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Szabó Lőrinc:
Tücsökzene
Tudom semmi, de semmi közötök
hozzám,
butuska tücskök a fű között,
mégis jólesik azt képzelni,
hogy mikor így este, ablakot nyitok,
nekem üzentek, sok hű kis barát,
lelkendezve, hogy szép a világ.
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Kedves Csetényi Lakosok,
Hosszú idő óta először fordul elő Csetény életében, hogy a lakosságszámban keletkező változások pozitív értéket mutatnak.
Ha egy település a mai világban képes az itt élők számát növelni az azt jelenti, a település jó irányba halad. Mára elmondhatjuk, hogy az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények
szolgáltató központúak, mivel a településen elérhető szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre állnak. Értem ezt arra, hogy
a konyhánk az év valamennyi munkanapján üzemel, az óvodás
korú gyermekek felügyeletét a szünidőben is ellátjuk és annyi
lehetőség van a fiataloknak nyári táborokon való részvételre,
mint még soha. 2014 előtti választási rendszerben a mostani
nyár lenne az utolsó a ciklusban, most kellene elkezdeni számot vetni az elmúlt 4 év eredményéről és készülni az átadásra
vagy folytatásra….
Ha visszanézzük az eltelt időszakot büszkék lehetünk a községünk teljesítményére, mert az önkormányzati fejlesztéseken
kívül a magántulajdonban lévő területek is folyamatosan fejlődnek. Talán a legnehezebb 6 hónapon vagyunk túl, hiszen
újabb fejlesztéseket tudtunk megvalósítani és elkezdhettük településünk fennmaradásában a legnagyobb szerepet játszó beruházás kivitelezését, a Balluff Elektronika Kft. csarnokának
építését. A nehézséget pedig az adta legfőképpen, hogy határidőre elkészüljenek a tervek, megtaláljuk a megfelelő kivitelezőket és nem utolsó sorban a rendelkezésre álló források is
elegendők legyenek. Egy ilyen fejlesztésnek számos hozzáadott értéke van a település minden napjaihoz is, mint például a Balluff Elektronika Kft. a tanévzáró során 200 000.- Ft
sportszervásárlási utalványt adott az iskolának és számos jó
eredményt produkáló diák is kapott kisebb összegű utalványokat, valamint az idei falunap megvalósításában is részt kíván
venni, oly módon, hogy egy hatalmas légvárat hoz a sportpályára, melyet a gyermekek apraja nagyja használhat majd.
Az ide falunap programja is összeállt már, igyekeztünk mindenkinek a kedvébe járni és olyan falunapot szervezni, ahol az
érdeklődők válogathatnak a programok közül!
Kívánok minden csetényi lakosnak kellemes és élményekben
gazdag feltöltődést!
Nagy Attila, polgármester
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Zárszámadás az elmúlt évek tükrében
Csetény Község Képviselőtestülete 2018. május 30. tárgyalta, és fogadta el a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletét, zárszámadását az Államháztartási törvény által előírt
határidők, és szabályok szerint.
A zárszámadás lényege, hogy az Önkormányzat és hozzá tartozó intézményei a területileg illetékes Kincstár által jóváhagyott éves költségvetési beszámoló alapján az előirányzatokat, módosított előirányzatokat, teljesítéseket bemutatja bevételi, és kiadási oldalon. Részletes képet
ad az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, amely megalapozó dokumentum lehet a következő
költségvetési év tervezéséhez.
Elmondható, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt Csetény Község vagyona, amely köszönhető a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak, és a szigorú felügyeletnek, és az Önkormányzaton belül működő kommunikációnak a vezetőség, és a dolgozók között, hiszen az egyik alappillére a sikeres munkának az, hogy a részleteket megosztjuk, és együtt tudunk működni a
mindennapi feladatok során.
Fontos kiemelnünk, hogy az általános állami támogatásokon felül sikeres pályázataink is hozzájárultak a növekedéshez, melynek eredménye a megkezdett beruházások, felújítások, amik
szemmel látható változásokat hoznak községünkben.
2017. évi zárszámadás főbb számai:
Költségvetési bevételek: 577.813 eFt
Finanszírozási bevételek: 96.299 eFt
Bevételek összesen: 674.112 eFT
Költségvetési kiadások: 217.611 eFt
Finanszírozási kiadások: 252.597 eFt
Kiadások összesen: 470.208 eFt
Mérleg fő összeg: 1.012.880 eFt
(előző időszak nyitóállománya növekedett az elnyert, és leutalt pályázati összegekkel, és a beruházások, felújítások aktívált értékével, melyhez hozzáadódtak a követelések, és kötelezettségek változása)

Patonai Sándor
pénzügyi előadó
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Lövészklub Csetény hírei
2018. Tavaszi versenyekről:
2018.március 10. Általános– és középiskolások Veszprém-megyei döntő, Zirc
Légpuska, légpisztoly
- Légpisztoly fiú csapat, I. hely: Ehrenberger Endre, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Kovács Kolos, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Varga Ákos, Vámbéry Á. Ált. Isk.
- Légpuska fiú csapat II.hely: Ehrenberger Endre, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Kovács Kolos, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Varga Ákos, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Egyéni verseny
- Légpisztoly: Varga Ákos II. hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Kovács Kolos III. hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Mentes Barnabás III. hely, Reguly A. Szakképző Isk.
Rakovics Andrea IV. hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Ehrenberger Endre V. hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.


Országos döntőbe jutott légpisztolyban :
Kovács Kolos, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Varga Ákos, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Mentes Barnabás, Reguly A. Szakképző Isk.
2018. május 12. Országos döntő Görgey Kupa, Ács
Légpuska
Rakovics Andrea 6. hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Varga Ákos 14.hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Kovács Kolos 15. hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Mentes Barnabás 14.hely, Reguly A. Szakképző Isk.


2018. május 13. Országos döntő Görgey Kupa, Ács
Légpisztoly
Varga Ákos 21.hely, Vámbéry Á. Ált. Isk.
Mentes Barnabás 10. hely, Reguly A. Szakképző Isk.


Gratulálunk a versenyzőinknek, további sikereket kívánunk!
Köszönjük az Önkormányzatnak és a szülőknek a támogatást!
Felkészítő, edző: Mavizer István, elnök

2018.JÚNIUSI SZÁM

www.cseteny.hu

4 ● Csetényi Hírmondó

A Csetényi Sportegyesület 2018.06.09-én tartotta hagyományos évzáró ünnepségét.
A 2017/2018-as év hosszú és változatos szezont hozott. A különböző korosztályok éves értékelései után, az ünnepségen a csapat és egyéni díjazások is megtörténtek. Ahogy azt már félévtől bizakodva vártuk, U19-es csapatunk az idei kiírásban 2-ik helyen végezve, ezüst érmet
szerzett. De a szezonban a Női csapatunk, kiváló tavaszt produkálva, a dobogó képzeletbeli
3-ik fokára állhatott fel, így megszerezve a 3-ik helyet. Az érmek átadását követően, az
egyéni díjazottjaink következtek, ahol a házi gólkirályokon kívül, U14-es korosztályig az év
játékosát is díjaztuk. Ezen kívül, idén is átadtuk a „Csetény Labdarúgásáért” díjat, melyet az
elmúlt évtized munkásságával Nagy Pál érdemelt ki.
A díjak átadása után vacsorával vendégeltük meg a megjelenteket.
Díjazottjaink:
Házi Gólkirály
Megyei I. oszt. felnőtt: Horváth Benjamin
Megyei III. oszt felnőtt:Rummel Szabolcs
Megyei I. oszt. U19: Juhász Dominik
Megyei U16: Fekete Balázs
Megyei U14: Bognár Bence
Megyei Női felnőtt: SeligánéWágenhoffer Judit

Az év játékosa:
Bíró Attila
Varga Dusán
Murai Martin
Waller Kristóf
Vas Zalán
Tárkányi Angéla

Játékosainknak, csapatainknak, szurkolóinknak a nyári szünetre jó pihenést, a felkészülési
időszakra, jó mérkőzéseket, és sérülésmentes felkészülést kívánunk!
Csetény Se vezetőség nevében
Mavizer Szilveszter Se elnöke

Csetény Se díjátadó

Csetény SE U19 ezüstérmes csapata
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Anyakönyvi Események 2018. 03.28-tól
Születés:
Tábori Sofia an: Varga Blanka
Kálmán Zsófia Villő an: Kukoda Georgina
Makó Jázmin an: Jakab Edit
Körmendi Adrián an: Vincze Alexandra
Csaplár Nátán an: György Szilvia
Kenechukwu Maja Chika an: Varga Anita
Patonai Marcell an:Varga Xénia

Haláleset
Pogonyi Tiborné sz. Renkó Krisztina
Tóth Attila
Pongrácz Gyuláné sz. Osgyán Borbála
Mavizer Imre
Kálmán Lajosné sz. Tóth Erzsébet

Szalai Sándorné
anyakönyvvezető

COOP ABC Nyitva tartása
Hétfő: 6.30 - 16.00
Kedd - Péntek: 6.30 - 18.00
Szombat: 6.30 - 12.00
Vasárnap:
ZÁRVA
Csetény Község Önkormányzatának lapja
INGYENES KIADVÁNY
Szerkesztőség: Csetény, Hunyadi u. 7.
E-mail: konyvtar@cseteny.hu Honlap: www.cseteny.hu
Tel/Fax: 016/88/485/045 Eng.: B/PHF/1929/Ve/92.
Készült 650 példányban a veszprémi Onyx Print Nyomdában

A KÖNYVTÁR a
Polgármesteri Hivatalba
költözött.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 8-18
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A hosszú, meleg nyár után, szeptemberben ismét találkoztunk. Boldogan, nagy lelkesedéssel
meséltük a nyári élményeinket. Még ezen alkalommal megterveztük a következő időszak
programjait is. Az általunk kitűzött célok mellett más egyéb eseményeken is részt vettünk.
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából Dudaron jártunk, ahol „Űzd el a magányt, a tettek
lelkesítenek” címmel kötetlen beszélgetést folytattunk. Később Oberfrank Pál a veszprémi Petőfi Színház igazgatója önálló estet tartott, melyen nagyon jól szórakoztunk.
Amikor sárga, rézszínű faleveleket sodort a szél, és még gyenge szellő is simogatta arcunkat,
kirándulni mentünk a „csetényi paradicsomba”, a Szőlőhegybe. Itt finom pörköltet fogyasztottunk megöntözve a hegy levével, majd víg nótázással zártuk a délutánt.
Októberben idősebb társaink részt vettek az Idősek napján , ahol az általános iskola tanulói és
a Bujka tánccsoport, valamint polgármesterünk köszöntötték a jelenlévőket.
Még ebben a hónapban Németh Vilmos tanár úr tartott előadást az első világháborús emlékhelyekből, megható történetekről számolt be.
Október 23-án koszorút helyeztünk el az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére állított kopjafánál.
Novemberben ismét Márton napi felvonulásra került sor falunkban. Erre az alkalomra szintén
nagy örömmel készültünk, sok finom süteményt sütöttünk az ide ellátogatók örömére.
Részt vettünk a gyertyagyújtásokon és a karácsonyi vásárra is lelkesen készültünk.
December 7-én színházban jártunk, ahol a Bob herceg című operettet néztük meg. Mindenkinek nagyon tetszett az előadás.
Az utolsó évzáró találkozásra december 20-án került sor, ahol beszámoltunk a félévben történtekről, pénzügyi helyzetünkről. Finom vacsorával, versekkel, karácsonyi énekekkel hangolódtunk az ünnepre.
Januári találkozásunkkor megterveztük a 2018.év első félévi programjait, azután a nyugdíjas
klub 2018-as költségvetését beszéltük meg.
A tél végéhez közeledve húshagyó kedden, farsangbúcsúztatót tartottunk, melyen a kisbíró
nyitotta meg a műsort, a főutcai felvonulás után fánkkal, meleg teával kínáltuk a jelenlévőket,
majd táncházzal zárult az este.
Februárban megismerkedtünk Wass Albert életével, munkásságával, felkészültünk a felolvasó
estre.
Ezen az estén a nyugdíjasok egy csoportja elénekelte „A magyarok világhimnusza” című dalt,
és néhányan felolvastak.
Március 8-án a Nőnap alkalmából nyugdíjas férfi társaink köszöntöttek bennünket verssel, virággal.
Március 15-én részt vettünk az 1848-49-es szabadságharc emlékére rendezett ünnepélyen.
Még ebben a hónapban vendégül láttuk a Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnökét és helyettesét, valamint a dudari Nyugdíjas Klub tagjait. Vendégünk volt Bolla
Rozál énekes, aki operettekkel örvendeztetett meg bennünket. Később Molnár Imre
harmónikájával gondoskodott a jó hangulatról.
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Március végén a móri Borrend látogatott Cseténybe Simon M. Veronika kezdeményezésére,
aki meghívta klubtagjainkat is. Finom süteményekkel támogattuk a találkozót, elénekeltünk
egy tavaszi dalcsokrot is. Harmónikaszó biztosította a jókedvet.
Áprilisban megünnepeltük a Költészet Napját, vendégünk volt P. Tófeji Valéria író- és költőnő,
verseket mondtak még az általános iskolai tanulói, és nyugdíjas társaink.
A hónap közepén megemlékeztünk a Gulágra elhurcoltakról. Levetítettük a „Nem jártam a
Gulágon” című dokumentumfilmet, melyben leszármazottak emlékeznek gyermek- és ifjúkorukra, hogyan érintették őket a történtek.
Április végén Veszprémben egy területi szavalóversenyre neveztünk be, ahol Molnár Imre kiváló eredményt ért el, ezért bejutott a szeptemberi országos versenyre, melyet Budapesten rendeznek meg. Ezúton is gratulálunk neki.
Májusban a kastély udvarán piknikeztünk, paprikás krumplit főztünk, amit nagyon jó étvágygyal, jó hangulatban fogyasztottunk el.
Május végén részt vettünk a csopaki Regionális Nyugdíjas Találkozón, ahol egész napos program, hajókirándulás biztosította a kikapcsolódást.
Június 4-én Trianonra emlékeztünk, a megemlékezés után koszorúztunk.
Június 5-én előadást hallgattunk „Függőségek és család” címmel.
E hónap 22-én színházban jártunk Veszprémben, ahol Rátonyi Róbert emlékére rendezett operett fesztiválon vettünk részt, nagyon szép, színvonalas előadást láttunk.
Június hónap végén zártuk a félévet, ismét vendégünk volt Bolla Rozál énekes, köszönjük,
hogy megtisztelt bennünket.
Egész évben megünnepeltük a névnapokat, melyeken virággal, verssel köszöntöttük az ünnepelteket.
Az éves programsorozatunkat egy erdélyi kirándulással zárjuk, reméljük mindenkinek kellemes élményekben lesz része.
Tisztelettel megköszönjük Csetény Község Önkormányzatának a Nyugdíjas Klub részére nyújtott támogatást!
Sok szeretettel kívánok jó pihenést, vidám nyarat és jó egészséget mindenkinek!

Nagy Lászlóné
Nyugdíjas klub vezetője
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Simon Mária Veronika festőművész
Március utolsó napján egy kellemes hangulatú, tartalmas délutánt tölthettünk
Simon M. Veronika Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas festőművész, Csetény Díszpolgára által szervezett "Bor, pálinka, művészet és a közönsége" című rendezvényen.
A vendégeket Nagy Attila polgármester úr köszöntötte, majd a csetényi óvodások adtak műsort. Díszvendégek voltak: Móri Borbarát Hölgyek, akik finom móri borokat kínáltak a rendezvény alatt, a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borlovagok, Varga László, Csetényi Pálinkamester, aki jobbnál-jobb pálinkával kóstoltatta a megjelenteket.
A rendezvényen bemutatkoztak: Simon M. Veronika és tanítványai, Nemes
Terézia, Simon G. Kata, Simon S. Terézia, Simon Károly, Hrubos Zsolt fotóművész, Kőrösi
Imre goblein művész, Enyedi Béla festő és daltulajdonos.
A műsorban felléptek: Azurák Mihály bor-vers-költő, Enyedi Béla, Nívó-díjas daltulajdonos,
Simon Katalin költő, Simon Csilla hastáncosnő. Zongorázott Hajdú Ábel és Hajdú Botond.
A délutánt a Csetényi Őszirózsa Nyugdíjasklub zárta verssel, énekléssel.
Kelemen Anita Óvodavezető egy kis füzetet adott át emlékül a művésznőnek, amiben a
csetényi óvodások rajzai vannak. A rendezvény végén lehetőség nyílt dedikáltatni Simon M.
Veronika könyveit és egy kis kötetlen beszélgetésre a részt vevő művészekkel.

Szalai-Jakab Éva
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Immáron 3. alkalommal díszítette tojásfa a Holitscher kastély parkját.
Húsvét hetében óvódásaink feltették szebbnél szebb hozott tojásaikat, és a felajánlásba kapott
gyönyörű kézzel készített díszeket. Ezúton is köszönjük mindenkinek.
Ezenkívül nagyon kreatívak voltak a Könyvtár dolgozói is hiszen egyedi ünnepi dekorációval
díszítették a faluközpontot és a parkot.

Varga Balázsné

2018. JÚNIUSI SZÁM

www.cseteny.hu

10● Csetényi Hírmondó

Június 5-én tartott előadást Farnas István, a székesfehérvári
RÉV Szenvedélybeteg– segítő Ambulancia vezetője
„ Függőségek és család” címmel.
Egy remek, információ dús előadást hallgathattak meg az érdeklődők.
Szó volt a gyerek egészséges leválásáról, a függésekről: úgy mint alkohol, tudatmódosító
vagy akár kávéfüggőség, a szeretetnyelv megtalálásának fontosságáról, és alkalmazásáról, a
szülői példa mutatásról.

Szentföldi utazás az Úr Jézus nyomában....
Ezzel a címmel tartott beszámolót Csetény szülöttje Simon István, Székesfehérvár pünkösdi
lelkésze.
Idősek és fiatalok egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták.
Végig járta Jézus keresztútját: az utolsó vacsora termét, a Golgotát, a Gecsemáné-kertet, az
Olajfák hegyét, Jeruzsálemet.
Ezt a csodálatos élményt pedig, most megosztotta velünk, gyönyörű fotókkal illusztrálva.

Varga Balázsné

2018.JÚNIUSI SZÁM

www.cseteny.hu

11 ● Csetényi Hírmondó

Elsősegélynyújtó verseny Csetényben
A 47. megyei elsősegélynyújtó verseny Csetényben került megrendezésre, melyet a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete és a Csetényi Önkormányzat közösen
szervezett.
A rendezvényt Baráth Gábor a Vöröskereszt Veszprém Megyei Igazgatója és Fekete Istvánné a Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Koordinátora, Nátrán Albin az Országos Mentőszolgálat Veszprémi Vezetője és Sludné Varga Diána alpolgármester asszony a rendezvény
fővédnöke nyitották meg.
A versenynek a Holitscher kastélypark adott otthont. 13 csapat jelentkezett a megye különböző pontjairól, 6 állomáshelyen egy-egy szituációs feladatban kellett elsősegélynyújtó tudásukat megmutatni a versenyzőknek.
A III. Béla Gimnázium csapata harmadik helyen végzett és a verseny különdíjazottjai is ők
lettek. A csapattagok csetényi tanulók voltak: Kis Blanka, Kovács Noémi, Lovas Helga és
Jakab Károly . GRATULÁLUNK!
Köszönjük a helyi Önkormányzatnak, hogy támogatta a rendezvényt és biztosították a
helyszínt .
Gavacs Zsoltné, Csetényi Vöröskereszt Vezetője

Nemzeti összetartozás napja
A trianoni békediktátum 98. évfordulóján a Vámbery Ármin Általános Iskola közreműködésével megemlékezést
tartottunk a Holitscher kastélyparkban található emlékkeresztnél.
1920. június 4-e nemzetünk egyik meghatározó tragédiája. Ezen a napon csatolták el az ország területének kétharmadát, és a magyarság egyharmada, több mint hárommillió ember a határokon kívülre került.
A határon túli magyarok újra a nemzetünk részei lettek,
amikor 2010-ben
hatályba lépett a kettős állampolgárságról szóló törvény.
Nemzeti összetartozás nélkül nincs nemzeti felemelkedés.
Végül az emlékezők 1-l koszorút helyeztek el majd elénekelték a Szózatot.
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Házhoz hoztuk a munkahelyet!
Megkezdte működését Csetényben a Balluff-Elektronika Kft.
Örömmel és megelégedéssel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Balluff-Elektronika Kft. 2018.06.25. napján megkezdte gyártó tevékenységét településünkön.
A vállalat jelenleg kábelgyártással kezdte meg csetényi működését, a nyár folyamán viszont egy több lépcsős transzfer terv szerint már az elektronikai ipar által felhasznált termékek
gyártása is megkezdődik.
A Holitscher- kastély épületében a vállalat a már meglévő helyiségek felhasználásával alakította
ki gyártóterületét. Kialakításra került a gyártócsarnok, iroda, raktár, öltözők, étkező, illetve felújított vizesblokk. Természetesen a Csetény község Önkormányzatával kötött megállapodás
alapján 2018. novemberében a csetényi gyár átadásakor az eredeti állapot visszaállításra kerül.
A jelenlegi kezdő létszámot folyamatosan töltik fel a veszprémi üzemből, illetve a már meglévő
létszámon felül, még legalább 40 fő új munkavállaló jelentkezését várják a nyár folyamán, akik
rövid, néhány hetes veszprémi betanulási időt követően már Csetényben dolgozhatnak, ezáltal
napi 1-2 óra szabadidőt megspórolva.
Az induló csapat teljes mértékben elégedett mind a munkakörülményekkel, mind pedig a Balluff
-Elektronika Kft. által tanúsított munkáltatói támogatással.
2018.06.26-án a Balluff-Elektronika Kft felső vezetése rövid tájékoztatóval egybekötött megnyitó eseményt tartott a dolgozóknak, melynek keretében Ötvös Tamás Ügyvezető Igazgató Úr
megköszönte a kezdő csapat által Veszprémben 6-9 hónapot eltöltött időt, rengeteg munkát, kitartást és türelmet, amit ebbe a sikertörténetbe belefektettek. Nélkülük ez a beruházás nem jöhetett volna létre, hiszen az általuk elsajátított tudásra épül a csetényi üzem, melynek működését a
vállalat hosszú távra tervezi, valamint létszámát, tevékenységi körét bővíteni szeretné a jövőben.
A vállalat piaci stabilitását a kiemelkedően magas színvonalú szakmai munka, a gyártott termékek minősége, -piacképessége, és a világszínvonalú kutató- fejlesztő mérnöki munka biztosítja.
Mindemellett, mint azt már az ott dolgozók is megtapasztalták, a Balluff által képviselt munkáltatói magatartás, az emberségesség, a dolgozóközpontúság, a precíz munkavégzés, és végül, de
nem utolsó sorban a rendkívül tiszta munkakörnyezet, barátságos, élhető munkahelyet biztosít.
A munkába járást Cseténybe is ingyenes buszjáratok biztosítják, az útvonalak igény szerint bővítésre kerülnek.
További információ és helyben tesztírási lehetőség a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalban.
Csatlakozzon Ön is a Balluff csetényi csapatához!

György-Nagy Renáta
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Május utolsó vasárnapja GYEREKNAP!
Nem volt ez másképp idén sem.
Igyekeztünk kicsik és nagyok kedvében járni. Elmondhatjuk, hogy sikerült.
Kora délután megkezdtük a légvár
felfújását, és megérkezett a lufis is .
Segítőknek köszönhetően gördülékenyen zajlottak a
programok: úgy mint az arcfestés , mellyel kutyává,
cicává, tigrissé változhattak a bátrak.
Aszfaltrajzversenyen mutathatták meg ügyességüket
a rajzolni szeretők
A kézműves alkotás sem maradhatott ki , úgy mint a
csillámtetoválás, hajszínezés is állandó programunk.
Népi játékok sokaságán próbálhatták ki ügyességüket
a résztvevők.
Terápiás kutyák, és a RépaRetekMogyoró Duó szórakoztatta a gyerekeket és szüleiket.
Míg a fiatalok szórakoztak, addig a helyi Őszirózsa
Nyugdíjas Klub tagjai
paprikás krumplit készítettek számukra.
Nagyon finom lett! Köszönjük
A nap zárásaként a Bujka Néptánccsoport közreműködésével közösen
kitáncoltuk a Májusfát.
Varga Balázsné
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XXI. századi körülmények várják a betegeket - Elkészült az új egészségház
Közel 70 millió forintos beruházásból sikerült felújítani Csetényben az egészségházat,
-60 millió forint Uniós forrásból és 10 millió forint Önkormányzati támogatással, melyet már évek óta várt a település lakossága. De a várakozás nem volt hiábavaló, Csetényben 2018. május 25-én egy korszerű, Európai színvonalú egészségház került átadásra.
Az ünnepséget Nagy Attila polgármester úr nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy szinte
már minden adott ahhoz, hogy Csetény egy valóban élhető falu legyen, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy néhány éve felújították az óvodát, néhány napja az ipari park
alapkő letétele is megtörtént, az iskola felújítása is hónapokon belül megkezdődik.
A teljesen új beruházás biztosítja a munkavégzéshez szükséges modern feltételeket, XXI.
századi körülményeket teremt az itt dolgozók és a betérő betegek számára – fogalmazott
az avatáson Nagy Attila polgármester úr, aki megköszönte mindazok munkáját, akik a fejlesztés sikeréhez hozzájárultak.
Az ünnepségen Ovádi Péter országgyűlési képviselő is örömét fejezte ki, hogy szinte már
haza jár Cseténybe, hisz az elmúlt időszakban megszaporodott az ünnepélyes átadások
száma.
Dr. Cziniel Szabolcs háziorvos köszönetet mondott az új épületért és azért, hogy visszakapta a hitét abban, hogy Magyarországon tud még fejlődni az egészségügy.
Az ünnepélyes átadást a helyi egyházak képviselői imádsággal és áldással zárták.
Az új egészségház komplex szolgáltatásai révén mind az idősek, mind a kisgyermekes
családok életében minőségi javulást fog eredményezni.
Kelemen Anita
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Óvodai beszámoló – Itt a nyár…
Ismét lezárunk egy tartalmas nevelési évet, szeptemberben
még csak 60-an kezdtük meg az óvodai hétköznapokat, mára
pedig már több, mint 80-an vagyunk! Ebből 5 bölcsődés korú
gyermek. A beiratkozó gyermekek száma is 20 fölött van. Májusban pedig 17 a nagycsoportos búcsúzott el a számukra kedves óvodától, néhányan legjobb barátjuktól, óvó néniktől, dajka néniktől.
Ebben az évben is sok-sok élményben volt részünk, szüreti
felvonuláson izgulhattunk, hogy kegyes lesz-e hozzánk az időjárás, de a gyermekek nem
bánták meg azt hiszem, hogy végig vonulhattunk a falu utcáin énekszóval, hogy ismét részesei lehettünk az igazi csetényi vendégszeretetnek, ezt köszönöm most mindenkinek és bízom
benne, hogy szeptemberben is számíthatok majd mindenkire.
Az iskolával közösen is több közös programunk van ilyen többek között a Márton napi lámpás felvonulás, mely novemberben színesíti a falu életét, adva egyre több gyermeknek soksok élményt. A Mikulás várás is minden évben nagy izgatottságát okoz, az idei évben táncházzal köszönthettük a Télapót. Az Adventi vásár hangulata, a közös karácsonyi hangolódás
az óvodában úgy vélem egyre közelebb hozza a családokat az óvodához, az óvoda dolgozóihoz. Fontosnak tartom, hogy egy közös cél érdekében, a gyermekekért, mindannyian összefogjuk és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. A farsangi bált ezúttal is óvoda falain belül
tartottuk nagy sikerrel. Tavasszal, együtt vártuk a nyuszit, ünnepeltük közösen március 15-ét,
a népviselet világnapját, a víz világnapját, a Föld napján együtt énekelt az egész óvoda. A nevelési év végén kirándult minden csoport,
gyermeknapot szerveztünk, a tűzoltók látogattak el hozzánk, soksok gyermek örömére. Elnézést, ha ezzel kellemetlenséget okoztunk
bárkinek is.
Bevallom nagyon igyekszünk… néha talán már túlzottan is megakarunk felelni, de mégis becsúsznak apróbb bakik hibák, melyekért
most is elnézést kérek.
Igyekszünk minden elvárásnak eleget tenni, minden hiba nélkül dolgozni, élni, de ezt tudjuk,
hogy lehetetlen, mert csak az az ember hibázik, aki dolgozik, aki tesz, tenni akar, hogy előre
jusson, akinek vannak céljai. Céljaink a jövőre nézve, 2015-ben elnyertük a ZÖLD ÓVODA
CÍMET, most meg kell majd újítanunk, kétszer pályáztunk már a KINCSES
KULTÚRÓVODA címre, mindkét alkalommal emléklappal, jutalmaztak bennünket. Megnyertük a BIZTONSÁGOS ÓVODA pályázatot, melyhez egy heti projektet fogunk majd
megvalósítani a közlekedés jegyében. Célunk még és fő feladatunk is tekintjük a tehetségek
kibontakoztatását, a tehetség ígéretek felfedezését, ehhez már regisztráltunk is, hogy tehetségműhelyeket tudjunk kialakítani. Ennek következében több kolléga kezdte meg továbbképzését, a tehetség jegyében.
Nagy vágyunk, hogy az „Így tedd rá!”- néptánc módszertani program referencia intézményévé váljunk.
Ha már múltról, és a jövőről is szó esett, had kívánjak minden gyermeknek, diáknak tartalmas szünetet, a szülőknek jó pihenést és minőségi együtt töltött időt gyermekeikkel!
Kelemen Anita
óvodavezető
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2018. június 16-án 16 nyolcadik osztályos tanulónk vett búcsút
iskolánktól.
Ünnepélyünkön Nagy Attila polgármester és Galambos Szilvia
igazgató köszöntötte a megjelenteket. A 7. és 8. osztályosok
műsora után Sludné Varga Diána alpolgármester az önkormányzat emlék kitűzőjét adta át a ballagóknak. Nyolc éves kiemelkedő tanulmányi- és közösségi munkájáért Varga Kristóf Szivárvány-díjat vehetett át.
Galambos Szilvia igazgatónő köszönte meg Kovács
Kornélia és Molnárné
Ganzler Anita Szülői munkaközösségben végzett
nyolc éves munkáját.
Iskolánk két pedagógusa, Sári Attiláné és Kovács Lajos
Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült.
Június 19-én délután Galambos Szilvia, a Vámbéry Ármin Általános Iskola igazgatónője hivatalosan is lezárta
a 2017/18-as tanévet.
Minden osztályból ajándék könyvet és oklevelet vehettek át a kiváló tanulmányi eredményt elérő diákok.
A Balluff-Elektronika Kft. „Álmaim munkahelye” című
rajzpályázata díjazottjainak Szável Krisztián HR vezető
adta át nyereményüket. Iskolánk
nevében Galambos
Szilvia igazgatónő vette át a 200.000Ft-os utalványt ,
valamint két tanuló Kuncz Ramóna Éva és Lezsák Laura is átvehették ajándékukat.
Kellemes időtöltést, élményekben dús vakációt kívánunk minden diáknak!

Szalai-Jakab Éva
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Iskolánk két kiváló pedagógusa vonult nyugdíjba
SÁRI ATTILÁNÉ
Sári Attiláné a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola tanítója, munkaközösség vezetője. 1978-ban végzett a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán.
Ebben az évben kezdte meg tanítói munkáját Csetényben, ahol máig
nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Munkáját példamutatóan végezte. Több
iskolai és közösségi program szervezője és kivitelezője volt. Az általa
tanított gyermekek a körzeti és megyei versenyeken kiemelkedően szerepeltek. Az iskolavezetésnek több évtizede tagja. Nagy munkabírással, kitartással vezette
iskolánkban az alsó tagozatos munkaközösséget. Vezetői képességei, magas szakmai elhivatottsága, a szülők körében is elismerést és megbecsülést vált ki.
A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola igazgatója a 40 év alatt végzett példamutató
munkája elismeréseként indítványozta a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását
Sári Attiláné részére.

KOVÁCS LAJOS
Kovács Lajos a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola tanára
1978-ban végzett a pécsi Janus Pannonius Tanárképző Főiskola
matematika-fizika szakán.
Első munkahelye a csetényi iskola volt, ahonnan idén ment nyugdíjba.
Az elmúlt 40 évben több generációt tanított. Komoly és határozott
kiállásával, a teljesítmény megkövetelésével és elismerésével ösztönözte tanítványait a továbbtanulásra, a sikeres folytatásra. Munkáját, emberi tartását a településen is elismerték.
Több cikluson keresztül önkormányzati képviselő, a helyi sportélet támogatója, alpolgármester volt. 2002 és 2009 között az iskolát is magába foglaló intézmény igazgatója volt.
A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola igazgatója a 40 év alatt végzett példamutató
munkája elismeréseként indítványozta a Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását
Kovács Lajos részére.
Galambos Szilvia
Vámbéry Á. Ált. Iskola igazgatónő
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Tisztelt Lakosok!
A nyár beköszöntével sok munka akad a kertben, és az összegyűjtött hulladékok esetében sokak első gondolata
lehet azok elégetése az udvarban vagy a hátsó kertben, továbbá a kerti munkákhoz alkalmazott gépi munkavégzés is. Mindkét tevékenység szabályokhoz kötött településünkön.
Gép munkák
Csetény belterületén a magánszemélyek háztartási igények kielégítéséhez végzett zajkibocsátással járó -nem kizárólag gépi – tevékenység munkanapokon reggel 7 és este 21 óra, illetve szombati napokon reggel 8 óra és este
20 óra között végezhető, egyéb időpontokban különösen vasárnapi és ünnepnapon nem végezhető, kivéve rendkívüli kárelhárítás. Fentieket a Csetény Község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete szabályozza.
Kerti zöld- és háztartási hulladék égetése
Az avar-, kerti- és háztartási hulladékok megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Ezek nyílt téri
égetésére csak legvégső esetben - vírusos, gombás, vagy egyéb fertőzéskor - kerülhet sor, de csak szeptember 1.
és május 30. között, megfelelő légköri viszonyok esetén, keddi és szombati napokon 14:00-18:00 óra közötti időszakban. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. (Az égetésre vonatkozó szabályokat az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2015 (V.28.) Képviselő-testületi rendelet tartalmazza.
Kérem, hogy minden égetés előtt tájékozódjon a www.katasztrofavedelem.hu honlapon az aktuális tűzgyújtási
tilalomról, mert égetni az országos általános tűzgyújtási tilalom idején a megjelölt időpontokban sem engedélyezett.

Hivatalunk az elmúlt években jelentős változáson esett át, mind személyügyi, mind szakmai változások tekintetében. 2017. január 1-től hivatalunknál is bevezetésre került az ASP rendszer, mely először az adó-; illetve a gazdálkodási szakrendszereket érintette. 2018. január 1-től pedig már az összes szakrendszert ASP-n keresztül kellett
elindítani ( hagyaték, irat, ipar-kereskedelem, IVK).
Az új rendszerek bevezetése nagy kihívás elé állította a köztisztviselőket, hiszen a napi feladatok mellett oktatásra , vizsgákra jártak a kollégák.
Azonban ezeket az akadályokat leküzdve 2018. májusában önkormányzatunk először pályázhatott a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására”, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium írt ki, azoknak az önkormányzatoknak, ahol az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen határidőre, valós tartalommal teljesítették. A
pályázatról döntés még nem született.
Hivatalunkban ezen felül jelenleg 2 fő jár államháztartási mérlegképes könyvelő képzésre, valamint 2 fő jár anyakönyvvezető képzésre. Továbbképzési terveinket köztisztviselőink minden évben teljesítik.
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Csetény
Szápár
Hétfő: 7.30.-16.00
Kedd: ügyfélfogadási szünnap
7.30-16.00
Szerda: 7.30.-16.00
Csütörtök: ügyfélfogadási szünnap
7.30-16.00
Péntek: 7.30.-13.30
Ebédszünet: 12.00-12.30
Azonban az ASP rendszernek köszönhetően a lakosság ( amennyiben rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel) már
interneten: a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon is tudja ügyeit intézni.
dr. Molnár Máté
jegyző
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