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Trianon 100

Június 4-én 100 éve, hogy aláírásra került az I. világháborút lezáró
békeszerződés a franciaországi Nagy-Trianon kastélyban. Az évfordulót Nemzeti Összetartozás néven 2010-ben nyilvánította hivatalosan is nemzeti emléknappá a magyar Országgyűlés
Az 1920. június 4-i sorfordító nap előtt jóval korábban, már 1919 első
felében döntöttek a magyar fél részvétele nélkül az új határvonalakról.

A magyar delegáció csak 1920 januárjában jelenhetett meg a
békekonferencián, hogy ismertessék a magyar álláspontot és
felhívják a figyelmet a tervezet határok igazságtalanságára.
De végül az eredeti elképzelések kerültek deklarálásra.
A Trianoni békeszerződés értelmében az ország elveszítette
területének több mint kétharmadát (71,4 %) népességének
közel kétharmadát (63,5%). Mintegy 3,2 millió magyar
anyanyelvű személy a szomszédos államokhoz került. A szerződés gazdasági következményei is igen
súlyosak voltak. A háború előtt dinamikusan fejlődő ipar
nyersanyag készletének (vasérc- és szénbányák) jelentős
része idegen fennhatóság alá került. A rendelkezések
értelmében Magyarország hadserege legfeljebb csak 35000
főből állhatott. Mindezeken felül az országot jóvátétel
fizetésére is kötelezték.
A Trianon 100 Kutatócsoport vezetője fogalmazta meg,
hogy „…Trianon még nagyon sokáig nem válik történelemmé. Ennek az elsődleges oka, hogy a határon túl számos
magyar közösség él, akik ennek a békeszerződésnek a
következményeként kerültek oda. Ők pedig afféle emlékezeti
helyként funkcionálnak….” Ahány család, annyi fájó
történet, elszenvedett veszteség, tátongó seb emlékeztet
a mai napig a békeszerződés következményeire. Ma is elevenen él
a magyar köztudatban éppúgy, mint a politikában. Az sajnos csak
idealista álom, hogy a szerződésnek van titkos záradéka és az idei
évben lejár Trianon….
M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Tájékoztató zöldhulladék elhelyezésérõl
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy kizárólagosan
a levágott ágakat, gallyakat, faanyagot lehet kiszállítani a
nyirespusztai volt állattartó telepre, ahol tovább hasznosításra,
ledarálásra kerül.
A szállítást előtt, annak szándékát jelezni kell
a Közszolgáltató Szervezetnél munkaidőben a 87/453-337
vagy a 06-20/239-3105 telefonszámon.
Szállításkor a szervezet egy munkatársa személyesen fogja
ellenőrizni a lerakást.
Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által időszakosan
kihelyezésre kerülő konténerekbe is lehet zöld hulladékot
szállítani a következő időpontokban: Június 13., Július 11.,
Augusztus 8., Szeptember 12., Október 10., November 14.
A konténerek az Ibolya utcai szelektív gyűjtő mellett
és a Magyar utca végén a háromszög alakú közterületen
találhatók a megadott időpontokban.
Az Önkormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően megtisztul
a község egykori vásárainak helyszíne. A zöldhulladék
lerakására kijelölt terület sajnos az évek alatt illegális

szemétlerakóvá vált. Rengeteg emberi, gépi energia és pénz
árán újra megszépül a terület. KÖSZÖNJÜK az ott dolgozók
munkáját! Reméljük, hogy vigyázunk rá mindannyian és tiszta
is marad! Köszönjük az együttműködést!
Vigyázzunk egymásra és környezetünkre!
Molnár László polgármester

Virágosítás
a központban

Május 15-én, pénteken Molnár László polgármester
és a Képviselő-testület részvételével, Feketéné Capári
Szilvia szakmai vezetésével kicsinosítottuk a Községháza környezetét. Színpompás egynyári virágokat ültettünk, hogy tetszetősebbé tegyük
községünk központját mind az itt élők, mind az
átutazók részére. Reméljük, a virágok mindenki
örömére díszlenek majd egészen késő őszig! Ezúton
köszönjük Burbácsné Horváth Andrea és Tanai
Barnabás közreműködését is!
M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Rózsaültetés a tavalyi évben
született babáknak

2020. május 6-a délelőtt jó érzéssel
töltött el minket, ugyanis elültetésre
kerültek a 2019. évben született
babák rózsái az Urak temetője
melletti kis területre. Szám szerint
33 rózsa díszíti Községünknek ezt
a részét. Mindenkinek nagyon
köszönjük a segítséget: Molnár
László polgármester úrnak,
Feketéné Capári Szilviának, Kiskertem Virág és Gazdabolt, Baráth Lajosnak,
Kovácsné Rózsinak, Vastag Gábornak és Hildának (Vastag-kerámia
Badacsonytomaj) Reméljük minél hamarabb találkozhatunk egy délután
alkalmával babákkal és szüleikkel! Mindenkinek kitartást, és nagyon jó
egészséget kívánunk!
Burbácsné Horváth Andrea kulturális munkatárs

Felhívás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. május 25-e hétfőtől a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltatásai ismét a megszokott
időben vehetők igénybe hétfő, szerda és pénteki napokon. Az ügyintézés
során az épületben tartózkodás ideje alatt szájmaszk használata kötelező!
Együttműködésüket előre is köszönjük! Bali Tibor jegyző

Újabb csodák a Mese-dombon…
A Mese- Domb Óvoda és Bölcsőde dolgozói számára a vészhelyzet
idején is mozgalmasan teltek a napok. A folyamatos ügyeleti
ellátás mellett nekikezdtünk a megújult óvoda környezetének csinosításához.
Első lépésként a régi, ütött-kopott kerítést varázsolták újjá kollégáim,
néhány nap alatt az újjal egyszínű zöldre festették azt.
Következő lépésként, a kerítés mögötti kihasználatlan földterületre
telepítettünk cserjéket, melyeket a novai Szalay
kertészettől vásárolt a Szülői Munkaközösség
rendkívül nagy kedvezménnyel. Az idei
évtől mind a Madarak és Fák napját, mind
a Föld Napját szerettük volna megünnepelni
a gyermekkel, az egyiket egy közös, családi
napnak, virágültetésnek terveztük. Mivel
azonban a mostani helyzet ezt nem tette
lehetővé, ezt másként valósítottuk meg. Kérésünkre sok szülői felajánlás érkezett. Egynyári virágok, virágpalánták, évelők sokaságával tudtuk díszíteni intézményünk
ablakait, bejáratát, udvarát, s környezetét. Ezúton is köszönjük a
támogatást!
Jövőbeni terveink között szerepelt a pályázati úton nyert kültéri
játékokon kívül is az óvodaudvar további bővítése, csinosítása. A
helyzethez alkalmazkodva igyekeztünk minél többet megvalósítani
hosszútávú terveinkből. Így elkészült Janknegt Edina tervei,
és munkája eredményeként, szintén szülői adományokból egy
fűszerspirál. Majd ezt követően, szintén Edina segítségével
elkészítettünk egy virágot ábrázoló, 5 sziromból álló magaságyást,

melybe óvodásainkkal, bölcsiseinkkel fogunk veteményezni, s
konyhakerti növényeket gondozni, nevelni. Az alapanyagok ebben
az esetben is szülői adományokból érkeztek.
Ezt követően az időközben visszatelepített régi játékokat, homokozót,
s az új kerti tárolót festettük le kollégáinkkal.
A magaságyás mellé komposztálót is építettünk, melyben a gyermekekkel együtt az óvodában, és az udvaron, kiskertben keletkezett
növényi hulladékot fogjuk újrahasznosítani,
komposztálni.
A lelkesedésünk még ekkor sem csappant, s az
udvari játékok telepítése során kitermelt föld
felhasználásával kialakítottunk ezen kívül egy
dombcsúszdát, s egy mezítlábas taposóparkot
is – köszönjük a Borbély Családi Pincészet, és
a Hoffman Pincészet segítségét az egyik elem
megvalósításához.
Ezekkel az új létesítményekkel is szeretnénk
megalapozni a gyermekek környezettudatos
nevelését, természetközeli szemléletét, s
hatalmas lépést tettünk a Zöld Óvodai, és Madárbarát Óvodai cím
elnyeréséért.
Alig várjuk, hogy gyermekzsivajtól legyen hangos az udvar, s hogy
csillogó szemű, vidám gyermekek vegyék birtokba a játékokat, ismerkedjenek a sok-sok újdonsággal.
Ezúton szeretnénk megköszönni a KÖZSZER dolgozóinak a rugalmasságot, a sok-sok segítséget, s mindenki támogatását, aki hozzátett, hogy ilyen meséssé varázsolhattuk környezetünket.
Futó Zsuzsa óvodavezető

