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Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

KELLEMES

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREK-

BEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK, DOLGOZÓINKNAK
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÉS AZ
INTÉZMÉNYEK DOLGOZÓI NEVÉBEN!

Beszámoló a 2011. évi önkormányzati költségvetés teljesítéséről
2011. január 1- 2011. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan
2011. év februárjában az elfogadott költségvetési főösszeg 302.552.000 Ft volt, amelyből az intézményi felhasználás
122.414.000 Ft, (40,5%) a körjegyzőségé 24.987.000 Ft (8,3 %), az önkormányzati egyéb 155.151.000 Ft ( 51,2%)
mértékben lett betervezve. A 2011. évi nyitó pénzkészletünk 94.722.000 Ft volt. Hiteleink, tartozásaink nincsenek,
jelzálog és egyéb teher a vagyont (ingatlanainkat) nem terhelik. A 2011. évi eddigi gazdálkodásunk is stabilnak
nevezhető, a kiadások és a bevételek alakulása időarányosan a tervezettnek megfelelően alakult. A bevételeink kicsit túlteljesítettek, a kiadások viszont nem érik el az időarányos szintet, amely abból is adódik, hogy még a negyedik negyedévben is történnek jelentősebb pénzügyi teljesítések. A háromnegyedévi adatok és teljesítések szinkronban vannak a költségvetéskor rögzített előirányzati számokkal.
A jelen beszámoló számadatai 2011. szeptember 30-ig realizálódott állapotot tartalmazzák, tehát az egész évi teljesítésből még az utolsó negyedév hiányzik. A végleges gazdálkodási összegzést a számok tükrében majd a zárszámadás
elkészültekor tudunk adni. Kintlévőségeink és sajnos behajthatatlan követeléseink idén is vannak elsősorban az adók behajtását illetően, úgy a magánszemélyek, mint a vállalkozók tekintetében. Itt megjegyezném, hogy jó anyagi egzisztenciával rendelkező vállalkozások is több százezres, illetve milliós összeggel tartoznak, amelynek az okát nehéz megfejteni.
Ezeket a tartozásokat bírósági végrehajtó közreműködésével, illetve munkahelyi letiltások kezdeményezésével próbáljuk
behajtani, de sajnos így sem sikerül teljes körűen. Az adómorál az önkormányzatoknál általában nem kielégítő! 2011.
III. negyedévben befolyt összes adó a négy adónemből 26.245.000 Ft, a tervezett 25.102.000 Ft-tal szemben, ami
104,6 %, tehát 4,6 %-os túlteljesítést mutat! Ez így ellentmondásosnak tűnik, de ebből az előző évekről áthúzódó behajtások is vannak, továbbá már 2012. évre vonatkozó előleg befizetések is. Az adóbevételek az összes költségvetési bevételnek csupán 9 %-át teszi ki. A szélerőművek adóbevétele 4.565.300 Ft. A 2011. évi teljes foglalkoztatott önkormányzati létszám 43 fő. Nagyságrendben változatlanul az oktatási-nevelési intézmény a legnagyobb felhasználó, a személyi
és dologi kiadások összesen 56 %-ot tesznek ki, a körjegyzőségi hivatal 11,2 %-ot, az összes többi önkormányzati tevékenység pedig 32,8 %-ot képvisel. A dologi költségek 35,9 %-ot tesznek ki az egész önkormányzatra vetítve a 64,1
%-os személyi költségekhez viszonyítva.
Folytatás a 2. oldalon
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Változatlanul tagjai vagyunk a Zirci Kistérségi, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, a Zirc
Környéki LEADER Közösségnek, a Zirc Környéki Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságnak, továbbá részvényesei és
tagjai vagyunk a Bakonykarszt Zrt-nek is. 2011-től jogszabályi változás miatt a Pápakörnyéki Viztársulati tagságunk
automatikusan megszűnt, így a tagdíjfizetési kötelezettségünk is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vízfolyások rendezése és annak költségei teljesen az önkormányzatra hárulnak. Az összes éves tagdíj hozzájárulásunk összege kb
2.647.000 Ft, amely összegek csak egyre nőnek. A költségek növekedése nem áll arányban továbbra sem a kapott
„hozadékokkal.
2011-es évben 2 db nyertes pályázatunk volt az iskolai intézményt érintően. Az egyik 6.575.000 Ft-os, önrész nélküli vissza nem térítendő támogatás volt, amelyből
5 db interaktív táblát és a hozzá szükséges kiegészítő csomagot (projektorokat és 13 db számítógépet) kaptunk,
amelynek a beüzemelése megtörtént, valamint pedagógus
továbbképzésre nyertünk el egy pályázatot, két éves kifutással, amelyből eddig 2.231.000 Ft-ot hívtunk le, ez is önrész nélküli, vissza nem térítendő támogatás volt.
A karbantartások és felújítások ez évben saját forrásból valósultak meg 22.108.000 Ft értékben, amely
még a negyedik negyedévben történő pénzügyi teljesítés
miatt több százezer Ft-tal növekedhet. Ebből az iskola vizesblokk felújítás, tanterem bővítés és öltözőszekrények
beszerzése 6.644.000 Ft volt, az orvosi rendelő felújítása
1.158.000 Ft-ba került, az új orvosi műszerek beszerzése
1.347.000 Ft-ba került, amely maradéktalanul átadásra került a háziorvosi praxis részére. Az út-híd szakfeladaton
13.024.000 Ft karbantartási fejlesztést végeztünk el,
amely magában foglalja a tavaszi 1.781.000 Ft-os vízelvezetési földmunkákat (árokmeder tisztítások), továbbá az
Ady, Kövesdi és Arany János utcai útszakaszok szegélyezését, valamint aszfaltozását. Az Ady Endre utcai és Törekvés utcai nagyméretű vízelvezető árkok kivitelezését,
beleértve az összes anyag és munkadíjat, valamint szállítási
és gépi teljesítményeket is. Ezeken kívül még a falu több
pontján végeztünk árokburkolat helyreállítást, pl. Rákóczi
utca, Törekvés utca, Ady utca. A település fa buszmegállói
is karbantartásra, felújításra kerültek az adott helyszíneken.
Továbbá a közterületen lévő padok elhasználódott ülőkéjének és háttámlájának a cseréje is megtörtént. A szápáricsetényi szennyvíz gerinc megerősítés anyag és munkadíjai háromnegyedévi pénzügyi teljesítéssel 1.645.000 Ft-ban
realizálódtak, de a későbbiekben felmerült pénzügyi teljesítésekkel kb. 1.800.000 Ft-ra rúg a költség, amelynek a forrása a Csetény-Szápár vízmű-társulati külön számla a pénzügyi teljesítés vonatkozásában. 2011. évben a fűnyírás,
bozótirtás a teljes közigazgatási kül- és belterületen háromnegyedévi zárásig 1.292.000 Ft-ba került. Ezt követően még merül fel költség, amely még nincs kiegyenlítve,
ami a temetők és környéke halottak napjára történő rendbetételét jelenti, valamint a Kossuth utcai és a vízvölgyi árok
szakaszok bozótirtását foglalja magában. A hótolás költségei 117.500 Ft-ba kerültek, szerencsére nem volt nagyon
komoly tél.

Az idei évben a csapadékvizes pályázat fizikálisan és
a pénzügyi teljesítések vonatkozásában is lezárult, a
szállítói finanszírozás keretében félévkor a kivitelezést
végző Kutas Kft. megkapta a végszámlán szereplő követelését, de ennek ellenére a későbbiekben mégis pert indított
ellenünk többlet vállalkozói díj követelés jogcímén
6.700.000 Ft körüli nettó értékben + kéri annak kamatait is
a szerződésben rögzített átalánydíjra való hivatkozással.
Tehát kb. kamatokkal együtt 10-12 millió közötti követelése van. A keresetet ez évben nyújtotta be, két bírósági tárgyalás már volt, a következő előreláthatólag 2012 január
24-én lesz Zircen, de véleményem szerint akár több évig is
pereskedhetünk alperesként majd az esetlegesen kirendelt
szakértők közreműködésével.
A kommunális szolgáltatást biztosító győri nagytérségi rendszer és a vele szerződésben lévő GYŐRSZOL
Zrt, mint közvetlen szolgáltató felé megkezdtük az alapító
okirat mellékletében rögzített lakossági önerő 11.063.000
Ft-os képviselő-testület által is jóváhagyott pénzügyi törlesztését, amelyet 10 évi futamidőre vállaltunk. Az első
törlesztő részlet teljesítését követően viszont hamarosan
megérkezett a tájékoztatás avagy felszólítás írásban arra
vonatkozóan, hogy gondolkozzunk a további kb. 20-22
millió Ft-os szintén hálózatfejlesztési önerő jogcímű kötelezettség pénzügyi teljesítéséről is. Ezzel kapcsolatban mi
és több önkormányzat is ezen követelést nem tartjuk jogszerűnek, mert ugyan bizonyítható, hogy a nagytérségi
rendszer ezt az önerőt beinvesztálta a pályázat pénzügyi
teljesítésébe, de viszont ezt az összeget a testületek nem
hagyták jóvá, illetve előzetesen nem volt tudomásuk a kötelezettségvállalásról, illetve annak mértékéről. Ebből eredően viszont valószínű, hogy a nagytérségi társulás és a
GYŐRSZOL előbb-utóbb pert fog indítani ellenünk és az
önkormányzatok többsége ellen. Én azon a véleményen
vagyok, hogy ha van, mondja ki a bíróság a kötelezettségünket. Ha mégis erre kerülne sor, akkor nem hibáztatható a testület az önerő mértékének legalitása tekintetében.
Ha viszont a több mint 30 milliót meg kell fizetnünk, főleg
ha törlesztünk, akkor a kamatterhekkel együtt a jelenlegi
megtakarításunk teljes egészében elfogyna. Még egy alternatíva is szóba jöhet a jövőben, ami azt körvonalazza, hogy
esetlegesen Győr város átvállalná a második ütemben követelt hálózatfejlesztési önerő hozzájárulást az önkormányzatok felajánlása alapján és így ennek ellentételezéseként a
hozzájárulásra eső arányos vagyon az ő birtokába kerülne.
A másik kérdéskör ami összefügg a kommunális
dolgainkkal, hogy megtörtént a régi szeméttelep önerő nélküli, pályázati forrásból történő részleges, de nem végleges
rekultivációja. Ennek csak az a szépséghibája, hogy a környezetvédelmi hatóság 2007-es engedélyében esetünkben
csak a két ütemben történő rekultivációt írta elő a telep
hulladéktestjének lebomlási állapota miatt. Tehát nálunk
ideiglenes rekultiváció történt úgy jogszabályilag, mint
műszaki tartalom vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy
nem kerültek be azok a rétegek maradéktalanul a letakarás
során (kavics, humusz, stb.), amelyek garantáltan biztosítanák a jövő évtizedekben a csurgalék talajvíz mintavétel
mért paraméterei alapján a biztonságunkat!
Folytatás a 3. oldalon
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Kérdés, hogy nem leszünk-e a vonatkozó jogszabály paraméterei szerint környezetszennyezőek a jövőben? Ha pedig a mintavételek során a környezetvédelmi
előírásoknak nem felelünk meg akkor azon kívül, hogy a
környezetvédelmi hatóság komoly bírságot szabhat ki ránk,
még kötelezhet is az újabb kiegészítő rekultivációra, ami
anyagilag több tízmilliós nagyságrendű is lehet. Mindez
ellehetetlenítheti egy-egy hozzánk hasonló méretű vagy
kisebb önkormányzat gazdálkodását. Én ezen aggályoknak az illetékesek és a polgármester társaim felé hangot is
adtam, valamint kértem a környezetvédelmi hatóságot, hogy
ügyfélként szíveskedjenek bennünket nyilvántartásba venni!
Ezt azért kértem, hogy bízom abban, hogy ott majd több és
kontrolálhatóbb információhoz jutunk. A fejleményekről a
későbbiekben tájékoztatást adok.
Záró pénzkészletünk 2011. szeptember 30-án 96.255.000 Ft, amelyből a lekötött betétállományunk 67.500.000 Ft, a különbözeti összeg pedig az önkormányzat
és körjegyzőség folyószámláin és házipénztárában volt
megtalálható. A 2011. évben is folyamatosak voltak már
támogatás csökkenések, de a tartalékunkból a zökkenőmentes működést biztosítottuk, az építményadót még mindig
nem vetettük ki, a kommunális és telekadó mint jogcím létezik, de a díjösszeg 0 Ft/év volt. (2012. évre vonatkozóan
előfordulhat, hogy a kommunális adó 0 Ft-os mértékét növelnünk kell, amely a 2012. évi költségvetés elfogadásáig
tisztázódik és a kommunális szolgáltató követelésének is
függvénye lehet.) Megemlítem, hogy a megyében szinte
nincs olyan település ahol a kommunális, a telek és építményadó valamelyikét nem vetették ki a lakosságra már az
eddigiekben is!

Az igénylők kérelmük elutasítása esetén jogorvoslattal élhetnek a hivatal által kibocsátott határozatban leírtaknak és határidőknek megfelelően. Az állampolgárok és a
lakosság a jogos érdekérvényesítés céljából általában nem a
képviselő-testülethez fordulhatnak hatáskör hiányában, hanem minden negatív következmény nélkül felkereshetik
problémáikkal a Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Osztályát. Továbbá a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak hivatalos eljárás keretében, de még lehetőség a
tisztánlátásra a bírósági panasznapok igénybevétele is, illetve Csetény Község Önkormányzat jogi képviselőjének Dr.
Hutter Ernő úrnak a megkeresése is csütörtök napokon a
késő délutáni órákban.
Gyakran találkozom olyan esetekkel, amikor a
támogatást kérelmező embertársunk sérelmesnek érzi a
rá irányadó döntést és ki kívánkozik belőle az
„igazságérzete”, amely részükről feltételezi az igények –
ügyek nem elfogulatlan elbírálását! Erre reagálva kijelentem, hogy elfogultság és kivételezés az ügymenetben nincs,
de az sajnos előfordulhat, hogy az igénylő olyan eredeti és
hivatalos igazolást tud beszerezni, amely nem az általunk
vélelmezett tényeket tükrözi. Ezt vélelmezni lehet, de
„hangoztatni” nem, mert az már rágalmazásnak minősülhet!
Biztos előfordulnak ilyen esetek is, de ezekben az esetekben zömmel nem áll módunkban a becsatolt és elbírálás
alapjául szolgáló más hatóság által hivatalból kiadott
okmányokat felülbírálni. Ilyen módon előfordulhatnak pl.
nem a tényeket tükröző jövedelem (feketemunka) és keresetigazolások, amelyből az egy főre jutó jövedelem számítás történik, ami a pozitív elbírálás egyik jelentős eleme.
Ugyanígy pl. az ápolási díjra jogosultságról és a közgyógyellátásról elsősorban a szakorvosok igazolásai az irányadóak. Fentiek alapján az önkormányzatoknak a mozgástere eléggé behatárolt a segélyezésben.
A közeljövőben a parlament által meghozandó un.
sarkalatos törvények nyomán megkezdődik a közigazgatás
és az oktatás- nevelés reformja, amely megkérdőjelezheti a
jövőben a hivatal létét és további működését is. A jövőben a
feladatok és hatáskörök változása fog bekövetkezni, ugyanígy az általános iskolai oktatás irányítása is valószínű állami
kézbe kerül. Ezzel kapcsolatban nem tudni, hogy mi lesz az
önkormányzatok további kötelezettsége. Mindezek a változások alááshatják az önkormányzatiság létezését is! Ismételten létrejönnek a járási hivatalok, amelyek kialakítása
kormányprogramként folyamatban van csak még az átalakítás kezdő időtényezője nem ismert.
A teljesség igénye nélkül értékelve próbáltam bemutatni 2011. III. negyedévben lezárt gazdálkodásunk részleteit, de ennek a véglegesítése csak a 2011. év lezárásakor,
2012-ben a zárszámadás elfogadásakor történik meg. Továbbá törekedtem egy-két meghatározó témakörben aktuális tájékoztatást adni a Hírmondón keresztül, de további tájékoztatási igény esetén a jövőben a hivatal és én is szívesen állunk a lakosság rendelkezésére .

Sajnos az ország nincs könnyű gazdasági helyzetben,
de településünkön is egyre lejjebb süllyed a középréteg, nő
a munkanélküliség a kormányzati elvárásokkal ellentétben.
Mindez abban nyilvánul meg, hogy egyre nagyobb számban
érkeznek, a különböző jogcímű támogatási és segélykérelmek a hivatalba a lakosság részéről és nálunk is megjelent a
hiteltörlesztésekkel kapcsolatos veszélyeztetettség. A segélyezés Csetényben nem volt jelentős mértékű önkormányzati szinten az elmúlt évtizedben.
Felvetődik a nagy kérdés, hogy a lakosság körében
melyek azok a jogcímek és feltételek, amelyek lehetővé
és a feltételek megléte esetén kötelezővé teszik a beadott
támogatási igények teljesítését? Fentiek kapcsán tájékoztatom a lakosságot, hogy bárki nyújthat be támogatási
igényt, de az elbírálás és a teljesítés csak az Országgyűlés
által elfogadott szociális törvényben és az egyéb ide vonatkozó jogszabályokban valamint a helyi rendeletekben előírt
feltételek megléte alapján történhet meg. Az elbírálást megelőzően több különböző eredetű okmány is okirat becsatolása szükséges, amelyeket a hivatal ügyintézői felülvizsgálnak. Az okmányok benyújtását megelőzően minden érdeklődő megkapja a szükséges tájékoztatást és formanyomtatványt a későbbi ügymenetre vonatkozóan. Tehát a képvise- Csetény, 2011. december 19.
lő-testület az összes éves támogatási igény, segély csekély
részének odaítéléséről dönthet saját hatáskörben. A képviselő-testület kizárólag csak az un. átmeneti és nem rendszeres juttatásokról dönthet.

Albert Mihály
polgármester
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ISKOLÁNK HÍREI RÖVIDEN

ANYAKÖNYVI

Egészségnap iskolánkban

Házasságot kötöttek:
Nagyobb Veronika és Sinka Lajos
Donáth Julianna és Padi József
Papp Eszter és Pintér József
Jakab Gyöngyi és Major György

A Roche Magyarország Kft támogatásával szervezett iskolánk két
nevelője, Somogyiné Lugosi Márta és Somogyi Katalin egészségnapot tanulóink számára. Játékos csapatversenyek során ismerkedtek
meg az egészséges életmóddal, minden tanulónknak megmértük vércukorszintjét, majd Schobert Norbival és Rubint Rékával tornásztak
együtt gyerekeink. Támogatónk még további öt évig biztosítja a gyerekek számára a vércukorszint méréshez szükséges eszközöket.
A Youtube-on Egészségnap Schobert Norbival Csetényben címen található
egy rövid összeállítás a tv2 műsorában.

Pályázati hírek
Ötéves fenntartási szakaszába lépett a TIOP-111-es pályázatunk. Az
Uniós pályázati támogatásból beszerzett interaktív táblákkal ismerkedhettek meg a szülők a számukra tartott nyílt tanítási napon.
A másik Uniós, pedagógusképzéssel foglalkozó pályázatunk keretében Jakab Tünde, iskolánk nevelője tartott két alkalommal tartott fejlesztőpedagógiai bemutató tanítást a szülőknek, illetve az alsó tagozatos munkaközösségnek.

Madárvilág rajzpályázat -Veszprém
1. Bakonyi Zita, 2. Pálinkás Gréta

Az Én Balatonom rajzpályázat -Balatonalmádi
1. helyezés és különdíj Bakonyi Zita

Ányos-napi rajzpályázat-Nagyesztergár
2. Bakonyi Zita, 3. Kis Blanka, Marton Réka és Viola Bálint

Bakony, te szép hazám szavalóverseny –
Bakonyszentkirály
1. Kusicza Bence, 2. Dreska Regina Zoé

Ányos-napi szavalóverseny –Nagyesztergár
2. Németh Rebeka, 3. Dreska Regina Zoé és Gazder Adél, Különdíj:
Csizmadia Dorka és Rechner Kíra

Természettudományi vetélkedő a Bakonyról –Zirc
A győztes csetényi csapat tagjai: Bakonyi Zita, Gazder Adél, Kusicza
Bence, Nagy Réka, Szalai Zsófia

Varga Tamás Országos Matematikai Verseny –
Csetény
Az 1. fordulóban legjobban szerepelt tanulóink: Nagy Réka, Kovács
Imre és Nagy Ádám

HÍREK

Újszülöttek:
Ihász András Ármin (édesanyja: Takács
Annett)
Szép Boglárka (édesanyja: Takács Arienn)
György Sára(édesanyja: Tokos Petra)
Kárászi Gyula(édesanyja: Juhász Kinga)
Orbán Gergő (édesanyja: Mavizer Andrea)
Elhunyt polgártársaink:
Bognár Imréné sz. Szkok Borbála
Varga Árpád
Hegedüs Istvánné sz. Kottyán Gizella
Dr. Antal László
Hege Mihály
Patonai Kálmán
György Sándor
Tóth Gábor
Csizmadia Istvánné sz. György Erzsébet
Rácz Sándor
Gecsei József
Tóth Józsefné sz. Barabás Erzsébet Margit
Szép Ferencné sz. Seiber Ilona Erzsébet
Loth Ferencné sz. Grosz Rozália
Simon Pál
Szalai Sándorné

Utolsó számunkban sajnálatos módon az
elhunytak névsorából kimaradt Vörös
Józsefné született Ihász Mária, Molnár
Andrásné született Sarf Mária és Banai
László neve.
Az elhunytak hozzátartozóitól ezúton is
elnézést kérünk.
A szerkesztőség

Csetény Község Önkormányzatának lapja.
Szerkesztőség: Csetény Hunyadi u. 7.
E-mail: cseteny@gmail.com
Honlap: www.cseteny.hu
Tel/fax: 06-88/485-045
Eng.: B/PHF/1929/Ve/92.
Készült 650 példányban a veszprémi Dokumentum Center Fénymásoló Szalonban
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NEVEZETES SZEMÉLYEK 3.

Az Állatok Világnapja

Az Esterházycsalád

Idén már hatodik éve szervezte meg Somogyi Katalin az Állatok Világnapi rendezvényt iskolánkban, élőhelyek állatairól állított össze
kvízkérdéseket, melyek megválaszolására egy hetük volt tanulóinknak. A rendezvényhez a kiállítás anyagának jelentős részét, a rovargyűjteményt a zirci Természettudományi Múzeum biztosította.

Idősek Napján léptünk fel a kastélyban
Iskolásaink nagy sikerű műsort adtak 2011. november 20-án a kastélyban. A rendezvényen a 3. osztályosok versekkel, mesével dallal
köszöntötték az időseket, majd a tánccsoport és az énekkar műsora
következett. A fellépő gyerekek műsorát Sári Attiláné, Nagy Lászlóné
és Mavizer Erzsébet állította össze.

Halloween-parti
A 7-8. osztály számára rendezte meg Somogyiné Lugosi Márta a hagyományos Halloween-partit az őszi szünet előtti pénteken. A parti
célja a tanulókat megismertetni a célnyelvi kultúrával, ezért játékos
angol nyelvi feladatokon keresztül került bemutatásra ez az angolszász ünnep.

Vámbéry Szavalóverseny –Csetény
A alsó tagozat helyezettjei
1. osztály: 1. Marton Luca, 2. Hajdú Botond és Slud Dominika, 3. Marton Csanád
2. osztály: 1. György Jázmin, 2. Varga Kristóf, 3. Gasparics Dorina
3. osztály: 1. Kohus Annamária, 2. Horváth Réka, 3. Csizmadia János
és Kusicza Lilla
4. osztály: Rechner Kíra, 2. Tóth Orsolya, 3. Csizmadia Réka

A felső tagozat helyezettjei
5. osztály: 1. Csizmadia Dorka, 2. Varga Erika Anna, 3. Sinka Dávid
6. osztály: 1. Dreska Regina Zoé, 2. Csizmadia Nóra, 3. Benis Tamás
7. osztály: 1. Németh Rebeka, 2. Nagy Beatrix és Varga Fanni, 3. Jakab Konrád
8. osztály: 1. Gazder Adél, 2. Kusicza Bence, 3. Nagy Berta

Körzeti Játékos Sportverseny –Zirc

1637-től birtokolja Csesznek várát és a hozzá tartozó Csetényt is az ország
életében is meghatározó
szereppel bíró Esterházycsalád. A birtokszerző Dániel után a község
mindennapi életébe általában nem avatkoztak
bele földesuraik. Különleges eseménynek számított, amikor a 18. század derekán Esterházy
Imre püspök –feltehetően a csetényi kastély
építtetője- több alkalommal személyesen próbálta megakadályozni a csetényiek szabad református vallásgyakorlását.
Esterházy Nepomuk János (1754-1840), az oszlopi kastély építtetője, a reformkor egyik vezető
egyéniségeként jelentős összeggel támogatta a
Magyar Tudományos Akadémia létrehozását,
valamint Liszt Ferenc zenei tanulmányait.
Fia, Esterházy Mihály (1783-1874) az 1848-49es szabadságharcban a hadianyag-gyártásért
felelős kormánybiztos volt. A szabadságharcban vállalt irányító szerepéért a bukás után hat
évi várfogságot szenvedett Komáromban. Ő
volt, aki kiépítette a maradványaiban még ma is
látható csetényi uradalmi gazdasági rendszert.
A várfogság időtartama alatt adta el felesége a
csetényi birtokot.
Mihály fia, Antal (1825 - 1865) a szabadságharc Bakonyi Nemzetőrserege csetényi századának kapitánya volt.
A család három fenti tagja az Esterházyak
bakonyoszlopi családi kriptájában nyugszik.
Sári Attila

A második helyezett csapat tagjai: Gasparics Dorina, Nagy Lolita, Varga Kristóf, Kusicza Lilla, Sinka Rebeka, Kovács Ibolya, Kovács Bence,
Fekete Balázs, Békefi Márk, Rechner Kíra, Németh Alexa, Varga Daniella, Mentes Barnabás, Nagy Erik, Róland János, Csizmadia Dorka

Gróf Esterházy Antal
egykori nemzetőr kapitány
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Rendhagyó énekóra a Muzsikás együttessel

Teremfoci-bajnokság –Zirc

Országjáró körútján iskolánkba is megérkezett a világhírű Muzsikás együttes. A tornateremben tartott énekórán először a zenekar hangszereivel ismerkedtek a gyerekek, majd különféle népi
dallamokat mutatott be Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Mihály
és Hamar Dániel. A gyorsan eltelt egy óra közös énekléssel végződött.

A 2. korcsoportban a csetényi csapat 3. helyezést ért
el.

Apáczai Komplex Természettudományi
Verseny –Csetény
A megyei versenyt később rendezik, ide három tanulónk jutott tovább: Kovács Tibor, Nagy Réka és
Sztrida Lilla

Az énekóráról készült film részleteit a Youtube-on A Muzsikás együttes
rendhagyó énekórája Csetényben címmel tekinthetik meg.

Sakkverseny –Csetény
1-2. osztály: 1. Varga Kristóf, 2. Fogarasi Dávid, 3.
Lovas Gábor
3-4. osztály: 1. Galát Zita, 2. Mentes Barnabás és
Scheuer Márk, 3. Nagy Erik
5-6. osztály: 1. Nagy Zsombor, 2. Hanich Kristóf, 3.
Beke Roland
7-8. osztály: 1. Tóth Krisztián, Molnár Zsolt és Pongrácz Zsolt, 3. Nagy Rajmund

Az őszi atlétikai verseny eredményei –
Zirc
1. helyezettek: Juhász Dominik, Viola Milán, Nagy
Hanna és Kondor Mariann síkfutás, Gazder Adél és
Kondor Mariann távolugrás.
2. helyezettek: Viola Milán, Csizmadia Dorka, Juhász
Dominik, Torma Klaudia, Banai László és Varga Béla
Zsolt síkfutás, Nagy József kislabda-hajítás, Danó
Izabella és Juhász Dominik távolugrás.

Mindenki Karácsonya a kastélyban
2011. december 18-án 18 órai kezdettel megrendezésre
került a hagyományos Mindenki Karácsonya ünnepély,
ahol teltház volt a nagyteremben. A főszervezők a Csetényben működő baptista és pünkösdi egyházközösségek tagjai voltak. Az eseményre a felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenki meghívást kapott. A lelkészek köszöntőjét és igeidézeteit követően a pünkösdi
fiatalok kórusának, majd a székesfehérvári Life Gospel
(Az élet evangéliuma) énekkórusának szolgálatát élvezhettük. Nagyon színvonalas ünneplésben volt részünk a
jó szervezés, a kitűnő hang– és fénytechnika, valamint
az előadók művészi teljesítményének eredményeképpen. Az általuk nyújtott megemlékezést településünk
nevében is hálás szívvel köszönöm meg, és mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok.
Albert Mihály
polgármester

SZILVESZTERI BÁL A KASTÉLYBAN
2011. december 31-én iskolánk Szülői Munkaközössége jótékony célú táncmulatságot szervez a kastélyban, melyre
minden szórakozni vágyót tisztelettel meghívunk!

