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Maléterért és Mansfeld Péterért,
a Kossuth téren meggyilkoltakért,
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a háromszázakért, az ötszázakért,
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és a ki tudja, hogy hány ezrekért;
Tóth Bálint: Magyar litánia
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4
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a Pesti Srácokért, s a Pesti Lányokért,
Angyalért és angyali Géreczért.

Hallottátok, hogy mondatott: Szemet szemért, és fogat fogért…
S a korábbiakért:
Hallottátok, hogy mondatott: Szeresd fele- Donáthért, Kiss Szalézért és Apor Vilmosért,
barátodat, és gyűlöld ellenségeidet.
a Recsken haltakért,
Én pedig mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket…
Máté 5, 38, a vallatáskor agyonvertekért,
43, 44
a börtönben égigkínzottakért,
tyúkketrecbe telepítettekért,
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Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat

és a határon agyonlőttekért.

feledni éjszakai vad hánykolódásokat,
6

(egy hónapban két éjjelt börtönben töltök,

S a későbbiekért:

és kéthavonként felakasztanak.)

Bériért, Gáliért,

Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat:

s ki tudja még, kiért,
ki korábban halt, mint rendeltetett,

hogy megszeressem a hóhérokat,
s imádkozzam ellenségeimért…

Uram, itt valaki felfejtette
te szent törvényedet!

Pedig tudom: ez az egyetlen út,
ki megnyithatja a szent kaput
az oltárhoz, hol a szeretet ég,
de befogadni az igaz igét-,
hogy magam előtt se legyek hazug-,

Hány sor kéne ide,
hány sírkő s kopjafa,
mert ezt a magyar litániát
nem fejezhetjük be soha.

tudod, Uram, ez száz szentnek elég!
És mégis, mégis fejezzük be,
Igaz, ha annyi vagyok, mint ők,
semmi vagyok.

mi nem kezdhetjük újra,
de véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden időre minden bűnös nevét,

Nézem, Krisztus, a tévét:
ez mind előhalott:
pöszög, dadog,

jegyezzétek fel, ennyi elég-,
mi nem kezdhetjük újra.
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HALOTTAK NAPJÁRA

1956

Közeleg a halottak napja, a
Lássuk!
család és a társadalom egyik
Mi is történt 1956-ban?
legbensőségesebb
ünnepe.
Mindegyikünké,
hisz
valamennyiünknek vannak halottai. Életünk csak velük lehet
teljes, mert valaha (talán nem
is olyan régen) ők is életünk
részei voltak. Értük lobog a
gyertya lángja, a nekünk hiány- Január12.:földrengésDunaharasztin
zókért. Rájuk emlékezünk a
kegyelet napján, valós vagy jelképes fejfájuk mellett csendben - Március2.:Marokkó kikiáltja Franciaországgal szembeni
függetlenségét
megállva, lehajtott fővel.
Az ünnep eredete a korai középkorba nyúlik vissza. Amikor IV. Bonifác pápa a VI. században újratemettette a katakombákban nyugvó őskeresztényeket, minden vértanúk ünnepének
nevezte el e napot, és évenkénti megemlékezést írt elő. A VIII.
században III. Gergely pápa úgy vélte, hogy a vértanúk mellett illő
lenne megemlékezni a szentté avatottakról is. Éppen 1015 éve,
998-ban Szent Odilo clunyi apát elrendelte, hogy szentmisékkel és
zsolozsmákkal emlékezzenek meg a halottakról. Ez azon kevés
középkori hagyomány egyike, amely megmaradt a XXI. századra.

- Március20.:Tunézia elnyeri függetlenségét Franciaországtól
- Március23.:Pakisztán az első iszlámköztársaság
- Április19.:Grace Kelly feleségül megy III. Rainer monacói
herceghez
-Június 28.: a lengyelországi Poznanban közel ötvenezer
munkás vonul utcára, kenyeret és

Ma, és ezekben a napokban – többek között – gyertyák
fényével is emlékezünk kedves halottainkra. Régi népi hiedelem -Szabad választást követelve,a biztonságierők fegyverrel
szerint a gyertyák fénye bevilágítja a lélek útjait, tehát azért kell verik szét a tüntetést.
gyertyát gyújtanunk, hogy az elvándorolt lelkek a világosságnál
- Június29.:Marilyn Monroe felségül megy Arthur Millerhez
visszataláljanak sírjukba, és ne kísértsék az élőket.
Sokszor magunk sem gondoljuk, mennyire halandók vagyunk! A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István nagycenki
mauzóleumának bejárata fölött olvashatjuk a lelkünknek szánt
útravalót: „Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi, por és hamu”. A
komor mondat alapvető igazságot takar: mindnyájunknak szembesülni kell az elmúlás gondolatával!

- Törőcsik Mari főszereplésével , Fábri Zoltán rendezésében
elkészül a Körhinta című film.

Eltávozott közeli hozzátartozóinkról – éljünk bár a világ
bármely részén – ünneppel vagy anélkül, de mindig megemlékezünk. Ilyenkor – ahogy illik – csak szépet és jót idézünk fel róluk;
„de mortuis nil, nisi bene!”- a halottakról vagy jót, vagy semmit!
Emlékük lelkünkben örökké élni fog.

A mi szívünkben ‘56 azonban egyet jelent: az ’56-os magyar

Ősz van, az elmúlás ideje. A természet ennek megfelelő
ruhát ölt: elhervadnak a virágok, megsárgulnak és lehullanak a
falevelek, hidegre fordul az idő. Sok neves költőnk megénekelte
ezt a bús-borongós hangulatot, mint például Juhász Gyula Őszelő
című versében:

ban nem Budapesten, hanem Debrecenben kezdődött. Ok-

-A magyar vízilabda válogatott Melbourne-ben a szovjet válogatott csapattal szemben egy hónappal a forradalom leverése után 4:01-ás győzelmet aratott. A mérkőzésben megséNaponta találkozunk szörnyű tragédiákkal, mert rohanó rült magyar játékos a csapat legfiatalabbja, Zádor Ervin a
életünkben sokszor nem gondolunk olykor végzetes lépésünk magyar forradalom egyik szimbólumává vált.
visszavonhatatlan következményére. Naponta halnak meg ártatlan
emberek a közutakon mások felelőtlensége miatt, mert nincs, vagy - November15.:Elvis Presley első filmje -a Love me tender –
kevés bennünk a tolerancia a másik iránt. Balesetek, erőszak, bemutatásra kerül.
háborúk, természeti csapások tizedelik földünk lakosságát. Különösen megráz bennünket a hozzánk közel állók elvesztése; néha - November 18.: Fél órán keresztül hatalmas magyar zászló
lobog a New York-i Szabadság Szobor tetején.
csak később döbbenünk rá, mit is jelentettek ők számunkra.
forradalmat. Azt a forradalmat, mely október 23-án kezdődött a budapesti diákok békés tüntetésével a szovjet megszállás ellen. Kevésbé ismert tény, hogy a forradalom azontóber 22-én a Műszaki Egyetemen tartott gyűlésen fogalmazták meg a 16 pontot, amelyben követelték többek között
a szovjet csapatok kivonását és a többpártrendszer újbóli
megteremtését. Mivel a teljes program megjelentetésére
„… az elmúlás nem szomorú nekem már,
És nem fájnak a hervadt levelek …”

sem a sajtó, sem a rádió nem vállalkozott, maguk kezdték el
terjeszteni a röplapokat. Ez lett a forradalom elfogadott programja. Másnap, október 23-án a 15 órakor kezdődő tüntetés
pesti résztvevői a Petőfi -szobornál találkoztak. A lakosság,a
járókelők örömmel üdvözölték az elhaladó tüntetőket, és
támogatásukról biztosították őket. A tüntetők egy része ezután a Kossuth térről a Sztálin szoborhoz vonult, ahol már
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Ugye, azt azért a legtöbben tudják, hogy ezek
nem Gömbös Gyula szobrának a felrobbantásával és J.
a rádióhoz vonult ,és követelték a 16 pont beolvasását. Közben katoná- V. Sztálin bronzalakjának az 56-os forradalom idején
kat és az Államvédelmi Hatóság fegyvereseit rendelték a Magyar Rádió történt ledöntésével és megcsúfolásával egynemű csevédelmére, akik közül a katonák egy része átállt a tüntetők oldalára, az lekedetek?
megkezdték a szobor ledöntését. A tömeg másik nagy része eközben

Elszomorító, hogy egyik volt miniszterelnökünk
további barbár tevékenységre biztatta az amúgy is elvatőség ülésezett ,és megválasztották Nagy Imrét miniszterelnöknek. Éjfél
dult tömeget. Bizonyára naivul úgy vélte, hogy ezáltal
után megjelentek a szovjet páncélosok ,és a tüntetők ellen kezdtek
támogatókat szerez, ami által a legközelebbi választás
eredményeként újra miniszterelnök lehet. Micsoda téveharcolni. 1956. október 23-án forradalom vette kezdetét.
dés ez!
ÁVH-sok azonban tüzet nyitottak rájuk. Mindeközben a Központi Veze-

Október 24-én hajnalban azonban a szovjet csapatok bevonultak Budapestre. Szovjet harckocsik sorakoztak fel az Országház körül, a hídfőknél és a fontosabb útkereszteződéseknél. A felfegyverzett „pesti srácok” válaszul barikádokat emeltek, és megkezdődtek az utcai harcok. A
nap folyamán megérkezett Budapestre az SZKP küldöttsége, és követelték Kádár János kinevezését, aki aznap este már beszédet is mondhatott a rádióban. Ekkor hangzott el először az ellenforradalom elnevezés.
A forradalom végül több nappal később, november 11-én fejeződött be

Számomra még ennél is elvakultabbnak és elvadultabbnak tűnt, hogy akárhányszor szó volt a barbárságról, az M1 mindannyiszor „lejátszotta” a zabolátlan,
förtelmes indulatok eluralkodását.
Miért? Számukra ez oly fontos esemény volt?
Vagy nem hitték, hogy egyszer már láttuk, többször meg
egyáltalán nem voltunk kíváncsiak a veszekedett indulatokra? Ne mondja senki, hogy ezáltal a tévé híveket
szerzett jobbra vagy balra! Ellenkezőleg. Csökkentették
az érdeklődést a politikai műsorok iránt, és más népek
viszolygását ingerelték.
Márkus Zoltán

Csepelen a fegyveres erők felmorzsolásával.
2652 magyar vesztette életét , és kb. 250.000-en hagyták el az orszá-

SZÜRETI MULATSÁGOK

got nyugatra menekülve.
1957. januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be,
majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követően tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték.
1989. október 23-a óta nemzeti ünnep ez a nap, ekkor kiáltották ki a
Magyar Köztársaságot.

V.Z.

SZOBORÖNTŐ SZOBORDÖNTŐK
Eddig a tévécsatornák közül legtöbbször az M1-et néztük. Mostantól alighanem váltani fogunk.
Valakik nikecellből vagy
miből eszkábáltak egy szobrot,
amellyel a miniszterelnökünket
igyekeztek ábrázolni, hogy aztán
ledöntsék, szétdarabolják, megrugdossák. Sorolhatnám a szervezők, szerkesztők és a színhely
körül tombolók tetteit, de a történteket érzékeltető igék gyomorforgatásra váltanák az egészséget.
Ezek a bizonyos politikai töltettől megrészegült emberek
az igazi, eleven országvezetővel is megcselekednék, amit a bábúval tettek?
Már megint mondják a szomszéd és távoli népek, hogy
lám, a magyar…Igen, hogy a magyar milyen tud lenni.
De ez nem a magyar, hanem a csőcselék. Ez a cselekedet hasonlított ahhoz, amit néhány évvel ezelőtt egy másik miniszterelnökünkkel kapcsolatban követtek el. Akkor Gyurcsány képét nyilvánosan elégették, más formátumát pedig fölakasztották.

Az őszi időszak kiemelkedő eseményei a szüreti mulatságok. A hagyományokhoz híven településünkön is lelkesen készülődtek a felvonulók a vidám rendezvényre. Egy
óra körül gyülekeztek a hintósok,kocsisok,lovasok a focipályánál. A bírói hintó indította a menetet,hogy kihirdessék az esti bált. Mi, iskolások is évről évre részt veszünk
a felvonuláson. Idén közülünk került ki a bíró és a
bíróné. Az iskolai néptánccsoport is ott haladt az éneklő
menetben. Útközben két helyen tánccal szórakoztattuk a
kíváncsiskodókat. A faluközpontba érve feldíszített színpad előtt várták a nézők a felvonulókat. Az ovisok mondókái és játékai után léptünk színpadunkra. Szatmári
verbunkkal , lassú és friss csárdással készültünk az alkalomra. Majd a Kéknefelejcs Néptánccsoport mutatta meg
tudását lendületes táncával. A műsoron kívül kirakodóvásár, este pedig bál várta a szórakozni kívánókat. Köszönjük a szervezőknek,hogy mi is részesei lehettünk
ennek a rendezvénynek.

Bozsoki Laura, Gajdócsi Viola, Szijjártó Vivien és
A mi politikusaink némelyike képtelen váltani, csak a má- Szücs Gábor tudósítása
sikat utánozza? Érvekkel nem, csak galádsággal tud előállni?
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KÖSZÖNJÜK, VALIKA
A betöltött életévét nem igénybe vevő, közel három évet még
dolgozott, a mindenki által tisztelt és szeretett postamesternőnk, Bajnok Sándorné, Valika, aki most már nyugdíjas.
Kívánjuk, hogy unokáid és családod körében sok-sok évig
élvezd a nyugdíjas életet.

vöröskeresztben és az önkormányzatnál betöltött tisztségekkel járó munkáját. Egy cikluson keresztül mint alpolgármester segítette a munkámat.
Boldog nyugdíjas éveket kívánok a család és az unokák
körében!
Önkormányzatunk nevében is:
Verebélyi Zoltán

Köszönjük kedvességedet, segítőkészséget, a mindig mosolyodat.

Csajág község polgármestere

Nyugdíjas Klub tagság nevében
Horti Marika néni
Önkormányzatunk és magam nevében én is szeretném megköszönni Bajnok Sándornénak, Vali néninek a település életében végzett munkáját minden téren, így a posta vezetését, a

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÁS
Feljelentem, bejelentem
Már többször volt szó a Rendőrség tevékenységével kapcsolatban olyan fogalmakról, hogy bűncselekmény, szabálysértés, feljelentés, bejelentés, segélyhívás.
A tájékoztatásnak akkor van értelme, ha az abban elhangzottakat
megérti az olvasó, a hallgató, amikor azt kérik, beszéljünk erről
többet, részletesebben, mert újabb kérdések merülnek fel a témában.
Azzal, hogy a társadalmi élet bonyolultabbá vált, egyre nagyobb
szükség lett az együttélés szabályozására. Ma már életünk minden területét valamilyen jogszabály fedi le. Létezik polgári jog, pl.
a szerződések, családjog pl. a házasságkötés-válás, gyermekvédelem, az oktatás, a KRESZ a közlekedésrendjéről, a közigazgatási szervek tevékenységének a szabályozása, önkormányzatiság, a civil szerveződés és sok más egyéb.
De milyen szerepe van ebben a rendszerben a bűntető jognak és az igazságszolgáltatásnak?
Ha valamilyen sérelem, kár ér bennünket, vagy tudomást szerzünk az igazságérzetünket bántó dologról, szinte első gondolatunk, hogy a Rendőrséghez fordulunk. Ez rendben is van! De
nem minden tartozik a Rendőrségre. A jogos anyagi követelések
nagy része polgári peres eljárásban követelhető, léteznek szakhatóságok önálló hatáskörrel pl. Tűzoltóság, Önkormányzat, Adóhivatal, Gyámügy, stb.
A Rendőrség hatáskörébe a bűncselekmények és a szabálysértések egy része tartozik. Azt, hogy egy cselekmény minek
minősül, a „társadalomra való veszélyességének mértéke”
határozza meg. Egy kis értékű lopást nem büntet a törvény olyan
súllyal, szabálysértésnek minősül 50.000 Ft alatti értékben, mint
pl. egy ember vagy egy gyermek bántalmazását. Igaz, mindkettő
rombolja a közérzetünket, a közbiztonságba vetett hitünket, mégis különbséget tudunk és kell tenni köztük. Ezért is alapjogszabály
a Rendőrség munkájában a Bűntető Törvénykönyv és a Szabálysértésekről szóló Törvény.
Amikor a Rendőrséghez fordulunk, annak két módja van. Feljelentést vagy bejelentést teszünk. Feljelentést akkor tehetünk, ha
konkrét dologról van tudomásunk, adott helyen, adott időben történt valami velünk vagy valaki mással. A bejelentés lehet konkrét, pl. elveszett a táskánk, benne személyes iratokkal, amelyek
felhasználása bűncselekmény, és lehet általános, több embert
vagy az egész közösséget érintő dolog, ún. közérdekű bejelentés
pl. közlekedési probléma, rendszeres rendbontás, bármilyen ve-

szélyhelyzet észlelése.
A Rendőrség minden esetben eljárást indít, ha tudomására
jut egy bűncselekmény elkövetése. Vannak azonban olyan
esetek, amikor a sértett, a bántalmazott személy magánindítványa nélkül nem folytatható le az eljárás. Ilyen pl. a
könnyű testi sértés, a rágalmazás, zaklatás, stb. Ilyen esetekben a feljelentés gyakorlatilag magánindítványnak is minősül. Előfordul, különösen családi, rokoni, baráti kapcsolatban álló személyek között, hogy a feljelentést, magánindítványt vissza akarják vonni, hiszen kibékültek, rendezték a
konfliktust. A jogszabály ezt nem teszi lehetővé, vagyis a
feljelentés, a magánindítvány nem vonható vissza, a
Rendőrség lefolytatja az eljárást. Ezért tanácsos először
megbeszélni a dolgainkat és csak akkor fordulni a Rendőrséghez, ha nincs más megoldás. Erről az ügyeleten érdeklődőket minden esetben pontosan tájékoztatjuk.
Ehhez kapcsolódva hívom fel a figyelmet arra, hogy nem
csak a rendőrségi, hanem bármilyen segélyhívó számot
csak segítségkérésre szabad igénybe venni. Érdeklődni,
kérdezni a Kapitányságok hivatalos számain lehet. Ma már a
Rendőrség is elérhető elektronikus úton is, de az itt tett bejelentések nem minden esetben helyettesítik a feljelentést,
amely szabályszerűségét a Bűntető Eljárásról szóló törvény
írja elő. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság e-mail címe:
balatonalmadirk.ugyelet@veszprem.police.hu.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

GRATULÁLUNK!
Az elmúlt 1 hónapban született
gyermek:
Gyermek: Breznyánszky Noel Titusz
született: 2013.10.03.

szülők: Breznyánszky Péter és Takács Szabina
Gratulálunk , és jó erőt egészséget kívánunk az egész
családnak!
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VIII. ÉVFOLYAM, 10.SZÁM

A PANNÓNIA CITERAZENEKART
BALATONKENESE HONOSÍTOTTA
Már évtizedek óta
muzsikálnak. Azt
is mondhatjuk ,
hogy gyermekkoruk óta. Plasztikusabban szólva:
citerával a kezükben nőttek fel.
Közben képezték
magukat. Náluk
jobban zenélőkhöz és szakemberekhez jártak, s évről évre sikeresebben pengették a hangszert. Tapasztalták azonban, hogy egyedül nem
nagy öröm muzsikálni. Hamar rátaláltak hasonló érdeklődéssel
és szenvedéllyel megáldott, illetőleg nagyjából azonos előképzettséggel rendelkező társakra. Ha már ketten pengettek, akkor
zenekar voltak, s a kar hamarosan körré teljesedett. Muzsikáltak szakmányban, társadalmi munkában, teljesen ingyért vagy
kicsi pénzért – ünnepségeken műsorokban vagy táncos rendezvényeken estétől akár hajnalig is. Másnap vagy két nap
múlva újra. De ez fárasztó volt. Szép, igen szép a muzsika, de
felnőttként élni is kell valamiből. Ezenkívül párt , sőt családot

városi önkormányzat kulturális intézményeinek dolgozói minden
segítséget megadnak nekik, és szépszerével tájoltatják a település hírnevét növelve. A zenészek teljes egészében elégedettek, és boldogan vállalják a keneseiséget.
Igénybe vételükre jellemző a szeptember végi szereplésük. Huszonnyolcadikán, szombaton szüreti mulatságot színesítettek Csajágon, 29-én pedig az idősek napja alkalmából
Kenesén szórakoztatták a közönséget. A zenekar két műsora
nagyjából megegyezett. Először J.Straus „ Éljen a magyar”- ja
csendült fel. Ezt csallóközi , majd marosszéki népdalok követték. Rendkívül nagy elismeréssel fogadták a Zorbát, utána egy
szerb népzenét. Itt teljesen más a hangszerelés, de az egyöntetűség a bécsi koncertterem jan. 1-i programjának záróakkordjára emlékeztetett a Radeczky-mars előadásával. A Balatonvilágoson lakó Bollók Attila vezényletével a papkeszi Bagi Barnabás prímásként, a horti lakos Bódi György tenorként, a berhidai
Nagy István bőgősként, a herendi Szlaboda Tibor kontrásként,
a nádasdi Cservék József pedig szükség szerint prímásként,
illetőleg tenorként működik közre. A felsorolt számokon kívül
Offenbach Kánkánját , betyárdalokat és verbunkokat ugyancsak
szívesen játszik a szélrózsa bármely irányában lakókból verbuválódott és a szélrózsa bármely irányában immár rendszeresen
Balatonkeneséről tájoló Pannónia citerazenekar.
Márkus Zoltán

kell alapítani.
Akikről most hírt adunk, az évek során folyamatosan
váltották egymást, és egyöntetűen vezetőjükként tisztelték
Bollók Attilát. Távoli földekre jutottak el, ahol újabb tehetségek
csatlakoztak hozzájuk, azok pedig akik nem fejlődtek, a közösségük kívánta családi vagy munkahelyi regulákkal nem tudtak
egyeztetni, azok lemorzsolódtak. Minden tag meghatározó,
karakteres egyéniséggé vált. Utazási, szakmunkási problémák
dacára egységes szemléletet azonos célkitűzést és engesztelhetetlen, folyamatos továbbképzést, valamint fellépési kötelezettségeket vállaltak. Ötletes nevük ( Pannónia Citerazenekar)
ma már nem csak hovatartozást, hanem elismerést, rangot jelöl, sőt a fejlődés további távlatait is feltételezi.
A kelet-balatoni térségben formálódott művészeti csoport ma már nemcsak a szűkebb pátriákban, hanem országszerte, sőt meghívásos alapon más országokban ugyancsak
növeli hazánk hírnevét. Legszívesebben mégis a bölcsőhely
körül muzsikálnak. Rendszeresen műsort adnak Almádiban,

VASÚTI A(R)T JÁRÓ
Zavartalan napsütés, végre teljes derültség. Almádiban a
vasúti aluljáróból most mégsem sietek a felszínre. A hosszú
folyosó minkét oldalán művészi képek lassítják a lépéseket.
Neves és általam eddig még nem ismert
festők alkotásai. Nem túl sok a szabad időm, vajon melyik
műnél tartózkodjam tovább? Ahogy méláztam a festmények
előtt, elfeledkeztem a teendőről, amelyért a városba utaztam. Félbeszakítva a látogatást,visszajövet újra magával
ragadott a szokatlan tárlat.
Kedvenc témák, azonos tónusok, mégis
újszerűek ezek a művek. Alkotóik nem ismételték meg korábbi munkáikat, hanem az eddigiekhez képest mást vagy
másként ábrázoltak. S akiknek a munkásságát eddig nem
ismertem, azok képei is vonzottak és elgondolkodtattak.
Nem jutott több idő, talán még fél óra sem
az alagsori nézelődésre, mert jött a vonat. A kissé homályos
tárlatról mégis sok és kedves emléket vittem magammal a
peron verőfényébe, a kocsifülke egyhangúságába, majd a
mindennapjaimba.

Fűzfőn, Papkeszin, Világoson, és sorolhatnánk. Ahova még
A vasúti aluljáróban 13 helyi, illetőleg almádi
érdekeltségű
művész
festményei ejtettek rabul. Tizenhánem jutottak el, ott az Öböl vagy más tévék révén váltak ismertrom, mondom, és október. Tragikus magyar történelmi emté. Egy idő után szerettek volna otthonra lelni. Olyan települést lék után ,lám, így is összekapcsolódhat szám és idő!
kerestek, ahol rendszeresen próbálhatnak, amelyet sajátuknak
Miközben szemlélődtem, olyanok is jöttek
tekinthetnek , és ahol a működésükhöz szükséges anyagi táaz átjáróba, akik nem utaztak. Köszönet a kis város nagy
mogatásban részesülnek. Alig néhány hete- hogy úgy mondjam- Balatonkenese honosította őket, és ez a helység büszkélkedik a Pannónia Citerazenekar önzetlen tulajdonlásával. A

létszámú képzőművész csoportjának ajándékáért.
Márkus Zoltán

C S A JCÁSGAI J H
Á ÍGRI LHA ÍPR L A P

6

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót!
Október 15-én tartottuk az éves közmeghallgatásunkat. Sajnálatos
módon csekély érdeklődés mellett. Pedig ilyenkor itt a lehetőség
egyrészt tájékozódni az elmúlt év történései felől, másrészt lehetőség van kérdések feltételére, és erre, ha tudunk, választ adunk.
A közmeghallgatás elején Fodor Tamás r. százados őrsparancsnok mutatkozott be a jelenlévőknek, majd Bozzay László katasztrófavédelmi megbízott tartott tájékoztatót. Mindketten igyekeztek a
feltett kérdésekre megfelelő válaszokat adni.
Ezután számoltam be az elmúlt egy év történéseiről röviden, amelyek a következők voltak:
2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalként működünk
együtt Balatonfőkajárral és Küngössel. A közös hivatal felállítása
zökkenőmentesen történt meg, a változás semmi fennakadást
nem jelentett sem a lakosság, sem önkormányzatunk életében.
Hosszú, több hónapos tárgyalások eredményeként sikerült ezt a
feladatot úgy megoldanunk, hogy ebből a lakosság semmi rosszat
nem vett észre.

pótolnunk kellett. Csak a felülvizsgálat került 170 ezer forintunkba,
közel 500 ezer Ft-ot költöttünk arra, hogy az ovis játszótérrel együtt
játszótereink használhatóak legyenek.
A 710. számú elkerülő útra csatlakozó bekötő utat lemurváztuk a
nyáron, jól használható a mai napig. Minden lehetséges fórumon
jelezzük, hogy nagy segítség lenne számunkra minden szempontból, ha aszfaltburkolat kerülne erre az útra, és mindig mindenki
számára használhatóvá válhatna.
Az óvodánál fejlesztéseket szeretnénk, mellyel továbbra is kívánjuk
a lakosság igényét kielégíteni. Őszi szünet után új foglalkoztatót,
és torna szobát alakítunk ki, ezzel is növelve az óvodánk és bölcsődénk színvonalát.
A konyhán is fejlesztésre került sor, több mint 1 millió forint értékben vásároltunk konyha gépeket, üstöt, sütőt, egyéb dolgokat. Az
iskolával közösen ruházunk be az iskolások étkeztetését javítandóan , szintén közel 1 millió forint értékben.

A tavalyi ősz és az idei nyár folyamán erős ráhatásunknak köszönhetően a település útjain javításokat végzett a kivitelező Swietelsky
Kft közel 3 és fél millió Ft értékben garanciálisan., illetve önkorAz általam elkészített kazánprogramos pályázat megnyerésével az
mányzatunk további 250.000 Ft összegben javítatta útjainkat.
óvodában közel 8 millió forint értékben történt beruházás. BeépíA művelődési ház beázik, egy új, speciális módszerrel heteken
tésre került ebből az összegből egy biomassza kazán, felépítésre
belül megkezdődik a tetőszerkezet javítása.(azóta ez már be is
került két tárolóépület, különféle eszközök kerültek beszerzésfejeződött)
re,illetve két fő bére került kifizetésre. Jelenleg a nyáron beszerEbben az évben különböző forrásokból, így pályázatokból, és
zett, és eltárolt szalmabálával fűtünk, megfelelő meleg van az óvo- egyéb lehetőségekből összességében több mint 35 millió Forintot
daépületben, ezáltal közel 2 millió forintot megtakarítunk a fűtéshoztunk Csajágra. Ennél rosszabb évünk soha ne legyen!
költségen.
További pályázatokban gondolkodunk a jövőben is. Tervezzük,
Ez évben vásároltunk egy használt kistraktort szállítás és hótolás
céljából. Már eddig is óriási szolgálatot tett nekünk.
Egy gyönyörű szociális épület került kialakításra a régi romos iskola épületéből, a beruházás önrészét a Makrán eladott önkormányzati föld árából tudtuk kifizetni.
A nyár folyamán felújítottuk pályázati pénzből a falumúzeumnak
szánt épületet, amely szintén nagyon rossz, romos állapotban volt.
Szép lett, dísze lett a településnek. A bírálóknak jelzem, hogy a két
romos épület elbontása többe került volna, mint a két pályázat
önrésze. Így viszont két szép épülettel gazdagodott településünk.
Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőben nagy mennyiségű falopás történt, a megmaradt fából a rászorulók és az óvoda fűtését
oldjuk meg. Az elmúlt hetekben meg kellett tenni az erdőnk karbantartását, az erdőfelügyelet által előírtak alapján erdőtelepítést
kell végeznünk, 1000 darab facsemetét kell ültetnünk.
A játszótereink felülvizsgálata megtörtént, a feltárt hiányosságokat

hogy az iskola, óvoda, családsegítő, polgármesteri hivatal napelem
panelekkel legyen ellátva az áramellátás biztosítására, ez a pályázat 100 %-osan támogatott, az önkormányzatnak költségébe nem
kerül.
Minél kedvezőbb életfeltételt szeretnénk teremteni az itt élők számára. Van bölcsődénk, védőnőnk, sajnos munkahelyet teremteni
nem tudunk. Talán a bekötő út megépülésével erre is nagyobb
lehetőségünk lenne.
Falunapunkon és Szüreti mulatságunkon, illetve egész évben
egyéb alkalmakkor nyújtott segítségét köszönöm minden
jószándékú segítő csajági és nem csajági lakosnak!
Mindenkinek jó erőt, egészséget kívánok!
Verebélyi Zoltán polgármester

Köszönöm mindazoknak, akik édesanyám, özv. Jani Ferencé
temetésére koszorút, csokrot, virágot hoztak, és jelenlétükkel
osztoztak fájdalmunkban.
Lelkes Károlyné Jani Erzsébet

Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1.

Telefonszám: 88/440380

Polgármesteri Hivatal webcíme:

Faxszám: 88/440380,

www.csajag.hu

E-mail: polghivcsajag@invitel.hu

