorszakban is éltek emberek a Csúcshegy lejtőjén, amikor
a mélyebben fekvő részeket még tenger borította. A község neve Rendek, vagy ahogy
eredetileg ejtették Rennek, Rednek szintén szláv eredetű. Jelentése: vörös érc (a bauxittól
vörösre festett földre utal).
A mai Csabrendek három faluból alakult ki: Rendek, Al-Csab és Fel-Csab vagy
Szentistváncsab. A török megszállást követően a három falu népe Csabrendek néven alapított
új községet. Az észak-magyarországi tót, cseh, lengyel és morva telepesekkel népesített falu
lakosainak nagy része mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott.
Gazdag kastélyépítészete a barokk kor eredménye, amikor a sümegi püspöki udvar
környezetébe került nemesség itt igyekezet a maga és családja számára birtokot szerezni. A
Bogyayak, Barczák, Oszterhuberek, Feketék, Hátzkyak barokk kori kastélyai, illetve kúriái
műemlékvédelem alatt állnak. A késői barokk Fekete-kastély 1790 körül épült, majd 1816-ban
klasszicista stílusban átalakították. A kastély tulajdonosa Fekete János volt, aki a magyar
felvilágosult irodalom kiemelkedő alakja.
A települést 1870-80-as években a Bakony utolsó nagy legendás betyárvezérének, Savanyú
Jóskának látogatása tette nevezetessé. A település ma közigazgatási központ. Épített egyházi
(templom, kápolna, templomromok) és világi (kastélyok, kúriák) emlékei, természeti kincsei
(bővízű források és csermelyek, szőlőhegy, erdőségek), valamint kitűnő földrajzi fekvése teszi
vonzóvá Csabrendeket mindenki számára.

LÁTNIVALÓK, ÉRDEKESSÉGEK
KÖZSÉGHÁZA
Csabrendek szívében helyezkedik el impozáns, felújított épületével az Önkormányzati Hivatal
és a Községi Könyvtár és Művelődési Ház. A régmúltban is itt volt Csabrendek legfontosabb
helye, ugyanis évszázadokon keresztül itt elégítette ki egy, a még a római időkben épített kút
a lakosok vízszükségletét. A Községháza a régi Barcza-kastély lerombolt épülete helyén
található. Á Barcza-kastélyt olasz tervezők tervezték, és kőművesek építették, amely sajnos
ma már nem látható. A Községháza felső szintje ma „Öreghegy Vendégházként" várja
vendégeit. Az épület mögötti parkosított terület, a Barcza-kert kitűnő lehetőséget biztosít a
pihenésre vagy a sportolni vágyók számára, valamint a különböző szabadtéri rendezvények
lebonyolítására.

FEKETE KASTÉLY
A késő-barokk Fekete-kastély 1790 körül épült, majd 1816-ban klasszikus stílusban
átalakították. A kastély tulajdonosa Fekete János volt, aki a magyar felvilágosult irodalom
kiemelkedő alakja. A Fekete-kastélynak néphagyományban őrzött legendája szerint, Fekete
gróf Jelasich horvát bánnal adósságba keveredett. Kölcsönt vett fel, amelyért zálogba adta
csabrendeki birtokát. A záloglevél pontosan megjelölte mikor, melyik napon kell visszafizetnie
az adósságot. Fekete János gróf a meghatározott napon elküldte tiszttartóját a zálogpénzzel,
csakhogy a kölcsönt adó uraság fondorlatosan elébe küldte egy emberét azzal a céllal, hogy
letérítse fontos útjáról. Becsalta egy út menti fogadóba, ott megvendégelte, s valószínű, hogy
le is részegítette. Eszmélése után a tiszttartó felkapott lovára, hogy küldetését teljesítse,
vágtatott Csabrendek felé, de amire megérkezett, beesteledett. Régen túljárt már a megadott
határidőn, így a pénzt nem vették át tőle. Fekete grófot nagyon bántotta, hogy elvesztette
birtokát, s az a szóbeszéd járta, hogy még halála után is visszajárt. Fekete lován ülve,
szellemlovasként vágtatott végig a kastély bástyáin és ijesztgette az új tulajdonost és annak
háznépét.

SZENT LŐRINC RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
1785-97 között épült római katolikus templom későbarokk stílusban Szt. Lőrinc vértanú
tiszteletére, de az első csabi templom védőszentjének, Szent Istvánnak a képét is elhelyezték
a főoltár felett. Mellette fa harangláb állt. Első jelentősebb felújítására az 1885. június 4-én
pusztító tűzvészt követően került sor. A „Templom-dombon” tiszta időben láthatjuk a Kőszegihegységet, vagy akár az Alpok vonulatait. A Templom téren látható az Óvoda, a Plébánia
épülete is, illetve a két világháború áldozatainak tiszteletére emelt Hősök emlékműve.

SZENT CECÍLIA KÁPOLNA
1760 körül épült barokk stílusban, kifejezetten e kornak kúriatípusa. Ekkor még Bogyay
birtokként szerepel. A helyiségek un. teknőboltozatának freskóit az országszerte ismert
Kernstok Károly készítette a XIX. század végén.
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