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1956-os Emlékünnepség

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Ma, 2019. október 22-én az egyház, az iskola és az önkormányzat együtt emlékezett
meg 1956. Hőseire, – akik életüket áldozták
a szabadságunkért, az utókor, vagyis a mi
szebb jövőnkért –, itt Csabrendeken.
A mai megemlékezés a csabrendeki Szent
Lőrinc Római Katolikus Templomban kezdődött, Bagi Ádám Plébános Atya Szentmiséjével. Az Atya kiemelte, milyen fontos az
összetartozás, sokan áldozták fel életüket,
mert közösen hitték, hogy sorsukat nem
alakíthatja mindig más, az életüket nem élhetik korlátok között. Tanuljunk a múltból,

formáljuk sorsunkat. Ha szeretettel töltjük
meg lelkünket, szerető emberekké válunk,
s így érhetjük el azt is, hogy szerethető
környezetben élhessünk.
A Szentmisét követően, a Csabrendeki Általános Iskola tanulóinak csodálatos műsorát
láthattuk, akik versekkel, jelenetekkel,
tánccal, zenével idézték fel a múltat. Nagyon jó érzés volt látni, hogy e gyermekek
nevelőikkel együtt életben tartják a múlt e
felejthetetlen hőseinek emlékét. A felvonulni induló szinte még gyermekek küzdelmét egy olyan világban, ahol nem focizni,
nem mozizni, nem játszani gyűltek össze a
gyermekek, fiatalok, hanem a saját maguk
módján harcolni. Nem madárcsicsergést,
nem labdapattogást hallottak az ablakokból a verő fényes őszi napon, hanem pus-

Halloween kézműves játszóház

Csabrendeken-Nagytárkánypusztán – Nyírespusztán
2019. október 29-én Csabrendeken, október 30-án Nagytárkánypusztán és
Nyírespusztán tartottunk Halloweeni játszóházat a gyermekeknek. Lámpást,
mozgó szárnyú denevéreket, ajtódíszeket készítettünk.
Az apróságok összegyűjthették a pókokat a pókhálóból.
Gratulálunk minden alkotónak a remekművekhez.

kagolyók durranó hangjait. E gondolatokat
ébresztették fel többek között az iskolások
műsorukkal.
Az iskolából együtt vonultunk le az Óvoda
mellett található Hősi Emlékműhöz. A Himnusz közös éneke után, Menyhártné Tanai
Edit emlékbeszédében visszaemlékezett,
1956. eseményeit kiváltó történésekre, valamint ami nagyon fontos, 56 üzenetére. Mi is
az üzenet? Mindenki megemlítette, ami nem
más, mint az összetartozás és a szeretet. Ezt
ne felejtsük el! Az emlékbeszédet egy szép
vers után a koszorúzás követte. Közösen
helyeztük el az emlékezés koszorúit és mécseseit.
Köszönjük a közös megemlékezést az egyháznak, az iskolának és az önkormányzatnak.
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Aradi Vértanúk Emléknapja Könyvbemutató
A Himnusz közös eléneklése után Turcsi
József polgármester többek között e gondolatokkal emlékezett vissza a hősökre:
„Az Aradi Vértanúk Emléknapja 2001 óta a
magyar nemzet gyásznapjaként vonult be a
történelembe. Ünnepnek nem nevezzük, de
mégis az. A hősiesség és a hűség ünnepe.
170 évvel ezelőtt 1849. október 6-án végezték ki, az 1848-49. évi szabadságharc 13
honvédtisztjét Aradon. Pesten, ugyanezen a
napon hajtották végre, gróf Batthyány Lajos
egykori miniszterelnökre kiszabott halálos
ítéletet……
Azért jöttünk ma el, hogy emlékezzünk a
hősökre, akik végigküzdötték a szabadságharc csatáit és babérkoszorú helyett bitófára, vagy enyhébb büntetésként, golyó általi halálra ítéltettek……
Amikor a hősökre emlékezünk, eszünkbe
kell, hogy jusson, milyen törékeny és becses örökségünk a szabadság. Nem tékozolhatjuk el, és nem mondhatunk le róla senki
kedvéért……

Nagy öröm számunkra, hogy e napon az iskola diákjai is velünk vannak és együtt emlékezhetünk.

A hazaszeretet nem ünnepnapok hangzatos
szavai, hanem egy bennünk dolgozó erő. A
reformkor szószólói, a forradalom sürgető
fiataljai és a szabadságharc neves és névtelen mártírjai nem akartak mást, csak hogy
Magyarország önmaga lehessen – a síron
túlról is azt üzenik nekünk: a megszentelt
áldozat sohasem hiábavaló.” ”
Az emlékbeszédet követően Farkas Szabina és Süliné Elekes Éva verseken keresztül idézte fel az Aradi Tizenhárom Vértanú
sorsát.
A megemlékezést követően Csabrendek
Nagyközség Önkormányzata nevében Turcsi József polgármester és Téginé Simonyai
Erzsébet aljegyzőasszony, valamint az iskola nevében Gősi Zoltán intézményvezető
és Némethné Simon Ildikó intézményvezető
helyettes helyezte el az emlékezés koszorúit, majd együtt meggyújtottuk a kis
mécseseket.
Köszönjük Mindenkinek, akik eljöttek és
velünk együtt emlékeztek az Aradi Vértanúk hőseire!

„Magyarország legszebb sulikertje”
A Csabrendeki Általános Iskola, 6 évtizede alapított, azóta
folyamatosan gondozott iskolakertje, az idei évben elnyerte a
Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) által kiírt pályázaton a „Magyarország legszebb sulikertje” címet és a vele járó
kupát. Az ünnepélyes átadó a Technikatanárok XXIV. Országos
Konferenciáján, 2018. október 18-án, Kőszegen volt. Az elismerés számos mai és egykori diák, pedagógus kolléga lelkiismeretes munkájának köszönhető.
Tiszteletettel őrizzük emlékét egykori kertvezetőinknek: Trejer
Józsefné, Panni néninek, Bálint Tibornak, Óhidy Imre bácsinak.
Köszönet és hála illeti a nyugdíjba vonult kertvezetőket: Ekker
Péter bácsit, Barcza Jenőnét. Éva néninek külön köszönöm, hogy
rendelkezésemre bocsátotta a kert történetének korabeli dokumentációját!
Hálás vagyok polgármestereinknek, Barcza Jenőnek és Turcsi
Józsefnek, akik akkor is fontosnak tartották és támogatták a kert
működtetését, fenntartását, amikor az már nem volt kötelező
minden iskolában.
Köszönöm a kert munkáit segítő valamennyi csabrendekinek:
szomszédoknak, vállalkozóknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik vetőmaggal, tanácsokkal, ötletekkel, vagy egy-egy jó szóval
támogattak bennünket!

2019. november 9-én pénteken 17 órai kezdetettel került sor a Csabrendek évszázadai I.
könyv bemutatójára a Községi Könyvtárban.
Hoffman Tamás alpolgármester köszöntötte
a megjelent vendégeket és az előadókat,
a könyv létrejöttének közreműködőit: dr.
Tölgyesi Józsefet nyugalmazott egyetemi
tanárt, a könyv tartalmi szerkesztőjét, a
munkafolyamat fő koordinátorát; Kende
Kata szerkesztőt, akinek köszönhető e mű
tetszetős külleme; dr. Gyarmati Györgyné
Kozma Andreát gyógyszerészt, aki szerteágazó, önkéntes kutatásai által jelentős
helytörténeti gyűjteményre tett szert, ezáltal lektorálta is a könyv bizonyos részeit.
Miklósi-Sikes Csaba művészettörténész,
muzeológust, aki jelentős fejezetek elkészítésével járult hozzá a könyv megszületéséhez, sajnos egészségügyi okok miatt nem
tudott jelen lenni a könyvbemutatón. Neki
ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk!
„Csabrendek történetének eddig nem csak
(teljes körű áttekintést tartalmazó) monografikus összegzése, hanem jelentősebb
részfeldolgozásai sem készültek annak ellenére, hogy több évszázadon át a környék
(Észak-Zala) egyik jelentős mezővárosa,
fő- és köznemeseket, valamint jelentő számú
„köz-nép”-et (jobbágyokat, zselléreket), és
a 19. század elejétől pedig egyre népesebb
zsidó közösséget is befogadó helység volt.”
– írja a kötet elején Tölgyesi József.
A TSZ részletes történetét Farkas Győző elnök megírta, amely hűen tükrözi a település
akkori gazdasági helyzetét. Sőt, a kisebb lélekszámú, de a községhez tartozó településrészek, mint Nyirespuszta és Nagytárkány-

puszta kötete is elkészült már a korábbi
évtizedekben.
A könyv létrejöttével településünk vezetőinek és lakóinak több éves vágya, igénye vált
valóra. Az októberben leköszönt Képviselőtestület és Turcsi József polgármester
már évekkel ezelőtt felismerték a szükséget, hogy e jelentős településnek, Csabrendeknek is írásos kötete szülessen. Két
évnyi hosszas munka eredménye e mű, amit
már sok helyi lakos a kezében tarthat. Méltatása végén az alpolgármester ajándékok
átadásával köszönte meg a közreműködők
áldozatos munkáját.
A felvezetést követően dr. Tölgyesi József
vette át a szót, aki mesélt a könyv születésének körülményeiről, tartalmáról és számos
érdekesség, anekdota megosztásával buzdított a könyv elolvasására.
Gyarmatiné Andrea néni a saját kutatásaiból
merítve fűzött kiegészítéseket a könyv tartalmához. A közel ötven résztvevő szinte
lélegzet visszafojtva hallgatta a rendhagyó
„történelem órát”, amely községünk őseinek
életét, mindennapjait elevenítette fel.
Kende Kata szerkesztő a könyv megformálásának írott és íratlan szabályairól, az
alkotás folyamatának szépségéről mesélt a
közönségnek.
Mindannyian egyet értettek abban, hogy
igazi büszkeség e könyv, mind az adatok
gazdagságát, mind küllemét tekintve, amely
méltó a település nemes múltjához.
A bemutató végén a közreműködők örömmel dedikálták a lakosok által hozott példányokat.

Születésnapját ünnepelte
a Nosztalgia Baráti Kör
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„Minél inkább becsülöd és csodálod az életedet, annál
több ünnepelni való lesz benne.”
2019. október 7-én délután I. születésnapját ünnepelte a Nosztalgia Baráti Kör a művelődési házban.
Az ünnepség a feltartozhatatlanul múló egy
éves közösen eltöltött élmények felidézésével
kezdődött. A sok élményekkel teli kirándulások,
baráti találkozások, összejövetelek mind sok vidám
pillanatot idéztek fel. A Szépkorúak Himnuszát
mindenki nagy örömmel énekelte együtt.
E rendkívüli napot megtisztelték jelenlétükkel a
képviselő-testület tagjai, valamint Turcsi József
polgármester, aki egy óriás tortával lepte meg a
közösség tagjait.
Fontos, hogy további tagokkal tudjon gyarapodni
a csoport, így szeretettel várják ők is minden
hónap első szerdáján minden kedves érdeklődő
csatlakozását a művelődési házban.
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Országos Könyvtári Napok 2019.

Alakuló ülés
A helyi önkormányzati választást követően
2019. október 28-án, hétfőn 17 órai kezdettel került sor az új Képviselő-testület ünnepi
Alakuló ülésére a Művelődési Ház nagytermében, amely zsúfolásig megtelt.
A napirendek megtárgyalása előtt Hoffmann Béla a Helyi Választási Bizottság
elnöke ismertette a választás folyamatát,
eredményeit.
A tervezett napirendek elfogadását követően
a képviselők majd a polgármester letették
az esküt, aláírták az esküokmányt. Molnár
László polgármester ismertette a programját, amelyben kiemelte, hogy tevékenységének fontos alapja az egymás iránti bizalom
és a nyílt kommunikáció, ezek megerősítése
révén kívánja a községet együttműködő,
egymást elfogadó emberek közösségévé
összefogni. „Programom célja Csabrendek
fejlődése, az itt élők életminőségének javítása. A fejlődés – anyagi, szociális, kulturális és morális értelemben hagyományainkra épülve…. Megfontolt, takarékos
gazdálkodás által kívánjuk a jövőben
működtetni e települést, a önkormányzati
intézményeket. Célunk, minél több támoga-

tás, pályázati forrás elnyerése, kihasználása.
A folyamatban lévő, valamint az elnyert,
de meg nem kezdett pályázatok megfelelő
menedzselése, végrehajtása.” – mondta az
új polgármester. Molnár László programja
ismertetése zárásaként Önkormányzati
elismerést adott át a leköszönő Képviselőtestület megjelent tagjai részére.
Ezt követően megválasztásra kerültek
a bizottságok tagjai. Az Ügyrendi Bizottság elnöke Menyhártné Tanai Edit, tagjai
Tanai István és Varga Károly képviselők
lettek. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

elnöke Mógerné Molnár Ildikó, tagjai pedig
Menyhártné Tanai Edit és Tanai-Kis Ilona
képviselők.
Titkos szavazással megválasztásra került
az alpolgármester Hoffman Tamás személyében, aki a megválasztást követően esküt
tett.
Megállapításra került a polgármester és az
alpolgármester illetménye és költségtérítése
a törvényi szabályozásnak megfelelően.
A napirendi pontok megtárgyalását követően
szerény fogadásra került sor a meghívott
vendégek és a megjelent lakosság részére.

Az idei „Országos Könyvtári Napok”
programsorozatunkat Ifj. Vasuta Gábor
természetfotós előadása nyitotta meg 2019.
október 30-án, egyben a Magyar Népmese
Napján. A „Gyakorlati madárvédelem,
ismerjük meg a környezetünkben élő
madarakat” témájú, vetítéssel egybekötött
előadásra elsősorban a helyi általános
iskola 3.-4. osztályos tanulói látogattak el.
Interaktív, tanulságos és kellemes hangulatú
volt ismét Gábor előadása.
A második napon pedig a helyi Mesedomb Óvoda és Bölcsőde ovisait vártuk

Istenes Győző:

Élménybeszámolója
a Nosztalgia Klubban
2019. november 4-én, hétfőn délután
Istenes Győző tartott élménybeszámolót világ körüli útjairól a Nosztalgia Baráti Kör tagjai számára
a Könyvtárban. Peru, India, USA és
számos szép élménnyel kápráztatta el
a hallgatóságot.

játékos-zenés foglalkozásra könyvtárunkba. Elkalauzoltuk a kicsiket a Százholdas Pagonyba, voltak dalba öntött találós
kérdések, amiket ügyesen megfejtettek
a gyerekek, aztán elérkeztünk Szivárványszigetre.
Süliné Elekes Éva művelődésszervező kolléganőm bemutatta nekünk mesekönyvét.
Meséjében a manók saját maguk építették
házaikat, és minden szivárványszínben
pompázott. Megtudhattuk mi is történt
Róka Bercivel és Nyuszi Hannával a történetben, aztán következett a játék.
É s m iut án é pít e tt e k a
Manók, épített a mester is
egy kis házat, majd a pici pók
és a kiscsiga is felmászott a
ház tetejére.
(Süliné Elekes Éva: Szivárványszigeti mesék c. könyvével játékos-interaktív foglakozás)
(Farkas Szabina Judit: ének
/ „A Százholdas Pagony
dala, Gryllus Vilmos: Kati-

cabogár; Virágcsokor, Apacuka zenekar:
Épít a mester”)
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatunkat két író-olvasó találkozó zárta.
Október 2-án 19 órai kezdettel Fábián
Janka írónőt láthattuk vendégül, aki
mesélt magáról, írói pályájáról, könyveiről,
valamint a jövő év elejére várható új
regényéről is, akivel igazán családias
hangulatúra sikeredett beszélgetésünk.
Október 5-én 16 órai kezdettel Aranyosi
Ervin költő olvasott fel szebbnél szebb
verseiből közönségének, „szem nem maradt
szárazon”. Mindkét közönségtalálkozóval
fantasztikus és maradandó élményekkel
gazdagodhattak a jelenlévők, könyvtári
állományunk pedig Aranyosi Ervin valamennyi verseskötetével.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényünk Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, valamint a Veszprém Megyei
Eötvös Károly Megyei Könyvtár /Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer-KSZR/ támogatásával valósult meg.
Farkas Szabina Judit könyvtáros
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