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CSABRENDEKI

Tájékoztató a rendkívüli jogrend idõszaka 
alatt hozott polgármesteri döntésekrõl

Magyarország Kormánya 2020. már-
cius 11-ei hatállyal Magyarország 
egész területére különleges jogrendet, 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koro-
navírus-járvány miatt elrendelt rend-
kívüli helyzetben a képviselő-testület is 
felfüggesztette tanácskozásait. 

Az alábbiakban ismertetjük a veszélyhelyzet 
ideje alatt hozott polgármesteri határozato-
kat.
1/2020. (III.26.) határozat könyvtárosi mun-
kakörre beérkezett pályázatok elbírálásáról
2/2020. (III.30.) határozat Csabrendek Nagy- 
község Önkormányzata 2020-2025 évekre 
szóló gazdasági program elfogadásáról
3/2020. (III.30.) határozat Galamb- és Kis-
állattenyésztők Egyesülete Csabrendek tá-
mogatásáról
4/2020. (III.30.) határozat Csabrendek bel-
terület 194 hrsz. alatti, természetben Csab-
rendek, Árpád u. 4. szám alatti szálláshely 
bérbeadására üzemeltetési kötelezettséggel 
kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánítása

5/2020. (III.30.) határozat „Óvoda udvar” 
elnevezésű pályázat eszközbeszerzésére be-
érkezett ajánlatokról döntés
23/2020. (IV.6.) határozat Csabrendek 1400/ 
17 hrsz-ú ingatlan értékesítésről
24/2020. (IV.6.) határozat Római Katolikus 
Plébánia támogatásáról
25/2020. (IV.22.) határozat Csabrendek, 
0494/2 hrsz. szám alatti ingatlan ingatlan-
részének bérbeadásáról 
26/2020. (IV.27.) határozat Csabrendek, 886 
hrsz., természetben Csabrendek, Zrínyi u. 
58. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvé-
teli szerződés jóváhagyásáról
27/2020. (IV.27.) határozat „KID DANCE” 
Egyesület támogatásáról
28/2020. (IV.30.) határozat Önkormány-
zati képviselők, nem képviselő bizottsági tag 
tiszteletdíjról történő lemondása
29/2020. (V.12.) határozat Csabrendek I. szá-
mú háziorvosi körzet működtetésével kap-
csolatos további intézkedések megtételéről
30/2020. (V.12.) határozat Mese-domb Óvo-
da és Bölcsőde szakmai programjának el-
fogadásáról döntés

31/2020. (V.12.) határozat „Értéket Őrzünk 
- Csabrendek” elnevezésű TOP-5.3.1-16-
VE1-2017-00009 azonosítószámú projekt 
– „Veteményes minden kertbe” – beérkezett 
ajánlatokról döntés
32/2020. (V.12.) határozat Nagy Lászlóné 
8474 Csabrendek, Kossuth u. 12/C. szám 
alatti lakos lakásbérleti szerződésének hosz-
szabbításáról döntés
33/2020. (V.12.) határozat Kulics Zoltán 
8474 Csabrendek, Csabi u. 6/e. szám alatti 
lakos lakásbérleti szerződésének hosszabbí-
tásáról döntés
34/2020. (V.14.) határozat folyószámlahitel 
felvételéről
35/2020. (V.19.) határozat Önkormányzati 
ingatlanok együttes értékesítéséről 
36/2020. (V.25.) határozat Badics Renáta 
8474 Csabrendek, Kossuth u. 12/F. szám 
alatti lakos lakásbérleti szerződésének hosz-
szabbításáról döntés
37/2020. (V.25.) határozat Csabrendek, Kos-
suth u. 12/E. szám alatti önkormányzati bér-
lakás bérbeadásáról döntés

Folytatás a 3. oldalon

Köszönet • Tisztelt csabrendekiek! 
Mint polgármester, ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet, őszinte 
tiszteletemet és hálámat mindenkinek, aki márciustól júniusig tartó 
rendkívüli helyzetben munkájával segítette a község sikeres védekezését 
a vírus ellen. Gondolok itt nem csak az Önkormányzat intézményeiben 
dolgozókra, hanem a helyi kereskedelem, egészségügy, varroda munka-
társaira és minden egyéb területen szolgálatot teljesítőkre. Kijelenthetjük, 
hogy a Csabrendeken élők felelősségteljesen, a korlátozásokat betartva, 
egymást segítve, de nem veszélyeztetve vészelték át ezt a nehéz időszakot. 
Ennek köszönhetően csak egy fő regisztrált megbetegedés történt a köz-
ségben, aki szerencsésen felépült. 
Egy szigorúan szabályozott időszakon vagyunk túl, amit legtöbbünk még 
nem tapasztalt meg életében (talán csak az idősek a világháború és az 
56-os forradalom idején) és az előrejelzések alapán a vírus fenyegetésének 
nincs vége. Remélem, hogy ha érkezik is újabb hulláma a betegségnek, 
ezáltal a korlátozásoknak, azt már sokkal könnyebben, egymásban bízva, 
egymást támogatva tudjuk megélni!

Molnár László polgármester

Csabrendeki Búcsú
Templomunk védőszentjének,  

Szent Lőrincnek ünnepe  
augusztus 16-án lesz községünkben. 
A vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisére szeretettel várja a helyi 

lakosokat, vendégségbe érkező rokono-
kat, ismerősöket Bagi Ádám atya és az 

egyházközség képviselő testülete. 
Búcsúi táncos rendezvények

Helyszín: 
Party-sátor a Községháza mögötti téren

2020. 08. 15., szombat 
Zenél a River zenekar
2020. 08. 16., vasárnap 

Chili Buli – Sztárvendég: Dj. Deka 
Mindenkit szeretettel vár a szervező: 

Csabrendek FC! 
(A rendezők a változtatás jogát fenntartják!)
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Tisztelt Csabrendeki Lakók!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2020. 06. 25-én több olyan rendeletet alko-
tott, illetve korábbit módosított, amelyek a 
közvetlenül érinti az itt lakók mindennapi 
életét.
Ezek a rendeletek az alábbiak:
- 7/2020. (VI.26.) a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmu- 
lasztása, megszegése jogkövetkezményei-
ről,
- 8/2020. (VI.26.) a köztisztaságról és a 
települési környezet fenntartásáról,
- 9/2020. (VI.26.) a közterületek rendel-
tetéstől eltérő célú használatának szabá-
lyairól szóló 4/2018. (II.23.) önkormány-
zati rendelet módosításáról
A megalkotott rendeletek közül kiemelném 
„a közösségi együttélés alapvető szabálya-
iról, valamint ezek elmulasztása, megsze- 
gése jogkövetkezményeiről” szóló önkor-
mányzati rendeletet. Ez a rendelet egy 
hiánypótló jogszabály, amely szorosan 
kapcsolódik mind „a köztisztaságról és a 
települési környezet fenntartásáról szóló”, 
mind pedig „a közterületek rendeltetéstől 
eltérő célú használatának szabályairól 
szóló” önkormányzati rendeletekhez, de 
szabályait kell alkalmazni az avar és kerti 
hulladék égetésével kapcsolatos szabályok 
esetében, valamint az önkormányzati jelké-
pek használatával kapcsolatban is.
A közösségi együttélés alapvető szabálya-
iról, valamint ezek elmulasztása, megsze-

gése jogkövetkezményeiről” szóló rende-
let a leggyakrabban előforduló, leginkább 
zavaró és szankcionálni igényelt magatartá-
sokat tartalmazza, mint például: 
- a közterület használatával kapcsolatos 
szabályok, különösen a közterületek enge-
dély nélküli használata,
- az ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos 
szabályok (pl: az ingatlan területének és az 
ingatlan előtt az ingatlan 10 méteres körze-
tén belüli területének gondozásáról, tisztán-
tartásáról; a fű szükség szerinti nyírásáról; 
a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről, az árkok, vízelvezetők tisztán-
tartása stb),
- az avar és kerti hulladék égetésével kapcso-
latos szabályok.
A rendelet megalkotásának alapvető célja, 
ahogy korábban is említettem egy eddig 
hiányzó szankciórendszer kidolgozása volt,  
amely a már meglévő és a most újonnan 
létrehozott, valamint módosított rendele-
tekben foglaltak számon kérhetőségét segíti 
elő. Célunk a szabályrendszer bevezeté-
sével nem mindenáron a büntetések kisza-
bása, de vannak olyan helyzetek, ügyek, 
amikor a közösség többségének normális 
magatartása miatt is elengedhetetlen szank-
ciók alkalmazása azokkal szemben, akik az 
alapvető normákat semmibe veszik. Minden 
esetben úgy fogunk eljárni, hogy először fi-
gyelmeztetés, kötelezés történik, majd an- 
nak nem teljesítése, figyelmen kívül hagyása 
esetén fogjuk a bírság kiszabását alkalmazni. 

A rendelet megszegőjével szemben ter-
mészetes személy esetén kettőszázezer 
forint, jogi személyek esetén 2 millió 
forint a közigazgatási bírság felső határa. 
A kiszabható közigazgatási bírság leg-
kisebb mértéke tízezer forint. A rende-
letek 2020. augusztus 1. napján lépnek 
hatályba. A rendeletek teljes szövege 
megtekinthető az önkormányzat honlapján, 
valamint az önkormányzat hivatalos helysé-
gében, és a Csabrendeki Közös Hivatalban 
Csabrendek, Árpád u. 4. Kérem Önöket, 
hogy tájékozódjanak a megalkotott rende-
letekkel kapcsolatban, akár honlapunkon 
keresztül, akár hivatalunkban ügyfélfoga-
dási időben.  Tisztelettel: Bali Tibor jegyző Tájékoztató a rendkívüli jogrend idõszaka alatt 

hozott polgármesteri döntésekrõl

38/2020. (V.25.) határozat Ignácz Ernő 8474 Csabrendek, Zrínyi u. 
44. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének hosszabbításáról 
döntés
39/2020. (V.25.) határozat Csabrendek, Csabi u. 6/C. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérbeadásáról döntés
40/2020. (V.25.) határozat Csabrendek, 304/3 hrsz. alatti közterü-
leten álló árusító pavilon (faház) bérbeadásáról döntés
41/2020. (V.25.) határozat Szándéknyilatkozat a 044/16 hrsz-ú ingat-
lanra vonatkozóan napelemes kiserőmű megvalósításához
42/2020. (V.29.) határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi tevékenység átfogó értékeléséről
43/2020. (V.29.) határozat Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesülete részére nyújtott támogatás elszámolásáról
44/2020. (V.29.) határozat Nyírespuszta SE részére nyújtott támoga-
tás elszámolásáról
45/2020. (V.29.) határozat Zalaegerszegi Autósport Egyesület részére 
nyújtott támogatás elszámolásáról
46/2020. (V.29.) határozat Csabrendek FC részére nyújtott támoga-
tás elszámolásáról
47/2020. (V.29.) határozat Római Katolikus Plébánia részére nyújtott 
támogatás elszámolásáról
48/2020. (V.29.) határozat Medicopter Alapítvány részére nyújtott 
támogatás elszámolásáról
49/2020. (V.29.) határozat Mese-domb Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítása
50/2020. (VI.15.) határozat Csabrendek II. számú háziorvosi körzet 
helyettesítéssel történő ellátásáról döntés
51/2020. (VI.15.) határozata Megállapodás helyettesítő háziorvosi 
ellátás költségeinek a megosztásáról
52/2020. (VI.15.) határozat I. számú háziorvosi körzet helyettesíté-
sére kötött megbízási szerződés módosításáról
53/2020. (VI.15.) határozat Csabrendek, 820/3 hrsz., természetben 
Csabrendek, Csabi u. 82. szám alatti ingatlanra vevő kijelölése
54/2020. (VI.15.) határozat Közúti jelzőtábla áthelyezéséről döntés
55/2020. (VI.15.) határozat Csabrendek Nagyközség Polgármesteré-
nek 23/2020. (IV.6.) határozat visszavonása
56/2020. (VI.15.) határozat Döntés a MEDICOPTER Alapítvány 
támogatásáról

A Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésén hozott döntése során 
változatlanul hagyta a fenti polgármesteri határozatokat.

Tájékoztató Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete 2020. június 25-i ülésén meghozott döntésekről
1. Elfogadásra került Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2019. évi zárszámadása
2. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a közösségi együtté-
lés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata a köztisztaságról és a 
települési környezet fenntartásáról szóló rendelete felülvizsgálata
4. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól 
szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi belső 
ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentést, amelynek cél-
területe az Önkormányzat kötelező feladatai ellátási formáinak vizs-
gálata volt.
6. Csabrendek, 1400/17 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekvásárlási 
kérelem elfogadásáról született döntés
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáltató fejlesztésekre pályázat 
benyújtásáról döntött a Testület, amely által az Önkormányzati 
Hivatal karbantartási, felújítási munkáira kerülne sor.
8. 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának  
igénylése benyújtásáról határozott a Testület.
9. Zsidó temető rekonstrukciós program II. szakasz c. felhívás alap-
ján igényelhető támogatási kérelem benyújtásáról döntött a Testület, 
amely lehetővé tenné a temető bástyájának további helyreállítását. 
10. Garabics Ferenc Csabrendek, Csabi u. 6/D. szám alatti lakos 
lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról született döntés
11. Csabrendek, belterület 334/2/A/6 hrsz-ú ingatlan végleges adás-
vételi szerződésének jóváhagyásáról döntött a Testület
12. Csabrendek FC-vel 868-2/2015. szám alatt kötött együttműködési 
megállapodás 5. számú módosításáról született döntés
13. Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesülettel 868-3/2015. szám 
alatt kötött együttműködési megállapodás 5. számú módosításáról 
döntött a Testület 
14. Nyírespuszta Sportegyesülettel 1026-4/2017. szám alatt kötött 
használatba adási szerződés   3. számú módosításáról született dön-
tés
15. Beszámoló a rendkívüli jogrendben hozott polgármesteri dön-
tésekről (fentiekben részletezésre került)
16. A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Csabrendek 
FC 2020 évre szóló támogatási kérelmét. 
17. Elfogadta a Képviselő-testület a 2019. évi KSZR szolgáltatásokról 
Csabrendek településen tájékoztatót.

Folytatás az 1. oldalról

Az év első felében elmaradt a 90 év feletti lakosok köszöntése, amit pótol-
tunk a korlátozások feloldását követően.
Az ünnepelteket ajándékkosárral és virágcsokorral köszöntötte ottho-
nában Molnár László polgármester és Bali Tibor jegyző. 98. életévét 
töltötte be Simonyai Ferencné szül. Bolla Rozália, 93. életévét töltötte be 
Pelikán Gyula, 97. életévét töltötte be Kovács Istvánné szül. Kis Mária. 
Ezúton is jó erőt, egészséget kívánunk az ünnepelteknek!

90 év felettiek köszöntése

A képen balról jobbra látható: 
Bali Tibor jegyző, Pelikán Gyula ünnepelt, Molnár László polgármester

2020. június 28-án vasárnap hivata-
losan is átadásra került a „Kőkatlan 
virtuális tanösvény” községünkben, 
amelynek létrejöttével a Bakony-
Balaton UNESCO Globális Geopark 
egyik földtani bemutató helyeként 
egy európai méretű összefogáshoz 
csatlakozhatott településünk.
Körünkben köszönthettük Petróczi 
Imrét, a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park igazgatóhelyettesét, Futó János 
geológust, aki ölet gazdája volt e 
tanösvény létrejöttének, Korbély Barnabást, a Bakony-Balaton 
Geopark csoportvezetőjét, Czibula Györgyöt a Bakonyalja 
Barátai Egyesület elnökét, aki az Agrárminisztérium Zöld For-
rás pályázatának segítségével megteremtette a finanszírozási 
lehetőséget a tanösvény megszületéséhez. A rekkenő hőség el-
lenére nagyon sok érdeklődő volt a helyi lakosok közül is.
Példaértékű összefogás eredményeként jött létre a Kőkatlan 
virtuális tanösvény, az Agrárminisztériuma, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park, a helyi önkormányzat, a BAB Egyesület és a 
csabrendeki lakosok hathatós együttműködése által. Molnár 

László köszöntőjében kihangsúlyozta, 
hogy nagy öröm számára, hogy a pro-
jekt által Csabrendek nagyközség ter-
mészeti és kultúrtörténeti értékeit mind 
szélesebb körben megismerhetik az 
érdeklődők. Reményét fejezte ki, hogy 
a sikeres együttműködés, a kialakult jó 
munkakapcsolatok és további pályázati 
lehetőségek által tovább lehet bővíteni 
a tanösvényt, növelve ezzel turisztikai 
látványosságaink számát.
Már biztosan tudjuk, hogy jövő évben 

kerül átadásra a Darvastó melletti külszíni bauxitlencse területén 
kialakításra kerülő tanösvény, ami ugyan hivatalosan Nyirádhoz 
tartozik, de mi is magunkénak valljuk. 
A megnyitót jó hangulatú, tartalmas túrák követték három cso-
portban. A résztvevőknek frissítőket, pogácsát kínáltunk e jeles 
alkalommal.
Ezúton is köszönjük mindenki részvételét, aki hozzájárult  
a tanösvény kialakításához!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Molnár László polgármester és Petróczi Imre  
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóhelyettese

Kőkatlan virtuálistanösvény átadása

Falunapi elozetes
Az idei évben 2020. szeptember 

19-én szombaton tervezzük  
a Falunapi és Szüreti  

rendezvény lebonyolítását.
A teljes program még nem állt 

össze, de biztosa itt lesznek 
velünk a Barátok közt sztárjai 

Magdi anyus (Fodor Zsóka)  
és Vili bácsi (Várkonyi András), 

valamint Jó Laci Betyár!
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2020. év félévi értékelés 
a környezetünkben található gombákról

Idén, eddigi véleményem alapján nagyon kevés csapadék volt környékünkön, ami 
megmutatkozik abban is, hogy kevesebb gombát talál az ember.
Januártól március elejéig is volt azért gomba, melyet úgy hívnak, hogy Téli fülőke, na-
gyon finom, ehető-árusítható faj. Áprilisban és májusban kerestünk Kucsmagombákat, 
elég kevés sikerrel, de azért volt pár darab Cseh kucsmagomba, mely szintén ehető-
árusítható faj, de 20 perc hőkezelést igényel. Füzesekben volt Sárga gévagomba is.
Májusban megjelent a Májusi pereszke, melyet felénk Szentgyörgy gombának is 
neveznek. Volt belőle, csak nagyon kukacos volt. Május végén, június elején nem nagy 
mennyiségben, de volt Nyári vargánya és Halványsárga rókagomba is. Az akácosokban 
pár darab Nagy őzlábgomba is megjelent.
Most, az utóbbi hetekben Varashátú galambgomba volt lelhető. Előtte meg Ráncos 
galambgomba volt található. Pár Molyhos tinóru is felbukkant, melyet népiesen Csikó 
vargányának is hívnak. Pár példányban megmutatta magát a Fehértejű keserű gomba 
és a Piruló galóca is. A réteken Mezei szegfűgomba, Csiperke és Tejpereszke is volt. 

Ezek voltak az ehető gombák.
Volt azonban Sárga-kénvirággomba is, mely 
mérgező. Találtam Bársonyostönkű cölöpgombát 
és Éger-cölöpgombát is, melyek szintén mérgező 
fajok. Idén eddig csak 1 darab Gyilkosgalócát talál-
tam egy gombatúra alkalmával.
2020. június 21-én 16:25 kor az M1 TV-ben 5-6 
perces riportot adtam a Bakonyi gombatúrákról. 
Reméljük, jobban kedvez az időjárás és  
a 2. félévben több gombát találunk.

Tanai Tamás gomba-szakellenőr

Szeretettel köszöntjük,  
2020. év júliusában született 

babát: 

Bardon Kristófot
Édesanyja: Tóth Veronika

Sok boldogságot, erőt, egészséget  
kívánunk az egész családnak!

Gólyahír

Gyászhír
2020. év június és július  
hónapban elhunytak:

Molnár Józsefné   
(szül.: Szabó Emerencia), 

Tanai István

Takács Imréné  
(szül.: Patka Margit)

Kiss László

Csemba Józsefné  
(szül.: Istenes Mária)

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

A Csabrendek-Sümeg 
Sporthorgász Egyesület 
2020. június 28-án tartotta 
XIX. Darvastó Kupa és 
Gyermeknapi Horgász-
verseny rendezvényét.
A verseny eredményei az alábbiakban 
olvashatják:
Alsós kategória:
I. Simon Amira 865 g
II. Etlinger Zalán 800 g
III. Nánási Noel 565 g
IV. Szilágyi Levente 515 g
Felsős kategória:
I. Pál Benedek 4875 g
II. Végh Dávid 525 g
III. Molnár Zsombor 480 g
IV. Hertelendy László 450 g
Ifjúsági kategória:
I. Hegedüs Benedek 1365 g

Női kategória:
I. Szilágyi Franciska 2905 g
II. Hegedüs Ákosné 850 g
III. Jank Fanni 705 g
IV. Takács Györgyi 500 g
Felnőtt (férfi) kategória:
I. Hegedüs Mátyás 5035 g
II. Vass Zoltán 3870 g
III. Könnyid Bálint 3715 g
Kupagyőztes: Hegedüs Mátyás 5035 g
Gratulálunk az eredményes hal-
fogáshoz, és köszönjük a részvételt 
mindenkinek, aki eljött!

A rendezvény kiemelt támogatói 
voltak: Husqvarna Agro Takács 
Kft., Sümeg, ekopark, Nagyfödémes, 
Magyar Országos Horgász Szövetség, 
Fehér Amúr Horgászbolt, Sümeg, Csa-
brendek Nagyközség Önkormányzata 
Köszönjük!

Csabrendek-Sümeg SHE vezetősége

Meghívó

Meghívó
Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és 

Polgárőr Egyesülete 130. éves (1890-2020) 
fennállásának jubileumi rendezvénye

2020. augusztus 08., szombaton 
kerül lebonyolításra, amelyre ezúton 

hívja a község lakosságát.
A rendezvény programja:

9:30 Ünnepi szentmise (Római Katolikus Templom)

10:30 Koszorúzás a Szent Flórián szobornál 
(Csabrendek, Árpád u. 2. közterület)

10:45 Jubileumi közgyűlés (Műv. Ház színházterem)

12:00 Tűzoltó cégér leleplezése (Tűzoltószertár)

      Gépjármű átadása • Emlékfák ültetése
Tisztelettel vár mindenkit 
az egyesület vezetősége!

Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata tisztelettel hívja 
Önt és családját 2020. augusztus 
20-án Szent István király ünnepe 

alkalmából megtartásra 

kerülő rendezvényére.
10 órakor Ünnepi szentmise 

11 órakor a Templom bejáratánál 
kerül sor bor és az új kenyér 
megáldásra és szétosztásra

Számítunk a Lakosság  
megtisztelő részvételére!


