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HÍRHARANG
CSABRENDEKI

Polgármesteri hatáskörben hozott 
döntések 2021. január hónapban

Nagytárkánypusztai Kultúrház 
tetőfelújításnak kivitelezésére a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Takács 
Sándor helyi vállalkozó került 
kiválasztásra. A tetőfelújítás tel-
jes anyagköltségét, a szakmunka 
elvégzését az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetése terhére biztosítja.

Elfogadásra került Csabrendek 
I. számú háziorvosi körzetre a 
végleges feladatellátási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztés, 
valamint az Önkormányzat dön-
tött arról is, hogy támogatja dr. 
Vitus Ernő háziorvos NEAK-hoz 
benyújtásra kerülő letelepedési 
pályázatát.

Döntés született a Csabrendek 
120/4 hrsz-ú ingatlan megvételé-
ről, amelynek célja, hogy elegendő 
teret biztosítson az óvodás gyer-
mekek mozgásigényének kielégíté-
sére, környezettudatos nevelésére, 
illetve kiváló lehetőséget teremte-
ne egy óvodakert, madárbarát kert 
kialakítására.

Bérbeadásra került 2020. június 
30-ig a megüresedett KÖZSZER 
irodahelyisége (Árpád u. 3.) a 

szennyvíztisztító telep korszerű-
sítést kivitelező OMS Hungary Kft. 
részére 60.000 Ft/hó bérleti díj 
ellenében.

„A csabrendeki zsidó temető fel-
újítása” – elnevezésű pályázat kivi-
telezésére a beérkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Tilhof Építőipari Kft. (Borször-
csök) került kiválasztásra 13 millió 
Ft összegért. 

Bogdán Sándorné lakásbérle-
ti szerződése meghosszabbításra 
került 2021. szeptember 30-ig.

2020. február óta „eladó sorban 
lévő” Csabrendek, Kossuth u. 
23. szám (Húsbolt) alatti ingatlan-
ra érkezett vételi ajánlat, amelynek 
értékesítéséről megszületett a dön-
tés.

Eladásra kerül a hosszú évek óta 
eladásra kínált Csabrendek, 517/4 
hrsz-ú, természetben Csabrendek, 
Kossuth u. 37. szám alatti ingatlan 
– volt „Rendőrlakás”.

Elfogadásra került a Mese-domb 
Óvoda és Bölcsőde aktualizált 
szervezeti és működési szabályza-
ta.

Január 19-én töltötte 
be 99. életévét közsé-
günk legidősebb lakosa, 
Simonyai Ferencné Bolla 
Rozália. 
Február 5-én Tóth Jolán 
lépte át életének 90. évét. 
A szépkorú asszonyokat 
Molnár László polgármes-
ter köszöntötte fel virág-
csokorral, ajándékkosár-
ral. Az ünnepelteknek 
ezúton is jó egészséget 
kívánunk!

Szépkorúak köszöntése

Március 8. 

Nőnapi köszöntő
Szalai Pál: Nőnapi köszöntő

„Mi a nő nekünk? Az egész 
világ maga,
a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e 
világba léptünk,
az első és végtelen önfelál-
dozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink,
testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el,
ő a fény, a meleg és minden, ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga
is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihle-
tője,
szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszá-
mosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a 
test gyönyöre, az apokalipszis
kínja és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk 
létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a 
szépet, amit érettünk ma
és minden nap önként megtesznek.”

Kedves Hölgyek, Lányok, Asszonyok! 

Örök hódolóitok és csodálóitok leszünk és maradunk, 
mi férfiak. Nők, kiket megérteni nem, de szeretni annál 
inkább lehet. Köszönjük, hogy vagytok nekünk – férfi-
aknak. Köszönjük, hogy színekkel, érzésekkel töltitek 
meg ezt a világot, mert így teljes ez – Veletek!
Településünk valamennyi Hölgyét Nőnap alkalmából 
nagyon sok szeretettel köszöntjük! Kívánunk Nekik jó 
egészséget és kitartást ahhoz, hogy megteremtsék 
körülöttünk a boldogságot, a békét és az örömet.

A Képviselő-testület és a csabrendeki férfiak 
nevében tisztelettel:

Molnár László polgármesterMolnár László polgármester és Tóth Jolán
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Rejtvényfejtõ nap online
A korlátozások miatt nem a könyv-
tárban, hanem mindenki otthonában 
fejthette meg a február 3-i Rejtvényfej-
tők Napjára készített feladványokat. A 
rejtvények online, Csabrendek közös-
ségi oldalán voltak megtalálhatók, de 
a gyerekekhez nyomtatott formában 
is eljuttatásra került. Alsós, felsős és 
felnőtt kategóriákban küzdhettek a 
helyezésekért a megfejtők. A fejtörők 
elkészítését most is Judi Gergely tanár 
vállalta magára, akinek évek óta hobbi-
ja a rejtvények szerkesztése. A legtöbb 
megfejtés általános iskolás tanulóktól 
érkezett, de képviseltették magukat a 
felnőtt rejtvényfejtők is. Sőt, a nyirlak-
pusztai intézet lakói is küldtek helyes 
megfejtéseket, akikkel egykori – ma 
már nyugdíjas csabrendeki dolgo-
zó – Nagy Emilné szerettette meg ezt 
a hasznos időtöltést. Az érdeklődés a 
korábbi évekhez viszonyítva sokkal 
nagyobb volt, közel 40 megfejtőtől 
érkeztek megoldások. Ez arra buzdít 

bennünket, hogy újságunk hasábjain 
továbbra is szorítsunk helyet egy-egy 
érdekes feladványnak. Következzenek 
a helyezettek: Felnőtt kategória: 
I. hely: Baráth Mónika 647 pont
II. hely: Kiss Katalin 452 pont
III. hely: Tomor Istvánné 248 pont
Felsős kategória: 
I. hely: Németh Roland 294 pont 
(hibátlan!)
II. hely: Tomor Ivett 293 pont
III. hely: Várnai-Nagy Mercédesz,  
Réfi Hanna 292 pont
Alsós kategória:
I. hely: Busznyák Mia és Busznyák 
Dalma, Németh Eliza Kitti 251 pont
II. hely: Nánási Kata, Kalmár Jázmin 
Kíra, Dobos-Nagy Hanna 249 pont
III. hely: Fincza Ivett, Polgár Tamás 
238 pont
Reméljük, minden résztvevőnek izgal-
mas időtöltés volt a rejtvényfejtés!  
A helyezetteknek és minden eredmé-
nyes beküldőnek ezúton is gratulálunk!

Február hónap, másné-
ven Böjtelő hava mindig 
a farsangi mulatságoktól 
volt hangos. Legin-
kább „farsang farkán”, 
a hamvazó szerdát 
megelőző napokban volt 
ez jellemző. Hagyomá-
nyos, mágikus étel volt 
községünkben is a hús-
hagyókedden (hamvazó 
szerda előtti nap) készült 
kocsonya és fánk.  
A húsos és zsírban 
készült ételeket csonka-
csütörtökön (torkoscsü-
törtökön) lehetett még 
elfogyasztani, ha az keddről meg-
maradt. Úgy tartották, ha valaki ezt 
megszegi, azt elviszi a csonkaördög.
Cikksorozatunk következő főszerep-
lője – a hagyományokat is szem előtt 
tartva – az Arany-Oroszlán Vendéglő 
híres kocsonyája. Kérdésemre Szabó 
József üzletvezető és fia, Szabó Péter 
meséltek a kocsonya készítéséről, ami 
a legtermészetesebb alapanyagokból 
készül. 
Hozzávalók: köröm, bőrke, enyhén 
füstölt csülök, sok fokhagyma, só, ke-

vés zöldség, sárgarépa és 
néhány fej vöröshagyma.
A főzés legalább 5 órán 
keresztül, alacsony 
lángon történik. Eleinte 
többször lehabozzák, 
majd aztán teszik bele 
a zöldségféléket és a 
sót. Amikor megfőtt, 
kiveszik a csülköket, 
hogy hűljenek a lé pedig 
ülepedik. Háromne-
gyed-egy órányi pihen-
tetés után leszűrik a 
levet, közben még a szű-
rőt is többször tisztítják. 
Az idő alatt, amíg a hús 

kiadalogásra kerül, a kocsonya levéről 
a kicsapódó zsírréteget is többször 
eltávolítják. A téli szezonban hetente 
átlagosan 200 adag készül a vásárolók 
nagy örömére. És hogy mi a titka a 
kocsonyájuk nagy népszerűségnek? Az 
alapos előkészítés, a higiénikus gondos 
elkészítés és a közvetlen, barátságos 
kiszolgálás. Keressék őket bizalommal 
06-20/263-7177, 06-20/509-3939 
telefonszámokon!
Jó étvágyat kívánunk!

M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Hagyományos ételeink 

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
2021. március 8. 

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit 
Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szol-
gáltatását a nagydarabos hulladékok elhe-
lyezésére 2021. március 8-án házhoz menő 
gyűjtés keretén belül, koncentráltan, meg-
felelő kapacitás biztosításával a kikészített 
lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel 
a lakosságnak okozott kellemetlenséget. 
Ennek keretében lehetőség van megválni 
a háztartásokban keletkezett nagydarabos 
hulladékoktól. 

KIHELYEZÉS SZABÁLYAI:

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a 
háztartásokban képződött, de a rendszeres 
hulladékszállításra használatos gyűjtőedé-
nyekben el nem helyezhető nagydarabos 
hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
• elhasznált, megunt bútorok
• edények
• szőnyegek
• játékok
• ruhanemű

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:

•  építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, 
szaniterek)

• háztartási kis- és nagygépek;

• távközlési berendezések;
•  számítástechnikai, szórakoztató elektroni-

kai cikkek;
•  elektromos barkácsgépek, sportfelszere-

lések;
•  csomagoló anyagok (hungarocell, nylon 

zsákok, fóliák, papír, karton)
•  tehergépjármű gumiabroncs
•  veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, 

fénycső, elem, akkumulátor)
•  háztartásokban keletkező települési hul-

ladék,
• szelektív hulladék,
• zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége 
az egy háztarásban egy év alatt keletkezett 
mennyiség, maximum 2 m3 lehet. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása  
az alábbi kitételek szerint történik:

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés 
alapján (családi házak és Társasházak eseté-
ben egyaránt szükséges)
• a regisztráció a lomhulladék elszállításá-
hoz Társaságunk ügyfélszolgálatán szemé-
lyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon 
történt bejelentés alapján legkésőbb a 
lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 
óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai 
előkészületek és a megfelelő kapacitás meg-

teremtése miatt a megadott időponton túl 
nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
• családi házak esetében, illetve nem 1100 
literes BOBR-t használó Társasházak ese-
tében az átvétel nem közterületről, hanem 
közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen 
belül, illetve a magánterület a közúthoz leg-
közelebb eső részén történő elhelyezéssel) 
• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek 
esetében, Társasházaknál a lomtalanítási 
hulladékot közterületre kihelyezni tilos.
• az átadás az ingatlan tulajdonos vagy 
megbízott által személyesen 
• lomok átvételének és elszállításának pon-
tos időpontja: lomtalanítási napokon márci-
us 31-ig reggel 7-től délután 15 óráig, április 
1-től pedig reggel 6-tól délután 14 óráig

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterü-
leten helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak 
adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az 
szabálysértést követ el.

Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és te-
gyünk közösen környezetünk tisztaságáért, 
fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok 
ne erdőbe, árokpartra, hanem megfelelően 
ártalmatlanításra kerüljenek!

Molnár László 
polgármester

Felújítás összefogással 
Nagytárkányban
A nagytárkánypusztai 
kultúrház épülete igen-
csak romlásnak indult 
az utóbbi időszakban az 
időjárás és a rongálá-
sok hatásainak követ-
keztében. A folyamat 
megállítása érdekében 
több lépés is történt a 
múlt évben. A felújítás a 
villany leállás, villanyóra 
cseréjével kezdődött, 
ahol az előkészülete-
ket a falu közössége 
csinálta meg. A szük-
séges anyagok egy 
részét az önkormányzat 
finanszírozta. Majd a 
tető felújítása követke-
zett, ahol szintén a falu 
közös összefogással 
szerzett be cserepeket. 
Az önkormányzat itt is 
finanszírozta az egyéb 
anyagi- és szakmunka 
költségeket több mint  
2 millió forint értékben. 
Továbbiakban szeret-
nénk felújítani az épület 
villamos hálózatát, a 
nyílászárókat és egyéb 
belső felújításokat. Kö-
szönöm az Önkormány-
zat és a lakosság eddig 
támogatását!

ifj. Varga Károly 
képviselő

ÓVODAI 
TÁJÉKOZTATÓ
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde 

2021/2022-es év beiratkozás 
időpontjai:

Óvodai és Bölcsődei beíratás 
időpontja: 2021.április 28-29-én 

8.30 órától 16.00 óráig

„Óvodás gyermekekért 2002” elnevezésű közhasznú alapítvá-
nyunk közel két évtizedes eredményes működés után megszű-
nik. Döntésünk értelmében átadjuk a stafétabotot a fiatalabb 
generáció aktív, lelkes képviselőinek. 
A kuratórium tagjai küldetésüknek tekintették az Alapító Ok-
iratban rögzített célok és feladatok maradéktalan megvalósítását. 
Az óvodai élet szinte valamennyi területén megjelentek az ala-
pítványi források. Az intézmény Pedagógia Programjával össz-
hangban a gyermekek egészséges fejlődését, működési feltételek 
javítását, esztétikus környezet kialakítását, a hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatását egyaránt segítettük. 
A nagy érdeklődésre számot tartó farsangi rendezvényünk több 
éves bevétele, valamint az SZJA 1%-ából befolyt összeg jelen-
tősen gyarapította szervezetünk vagyonát. Ennek eredménye-
ként valamennyi csoportszoba berendezése esztétikus galériával 
gazdagodott. A játszóudvarra mozgásfejlesztő eszközököket, 
rugós hintákat, mese-házat vásároltunk, a gyermekek nagy 
örömére. 

Programok, kirándulások, családi napok, gyermekneveléssel 
kapcsolatos előadások, fórumok szervezésében is aktívan részt 
vállaltunk. 
Az alapítvány vagyonával – 840. 000 Ft – az óvoda nevelőtestü-
lete és a szülők közösségének egyetértével többfukciós, kültéri 
mozgásfejlesztő eszköz vásárlásához járultunk hozzá. Bank-
számlánk ezáltal megszűntetésre került. 
Köszönettel tartozunk a szülőknek, helyi és környékbeli vállal-
kozóknak, fenntartó önkormányzatoknak, alapítványunk mű-
ködését segítő támogatásukért! Kérjük, hogy - lehetőségükhöz 
mérten - a jövőben is szíveskedjenek támogatni az óvodásokat 
bármely módon, akár egy új alapítvány létrehozását, működését 
segítve! Bízunk abban, hogy tevékenységünkkel összefüggés-
ben marad egy –egy kedves emlék a jelenlegi és - a mára már 
iskolássá, vagy fiatal felnőtté cseperedett – egykori ovisok szíve 
mélyén…                         

Köszönettel és tisztelettel: 
Minorics Ernőné – alapító

Menyhártné Tanai Edit – elnök 
és a Kuratórium tagja: Bardon Gyuláné, Csehné Varga Éva,  

Hegedüs Ákos, Hetyei Józsefné, Stukker Lajosné

Volt egyszer egy ALAPÍTVÁNY…
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Szeretettel köszöntjük, 
a 2021. év január  

hónapjában született babákat: 

Nagy Dominik
Édesanyja: Bolzánová Lívia

 
Kovács Zoltán

Édesanyja: Bognár Dzsenifer

Sok boldogságot, erőt,  
egészséget kívánunk  
az egész családnak!

Gólyahír

Rejtvénnyel a helyi értékek nyomában
Szerkesztette: Judi Gergely

A megfejtéseket 2021. február 28-a 19 óráig várjuk a Művelődési Háznál kihelyezett postaládába. 
Az első 3 sikeres megfejtő ajándékot kap!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.  idén is 
folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését, 
2021. április 6-tól az ideiglenesen kihelye-
zésre kerülő konténerekbe.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, 
fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk 
a környezettudatosságra, és a zöldhulla-
dék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre 
kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, 
nyírt fű,), komposztálás után újra visszake-
rül a természetes körforgásba.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti 
hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle 

szennyeződéstől mentesen szíveskedje-
nek elhelyezni a kihelyezett konténerbe 
(műanyagzsák, fólia stb. nélkül).
A KONTÉNEREK MINDEN HÓNAP 
ELSŐ KEDDI NAPJÁN, 07:00 ÓRÁTÓL 
18:00 ÓRÁIG KERÜLNEK KIHELYE-
ZÉSRE. A KONTÉNEREK AZ IBOLYA 
UTCAI SZELEKTÍV GYŰJTŐ MELLETT 
ÉS A MAGYAR UTCA VÉGÉN A HÁ-
ROMSZÖG ALAKÚ KÖZTERÜLETEN 
TALÁLHATÓK A MEGADOTT IDŐ-
PONTOKBAN.
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk környe-
zetünkre!         Molnár László polgármester

TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉSÉRŐL

Március 15. 
Emlékezzünk az 1848-49-es  
forradalom és szabadságharc  
173. évfordulóján. 
A megemlékezés programja: 
10 órakor: Ünnepi Szentmise 
11 órakor: Koszorúzás  
Oszterhuber Péter Antal  
honvédszázados emléktáblájánál


