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Szeretet ünnepe
Ha jól meggondoljuk, karácsony táján, az 

adventi időkben és a nagy ünnep alkalmával 
szinte minden ugyanúgy ismétlődik meg 
esztendőről-esztendőre.

Feltűnnek a karácsony kellékei, kigyul-
ladnak a jól ismert karácsonyi fények és 
felcsendülnek a karácsonyi dallamok.

Minden annyira ismerős, olyan érzésünk 
van, hogy minden esztendőben mintha 
egy nagy általános és kötelező érvényű 
forgatókönyvet kellene követni. És kö-
vetjük is, mint akiket elvarázsoltak és 
megbabonáztak; követjük ezt a nagy 
karácsonyi forgatókönyvet elbűvölten, 
mert érezzük, hogy ennek az ünnepnek 
tényleg van fénye, kisugárzása. Ez az 
érzés némelyeknél pusztán ösztönös, 
de nagyon sokan vannak, akik tudják, 
hogy az ünnep fénye és kisugárzása mi-
ből fakad, hiszen jól ismerik az ünnep 

hátterében meghúzódó bibliai eseményt, 
Jézus születésének történetét. Tudnak 
arról, hogy Krisztus születésekor Isten 
dicsősége ragyogta be a pásztoroknak a 
betlehemi mezők fölött a sötét éjszakát, és 
fényes csillag mutatta az utat a napkeleti 
bölcseknek, a kisded jászolbölcsőjéhez. 
Karácsonynak olyannyira elbűvölő a fénye 
és varázslatos a ragyogása hogy attól még a 
nem keresztények sem képesek szabadulni, 
akik számára egyébként semmit sem jelent 
Jézus, a betlehemi gyermek születésének 
ősi históriája. 

Ha egy ünnep ilyen egyetemesen tud 
hatni az emberek milliárdjaira, akkor annak 
az ünnepnek tényleg rendkívüli csodálatos 
ünnepnek kell lennie. És a karácsony ilyen 
csodálatos, rendkívüli!

Bizony, karácsony az emberiség féltve 
őrzött, dédelgetett ünnepe. Karácsony im- 

már ott él az emberek ösztöneiben, zsige-
reiben.

Karácsony varázslatos, elbűvölő jellege 
és csodálatos mondanivalója éppen abban 
rejlik, hogy az több,mint emberi és tényleg 
valóságosan isteni. 

Karácsonyban van valami rendkívüli, 
és ezt mindenki valamiképpen megérzi, 
ilyenkor tényleg szeretnénk többek és 
jobbak lenni, ilyenkor szeretnénk bűnös, 
nyomorult önmagunkat meghaladni.

Milyen jó volna, ha ezek a nemes ka-
rácsonyi vágyak, érzések, törekvések mind-
halálig tartó érvénnyel belénk testesülnének.

Milyen jó volna, ha a karácsonykor ka-
pott szeretet energiát el tudnánk jó mélyen 
a szívünkbe helyezni, és akárhányszor az 
év során, amikor neheztelnénk a hozzánk 
közelállókra, vagy bárkire, csak előhúz-

Folytatás a 3. oldalon

Óévbúcsúztató 
Bortúra

Közkívánatra 
2014. december 27-én, 

szombaton délután 15 órától 
ismét Bortúrát szervezünk. 

Tartsanak velük, ha egy vidám 
társasággal, kellemes délutánt 

szeretnének eltölteni 
a szabadban, csodálatos 

Hegyközségünkben sétálva.
 Jelentkezés és további információ a 
06-20/3880-989 telefonszámon.

Minden érdeklődőt 
sok szeretettel várunk!

Községi Karácsonyi Ünnepség
Szeretettel várjuk községünk apraját és nagyját közös ünneplésre 

2014. december 21. vasárnap a Művelődési Házba:
15 óra  Negyedik Adventi Gyertyagyújtás és a Betlehemi Láng fogadása
15:30 óra  Községi Karácsonyi Ünnepség kezdete, melyen szerepelnek
 • nagycsoportos óvodások
 • Farkas Szabina Judit
 • Általános iskolások
 • Csabrendeki Színjátszók
 • Rezgő Rezeda Citerazenekar
 • Barta Enikő és Barta Gábor zeneiskolás tanulók
 • Kacagó Gerle Népdalkör 
 • Dr. Németh László és Szilágyi Franciska duiett
A műsor szünetében kerül kihirdetésre az „Ünnepváró finomságom” süteménysütő 

verseny eredménye.
Az „Ünnepváró finomságom” süteménysütő versenyre nevezni az elkészített sü-

teményel és receptjével lehet 2014. december 20., szombat 14 óráig.
Mindenkit sok szeretettel várunk egy közös ünneplésre az év legcsodálatosabb 

napjához közeledve!
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Szülõi Munkaközösségi bál 2014
2014 november 8-án megtartott szülők-

nevelők bálját nagy izgalommal szerveztük. 
Mindent elkövetve próbáltunk egy olyan 
színvonalas rendezvényt létrehozni, amely-
ből befolyó bevétel biztosítani tudja a tanévi 
kiadásaink egyik részét. A jó hangulatot 
megalapozta Zámbóné Farkas Nóra műsora, 
melyet tovább fokozott az Adrenalin Retró 
és Bulizenekar hajnalig tartó tánczenéje. 
Szeretnénk ez úton is megköszönni azok 
támogatását, akik tombolatárgy és készpénz 
felajánlásukkal hozzájárultak a bál sikeres 
lebonyolításához. A bevételeink másik ré-
szét pedig mindig a szülők biztosították, 
– mint ahogyan most is –, a hozzánk el-
juttatott támogatásaikkal.

Tehát minden szülőnek, nevelőnek és 
szülői munkaközösségi tagnak – aki segített 
–, szeretnék köszönetet mondani és külön is 
az alábbi támogatóinknak. 

TÁMOGATÓINK:
-APÁTI ZOLTÁN Kézműves Sümegprága
-AUER LÁSZLÓ Csabrendek, -BAKOS 
RENÁTA Szentimrefalva, -BARDONNÉ 
BARÁTH ZSUZSANNA Jegyző, -BARTA 
G Á B O R  V á l l a l k o z ó  C s a b re n d e k , 
-BERKOVICS KRISZTINA Virágkötő 
Csabr.,  -BERTA PÁLNÉ Vegyesbolt 
Szen t imre fa lva ,  -BÓDAI  ANDRÁS 
Csabrendek, -BOGNÁRNÉ GYURICZ 
KATALIN Csabrendek ,  -BUDMILL 
MÁRKABOLT Sümeg,  -BUJTORNÉ 
HETYEI  HAJNALKA Csabrendek , 
-CSENDES ZOLTÁN Silver Söröző 
Cs.rendek, -CSICSICS FOTÓ Sümeg, 

-DOFIX BT. Csabrendek, -EUROPONT 
Sümeg, -FANTÁZIA DEKOR Vállalkozás 
Sümeg, -FARKAS JÓZSEFNÉ Vállalkozó 
Sz . imre fa l . ,  -FEKETÉNÉ CAPÁRI 
Szilvia Vállalkozó Csr., -FORTUNA ABC 
Csabrendek, -FREUND IVÁN Csabrendek, 
-GOMBÁSI TAMÁS Kézműves Csabrendek, 
-GYARMATI  CSABA Gyógyszer tár  
C s . re n d e k ,  - H A L M I  J Ó Z S E F N É , 
Balogh Andrea Mária, -HAMI-NYAMI 
PIZZÉRIA Sümeg, -HEGEDÜS ÁKOS 
Vállalkozó Csabrendek, -HEGYINÉ 
BERNÁT MÁRIA Váll. Sümeg, -HOBLA-H 
KFT JÁTÉKNAGYKER~Csabrendek, 
-HOFFMAN TAMÁS Borász Csabrendek, 
-HUBER ESZPRESSZÓ Sümeg, -ILLÉS 
GYULA Asztalos mester Csabrendek, 
-ILLÉS RÓBERT Vállalkozó Csabrendek,-
K&H BANK Sümeg, -KENYERESNÉ 
KLÁRI Csabrendek, -KIEFER FLÓRIÁN 
Csabrendek, -KIGLER ANDOR Csabrendek, 
-KÍNAI BOLT Vállalkozás Sümeg, -KISS 
MIKLÓS Polgármester Veszprémgalsa, 
-KLUNG IRÉN Csabrendek, -KÖNNYID 
BERNADETT Csabrendek, -KÖNNYID 
ISTVÁN Dohánybo l t  Csabrendek , 
-MARTONNÉ MARÓDI IBOLYA Műszaki 
bolt, -MÁTRAVÁRI EDIT Cipőbolt Sümeg, 
-MAYA TEXTIL Sümeg, -MENYHÁRTNÉ 
TANAI EDIT Csabrendek,  -MEZEI 
ANDRÁS ATYA Csabrendek, -MEZEI 
JÓZSEF Vállalkozó Csabrendek, -ML 
FOREST KFT Csabrendek, -MOLNÁR 
SZABOLCS~Hotel Carbona****Hévíz, 
-NAGY JÓZSEF Káptalanfa, -NÉMETH 
GYÖRGY Csabrendek, -NÉMETH OTTÓ 
Vállalkozó Csabrendek, -OLGI AJÁNDÉK 
Sümeg, -PARTOS JÓZSEFNÉ Vállalkozó 
Csabrendek, -RÉNES CSABA Húsbolt 
Csabrendek, -RUZSA SÁNDORNÉ Csabtex 
Csabrendek, -SALINÉ BAKOS HAJNALKA 
Vállalk. Csabr., -SÁRKÖZI KRISZTIÁN 
Csabrendek, -SIMON GÁBOR és NEJE 
Veszprémgalsa, -SPIRK VERONIKA 
Csabrendek, -SZABÓ HENRIETTA Arcfestő 
Csabrendek, -SZABÓ JÓZSEF Arany 
Oroszlán Vendéglő, -SZABÓ JÓZSEFNÉ 
Csabrendek Hegyalja u., -TOBAK ISTVÁN 
Vállalkozó Csabrendek, -TURCSI JÓZSEF 
Polgármester Csabrendek, -TURCSI 
PÉTER Sz. Ilona Pékség Csabrendek, 
-VALI BOLT Sümeg, -VASKI FERENC 
Foglalkoztató Int Darvastó, -VIANNI 
ÁRUHÁZ Sümeg, -WINK CIPŐBOLT 
S ü m e g ,  - Z A L AV Ö L G Y I  L Á S Z L Ó 
Polgármester Szifa., -ZÁMBÓNÉ FARKAS 
NÓRA Szentimrefalva, -ZELENKA JÓZSEF 
Masszőr Csabrendek 
...Valamint a tanári kar, SZ.M. tagok és 
sokan mások!…

Tájékoztató a Képviselõ-
testület 2014. november 
27-i ülésérõl

NAPIREND ELŐTT
Turcsi József polgármester tájékoztatója 

az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről és a lejárt határidejű határozatok tel-
jesítéséről

NAPIRENDEN

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása a 
települési hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatásról 

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása 
a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 

Csabrendek Község Önkormányzata 
2015. évi belső ellenőrzési tevének elfo-
gadása

Döntés az Arany János Tehetséggondozó 
Programban résztvevő tanulók támogatá-
sáról

Döntés a közösségi zöldség- és gyü-
mölcsfeldolgozó eszközhasználati díjainak, 
a működtetés feltételeinek megállapítá-
sáról 

Elfogadásra kerültek a Közszolgáltató 
Szervezet, a helyi közművelődés és a 
könyvtár, a Tanyagondnoki Szolgálat 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolók

Polgármester beszámolója a társulásokban 
végzett tevékenységről 

Újra ovisok a könyvtárban 
– együtt készültünk Mikulás ünnepére!

Hogy ki is az a Télapó, kikhez látogat 
december első hetében, kik a segítői és mi is 
történik december 6.-án, és mi a karácsony 
igazi lényege… - ezekről a dolgokról be-
szélgettem az ovisokkal a könyvtárban.  

December első hetében, hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön meghívásomra el-
látogatott a könyvtárba egy-egy óvodás 
csoport. Adtunk ajándékot is egymásnak. 
A gyerekek énekeltek nekem, ügyesen vá- 
laszoltak a kérdéseimre, én pedig elol-
vastam nekik a két kicsi gesztenyegyerek 
Kippkopp és Tipptopp rövid karácsonyi 
történetét a szeretetről, és felolvastam nekik 
egy versikét is a nagyszakállú Télapóról. 
Megkéretem őket arra, hogy a versike 

alatt hunyják be a szemeiket, és próbálják 
meg elképzelni közben Télapó varázslatos 
otthonát és hogy hogyan is csempészi 
bele a gyerekek csizmáiba a cukorkákat, 
apró ajándékokat. A nagyobb gyerekekkel 
már tudtam beszélgetni Szent Miklós le-
gendájáról is.

Közösen készítettünk Télapó könyvjelzőt, 
az előre elkészített elemeket lelkesen ra- 
gasztották össze a gyerekek, még a leg-
kisebbek is ügyesen próbálkoztak. 

Ezúton is megköszönöm az óvó néniknek 
és a gyerekeknek is, hogy elfogadták meg- 
hívásomat a könyvtárba, szívesen emlék-
szem vissza azokra a napokra és az 
előkészületekre is.      Farkas Szabina Judit
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nánk ezt az érzést a szívünk mélyéről. Sokat 
tudna segíteni azokban a pillanatokban. 
Hisz ne feledjük, ha szeretünk, azzal ma-
gunknak teszünk jót, és ha gyűlölünk, 
akkor magunkkal szúrunk ki. A bennünk 
lévő érzelmek minket gazdagítanak vagy 
szegényítenek. Most, hogy közeledik a 
karácsony, az egyik legszebb, legszentebb 
ünnepünk, érdemes volna mindenkinek el-
gondolkodni, hogy mit is jelent a szeretet 
ünnepe.

Ezen a földön nem élnek tökéletes em-
berek, csak gyarló emberek, és mindenkit 
úgy kell elfogadni, ahogy van. Az embereket 
csak akkor lehet megérteni, ha beleéljük 
magunkat az ő helyzetébe, akkor látjuk 
meg a másik ember jóságát, szépségét, 
okosságát.

Minden ember szeretni való.
Most karácsony közeledtével ne csak 

házainkat, portáinkat takarítsuk ki, díszítsük 
fel. A szívünket is öltöztessük ünneplőbe, 
aggasszunk rá szeretet-koszorúkat, fény-vi-
rágokat.

Tegyünk tisztába a szívünket, lelkiisme-
retünket, hogy karácsony estéjén tisztán 
álljunk fenyőfánk köré, felemelt fejjel, 
szeretettel tele. 
Álljunk meg tehát e bensőséges ünnepen 

egy kis időre, hogy meggyőződhessünk 
róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni, tu-
dunk-e örülni egymásnak, és ha igen, akkor 
más dolgunk nem lehet a világon, mint 
küzdeni a legnemesebbért: egymásért.

A napokban olvasgatva egy tréfás ka-
rácsonyi receptre találtam, nekem nagyon 
megtetszett, megosztom Önökkel is, fo-
gyasszák kérem jó étvággyal!

„Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet! 
Szitáld át a türelem szitáján, nehogy 
pletykamag kerüljön bele! 
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és 
takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással, és tégy rá 
pár csepp nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel mindig 
több legyen, mint ahányan az asztalnál 
ültök, hiszen mindig akad valaki, aki még 
rászorul.”

Magam és a Képviselő-testület nevében 
meghitt, szeretetteljes Karácsonyt és ered-
ményekben dúskáló, boldog új esztendőt 
kívánok.

Tisztelettel
Turcsi József polgármester

Szeretet ünnepe
Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató Csabrendek, 
Hosztót, Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa, Zalaszegvár 
Községek Képviselõ-testületi 
december 8-i együttes ülésérõl

NAPIREND ELŐTT Turcsi József pol-
gármester beszámolója a lejárt határidejű 
határozatok teljesítéséről

NAPIRENDEN
1. Csabrendeki Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetésének mó-
dosítása
2. Beszámoló az egészségügyi szolgáltatók 
munkájáról
a)  Fogorvosi Szolgálat 2014. évi tevékeny-

ségéről beszámoló
b)  I. számú Háziorvosi körzet 2014. évi te-

vékenységéről beszámoló 
c)  II. számú Háziorvosi körzet 2014. évi 

tevékenységéről beszámoló 
d)  Csabrendeki Védőnői Szolgálat 2014. 

évi tevékenységéről beszámoló 
e)  Veszprémgalsai Védőnői Szolgálat 

2014. évi ifjúság-egészségügyi védőnői 
feladatokról beszámoló

3.  Beszámoló a Csabrendeki Általános Is-
kola 2013/2014. tanévi munkájáról

4.  Beszámoló a Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde 2013/2014. nevelési év mun-
kájáról

5.  Beszámoló a Csabrendeki Közös Ön- 
kormányzati Hivatal 2014. évi munká-
járól

Egy ifjú harcos sikerei
A csabrendeki Horváth Ferenc, 15 éves 

gimnazista érdeklődése a küzdősportok 
iránt már az általános iskolában felébredt. 
Molnár Gábor oktató és a sümegi Brasil Jiu-

Jitsu Akadémia kiválasztása szinte 
egyértelmű volt. A harc, mint 
hobbi és életforma, amit a kezdeti 
gyerekes, iskolai kakaskodások 
motiváltak, kemény munkával, 
viszonylag rövid idő alatt szép 
dicsőséget hozott Ferinek.

Nagy lelkesedéssel és példás 
kitartással vetette bele magát két 
éve mind a földharc (Brasil Jiu-
Jitsu), mind a ketrecharc (MMA) 
megismerésébe. Az elmúlt időszak 
alatt szinte alig múlt el nap, hogy 
ne vett volna részt edzéseken, 
sokszor egymás után kettőn is.

A hihetetlen kitartásnak, szor- 
galomnak és a család támogatá-
sának eredménye az egyre gya-
rapodó dicsőségek listája. 

Számos korábbi verseny után 
a Szegedi G4: arany és felnőttek 

között 4. hely, X. Hungarian Open +74 
kg-ban I. hely a novemberi mérlege ifj. 
Horváth Ferencnek!! De a sport mellett 
is fontosnak tartja iskolai előmenetelét, a 
gimnáziumi tanulmányok mellett közép-
fokú nyelvvizsgára is készül. 

A fiatal harcos következő nagy meg-
mérettetésére az Európa Bajnokságon, 
Lisszabonban kerül sor 2015. január 20-25. 
között. A külföldi versenyen való részvétel 
feltételének számító kék övvel Feri eddig 
még nem rendelkezett, de mivel a Magyar 
Bajnokságon győzni tudott, zöld övesként, 
így az aranyérem mellé kiérdemelte az 
áhított kék övet is, amivel büszkén indulhat 
az európai megmérettetésen. Példaértékű a 
fiatal fiú elszántsága, és céltudatos kitartása, 
munkája, amihez csak gratulálni lehet!

Ferinek és szintén az európai megmé-
rettetésre készülő, két éve már bronzérmet 
szerzett Szatmári Tamásnak is sok sikert, 
szép eredményeket kívánunk! Csabrendek 
Község Önkormányzatának ezúton is kö-
szönjük a támogatást!

Molnár Gábor, Gracie Barra Sümeg 
www.farkasok.com
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Jászfényszarui kirándulás

Gyuri bácsi önfeláldozó és kitartó 
munkájának, közel 70 tanuló lelkes gyűj- 
tésének és szüleik segítségének köszön-
hetően, iskolánk egy SAMSUNG - használt 
telefon gyűjtő versenyt nyert. 25 tanuló 
és két kísérő tanító lehetett részese ennek 
a régóta várt kirándulásnak. A korai in-
dulás ellenére senki sem volt fáradt, izg-
atottan vágtunk neki a négy órás útnak. 
Az esős idő sem szegte kedvünk. Úti cé- 

lunk első állomása az oktatási 
céloknak megfelelően felújított leg- 
modernebb technológiával felsze- 
relt SAMSUNG SMART SCHOOL 
volt melynek a Rimóczi-kastély ad 
otthont. A gyerekek itt megismer-
kedtek a legújabb SAMSUNG 
UHD LED TV-kel, a hozzá tartozó 
hangrendszerekkel, tabletekkel és 
telefonokkal. Betekintést nyertünk 
az interaktív iskola mindennapjai- 
ba, ahol digitális technológiára 
épülő tanulási módszereket sajátí-
tanak el,  melyek segítségével 

bármely területen – legyen szó termé-
szettudományokról, nyelvekről vagy éppen 
irodalomról – hatékonyabban szerezhetnek 
új ismereteket. Az interaktív táblán és 
WiFi-n keresztül egyszerűen bemutathatóvá 
válnak az oktatás során használt internetes 
oldalak, demonstrációs médiaelemek. A 
diákok a tantermekben rendelkezésükre 
álló táblagépeken kísérletezhetnek, fel-
fedezhetik és alkalmazhatják az egyes 

témakörökről tanultakat az azokra készült 
alkalmazásokon keresztül, valamint kü-
lönféle módokon jegyzetelhetnek is. 
A bemutató óra után egy kellemes kis 
étteremben láttak minket vendégül. Az 
utazásunk utolsó állomása a várva várt 
SAMSUNG gyár látogatása volt. A szigorú 
szabályok és biztonsági ellenőrzések 
ellenére, pillanatok alatt a gyártósoron 
találtuk magunkat. Lépésről-lépésre meg- 
figyelhettük, hogyan készíti el több ezer 
ember és robot összehangolt, precíz 
munkával a legmodernebb technológiával 
felszerelt tévéket. A dolgozók is nagyon 
kedvesek voltak, a legtöbben néhány 
pillanatra megálltak, ránk mosolyogtak és 
folytatták tovább a monoton munkáikat, ami 
nekünk maga volt a csoda! Lelkesen, tele 
élményekkel és ajándékokkal nekivágtunk a 
hazafelé útnak. Egy életre szóló élményben 
volt részünk, amit nagyon köszönünk Gyuri 
bácsinak, a gyerekeknek és a szülőknek is 
egyaránt.

Szabó-Tanai Bernadett

Juhász Katalin Télapó váró mûsora a könyvtárban
Községi könyvtárunk vendége volt de- 

cember 5-én pénteken Juhász Katalin 
budapesti előadóművész, akinek előadá-
sában csodálatos telet köszöntő és ünnepi 
dalok csendültek fel, mint például a „Szél, 
szél”, a „December”, a „Repül a hógolyó”, 
a „Pille szálldos” és a „Karácsony” című 
dalok. 

Juhász Katalinnak a színpadi jelenlét, az 
előadó művészet elsajátításához a Miskolci 
Nemzeti Színház adott életre szóló alapot, 
ahová 1988-ban leszerződött. Az ott töltött 
5 évad – szakmai szempontból – életének 
meghatározó időszaka volt. Kezdetben 
énekkarosként tevékenykedett, majd 
egyre több színészi feladattal bízták meg 
a színház akkori vezetői. Katalin prózai és 
zenés darabokban egyaránt szerepelt. 

1993 őszén Miskolcról Budapestre 
költözött, és a Kolibri Színház tagja lett. 
Gyerekdarabok szereplőjévé vált, ami 
egészen fantasztikus élményt jelentett 
a számára. A gyerekek tiszta, őszinte 
reakciója, szeretete és ragaszkodása egy 
teljesen új úton indította el őt, azonban 
a valódi áttörést mégsem ezek az él-
mények hozták meg neki. Amikor kisfia 
született, és óvodás korú lett, kapott egy 
verseskötetet az egyik óvó nénitől, ami 

évszakok szerinti bontásban tartalmazott 
gyerekeknek szóló verseket, kiváló köl-
tőktől. A versek megihlették Katalint, és 
a gitárja segítségével szép lassan dalokká 
formálódtak. Ettől kezdve önálló 
zenés műsorokkal járt fellépni, 
óvodákba, gyerekeknek szóló 
rendezvényekre. A 2005-ben a 
meghangszerelt dalokat a Dalnok 
kiadó „Éneklő évszakok” címen 
CD lemezen megjelentette. A CD 
olyan neves költők megzenésített 
verseit tartalmazza, mint Osváth 
Erzsébet, Bíró András, Szalai 
Borbála, valamint saját verseket 
is. Minden évszakról, minden 
hónapról, és a hónapok egy-
egy jeles eseményéről is szól 
egy-egy dal, így a kicsik játszva 
tanulják meg a hónapok neveit. A 
kellemes, harmonikus dallamvezetés és az 
igényes hangszerelés miatt a CD nemcsak 
irodalmilag, hanem zeneileg is értékes.

Kati Néni, – ahogy ő kérte, hogy szólítsuk, 
meghívásomra kedves műsorát elhozta 
nekünk is, barátságos, családias hangulatot 
teremtett a télapós és karácsonyi díszekkel 
feldíszített könyvtárban. Beszélgetett, 
énekelt a gyerekekkel együtt, rövidke 

cipő-pucoló versikét tanított a nekik, azt 
közösen ismételték. Néhány gyermek még 
a mikrofonját is megkapta, hogy kedvenc 
Télapós dalukat elénekelhessék. 

A gyerekek és mi felnőttek is jól éreztük 
magunkat Juhász Katalin Mikulás műsorán. 
Szívből örülök, hogy a „Nagyszakállút” 
várva vidám és érdekes perceket sikerült 
szerezni a gyerkőcöknek, a névre szóló 
és általam készített könyvjelzőket pedig 
remélem szívesen, és minél gyakrabban 
használják majd.

Farkas Szabina Judit 
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Szent Cecília búcsú
Idén is szépen megünnepeltük, november 

22-én az 1882-ben, Szent Cecília szűz 
és vértanú tiszteletére épített kápolna 
búcsúünnepét! Számos testvérünk jött el 
a közös ünneplésre, idősek, fiatalok és 
gyermekek egyaránt. A kápolna szerény, 
de ugyanakkor főúri jellegű, mindössze 
két pad van benne kétoldalt, így fennállva 
kellet részt venni a többségnek az ünnepi 
szentmisén, amelyet, Tódor Szabolcs, 
keszthelyi káplán celebrált.

Illő, hogy a vallási és kulturális örökséget 
megőrizzük, illetve továbbadjuk az 
új generációknak. Csabrendek igen sok 
keresztény örökséggel rendelkezik, ezek 
közé tartozik a Cecília kápolna is. Amikor 
az ember bejön Csabrendekre, akarva – 
akaratlanul is a szeme rászegeződik a szép  
kis kápolnára. Csabrendek büszke lehet, 
hogy ilyen múlttal rendelkezik, és mint 
tudjuk, amely közösség múlttal rendelkezik, 
annak van jövője is. Ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy amely nép, vagy közösség a 
múltját nem becsüli, az jövőjét nem érdemli. 
Ezért fontos, hogy tudjuk kik voltak az 
elődeink, kik vagyunk mi és kik lesznek 
a jövőbeliek. Elődeink, nemesek vagy 
jobbágyok, mind-mind vallásos emberek 
voltak!

Szabolcs atya Szent Cecília, illetve az 
Árpád – házi szentek példáját elénk állítva 
buzdított a keresztény élet megvallására ás 
megélésére.

A búcsút követően a plébánián szerény 
agapét tartottunk, amelyre minden jelenlévő 
testvért meghívtam.

Csabrendek, 2014. november 22.
Mezei András plébános 

FIGYELEM! 
A szén-monoxid nem válogat.

Nagyszabású 
Galamb- és 

kisállat kiállítás 
Csabrendeken

Győr-Moson-Sopron-, Somogy-, 
Zala-, Vas-, Veszprém megyékből, 

közel 20 galamb- és kisállattenyésztő 
egyesület részvételével, nagyszabású 

kiállítás kerül megrendezésre 
Csabrendeken 2015. január 

17-18-án a helyi Általános Iskola 
tornatermében.

Minden érdeklődőt sok szeretettel 
várnak a szervezők!

Védje meg családját a „néma gyilkostól”!
Vásároljon hiteles Magyarországi engedéllyel rendelkező szén-monoxid vészjelzőt a 

Csabrendeki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettől!
 
Szén-monoxid-mérgezés
A szén-monoxid-mérgezés szén-monoxid gáz belélegzése okozta mérgezés, amely 

akár halált is okozhat. Az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a 
helytelenül használt tüzelőberendezés okoz, de más oka is lehet.

A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, 
szagtalan, a levegővel közel azonos fajsúlyú, nem irritáló gáz, ugyanakkor sokszorta 
erősebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a 
vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony koncentrációban is mérgező. Ha a levegőben 
koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az 
eszméletvesztés, kisebb koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel lassabban 
csökken a vér oxigénszállító képessége. Tiszta levegőn egy óra alatt a vérben lekötött szén-
monoxidnak mintegy fele távozik. Ez azt is jelenti, hogy ha a mérgezést szenvedő elhagyja 
a dúsult szén-monoxid-tartalmú helyet, enyhülhetnek a tünetek. A mérgezés ettől még 
nehezebben ismerhető fel, és a súlyos balesetek gyakran éjszaka történnek, amikor a szén-
monoxid hatásának kitettek nem változtatnak helyet.

Tünetei, következményei
A kezdeti tüneteket gyakran nem értelmezik helyesen, ezért a szén-monoxid-mérgezés 

olyankor is okozhat halálesetet, amikor a súlyos mérgezést hosszan tartó, jól észrevehető 
tünetek előzik meg. Az ájulást még nem okozó mérgezés tünetei összekeverhetők többek 
közt a migrén vagy az influenza bizonyos tüneteivel (fejfájás, szédülés, fáradtság, álmosság, 
hányinger, tudatzavar).

A mérgezést elszenvedő tudatánál van, a mérgezés gyanúját gyakran felfogja, és azt is, 
hogy meghal, ha nem tesz valamit, egy bizonyos mérgezési fokon túl azonban már nem 
képes cselekedni. A szén-monoxid a testben először lassan halmozódik, majd koncentrációja 
hirtelen felugrik.

•  Első szakasz: A mérgezést szenvedett nyugtalan, zavart vagy kábult, a feje is fájhat, 
szédülhet, hányhat. A bőre időnként cseresznyepiros lesz.

•  Második szakasz: Izomgörcsök a végtagokon, majd az egész testen, eszméletlenség. Az 
eszméletlenné vált beteg is hányhat, ami fulladást okozhat.

• Harmadik szakasz: Izomellazulás, légzésbénulás, halál.
Forrás: Wikipédia

A Csabrendeki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. 
hivatalos Magyarországi kiskereskedője!

Magyarországon csak az MSZ EN 50291 szabványnak megfelelő vészjelzők telepíthetők. 
A Honeywell gyártmányok ilyenek ezért ajánljuk nyugodt szívvel mindenki számára.

Az általunk forgalmazott készülékek típusai és árai az alábbiak.
Típus   Élettartam  Garancia Bruttó ár
XC 70   7 év   7 év  11.990,- Ft
XC 100  10 év   10 év  15.790,- Ft
XC 100D  10 év   10 év  18.990,- Ft

A szén-monoxid érzékelők beépített akkumulátorral működnek, ezeket nem kell tölteni, 
nem kell cserélni, 7 évig, illetve 10 évig garantáltan működőképesek.

Vásárlási Igény bejelenthető a 06 87 453-337 vagy a 06 20 274-7304 telefonszámon 
illetve személyesen a Közszolgáltató Szervezet 8474 Csabrendek Árpád u. 3. irodájában.

Fizetés a készülék átvételekor számla ellenében készpénzben.
Igény esetén felszerelést, üzembe helyezést és évenkénti ellenőrzést vállalunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván a Csabrendeki 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület az újság olvasóinak, a község valamennyi lakosának!
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A Csabrendeki Közszolgáltató Szervezet ezúton kíván a 
Hírharang olvasóinak és a község minden lakosának Szeretetteljes 
Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új Esztendőt!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánok a Családsegítő Szolgálat minden dolgozója 
nevében a község lakosságának! Balázs Beáta intézményvezető

Csabrendek Község minden lakosának Békés, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikeres Új Esztendőt kíván a Csabrendek 
FC egyesület!

A Kid Dance Egyesület vezetősége nevében ezúton mondunk 
köszönetet az Önkormányzatnak, szülőknek, vállalkozóknak 
és mindazoknak, akik egész évben támogatták az egyesületet 
eredményes működésében! 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 

táncosainknak, családjaiknak, támogatóinknak, s valamennyi 
Hírharang olvasónak!

    Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

A Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház munkatársai Áldott Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendőt kívánnak a 

község valamennyi lakójának!

Valahányszor két ember megbocsát 
egymásnak, Karácsony van!
Valahányszor megértéssel fordultok 
gyermekeitek felé, Karácsony van!
Valahányszor elhatározza valaki, hogy 
becsületesen él, Karácsony van!
Valahányszor segítesz egy másik 
emberen, Karácsony van!
Valahányszor gyermek születik, 
Karácsony van!
Valahányszor megpróbálsz életednek új 
értelmet adni, Karácsony van!
Valahányszor a szív melegével néztek 
egymásra, Karácsony van!
Mert megszületett a Szeretet!

Mert megszületett a Békesség!
Mert megszületett az Igazság!
Mert megszületett a Remény!
Mert megszületett az Öröm!
Mert megszületett Jézus a mi Urunk!

„Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el ifjak, vének, 

Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.”
Ady Endre Karácsony  

„Ne féljetek! Íme, nagy örömet 
adok tudtul nektek és az lesz majd 
az egész népnek. Ma megszületett a 
Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid 
városában.” Lk 2, 10-11.

Áldott Karácsonyt és békés boldog új 
évet kívánok a Szent Lőrinc Plébánia 
valamint jómagam nevében!

Csabrendek, 2014. Karácsonyán 

Szeretettel tájékoztatom a kedves 
csabrendekieket, hogy szenteste a szent-
mise nem éjfélkor, hanem 10 órakor 
kezdődik! Továbbá szeretettel hívom 
Szent Család vasárnapján a családokat 
külön áldásra!

Karácsonyi üdvözlet


