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HÍRHARANG
CSABRENDEKI

Tisztelt Csabrendekiek,  
tisztelt Újévet köszöntõ Lakosság!

Mindannyian szívesen emlékezünk vissza 
azokra a nagyszerű és meghitt pillanatokra, 
amelyekkel családtagjaink, szeretteink aján-
dékoztak meg minket az Óesztendőben. 
De most eljött az az idő, amikor számvetést 
készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk 
hagyott Esztendőt, s elhatározzuk, mi min-
dent tehetünk ismét az Újévben egymásért, 
a településünkért, a családunkért és a sze-
retteinkért! Gondolataink megfogalmazása 
közben mégis bennünk él a félelem és a kér-
dések sorozata: Mit is kínál egy Újesztendő 
indulása, mit hoz a jövő, vagy éppen mit 
takarnak a friss januári dátumok a naptár-
ban?
Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni 
célkitűzések kapujában, egy évnyi tapasz-
talattal okosabban, egy évnyi tudással 
gazdagabban, és egy évnyi realizmussal 
józanabbul, mint tavaly ilyenkor. Ezekben 
az Újévet köszöntő első napokban a szemé-
lyes jókívánságok mellett mindannyiunknak 

az lehet a legfőbb közös kívánsága és vágya, 
hogy legyen békés és egészségben bővelkedő 
a világunk, országunk és településünk. Pon-
tosan egy évvel ezelőtt – amikor az újévi 
jókívánságokat fogalmaztuk meg – senki 
sem tudhatta, hogy a 2020-as Esztendő 
milyen meglepetéseket, előre nem látható 
kihívásokat tartogat számunkra. 
Mi tagadás, nem egyszerű Óévtől búcsúztunk. 
A mögöttünk hagyott Esztendő megany- 
nyi eseménye arra intett minket, hogy 
nincs nagyobb kincs annál, mint amikor 
biztonságban tudhatjuk szeretteinket és 
legfőképpen személyes egészségünket. Ez a 
kincs fogja meghatározni 2021-et!
A nehézségek mellett, a községünk lakos-
ságát szolgáló önkormányzati intézmények 
működésének szervezeti, személyi és pénz-
ügyi feltételeit 2020-ban is biztosítottuk 
annak ellenére, hogy tapasztalható volt a 
folyamatosan csökkenő adóbevételek átadá-
sa és különféle megszorítások alkalmazása. 

Mindezek ellenére jó néhány feladatot elvé-
geztünk, de tudjuk, nem vagyunk koránt-
sem kész mindennel.
Segítségüket megköszönve kérem Önöket, 
hogy 2021-ben is legyenek partnerek Csab-
rendek fejlődésének előmozdításában, ve-
gyenek részt községünk mindennapi éle-
tében, mondják el véleményüket, alakítsunk 
és formáljunk összetartó közösséget, egy 
erős egységet! 
2021-es évhez adjon a jó Isten mindenkinek 
legelőször rengeteg erőt, nagyon komoly 
akaratot, kitartást, lelki kondíciót, biztos 
családi hátteret, ami a lelki egyensúlyt segíti 
megőrizni, és végül, de messze nem utolsó-
sorban, jó egészséget!
Csabrendek Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete és a magam nevé-
ben kívánok minden kedves csabrendeki 
lakosnak egy szabadabb, boldogabb Új 
Esztendőt! 

Molnár László polgármester

Még csak néhány napja, hogy az előző évtől búcsút vettünk, kinek mámort, kinek derűt, vidámságot, kinek csendes számvetést hozó 
otthoni éjszakán. A mögöttünk hagyott év – mint minden más Óesztendő – egyaránt hozott derűt és borút, örömet és bánatot közös 
sorsunkba épp úgy, mint személyes, vagy családi életünkbe. Volt részünk felemelő élményekben, és a kialakult koronavírus járványhely-
zet miatt megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is.

December 7-én Baráth Ferencnét (szül.: Pordán 
Erzsébet) 92. életéve, Bódai Gyulát 90. életéve betöltése 
alkalmából köszöntötte fel Molnár László polgármester. 
Ugyancsak 90. születésnapját ünnepelte Kizmus Géza 

december 20-án, akit szintén ajándékkosárral, virágcso-
korral köszöntött fel a Polgármester. 

Az ünnepelteknek ezúton is sok szeretettel gratulálunk 
és további jó egészséget kívánunk!

90 év felettiek 
köszöntése

Molnár László és Baráth Ferencné Kizmus Géza és Molnár László
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Polgármesteri hatáskörben 
hozott döntések

Döntés született Csendes Zoltán Csabren-
dek 304/3 hrsz. alatti faház bérbevételére 
kötött bérleti szerződés megszüntetéséről.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2021. évi belső ellenőrzési munkaterve elfo-
gadása került, amely során a helyi rendelet 
jogszabályi megfelelőségének és a szociális 
ellátások folyósítása és elszámolása szabály-
szerűségének vizsgálatára kerül sor.

Döntés született arról, hogy a 2021/2022‐es 
nevelési évben is 4 óvodai csoport indításá-
ra kerül sor. 

Elkészült Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2021. évi 
munkaterve.

A helyi adókról szóló 13/2015. (IX. 
30.) önkormányzati rendelet módosításra 
került, – amely során az idegenforgalmi adó 
mértékének emelése 300 Ft/fő/éj összeg-
ről 400 Ft/fő/éj összegre – nem lép életbe a 

veszélyhelyzetben hozott Kormányzati ren-
delkezések miatt. 

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása a 
közterületek rendeltetéstől eltérő célú hasz-
nálatának szabályairól szóló 4/2018. (II. 
23.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 15/2020. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet hatályba nem lépéséről – amelynek 
tárgya a mutatványos és egyéb tömegszóra-
koztató tevékenység, cirkusz, búcsú közte-
rület használati díjának emelése volt.

Bérleti és szolgáltatási díjak 2021. január 
1-től alkalmazandó minimális díjai tárgyá-
ban hozott 104/2020. (XI.25.) képviselő-tes-
tületi határozat módosításra került – amely-
ben 2 és 4 ágyas apartman szobák árának 
4000 Ft+ÁFA+IFA/fő/éj-ről 4500 Ft+ÁFA 
+IFA/fő/éj-re történő emeléséről döntött 
a Testület – nem lép életbe a veszélyhely-
zetben hozott Kormányzati rendelkezések 
miatt.

2020 évben 273 gom-
ba-szakértést végeztem, 
melyből sajnos 3 esetben 
gyilkosgalócát hoztak 
vizsgálatra, mely halálosan 
mérgező. 
Egy esetben mérges pók-
hálósgombát és egy további 
esetben begöngyölt szélű 
cölöpgombát kellett szak-
értenem, melyek szintén 
halálosan mérgező fajok.
Nagyon sok esetben elő-
fordult, hogy olyan gombát 
hoztak, mely gyomorpa-
naszokat okozhat. Ilyenek 
voltak például: sátántinó-
rú, világító tölcsérgomba, 

sárguló csiperke, légyölő 
galóca, mezei tölcsérgomba, 
barnapikkelyű csiperke, 
sárga kénvirág gomba. 

Kérem a Lakosságot, hogy 
ha ismeretlen gombát ta-
lálnak azt minden esetben 
mutassák meg nekem, 
annak érdekében, hogy ne 
történjen gombamérgezés 
a faluban.

Mindenkinek Boldog Új 
Évet kívánok!

Tanai Tamás 
gomba-szakellenőr

2020 évi  
gomba-szakértési 
tájékoztató

Adventi ablakok  
és karácsonyi szerenád
A veszélyhelyzet kihirdetése során sajnálattal vettük tudomásul, hogy a kedvelt és már 
évek óta hagyományos Adventi gyertyagyújtások rendezvényei el kellett, hogy maradja-
nak. 

Gondolkodtunk megoldáson, más jellegű apropón, ami mégis melegséget, fényt csal az 
itt élők hétköznapjaiba az ünnepvárás időszakában. Első adventi vasárnapra elkészült a 
Községháza előtti kis díszes tér, ahol karácsonyfa, betlehem és óriás adventi koszorú volt 
látható. Fényfűzér került több fára és a Községháza épületére is, hogy tovább fokozzuk az 
ünnepi hangulatot. December elsejével pedig községünkben is elkezdődött az adventi abla-
kok díszítése és keresése a lakosság aktív részvételével. Nálunk is nagyon kedveltek és nép-
szerűek lettek ezek a kis esti sétával teljesíthető alkalmak, amelynek minden nap más-más 
család, vagy épp helyi vállalkozó volt a házigazdája. Az ablakok felkutatását rövid versikék 
segítették, amit nagyrészt a házigazdák írtak magukról. A bástyákra, kerítésekre kihelyezett 
ajándék szaloncukor, süti pedig a megtalálók örömére nem maradt el egy este sem. Egyre 
többen és többen követték nyomon a fénylő ablakokat személyesen vagy online a település 
közösségi oldalán. Kérésre 24-ét még két ráadás ablak is követte, 25-én és 26-án is volt, aki 
díszes ablakával, várta a karácsony este sétálókat. 
Az adventi ablak „mozgalom” mellett december közepétől önkéntesekből szerveződött 
8-10 tagú énekes kórus is járta az utcákat ismert karácsonyi dalokat énekelve, könnyeket 
csalva a hallgatóság szemébe.

Ezúton is nagyon köszönjük minden önkéntesnek, a családoknak, hogy segítségükkel, aktív 
részvételükkel csodás adventi készülődést tudtunk varázsolni községünkben!

Molnár Ildikó művelődésszervező

Gyászhír
2020. év december és január  
hónapban elhunytak:

Horváth Lajosné    
(szül.: Bebesi Erzsébet), 

Pócza Sándorné    
(szül.: Zelenka Julianna), 

Illés József

Horváth Lajosné  
(szül.: Bebesi Erzsébet)

Fülöp Tibor Józsefné  
(szül.: Bebesi Valéria)

Bogdán György 

(Nagytárkánypuszta)

Pál Károly

Nagy Lajos

A hozzátartozók fogadják 
őszinte részvétünket!

2021 évi tervezett rendezvények
Az idei évben a járványügyi helyzettől füg-
gően az alábbi rendezvényeket tervezzük:
Február 3.: Online Rejtvényfejtők napi 
verseny 
13.: Farsangtemetés községi disznóöléssel 
(ha a korlátozások enyhülnek és megszer-
vezhetjük)

Március 8.: Nőnapi ajándékműsor 
15.: Megemlékezés az1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 173. évfordulóján

Április: Húsvéti kézműves foglalkozások 
9.: Költészet napi verses délután 
22.: Föld napja alkalmából közösségi sze-
métgyűjtés 
Anyák napi kézműves foglalkozások

Május 1.: Majális, Anyák napi ünnepség 
3-7.: Anyák hete: Rózsaültetés és előadások 
29.: Gyereknapi helytörténeti kincskeresés

Június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja – 
megemlékezés 
19.: Falunap

Július: Nagykópé Napközis tábor I.

Augusztus: Nagykópé Napközis tábor II.
20.: Szent István király és az Államalapítás 
ünnepe, helyi kitüntetések átadása

Szeptember 11.: Szüreti Fesztivál
Benedek Elek Mesemondó verseny

Október 6.: Megemlékezés az Aradi vérta-
núk gyásznapján 
4-10.: Országos Könyvtári Napok-rendez-
vények 
23.: Megemlékezés az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából 
Őszi kézműves foglalkozások

November 6.: Márton napi bortúra 
Őszidő ajándékműsor 
28.: Első Adventi gyertyagyújtás és vásár

December 1-24. Adventi ablakok 
5.: Második adventi gyertyagyújtás 
Adventi kézműves foglalkozások 
12.: Harmadik Adventi gyertyagyújtás 

19.: Negyedik Adventi gyertyagyújtás és 
karácsonyi műsor 
31. Újévi köszöntő
Január 2. Újévi gyalogtúra

Rendszeresen: gyalogúrák, Ringató 
foglalkozások babáknak és mamáknak, 
helytörténeti, történelmi, ismeretterjesztő 
és életminőség javító előadások, egészséges 
életmódot népszerűsítő programok, kézmű-
ves foglalkozások.
Több hangsúlyt kívánunk fektetni önkéntes 
közösségi munkák szervezésére a község-
ben, hisz láthattuk már (Kőfejtő tisztításán 
60 fő vett részt), hogy milyen sokan és 
szívesen áldoznak idejükből környezetük 
építése, szépítése érdekében. 
Kérjük, ha a tervezett rendezvények, 
programok lebonyolításával kapcsolatban 
javaslata van pl. fellépők, előadók, jelezzék 
felénk a 06-20/3880-989 telefonszámon, a 
csabrendek.konyvtar@gmail.com e-mail 
címen vagy személyesen a Művelődési 
Házban.         

Molnár Ildikó művelődésszervező

Közszolgáltató 
szervezet 

A Közszolgáltató Szervezet, 
mint önálló intézmény 
2021. január 1-jén megszűnt. 
A szervezet dolgozói tovább 
folytatják a községfenntar-
tási munkát a Polgármester 
irányítása mellett. A szervezet 
irodai dolgozóit személyesen 
az Önkormányzati Hivatalban 
kereshetik fel.

ElérhEtőségEk:

Telefonszám: 06-87/453-167
Mobil: 06-20/415-6796

Műszaki csoportvezető: 
Hegedűs Ákos 

Ügyintéző: 
Molnárné Kiss Ágnes

Földházi Janka és Tanai Tamás a közösen gyűjtött gombákkal
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Szeretettel köszöntjük,  
2020. év december 

hónapjában született babáit: 

Cserti Mara
Édesanyja: Knór Lívia

Pozsonyi Vilmos
Édesanyja: Vajda Alexandra

Kopecskó Gergő
Édesanyja: Molnár Petra

Sok boldogságot, erőt, egészséget  
kívánunk az egész családnak!

Gólyahír

Kedves csabrendeki Lakosok, Édesanyák, 
Nagymámák, Dédmamák!
Helytörténeti gyűjtésünk további bővítése érdekében arra sze-
retnénk kérni mindenkit, hogy akiknek emlékezetükben, vagy 
konyhaszekrényükben leírva régi receptek lapulnak, osszák meg 
velünk! 
A beérkezett recepteket és az elkészített ételek fényképeit is 
szeretnénk az újság hasábjain és interneten is megosztani az 
érdeklődő közönséggel, a fiatalabb generációval. 

Várjuk megkereséseiket a 06-20/3880-989 telefonszámon, csab-
rendek.konyvtar@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a 
Művelődési Házban.
Kedvcsinálóként álljon itt 
elsőként az ún. Dara-sterc 
receptje, amelynek 
elkészítését Menyhártné 
Tanai Edit és édesanyja 
Baráth Erzsébet vállalta 
nagy örömmel. A fény-
képeket is ők készítették. 
Ezúton is köszönjük!

Felhívás!

DARA-STERC
Hozzávalók:

- 5 db közepes nagyságú krumpli
- 50 dkg búzadara
- só
- zsír/olaj

A krumplit apró kockákra vágva, sós víz-
ben megfőzzük. 
A búzadarát zsemleszínűre pirítjuk, majd 
forró zsírral/olajjal meglocsoljuk. 
A megfőtt krumplit összetörjük (krumpli-
nyomóval) és főzővízével együtt a megpu-
hult darára öntjük. Jól összekeverjük, ha 
szükséges -ízlés szerint - sózzuk. 
Fogyasztható tejföllel meglocsolva, vagy 
savanyúsággal, akár lekvárral is.
Tartalmas, laktató étel. JÓ ÉTVÁGYAT!

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségéről

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
Háziorvos: Dr. Vitus Ernő 
I. és II. számú háziorvosi körzet 
betegeinek ellátása 2021. január 
1-jétől az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 13.00 – 16:00 óráig
Kedd: 09.30 – 11.30 óráig
Szerda: 7.00 – 12.00 óráig csak RE-
CEPTÍRÁS
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 11.00 óráig 
Elérhetőségek:
I.  sz. háziorvosi körzet telefonszáma: 

06-87/453-706, 101-es mellék
II.  sz.  háziorvosi körzet telefonszáma: 

06-87/453-706, 103-as mellék
Dr. Vitus Ernő háziorvost sürgős es-
etben hívhatják a 06-70/297-7664-es 
telefonszámon.
Receptírás módja: postaládába hely-
ezve, telefonon NEM lehetséges

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Fogszakorvos: Dr. Szakács Imre 
Rendelési idő:
Hétfő: 11.00 – 17.00 óráig

Kedd: 11.00 – 17.00 óráig
Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 11.00 – 17.00 óráig
Péntek: 7.00 – 13.00 óráig 
Elérhetőségek:
Tel.: 06-87/453-706, 104-es mellék
Mobil: 06-20/925-8625
E-mail: pendentbt@freemail.hu

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Védőnő: András- Kondor Anett

Tanácsadási időpontok:
•  Nők, várandós anyák részére tartott 

tanácsadás: Csütörtök 08.00-10.00 
óra

•  Csecsemő, kisgyermek, ifjúsági 
tanácsadás: Csütörtök 10.00-12.00 
óra 

•  Védőnői fogadóóra: Csütörtök 12.00-
13.00 óra

•  Iskolai fogadóóra: Csütörtök 13.00-
14.00 óra

Elérhetőségek:
Tel.: 06-87/453-706, 102-es mellék 
Mobil.: 06-20/239-3161


