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CSABRENDEKI

Folytatás a 4. oldalon

Évértékelés 
A 2019-ben megválasztott új Képviselő-testület első teljes éve 2020. januárjában 
indult. Elkezdődött a költségvetés tervezés és a kezdeti nehézségek és a látható költ-
ségvetési hiány ellenére bizakodva néztünk a jövőbe. Igaz, hogy a hiány az egykori 
állattartó telep eladásának reményében volt ellensúlyozható, de a tervezéskor úgy 
tűnt, hogy több fejlesztés is végrehajtható lesz a településen önerőből. További re-
ményre adott okot, hogy Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő bíztatott bennün-
ket, hogy bátran pályázzunk a Magyar Falu programban. Láthatjuk, hogy bíztatása 
valóra is vált, aminek eredményeként megújult a Dózsa utca aszfalt burkolatának 
egy szakasza, óvodai és orvosi eszközöket vásárolhattunk több millió forint érték-
ben. Felnőtt szabadtéri fitnesz park kerül létesítésre a Községháza mögötti téren, 
szintén a Magyar Falu program keretein belül. A helyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesületet részére 5 millió forint támogatást ítélt oda az Állam Fenyvesi Zoltán 
úr segítségének köszönhetően. Az összegből 2021-ben egy 9 személyes autót fog 
vásárolni az egyesület, amit más civil szervezetek részére is rendelkezésre tudnak 
majd bocsátani. 

Folytatás a 2. oldalon

Ajándék  
az idõseknek
Évek óta hagyomány, hogy  
a Képviselő-testült döntése alapján 
az Önkormányzat ajándékcsomaggal 
kedveskedik a községben élő 70 év 
feletti lakosoknak karácsony előtt. Az 
idei évben 292 fő részére juttatnak el 
a Családsegítő Szolgálat és a Közszol-
gáltató Szervezet dolgozói mintegy 
5000 Ft értékű csomagot. Reméljük, 
figyelmességünkkel hozzá járulhatunk 
az örömteljesebb ünnephez!

Molnár László polgármester

HÍRHARANG
Polgármesteri köszöntõ

Tisztelt Lakosság!
Az esztendő kezdetén – amikor boldog új 
évet kívántunk egymásnak – egyikünk sem 
gondolta, hogy tavaszra feje tetejére áll a 
világ, hogy egy rendhagyó húsvét után, egy 
még rendhagyóbb karácsonyra kell készül-
nünk. 
Márpedig 2020 tavaszán új időszámítás 
kezdődött a világban. Lelassult életritmus. 
Bezárkózás. Csöndes várakozás. Versenyfu-
tás az idővel. Kiürült terek, néptelen utcák, 
bezárt üzletek. Személyes találkozások 
helyett virtuális kapcsolattartás. Kizökkent 
az idő. Az ide karácsonyunk mindannyiunk-
tól önfegyelmet igényel. Ezen a karácsonyon 
valóban nem tehetjük azt, mint máskor, nem 
lehetünk együtt úgy, mint eddig.

Sem közösségként, sem családként. Ez 
a karácsony nem a közös ünneplésről szól, 
hanem a segítségnyújtásról, a köszönetnyil-
vánításról, a TÜRELEMről.

Csabrendek idén is ünneplőbe öltözött.  
Ismét ünneplőbe öltöztek az utcáink, a Köz-
ségháza előtt új fényekkel, karácsonyi deko-
rációkkal találkozunk. 
Lassan véget ér az Advent, a négy hetes 
Szent idő, a várakozás és a reménykedés ide-
je. Töltse el melegség szívünket karácsony 
közeledtével, álljunk meg legalább egy pilla-
natra. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, 
hogy a rohanó világunkban egy kis szüne-
tet tartsunk és szeretteink körében békésen, 
meghitten ünnepeljünk. Idézzük fel a leg-
szebb pillanatokat, hogy ebből meríthessünk 
erőt az ünnepre és az újév napjaira.
A forralt bor, a sütemények a sült gesztenye 
illata, a közös karácsonyfánk, és az utcák 
ünnepi kivilágítása arra késztet minket, 
hogy egy esztendő multával visszagondol-
junk, mi minden történt velünk az idén, hol 
és milyen gyertyalángot gyújtottunk, ami 

most is lobog. A karácsony számomra a sze-
retet, a család és az összetartozás ünnepe. A 
szeretet ünnepének legcsodálatosabb aján-
déka az, hogy segít jobbá, békésebbé válni. 
A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. 
A kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, 
nyugalmat remélnek tőle. 
A mindennapos megélhetési gondok, 
problémák – amelyek napjainkban külö-
nösen előtérbe kerültek – elhalványulnak, 
ha kigyúlnak az ünnepi fények. Karácsony 
közeledtével ne gondoljunk a hétköznapok 
harcaira, zajaira, csendesedjünk el legalább 
erre a kis időre és gondoljunk mindazokra, 
akik legközelebb állnak hozzánk: családunk-
ra, szeretteinkre, és azokra is, akik ma már 
nem lehetnek itt velünk. Hiszen az ünnepel-
ni tudás hagyományát is ránk bízták előd-
jeink, akiknek oly’ sok mindent köszönhe-
tünk, és akikről sohasem felejtkezhetünk el.
És nekünk ezt is át kell tudnunk örökíteni 
gyerekeink, fiataljaink számára.
Most van itt az ideje, hogy megálljunk, 
és csak a tiszta belső hangra figyeljünk. 

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kisfalumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
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Terveink között a súlyadó elvesztése  
nem szerepelt és a koronavírus járvány,  
a veszélyhelyzet miatti védekezés költségei 
– ami 8 millió forint körüli összeg – to-
vább növelte a költségvetés kiadási olda-
lát. A nem várt kiadások között szerepelt 
műanyag ételtartók vásárlása a szociális 
étkeztetésben, maszkok és gumikesztyűk, 
fertőtlenítő szerek költségei, amelyek 
elengedhetetlenek voltak a mindennapi 
biztonságos munkavégzés és a lakosságnak 
történt segítségnyújtás során. 
A nyári hónapokra a vírus első hulláma 
elvonult, aminek következtében több ren-
dezvény is zajlott. Gyereknapi helyismereti 
kincsvadászatot szervezhettünk, átadásra 
került a „Kőkatlan virtuális tanösvény”, két 
turnusban is lebonyolításra került napközis 
tábor a Művelődési Házban az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermekekért Ala-
pítvány nyertes pályázatainak jóvoltából. 
Nagy érdeklődés mellett vendégünk volt 
dr. Bagdy Emőke professzor asszony és 
Szendrei Edit mentálhigiénés szakember is. 
Felszabadultan szórakozhattunk a búcsú-
ban és teljesen készen állt a program a 
Szüreti Vigasság és Falunap rendezvénye is. 
Ez utóbbit nehéz döntés árán, de lemond-
ta a Képviselő-testület, mert szeptember 
közepén már sokasodtak a környékünkön  
az újabb koronavírusos megbetegedések. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy a 2021-es 
évben tervezzük külön Falunap (június 19.) 
és külön Szüreti Vigasság rendezvényének 
megtartását. Ha a vírushelyzet úgy engedi, 
jövőre sokkal több programot szeretnénk 
lebonyolítani az éves átlagnál. 
Az Önkormányzat kiemelt feladatai között 
szerepelt az idei évben a háziorvosi szol-
gálat feladatellátásának megszervezése, 
mivel az év első felében dr. Domina Csaba 
nyugdíjba vonulása, dr. Szentes Márta 
költözés miatt hagyta el körzetét. Saját 
bőrünkön tapasztalhattuk, hogy a mai 
világban mennyire nehéz jó szakembert ta-
lálni, sokáig helyettesítéssel volt megoldott 
az egészségügyi szolgáltatás. Szerencsére 
az év végére ez a helyzet rendeződni látszik 
dr. Vitus Ernő személyében, aki mind a két 
körzetet ellátja helyettesítéssel. A praxisjog 
megszerzése elindításra került így a jövő 
év első felében várható már, hogy Vitus 
doktor teljes munkaidőben foglalkozzon a 
betegekkel. 
A nehézségek ellenére elmondható, hogy a 
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 
az Önkormányzati intézmények működése 
stabil volt, egyáltalán nem volt veszélyben. 

A korábban felvett kölcsön adott évi tör-
lesztőrésze, a sümegi járóbeteg- és ügye-
leti ellátás, valamint a sümegi tűzoltóság 
részére a hozzájárulás mindig határidőre 
kifizetésre került, elmaradásaink nincsenek. 
A súlyadó elvonása (9 millió forint) és a 
vírus elleni védekezésre költött nem várt 
kiadások (8 millió forint), ellenére – ha 
kisebb mértékben is –, de történtek fej-
lesztések a településen. Nagyobb odafigye-
lést szenteltünk a közterületek rendben 
tartására, veszélyes fák kerültek kivágásra 
a falu több pontján, a hegyi utak javítása, 
tisztítása történt meg. A Zsidó-temető bás-
tya javítása egy második ütemben folyta-
tódhat, további 13 millió forintot kapott az 
Önkormányzat a kivitelezéshez. 
Az óvoda udvarra hinták és kombinált 
mozgásfejlesztő játék kerül megvásárlásra, 
melyhez az óvodai alapítvány 800 ezer, az 
Önkormányzat több mint 1 millió forint 
összeggel járul hozzá. 
A fő utcán a DRV az ivóvíz hálózat rekonst-
rukcióját elvégezte. A Magyar Közútkez-
elővel egyeztetve elkészültek az aszfaltozás 
tervei is, amely során a buszmegállók is 
felújításra kerülnek. A Millenniumi lakó-
parknál buszváró létesül. A község Gye-
pükaján felőli határától egészen a sümegi 
körforgalomig fog húzódni az új aszfaltcsík. 
A közbeszerzési eljárás kitolódása miatt, a 
kivitelezés a jövő év tavaszán várható.
A Dózsa utcában részben megvalósult asz-
faltozás után elkészült járda önerőből ke-
rült finanszírozásra mintegy 8 millió forint 
értékben. Már az idei évben elkezdődnek a 
Jókai utca csatornázási munkálatai.  
A páros oldalon 50-100 m árok „gyűrűzé-
se” várható, ami a jövő évben önerőből és a 
START közmunkaprogram keretében kerül 
folyatásra. A munkálatokat az utca megnö-
vekedett személy-, teher- és mezőgazdasági 
forgalma teszi szükségessé. 
Az év végével a Közszolgáltató Szervezet, 
mint önálló intézmény megszűnik. Ez a 
téves információk ellenére nem azt jelenti, 
hogy minden dolgozó elbocsátásra került. 
Két fővel kevesebb létszámmal, de tovább 
folytatják a községfenntartási munkát a 
szervet dolgozói a Polgármester irányítása 
mellett. Az intézkedéstől 12 millió forint 
megtakarítást vár a Testület, amit a telepü-
lés javára tud fordítani.
A község határában, Nyirespuszta szom-
szédságában több napelem park épül 
magán befektetők jóvoltából, amelyek 
beindulásával az iparűzési adóból származó 
bevétel növekedését reméljük.
Nagy változást jelent minden itt élő számá-
ra, hogy a Községháza előtti szinte erdővé 

sűrűsödött parkrész kitisztításra került. 
A fák és bokrok kivágását a kis területhez 
képest túlzott méretük indokolta. Így már 
láthatóvá vált az elhaladók számára is a 
Községháza impozáns épülete. Az adven-
ti időszakban a Betlehemnek és köztéri 
Adventi koszorúnak ad helyet a terület. 
A 2021-es év folyamán parkosítás által 
kívánunk méltó környezetet biztosítani 
településünk központjának, ahol köztéri 
óra, padok, virágok, örökzöldek kerülnek 
telepítésre. Reméljük, hogy a vírushelyzet 
miatti korlátozások, a rendezvények elma-
radása ellenére a karácsonyi díszvilágítást 
látva hozzájárulhat az Önkormányzat is az 
itt élők ünnepi készülődéséhez. 
A Képviselő-testület – az első év megpró-
báltatásai során megedződve – pozitívan 
néz a feladatok elé. Tovább szeretnénk az 
utakat, járdákat, közterületeket fejleszteni 
a lakosság minél nagyobb megelégedésére. 
A korlátozások az őszre tervezett lakossági 
fórum elhalasztását indokolták, de amint 
lehet, bepótoljuk azt. Addig is várjuk az itt 
élők javaslatait, észrevételeit, ötleteit a mol-
nar.laszlo@csabrendek.hu e-mail címen, 
vagy személyesen a Hivatalban. Köszönöm, 
ha A jövőben is megtisztelnek bizalmukkal, 
támogatják terveinket!
Mindenkinek jó egészséget és egy boldo-
gabb, eredményesebb új évet kívánok! 

Molnár László polgármester

Évértékelés
Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató a Képviselõ-testület szeptember-október 
hónapokban megtartott üléseinek döntéseirõl

Szeptember 7.:
I. számú háziorvosi körzet helyettesítésé-

re kötött megbízási szerződések, valamint 
ügyeleti ellátásra kötött megállapodás mó-
dosításáról döntött a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület megtárgyalta és el-
fogadta DRV települési szennyvízközmű 
rendszer 15 éves (2021-2035) időtávra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervét azzal a kiegészí-
téssel, hogy a Millenniumi lkp. III. üteme 
közművesítése kerüljön be a tervezésbe.

Csabrendek, 0493/2, 0494/2, 0494/7 és 
0494/9 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi 
ajánlatokat a Képviselő-testület elutasította, 
mert messze elmaradt az ingatlanok forgal-
mi értékétől.

„Orvosi eszköz fejlesztés Csabrendeken” 
elnevezésű pályázat eszközbeszerzésére be-
érkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb 
ajánlatot adó Rextra Kereskedelmi Kft-t bíz-
ta meg. 

Szeptember 28.:
A Képviselő-testület módosította a kö-

zösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztása, megszegése jog- 
következményeiről szóló 7/2020 (VI.26), va-
lamint a köztisztaságról és a települési kör-
nyezet fenntartásáról szóló 8/2020. (VI.26.) 
önkormányzati rendeleit a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Törvényességi Főosz-
tálya felhívása alapján.

A Képviselő-testület elfogadásra javasolta 
az előterjesztést a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolai körzethatárokról.

A testület döntést hozott a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázathoz való csatlakozásról, amely 
pályázati felhívások a www.csabrendek.hu 
oldalon elérhetők.

A korábban már eladásra kijelölt Csabren-
dek, 0493/2, 0494/2, 0494/7 és 0494/9 hrsz-ú 
ingatlanok (nyirespusztai állattartó telep és 
szomszédságában található egyéb területek) 
eladásáról döntött a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület a Közszolgáltató 
Szervezet Csabrendek önállóan működő 
költségvetési szerv megszüntetéséről hozott 
döntést.

A Képviselő-testület 189/2015. (XII.14.) 
önkormányzati határozatának kijavításáról 
döntött.

A Képviselő-testület „Csabrendek, 517/4 
hrsz-ú, természetben Csabrendek, Kossuth 
u. 37. szám alatti ingatlan vevő kijelölése” 
tárgyában hozott 70/2020. (VII.4.) határozat 
hatályon kívül helyezte a vevő szerződéstől 
való elállása miatt.

Bogdán Sándorné lakásbérleti szerződésé-
nek meghosszabbításáról döntött a Testület.

Október 19.:
A Képviselő-testület döntött a Közszol-

gáltató Szervezet Csabrendek megszüntető 
okiratának kiadásáról.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata és a Csabrendeki Közös Önkor-
mányzati Hivatal alapdokumentumainak 
módosítására került sor a megszűnő Köz-
szolgáltató Szervezet feladat körei átvétele 
miatt. 

Döntés született arról, hogy a Testület 
tagjai szavazat során csak igen-el és nem-el 
dönthetnek, tartózkodás nem megengedett.

Polgármesteri hatáskörben született dön-
tések november és december hónapban:

Megszüntetésre kerültek a Csabrendek 
0494/2, 0494/7 és 0494/9 hrsz-ú ingatlano-
kat érintő bérleti, haszonbérleti szerződések 
a területek eladása miatt.

Döntés született a 70. életévet betöltött 
személyek részére karácsonyi ajándékcso-
mag biztosításáról 5000 Ft/fő értékben.

A szociális célú tűzifa természetbeni jutta-
tásáról szóló önkormányzati rendelet megal-
kotásra került.

Avar és egyes növényi hulladék égetéséről 
szóló rendelet hatályon kívül helyezésre ke-
rült 2021. január 1-i hatállyal. A változást a 
környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása in-
dokolta.

Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének a közterületek 
rendeltetéstől eltérő célú használatának sza-
bályairól szóló önkormányzati rendelet mó-
dosult, aminek értelmében mutatványos és 
egyéb tömegszórakoztató rendezvények ese-
tén a közterület használata 500 Ft/m2/nap 
összegre változik.

A helyi adókról szóló 13/2015. (IX.30.) 
önkormányzati rendelet került módosításra, 
ami az idegenforgalmi adó mértékét érinti. 

Január 1-jétől 300 Ft-ról 400 Ft-ra módosul 
az említett adó összege vendég éjszakánként.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének felülvizsgálata során döntés szü-
letett arról, hogy a közép- és hosszú tervei 
közt szerepeljen közművesített építési telkek 
kialakítása és értékesítése. Rögzítésre került 
továbbá, hogy a fejlesztések tekintetében a 
mindenkori irányelv kiindulópontja az ön-
kormányzat hatályos gazdasági programja.

Elfogadásra kerültek a Csabrendeki Ál-
talános Iskola, Csabrendeki Közös Ön-
kormányzati Hivatal, Fogorvosi szolgálat, 
Közszolgáltató Szervezet, Községi Könyvtár 
és Művelődési Ház, Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde, Tanyagondnoki szolgálat, Védő-
női szolgálat 2020 évi tevékenységéről ké-
szült beszámolók.

Bérleti és szolgáltatási díjak felülvizsgála-
ta során kizárólag a Községháza tetőterében 
lévő szálláshely díjainak kismértékű emelé-
séről született döntés.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 
2020. évi költségvetés módosítására került 
sor az év során realizálódott bevételek és ki-
adások hatásának megfelelően.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
pályázatok elbírálásara kerültek.

Megtörtént Molnár László polgármes-
ter beszámolója a Csabrendek és Környé-
ke Szociális Társulásban, a Sümegi Kis-
térségi Többcélú Társulásban, valamint  
az Észak-Balatoni Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék-kezelési Önkormány-
zati Társulásban végzett 2020 évi munkájá-
ról.

Csabrendek I. számú háziorvosi körzettel 
kapcsolatos további feladatokról született 
döntés.

Döntés született Csabrendek II. számú há-
ziorvosi körzet határozott idejű helyettesíté-
séről és központi ügyeleti feladatainak ellá-
tásáról 2021 január 1 és március 31 közötti 
időszakban. 

Gyászhír
2020. év szeptember, október  
és november hónapban elhunytak:

Baier Tibor

dr. Zelenka József

Sillinger Józsefné  
(szül.: Bittman Irén)

Györkös Tiborné  
(szül.: Réfi Erzsébet)

Mihályfi Istvánné  
(szül.: Gerecs Teréz)

Tehel Ferencné  
(szül.: Sillinger Jozefa)

Szarvas Árpád

Kiss Lajos

Merétei István László

Pócza Sándorné  
(szül.: Zelenka Júlianna)

Vörös Zoltánné  
(szül.: Varga Erzsébet)

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a felmerülő problémák és javaslatok alap-
ján az alábbi változások lépnek életbe az Óvoda megközelítését illetően. A Templom tér- 

nek az óvoda épületétől 
a Széchenyi tér irányába 

haladó útszakasza egy-
irányúsítását rendelem el 
2020. december 15. napi 
hatállyal. A változást az 

alábbi ábra is szemlél-
teti. Kérem, az említett 

útszakaszon fokozott 
figyelemmel közleked-

jenek!      Molnár László 
polgármester

Forgalmi rend változás 
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Szeretettel köszöntjük,  
2020. év szeptember,  

október, november hónapjaiban 
született babákat: 

Baráth Róza
Édesanyja: Turcsi Edina

Horváth Ferenc
Édesanyja: Horváth Vivien

Dobos Adelin
Édesanyja: Perlczhoffer Henriett

Bakos Abigél
Édesanyja: Szokol Bernadett

Orsós Hanna Alexandra
Édesanyja: Boros Alexandra

Kondor Erik Zalán
Édesanyja: Nagy Réka

Horváth Kerubina
Édesanyja: Aranyosi Bettina

Németh Benett
Édesanyja: Bardon Alexandra

Horváth Luca
Édesanyja: Bakos Judit

Varga Terézia
Édesanyja: Varga Szilvia

Sok boldogságot, erőt, egészséget  
kívánunk az egész családnak!

Gólyahír

Köszöntések
Molnár László polgármester és Bali Tibor jegyző 
szeptember 15-én köszöntötte fel 90. életévének 
betöltése alkalmából Bebesi Ferencnét (szül.: Kiss 
Mária). A virágcsokor és az ajándékkosár mellett  
az ünnepelt átvehette az Emléklapot is, amelyet  
az államfő, Orbán Viktor juttatott el számára. 
Október 8-án ünnepelte 91. születésnapját Horváth 
Ferencné (szül.: Vasáros Teréz) és Markó Lajosné 
(szül.: Könnyid Emerencia), október 9-én pedig 
93. születésnapján köszöntötte Csendes Sándornét 
(szül.: Szántó Ilona) a Polgármester és a Jegyző.  
Az ünnepelteknek ezúton is sok szeretettel gratu-
lálunk és jó egészséget kívánunk!

Folytatás az 1. oldalról

Polgármesteri köszöntõ
December második felében, az ünnep köze-
ledtével kikristályosodik minden, ami fon-
tos, és elhomályosul, ami lényegtelen. 
Rájövünk, hogy nem az új tárgyak adják a 
nagy örömet, hanem a megismételhetetlen 
élmények. Amikor végre sikerül lelassítani 
a rohanó lépteket, akkor észrevesszük, hogy 
mindaz, amiért nap, mint nap hajtunk, a 
kincs, amire hosszú évek óta vadászunk, 
mind ott van körülöttünk, már a mienk. 
Kívánom, hogy az idén karácsonykor is 
lassítsunk le egy kicsit, legyünk nyitottak 
a körülöttünk lévő értékek befogadására! 
Beszélgessünk, és tereljük el a figyelmet a 
gondokról. Gondolkozzunk a megoldáson, 
és erősítsük mindenkiben azt, hogy ez csak 
egy átmeneti időszak, és minden meg fog 
oldódni. Fogadjuk szívesen, amit kapunk, és 
adjunk kétszer annyi jóságot, mint amennyit 
egyébként adnánk!
Kívánom mindenkinek, hogy amikor szűk 
családi körben, a saját karácsonyfáján is 
kigyúlnak a fények, legyen körülötte min-
denki, akit szeret. Fontos, hogy a karácsony 
elmúlásával ne veszítsük el emberségünket, 
mások iránti tiszteletünket, szeretetünket. 
Vigyük magunkkal a karácsony üzenetét 
jövőre is, hogy a mindennapokban segítsen 
a testi, lelki feltöltődésben, értékeink meg-
őrzésében és falunk fejlődésében. Kívánom 
mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék 
meg örömüket szeretteikben és embertársa-
ikban, hogy a karácsonyt és az Új Esztendőt 
új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Mit is kívánhatnánk magunknak a követ-
kező évre? Természetesen mindenkinek 
egészséget, boldogságot, békességet, anyagi 
biztonságot és szerencsét. 
Év végéhez közeledve, köszönetet mondok 
mindazoknak, akik egész évben segítették 

településünk fejlődését, az önkormányzat 
munkáját.
Köszönöm a polgármesteri hivatal, az óvo-
da, az óvoda-konyha, az iskola, a családse-
gítő és gyermekvédelmi szolgálat, az egész-
ségügyi és a házi-gondozás dolgozóinak 
lelkiismeretes munkáját.
Köszönöm a lakosságnak, a Művelődési 
Háznak, a Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek, 
a Közszolgáltató Szervezetnek, az Egyesüle-
teinknek és az Egyháznak a különböző 
társadalmi kezdeményezésekben, rendezvé-
nyek megszervezésében nyújtott segítségét, 
aktív részvételét, a vállalkozók és magánsze-
mélyek önzetlen támogatását.
Köszönöm Dr. Vitus Ernő háziorvosnak 
áldozatos munkáját, külön köszönöm, hogy 
ebben a vírushelyzetben az I. és II. számú 
háziorvosi szolgálatot is ellátta, felügyelve 
ezzel a csabrendeki lakosok egészségi álla-
potát.
Köszönöm a Képviselő-testület tagjai-
nak egészéves munkájukat és kitartásukat, 
köszönöm, hogy a napi munkájuk mellett 
aktívan és tevékenyen vettek részt a telepü-
lés életében.
Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben 
is az összefogás, az együtt gondolkodás, az 
egymásiránti tisztelet jellemezze hétköznap-
jaikat így könnyebben nézhetünk egy szebb 
holnap elé.

A Képviselő-testület nevében  
kívánok Önöknek, 

szeretteik körében eltöltendő  
Áldott Karácsonyt, 

és valamennyi álmukat beteljesítő,  
egészséget hozó, 

Békés Boldog Újesztendőt, amelynek 
legyen vezérfonala a szeretet.

Molnár László polgármester


