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Munkájának megkoronázása volt két könyve a „ Láttam és írtam” és a „ Himnusz az alagútban”. Írói és
újságírói tevékenysége szerteágazó, ám arra folyamatosan törekedett, hogy finoman megrajzolt figurái,
helyszínei, a lejegyzett események hitelesek legyenek. Mindehhez járult egyedi stílusa, páratlanul gazdag szókincse, s az ezeket összefogó szeretete a
szakma, a hivatás iránt.

Sokoldalúságát az élet egyéb területein is betöltött
szerepe jelezte. Volt tanácstag, majd önkormányzati
képviselő, hosszú éveken át a Kultúrház igazgatója.
4
Nevéhez rengeteg kulturális műsor, előadás megrenRENDŐRSÉGI HÍREK
dezése, lebonyolítása kapcsolódik. Színjátszó csoportokat vezetett, ismeretterjesztő előadásokat szerVERS
4
vezett. Összesen 79 Déryné Színházi előadás,
Ledöbbentünk mikor kaptuk a hírt,
FALUNAP 2019
számtalan nótaest fűződik nevéhez. Tevékenységé5
hogy Márkus Zoltán, a „ ZOLI BÁCSI”
ért Népművelésért Érdemérem elismerésben részefeladta a harcot az őt megtámadó
sült.
FELHÍVÁS
betegséggel szemben. A hír letagló6
zott bennünket, habár tudtuk hogy
Márkus Zoltán tevékenységének Csajág életében
óriási és vitathatatlan szerepe volt . Éppen ezért
nagy beteg. Vigyázó szemeivel már nem olvassa újságunkat, nem önkormányzatunk több évtizedes munkájának elismeréseként 2009-ben díszpolgári címet adományojavítja ki a nyelvtani hibákat, nem ír több cikket.
zott neki. Szeretett szülőfaluja, Bakonyság szintén
Ezzel a pár sorral emlékezünk rá, Csajág emblematikus lakójára.
díszpolgári kitüntetéssel méltányolta tevékenységét.
Márkus Zoltán 1932. március 28-án született Bakonyságon. Belül- Környezetünkben keveseknek adatik meg, hogy
ről ismerte a paraszti világot, melyről írásaiban sokszor hitelesen
ilyen gazdag életutat járjanak be. Márkus Zoltánnak
formált meg egy-egy jellegzetes alakot. Szülei neki is jobb sorsot
ez sikerült. A szűkebb és tágabb környezetében is
szántak: iskoláztatták. Szellemi-érzelmi hátterét faluja és a pápai
sokan tisztelik és becsülik mindazért, amit élete soBencés Gimnázium táplálta, Istenhitét a legveszedelmesebb időkrán letett az asztalra.
ben is megtartotta, és soha nem fordított hátat gyökereinek. 1954Rengeteg személyes emlék elevenedik fel ilyenkor
ben a Budapesti Pedagógiai Főiskola, magyar nyelv és irodalom
szakán kapott oklevelet. 1953–1954-ben tanító Dákán. 1954–1957- az emberben. Az első találkozás 1991-ben, a sok jó
es években a Veszprém Megyei Népújság újságírója, a forradalom tanács kezdő tanárként, a közös kirándulások, a sok
jó beszélgetés. Sokszor beszélgettünk polgármesteralatt és után írt cikkeiért a szerkesztőségből eltávolították. Az elkedésem alatt is. Számtalanszor megfordult a hivatal
hallgattatás soha be nem gyógyuló sebet okozott érzékeny lelkéépületében, hozta az újságba a cikkeket, megbeszélnek. 1957-től 1959-ig tanított Felsőörsön, 1959 –től pedig Csajtük az éppen aktuális írásokat. Őszintén elmondta
ágon, ahol igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba. Ez után is többazt is, ha valami tetszett neki, de azt is ha valami
ször visszahívták , ha szükség volt munkájára. Kezei alól a több
nem nyerte el a tetszését. Mert Zoli ilyen őszinte emévtized alatt gyermekek sokasága került ki a magyar nyelv és irober volt. Amit gondolt, ki is mondta.
dalom terén egész életre szóló tudással. Ez alatt az idő alatt nem
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csak oktatta, hanem nevelte is az ifjúságot. Munkássága szerteágazó volt, hisz a tanítás mellett cikkeket írt helyi , megyei és országos lapokban jeletek meg írásai. Így pédául a Veszprém Megyei
Népújságban és jogutódaiban , Magyar Sajtóban, Élet és Irodalomban , Horizontban, Új Horizontban , Megyei Pedagógiai Körképben , Új Hírekben , Kurírban, Ringben , Új Magyarországban , Műhelyben , Hazánkban , Bakony-balatoni kalendáriumban stb. 1993tól dolgozott a Balatonkenesei Hírlapnál, majd évekig ezt a havonta
megjelenő lapot szerkesztette. 2006-tól a Csajági Hírlap szerkesz-

Egy biztos, hogy Márkus Zoltán óriási űrt hagy maga
mögött. Hiányozni fog a műsorokról, a mindennapokból. Ahogy fütyörészve bicajozott az utcán, vagy
ahogy dióval a kezében sétált Csajág utcáin.
Kedves Zoli! Nyugodj békében, Isten nyugosztaljon!
Verebélyi Zoltán
polgármester

CSAJÁGI

„ EGY PÁLYA VÉGE FELÉ”

Márkus Zoltánra emlékezve ismételten megjelentetjük utolsó újságunkban megjelent írását.
„ Huszonöt évesen folytathattam volna az újságírást a
megyei lapnál, ha beállok a pártba, 1957 március 2-án
azt válaszoltam a párt főkorifeusának, hogy belépek, ha
megvalósulni látom mindazt, amit Kádár János a forradalom forró napjaiban ígért. Nos, ezekből semmi sem lett.
Így azután eltávolítottak.
A forradalom idején közúti közlekedés nem lévén, a
sajtó gépkocsijával vittük hajnalban az újságot a járási
székhelyekre. – Be ne állj a pártba! – biztattak barátaim,
ismerőseim. Csak alig pár nap, egy újabb találkozás elől
elrejtőztek, sőt elkerültek barátaim, ismerőseim. Ők tovább folytatták tevékenységüket az újságnál.
A forradalom napjaiban Fülöp Ferenc és Hadnagy
László, akik szintén pedagógusok voltak, engem, a náluk
jóval fiatalabb értelmiségit hasznos tanácsokkal láttak el.
Hadnagy László oktatási osztályvezetőként élve a lehetőségével munkához juttatott a felsőörsi iskolánál.
Alig ezer forint körüli havi fixből lakás- és kosztpénzt,sőt
minden egyéb költséget fizetnem kellett. Bizony elég
szegényesen éltem, de reménykedtem, hogy előbbutóbb visszavesznek az újsághoz. Sajnos azonban csalódnom kellett.
Éltem a legtöbb magyar pedagógus szűkös lehetőségei közt. Alig 12évvel a háború után az iskolások vasgyűjtését felügyeltem. Az egyik tanuló valamely bozót
alatt 8-10 kg-os lőszerre vagy bombára bukkant. – Ez is
jó lesz, tanár bácsi?- kérdezte, miközben a gyilkos tárgyat elém gurította. Én ekkor már tartalékos katonatiszt
voltam, el lehet képzelni a megdöbbenésemet. Ha akkor ez az 1945 óta fémbe burkolt halál föltámad, tanárdiák, legalább tizen ott veszünk…
Majd úgynevezett „ népgazdasági érdekből” , más
szóval büntetésből jobbra – balra helyeztek. Anyagi körülményeim Csajágon sem javultak, de gyökeret vertem,
sikerült a falu kulturális életében tevékenykednem. Sajnos még a háború utóhatásai ekkor is emberéleteket
követeltek. Volt egy kedves alsós diák, Bölle István, én
még nem tanítottam őt, de könyvtárvezetőként sokszor
beszélgettem vele. Az 1959- 60-as tanév karácsonyi szünetében lesújtó meghívót kaptam Bakonyság szülőfalumba, miszerint szakítsam félbe a vakációt, és térjek vissza
Csajágra, mert Bölle Pista meghalt, és el kell temetni őt.
Az okos, minden iránt elevenen érdeklődő tanuló talált
egy aknát, azt szét akarta szerelni, de felrobbant, és a
fiút halálra sebezte.
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Hasonló háborús kaland később is borzolta az
idegeimet Csajágon, ahol voltaképpen 1944. december
elejétől 1945. március 23-ig, tehát negyed éven keresztül fronthelyzet volt. Német katonák szálláshelyén, az
ún. felső iskolánál hamuhalom magasodott az udvaron.
Egy nyolcadikos fiú nyeles kézigránátot talált benne.
További kutakodást követően egyszer olyan osztályfőnöki órát tartottam, amely alatt- mint utólag kiderült - hét
gyermek tapogatott gyilkos eszközt a padjában. Istenem, ha akkor egy is robban… De ezek csak a háború
közvetlen utóhatásai.
A 70-es évek stabil forintjával talán kicsit könynyebb volt az élet, de 80-tól ismét a megszorítások következtek. Áruhiány, és a fizetések továbbra sem emelkedtek. A szomszéd országban 1986-ben kirándultunk,
Rozsnyó város pedagógusaitól megtudtuk, hogy ők jóval
nagyobb bérért dolgoznak, mint mi, magyarok. Még jobban elhűltünk, amikor 1988-ban a burgenlandi kollégák a
szlovákiainál is kedvezőbb körülményeikről adtak számot.
Mindezek dacára a küngösi B. Rózsika tanítványunk kérte, hogy működjünk közre abban, hogy ő is
tanító lehessen. Úgy érezte, hogy ez az a pálya, amelyet
boldogan végigjárhat. Rózsika kollégaként többször kifejezte köszönetét és háláját, hogy segítettük az indulásban. De szerencsére nemcsak ő, hanem több volt diákom, időnként szóban vagy írásban felkeres, és hogylétem, főleg az egészségem iránt érdeklődik. Olyan hónap
nem múlik el, hogy a Balatonfőkajáron lakó K. József ne
lenne kíváncsi ránk, pedig már jócskán nyugdíjas ő is.
Ugyanígy szívmelengető és alkalmasint éltető is minden
más volt tanítvány érdeklődése, hálája.
Azokról, akiket kisiskolásként tanítottam, majd
orvosnak képezték magukat, külön is szeretnék szólni.
Volt, aki súlyos betegséget prognosztizált nálam, és addig nem engedett ki a kezei közül, amíg teljesen meg
nem gyógyítottak. Egy másik volt diákom az orvosi tudományok legmagasabb fokán- ugyan nem közvetlenül, de
– a teljes tekintélyét latba vetve gyógyíttat engem és sok
más társat, hogy előrehaladott korunk dacára családi és
baráti körben tovább élvezhessük az élet apró örömeit,
szépségeit. Vajh, ha az ember minden erőfeszítése, sőt
túlvállalása hasonló módon kamatozódna, akkor sokkal
nagyobb lenne a boldogság és a béke a világban!

Márkus Zoltán
Csajág
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Elment
az
1959-ben
Csajágra került
lelkes
fiatalember!

Az idei falunapon is megrendezésre került a bográcsfesztivál, amelyen szép számmal vettek részt a versenyzők.
Testvértelepülésünk Kolon is képviseltette magát egy csapattal, így mondhatjuk, hogy nemzetközivé lett a verseny.
A finomabbnál finomabb ételek közül nehéz dolga volt a
zsűrinek, hogy kiválassza, és díjazza
az első három helyezettet. A versenyzők kedvét a
borongós idő sem
vette el, lelkesen
készítették a bográcsban az ételeket.
A menüben szerepelt pacalpörkölt, babgulyás, lecsós lángos, húsleves, őzpörkölt, és sok más finomság is, melyek
közül az első helyen a Csajági Sportegyesület főztje, a
pacalpörkölt nyert, második helyen Dobai László és csapata, harmadik helyezést pedig Ivánfi Zoltán és családja
ért el.

Nem szavakkal, de tettekkel bizonyított a falunak.
Mint tanár a keze alá került diákokkal nem csak helyesen írni tanított, hanem arra is, hogy anyanyelvünk
a legnagyobb kincsünk, legyünk rá büszkék.
A falu kulturális életét is felkarolta. Színjátszó csoport
alapításával jó pár színdarab került Csajágon a kultúrotthon színpadára, és a hívott színielőadások is kedves kikapcsolódás volt az ő jóvoltából a falunak.
Soha nem küldött el senkit, ha problémájával a Tanár
bácsihoz fordult.
Tanított, nevelt példás családi életével.
Nyugdíjba menetele után is megmaradt annak az agilis, jó tanácsokat adó embernek, aki mindig volt.
Elment, megöregedett, nagyon beteg volt, de még
betegen is, mikor meglátogattam adott tanácsot, jót.
Azt hiszem, nem csak nekem, de a falu minden tagjának csak szeretettel és tisztelettel kell emlékét megőriznünk.
Nyugodj békében!
Horti Marika néni

Az időjárás ellenére is úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú főzőversenyt sikerült lebonyolítani. Köszönjük a
zsűrizést Németh Csabának és Pauer Péternek. Gratulálunk az összes versenyzőnek

Május hónapban
született gyermek:
Barna Luca Viktória
született: 2019.07.09.
édesapa: Barna Dániel
édesanya: Gajdócsi Viktória

Gratulálunk , és jó
erőt, egészséget kíváBaranyai Linda

nunk az egész családnak!
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Vigyázz magadra, vigyázz
másokra!
Teljes erejével tombol a nyár. A nyári
szünet közepén tartunk. Gyermekeink
biztonsága még komolyabb figyelmet
kíván, mint a tanévben. A több szabadidővel több olyan
helyzetbe kerülhetnek, amely valamilyen veszélyt rejt
magában.

Nem csak a gyermekekre, fiatalokra vonatkozik, hogy
tanulják meg megvédeni magukat az új kihívások közepette is. Az interneten való „élet”, a virtuális valóság veszélyeiről már többször beszéltünk, de azok a lehetőségek nemcsak a virtuális, hanem a valós életben is fennállnak. Adataink védelme legalább olyan fontos, mint vagyontárgyainké, ha nem akarunk bűncselekmény áldozatává válni. De nemcsak áldozatok lehetünk könnyen, hanem elkövetők is.
A fizikai erőszak legcsekélyebb esete – lökdösődés, ütés,
ruharángatás – már kimeríti a könnyű testi sértés fogalmát, szakszerűen tényállását.
A másokról alkotott véleményünk nagyobb társaságban,
interneten történő közzététele megvalósíthatja a becsületsértés, rossz hírkeltés, rágalmazás bűncselekményét.
Ez a pletykálkodás veszélye!!!
A saját személyes adataik felelőtlen kezelésével (annak
számít a fotó és a videó is rólunk) visszaéléseknek teszszük ki magunkat, könnyen áldozatává válhatunk pl. a
legkülönbözőbb csalásoknak.
A családon, rokoni kapcsolatokon belüli fizikai erőszak,
verbális (szóbeli) vagy lelki bántalmazás ma már önálló
bűncselekményként szerepel a Bűntető Törvénykönyvben.
Ha már az áldozati helyzetről van szó, ezekben az esetekben ugyanilyen könnyen válhatunk bűncselekmény
elkövetőjévé is.
Mások adataival való visszaélés, mások fizikai, verbális,
lelki bántalmazása egyaránt szerepel a – társadalom által
nem elfogadható – büntetendő magatartások között.

Aki bűncselekmény áldozatává válik. a rendőrség mellett
számíthat az áldozatvédelmi szervezetek segítségére is!
Magyarországon is létezik az áldozatvédelem intézménye
állami és egyesületi formában is!
A természetes személy sérelmére elkövetett cselekmény
miatt indított bűntető eljárás, tulajdonelleni szabálysértési
eljárás, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset kár-

vallottjai a feljelentés felvételekor, illetve az első meghallgatáskor kapnak tájékoztatást az áldozatvédelmi lehetőségről.
Az állami kárenyhítés országos rendszer a Kormányhivatalok
Járási Hivatali rendszerén belül érhető el, ahol a rendőrség
által kiállított igazolás és elbeszélgetés alapján tájékoztatják az
ügyfeleket, milyen segítségre (anyagi, jogi, pszichikai) jogosultak, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.
Az állami szolgálaton túl hasonló segítségért lehet fordulni a
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülethez is. A Balaton-parton
minden Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense képviseli
az Egyesületet, amely hasonló tevékenységi körben nyújt segítséget. Az egyesület a civil kezdeményezésekre fektet nagyobb hangsúlyt, így a mediációra (közvetítői eljárás), önsegítő
csoportok szervezésére, esetmegbeszélésekre szakemberekkel, közlekedési balesetek vétlen áldozatainak képviseletére.

Fontos megemlíteni, hogy mindkét áldozatvédelmi rendszer
szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes, és arra is van lehetőség, hogy megelőzési céllal tájékozódjon, tanácsot kérjen,
aki veszélyben érzi magát.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Temető
Ott ahol csendes már a világ,
Ott lesz nékem is az igazi hazám.
Hol nincs már bú, és nincs már fájdalom,
Az lesz az igazi boldog otthonom.
Csendesek lesznek a múló nappalok,
Sorakoznak szépen a néma sírhantok.
Emléke marad meg a régi világnak,
Nem lesz ott helye az emberi vitának.
Csend és némaság uralja a teret,
Nincs már ott senki, ki bántana engemet.
Csendes ez az otthon mindenki számára,
Utolsó állomás az emberi világban.
A temető csendes eldugott zugában,
Lesz ott egy hely mindenki számára.
Hol megpihen, s megnyugszik minden ember fia,
Senkinek sem kell tovább harcolnia.
Bujtás Ernő „ Csajág 2010”
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FALUNAP 2019
Eltelt egy év, ismét
megrendezésre
került településünk
egyik kulturális rendezvénye, a falunap. Sikeres programokat tudhatunk
magunk mögött, aki
kilátogatott a rendezvényre, jól érezhette magát. Szombaton első körben a főzésé volt a főszerep, ahol a csapatok finomabbnál finomabb ételekkel
várták az érdeklődőket.
Közben a kultúrházban véradás volt a Vöröskereszt
szervezésével és ez alatt az idő alatt a parkolóban
Óbíróné Karácsony Ágnes és
Szolga Balázsné
segítségével ellenőrizhettük várnyomásunkat, vércukrunkat és látásunkat. Köszönjük
Áginak és Ibolyának a segítséget!

18 órától pedig a sztárfellépőké volt a színpad. Örökzöld
dallamok, operett és táncdalok Kersztesi László előadásában hallhattuk.
Az este pedig a retro jegyében zajlott, 19 órakor Dred és
Doris lépett a színpadra, őket követte Sipos F. Tamás,
majd végezetül, de nem utolsó sorban Splash együttes
alapozta meg a hangulatot az esti Retro discohoz, amit
Németh Csabinak köszönhetünk.

A délelőtt során
avattuk fel a gyermekek emlékparkjában, a tavaly született gyermekeknek elültetett emlékfákat. Minden kisgyermeknek és családjának jó egészséget, boldogságot és
hosszú életet kívánunk!
Ebéd után a focipályán mozgathattuk meg magunkat a küngösi
zumba csapat
által, ezután a
Kolon-Csajág
focisták visszavágója következett.
Délután 17 órától Népzenei, néptánc és tánc bemutatókat láthattunk a
színpadon, a
Kéknefelejcs
Néptánccsoport, a 3. osztályosok néptánca, a csajági Hagyományőrző és
Citera Zenekar
és a peremartoni Pere Rúzs tánccsoport közreműködésével. Köszönjük nekik a kedvcsináló előadást!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, minden csapatnak, résztvevőnek, fellépőnek a részvételért, és minden
segítőnek a rendezvény során nyújtott segítségéért Külön
köszönet a polgárőrségnek a rendezvény biztosítását. Reméljük jövőre újra ilyen színes programokkal várhatjuk az
érdeklődőket!
Potó Zita
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FELHÍVÁS

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok
figyelmét Csajág Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről és a település tisztaságáról szóló
8/2017. (V.24.) önkormányzati rendeletére,
mely szerint:
„ Az ingatlan használója köteles elvégezni az
ingatlanán az aktuális növényápolási feladatokat, pl. fű folyamatos kaszálása, kórokozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és
légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése.”
Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület, járda, nyílt árok, zöldterület,
útpadka tisztántartása, nyílt árkok akadálytalan vízelvezetésének folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan használójára kiterjednek. Ha az ingatlan két közterülettel is határos, a terület karbantartására a használó mindkét oldalon köteles.”
„ Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt, a burkolat rongálása nélkül kiírtani,
valamint az úttest vagy gyalogjáró terébe az ingatlanról kinyúló ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék
elszállíttatásáról gondoskodni. A használó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra,
annak rendszeres kaszálására a vízelvezető árokra az út széléig.”
„Tilos a magántulajdonban lévő ingatlan területéről csapadékvizet közterületre szándékosan kivezetni,
vagy a közterületen lévő szennyvízcsatornába bevezetni.”
Aki e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, azon személyre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével
szemben 5.000,- Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a fenti rendelkezések folyamatos betartását, különös tekintettel az ingatlantulajdonosok aktuális – bel- és külterületen egyaránt érvényes - parlagfű-irtási kötelezettségére!
Csajág Község Önkormányzata

Telefonszám: 88/440380
Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1.

Faxszám: 88/440380,

Polgármesteri Hivatal webcíme:

E-mail: polghivcsajag@invitel.hu

www.csajag.hu

