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Ismét elérkezett december,
advent időszaka, hamarosan itt van karácsony. Adventi időben vagyunk. Azt
jelenti, hogy várakozva készülődünk,s készülődve várakozunk. Az adventi külsőségek kétségtelenül sok
mindent láttatnak és érzékeltetnek,ami új az advent
előttihez képest. Megjelennek az adventi díszek az utcákon és a tereken, a házakban, lakások ajtaján és az
ablakokon, előkerülnek az elcsomagolt adventi, karácsonyi kellékek, díszek. Az üzletek kirakatai is erről
szólnak. Advent tehát külsőségeivel is érzékelteti,hogy
ez egy fénylő, az előzőhöz képest merőben új és hangulatában is egészen más időszaka az esztendőnek.
Az egész éves rohanás után , túl az ajándék vásárlás
mizériáján végre eljön az ünnep, amikor az emberek
nagy része családjával együtt megpihen. A karácsony
az évnek olyan időszaka, amikor az ember egy kicsit
megáll és megnyugszik.
Az ünnep arra is jó, hogy egy rövid időre kiléphessünk
a mindennapok valóságából, és együtt lehessünk azokkal, akik a legkedvesebbek számunkra, akiket szeretünk. Együtt azokkal, akik körülöttünk ülnek-állnak a
csillagszórók vibrálásában, és együtt azokkal, akiket
már csak gondolatban tudunk odaképzelni magunk
mellé, a karácsonyfa alá, s csendben azt hinni, ők is
köztünk vannak.
Jó dolog szemlélni a másik örömét, és jó dolog úgy
szeretni egymást, hogy nem az Én, hanem a Te válik
fontossá. Jó dolog adni a másiknak, akár csak egy mosolyt vagy egy ölelést.
Az ünnepi időszak kiváló alkalmat ad arra, hogy vissza-

tekintsünk az elmúlt év történéseire és átgondoljuk, hogy mit várunk az eljövendőben. Bízzunk abban, hogy az elkövetkező év sem lesz rosszabb mint az idei,
gyermekeinket szeretetben, békében tudjuk felnevelni. Sajnos ez ma a világban
nem mindenkinek adatik meg. Sokszor fogalmunk sincs róla, hogy milyen jó nekünk ,hogy sem háború, sem éhínség, sem áradások és egyéb katasztrófák nem
tizedelnek bennünket. Érdemes elgondolkozni azon is, hogy a szeretet mennyire
nem hatja át a világot, s mennyivel inkább a gyűlölet uralkodik. A gyűlölet pusztítja az emberiség lelkét, bénítja a jó szándékok csíráját, s kényszeríti rabszolgaságba az emberek millióit.
Sajnos Wass Albert karácsonyi gondolatai ma is aktuálisak:
„Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés ezen a földön,
amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert a szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalanságot, békességgé a háborúságot és szabadsággá a rabságot. S a karácsony célja az, hogy erre emlékeztessen.”

Ezekkel a gondolatokkal békés, szeretetteljes karácsonyt, és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek!
Verebélyi Zoltán polgármester

Ady Endre :Karácsony
1. Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
2. Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
3.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna, csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
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KARÁCSONYI GONDOLATOK
„Az angyal énekel, tekints az égre fel, napvilágos
lett az éj, meghasadt az ég, és a második személy most
földre lép. Mézet ont az ég! Mézet ont az ég!”
(részlet az egyik karácsonyi énekből).
Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasók!
Az idei esztendőben is elérkeztünk a szent karácsony ünnepéhez.
Az idézett ének szövege kiemeli az ünnep lényegét, a második isteni személy, azaz Jézus
Krisztus a földre lép.
Részese lesz a mi
emberi sorsunknak. Úgy jött el közénk, hogy emberi alakot
öltött. Úgy él közöttünk, mint ahogyan mi is élünk ezen a
világon. Természetesen a bűnt kivéve!
Édesanyát, családot, barátokat látunk körülötte.
Nagyra értékelte, és az élete a tanúbizonyság, hogy menynyire szerette és szereti az emberiséget. A betlehemi éjszaka ennek a szeretetnek gyönyörű kiáradása és megmutatkozása. Mennyire emberi is tudott lenni az Isten, ezt
megmutatja karácsony titka.
A betlehemi jászol előtt egy kicsit időzzünk el! Az
ember szíve, lelke s értelme legmélyéig hatol az a gondolat, hogy karácsony ünnepe az isteni szeretet leereszkedésének az ünnepe és egyben a mi felemeltetésünk is. A Jó
Isten felemel bennünket, embereket Önmagához. Ezt a
kicsi gyermekként közénk eljövő Fia által teszi meg.
Karácsony túlmutat önmagán. S jól tudjuk, hogy
húsvét felé mutat. Karácsony a nagy kezdet. Jézus mint
kisgyermek elindul a földi zarándokútján. Az emberiség egy
hűséges társat kap a földi élet zarándoklására. Ez a nagy
társ, több mint ember. Az emberséget magára vevő második isteni személy. Karácsonykor ünnepeljük, hogy Jézus
annyira szeretett bennünket, hogy istensége megtartása
mellett az emberséget is magára öltötte. Nem csak mondta, hanem elénk élte a szeretetet tökéletesen. Megmutatja,
hogy fontos az ember, fontos a család, fontos az Édesanya
és a Nevelőatya Szent József szeretete. Fontos minden
ember, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, fontos mindenki.
Fontosak vagyunk Neki mi is mindannyian. Te is ember, aki
most ünnepelsz! Tekintsünk fel ezért szeretettel az „égre”!
Ezen gondolatokkal kívánok, áldott, kegyelemteljes
szent karácsonyt minden szeretett hívünknek, rokonaiknak
és minden kedves olvasónak.
Beke Zsolt
h. esperes – plébános
Kelt, 2014. karácsonyán

JÖJJ EL HOZZÁNK, SZÉP KARÁCSONY
Egyre
több
ismerősömtől
hallom a kissé
megdöbbentő
kijelentést:
„Félek a karácsonytól!” És
azt
hiszem,
időnként magam is így érzem. Ahelyett,
hogy az adventet, a várakozás idejét ráhangolódással, befelé fordulással, megnyugvással töltenénk, számtalan kérdés gyötör. Kinek mit ajándékozzak idén? Vajon tetszik majd neki? Mit kéne sütni? Mikor látogassam meg? Megint elfelejtettem föladni a képeslapokat… és még sorolhatnám. A jelenségnek már neve is van: karácsonyi pszichózis.
Nagyapáink ezt az időszakot sokkal csöndesebben és lassabban élték meg. Azaz ők megélték. Mi valahogy túléljük. Várakoztak. Várták a csodát. És bár időnként mi magunk is nagyon
vágyunk a csöndre, valahogy mégsem jut rá elég időnk. Valahogy elveszünk a készülődés forgatagában. Attól félek, ahogy
a sok bába között elveszik a gyermek, úgy a karácsony lényege is elvész a sok „egyéb” között. Igen, azt hiszem, túl sok lett
az „egyéb”.
Mi lett belőled, szép karácsony? – írja az általam oly nagyra
becsült Gyökössy András. A fenyőből csillogó-villogó
„karácsonyfa” lett, a legnagyobb ajándékból pedig őrült ajándékverseny.
A szeretet ünnepe – mondogatjuk. De vajon szenteste, a fenyő
előtt állva-ülve-térdelve eszünkbe jut-e, hogy ez elsősorban a
szeretet ünnepe, az Övé, akit ezen a hideg téli éjszakán ajándékozott nekünk a Jóisten. (És tenné ma is, ha nyitottak lennénk rá.) És hogy a mi ajándékaink, amelyekkel meglepjük
egymást, pont ezt a legnagyobb Ajándékot hivatottak jelképezni. Hol vagytok, ti apró, kedves kis meghitt ajándékok?
És vajon a fiatal, gyantától illatos fenyőfáról eszünkbe
jut-e az oly fiatalon „kivágott” Jézus Krisztus, aki értünk született, és értünk halt meg a keresztfán? Igen, tudom, nincs is illatos fenyőnk, ami eszünkbe juttathatná…. Sok családban már
műfenyő van. Ez a divat. De teljesen élethű! – nyugtatjuk magunkat. Mintha csak igazi lenne! Persze. Mintha.
És végül félve kérdezem: a karácsonyfán villogó fényekben
vajon meglátjuk-e idén azt a világosságot, amit Ő hozott erre a
földre? Bízom benne. Mert enélkül azt hiszem, csak eljátsszuk
a karácsonyt. Ezek átélése nélkül sosem lesz karácsony a karácsony. Enélkül csak túl leszünk rajta valahogy, kifújjuk magunkat mondván: ez is megvolt. És marad bennünk valamiféle
hiányérzet.
Nemrég kezdődött az advent. Várakozzunk hát tiszta
szívvel, örömmel, hátha akkor újra megtaláljuk a karácsony
igazi lényegét! Várunk téged, szép karácsony, jöjj el hozzánk,
és maradj nálunk egész évben!
Molnár Belány Szilvia
(Megjelent a Kolony Visszhangban)
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ILYEN VOLT A KARÁCSONYUNK
-Megjelent az ÚJ ÚT című Veszprém megyei újságban Kossuth
címerrel „Szocializmust -magyar módra!” felirattal 1956.
dec.29-én, szombaton. Kisebb változtatatásakkal felvillant néhány hiteles képet az akkori időkről.
Tudjuk, hogy éveken át a lelki béke meghitt melegsége a
családi kört sem tölthette be karácsonykor. Visszássággal, csalással és félelemmel volt terhes a társadalom. Azt is tudjuk, hogy nem
sokkal az idei karácsony előtt egy csodaként szállt síkra a nemzet.
A pártoskodáson , széthulláson, a bosszúállás sötét kísérletein túl
remélni tudtuk az idei ünnep magasztosságát, ember és ember
kézfogását, magyar és magyar egymásra találását.
Ilyen volt a karácsonyunk! Alig néhány emlékünkkel mindannyian állíthatjuk. És ez boldogítóbb, mint az „égig érő” karácsonyfa, a finom kalács pirossága, színházban az ünnepi műsor,
több ezer forintos ajándék a boltból, s ami még elmaradt, sorolhatnánk. Ami jó volt, abból említsünk példát!
Szolgálatban
December 23-án reggel sokadmagammal vonatra ültem
Veszprémben, hogy mielőbb hazaérjünk szeretteinkhez. Eljutottunk
Zircig, ahol kijelentették, hogy Varsány felé nem megy tovább személyvonat.
Többen gyalog is folytattuk volna az utat. Közben talán
utolért volna bennünket egy gépkocsi. Megállítottuk volna, hogy
szíveskedjenek felvenni. Már elénk képzeltünk egy hosszúbundás
TETU-sofőrt, amint fékez. Kihajol a vezetőfülkéből, és azt mondja:
szálljanak fel gyorsan.
Megtudtuk, hogy hamarosan megy egy tehervonat Győr
felé. Megkértük a vasutasokat, hogy vigyenek el bennünket. Volt,
aki közölte, hogy szálljunk be. Mondanom se kell, örültünk a lehetőségnek. Igenám, de mire elhelyeztük a csomagjainkat, egy másik
alkalmazott leparancsolt bennünket a vagonról.
-Ez tehervonat, kérem, a szabályzat előírja, hogy nem
szállíthat személyeket. Ha baj történne, kit vinnének törvény elé?
A parancs erélyes volt, az okfejtés igaz, mégsem szállt le,
csak egy-két idős asszony. Összefogtunk, ésszerűségre és emberiességre, meg ami kis dolgok alkalmával helytelen, a magyarságunkra hivatkoztunk. Arra, hogy nem azért hullott nemrégiben vér,
hogy…
Az utasok közt volt, akinél – lakodalomból jövet- magas
volt a légkör. Ez utóbbi már-már robbanásig feszült, amikor egy
zirci meg egy, a vonaton szolgálatot teljesítő összesúgott.
-A fékekre, fiúk – hangzott-, de minél többen! – Mi értettünk a
szóból. Lehetővé tették, hogy mielőbb hazajussunk.
Kézfogás
Ez a kis történet szintén az ünnep előtt játszódott le. Ismerősök találkoztak az utcán. Mindegyik többgyerekes családapa.
Valamikor még, a felkelés idején valamiért megorroltak egymásra,
és magyaros keménységgel verekedtek.
Most egyik megállította a másikat.
Karácsony jön, fogjunk kezet, testvér!
A megszólított mélyen a másik ember szemébe nézett, és
kezet nyújtott.
-Azért én kulccsal nem ütöttem.
-Anélkül is jól helybenhagytál.
Most azonban nem ütésektől, hanem szégyentől pirult az
arcuk. A kibékülés kellemes érzésével kezet ráztak, s tovább mentek.
A Kisjézus helyett
A két –három éves Marika szívrepesve ujjongott a karácsonyfa alatt. Megtudta, hogy Jézuska ugyan kis ágyat hozott, de
kifelejtette belőle a babát. (Valójában a játékboltos szűkös kényszerűségből különválasztotta az egybetartozókat két szülő előtt)
-Csuna Jézuska, nem hoztál babát – sopánkodott a kicsi.
A szomorú hiányról értesült egy nagyobbacska leány, aki
már rég nem öltöztetett-dédelgetett egy kaucsukbabát. Karácsonyi
köszöntőként tért be Marikáék házába, és ennyit mondott:
-A Kisjézus helyett…
Ami miatt reménykedni lehetett, hogy egy másik hajlékba
meg kiságyat juttatott a figyelmes és önzetlen szeretet.
Márkus Zoltán

GYÉMÁNTDIPLOMA
Szép kifejezés. Megnyerő a szó elő- és utótagja külön-külön is,
az összetételük által létrejött jelentés pedig pláne. Az kapja, aki
megéri a főiskolai vagy egyetemi végzettségét követő 60. évet.
Vagyis itt elsősorban nem az emelt szintű oklevélnek, mint inkább annak szól az elismerés, hogy szüleinknek, génjeinknek,
családunknak és életvitelünknek köszönhetően megértük ezt a
viszonylag magas életkort. Előzménye az aranydiploma, amelyben én tíz évvel ezelőtt részesültem. Térségünkben a szegedi
József Attila Tudományegyetem nyilvántartása szerint történnek
a rangos adományozások. Igen szép dolog ez. Kitartó és nemes
küzdelmek után éltetik a felső fokon végzetteket.
Ahány diploma, annyiféle az átadása. Kívánság szerint
részt lehet venni egy központi ünnepségen Szeged városában.
Aki utazási vagy más nehézség miatt ezt nem igényelheti, az
egyéni megoldást kérelmezhet. Igen alkalmas időben a lehető
legkiemelkedőbb helyen engem 2014. augusztus 31-én a részben felújított csajági református templomban az iskola ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletén köszöntöttek. A diplomát 1954.
július 13-án a fővárosi Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán szereztem meg. A gyakorló
évet a Pápa melletti Dáka községben dolgoztam végig. Utána
két és fél éven át a megyei újság kultúr- és sportrovatát vezettem. Az 1956-os cikkeim miatt innen eltávolítottak, s ugyanennyi
ideig Felsőőrsön tanítottam. Ún. „népgazdasági érdekből” Csajágra helyeztek, ahol tanárként, igazgatóhelyettesként és tiszteletdíjas művelődési ház igazgatóként 33 éven keresztül tevékenykedtem.
Az ünnepségen először egy régi irodalmi színpadosom,
Szűcs Ferenc és két tehetséges felnőtt fiuk stílszerűen versfüzérrel méltányolták kitüntetésemet. Dusicza Ferenc lelkész, Verebélyi Zoltán polgármester, Máhrné Imrei Mária iskolaigazgató,
majd Huszár Pál, a protestáns egyházak legfőbb Veszprém megyei tisztségviselője gratuláltak, és további jó erőt, egészséget
kívántak. Ugyanekkor nagyon szép virágcsokrokkal, illetőleg a
Csajági Református Általános Iskola „Kiváló munkáért” feliratú
plakettjével ajándékoztak meg, amelyet volt kollégám, a kenesei
Jákfalvi József tanár úr készített. Örömömet fokozta, hogy az
istentisztelet végén, a templomból kifelé jövet igen sok volt tanítvány és kedves ismerős gratulált. Műsor közben, majd a templom előtt az Öböl Televízió kitüntető felvételeket készített az
üggyel kapcsolatban.
Most már csak rövid beszámoló van hátra a főiskolai
évekről. Meg kell hagynom, hogy a jó barátságon és az ismeretszerzésen túl nem sok örömöm telt bennük. Az intézet küszöbét
a család 350 aranykoronás tanácsi igazolásával léptem át,
amely abban az időben kuláklistát jelentett. Ez azonban, talán
mert sógorom volt a tanácselnök, szóban nem szerepelt a papíron, az igazgatói irodán meg a tanulmányi osztályon pedig soha
nem firtatták az ügyet. Lehet, hogy ehhez mindjárt az első félévben elnyert kitűnő rendűségem és a nálam gyengébb, főként
szakérettségizett társak szíves segítése is hozzásegítette őket.
Ettől függetlenül szinte minden nap az aula felirati táblájára tekintéssel kezdődött, hogy nem rúgtak-e ki, miként ez több társammal történt. Ugyancsak a szülői ház vagyoni kimutatása
miatt mindössze havi 150 Ft ösztöndíjban részesültem, amelyet
a kitűnőség is csak 260-ra növelt, holott a zavartalan megélhetést és tanulást csak az általánosan juttatott 430 Ft biztosította
volna. Hazulról a közismert szorongatás és kifosztás miatt aligalig tudtak egy-egy százforintost küldeni. A nyomort, majd az
ebből fakadó betegséget nem részletezem. Inkább az örömet
hangsúlyozom, hogy tanulhattam; másra, fiatalos szórakozásokra nem is igen gondolhattam. Ha így történt, utólag hadd áruljam
el: egész életre szóló boldogság számomra, hogy sok-sok ismeretet szerezhettem szibériai grammatikájú, finn-ugor rokonságú
és fejlett közép-európai anyanyelvünkről.
Márkus Zoltán

CSAJÁGI HÍRLAP

A BALATONFŐKAJÁRI KÖZÖS
HIVATALHOZ CSATLAKOZOTT
BALATONAKARATTYA

Balatonakarattya negyedikként, Csajág és Küngös mellett lett
tagja a térségi önkormányzati együttműködésnek. Így biztosí-
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tott az új Balaton parti község támogatása önállósodásában.
Erről a települések elöljárói megállapodást írtak alá az
akarattyai Közösségi Házban kedden este. Küngös
önkormányzatának képviselő- testületét Szabó Gergely polgármester, Csajág önkormányzatának képviselő-testületét Verebélyi Zoltán polgármester, Balatonakarattya önkormányzatának képviselő- testületét
Matolcsy Gyöngyi polgármester, Balatonfőkajár önkormányzatának testületét Forró Zsolt polgármester képviselte az aláírás alkalmával.
Az elöljárók kézjegyükkel szentesítették a dokumentumot, amelyben rögzítették: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására , az ügyintézés magas színvonalon történő biztosítására, az ügyfélbarát kiszolgálás érdekében közös önkormányzati
hivatalt alakítanak és tartanak fenn 2015. január elsejétől.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Az elmúlt év sok változást hozott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományának életében. Az új épület birtokbavétele,
a „belakás” mellett is zökkenőmentes volt a munkavégzés. A
július 1-vel az egész ország területére kiterjesztett közbiztonságot erősítő program végrehajtása folyamatos volt, a fokozottabb, rendszeres rendőri jelenlétnek minden településen
pozitív visszhangja volt. Hangsúlyt kapott az év végi ünnepekkel és az egyre hidegebb időjárással kapcsolatos feladatok
végrehajtása is a program keretein belül.
Mindig is azt mondtam, a jó közbiztonság nem kizárólag a
rendőrség munkájának eredménye, az csak társadalmi öszszefogással jöhet létre!
Mindenkinek van és lehet beleszólása, tennivalója a közösség nyugodt életének érdekében, úgy a települések vezetőinek, mind az ott élőknek, vendégségbe érkezőknek.
Az év végi ünnepek felszabadult hangulatában, gyakran alkohol hatása alatt gyakoribbak a közhangulatot rontó garázdaságok, rongálások, hangoskodások. Nemcsak a környezetünkben élők, a barátaink hangulatát, hanem a saját kedvünket is elronthatja a rendőri intézkedést igénylő, kihívó magatartásunk. Az egymásra figyelés szórakozás közben is elengedhetetlen! Megelőzhetjük vele, hogy ismerőseink, barátaink
szabálysértést, bűncselekményt kövessenek el, vagy váljanak
annak áldozatává. A közelgő Szilveszter éppen egy ilyen alkalom!
Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata
tilos! Csak a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis
tűzijátéknak számító eszközöket vegyék igénybe az évvégi
programok színesítéséhez. A médiában ezek használatának
szabályozásáról elhangzó információkat vegyék komolyan,
mert saját testi épségükért, mások, akár gyermekeik sérülésével járó balesetéért csak magukat okolhatják.

Ha már az ünnepek hangulatáról beszélünk! Az alkohol
sajnos a közlekedésben is nagyobb szerepet játszott
ebben az évben. A tavalyi 3-mal szemben ebben az évben már 9 esetben játszott szerepet a gépjármű vezetőjének ittassága a személyi sérüléssel járó baleset okozásában. Arról, hogy a közúti ellenőrzések során is megnőtt
a kiszűrt az ittas vezetők száma, nem is beszélve. És itt
vannak az év végi ünnepek, bulik!
Folyamatos lesz a közúti ellenőrzés, a sebességmérés, a kül- és belterületek napi szintű ellenőrzése az
év végén is!
Segítsék munkánkat azzal, hogy - a saját érdekükben betartják az együttélés társadalmi szabályait, beleértve a
közlekedési szabályokat is, jelzik, ha gyanús idegeneket
látnak a környéken, ha segítségre szoruló emberekkel
találkoznak, hiszen ezzel járulhatnak hozzá, hogy településükön a közbiztonság jó legyen.
A Kapitányság vezetése és állománya nevében köszönöm a nekünk nyújtott önkormányzati támogatásokat, az
állampolgárok együttműködését, munkánk segítését!
2015. évre is kívánok Önöknek kollégáim nevében is
békés, szeretetteljes új esztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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IX. ÉVFOLYAM, 12.SZÁM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót!
Mindig azzal kezdem beszámolómat, hogy ismét eltelt egy hónap.
Most azonban csak jó két hét telt, és mégis kezükben tarthatják, és
olvashatják lapunkat. Ennek oka, hogy gondoltuk ,az ünnepek
miatt kicsit hamarabban juttatjuk el önökhöz újságunkat.
Az elmúlt két hét eléggé bővelkedett eseményekben és tennivalókban egyaránt. Mint olvashatták, a legfrissebb esemény, hogy a
hármunk, Balatonfőkajár , Küngös és Csajág közös hivatali együttműködése kibővült Balatonakarattyával. A hivatalos aláírásra közös
testületi ülés alkalmával kedden este került sor Balatonakarattyán.
Együttműködésünk továbbra is a partnerségen alapul, mindenki
saját maga szedi be az adóit, rendelkezik a bevételeivel. Ez eddig
is így volt, és a jövőben is így lesz. Reméljük, településeink mindegyike profitál ebből az együttműködésből, hisz ahogy eddig, továbbra is segítjük egymást a céljaink elérésében. Az ügyfélfogadás
zavartalanul folytatódik településünkön, a helyben intézhető ügyek
elintézéséért továbbra sem kell elutazni Csajágról. A szerződés
aláírása előtt egyeztetések folytak egyrészt Küngös, Balatonfőkajár
és Csajág között, illetve minket képviselve Forró Zsolt polgármester úr és Balatonakarattya képviselői között. Ennek eredménye lett
Balatonakarattya döntése, amelyben kinyilvánították csatlakozási
szándékukat.
December elején kaptuk a hírt, hogy még a tavasszal beadott kamera pályázatunk pozitív elbírálásban részesült a Belügyminisztériumban, így a jövő évben térfigyelő kamerákat telepítünk Csajágon,
ezzel is növelve településünk biztonságát. Köszönjük a közel 1,3
millió forintos támogatást!
A Napló egyik múlt heti számában jelent meg egy cikk a november
29-i civil kezdeményezésre lezajlott jótékonysági gáláról. Mélységes felháborodással olvastam, hogy „ A szülők hiába fordultak
bárhova, és kértek, kilincseltek, máig nem történt semmi.”
Kérdem én, hogy milyen objektív tudósítás az, amelyben a valóságot teljesen távol álló cikk jelenik meg? Ahogy már a korábbi lapokban írtam, több egyeztetésen vagyunk túl a Megyei Rendőr Főkapitány úrral, a megyei rendőrség képviselőivel, Balatonalmádi
Rendőrkapitányság illetékeseivel, kapitány úrral , a balatonkenesei
rendőr őrs vezetőjével, a közútkezelő vezetőivel, Dr, Kontrát Károly
belügyminiszter -helyettes úrral. Ezek eredménye , hogy a rendőrség fokozottan van jelen településünkön, ellenőrzik a kamionokat,
teherautókat, mérik a sebességet. Ennek következménye, hogy
számottevően csökkent a kamionos forgalom Csajágon. Szeptemberben rendőrök vigyázták reggel és délután gyermekeink épséget
a közlekedés ellenőrzésével minden nap. Ahogy említettem már
korábban, szeretnénk elérni, hogy felújításra kerüljön a Csajágon is
áthaladó Berhida és Lepsény közötti út. Kértem, hogy ennek megvalósulása esetén előzetesen a tervezéskor építsenek be Csajágon közlekedésbiztonsági elemeket, úgymint forgalomlassító szigeteket, zebrákat, jelzőlámpákat. Reményeim szerint kérésünk
meghallgatásra kerül.
Legutóbb december 11-én tárgyaltunk erről itt Csajágon Dr. Kontrát
Károly belügyminiszter- helyettes úrral. Mint látható, nem ültünk a
babérjainkon, minden tőlünk telhetőt megtettünk az ügy érdekében.
Sajnos mint mindenhez, ehhez is idő kell.
18-án tartjuk az idősek karácsonyát a Vöröskereszttel közös szervezésben.
Szeretném megköszönni Varga Andrásnak a falu karácsonyfáját.
Szintén köszönettel tartozom Bóta Imrének, aki társadalmi munkában bádogozott épületeinken, és köszönöm Müllner Gabriellának a

szintén társadalmi munkában végzett kertészkedését közterületeinken, Hénes Kálmánnak a szolgálati lakásnál végzett munkáját, amiért nem fogadott el fizetséget. Így év
végén felsorolás nélkül, de szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, amit ebben az évben nyújtott nekünk, támogatott bennünket. . Örömmel tölt el, hogy vannak még ilyen segítőkész emberek.
Felhívom a figyelmet a lehetőségre, hogy a hivatalban
lehet szociális tűzifa iránti kérelmet beadni.
Végezetül mindeniknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok!
Verebélyi Zoltán

polgármester

MEGHÍVÓ GYERTYAGYÚJTÁSRA

Mindenkit sok szeretettel várunk
2014. december 20-án szombaton
17 órakor
ünnepi adventi gyertyagyújtásra
a parkolóba.
Program:
Iskolások műsora
Máglyagyújtás
Közös csillagszórózás gyermekeink
részvételével
Az est folyamán karácsonyi dalok mellett
forralt borral és zsíros kenyérrel kedveskedünk
minden kedves résztvevőnek.
Mindenkit a kicsiktől az idősebbekig sok szeretettel vár
Csajág Község Önkormányzata
és a Kéknefelejcs Néptánccsoport
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ADVENTI ÉS KARÁCSONYI LELKI PROGRAMOK
2014. ÉVBEN (és 2015. Újév ÉS VÍZKERESZT)
DEC.
24.

DEC.

DEC.

DEC.

25.

26.

27.

SZENTMISÉK

-

-

-

BERHIDA

24.00.
22.30.
-

10.00.
8.30.

HELY

ŐSI

BALATONFŐKAJÁR
IDŐSEK OTTHONA
KÜNGÖS

21.00.
-

11.30.
16.00.
-

-

-

PEREMARTONG
YÁRTELEP

-

17.30
.

CSAJÁG

DEC.
28.

DEC.
31.

JAN.

JAN.

01.

03.

-

-

-

-

10.00.
8.30.

-

10.00.
8.30.

-

18.30.
-

18.00.
17.00.
-

14.00
.
15.30
.
-

-

JAN.
04.

JAN.

JAN.

JAN.

06.

10.

11.

-

-

-

-

-

10.00.
8.30.

-

8.30.

18.00

-

-

17.00.
-

-

-

-

-

11.30.
16.00.
-

10.00.
11.30.
16.00.
-

10.00.
8.30.

-

-

-

-

-

14.00
.
15.30
.
17.00
.

-

11.30.
16.00.
-

-

-

-

-

17.00
.

-

-

17.30
.

-

14.00
.
15.30
.
17.00
.

-

11.30.
16.00
-

TOVÁBBI LELKI PROGRAMOK:
ÖKUMENISKUS ADVENTI ESTÉK: BALATONFŐKAJÁR (REFORMÁTUS PARÓKIA) MINDEN ADVENTI VASÁRNAP 17.30. ÓRA.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: MINDENHOL: Adventben a SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI MISÉK ELEJÉN.
KÜNGÖS: MINDEGYIK ADVENTI PÉNTEKI ESTÉN 17.00.ÓRA (ÖNKORMÁNYZAT ELŐTTI TÉR). A
második pénteken a Balatonkenesei Kedvesnővérek játszóházat is tartanak a gyermekeknek.
BERHIDA NAGYTEMPLOM: DEC 21. (vasárnap) MISE UTÁN GYERMEKEK MŰSORA.
BERHIDA: DEC. 19. (péntek) A VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPEN HITTANOSAINK MŰSORA IS ELHANGZIK!!!
CSAJÁG: Adventben ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK: NOV. 28. PÉNTEK, valamint a TÖBBI SZOMBATI
NAPOK – ESTE 6.ÓRAI kezdettel (gyermekek műsorával egybekötve, s a második szombaton pe-

TÁJÉKOZTATÁS

teri hivatalban ügyfélfogadási időben átve-

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a

hető, melyet 2014. november 20. napjától 2015. január 5. napjáig lehet benyújtani, a kérelmek elbírálása 2015. január 5.
után történik meg. Részletes tájékoztatást
szintén a polgármesteri hivatalban kaphatnak a támogatásról.

képviselő-testület szociális tüzifa helyi szabályairól szóló 18/2014. (XI.20.) számú rendelete alapján a községben állandó lakóhellyel
rendelkező, elsősorban aktív korúak ellátására, lakásfenntartási támogatásra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy kérelmére szociális tüzifát igényelhet. A kérelem nyomtatvány a polgármes-

Verebélyi Zoltán
polgármester

Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1.

Telefonszám: 88/440380

Polgármesteri Hivatal webcíme:

Faxszám: 88/440380,

www.csajag.hu

E-mail: polghivcsajag@invitel.hu

