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Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Rózsaültetés

a 2019-ben született babáknak

Képen a 2019-es rózsaültetés boldog résztvevői
Május elején ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat. Ehhez a szép alkalomhoz már
hagyománnyá vált az Anyák hete rendezvénysorozatunk, többek között az ünnepélyes
rózsaültetés az előző évben született babák részére. Sajnos ez alkalomból programokat
nem szervezhetünk a vírus helyzetre való tekintettel, mindenki egészsége érdekében, de
a hagyományt ápolva, a csabrendeki Művelődési Ház dolgozói elültetjük a 2019 évben
születtet babák rózsáit – szám szerint 33. Majd a nehéz időszak elmúltával, reméljük minél
hamarabb találkozhatunk egy délutánra megszervezett piknikre, közös beszélgetésre,
játékra, mókára anyával-babával. És mindenki kedvére válaszhat a gyönyörű rózsák közül
melyre elhelyezheti a baba nevével ellátott szalagját és az emléklap is átadásra kerül.
Mindenkinek sok türelmet, kitartást a nehéz időszakban és nagyon jó egészséget kívánunk!
Burbácsné Horváth Andrea kulturális munkatárs

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük, az idei évben
született csabrendeki babákat:

Bakos Barnabást
Édesanyja: Fraller Judit
Bakó Hunort
Édesanyja: Svendor Edina
Sebestyén Adélt
Édesanyja: Trejer Barbara
Bittman Milánt
Édesanyja: Komán Adrienn

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Bogdán Milánt
Édesanyja: Bogdán Beatrix
Zelenka Noelt
Édesanyja: Reicz Klaudia
Tőtős Elődöt
Édesanyja: Könnyid Renáta

Sok boldogságot kívánunk!

Elkezdõdött…
Községünk központjában elkezdődött – az Árpád utca és Kossuth
utca egy részét érintő – ivóvíz
vezeték cseréjének kivitelezése.
A rekonstrukció forgalomkorlátozással jár, ezért kérjük, a közlekedés során a fokozott figyelmet
a balesetek elkerülése érdekében! A beruházást követően, az üllepedés
után lesz várható a fő út aszfaltozása. A felmerülő kellemetlenségek
miatt kérjük megértésüket!
A Magyar Falu Programban az Orvosi eszközök pályázat készítése
folyamatban van. Reméljük, hogy sikeres lesz a pályázat és az
új felszerelések minél előbb a Lakosság egészségének javítását
szolgálják!

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy az I. számú háziorvosi körzet helyettes háziorvosa
2020. április 2-től május 30-ig
dr. Vitus Ernő belgyógyász,
pulmonológus szakorvos.
Rendelési ideje átmenetileg:
Páratlan hét: Kedd: 16-18 óra,
Csütörtök: 16-18 óra
Páros hét: Csütörtök: 16-18 óra,
Péntek: 16-18 óra
Elérhetősége: 06-87/453-706,
101-es mellék
A hetek többi napján dr. Szentes
Márta háziorvos látja el a betegeket
rendelési idejében.
Elérhetősége: 06-87/453-706,
103-as mellék
A koronavírussal kapcsolatos
érvényben lévő szabályozások
értelmében panaszaikkal telefonon
érdeklődjenek!
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Molnár László polgármester

Gyászhír
2020. év február és április
hónapban elhunytak:
Csendes Károlyné (szül.: Bárány
Irma), Kovács Gáborné (szül.:
Veszeli Magdolna), Nagy Lajosné (szül.: Bebesi Erzsébet), Papp
Lászlóné (szül.: Pelikán Margit)

A hozzátartozók fogadják
őszinte részvétünket!

Felajánlás

A koronavírus elleni védekezés előre nem látott, plusz anyagi
terhet ró az Önkormányzatra, miközben a költségvetéséből
a saját bevételei közül a súlyadó – mintegy 7,5 millió forint
– elvonásra került a központi költségvetés támogatása
érdekében.
Jelen helyzetben döntött úgy a Képviselő-testület, hogy
lemond 3 havi illetményéről, hozzájárulva a helyi védekezés
anyagi terheihez. Az Alpolgármester saját illetményéből
100 ezer, a Polgármester pedig 200 ezer forint összeggel
egészíti ki a testületi tagok felajánlását. Az így felhasználható
összeg közel másfél millió forint. Bízunk a járvány mielőbbi
lecsendesedésében! Vigyázzunk egymásra!
Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező

Tisztelt Csabrendeki Lakók!
A koronavírus járvány idején életünk jelentősen megváltozott, de a mindennapi közösségi szabályok betartása továbbra is fontos
elvárt követelmény mindenkitől. Ehhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
Hivatalunkhoz az utóbbi időben több bejelentés érkezett, az ebtartás szabályainak megszegése, utcákon, közterületeken, szabadon
kóboroló kutyák miatt.
Mindezekkel kapcsolatban felhívom a településen élő valamennyi eb tartó figyelmét
az alábbiakra:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
193. §. /1/ bekezdése értelmében, aki a
felügyelete alatt álló kutyát
(1) a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja, szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető
táblát, szabálysértést követ el.
A szabálysértési bírság legalacsonyabb öszszege ötezer forint, legmagasabb összege
százötvenezer forint.
Fentieken túl az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
rendelkezései alapján
5. § (1) bekezdés az állattartó gondoskodni
köteles az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
Mindkét jogszabály pontos kötelmeket ír
elő, amelyek betartása minden kutyatartó
számára kötelező.
Egy másik ügy, amely folyamatos problémát
jelent az illegális hulladék lerakása, valamint

néhány ingatlan udvarán jelentős mennyiségű
szemét lom felhalmozása.
Az önkormányzat 2020. április 9. napjáig
engedélyezte, hogy a Csabrendek Tárkányi
utca végén (Vásár ér) zöld hulladékot lehessen elhelyezni. A hulladék lerakása ott, és
több más közterületen azóta is folyamatos.
Felhívom mindenki figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
értelmében tilos a hulladékot elhagyni,
– a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni,
kezelni.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben
a cselekmény akár szabadságvesztéssel is
büntethető. Ebbe a kategóriába tartozik a
saját udvarokon felhalmozott nagymenynyiségű szemét is az alábbiakat figyelembe
véve:
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.
évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében, aki arra a célra hatóság által
nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
Közösségi együttélésünk, mindennapi kapcsolataink alkalmával, (ami manapság korlátozott) fontos, hogy az alapvető együttélés
szabályait mindenki betartsa. A hivatal
általi kikényszerítés ezeket a viszonyokat
rontja, de mivel sok esetben nincs más
lehetőség ez szükséges.
Fentieket figyelembe véve a továbbiakban
minden tudomásunkra jutott esetben, mind
az ebtartás, mind pedig a hulladéklerakás
tekintetében a jövőben szigorúan fogunk
eljárni.
Kérem tájékoztatásom figyelembe vételét és
betartását.
Tisztelettel: Bali Tibor jegyző

