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CSABRENDEKI

NAPIREND ELŐTT Molnár László polgármester a lejárt határidejű határozatokról tájékoz-
tatta a jelenlévőket.
NAPIREND:
• Elfogadásra került Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése. 
 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi 
 a) Pénzforgalmi bevételek összegét 627 741 400 forintban,
  aa) Működési bevételek összegét 501 820 400 forintban,
   aa1) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 286 579 400 forintban,
     aa2) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össze-

gét 69 146 000 forintban,
   aa3) Közhatalmi bevételek összegét 73 390 000 forintban, 
   aa4) Működési bevételek összegét 72 621 000 forintban,
   aa5) Működési célú átvett pénzeszközök 84 000 forintban,
  ab) Felhalmozási bevételek összegét 125 921 000 forintban,
    ab1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

összegét 76 289 000 forintban,
   ab2) Felhalmozási bevételek összegét 57 790 000 forintban,
  ab3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 842 000 forintban,
 b) Pénzforgalmi kiadások összegét 947 150 136 forintban,
  ba) Működési kiadásokat 535 642 000 forintban
   ba1) Személyi juttatásokat 236 866 000 forintban,
    ba2) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 41 686 000 

forintban,
   ba3) Dologi kiadásokat 152 656 000 forintban,
   ba4) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 600 000 forintban,
   ba5) Egyéb működési célú kiadásokat 97 834 000 forintban,
  bb) Felhalmozási kiadásokat 97 578 000 forintban,
  bb1) Felhalmozási költségvetés beruházások 74 292 000 forintban,
   bb2) Felújítási kiadásokat 22 919 000 forintban,
   bb3) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 367 000 forintban,
  bc) Tartalék összegét 313 930 136 forintban, 
 c) Pénzforgalmi működési hiányát 33 821 600 forintban állapítja meg.

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
január 30-i nyilvános ülésérõl

Kéri János: 

Nőnapi köszöntő 
 

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,

A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,

Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testülete és magam nevében 

ezúton is sok szeretettel 
köszöntjük a község  

hölgy lakosait. 

Molnár László  
polgármester

Folytatás  
a 2. oldalon.

NŐNAPI AJÁNDÉKMŰSOR 
2020. március 8-án vasárnap 17 órai kezdettel 

a csabrendeki Művelődési Házban „Fülembe csendül egy nóta még...” 
- magyar dallamok, zenei gyöngyszemek címmel

Nőnap alkalmából köszöntőt mond: Molnár László polgármester
A műsor előadói: 

Valter Ferenc – a Magyar Állami Operaház magánénekese
Spengler Krisztina – zongoraművész

Sebestyén Bernát – a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatója
Szeretettel várjuk az asszonyokat, leányokat  

és kísérőiket egyaránt!
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 (2) A Képviselő-testület az Önkormány-
zat pénzforgalmi működési hiányát belső fi-
nanszírozással 33 821 600 forint összegben 
a költségvetési maradvány működésű célú 
igénybevételével biztosítja.
 (3) A Képviselő-testület a 2020. évi  
felhalmozási hitel visszafizetés összegét  
7 250 000 forintban állapítja meg.
• Módosításra került a szociális, gyer-
mekvédelmi és a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 10/2018. (VI.4.) 
önkormányzati rendelet a bölcsődei ellátás 
térítési díjának megállapítása miatt. A térí-
tési díj 0 Ft, de a díj megállapítása kötelező 
érvényű az Önkormányzat esetében.
• A Csabrendek és Környéke Szociális 
Társulás által biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, azok igény-
bevételének rendjéről, a fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 5/2017. (II.16.) 

önkormányzati rendelet módosításra került 
a szociális étkeztetés térítésének változása 
miatt. 2020. március 1-jétől az étkezés térí-
tési díja 1000,- Ft/adag.
• Csabrendek nagyközség polgármestere 
részére az Cafetéria éves keretösszeg bruttó 
200.000,- Ft összegben került megállapítás-
ra.
• Csabrendek Széchenyi tér 10-11. szám 
alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződést jóváhagyta a Képviselő-testület. 
Az ingatlant Németh Krisztina vásárolja 
meg 10.000.000,- Ft-ért. A vevő nyilatko-
zott arról is, hogy a jelenlegi bérlők részére 
a jövőben is biztosítja a lakhatást bérleti 
szerződés keretében. 
• 1400/17 hrsz telek vásárlása iránti kérel-
met elutasította a Testület, mivel ez a telek 
a vásárló esetében már a második lett volna 
a lakóparkban. Az Önkormányzat a fiatalok 
helyben tartása, a lakosság szám növeke-

dése miatt az első telket vásárló személyek 
számára kívánja fenntartani a meglévő – 
utolsó szabad telket.
• Pupp Gyuláné lakásbérleti (Kossuth 
u. 13.) viszonyának meghosszabbításáról 
döntött a Testület 2020. november 30-ig.
• Decemberben kiírásra került az ál-
láspályázat a művelődésszervező munkakör 
betöltésére. A benyújtási határidőig egy 
pályázat érkezett be. Mógerné Molnár Ildikó 
pályázatát elfogadta a Testület, tehát február 
1-jétől ismételten ő végzi a közművelődési 
szakfeladatokat.
• Elfogadásra került az ülés során az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék kezelési Önkormány-
zati Társulás 2019. évi tevékenységéről ér-
kezett beszámoló.
• Elfogadta a Képviselő-testület a polgár-
mester 2019. évi szabadság igénybevételéről 
készült előterjesztést.
A Képviselő-testület a következő nyilvá-
nos ülését február 27-én, csütörtökön 17 
órakor tervezi a Községháza tárgyalóter-
mében. Számítunk az érdeklődő lakosság 
részvételére!

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
Önkormányzat felszámolja a Tárkányi utca végén, a 
„Vásártéren” kijelölt ágak elhelyezésére kijelölt lerakót. 
A korábbi vezetés azzal a céllal jelölte ki lerakónak 
a területet, hogy a lakosság által levágott ágak, 
kivágott fák ott összegyűjtve, ledarálás után a helyi 
közintézményeket fűtő biomassza kazánokban kerüljön 
elégetésre, ezáltal felhasználásra. Sajnos a jó ötlet nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a terület 
közben a község csúfjává, közönséges szemétlerakóvá 
vált. Az ott található zöldhulladék felhasználásra, a 
többi elszállításra kerül, hogy megszűnjön a falu végi 
szeméttelep. Ezúton kérjük, hogy a későbbiekben senki 
se helyezzen el ott semmilyen jellegű hulladékot, amire 
a kihelyezett táblák is figyelmeztetik a lakosságot.

• Zöldhulladék elszállítására tavasztól újra konténerek 
kerülnek kihelyezésre az alábbi időpontokban és 
helyeken, amelyeket a lakosság térítésmentesen 
igénybe vehet.
Április 11., Május 9., Június 13., Július 11., Augusztus 8., 
Szeptember 12., Október 10., November 14.
A konténerek az Ibolya utca végén az üveg szelektív 
hulladékgyűjtő mellett és a Magyar utca tetején a 
háromszög alakú közterületen kerül kihelyezésre a fenti 
napokon 7-18 óra között. 
-  Önkormányzati rendelet szabályozásának megfelelően 

egyéb növényi hulladék égetésre van lehetőség 
minden hét szerda, péntek, szombat napjain 10-20 óra 
között megfelelő légköri viszonyok mellett.

-  Szelektíven gyűjtött műanyag, fém, papír hulladékot 
minden hónap második csütörtöki napján szállítják el, 
amennyiben a megfelelő hulladékgyűjtő zsákokban 
kihelyezésre kerül.

-  Üvegek szelektív gyűjtésére alkalmas konténerek 
találhatók a településen a Kinizsi utca elején, az Ibolya 
utca – Hóvirág utca találkozásánál és a Petőfi utcában 
a Silver büfével szemben.

-  Használt elemek és e-kütyük leadására az általános 
iskolában tanítási időben van lehetőség.

-   Elektronikai hulladékgyűjtés is minden évben 
megszervezésre kerül az iskola által.

-  Építési törmelék – a polgármesternek tett jelzést 
követően – a Tomsztella Kft. által működtetett lerakón 
lehetséges, amely a Nyirespusztára vezető út mellett 
található.

-  A községben lomtalanítás lesz március 9-én a 
korábbi évhez hasonló módon, amelyről az NHSZ Kft. 
tájékoztatja a Lakosságot. 

-  A község bel-és külterületeinek megtisztítására évi két 
alkalommal önkéntes szemétszedési akció hirdetését 
tervezi az Önkormányzat.

A fenti lehetőségek számba vételével láthatjuk, hogy 
az Önkormányzat mindent meg tesz annak érdekében, 
hogy a hulladékok ne az utak szélére, erdők mélyére 
kerüljenek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tudatos 
odafigyeléssel, a felkínált ingyenes lehetőségek 
maximális kihasználásával óvja saját környezetét, 
védje községünk tisztaságát!

HULLADÉKLERAKÁS, LOMTALANÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
január 30-i nyilvános ülésérõl
Folytatás az 1. oldalról.

A helyi Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde 
életében már hagyománnyá vált, hogy 
jótékonysági bált szervezzünk egy nemes 
cél érdekében. Ez idén sem alakulhatott 
másképp, ami 2020. február 1-jén került 
megrendezésre és bízunk benne, hogy a 
jövőben is sikerül népszerűvé tenni e szép 
alkalmat.
Ezúttal az Arany Oroszlán Vendéglő biz- 
tosított helyet a rendezvény lebonyolításá-
hoz. Nagy örömmel szolgált, hogy sok 
ismerőst köszönthettem visszatérő vendég-
ként, de legalább annyira jó érzés volt látni 
körünkben az első alkalommal bálozókat 
is. A köszöntő után Molnár László polgár-
mester úr üdvözölte a vendégeket és 
kívánt mindenkinek kellemes szórakozást, 
majd azt követően kezdődött a vacsora, 
amelyet mint minden évben Szabó József 
és kedves családja biztosított számunkra, 
a tőlük megszokott kiváló minőségben. 
A vacsorát követően a jó hangulatról a 
Kobor Band zenekar gondoskodott. Az este 
folyamán vendégünk volt Havasi Gábor 
Tapolcáról, aki önzetlenül ajándékként adta 
nekünk színvonalas zenés műsorát, ezzel 
támogatva óvodásainkat. Miután elfogytak 
a zsákbamacskák, elkezdődhetett a tom-

bolajegyek árusítása. A tombolasorsolás a 
bálok elengedhetetlen része, ahol rengeteg 
értékes nyeremény talált gazdára a 
támogatók jóvoltából. Fődíjként egy 30.000 
Ft értékű vásárlási utalványt sorsoltunk 
ki, mely bármelyik Tesco áruházban levá-
sárolható.
Bevételünk összesen: 335.000 Ft lett, melyet 
gyermekek játékkészletének, az intézmény 
felszereltségének bővítésére dekorálására, 
a csoportszobák otthonosabbá tételére, az 
udvar virágosítására kívánjuk fordítani. 
Szeretnék köszönetet mondani a Szülői 
Munkaközösségünk valamennyi tagjának 
a szervezési munkákban, előkészületekben 
és a rendezvény lebonyolításában. Nagy 
összefogásra lelkesedésre volt szükség, hi-
szen a szervezéshez gyűjtéshez, munka 
energia és idő szükségeltetett.
Szeretnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik bármilyen módon hozzájárultak 
rendezvényünk sikeréhez, legyen az anya- 
gi támogatás, tárgyi felajánlás vagy segítő 
szorgos kéz. Remélem mindenki jól szó-
rakozott és jövőre is találkozunk!
Támogatóink: Arany Nikolett, Aranytű 
méteráru Sümeg, Bagi Ádám Atya, Bakos 
szerelvénybolt, Bakos-Méz, Baráth Lajos, 

Barta Gábor, Bartáné Hugi, Belvárosi Pékség 
Sümeg, Bódainé B. Judit, Boldogfa Kft., Bors 
József, Budmil sportbolt Sümeg, Bujtor Zoltán, 
Csabtex Ruházati Szövetkezet, Csendes 
Zoltán, Csicsis Fotó Sümeg, Csillag Patika 
Sümeg, Darvastó Fővárosi Önkormányzat 
Foglalkoztató Intézete, Dormán Klaudia-
Avon koordinátor, Dr. Gyarmati Csaba, 
Dr. Szakács Imre, Fabriczius Antal, Fekete 
Tibor, Feketéné Capári Szilvia, Flórián 
Virágsarok, Garabics Péter, Gyalog Zoltán, 
Héliosz Fűtéstechnika Sümeg, Hoffman 
Tamás-Hoffman  Pincészet ,  Horváth 
Adrienn-Fodrászat, Illés Róbert, K&H Bank 
Sümeg, Kínai Áruház Sümeg, Könyvesbolt 
Sümeg, Kulics Katalin, Menyhártné Tanai 
Edit, Metrical Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. Sümeg, Mezei József, Mógerné Molnár 
Ildikó, Molnár László, Molnár Petra, Németh 
Zsuzsanna, Piroska ABC, Ruska István, 
Sportház Tapolca, Stefa-Vill, Szépítőudvar 
Kft.-DIEGO Sümeg, Tanai István, Tanai-Kis 
Ilona, Viktória Szépségszalon. 

Köszönjük szépen mindenkinek!!!
 

Burbácsné Horváth Andrea 
SZM elnök

Óvodai Jótékonysági Bál

Csabrendeken 2020. január 18-án szombaton nem kevesebb mint 60 (!) önkéntes vett részt a leendő Kőkatlan tanösvény leglátványosabb 
megállóhelye, a faluszéli felhagyott kőfejtő megtisztításában. Igazán inspiráló volt látnunk a lelkes résztvevőket, a sok mosolygó 
arcot – és hallanunk a „ha összefogunk és 
megmozdulunk, közösen *tényleg* bármit meg 
tudunk csinálni!” tartalmú megállapításokat... 
Nagy köszönet jár az önkormányzatnak, 
amelynek vezetői, képviselői és dolgozói 
(közösség)szervezési, munkavégzési és ven-
déglátói oldalról is a maximumot nyújtották. 
Legnagyobb létszámban a csabrendeki polgárok 
vették ki részüket a munkából, de nagy öröm 
volt számunkra ismét találkozni itt geotúra-
vezetőkkel, Geopark Partnereinkkel is! A 
legutóbbi képzésünkhöz kapcsolódó tanösvény 
kialakítása az Agrárminisztérium Zöld Forrás 
pályázata támogatásával valósul meg, amelyet a 
Bakonyalja Barátai Egyesület nyert el. 

Bakony-Balaton Geopark

Kõfejtõ közösségi tisztítása 

ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ
Óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontja: 2020. április 29-30-án 8:30 órától 16:00 óráig

Nyári zárva tartás időpontja: 2020. augusztus 3-19.
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Kenyeres Károly 40 év egyesületi 
Judi Lajos 40 év egyesületi 42 év szövetségi munkáért
Németh Tibor 37 év egyesületi munkájáért
Oszkai István 34 év egyesületi munkájáért
Réfi János 32 év egyesületi munkájáért
Oszkai Attila 32 év egyesületi munkájáért
Karácsony Zoltán 20 év egyesületi munkájáért
Karácsony Attila 15 év egyesületi munkájáért
Simon Tamás 15 év egyesületi munkájáért
Kiállítási eredmények, kiváló minősítést elért egyedek oklevelet, 
a fajtagyőztes címet elért egyedek tenyésztői oklevelet és díszes 
serleget vehettek át Németh Tibor elnöktől, Réfi János titkártól, 
Molnár László polgármestertől. Díjak átadása után Molnár László 
polgármester kért szót, ígéretet tett miután megismerte az egyesület 
munkáját, értékteremtését, nem zárkóznak el a támogatástól. 
Reméljük valóra fog válni. Majd megköszönte a meghívást. 
Németh Tibor elnök biztató és köszönő szavaival zárult ren-
dezvényünk. Hívjuk és várjuk tenyésztőtársakat, látogatókat az el-
következő kiállításunkra is.

Galambtenyésztő Egyesület vezetősége 

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte 
a csabrendeki Galamb- és Kisállattenyésztők 
Egyesülete 2020. január 11-12-én megrendezett 
immár 37. kiállításán.
Réfi János egyesületi titkár bevezető köszön-
tőjével kezdődött. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy újból megszervezhettük e színes ren-
dezvényt, mivel az elmúlt esztendőben erre 
technikai okokból nem kerülhetett sor. Idei 
kiállításunk a 37., azért is különösen fontos 
számunkra, mert egyesületünk ebben az év-
ben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. 
Tiszteletbeli elnökünk, Könnyid István fára- 
dozásának köszönhetően jött létre a csabren-
deki Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 
1979-1980-ban,mind a mai napig végezzük a 
kisállattenyésztéssel kapcsolatos feladatainkat, 
szervezzük a közösségi rendezvényeinket. 
Köszönet érte az alapító elnöknek, alapító 
tagoknak! Itt és most azonban elsősorban 
sikereinket szeretnénk megmutatni, a tenyésztői 
munka, a kitartó türelem eredményét, amely tenyészállatainkban 
testesül meg. Akik érintettek valamilyen szinten e téren, azok 
mindig várják az éppen aktuális kiállítások megnyitását. Nem 
csupán a látvány szépsége vonzza az embereket, hanem a szakmai 
beszélgetések, baráti kapcsolatok felfrissítésének lehetősége is. 
A ketrecek függvényei azonban azt is jelzik, hogy a kiállításon 
a bírálók komoly szakmai véleményeket fogalmaznak meg. 
Bírálatuk, értékelésük segíti tenyésztői munkánkat, iránymutatást 
ad a jövőre vonatkozóan. Idei kiállításunkon a bírálói feladatokat 
a bírálótestületből dr. Pintér József Zsolt, a Magyar Galamb- és 
Kisállattenyésztők Országos Szövetségének elnöke, továbbá Futó 
Gábor, Rácz János, Horváth Csaba, Péntek László és Rajna István 
végezte. Köszönjük felelős munkájukat, örömünkre szolgált. Meg-
tekintette kiállításunkat az óvoda összes csoportja és az iskola 
minden osztálya a tanárokkal közösen. A kiállított állomány igen 
jónak mondható, az országos átlagot meghaladja.430 db egyedből 
45 egyed kapott valamilyen díjat, ami 10-11% között van. 30 
egyed kiállítási fajtagyőztes díj, 15 egyed tiszteletdíj. 2 fő fiatal 
tenyésztő kapott felajánlott különdíjat. Rendezvényünk tükrözte 
az egyesületben folyó magas szintű munkát. Ma már elértük, 
hogy egyesületünket az egész országban ismerik. Észak-Nyugat 
Dunántúlon az elsők között van többek között, mint Székesfehérvár, 
Győr, Sopron, Pápa. Rendezvényünk vasárnap január 12-én 14.30 
órakor kezdődő ünnepélyes díjkiosztóval zárult, melyen Réfi János 
köszöntötte a megjelent tenyésztőket,látogatókat. Külön köszöntötte 
a meghívott vendégeket: Molnár László Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata polgármesterét, Hoffman Tamás alpolgármestert, 
Mógerné Molnár Ildikó képviselőt, Gősi Zoltán iskolaigazgatót, 
Mezei József Közszer igazgatót. Köszönetünket fejezzük ki az 
elmúlt idők támogatóinak: Turcsi József Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata volt polgármesterének, Mezei József igazgató 
úrnak, a Közszolgáltató Szervezetnek, Gősi Zoltán Általános Iskola 
Igazgatójának, Kókusz Kft-nek, valamint azoknak akik mindig is 
segítették az egyesületet, köztük Vágner Gábornak. Majd felkérte 
Könnyid István alapító elnököt pár mondatra. Könnyid István 

miután köszöntött mindenkit, a megszállottságról, folytonos 
tenni akarásról, az önzetlenségről, mindig a szebbre, jobbra az 
értékteremtésre való törekvésről, az egymás iránti megbecsülésről, 
tiszteletben tartásról, az egymás segítségéről beszélt. Kiemelt három 
az életünkben elengedhetetlen szót: Légy szíves, Köszönöm és a 

Bocsáss meg, ami nélkül nincs közösségi élet, nincs előbbre jutás, 
nehézségeket elviselni elképzelhetetlen, az őszinte szavak nélküli 
cselekedetek üresek, lelki zavart idéznek elő. Ezután Ő is tisztelettel 
kérte az újonnan választott polgármestert, az alpolgármestert, 
hogy továbbra is támogassák az egyesületet. Ezután Molnár László 
polgármester, Réfi János titkár, Németh Tibor elnök díszoklevelet 
és díszserleget adott át: Gősi Zoltán Általános Iskola Igazgatójának, 
Mezei József Közszer Igazgatónak. Hoffman Tamás alpolgármester 
különdíjként, 1-1 díszdobozos palack bort ajánlott fel a három 
alapító tagnak: Könnyid István alapító elnöknek. Kenyeres Károly, 
Judi Lajos alapító tagoknak.
Díszoklevelet vehetett át a Polgármester Úrtól:
Könnyid István 40 év egyesületi 52 év szövetségi munkáért

Jubileumi galamb- és kisállat kiállítás – 2020

Tisztelt Lakók!
Németh Péter vagyok, hivatásos tűzoltó és a csabrendeki önkéntes tűzoltóság parancsnoka.  
Szeretném felhívni mindenki figyelmét a kéményseprés fontosságára. 
A fűtési időszakban elégetett nagy mennyiségű fának a mellékterméke a korom, amely lerakódhat 
a kémény falán és a következő fűtési időszakban ez könnyen lángra kaphat, amely súlyos károkat 
okozhat az ingatlanban. Egy ilyen tűzeset kapcsán megrepedhet a kémény, de akár komolyabb 
tűzeset is keletkezhet. Sajnos a régi építésű házaknál a födémgerenda egy része, illetve a födém 
padlók is beépítésre kerültek a kéménybe. Egy tűzeset kapcsán ezek könnyen meggyulladhatnak  
és gyors tűzterjedés miatt az ingatlan tetőszerkezetének az égéséhez is vezethet. 
Fontos még azt is megemlíteni, hogy ilyen esetekben a biztosítók csak részben vagy egyáltalán  
nem térítik meg a károkat. Azoknak a személyeknek is érdemes kérni a kéményseprői átvizsgálást, 
akik nyílt égés terű gázkazánnal rendelkeznek, a CO mérgezések elkerülése végett. 
A kéményseprőkkel a 1818-as díjmentesen hívható telefonszámon lehet időpontot egyeztetni,  
akik a kéményseprést és a szakszerű átvizsgálást magánszemélyeknél díjtalanul elvégzik.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy  

2020. március 1-jétől 3 hónapig az I. háziorvosi 
körzetben dr. Szentes Márta látja el a háziorvosi 
feladatokat helyettesítő orvosként. A rendelési  
idő az I háziorvosi körzet esetén is az alábbi:  

(ezt nem tudom hogy tényleg így lesz!)

Hétfő: 12:30 -14:00
Kedd: 8:00 – 9:30

Szerda: 12:30 - 14:00
Csütörtök: 8:00 - 9:30
Péntek: 11:30 – 12:30

Telefonszám: 06-87/453-706, 101 mellék

A feladatellátás ezzel csak átmenetileg –május 
31-ig – oldódik meg, mert Szentes doktornő is a 
felmondási idejét tölti. A praxisok betöltésére az 
eddigi tárgyalások sikertelenek voltak, aminek 
legfőbb oka az országosan jellemző orvoshiány. 

Ezért kérjük a Lakosságot, hogy terjesszék 
ismerőseik körében, hogy Csabrendek  

Nagyközség háziorvosokat keres.
Bízunk benn, hogy a minél inkább elterjedt  
információk hatására lesz olyan jelentkező,  

akivel tárgyalásokat tudnunk folytatni!

Kérjük minden itt élő együttműködését, hiszen  
a zavartalan egészségügyi alapellátás  

mindannyiunk közös érdeke!

Molnár László polgármester
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A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

ÉRTESÍTÉS
A Közszolgáltató Szervezet Csabrendek  
értesíti a lakosságot és a vállalkozókat, hogy  
szabad kapacitása terhére gépi, valamint  
egyéb bérmunkát vállal az alábbiak szerint:

Gépi munkák: Egyéb munkák:

- árokásás, rakodás - festés, mázolás

- szántás, tárcsázás MTZ-vel - kőműves munkák

-  szántás, rotációzás  
kistraktorral

- lakatos munkák

-  kaszálás, szárzúzás,  
rendsodrás

- villanyszerelés

- áruszállítás - vízvezeték szerelés

A munkákkal kapcsolatban bővebb  
felvilágosítást személyesen a Közszer  
irodában, vagy 87/453-337-es telefonszámon  
lehet kérni. 

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk  
a Tisztelt Lakosságot, hogy  
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Csabrendeken  
2020. év folyamán önkéntes lakossági adatfelvételt  
hajt végre az alábbi témakörökben:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírást a KSH megbízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A háztartások kiválasztása a  
KSH adatállományából véletlenszerűen történik. 
A kapott adatokat az általános adatvédelmi rendelet 
(GDPR) értelmében bizalmasan kezelik.
Tájékoztató kérhető a +36 80 200 766 számon  
és a lakinfo@ksh.hu e-mail címen.
Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülöz- 
hetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. 

Kérjük a Lakosság együttműködését, amellyel 
hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához! 

Meghívó
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata  
tisztelettel hívja a Lakosságot 

2020. március 15-én, vasárnap 

az 1848-49-és forradalom és szabadságharc  
172. évfordulóján megtartásra kerülő 
ünnepi községi megemlékezésre. 

• 10 órakor Ünnepi szentmise
•  11 órakor Koszorúzás Oszterhuber Péter Antal  

honvédszázados emléktáblájánál,  
majd rendhagyó megemlékezés  
az Oszterhuber-kúriában.

Emlékezzünk együtt!


