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ÁLLAMI KITÜNTETÉST
KAPOTT A ZÁNKAI ÉS
A CSAJÁGI
POLGÁRMESTER
Filep Miklós polgármester, a Balatonfüredi Többcélú Társulás elnöke, és Verebélyi Zoltán, Csajág
polgármestere részesült a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben.
A kitüntetést Áder János, Magyarország köztársasági elnöke adományozta, amelyet Kontrát Károly belügyminiszter helyettes adott át a
Belügyminisztériumban, az augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen.

Filep Miklós a Zánkáért végzett negyedszázados településfejlesztési

munkáért, valamint a térség fejlesztését szolgáló, társadalmi szerepvállalás elismeréseként, Verebélyi Zoltán Csajágért végzett

ISMÉT SIKERESEN PÁLYÁZTUNK
Ismét egy örömteli hírt kaptunk a nyár folyamán. A
Magyar Faluprogram keretében a Művelődési ház
felújítására májusban beadott pályázatunk pozitív
elbírálásban részesült. Az elnyert összeg több mint
22 millió Forint. Mivel ez egy komplex pályázati lehetőség volt, ezért mi beadtuk mindenre, amire lehetett ennek keretében pályázni. Így tehát a megítélt összegből 11,5 millió Forintot az épület belső
felújítására fordítunk, 3,5 millió Forintból megújul a
teljes villamos hálózat, új lámpatestek kerülnek felszerelésre. 5 millió Forintból eszközöket vásárolunk
mind az önkormányzat, mind az iskolai hagyományőrző csoportok részére. Továbbá közösségi programokat valósítunk meg 1 éven keresztül. A maradék
2,5 millió Forinttal pedig egy fő bérét támogatták a
pályázat keretében. Több legyet is ütünk egy csapásra, hisz szépen megújul az épület, másrészt
gyermekeinknek és a felnőtteknek is jobbnál jobb
programokat szervezhetünk.
Aki járt a környékén az épületnek, az láthatja, hogy
elkezdődtek már a munkák. A kivitelezőket a Képviselő testület a beadott árajánlatok alapján a legkisebb vállalási ár alapján választotta ki. Reményeim
szerint október végére sikerül a munkálatokat befejezni.
10 évvel ezelőtt kívülről újítottuk meg a Művelődési
házunkat, mert akkor csak arra volt lehetőség. Most
pedig belülről is szép, modern, a kor követelményeinek megfelelő lesz az épületegyüttes.

kimagasló munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.
Kontrát Károly belügyminiszter helyettes (középen), Filep Miklós,
Zánka polgármestere (balról), és Verebélyi Zoltán, Csajág polgármestere
Fotó: Vedres Gábor
(Kovács Erika, Napló)

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években
szinte az összes középületet fel tudtuk újítani pályázati forrásbál, vagy éppen önerőből. Ovinkat az
évek alatt konyhástól, mindenestől 4 pályázatból
újítottuk fel, korszerűsítettük, az ovis játszóteret
szintén pályázatból építettük.. Felújítottuk az orvosi
rendelőnket és a védőnői tanácsadót, rekortán pályát építettünk az iskolában, kívülről felújítottuk az
iskola épületét, falumúzeumot hoztunk létre, a Polgármesteri hivatal épületét szintén felújítottuk, napelemeket helyeztünk el a hivatalra, a Művelődési
házra és az óvodára. Szintén pályázatból felújítottuk
az iskola melletti romos épületet, a melyből étkezőt,
közösségi teret,és a családsegítő irodáját alakítottuk ki. Kamera rendszert nyertünk,játszótereket építettünk, eszközöket szereztünk be, a faluközpontot
kialakítottuk . Járdákat építettünk, a bekötő utat
megépítettük. És még sorolhatnám tovább amiket
megvalósítottunk. Látható talán mindenkinek , hogy
a rengeteg pályázat segítségével és saját magunk
által mennyi mindent sikerült széppé tenni településünkön. Remélem a jövőben tudunk ezen a megkezdett úton tovább haladni.
Verebélyi Zoltán polgármester

KÖZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÜZLETI
BEFEKTETÉS EGYÜTT
Szubjektiv kép egy helyi beruházásról
2017-ben keresett meg egy orosz partnerem, hogy a
Csendes Óceán különleges algáiból előállítható természetes alapanyagú, gyógyhatású termék gyártására szeretne
üzemet létesíteni Magyarországon.
Átgondoltam, hogy milyen feltételek szükségesek egy ilyen
nagy beruházás sikeres megvalósításához: vonzó környezet, jó közlekedés, fejlesztésre fogékony , azt támogató
vezetés és emberek, operatív önkormányzat, reális piaci
ingatlanárak stb… Amikor ezeket kezdtem elemezni, jött
a „felfedezés”: mindez meg van Csajágon, ahol nem csak
pihenésre, hanem munkára és befektetésre-fejlesztésre
is kiválóak az adottságok.
Ekkor megkerestem Verebélyi Zoltán polgármester urat és
javasoltam, hogy Csajágon valósítsuk meg ezt a beruházást . Ő azonnal a támogatásáról biztosított.
Elkezdődött a projekt előkészítése. Az Önkormányzattól
minden segítséget megkaptunk,a hazai gyakorlathoz képest rendkívül gyorsan megszülettek a testületi határozatok, melyeket követően mindössze 3 hónap alatt megtörtént a szükséges telekcsere és a rendezési terv módosítása.
Amikor kész volt a startvonal és indulni kellett volna , akkor
derült ki, hogy az orosz partner nem tudta teljesíteni a
szükséges tőke bevonására vállalt kötelezettségét, így a
tervünk ellehetetlenült.
Meggyőződésem volt, hogy a projekt jó, az induláshoz és
megvalósításhoz az Önkormányzat minden feltételt biztosított, csak befektető nincs. Ebben a helyzetben számomra egy lehetőség maradt: megtalálni azt a partnert, akinek
ez a projekt érdekes lehet , a befektetés helye vonzó, a
feltételek pedig reálisak és elfogadhatóak.
Ekkor kerestem meg régi orosz üzleti partneremet, Vladimir Tuchkov urat, akivel korábban már sikeresen oldottunk meg nehéz feladatokat. Vladimir iderepült, megismerkedett a hellyel, a projekttel és a feltételekkel , találkozott
Verebélyi Zoltán polgármester úrral és döntött: kezdjük !
Megalakítottuk az orosz-magyar tulajdonú Pharmber Kft-t
és elkezdtük a közös projekt előkészítését. Ez egy nagyobb léptékű ipari beruházás, amelyet a gyorsforgalmihoz
vezető önkormányzati út mellett, 10 hektáros területen ,
több ütemben tervezünk megvalósítani : 1. ütem: a közművesítés és egy kb. 650 m2 alapterületű adminisztratívszociális épület felépítése. Ennek az átadását 2020.l. negyedére tervezzük. 2. ütem: 10.000 m2 területű logisztikairaktár bázis . 3. ütem kb 3000 m2 GMP minősítésű gyógyszergyár és önálló épületben látogatóközpont. Maga az
üzem gyógyszerek és étrend kiegészítők gyártására alkalmas , teljesen zárt rendszerű , amelynek sem a levegőbe,
sem a csatornába semmilyen káros anyag kibocsátása
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nincsen. Alapvető termékként, a tengeri algából származó, növényi alapanyagú étrend kiegészítő gyártását tervezzük.
Ez a beruházás teljes egészében a Pharmber Kft. saját
befektetése lesz, amelynek fő tulajdonosa és finanszírozója Vladimir Tuchkov úr . A cikk előkészítésekor néhány
kérdést tettem fel Tuchkov úrnak:
Miért döntött úgy, hogy Csajágon megvalósítja ezt a
beruházást?
„Soha nem gondoltam, hogy hasznos lehetek valahol
máshol, Oroszországon kívül, vagyis inkább Lipeck
megyén kivül, amelyet még a mi hazánkban sem ismer mindenki. De minden másként alakult.
Még 2008-ban , amikor Lipeck Megye Építési és Építészeti Igazgatóságának vezetőjeként dolgoztam, hivatali feladatom során ismerkedtem meg az Önök által is
ismert Borbély Károly úrral. Ő vezette azt a magyar
delegációt, amely Lipeck megyében a magyar befektetési projektekről tárgyalt.
Azóta sok év telt el, a gazdasági és politikai helyzet
megváltozott. Van amit sikerült megvalósítani, van
amit nem, de az üzleti és baráti kapcsolatunk nekünk
Károllyal megmaradt.
Már nem vagyok állami alkalmazott, ő mégis emlékezett rám , és ajánlotta ezt az együttműködést Önöknél
itt, Csajágon. Nem sokat gondolkodva beleegyeztem.
Véleményem szerint, Csajágnak jók az adottságai és
érdekes helyzet alakul . Egyfajta mini-gazdasági övezetet alakítunk ki. Ez a munka ismerős nekem, mivel
én egyike voltam a „Lipeck” különleges gazdasági
övezet létrehozóinak 2006-ban , amely ma már ismert
az egész világon. Ennek célja, hogy vonzza a beruházásokat az országba, a régióba, fejlessze annak gazdaságát, új munkahelyeket teremtsen.”
Csajág Község Önkormányzata és a Pharmber Kft közös lakásépítési programot dolgozott ki és valósit meg.
Ipari beruházás és lakásépítés együtt, párhuzamosan:
„A család a társadalom alapeleme. Ha biztosítjuk a
munkalehetőséget jó fizetéssel , a tisztességes életkörülményeket, akkor lesz sok gyermek, egészséges
a társadalom és erős az állam. Ez a kulcsa a békének,
mert ha általános a jólét , akkor nem gonosz vágyak
születnek , nem akarnak majd embereket megölni,
vagy elrabolni vagyontárgyaikat.
Önöknél Magyarországon van egy nagyon jó lakhatási program a CSOK. Ez állami, pénzügyi támogatás a
polgárok számára, hogy könnyebben lakáshoz jussanak, vagy javíthassák a lakhatási körülményeiket. A
puzzle elemei összeállnak, mert a biztos munkahely
szükség ahhoz is, hogy igénybe vehessék ezeket a
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kedvezményeket. Ez a terület érdekel engem, ezzel foglalkozom most Oroszországban is. Együtt fogunk dolgozni ,
és tanulunk is egymástól, megosztjuk és átvesszük a legjobb tapasztalatokat. Jól látható, hogy ez a település
mennyire érdekelt mindebben.”
Mivel ipari beruházást szeretnénk megvalósítani, ehhez Csajág község rendezési tervének módosítása vált szükségessé,
az Önkormányzat kialakította az új gazdasági-kereskedelmi
övezetet, megteremtve a beruházás helyi jogi feltételét.
Verebélyi Zoltán polgármester úr a község fejlesztési lehetőségeinek bővítése érdekében az ipari beruházás előkészítése
során javasolta a lakásépítési program kidolgozását és megvalósítását. Az előzetes tájékozódásunk szerint igen nagy lehet erre az érdeklődés , így ezt a javaslatot elfogadtuk és az
erről szóló megállapodásokat aláírtuk.
Tucskov úr nagyra értékeli a program előkészítésének ütemét és operativitását az Önkormányzat részéről:
”A polgármester úr személyes erőfeszítéseinek köszönhetően a lakóövezet kialakitásához szükséges testületi
döntéseket azonnal meghozták, és a hatáskörükbe tartozó
módositásokat is a lehető legrövidebb időn belül kidolgozták , egyeztették és jóváhagyták. Már szeptemberben,
ezt a "tortát" is sütni kezdjük. Ebben nekünk kell példát
venni Önöktől,
mert példaértékű,
ahogyan
az új ipari és
lakásépítési
övezeteket
kialakitották és
biztosították.
Így most párhuzamosan
készitjük mindkét
övezet

közművesitésének terveit . Meg szeretném emliteni , hogy
valamennyi általunk felkért tervező kiváló szakmai színvonalon teljesít, a geodétától az elektromos áram , a gáz és
csatorna ellátásig. Különösen magas színvonalat mutat az
ivóvíz hálózat tervezése és kivitelezése.
A szükséges dokumentációk hatósági engedélyezését
követően térünk át a projekt legérdekesebb és figyelemre legméltóbb részéhez - az építéshez. És ebben is kísérletezni és tanulni fogunk egymástól .
Mivel jelenleg én vezetem az Orosz Építők Szövetségének
Nemzetközi Bizottságát, a magyar projektek megvalósításába bekapcsolunk orosz építőipari szakembereket is.

Biztos vagyok benne, hogy lesznek új, nagyobb
tervek, a legfontosabb dolog, hogy bízzunk egymásban, tiszteljük és segítsük egymást, és ne
felejtsük el a barátainkat.”
Csajág Község Önkormányzata és a Pharmber Kft.
közös lakásépítési programját az Újhegyen valósítjuk
meg. A tényleges tevékenységet az ingatlanok belterületbe vonása és mezőgazdasági művelésből történő kivonása , majd a cégünk tulajdonába kerülése
után kezdjük meg.
A lakásprogramot is több ütemben tervezzük :
I.ütem kb.2 hektár , amelyen 14 építési telket (800
és 1000 m2 méretben) , zöldterületet és utakat
alakitunk ki . Megvalósítjuk a teljes közművesitést, a
gerincvezetékeket és a bekötéseket a telkekre valamint
az utakat.
Elsősorban azokra a magyar családokra tervezünk,
akik az állami támogatási program (CSOK) lehetőségeit használva kívánnak önálló házat vásárolni. A
házméretek alkalmasak a Balaton-melléki „vidéki ház”
funkcióra is. 100, 120 és 150 m2 családi házak terveit dolgozzuk ki, 3-4 szobás, egyszintes összkomfortos, korszerű és tájba illő típusokkal. A vevők számára ezeket a házakat ajánljuk hagyományos építési
technológiával, vagy „előre gyártott” üzemi, gyors-ház
technológiával és ők döntenek az igényük és az árak
alapján.
Amikor a közművek és az utak készen vannak, elkezdjük az első ház építését saját célra. Itt építjük fel
a jövendő üzem vezetői számára is a lakóházakat.
Amikor a ház már épül, akkor kezdjük meg az értékesítést: önálló web-oldal, újságcikkek, reklám , közút
melletti táblák , helyszíni értékesítő stb. Mi optimisták
vagyunk, reményeink szerint még ebben az évben,
legkésőbb a jövő év elején megkezdődhet az értékesítés. Az építést - a saját célú házak kivételével – kizárólag a tényleges igények alapján, konkrét vevők
számára fogjuk végezni. Nem akarunk üresen álló,
vevőre váró házakat.
Siker esetén a II.ütemben további 10 épitési telket
tudunk még kialakítani. Igy az Újhegyen a lakóövezet
teljes kiépítésekor 24 tetszetős megjelenésű, korszerű lakóházzal gazdagodik Csajág.
Bízunk abban, hogy az ipari beruházással jelentősen
fejlődik a község, nő a vonzása és az adóbevétele, és
a lakásépitési programmal kiegészítve új lakók is érkeznek majd, így Csajág létszámában, építési területében és megjelenésében is fejlődik.
Borbély Károly
a Pharmber Kft ügyvezetője
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A kerékpárosokra is vonatkozik a
KRESZ!
A kerékpár jármű! Ez az alapja a
bringásokra vonatkozó közlekedési
szabályoknak….
Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40
km/h sebességgel szabad közlekedni. Lakott területen kívül sisakban 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, ha utast nem szállítunk, sisak
nélkül 40 km/h. (40 km/h felett tehát kötelező a sisak!) Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h a megengedett maximális sebesség. A
mai gyors kerékpárokkal való száguldozás ugyanúgy sebességtúllépés, mint a gépjárművek esetében. A versenyre való felkészülésnek, edzésnek ne
a közút legyen a helyszíne!
Járdán tilos kerékpározni! Kivétel …
mivel a 12. évnél fiatalabb gyerekek főútvonalon
még nem kerékpározhatnak, ezért ők haladhatnak a párhuzamos járdán, legfeljebb 10
km/h sebességgel.
lakott területen belül olyan úton, ahol az úttest
kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, a gyalogos forgalom zavarása nélkül, legfeljebb
10 km/óra sebességgel.
Kötelező!
Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott szabad kerékpározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/h. Kivétel: ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, ugyanis ebben az esetben az úttesten is szabad kerékpározni,
és a kijelölt nyomvonal elhagyható.
Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor
csak ott szabad kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál. Nemcsak szabálytalan,
hanem veszélyes és udvariatlan is szembe menni a
forgalommal! A nyitott kerékpársávra ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint a kerékpársávra, két
kivétellel:

arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtson le az úttestre!
A kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosoké! Azon kerékpárral áthajtani tilos! A kerékpárt toló személy gyalogosnak számít…., vagyis szálljon le a bringáról, ha ott
akar átkelni. A gyorsan érkező kerékpáros könnyen lehet
baleset áldozata, még a gyalogátkelőhely mellett felfestett kerékpárúton is!
“Egy sör nem sör.” A KRESZ szerint minden járművezetőnek vezetésre képes állapotban kell lennie, amikor
részt vesz a közúti forgalomban. A KRESZ szerint a kerékpárosokra a „zéró tolerancia” nem vonatkozik, de baleset esetén őket is az ittas vezetőkre vonatkozó szabályok szerint ítélik meg/el.
Egyéb szabályok…
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a
kormányzást nem akadályozza.
• A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek,
jeleznie kell irányváltoztatási szándékát. Az irányjelzés az irányváltoztatási szándékot és ne a
megkezdett kanyarodást jelezze. A gépjármű vezetőknél is!
• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem
hajtó utast a kerékpár pótülésen.
A szakemberek tervezik egy kerékpáros KRESZ vizsga bevezetését, de addig is a gyermekek és fiatalok
oktatása mellett kérem, saját érdekükben is mindnyájan tartsák szem előtt a közlekedés biztonságát!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Augusztus hónapban
született gyermek:

1. A nyitott kerékpársávot el szabad hagyni biciklivel például balra kanyarodás előtt.

Szabó Lenke

2. A nyitott kerékpársávra más járművek is ráhajthatnak például jobbra kanyarodás előtt.

született: 2019.08.02.
édesapa: Szabó Simon
édesanya: Szabóné Fazekas Gabriella

A kerékpárút kereszteződéseiben nem mindig a
kerékpárosoknak van elsőbbsége! Nem csak közlekedési tábla, hanem útburkolati jel is figyelmeztet
erre. Ha elsőbbsége van, akkor is győződjön meg

Gratulálunk , és jó erőt, egészséget kívánunk
az egész családnak!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Szabadbattyán − Balatonfüred vasútvonal korszerűsítése
európai uniós támogatási források felhasználásával, a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul
meg. A kivitelezést a VASÚTVILL Kft. és az R-KORD Kft.
által létrehozott ÉB 2018 Konzorcium végzi.
A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges építési
engedélyeket a kivitelező Konzorcium megszerezte, a kiviteli
tervek készítése folyamatosan zajlik, ezáltal várhatóan a felsővezeték-építési munkálatok az előzetes ütemterveknek
megfelelően 2019. szeptember 9-én megkezdődhetnek.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy
Csajág település közigazgatási határait érintően a vasútvonal rekonstrukciójához, villamosításához kapcsolódóan az
alábbi előkészületi és kivitelezési munkák fognak megvalósulni:
A kivitelezési munkák 2019.09.09-én a vasúti felsővezetéki
oszlopalap ásási, illetve oszlopalap betonozási munkákkal
fognak megkezdődni Szabadbattyán – Polgárdi-Ipartelepek
vonalszakaszon. A fenti munkakezdést követően a települést
érintően az alábbi várható ütemezés szerint folytatódik a felsővezetéki oszlopalapok kivitelezése:
Szabadbattyán – Polgárdi-Ipartelepek 2019.09.09 2019.10.11.
Polgárdi-Ipartelepek állomás
2019.10.14 2019.11.08.
Polgárdi-Ipartelepek – Polgárdi
2019.10.25 2019.11.08.
Polgárdi állomás
2020.01.15 2020.02.14.
Polgárdi – Csajág
2019.09.23 2019.10.25.
Az oszlopalap építési, majd a felsővezetéki oszlopállítási
munkák 2019.09.09 - 2019.12.13. időszak között a vasúti
közlekedést jelentősen nem befolyásolják; a MÁV Zrt.-vel
egyeztetett módon a napi első és utolsó vonatok nem közlekednek, az utazóközönséget ezen időszakokban a vonatszerelvények helyett vonatpótló autóbuszok fogják szállítani. A
vonatpótló autóbuszok közlekedéséről, a vágányzárakról és
a pontos menetrendet illetően az ELVIRA menetrendi keresőben, a MÁV-csoport honlapján a vágányzári hírekben, a
MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az állomási
hirdetményekből kap tájékoztatást az utazóközönség.
A karácsonyi és újévi, illetve a nyári főszezoni időszakban, a
kivitelező Konzorcium a vasúti közlekedést befolyásoló munkavégzést nem tervez, tehát ezen időszakban nem lesz vasúti forgalmi zavartatás, ezekben az időszakokban a vonatforgalom a megszokott menetrend szerint fog bonyolódni.
A teljes kizárásos vágányzár várhatóan 2020.01.15-tól kezdően 2020.04.30-ig, majd 2020. szeptember végétől 2021.
április végéig tart, mely időszakban SzékesfehérvárBalatonfüred között személyszállító vonatforgalom nem lesz,
kizárólag vonatpótló autóbuszok szállítják majd az utazóközönséget.
A felsővezetéki oszlopalapok kiásása kézi, illetve gépi erővel
nappal, az oszlopalapok betonozása, majd az oszlopok felállítása jellemzően éjszaka mobil vasúti betonozó szerelvénynyel történik a környező területek érintése nélkül. Az alvállalkozók szeptember elejével megkezdik a felvonulási útvonalak, területek kialakítását és elvégzik kifejezetten az oszlopál-

lításhoz szükséges bozót- és cserjeirtásokat. Nagytömegű
fakivágás a villamos űrszelvény kialakítása az elfogadott
fakivágási terv alapján várhatóan 2020. szeptember hónaptól kezdődik.
A betonozási technológia minimális, rövid idejű zajterhelést jelent, egy-egy oszlopalap elkészítése hozzávetőleg 1
óra időtartamot vesz igénybe. Az oszlopok átlagosan 4065 m távolságra helyezkednek el egymástól, műszakonként 5-8 db oszlop oszlopalap elkészítését tervezzük. Tervezetten 2020. januártól kezdődnek meg a felsővezeték
szerelési munkák Szabadbattyán felől Balatonfüred irányába.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kivitelezési munkák
megkezdésétől a vasúti terület munkaterületnek minősül, oda idegeneknek- a kijelölt területek, útvonalak,
állomási előterek, peronok kivételével- belépni szigorúan tilos. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a munkaterületen lévő föld, illetve légvezetékek feszültség alatt
állhatnak, ezért a kábelek, vezetékek megközelítése, megérintése szigorúan tilos és életveszélyes!
A felsővezeték építéshez szükséges alapanyagok (sóder,
cement, szerelési anyagok) közúton, a felsővezetéki oszlopok és a vágányszabályozáshoz szükséges zúzottkő vasúton érkezik a munkaterületre. Csajág vasútállomáson
belül építési raktárt alakítunk ki, ahol az építéshez szükséges anyagokat ideiglenesen tároljuk azok beépítéséig.
Emiatt az állomáshoz vezető Kossuth Lajos utca és Vasút
utca megnövekedett teherforgalma várható. A szállítási
volumen 1200- 1400 to beszállítását jelenti, azaz mindöszszesen 50-70 db teherautó közlekedésére lehet számítani
az elkövetkező hónapokban. A szóródó anyagot szállító
teherautók nappal, csökkentett sebességgel fognak közlekedni a település belterületén. A fentieken túl azonban a
projekt befejezéséig lehet megnövekedett közúti fogalommal számolni a településen belül.
A nyíltvonali szakaszokon 2020. szeptember hónaptól kezdődően a tender keretén belül vágányszabályozási munkát fog végezni a Kivitelező, melynek keretén belül esetenként, időszakosan lezárásra kerülnek a közúti, mezőgazdasági útátjárók. Az útátjáró zárásokról, az időpontok
egyeztetését követően tájékoztatni fogunk az érintett lakosságot.
A munkákat megelőzően a Konzorcium megbízásából az
IL-NA Kft. állapotfelmérést készít a kivitelezés során érintett épületekről, egyéb létesítményekről, utakról, járdákról
az esetleges károsodások visszakövethetősége miatt.
Az állapotfelvétel Önök számára teljes mértékben ingyenes, jellemzően az épület homlokzata kerül rögzítésre és
csak kivételes esetben kell a kollégáknak az ingatlanba
bejutniuk és ott fotódokumentációt készíteniük. Kérjük,
hogy az állapotfelvételek elvégzéséhez hozzájárulni szíveskedjenek!
A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a konzorcium a panasziroda.eb@vasutvill.hu e-mail címen, illetve a +36 30 536 8631-es telefonszámon keresztül nyújt
tájékoztatást az érdeklődőknek.
A kivitelezés ideje alatt kérjük türelmüket és szíves
együttműködésüket.

CSAJÁGI hírlap

Búcsú tanítónktól
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Augusztus 20.

Beszél a csend.

Márkus Zoltántól

Hallgatom,- beszél a csend,

1083 a világban egy évszám,
I.István királyt, szenté avatták.

Betű, szó, mondat,

Suttogja, mi volt az életem.

Papír, toll, írás,
Ez volt az élete

Mi volt a jó, és mi a rossz,
Mi volt a jó énnekem.

Ő volt a Nemzet első királya,
A Magyar népnek- boldogulására.

Valahol a távolban, ahol már voltam,

Vezette a népet Szent István királyunk,

A család és a … Tanítás.

Érette eltűnt a pogány világunk.
Élete műve mindig is biztató,

Jókedvűen élt, mosolygott,
Fütyült, dalolt

A csend is ott volt, de nem hallottam.
Nem szólt,- de nem is kiáltott,

És minden szavával
Gyermeket és öreget … Tanított.

De a csend, mindenhol látott.

Szent István király lett, az állam alapító.

Ott volt velem, jóban és rosszban,

Egyházat épített, és vívta a harcot,

Ő volt példaképünk,
Írónk és kultúránk,
Ha kellett, jóbarátunk,

A csend volt velem a régi korokban.
És most is itt van, itt van velem,

A Magyar nemzetnek így nyugalmat adjon.

Ő volt a … Tanárunk.

nekem.

Védte a Hazát, és a Magyar népet,
Hogy maradjon meg, Árpád nemzedéke.

Örökre elment,

Halkan súgja a fájó lelkemnek,
Hogy volt a sorsa az egész életemnek.

Mai napig itt van Szent István királyunk,
Emlékét őrzi a mostani világunk.

Itt hagyta a szót, a mondatot,
De megmaradt nekünk
Minden, amit … Tanított.

Csak mostmár hallom, mit is mond

Nem szólok semmit- most már nem
tehetem,
Hallgatom,-- beszél a csend nekem.

A szó, a mondat

Bujtás Ernő

Itt maradt nekünk
Drága Jó Tanítónk,
Soha nem feledünk!!!

,,Sirok 2019

Pekkerné Joli

Korona és palást a jogarral együtt,
A Szent jobbot mindig körbe visszük.
Augusztus 20 a Nemzet ünnepe,
Szent István király, mély tisztelete
Soha nem hagyjuk el, - a Magyar nép nevét,
És nem feledi el, soha az intelmét.

Bujtás Ernő,,Sirok 2018”
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