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Karácsonyi köszöntõ
Ilyenkor karácsony előtt, ádvent idején –
bármilyen hideget mutatnak is a hőmérők 
– szívet melengető érzés esténként a falu 
utcáin sétálni.
Sorra gyulladnak ki a fények, egyre több 
házat ékesít díszkivilágítás. Már évszáza-
dok óta valamire nagyon készülünk, valamit 
nagyon várunk.
A nagy rohanás, készülődés után nemsokára 
elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, 
leáll a forgalom és mindenki igyekszik csa-
ládi körben tölteni karácsony ünnepét.
A karácsony a béke, a szeretet, a család ün- 

nepe. Ilyenkor a nagy rohanásból lelassu-
lunk és több időt szakítunk szeretteinkre, 
embertársainkra. Alkalmat kerítünk egymás 
meglátogatására, kapcsolataink ápolására. A 
karácsony meghitt légköréből nehezen tudja 
kivonni magát az ember, hiszen Isten em-
berhez lehajló szeretete mindenkit megérint. 
Karácsonykor az egész világ másként vi-
selkedik, mint az év során bármikor. Min-
denki próbál jobban odafigyelni a másikra. 
A szeretetnél drágább ajándékot az ember 
nem kaphat, és kívánom – amit már annyi-
szor megfogalmaztunk –, jó volna, hogy 

mindig az év minden napján ilyen ajándék-
kal lepnénk meg egymást. Tudják a remény 
hal meg utoljára!
Kedves Csabrendekiek!
A Nagyközség Képviselő-testülete nevében 
megköszönöm, hogy Önök mindig partne-
rek voltak a közös célok megvalósításában.
Kívánok Csabrendek nagyközség min-
den polgárának szent, áldott, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket, békés, boldog ered-
ményekben gazdag új esztendőt. Kívánom, 
hogy a 2019-es évben is a szeretet, az össze-
fogás, az együtt gondolkodás jellemezze 
mindennapjainkat. 
Ehhez kívánok jó erőt, kitartást, jókedvet és 
lelki békét!

Turcsi József polgármester
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Márton napi vigadalom – ovis módra
A Márton ünnep időszakában 
a természet álomba merül, meg-
dermed. A fák levelei a zúzmarás, 
hideg földre hullnak, sok állat téli 
álomba szenderül. A nappalok 
egyre rövidebbek, már délután 
besötétedik, a hosszú éjszakák 
sötétsége veszi át az uralmat 
a földön. Minden befelé fordul. 
Odabent fénylő gyertyákat gyújt 
a remény. 
Ebben a zord, zúzmarás, dermedt, 
ködös időszakban manók jelen- 
nek meg mindenütt. Apró kis lé-
nyek figyelmeztetnek a befelé hú- 
zódásra minket. A föld kezd megfagyni: en-
nek a folyamatnak a manók az őrei. Ezek 
a kis lények nagyon közel állnak a gyere-
kekhez, mivel aprók, fürgék és huncutok, 
ugyanakkor rendkívül bölcsek.

„A lámpásom a kezemben, és szívemben él 
a remény…”
Belső fényünket visszük most a külvilág sö-
tétjébe.
Belső mozdulataink fényében, tisztaságá-
ban, őszinteségében rejlenek most az igazi 
kincsek. Mert ezeket a belső fényeket és 
mozdulatokat éljük meg igazán, ezt éli meg 
belőlünk a környezetünk, és legfőképpen 
ezt élik meg belőlünk a gyermekeink is.
Nyár eleje óta csak kapjuk a természettől a 
fényt, meleget, zöldséget, gyümölcsöt, ga-
bonát. Most rajtunk a sor, hogy fényt vi-
gyünk az egyre jobban sötétségbe burkolózó 
természetbe!
A lámpácska jel, hogy az ember is képes  
fényt adni a természetnek!
Ezen gondolatok jegyében szerveztük meg 
a Katica csoport lámpás felvonulását. 
A „régi” óvoda körül már az előző évek-
ben is hangulatos sétát tettünk kis lámpá-
sainkkal, és ez maradandó élményt nyúj-
tott gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A 
szülők szép számmal vettek részt az óvodai 
rendezvényen, és idén már az ő kezdemé-
nyezésükre indítottuk el a szervezést.
November első felében Szent Márton legen- 

dájával, a Márton nap hagyo-
mányaival és libás játékokkal 
ismerkedhettek meg a gye- 
rekek. A jószívű katona pél-
dája kapcsán igyekeztünk 
hangsúlyozni és erősíteni az 

együttérzés, a gondoskodás, a segítőkészség, 
az elfogadás fontosságát, a szeretetet. A 
téma lezárásaként került megrendezésre a 
hangulatos őszi összejövetel. 
A kora esti szürkületben a tűzoltó szertár 
mellet apró fények gyúltak kicsik és nagyok 
kezében. 
Magunk is meglepődtünk, hogy milyen so-
kan gyűltünk össze: szülők, rokonok, testvé-
rek, barátok jöttek, hogy részesei legyenek 
e közös élménynek. Éva néni és családja 
kedves meghívására a Rózsa utca felé vettük 
az irányt. Az út szélén apró manók őrizték a 
fényt. A gyerekek izgatottan kukucskáltak 
be a kis kőkunyhókba. 
Egy szép őszi dal közös éneklése volt a 
belépő a varázslatos udvarba. Hangulatos 
lámpások, mécsesek fényei hívogattak ben-
nünket. Kemencében sült langalló, zsíros 
kenyér, a katlan üstjében illatozó mézes 
gyümölcstea várta a vendégsereget. 
A falatozás előtt Szent Márton legendája 

elevenedett meg árnyjáték és gyermeki dra-
matizálás által, majd kezdetét vette az evés-
ivás, vidám terefere, tánc és közös játék. A 
program nagy tetszést aratott, a visszajel-
zések alapján mindenki nagyon jól érezte 
magát, sokan kérték a folytatást. 
„Együtt lenni jó!” – A közösségben megélt 
örömteli élmények erősítik az összetar-
tozást, segítenek túllendülni a hétköznapi 
gondokon.
Reméljük, hogy gyermekeink is továbbvi-
vői lesznek a hagyományápolásnak, őrzői 
lesznek értékeinknek, és természetes igé-
nyükké válik az élő, közvetlen kapcsolat-
teremtés! 

A Mese-domb Óvoda Katica csoportja

Értéket Őrzünk  
- Csabrendek - közösségi felmérés 
A TOP-5.3.1-16-VE1 – 2017 – 0009- A helyi identitás és kohézió erősítése – Értéket Őrzünk – Csab-
rendek pályázati projekt megvalósítása érdekében Közösségi felmérést végzünk a helyi lakosság 
körében. A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése, kezdeményező- és cselekvőképességének 
erősítése. Fontos, hogy a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a prob- 
lémák megoldásában. Mindannyian felelősek vagyunk közösségünk életének pozitív változásaiért!

1. Neme: 

2. Életkora:

3. Legmagasabb iskolai végzettsége: (Kérjük aláhúzni!)

Általános iskola    Középiskola/Szakmunkás képző    Érettségi     Felsőfokú képesítés

4. Mit jelent számára itt élni:
 Szeretek itt élni.
 Szeret itt élni és szívesen vesz részt a közösség életében.
 Semlegesen viszonyul a kérdéshez, még nem gondolkozott rajta.
 Kevésbé szeret itt élni.
 Egyéb:

5. Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában?
 

Egyáltalán 
nem fontos

Kevéssé 
fontos

Fontos Nagyon 
fontos

Információ áramlás biztosítása
Közösségi beszélgetések, 
fórumok

Településszépítés
Környezetvédelem, település 
rendezettsége
Együttműködés erősítése a 
település lakosai és az 
önkormányzat között
Fiatalok helyben tartása, 
bevonása a közösségi életbe
Közösségi tér, valamint kul-
turált szórakozási lehetőségek 
biztosítása a fiatalok számára
Lakosság bevonása 
a település életébe, 
programok szervezésében
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6. Mennyire elégedett az alábbiakkal?
 

Egyáltalán 
nem elégedett

Kevéssé 
elégedett

Elégedett Nagyon 
elégedett

Információkkal való ellátottság
Együttműködés mértéke a 
közösség szereplői között
Településen elérhető progra-
mok minősége, mennyisége
Település által nyújtott szol-
gáltatásokkal való elégedett-
ség (egészségügy, szociális, 
művelődési, szabadidő, sport)

7. Milyen programokon venne részt szívesen, mi iránt érdeklődik?

Előadóművészeti és szórakoztató rendezvények Generációk közti tudásátadás
Hagyományőrzés, népművészet    Helyi értékek feltárása
Kiállítások       Gasztronómia
Sport        Kézműves foglalkozások
Település szépítés      Szemlélet formálás
Ismeretterjesztő előadás, képzés    Egyéb:

8. Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő program szervezésében, lebonyolításában?

Igen, rendszeresen.                       Igen, alkalmanként.                              Nem.

Amennyiben szeretné, megadhatja nevét és elérhetőségét, hogy a közösségfejlesztési folyamat 
érdekében fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

A kitöltött kérdőív leadható az Önkormányzaton hivatali időben 
és a Művelődési Házban is hétköznapokon 8-19 óra között. 

További információ és észrevétel kérhető 
a csabrendek.konyvtar@gmail.com címen 
és a 06-20/3880989 telefonszámon 
Mógerné Molnár Ildikó projektmenedzsernél.

Köszönjük, hogy válaszadásával segíti munkánkat!  

„RépaRetekMogyoró,… - Könyvtárban járt Télapó!”
Zenés Mikulás váró mûsor Zsuzsival, Dórival, és a Télapóval
December első péntekjén, könyvtárunk zenés Télapó váró műsorral várta a gye-
rekeket, szüleiket, valamint Zsuzsi és Dóri Manót. Aztán amikor már mindenki 
megérkezett, és már a Könyvtármanó is túltette magát az elejtett könyvek miatt 
érzett bűntudatán, együtt izgulhattak a résztvevők, hogy vajon bekukkant e a 
könyvtárba is a jó öreg, piros puttonyos ősszakállú. 
Szinte kézzel foghatóvá váltak a hópelyhek, jobbra – balra dőltünk a szánkón, 
aztán jól befékeztünk, készítettünk hóangyalkát, aztán hókoffert a popónk-
kal, megcsipkedtek bennünket a hóbolhák, gyúrtunk hóembert, kergethettük a 
buborékokat! Mindezt, a RépaRetekMogyoró énekes-zenés duó tagjai, Zsuzsi és 
Dóri Manók varázsolták szinte élethűvé a gyerekek segítségével! Aztán egyszer 
csak, megérkezett a Mikulás Bácsi, elfoglalta piros ülőhelyét és köszöntötte a 
gyerekeket! Minden kisgyermek ajándékkal térhetett haza, és kivétel nélkül min-
denki meg is érdemelte a csomagot, hiszen csupa nagy lelkesedéssel énekeltek a 
Télapónak, és különben is, a Manók tudnak csak úgy igazán, mindent beleadva 
rosszalkodni, – a gyerekek nem!
„FanTélapikus” zenék, vicces, kedves, nagy fülű Manók, gyermekzsivaj, ka-
cagás, a szülők arcán is fülig érő mosoly…
Hát így történt mindez Községi Könyvtárunkban a Télapó várás idején, és az 
Adventi időszak kezdetén!       Farkas Szabina Judit könyvtáros
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Év évig forralt bor fõzõ verseny a Sportpályán
2018. december 29-én szombaton a Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület hagyomá-
nyos Forralt bor főző versenyt szervez a Sportpályán. Nevezés díj csapatonként 2000,- Ft. 
A rendezők a tűzifát biztosítják! A nevezett csapatoknak a főzőhelyek elfoglalása 14 órától 
lehetséges! 
A délután folyamán lesz: tábortűz, tinidiszkó, melegedő, ping-pong, szilveszteri kirakodás, 
Silver büfé, kürtöskalács Az est fénypontja az eredményhirdetést követően a Tombolasor-
solás, ahol egy szerencsemalac kerül kisorsolásra.
Az egyesület minimum 4 fős csapatok jelentkezését várja és mindenkit, aki jó hangulatban 
szeretné búcsúztatni az óévet. 
A rendezvényt követően After party este a Silverben – zenél: Adrián
Részletekért keressétek:  
Komendánt Sándor, Cziklin György, Csendes Zoltán szervezőket. Tel: 0630/2143334
További infó a Silver FaceBook oldalán!
Gyertek és bulizzunk az év utolsó hétvégéjén!

Köszöntés

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében Turcsi József polgármester 
és dr. Gutmayer Bernadett jegyző otthoná-
ban köszöntötte fel Baráth Ferencné szüle-
tett Pordán Erzsébet (Zrinyi u.) csabrende-
ki lakost, aki december 6-án töltötte be 90. 
életévét. A szépkorú hölgynek az újság 
hasábjain keresztül is további jó egészséget 
kívánunk!

A Községi Könyvtár és Mûvelõdési Ház 
valamennyi munkatársa szeretettel kíván 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Új Esztendõt  
a Hírharang valamennyi olvasójának,  
a község lakosságának!

Meghívó
Az Arany Oroszlán Vendéglõben 

az idei évben is megrendezésre 
kerül a hagyományos 

Óév búcsúztató zárkörû vacsorás 
bál 2018. december 31-én. 

Részletes információ és  
jelentkezés személyesen a  
Vendéglõben, az Édenkert 

Presszóban vagy a  
06-30/939-6918 telefonszámon. 

„Csodás napok a Somló körül”, 
– képekben a könyvtárban
Ifj. Vasuta Gábor természetfotós elõadása
Ifj. Vasuta Gábor 2018. november. 28-án is-
mét könyvtárunk vendége volt, hiszen már 
több ízben tartott előadást, képeiből pedig 
kiállítást településünkön. Most egyik újabb 
beszámolóját hallgathattuk meg és szem-
lélhettük képeiben. Mostani elődásának a 
„Csodás napok a Somló körül” címet adta. 
Az előadáson résztvevők közül mindany-
nyian átélhettük azokat a csodás napokat 
képei által, és olyan helyekről láthattunk 
szebbnél szebb, profi módon készített 
fotókat, amelyek szinte karnyújtásnyira 
vannak lakóhelyünktől. Sok-sok érdekes in-
formációval, tudnivalóval és érdekességgel 
lehetünk előadása által gazdagabbak, illetve 
Gábor előadása inspirál bennünket arra, 
hogy majd ellátogassunk azokra a Somló 
körüli helyekre. Szó esett még az általa 
fotózott madárfajtákról, többek között ar-

ról is, hogy hogyan tudjuk védeni őket, mit 
tehetünk, mi emberek a fennmaradásukért, 
épségükért. Ifj.Vasuta Gábor előadása, 
kirándulásairól tett képes beszámolója 
hasznos és érdekes volt, szeretettel és nagy 
érdeklődéssel várjuk majd őt vissza!

Farkas Szabina Judit könyvtáros


