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Gyertyagyújtáskor...
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Tűzlobogásban fénnyel járnak
kinyílott kapukon csak egyszer...
Elhajolnak széllel-rebbent árnyak,
csonkig égő gyertyákon lebegnek.
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VÁLASZTÁS 2014
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VIGYÁZAT, CSALÓK!
RENDŐRSÉGI
REK
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Csendbe dermedt sóhajok, szavak
anyagtalanul mellénk állnak.
Ne búsulj, ők már rég így játszanak,
fittyet hánynak eme bús világnak...
Csak a virágok halnak - hullva csendbe
szirmaikat vesztik. Járok napestig.
Belefehéredett esti szürkületbe
kőkeresztek közé bánatomat festik…

tozókkal való beszélgetés jó lehetőséget ad arra,
hogy családi kapcsolatokról együtt gondolkozzunk, ki milyen tulajdonsággal bírt, mit kaptunk
lelki örökségképp tőle, milyen helyet, szerepet töltött be a családban, milyen űrt hagyott maga
után.

KATICABOGARAK
SEREGLÉSE
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
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Halottak napja előtt pár nappal megsokasodnak az autók a temetők körül, útonútfélen krizantém árusokkal találkozhatunk, a sírok között virágokkal, kisseprűvel közlekedő emberekbe botlunk. A mi
kultúránkban „illik” ilyenkor kilátogatni a
temetőbe.

Ezekben a napokban a társadalmi szokás, a kulturális hagyomány arra késztet bennünket, hogy
szembesüljünk a saját halálunkkal és kapcsolataink mulandóságával. A halottak napja segít abban, hogy az elbúcsúzás, gyászolás folyamata
életünk természetes része legyen. ezen a napon
mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik
a gyermek, akinek legtöbbször csak azt a számá-

Különösen friss gyászban nehéz kimenni .

ra izgalmas és játékos eseményt veszi észre a

Sokan ilyenkor a túlélésre rendezkednek be. Teletűzdelik a napjai-

mai napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a sírok-

kat programmal, ha megtehetik, beosztatják magukat dolgozni a

nál. Találkozik a fiatal, aki közömbösen és unot-

munkahelyükön, hogy amennyire csak lehet, kiszorítsák a tudatuk-

tan van jelen, de valami fojtogatót ő is érez a le-

ból az emlékeiket. Szerencsés, ha idővel ezt a stratégiát fel tudja

vegőben, hiszen illetlen ilyenkor hangoskodni a

váltani a gyászmunka egy-egy előrehaladottabb fázisa.

temetőben. Találkozik az élet delén túl lévő em-

Gyakran nem jár párban a szerettünk sírja mellett állás és a bánat,
a hiányérzet mély átélése. A másik ember hiánya és a fájdalom
időnként a legbanálisabb helyzetben ér utol bennünket.

Lehet,

ber, aki ezen a napon elveszett hozzátartozóit
idézi fel. S találkozik az idős ember, aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges leheletét.

hogy egy áruházban szóló zene vagy egy reklám az, amin elérzé-

Elvesztett szeretteinkkel való kapcsolatunkon ja-

kenyülünk. Bár ez furcsa lehet, teljesen rendjén való jelenség.

vítani, változtatni már nem tudunk. Amit viszont

A temetőben gyújtott mécsesek fénye gyakran egészen világossá
teszi az eget, beragyogja a temetőt. A kilátogató emberek között
családtagokkal, ismerősökkel találkozhatunk. Van ugyan, aki azzal
van elfoglalva, hogy ki hozott nagyobb fejű virágot, de ezen az estén jó esetben közösen emlékezünk azokra, akik a családhoz, szűkebb-tágabb társas környezetünkhöz tartoztak. A még élő hozzátar-

megtehetünk, az az, hogy aktívan teszünk nap
mint nap azért, hogy még élő hozzátartozóinkkal,
ha nem is konfliktusmentes, de kielégítő, szeretetteljes kapcsolatban legyünk.
i.

CSAJÁGI HÍRLAP

FÁJDALMAS OKTÓBERI EMLÉKEZÉS
Október hónap tele
magyar
történelmi
eseménnyel.
Nagyobb részt tragikussal. Vagy olyannal,
mint az 1944. október 15-i, amely vidáman kezdődött, de
fájdalomba fordult.
Délben, délután még lelkesedtünk, este azonban már elszomorodtunk.
Legtöbben tudják, hogy mi történt ekkor hazánkban, én
most mégis emlékeztetek rá, hogy hosszabb előkészületek után
Horthy kormányzó úr ezen a napon a déli órákban az egész
nemzettel tudatta, hogy nem folytatjuk tovább a háborút, hanem
miként augusztus 23-án a románok már megcselekedték, mi
magyarok is leválunk a hitleri Németország oldaláról, s békét
kötünk.
Azt a lelkesedést, derűt és boldogságot! Gyönyörű verőfényes őszi napon az arcok és a szemek nem a természet
ajándékától, hanem több éves megpróbáltatás, nélkülözés és
szenvedés után egy rég áhított társadalmi fordulattól tündököltek. A frontkatonák elhajították fegyvereiket, sapkájukat az ég
felé hajigálták örömükben.
Sajnos azonban a békekötési szándék nem vált valósággá, mert a legfelsőbb Hadúr rosszul szervezte meg. A déli
reményeket követően este már a nyilasok ünnepeltek, akik átvették a hatalmat, és minden maradt a régiben. Ínségesen és
véresen tovább folytatódott a háború, immár hetek óta magyar
földön. A két legidősebb bátyámat katonának vitték, s odahaza
12 évesen a 14 éves bátyámmal kellett nap mint nap helytállni
a viszonylag nagy gazdaságban. Ez befeketítette a nélkülözések miatt amúgy is terhes gyermekkort.
Az összes honi szenvedés semmi azokhoz, amiket a
két katona testvérem megért. S mindegyik a háború áldozata
lett. De tovább éltek volna, s talán még ma is boldogulnának,
ha a Szálasi-kormány nem viszi őket a frontra.
Ez az én bánatom. A családé. Meg akik ismerték, szerették a bátyáimat. Az viszont az ország, a haza tragédiája,
hogy magyar katonának még német földön is harcolnia, véreznie kellett egy teljesen hiábavaló és értelmetlen ügyért.
A rosszul megszervezett 1944. október 15-i lépés azért
különlegesen fájdalmas, mert az országos tragédián túl számomra családi veszteségeket is okozott. A két bátyámmal
együtt gazdagabb és boldogabb lett volna az élet, s akceptálom
Glatz Ferenc történész megállapítását, hogy a sikeres kiugrás
enyhített volna a trianoni traumánkon.
Márkus Zoltán
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ARCOK
Az arcok sok mindent elárulnak. Azt szoktuk
mondani, hogy olvasni lehet róluk. Arról értesülhetünk,
hogy milyen ember a viselője. Néha arról is, hogy pillanatnyilag milyen érzések, gondolatok lappangnak a tekintetek mögött.
A legtöbb ember tisztában van ezekkel. Éppen
ezért, amikor alapvető tulajdonságaitól, jellemző cselekedeteitől vagy kimondott szavaitól eltérő célt akar elérni,
akkor megváltoztatja az arculatát.
Legtöbben jóságos, okos, barátságos, melegszívű, hozzáértő, segítőkész, megbízható és rokonszenves
figurának igyekeznek feltüntetni magukat. Ezeknek a tulajdonságoknak a színlelésével lopják be magukat mások
bizalmába.
Azt nem mondhatjuk, hogy derűs vagy szomorú
nép a magyar. A kedélyállapotot tekintve olyanok vagyunk, mint a legtöbb nép. Ok nélkül, össze-vissza nem
vigyorgunk, s nem is sírunk. Az élet fonák helyzetein,
tréfás eseményein, humoros emberek történetein szívesen vidámkodunk, a sikertelen és tragikus végkifejletek
viszont elkedvetlenítenek bennünket.
Annyi nevetős arcot már régen láttunk, mint legutóbb az önkormányzati választás körül. A tévé képernyői és az újságok lapjai tele voltak kedélyes emberekkel. Számukra a legfelső politikai körök egyik figurájának
kényszerűen fagyos kacarászásai az elhúzódó idő meg a
vég nélküli ismétlések tégelyében léleksimogató derűvé
nemesedtek. Akik alaptermészetük szerint jókedvűek,
azokkal semmi gondunk. Ha szélesre húzott szájjal ajánlkoztak, akiket az életben somolyogni se láttunk soha,
azokat bizony kinevették. Akiknek az arcizmaik nem derűre, hanem borúra voltak bejáratva, most teljesen eltorzultak. Felismerhetetlenekké vagy közömbössé váltak.
Október 12-én, a választás napján mindenre fény
derült. Arra is, hogy ki az, aki a felkészülési időszakban a
szíve szerint mosolygott, és ki az, aki csak színlelte az
optimizmust. Az érzelmi attitüdöknél azonban sokkal többet nyomott a latba a kedvező tapasztalat, az ismertség,
az őszinteség, a bizalom, a felkészültség és más pozitív
tulajdonság, erény.

Márkus Zoltán
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014
A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson 698 választópolgár közül 217 fő vett részt. A választás
jogszerűen zajlott le, a végleges eredmény a következő lett:
- Polgármester jelöltként indult: Verebélyi Zoltán János.
A polgármester választás eredménye:
Megjelent:
217 fő
Érvénytelen szavazatok száma:

18 db

Urnából hiányzó szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

0 db
199 db

Csajág község polgármestere 199 szavazattal
Verebélyi Zoltán János.
- A helyi önkormányzati képviselő választáson szavazóként
megjelent: 217 fő
Érvénytelen szavazólapok száma:
11 db
Urnából hiányzó szavazólapok száma:

0 db

Érvényes szavazólapok száma: 206, amelyben a
leadott szavaztok száma: 726
A választáson 6 képviselő-jelölt indult.
A jelöltekre leadott szavazatok:
Kovács Márta Szilvia:

149

Arany Lajos:

121

Alexa Marianna:

120

Kovács Péter:

121

Bajnok Balázs:

124

Sütő Gyula:

91

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testület számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
A 2010. évi L. törvény 4.§ b) pontja kimondja, hogy a
10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás
választási rendszerben – egy választókerületet alkot,
amelyben a képviselők száma 1.000 lakosig 4 fő.
A 2010. évi L. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az
egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Ennek alapján a képviselő-testület tagjai:

BÖZSI NÉNI SZAVAZNI MENT
Okt. 12-e, szép az idő. Csendes, langyos, napos, őszeleji.
Az esős nyarat követően öröm a kertben tevékenykedni.
Talán csak nyolc óra múlt, az utcánkban jön Bözsi
néni. Arra tekintek. A kilencvenkettedik évében járó Nagy
Lajosné „meg-megáll, körülnéz” – jön a számra ez a két ige
Arany János Családi kör c. költeményéből.
Aztán amikor házunk elé ér, magyarázatul szolgál
rövid megpihenéseire:
- Elhasználtam a lábaimat…
Mi mindent takar ez a kis mondat! Gyaloglás, kapálás, aratás, és így tovább. Akik jobban ismerik, folytatni tudják küszködéseit.
Nem kell rákérdeznem a mostani igyekezetére. Némi öröm színezi spontán vallomását:
- Szavazni megyek.
S nem tódítja, nem is hangsúlyozza a szót. Magyarországon azt mindenkinek tudnia kell, hogy 2014. okt.
12-e önkormányzati választás napja. Azt se mondja Bözsi
néni, hogy előrehaladott kora dacára élni akar a jogával.
Ezt természetesnek tartja. Mostanában már nemigen láttam
faluvégről jó távolra, a központba, boltba, postára, hivatalba
igyekezni. Szerencsére van, vannak, akik a kötelező dolgaiban segítségére sietnek, a választás azonban más. A választás nem kötelező, hanem lehetőség. Hát él vele, amíg
él. Hosszú élete során nem mindig tehette ezt.
De nem szólja meg azokat se, akik nem élnek jogukkal. Önkormányzati választásokon mindig mindenütt 3040 % körüli a részvételi arány. Megrengető változásokat
legtöbb helyen, így pl. nálunk se szoktak eredményezni.
Azonban az öröm, hogy mindig vannak, akik az átlagosnál
többet vállalnak kicsi helyünk éltetéséért.
És őket fűtik a választóktól kapott megbízatások.
Bözsi néninek a tízedik iksz felé tartva elhasználódtak a
lábai, természetes, hogy az egészségével és a tudati állapotával kapcsolatban egyéb problémák is adódnak, de…
Amit megtehet, s amíg megteheti…Őt az élet erre
tanította.
S csak most árulom el, hogy alighanem ő a falu
legidősebb állampolgára. A nyomában Koller Istvánné Annus néni és Sándor Jánosné Kató néni. Akinek néha megjegyzem tréfásan a bolt körül, hogy hazafelé, dombnak fölfelé már ne szaladjon olyan gyorsan.
Leadták a voksukat, vagy a fáradtság visszatartotta
őket; ők, és velük együtt sok-sok idős polgár most és mindig
helytállásával, az életével szavazott egy jobb világra.

Kovács Márta Szilvia,
Arany Lajos,
Kovács Péter,
Bajnok Balázs.
A megválasztottaknak sok sikert, kitartó munkát és jó
egészséget kívánunk!

Márkus Zoltán
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VIGYÁZAT, CSALÓK!
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy ismét a környékünkön tevékenykednek különböző termékekkel házaló csalók!
Az utóbbi időben sorra kapjuk az információkat a környező településekről, illetve a rendőrségtől az ilyen szándékkal megjelenő emberekről.
Kérünk mindenkit, hogy ne dőljenek be ezeknek a csalóknak,
akik pár ezer forintos paplan készletet, vagy egyéb más terméket akarnak ránk sózni több tízezer vagy akár százezer forintért!
Beindult a fűtési szezon, szintén járják a településeket olyan
házaló árusok, akik különböző szén-monoxid mérőket árulnak
a tényleges áruk többszöröséért. Egy ilyen készüléket már 5-6

RENDŐRSÉGI HÍREK

Itt van az ősz, itt van újra…”
Már „a vénasszonyok” nyarának is vége, egyre többször ködösek a reggelek, nedvesek a közutak, járdák. Megtörtént az
óraátállítás, ami megint csak a rövid nappalokat jelenti. Így
ismét eljött az ideje a megváltozott közlekedési feltételekre
történő figyelemfelhívásnak.
A jó látás és láthatóság mint baleset-megelőzési feltétel
nemcsak a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre, a
gyalogosokra és kerékpárosokra is vonatkozik!
A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági
felszerelések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják, ezért - ugyan csak külterületen
kötelező - de tanácsos azokat lakott területen belül is viselni
este, éjszaka, rossz látási viszonyok között.
A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművekkel közlekedőket érinti. A műszaki állapot felülvizsgálata mellett lassan itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges,
nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes
lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy
alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, megnő a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is.
A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő használatát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb út- és látásviszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva lassabban
kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A sérüléssel járó balesetek közel egyharmadát az útviszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség okozza. Nem a trafipax által mért sebesség túllépésre gondolok,
hanem az úgynevezett relatív sebességre, amely az út- és
látásviszonyoktól, a vezető gyakorlottságától, a forgalmi helyzettől függ.
A téli felkészülés nem csak a közlekedés részvevőire vonat-

ezer forintért be lehet szerezni szaküzletekben. Sokszor
hivatalos személyeknek adják ki magukat. Felhívnánk a
figyelmet, hogy ezek a személyek egyik szolgáltató alkalmazásában sem állnak, ezért ne álljanak szóba velük!
Sajnálatos módon ezek az emberek a tájékozatlanságunkat, jóhiszeműségünket akarják kihasználni.
Amennyiben ilyen házaló személyekkel találkoznak, kérem,
ezt jelentsék önkormányzatunk felé az alábbi telefonszámon: 06-88-440-380!
Figyeljünk egymásra is, így ha segítségre van szükség,
hívjanak bennünket!
Verebélyi Zoltán polgármester

kozik, hanem mindnyájunkra. A tüzelő és tárolható termények beszerzésének a napjait éljük.
Találkozunk krumpli, káposzta, gyümölcs és más termények árusítóival, ugyanakkor gyakoribb a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van,
inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat keresse.

Az újságokból, internetről választott
ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhető személyek körében fordul elő
gyakran, hogy nem a kialkudott, hanem nedves vagy jóval kevesebb fát
szállítanak, esetleg a kifizetett előlegre nem is szállítanak semmit.
A termény, a fa felvásárlók, eladók, a házalók köréből
kerülhetnek ki a

terepszemlét tartó bűnözők,

akik időseket, értékes dolgokat őrző vagy szállásnak
használható lakatlan nyaralókat keresgélve járják a
környéket.

Kérjék számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keresnek az utcában, és azonnal értesítsék a
rendőrséget!
Ha már fűtésre készülünk:
Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai teljesítő képességhez,
így könnyen kihűléshez vezethet.
Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a
gázzal működő – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát elkerülhessük.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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KATICABOGARAK SEREGLÉSE
Olvasok kint, a tűző
napon. Az időjárásra
csak azért utalok, mert
október 10-ét írunk, és
plusz 25 Celsius fok
van. Ami a nyári hónapokban se volt gyakori,
holott viszonyaink közt
ez elvárható.
Ideszáll
az
újságlapra egy katicabogár. Kultúránk és neveltetésem okán megtűrhetném, de én sohase ajnároztam. Sokakkal ellentétben különösebben mostanság se kedvelem, még hivatalos nevével se emelem
emberközelbe. Kis bakonyi szülőfalumban egyszerűen csak
bilibáncsnak tituláltuk. Nem bántom, de elzavarom. Ahhoz, amit
most teszek, vagy amit most akarok, ez a kis légből hulló jószág
nem tartozik. Nem segíti, igaz, nem is gátolná azt. Mégis hess, katica! Lehessen teljes a koncentráció arra, amit szeretnék megismerni.
Alig jutok valameddig az olvasásban, újra katica toppan a
lapon. Az-e, amelyet az imént ellebbentettem, vagy egy másik, nem
tudhatom. Nem, mert számunkra a katicabogarak, miként a kínaiak,
a japánok, a négerek vagy az indiaiak, megkülönböztethetetlenek.
Csak azt tudom, hogy ez a bogár katica. Ha az előbbi, akkor az
akarnokságával célt ért, mert azonnal nem válok meg tőle. Nem,
hanem nézem, nézegetem. Amit azelőtt, talán egész életemben
nem tettem meg. Nem, mert nem értem rá, és értelmetlen időtöltésnek véltem katicabogarat szemlélgetni.
Úgy látom, hogy ez a példány kissé más, mint a többi,
amelyekről a faj képzete kialakult bennem. Ez nem karminpiros,
hanem kissé sárgás. Talán kisebb is az átlagosnál. Migráció, mutáció, netán nemzetiség már az alacsony rendűek világában is? Velük
együtt örökös háborúság, netán öldöklés is? Fedőszárnyakon a
pettyek száma hét-e, mint a nóta mondja, vagy csak öt, ennek meg-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót!
Először is engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak az
önkormányzati választásokon a részvételt, akik éltek ezen állampolgári
jogukkal. Továbbá szeretném megköszönni minden támogatómnak,
hogy bíztatott, támogatott szóval és szavazattal is a választás előtt, illetve a választás alkalmával is. Köszönöm továbbá a választási bizottság
tagjainak az egész napos fáradságos munkáját .
Október 21-én tartotta a megválasztott testület az alakuló ülését, amelyre sok szeretettel vártuk a lakosságot is a Művelődési Házba.
Az ülésen letettük jómagam és a testület tagjai is az esküt, miután Ács
Istvánné ismertette az eredményeket, és átadta a megbízó leveleket.
Javaslatomra a testület titkos szavazással Kovács Márta Szilviát választotta alpolgármesternek. Ugyancsak az alakuló ülés napirendi pontja volt
a polgármester programjának ismertetése. Ahogy ott is elmondtam, a
legfőbb irányvonalak a következők:
Folytatva az eddig megkezdett utat, a következő 5 évben is élni
fog a képviselő-testület a pályázati lehetőségekkel, de lehetőség szerint
saját erőből is szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani.
A Balatonfőkajárral és Küngössel 2012-ben alakított közös
önkormányzati hivatallal tovább folytatjuk a munkát, hiszen az együttműködés jó.
Talán a legfontosabb, hogy a település intézményei továbbra
is megmaradjanak, mert egy település életében ez az egyik legfontosabb dolog, hogy helyben legyen a gyerekeknek bölcsőde, óvoda, isko-

állapítására már rossz a szemem. Szerencse, a betűk az újságban,
könyvben nagyobbak, mint a katica hátán hordott pontok. Bár ebben az utilitarista világban újságja, könyve válogatja…
Amint így morfondírozom, még egy. Aztán egy harmadik
pettyes landol a lapon. De minek? Vagy mi okból? Pont ide térnek,
ahol nem enni, hanem betűzni való található, ha egyszer nemcsak
a katicabogarak, hanem más állatok sem tudnak olvasni.
No, ez utóbbi sor szócséplés, hisz egyik legtermészetesebb elkülönülésünkről felesleges írni. A helyébe inkább azt kellett
volna jegyeznem, amiről egyik barátom tájékoztatott, hogy tudniillik
szőlőpréselés közben nem egy, nem kettő, és nem is három, hanem tucat szám avatatlankodtak nála ezúttal nem a muszlicák,
hanem a katicák. Újabb váltás egy állatfaj életmódjában? A prés
körül sokkal több jelent meg, mint az én sajtómon, de amíg én kegyesen elhessentettem a bogarakat, addig akár Hitlernél, Sztálinnál, Rákosinál, egyik kedvenc itókánk, a bornak való körül nem
lehetett kérdés, hogy milyen sors vár az „osztályban” idegenek
számára…
S csak most kapok észbe, hogy verőfényes őszidőben
olvasás helyett hova vezetett engem a katicabogaras invázió. Pedig alkalmasint csupán arról van szó, hogy ezek a természeti lények érzékelik a hideg idő közeledtét, és tömegesen keresik a rejtekhelyet, amely az erősebb egyedeket, egyáltalán a fajt átmenti a
következő esztendőre.
Most, hogy végére jutottam kis eszmefuttatásomnak, elégedetten konstatálom, hogy lám: nem egyszerű, de leggyakrabban
egyértelmű a világ. Akkor miért ködösítjük, feketítjük s kárhoztatjuk
folyton-folyvást, mint ahogy ezt a katicabogarak őszi sereglését
követően olvasott cikkek teszik?

Márkus Zoltán

la.
Nagyon fontos a Polgármesteri Hivatal fennmaradása is,
hogy a lakosok ügyei helyben intézhetőek legyenek, bevételeink és
ügyeink fölött senki ne bábáskodjon.
Az elkezdett utat tovább kívánjuk folytatni, így a járdaépítést,
felújításokat, településünk épülését, szépítését .
Fontos feladat a Kossuth utcai közlekedés biztonságosabbá
tétele.
Cél lenne továbbá a településen munkahelyek teremtése,
melyhez nagy segítség lenne a bekötő út megépítése. A fiatalok akkor maradnak a településen, ha van itt számukra jövőkép. Ha helyben
nem sikerül munkahelyet teremteni, akkor a munkahelyre történő
bejárást kell megoldani a munkavállalók számára. Eddig is sikerült
már ebben eredményt elérni, de a jövőben is törekedni fogunk erre.
Fontos a jövőben is a civil szervezetekkel, egyházakkal történő kapcsolattartás.
Fontos a régi hagyományaink ápolása, új építő kezdeményezések támogatása.
A legfontosabb, hogy egy élhető településünk legyen, ahol
jól érzik magukat az itt lakók. Ennek érdekében minden lehetőséggel
élni fogunk, amely pályázatok és egyéb téren adódik számunkra.
Természetesen várjuk a jó ötleteket, amelyekkel ezt el tudjuk érni.
Nyugodtan keressenek meg ,ha van ilyen.
Mindenkinek további jó erőt ,egészséget kívánok!
Verebélyi Zoltán polgármester
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FIX, HOSSZÚTÁVÚ
MUNKAHELY
Létszámbővítés miatt betanított munkásokat keresünk
INGYENES BUSZJÁRAT:
Küngös–Csajág–Főkajár–Akarattya– Kenese–Papkeszi–Fűzfő–Litér
többműszakos munkarendbe
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:

kiemelt pótlékrendszer, étkezési utalvány,
cafeteria, 13. havi juttatás,
gyermekek iskolakezdési támogatása
88/400-453
20/929-2430
vagy önéletrajz küldésével az alábbi e-mail címre:
veszprem@manatwork.hu
Man at Work
Veszprém, Ady Endre u. 3. • 06 88/400-453, 06 20/929-2430
www.manatwork.hu
Regisztrációs szám: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az influenza elleni védőoltást keddi és csütörtöki napokon 9.00 órától lehet kérni az orvosi rendelőben.
GRATULÁLUNK!
Október hónapban született gyermekek:

Fazekas Benjamin Balázs

Tóth-Renczes Máté

Született: 2014.10.08

Született: 2014.10.08.

édesanya: Baranyai Linda

édesanya: Renczes Katalin

édesapa: Fazekas Balázs

édesapa: Tóth László

Gratulálunk , és jó erőt egészséget kívánunk mindkét családnak!
Telefonszám: 88/440380
Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1.

Faxszám: 88/440380,

Polgármesteri Hivatal webcíme:

E-mail: polghivcsajag@invitel.hu

www.csajag.hu

