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Orgoványi Anikó: Szüret
Körte pottyan, dió koppan,
alma mosolyog a fáról,
mogyoró roppan, szőlő csusszan,
csurran a must a pohárból.
Szusszan a szilva,
rottyan a nedve,
megfőtt a lekvár,
kend a kenyérre!
Hamm!

A tartalomból…
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Kedves Csetényi Lakosok,
Elmúlt 4 éve, hogy a választók bizalmának köszönhetően a képviselő testület és
polgármester megkezdhette a közös munkát. Mivel, ez a ciklus 1 évvel tovább
tart, mint az eddig megszokott ciklusok, úgy gondolom
szükséges beszámolni tevékenységünkről. Gyorsan elment ez az idő, rengeteg változás történt az életünkben,
akár rendeletek terén, akár életünket kiszolgáló infrastruktúra terén. A testület minden változást azzal a tudattal kezdeményezett, hogy összességében jobbá, élhetőbbé tegyük
településünket. Az építmény adóval (5/2016 – III.16)
kapcsolatos rendelet kihirdetésének másnapján a lakosság
72%-a elzavarta volna a testületet, mert nem volt egyértelmű mindenkinek a rendelet célja - hogy az üres ingatlanok
élettel töltődjenek meg ismét. De mára talán, mindenki,
aki ellene is volt a rendeletnek beláthatja, hogy a településnek szüksége volt egy ilyen szigorú intézkedésre, hiszen az addig üresen álló és néhol gondozatlan házak mára élettel töltődtek meg és kedves, új szomszédokat üdvözölhetünk környezetünkben. A rendelet kis mértékben
hozzá járult ahhoz is, hogy az óvodában ma már több,
mint 80 gyermek legyen naponta és Szápáron a bölcsőde
is elindulhasson - mivel az ide költöző családok többnyire
kiskorú gyermekekkel érkeztek. Érdemes lenne megkérdezni az ide érkezőket, hogy miért Csetényt választották,
és hogy érzik magukat most, megérte a változás? Az építmény adó bevezetéséhez hasonló rendeletünk a zajvédelem helyi szabályozásáról (12/2017 – VII.13) szóló rendeletünk volt, melynek legfőbb célja, hogy mindenkinek legyen legalább egy olyan napja hetente, ami a pihenésé és
a családé, amikor pihenni tud és nem zavarja a közeli környezetében működő gépek hangja. Be kell látni, hogy bár
csökkenő számban, de a mai napig előfordul, hogy vasárnap elindul egy-egy gép rövid időre, de azt követően, hamar abba is marad. A szabályt sértők mindig felteszik a
kérdést mikor meglátogatom Őket, hogy ma nem lehet?
Folyt.köv.
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Folytatás az 1.oldalról
És tájékoztatnak, arról, hogy nekik csak ma van idejük….., de ilyenkor kérem meg őket arra,
hogy kapcsolják ki a gépet és hallgassuk együtt hol szól még eszköz. És csodálkozunk rajta
közösen, hogy máshol senkinek nem jutott eszébe vasárnap füvet vágni, vagy éppen fát vágni.
Eddig nem fordult elő, hogy 2x ugyanarra a helyre vissza kellett volna menni. Talán fény az
alagút végén, hogy beismerjük, a vasárnap legyen a pihenésé és a csendé. Az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésének szabályairól (7/2015 – V. 28) szóló rendeletünk is hasonló utat járt be, mint a zajvédelmi rendeletünk, de mára tudjuk, hogy kedd és szombat kivételével a frissen mosott ruhát nyugodtan száríthatjuk az udvaron, mert füst nem veszélyezteti azokat. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének (6/2017 - V.04) megalkotása sem szólt másról,
csupán arról, hogy a rendezvények környezetében élők pihenését támogatni tudjuk. A lakosság
nagy része semmit nem érzett a péntek, szombat esti felfordulásból, de az üzletek közelében
élők annál többet. Mára sikerült mindenkinek belátnia, hogy a rendeletre szükség volt, hiszen
megszűntek a balhék a falu közepén, és a reggelig tartó állandó ordibálások is. Sokat bírált
döntés volt még a Hunyadi, József Attila utcának és a Keszthelyi köznek a forgalmi rendjének
megváltoztatása és a Kastély kapu bezárása is, de akár a temetőbe gépjárművel történő behajtás korlátozása és a kóbor kutyák elszállítását célzó gyepmesteri szolgáltatás megrendelése is.
A felsorolt rendeletek és változások betartása és betartatása teszi lehetővé számunkra, hogy
jobban érezhessük magunkat településünkön.
Természetesen az elmúlt 4 év nem csak arról szólt, hogy korlátok közé szorítsuk az itt élőket,
hanem nagyon sokat dolgoztunk azon is, hogy megállítsuk az elvándorlást és fejlesszük az infrastruktúrát. Település üzemeltetés szempontjából fontos döntés volt a 100% önkormányzati
tulajdonban lévő Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft létrehozása, melyben dolgozó kollégáink az
év minden napján azért tevékenykednek, hogy a falu tiszta, gondozott és biztonságos legyen. A
vállalkozás tulajdonában lévő eszközök, autók, gépek, értéke már meghaladja a 20 M Ft-ot,
ezek az eszközök teszik lehetővé számunkra, hogy valamennyi üzemeltetéssel kapcsolatos
munkát, saját magunk tudjuk elvégezni és ne külső vállalkozásokat vonjunk be a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
Az elvándorlás megállításának egyik fontos eleme, hogy legjobb tudásunk szerint pályázzunk
és nyerjünk. Célzottan, olyan pályázatokat nyújtottunk be a közös hivatal dolgozóival együtt,
melyek a nevelési infrastruktúránk fejlesztését teszik lehetővé. További pályázatainkkal az
egészségügyi infrastruktúrát kívántuk rendbe tenni és a munkahely teremtésben szerettünk volna élen járni. Amikor minden meglesz, utána a ráfordulunk a turizmusra és a bevételeinknek
köszönhetően elkezdjük a csapadék vizek, járdák és utak fejlesztését is. Az elnyert források
összesen 2014-2018 között meghaladják a 669 M Ft-ot. Az önkormányzat a források mellé saját erőt is biztosít melynek összege több, mint 133 M Ft lesz.
Az EU-s források mellett az önkormányzat végrehajt további saját forrásból fejlesztéseket is
(közvilágítást épített a temetőhöz, felújít ravatalozót, épít járdát, javít utakat, virágosít) és növeli a település vagyonát vásárlásokkal, mint például iparterület, egyéb föld terület vagy a
Sörkert.
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Fontos megemlíteni, hogy az elmúlt 4 évben az önkormányzat kifizetett további 47 M Ft támogatást a következőkre: születési támogatás, civil szervezetek támogatása, egyházak támogatása, temetési segély, első lakáshoz jutók támogatása, szociális tűzifa támogatása, egyéb támogatások.
Egy ábra, ami összefoglalja gazdasági teljesítményünket:

A településen 2014 óta nemcsak gazdasági fejlődés tapasztalható, hanem az elérhető szolgáltatások is szépen növekszenek, hiszen tudunk már járni pilatesre, néptáncra, edzőterembe, nyugdíjas klubba, baba-mama klubba, de továbbra is igénybe tudjuk venni a műfüves focipályát,
csatlakozhatunk a galambász egyesülethez, az íjászokhoz, de akár a lövész klubhoz is. Nem
lehet panaszunk arra sem, hogy nincs mit csinálni, de amennyiben a gyermekeinket akarjuk
kirángatni az internet elől, akkor ott van a CSE-TÉNY projektünk, aminek köszönhetően többek között megismerhetjük az Erasmus programokat is (bővebb tájékoztatást az utolsó oldalakon találja). Ezen felül a lebonyolított rendezvényeink látogatottsága is növekszik, egyre többen látogatnak ki egy-egy megemlékezésre vagy a gyermeknapra, gyümölcsíííz napra, vagy
akár az adventi ünnepségre is. Bízunk benne, hogy a tendencia a jövőben sem változik.
Elmúlt 4 év a ciklusból, sok mindent megéltünk már, mondták egyesek, hogy jól csináljuk, és
jó a vezetőnk, de ugyanazok mondták már az ellenkezőjét is, de nekünk akik a településért
dolgoznak nem a mostra kell figyelnünk, hanem a döntéseinket úgy kell meghozni, hogy a település 15-20 év múlva is stabil és biztonságos legyen. Ebből a ciklusból van még további 1
év, de ahhoz, hogy az eredményeink hosszú távon fenntarthatóak legyenek szükség van még
további 4 évre. Mert, egy kultúra változás nem megy végbe 2-3 év alatt, ahhoz 8-10 évre van
szükség, nekünk Csetényieknek büszkének kell lennünk arra, hogy itt élünk és arra, ahogy
élünk! Hajrá Csetény!
Nagy Attila polgármester

2018.OKTÓBERI SZÁM

www.cseteny.hu

4 ● Csetényi Hírmondó

Július 13-15 között került megrendezésre a
III. Nyári GyümölCSÍZ Napok programsorozata.
Péntektől vasárnapig kicsik és nagyok, fiatalok
és idősek egyaránt szórakozhattak, mindenki talált számára megfelelő kikapcsolódást.
Pénteken Nagy Attila polgármester nyitotta meg
a három napos fesztivált. Ezen a napon az Alma
együttes szórakoztatta a kicsiket, majd bárki
megkóstolhatta a befőző-versenyre nevezett
szörpöket, lekvárokat, befőtteket. Este fellépett
az Irigy Hónaljmirigy, majd Retro Discoban mulathattak a bulizni vágyók.
A szombat reggel sportversenyekkel indult, mint
pl. lövészet, íjászat, futóverseny, focikupa. A focipályán a Balluff Elektronikai Kft. jóvoltából
légvárvilág fogadta a gyerekeket. Ebéd előtt kezdetét vette a főzőverseny, 16+1 csapat mérte öszsze főzőtudományát. Délután kézműves foglalkozás, egészség sarok, eredményhirdetések,
majd Meseszínház, Foky, Bódi Barbara és Kádár
Szabolcs, Dred és Doris , végül a Koktél együttes utcabálja várta az érdeklődőket.
Vasárnap délután focimeccs, kisvasút - a gyerekek örömére, néptánc-, mazsorett– és hip-hop
csoportok mutatkoztak be. Később jött Szép
Bence humorista, Raul és Ábrahám fellépése,
majd zárásként a Lord együttes koncertje és a
tűzijáték.
Köszönjük a támogatóknak, valamint a lakosságnak , hogy ellátogattak a programokra!
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Az idei évben is csatlakoztunk az Európai Mobilitási héthez, amelynek keretében az alábbi programok valósultak
meg:

Iskolásoknak
Kalandozópark - extrém biciklik, triciklik
Retro játékok délutánja
Lovas kocsi Taxi
Rendőrségi előadás - „Mi fán terem a szabályos
közlekedés?”
Kresz teszt - „Otthontól az iskoláig”


Óvodásoknak
Kresz-suli

A Mobilitási hét keretében kiírt rajzpályázat „Milyen
számodra az ideális utca és tér?” nyertesei:
I.hely: Kottyán Sára 4.osztály
II. hely: György Zsófia 4.osztály
III.hely: Dobos Tímea 3.osztály
Különdíj: Galát Zita
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Az idei évben is, mint azt már megszoktuk, községünk képviseletében Vörös József és lánya, Tamara indult a Nemzeti Vágtán.
Jocó az előfutamból sajnos nem jutott tovább, de Tamarának jól sikerült az előfutam,így ő
részt vehetett a vasárnapi Kishuszár döntőben, ahol 4. helyezést ért el Büszke nevű lovával.
Gratulálunk mindkettőjüknek a kitartó munkájukhoz és az elért eredményükhöz!
A Vágta ideje alatt Bakonyszentkirály-Csetény-Porva-Zirc közös standot állított fel, ahol a
településekre jellemző tárgyakat, eszközöket, öltözéket állítottak ki, amiket ki is lehetett
próbálni, úgy mint a mosóteknőt, a kukorica morzsolást, káposztadöngölést.
Ezenkívül a Vágta korzó színpadán is bemutatkozhattak településünk gyöngyszemei, köztük a Bujka néptánccsoport tánccal, és Balogh Krisztofer népdallal.
Köszönjük mindenkinek, aki településüket képviselte!
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Csetényben ismét a mulatságé volt a főszerep

Szeptember végén a csetényiek ismét szüreti felvonulásra készültek. Több héten át folyt a
szervezés, mire megkezdődött a szüret, a jó időnek köszönhetően a pincékben már forr a jó
kis csetényi bor.
Amíg egyik héten ragyogó őszi napsütés van, a következő héten pedig lóg az eső lába, pedig
a csetényiek mindent megtettek annak érdekében, hogy elűzzék a rossz időt, madárijesztőket
állítottak.
Nem volt Csetényben olyan utca ahol ne lett volna viccesebbnél- viccesebb madárijesztő. A
csetényi családok nagyon kreatívak és jobbnál - jobb alkotások készültek, a csetényi óvoda
pályázati felhívásban tette közzé, hogy díszítsék együtt a lakosok a falu utcáit. Nagy öröm
az, hogy évről évre több bábu fakasztja mosolyra a Cseténybe tévedett turistákat, átutazó forgalmat.
A faluban élőket és más falvakból érkező lovasokat az eső sem ijesztette meg, a tervezett
időben elkezdődött a felvonulás, melyet az óvodások műsora és a helyi Bujka Néptánccsoport nyitott meg. Majd állomásról- állomásra járva vidám táncház szórakoztatta a vendégeket. Minden állomáson roskadásig tele asztal fogadta a felvonulókat. Az estét nagyon jó hangulatú jótékonysági bál zárta, melyet az óvoda dolgozói és a Szülői Munkaközösség szervezett.
A falu összefogásból ismét jelesre vizsgázott.
Köszönöm ezt nektek!
Kelemen Anita
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A kisbíró szövege
Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
Hogy elérkezett a szüreti felvonulás napja!
Pattanjon hát mindenki ümögbe, gatyába,
S induljon el hamar a felvonulásra!
Három éve már, hogy így találkozunk,
Hogy az Úrnak a terményekért hálát adhatunk!
Köszönjük is ezt az Esperes úrnak,
Hogy imáinkat ő közvetíti az Úrnak!
Mi történt az elmúlt esztendőben?
Vegyük szépen számba e kis köszöntőben.
Októberben köszöntöttük a szépkorúakat,
Finom falatokkal, pompás italokkal,
Unokák zenéltek, táncoltak, daloltak,
A nyugdíjasoknak könnyeik potyogtak.
Márton napra készült sok kis lámpás,
Hízott szárnyasokra ez nem hozott áldást,
A jó libasült mellé megcsurrant az új bor,
S az iskola bálon rúghattuk már a port.
Decemberben itt volt újra a Mikulás,
Kicsiknek, nagyoknak újabb szórakozás,
Készültünk adventre, gyújtottuk a gyertyát,
És megrendeztük most is az adventi vásárt.
Híres emberek élnek itt Csetényben,
Egyre-másra láthatjuk őket a tévében.
Kis Toszkánának hírnevet hoztak,
Bamakó rallyn meg vígan szánkóztak!
A tavaszra várva újabb mulatságban
Mulatott a falu a Nőnapi bálban,
Sportkör, Vöröskereszt, a Katolikusok,
Aki csak tehette mulatságba hívott.
Volt is ok örömre, hiszen ilyen szinten
Kevés ember gyógyul, mint Csetényben.
Az egészségháznak a csodájára járnak,
Az egész megyében nem találni párját.
Beköltözött Balluff most már a kastélyba,
Így munkába menni már csak egy kis séta,
Nemsokára pedig a falunak végén,
Elkészül a gyár is november elején.
Megnyílt a bölcsőde, igaz még csak mini,
Így Szápárra járhat 5 csetényi pici,

Cserébe kapunk mi bőven ovisokat,
És szaporítja Szápár az iskolásokat.
Az óvodában olyan sok a gyerek,
Gondolkodni kell már, hogy csináljunk helyet.
Hova ültessük és hova fektessük,
A rengeteg lurkót hogyan neveljük.
Szépülni fog hamarosan iskola és kastély,
Hálásak vagyunk a sok támogatásért.
Hiszen ha a falu szépül is és épül,
A csetényi ember is jobb kedvre derül!
Gyereknap, Falunap, idén is szuper volt,
Sztárok léptek színpadra, az idő is jó volt!
A sok jó programnak se szeri, se száma,
Aki jobbat akar, költözzön el Vácra!
Az idei vágta is sok izgalmat hozott,
Hisz előtte Tami Pesten brillírozott,
Most is bekerültek Büszkével a döntőbe,
Büszkék vagyunk Tami! Országos 4. hely!
Este várunk mindenkit a szüreti mulatságba,
Adakozzunk bőven az óvoda javára!
Csapra a hordókat, igyunk a jó borból,
Érezzük jól magunkat, feledjük a gondot
Szerző: Nagy Tiborné
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Október 23-án a Vámbéry Ármin Általános Iskola diákjai felejthetetlen műsorral emlékeztek
meg 1956 hőseiről. Felkészítő tanáruk Somogyiné Lugosi Márta.
A megemlékezés után fáklyákkal közösen vonult át a közönség a kastélynál lévő kopjafához,
ahol a csetényi intézmények, egyesületek (Csetény Község Önkormányzata, Vámbéry Ármin
Általános Iskola, Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde, Bujka Kulturális Egyesület, Csetény SE,
Lövészklub, Őszirózsa Nyugdíjasklub, Csetényi Hagyományőrző Íjászegyesület, Vöröskereszt, Fidesz Csetényi Szervezete) koszorúzással zárták az ünnepet.
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a
bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap,
mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi
is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”
John F. Kennedy (1960)
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Őszi betegségek – mire készüljünk fel?
Nyár végeztével, ahogyan közeledik a hűvös idő, bizony nem nehéz megfázni –
még nincs hideg, de már meleg sem. Az őszi betegségek ilyenkor könnyen felütik a
fejüket, enyhébbektől a komolyabbakig.
Becsapós idő jellemzi a nyárutót és az ősz beköszöntét. Az ember hajlamos könnyebben öltözni, noha már hűvös szelek fújhatnak, s egyre nő a csapadék esélye. Felnőttek és gyerekek egyformán megfázhatnak, lecsaphatnak rájuk az őszi betegségek,
ám – mint ahogyan az a szülők számára biztosan ismerős -, a lurkókra jellemzőbb,
hogy a bölcsődéből, óvodai közösségből hazahozzák az elkapott vírust.
Persze átragasztják anyára és apára is. A felső légúti hurutok az első számú őszi betegségnek számítanak. Tüsszögünk, köhögünk, folyik az orrunk. Mivel fertőző a betegség, nagyon fontos, hogy a gyermekeket idejekorán megtanítsuk arra: mindig tegye a szája elé a kezét, ha tüsszög, köhög, vagy azt egy zsebkendőbe tegye! Csökkentsük a fertőzés esélyét, amennyire lehet! A megfelelő higiénia szintén elengedhetetlen az efféle problémák elkerülésében. Gyermek és felnőtt egyaránt mosson gyakran
kezet, főleg ha fújta az orrát vagy köhögött.
A meghűléses, megfázásos betegségek ellen egy módon tudunk védekezni még: ha az
időjárásnak megfelelően öltözünk. A legcélszerűbb rétegesen, így a melegebb és a
hidegebb idő sem foghat ki rajtunk.
Jellemzően őszi betegség a bárányhimlő – mely általában a gyermekek körében okoz
járványt, de ha a szülő, a felnőtt hozzátartozó nem volt himlős kicsiként, most is elkaphatja. Sőt, a betegség lefolyása is komolyabb. Aki nem esett át annak idején bárányhimlőn, annak nem árt vakcinát felveni, megelőzésképpen.
Nem kíméli a levélhullás időszaka azokat, akik allergiától szenvednek. Ősszel még
nem virágzott el minden, ami problémát okozhat, a parlagfű sem, példának okáért. Augusztus és október között az egyik legfőbb allergia-okozó „elemében van”, de a
fekete üröm is, amely szeptember folyamán szórja a polleneket – hogy csak a két legfontosabbak emeljük ki.
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A fejtetvesség tünetei
Viszkető fejbőr, a fejbőr állandó vakargatása.
Vörösség és kiütés a fejbőrön.
Fehér szemcsék a hajszálon, főleg a fülek mögött és a nyak hátsó felszínén, melyeket kézzel nem lehet lesöpörni. Ezek a serkék. A serkék
simák és fénylők, csak úgy távolíthatók el, ha fésűvel lehúzzuk a hajszál
végéről.

A fejtetvesség kiváltó okai
A fejbőrt tetvek árasztják el. A tetvek vérszívás útján táplálkoznak,
és eközben olyan anyagokat választanak ki, amelyek allergiás bőrreakciót és erős viszketést okoznak.
A tetvek lerakják a petéket (serkéket), a fehér szemcsék odaragadnak a hajszálhoz, amelyekből kb. 1 héten belül kelnek ki a tetvek. A tetvek másznak vagy ugrálnak a fejbőrön
és ritkán láthatók. A fejtetvek könnyedén átterjednek emberről - emberre a fejek szoros
érintkezése révén, széktámlák, fésűk, kefék, hajjal kapcsolatos tárgyak, törölközők útján.

Mit tehet Ön fejtetvesség esetén
Használjon fejtetvesség elleni sampont vagy oldatot, hogy elpusztítsa az élő, kifejlődött tetveket! Ismételje meg a kezelést 1 hét múlva, hogy elpusztítsa az újonnan kikelt tetveket (a serkék
ugyanis nem érzékenyek a fejtetvesség elleni samponnal, illetve oldattal szemben)!
Mossa meg a haját a szokásos módon! Ezután az oldatot mélyen dörzsölje bele a hajba és a
fejbőrbe! Ne menjen az oldat a szemébe! Fésülje ki a hajat és szárítsa meg! 24 óra múlva újra
mossa meg a haját! Alaposan szárítsa meg, és sűrű fésűvel távolítson el minden elpusztult tetűt
és serkét!
Ellenőrizze a család többi tagjának a fejbőrét is, és ha szükséges, kezelje!
Keresse fel orvosát, ha bakteriális fertőzése van (láz, kelések a fejbőrön vagy gennyes váladék)!

A fejtetvesség megelőzése
Fésűk, kefék, hajjal kapcsolatos tárgyak fertőtlenítése fertőtlenítő hatású oldattal történő lemosással.
Minden törülközőt, ruhát, ágyneműt, fejtámlát fedő huzatot meleg, szappanos vízzel mosson
le, és használjon meleg vasalót valamennyi serke elpusztítására! Ezeket vegytisztítással is lehet kezelni.
Kalapok, sapkák és kabátok vegytisztítása.
Kerülje a fésűk, kefék, hajjal kapcsolatos tárgyak és kalapok közös használatát!

2018. OKTÓBERI SZÁM

www.cseteny.hu

12 ● Csetényi Hírmondó

A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 39 tanulója 3 kísérő pedagógussal 2018. szeptember 9-től 13-ig tanulmányi kiránduláson vett részt Erdélyben –ez az újságban egy rövid kis
hír, amit mindenki elolvas, tudomásul vesz, majd tovább lapoz.
De nekünk, akik ott voltunk, nemcsak ennyit jelent, hanem ennél sokkal többet. Mi, valamenynyien pontosan ugyanazokra a hangulatokra, hangokra, ízekre, érzésekre, emlékekre gondolunk e mondat olvasásakor. Igen, ugyanazokra, mert együtt éltük át őket.
Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudtuk sikeres volt a pályázat, - amit Galambos Szilvia
igazgatónő és Sári Attila készített elő,- kezdetét vette a lázas készülődés a nagy útra.
Somogyiné Lugosi Márta irányításával előzetes feladatként erdélyi kirándulásunk helyszíneihez köthető mondákból és történelmi tényekből készültek fel a diákok. A két előkészítő órán
pedig a határon túli magyarságról, és Erdély történelméről hallhattak tőle értékes információkat a tanulók.
2018. szeptember 09-én reggel 6 órakor kezdetét vette egy olyan utazás, ami mindenki számára egy életre szóló, örök emlék marad.
Első állomásunk Nagyvárad volt, ahol csatlakozott hozzánk Moldvai Szász Tünde, idegenvezetőnk, akivel a barokk városnegyedet, a Székesegyházat, a palotát és a Kanonok-sort néztük
meg. Továbbfolytatva utunkat, a Bakony lankáihoz szokott szemünk csodálattal tekintett Erdély kapujaként emlegetett Királyhágóról elénk táruló hegyek vonulataira.
Kolozsvárra érkezve Szent Mihály templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, Bocskai
István szülőházát néztük meg. Mátyás király szobánál koszorút helyeztünk el. Felelevenítettük
Mátyás király és a kolozsvári bíró legendáját és a kapcsolódó népmesét.
582 km magunk mögött tudva érkeztünk meg Magyarlónára, ahol a szállás elfoglalását követően rendkívül finom és bőséges vacsorával vártak bennünket szállásadóink. A csorbaleves
mindenki kedvencévé vált.
Másnap reggel a Tordai-hasadék „meghódításával” indítottuk napunkat. A hasadékhoz közeledve a patakban Szent László pénze után kutattunk. A hasadék bejáratánál a hozzá fűződő legendát ismerhettük meg tanulóink tolmácsolásában, majd elindult a fantasztikus túra. A sziklákon felkapaszkodva, függőhidakon átkelve, a meredek sziklafalon drótkötélbe kapaszkodva
értük el a túloldalt. A fölénk magasodó hegyóriások látványa lenyűgöző volt, az élmény pedig
felejthetetlen marad mindenki számára.
A mai napon megtekintettük még Európa egyik legnagyobb sótartalékával bíró parajdi sóbányát, majd Korondon Ilyés Vészti Mihály Fazekasházábantettünk látogatást. Szállásunk
Csíkcsomortánon volt.
A harmadik nap is bővelkedett élményekben, csodálatos természeti képződmények ejtettek
ámulatba bennünket; először a Gyilkos-tó, aztán pedig a Békás-szoros hatalmas sziklaszirtjei.
Güdücön házi készítésű ételekkel várták éhes kis csapatunkat. A finomságok elfogyasztása
után egy kis túrát tettünk a fölénk magasodó hegy tetejére, majd elindultunk Mádéfalvára, ahol
a madéfalvi vérengzésre emlékeztünk, és koszorút helyeztünk el az emlékműnél.
Csíksomlyón a búcsú kialakulásának hagyományáról hallhattunk legendát.
Fergeteges hangulatú táncházzal zártuk napunkat Csíkcsomortánban a Csíkpálfalvi Ferenc Általános Iskola tanulóival.
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Kirándulásunk 4. napján látogatást tettünk Keresden a Bethlen-kastélynál, melyet a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány vett meg és újít fel. A várkapitány elbeszéléséből megismerhettük a
kastély szomorú történetét. Gyulafehérváron a székesegyházat kerestük fel, ahol János Zsigmond fejedelemhez, Fráter Györgyhöz tartozó legendákat ismertünk meg.
A dévai vár meglátogatása során az ismert balladát idézzük fel.
Erdélyi kirándulásunk utolsó napján a dévai kolostor lakóiról, az ott folyó életről hallhattunk
megrázó tájékoztatást. Ott került sor az itthon összegyűjtött tárgyi és pénzadományok átadására. A felajánlásokat ezúton is szeretnénk megköszönni minden adományozónak!
Dévát elhagyva Vajdahunyad várába látogattunk, ahol megtudtuk, hogy a legendák szerint
minek is köszönhette Hunyadi János, hogy kisnemesi származása ellenére Zsigmond király
felemelte, és végül Magyarország kormányzója lett.
Erdélyi utunk utolsó állomása Arad volt, ahol megemlékeztünk az
aradi vértanúkról és koszorút helyeztünk el az emlékhelyen.
S ahogy mondani szokás: ez a program nem jött volna létre ha…
Ez a projekt a Határtalanul! program keretében a HAT-18-01-1005
pályázatban nyerttámogatás révén valósulhatott meg. A programunk
címe: Legendák és mondák útján - Tanulmányi kirándulás Erdélyben,
az elnyert összeg: 2.336.200 Ft, melyet útiköltségre, szállásra, étkezésre, belépődíjakra, utasbiztosításra, koszorúra fordítottunk.
E mellett lényeges az emberi tényező is: a programban résztvevő gyerekek és felnőttek. Köszönetet szeretnék mondani a gyerekeknek, amiért olyan sokszor büszkék lehettünk arra,
hogy ők a mi gyerekeink. Felkészülésük kifogásolhatatlan volt, érdeklődők, együttműködők
és fegyelmezettek voltak.
Szeretném megköszönni Galambos Szilvia igazgatónőnek és Sári Attilának, hogy munkájukkal megteremtették annak lehetőségét, hogy megismerjük ezt a kis csodát; Erdélyt.
Végül két kollégámnak Somogyiné Lugosi Mártának és Földesi Lászlónak köszönöm, hogy
most is jó csapatként, egymást erősítve tudtunk együtt dolgozni, és szép élményekkel gazdagíthattuk a ránk bízott gyerekeket.
A sok élmény mellett fontosnak tartom megemlíteni az EMBEREKET, akikkel ott találkoztunk.
Őszinte, tiszta szívből jövő szeretetük, kedvességük, alázatosságuk, segítőkészségük, rajongásuk értünk „belsőmagyarországi”(ezt a szót ők használták) emberekért hitet adott arra,
hogy talán nem hal ki az egymás iránti szeretet és tisztelet ebben az elgépiesedett, felgyorsult
világban sem.
Somogyi Katalin
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Mini - bölcsőde nyílt Szápáron, ismét gazdagabbak lettünk egy intézménnyel

Nagy öröm volt sokak számára, hogy szeptember elejétől elindulhatott Szápáron a mini – bölcsőde.
A régi óvoda épületében, de teljesen új funkcióval indult a kicsiny gyermekek ellátása. Természetesen, mint
minden kezdet, sok izgalmat és kihívást jelentett a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka számára.
Mindenki tudja, aki kisgyermeket nevelt, vagy most nevel, hogy egy 2 év körüli kis csemetének a biztonsági
zónája a szülei, a családja, a közvetlen megszokott környezete. Ebből a biztonságot jelentő környezetből kell a kisgyermekeknek kilépni, a bölcsődének viszont egy ilyen biztonságos és kellemes környezetet kell biztosítani.
A beszoktatás talán a legnagyobb kihívás. Azért, hogy ez gördülékenyen menjen minden családnál látogatást tettünk, akinek a gyermeke a bölcsődébe fog járni. A személyes beszélgetések
sokat segítettek a gyermekek beszoktatásánál. Beigazolódott, hogy ahol vannak nagyobb testvérek, azoknál a
gyerekeknél könnyebb a beilleszkedés. Az egyedüli
gyermekeknek nagyobb feladat az új környezet és az új
társak megismerése, elfogadása. A beszoktatási idő is ezt
a célt szolgálta, hogy fokozatosan ismerjék meg a környezetet és a társakat. Az anyukák egyre kevesebb időt
töltöttek közösen gyermekeikkel, míg elérkezett az a pillanat, amikor reggel elköszönnek egymástól és délután
ismét találkoznak.
A bölcsődében a gyermekek koruknak megfelelően kialakított napirend szerint töltik napjaikat.
Ez nagyon fontos, már ilyen kicsi gyermekeknél is, hiszen az életük későbbi szakaszában is
egyfajta rend szerint kell élniük.
Nagy öröm, hogy a hét fős kis csoport egyre inkább megszokja az új környezetet, a társakat és
a napirendet. Sok még a teendő, de az indulás reménykeltő és biztató.

Kondacs Gáborné
Kisgyermekgondozó
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Apám halálának 50. évfordulója
2017 húsvétján levélben megkeresett Németh Vilmos csetényi
tanár, hogy Apám halálának 50. évfordulójára megemlékezést
szervezne. Megható volt számomra, hogy ennyi év után fölidézhetjük kedves emlékét. A többszöri levélváltás során kialakítottuk a végleges programot.
Dr. Hernádi Mihály orvost és a Népjóléti Minisztérium közegészségügyi főfelügyelőjét 1949. július 29-én B-listázta
Ratkó Anna, akkori népjóléti miniszter. (A B-lista alapján az
általuk ádáz ellenségnek kikiáltott köztisztviselőket és közalkalmazottakat azonnali hatállyal kirúgták a munkahelyükről,
azzal a fenyegetéssel megtoldva, hogy attól számított három
hónapon belül kötelesek elhelyezkedni, különben eljárás alá
vonják őket.)
A lejárat előtt hat nappal, 1949. október 23-án foglalta el a körzeti orvosi állást Csetényben, egyidejűleg bányaorvos lett Dudaron 1954-ig. Körzete: Csetény, Szápár,
Jásd, Csőszpuszta és Tés, az ország legmagasabban fekvő községe. 1967. június 12én bekövetkezett haláláig lelkiismeretesen ápolta betegeit, biztatva őket a nehéz politikai helyzet elviselésére is.
A megemlékezés 2017. június 11-én vasárnap délelőtt a csetényi kápolnában emlékmisével kezdődött, ahol hosszú évek során együtt ministráltunk (akkor még latinul).
A temetőben elsőként fölolvastam Apám általam írt életrajzát, majd elmondtam a halála éjszakáján írt Utolsó nyakkendőkötés című versemet. Ezután a szervező által
meghívott Magyar Atlétikai Szövetség, a Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar Vöröskereszt képviselői következtek. (Az elsőben alelnök, a másodikban elnökségi, a
harmadikban választmányi tag volt.)
A beszédek végeztével érdekes fordulat vette kezdetét. Németh Vilmos tanár fölszólította a hallgatóságot, ha valaki még óhajt valamit mondani, lépjen elő a sírhoz.
Szalai Pál (fölöttem járt 2–3 évvel az iskolában) el-elcsukló hangon idézte föl Apám
áldozatos tevékenységét, majd végül egy általam sem ismert esetet mesélt el.
Csetényből a néhány kilométeres csordaút vezetett a Páskomra, ami kiadós esők idején percek alatt sártengerré változott. Az út felénél régebben három házat építettek,
ami Háromház néven lett a falu egyik tájneve. Ide hívták beteghez, akihez késedelem
nélkül elindult a zuhogó esőben. A sár dagasztása közben még a kalucsnija is lejött a
lábáról. Ekkor leült egy fűcsomóra, levette a cipőjét, a zokniját, és így folytatta az útját tovább mezítláb. Ezt az esetet még nem hallottam róla. (Csak úgy felötlött bennem
a költői kérdés: vajon hány orvos tenne meg ilyet manapság? Szerintem akkor se sokan tették volna meg. Manapság pedig…)
Németh Vilmos Tanár Úr! A család nevében is nagyon köszönöm áldozatos szervezőmunkádat. Köszönöm Nagy Attila polgármesternek, hogy a kastélyban szeretetszolgálat keretében vendégelte meg az emlékezőket, és az önkormányzatnak azt, hogy Csetény egészségügyéért posztumusz kitüntetést adományoztak Apámnak. Köszönöm a
csetényiek máig nem múló, emléklét megtartó szeretetét. Béke poraira!
Dr. Hernádi László Mihály
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Születés:
Kelemen Jázmin an: Dömötör Alexandra Bettina
Baldauf Vince an: Lukács Zsófia
Paulin Kristóf an: Tárkányi Valéria
Lázár Laura an: Hege Noémi
Házasság:
Hegedüs Balázs és Gallai Melinda
Márkus Janet és Szalai Attila (Nagy Attila polgármester közreműködésével )
Kovács András és Wittner Erika
Gasparics Anett és Puchingr Richárd
Máté Enikő Tímea és Melhardt Sándor
Varga Alexandra és Vörös Péter Pál
Haláleset:
Ellmann Rudolf Sándor
Pongrácz Dénes
Véber Zoltánné sz: Nagy Julianna
Nagy Gábor
Molnár Dénes

Ebben az évben a településen történt fejlesztések miatt, valamint a kastély foglaltsága miatt
vacsorával ugyan nem, de ajándékcsomaggal minden szépkorúnak kedveskedett az önkormányzat. Tartalmazta az alapvető élelmiszereket, édességeket, bort. A csomagokat október
2.felében osztottuk ki.
Településünk két legidősebb tagját Hege Mihálynét (képen - született: Varga Ilona
1926.11.08.) és Tóth Károlyt (született: 1928.10.17.) köszöntötte Nagy Attila polgármester és
dr. Molnár Máté jegyző.
Kívánunk mindenkinek hosszú, boldog életet, jó egészséget!

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
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Ebben az évben 7.alkalommal, támogatóink segítségével sikerült táborba vinni 15 gyermeket. Ez a mai modern világban igazi kihívás, nehéz a gyerekeket kiszakítani a számítógépek,
tabletek, telefonok „rabságából”.
Íme egy kis élménybeszámoló Tompa Tünde Vöröskeresztes önkéntes tollából:
„Végre elérkezett a várva várt nap. Elkezdődött a
nyári Vöröskeresztes táborozás.
Izgatottan indultunk el Rédére, fél-egy óra alatt
oda is értünk. Egyszerre érkeztünk meg a többiekkel, nagyon boldogok voltunk, hogy újra találkozhattunk egymással. Nekiálltunk felállítani a sátrakat, amivel hamar végeztünk. A táborvezető tájékoztatást tartott a tábor szabályairól. Este sokáig
beszélgettünk, nevetgéltünk.
Másnap reggel egy nagyon kedves csacsi hangjára
ébredtünk. Megreggeliztünk és sportversenyt rendeztünk, ami nagyon jól sikerült. Nagyon élvezték
a gyerekek a játékokat. Kellemesen elfáradtunk,
jóízűen megettük az ebédet. Délután medencéztünk egy jó nagyot. Később elmentünk sétálni a
parkba, majd a táborhelyre visszaérve megettük a
finom vacsorát. Lefekvés előtt vicceket és meséket
mondtunk egymásnak, jókat kacagtunk. Éjszaka
kipihentük az egész napi fáradalmakat.
A táborozás többi napja is hasonlóan telt el a friss levegőn. Sütöttünk szalonnát jó kis lila
hagymával, labdáztunk, festettünk és a játszótéren játszottunk. Lehetőségünk volt a szabad
terepen a sakkozásra, és a malmozásra is.
Az utolsó estén tábortüzet raktunk és mulatós zenére roptuk a táncot. Sajnos nagyon hamar
elmúlt az idő, véget ért a táborozás.
Mindenki sok élménnyel tért haza. Nagyon-nagyon várjuk a következő évi nyári táborozást!”
Köszönet Szeles Lászlónénak és a támogatóknak!

Gavacs Zsoltné

Tisztelt Lakosság!
Kérjük Önöket, hogy november 1-4 között a temető területére gépjárművel ne hajtsanak be!
A biztonsági szolgálat csak indokolt esetben, mozgáskorlátozott kártyával rendelkezőket
enged behajtani!
Köszönjük!

2018. OKTÓBERI SZÁM

18● Csetényi Hírmondó

III.Nyári GyümölCSÍZ Napok
LÖVÉSZET - LÉGPUSKA 10 m
A rendezvényen 37 fő vett részt.
Eredmények (Oklevél+Érem):


Női: 1.hely: Mavizer Erzsébet Csetény
2.hely: Mavizer Andrea Csetény
3.hely: Bierbaumné Varga Marianna Csetény



Férfi: 1.hely: Mavizer Szilveszter Csetény
2.hely: Mavizer Barnabás Csetény
3.hely: Enyingi István Csetény



Ifjúsági Lány: 1.hely: Rakovics Andrea Csetény
2.hely: Stókinga Katalin Székesfehérvár



Ifjúsági Fiú: 1.hely: Mentes Barnabás Csetény
2.hely: Kovács Kolos Csetény
3.hely: Varga Ákos Csetény

Ezen felül a 4-6. helyezettig oklevelet kaptak.


Női: 4.hely: Gavacs Georgina Csetény
5.hely: Gavacs Ivett Csetény
6.hely: Boros Katalin Csíkcsomortán



Férfi: 4.hely: Kurucz Mihály Dudar
5.hely: Kovács András Veszprém
6.hely: Székely László Csíkcsomortán



Ifjúsági Fiú: 4.hely: Csizmadia János Csetény
5.hely: Veres Gábor Bodajk
6.hely: Ehrenberger Endre Szápár

A verseny után főzőversenyen vett részt a Lövészklub,
ahol 3.helyet értünk el a bakonyi Sobri Jóska betyárpörkölttel. Köszönet az önkormányzatnak az alapanyagért, a
segítőknek, az elkészítésben résztvevőknek: Gavacs
Zsoltnak, Mavizer Istvánnak, Fazekas Gusztávnak, valamint a versenyző fiúknak: Varga Ákosnak és Mentes
Barnabásnak.

www.cseteny.hu
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2018.évben Internetes versenyen veszünk részt, légpisztoly és légpuska számokban.
Az országos verseny 2. fordulója után vagyunk, ami összesen 6 fordulóból áll.
Jelenlegei állás:
Légpisztoly 40 lövés Kovács Kolos 35.hely
20 lövés Varga Ákos 6.hely
Ehrenberger Endre 7.hely
Rakovics Andrea 8.hely
Légpuska 20 lövés Rakovics Andrea 56.hely
Kovács Kolos 61.hely
Varga Ákos 64.hely
Ehrenberger Endre 66.hely
A sok versenyző között légpuskában a középmezőnyben, légpisztolyban az élbolyban vannak a
csetényi versenyzők! Gratulálunk!
Mavizer István
elnök
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Kedves szurkolók és sportbarátok!
A 2018.08.12-ével kezdetét vette a 2018/2019-es bajnoki szezon! Engedjék, engedjétek meg, hogy egyesületünk életében bekövetkezett változásokról tájékoztatást nyújtsak.
A nyári időszakban nem csak a felnőtt csapatnál, de az utánpótlás korosztályú csapatainknál mind személyi mind pedig játékos változások történtek.
Megyei I. osztályú felnőtt csapatunk vezetőedző feladatait júliustól Veress Botond vette át. A felnőtt csapatból távozók: Kiss Sándor, Kiss Csaba, Tálos Gergő, Tálos Dávid, Mits Roland, Horváth
Benjamin, Kottyán Bálint, Fenyvesi Máté, Nagy László, Vincze Gábor, Ganzler Balázs..
A megmaradt játékosok mellé, olyan játékosokat próbáltunk igazolni, akik megfelelnek a hosszú
távú elképzeléseinknek, fiatalok, és segíteni tudják egyesületünket, hogy még hosszú évek múlva
is a megyei I. osztályú bajnokságban tudjunk szerepelni. Ezen felül a helyi, Csetényi játékosok újra beépítése, valamint a helyi fiatalok folyamatos beépítése is a hosszú távú elképzeléseink között
szerepelt.
Érkezők: Megye III. osztályú csapatunkból: Nagy Emil, Peng Márton, Jakab Tamás és Varga Dusán ( ők ketten az ősszel kettős játékengedéllyel játszanak), Komenda Bence ( ifiből), Pavelka Béla, Márton Zsolt, Sipos Martin, Tordai Ferenc, Pilka Roland, Bánfalvi Balázs, Takács Dávid, Kazári Gábor,Kazári Péter, Kakas József és visszatérőnk Jakab Milán. Tudjuk, hogy egy teljesen új
társaság összekovácsolódásához idő kell, ezért kértük is a szurkolóink biztatását és türelmét! A sérülések és eltiltások miatt, az eddig lejátszott 8 forduló alatt, még sajnos mindig nem sikerült azonos kezdő 11-el pályára lépnünk,de a játékosok lelkesedésének köszönhetően, az eredményesség
kezdetét vette.
U19-es csapatunknál is óriási változás következett be, a csapat gerince igazából Zircre távozott,
így a felnőtt csapat összerakását követően egy újabb kihívással kellett szembenéznünk, de mára
tisztázódott, kik fogják alkotni a jövő U19-es csapatát. Sikerült ide is vidékről igazolni, valamint
olyan helyi labdarúgókat bevonni,akik korábban valamiért felhagytak a labdarúgással. A szabályzatnak megfelelően a 2000-es és annál fiatalabb U-19 es korosztályú labdarúgóinknak, lehetőséget biztosítva a felnőtt mérkőzéseken való tapasztalat szerzésre, hétvégente a jövőben a Megyei
III. osztályú csapatban is játéklehetőséget biztosítunk, fejlődésük érdekében.
És végül az edzői stábnál bekövetkezett változásokról, egy pár gondolat. Kottyán Bálint, Nagy
László és Murai Péter edző kollegák távozását követően, a megfelelő edzők kiválasztása is megtörtént.
Megyei I.osztály felnőtt: Veress Botond
U19: Pavelka Béla
U16: Komenda Bence
U13: Jakab Richárd
U11: Márton Zsolt
U7/U9: Pucsek István ,és segítői Melhart János, Jakabné Varga Katalin.
Kapusedző: Valler Balázs
A bajnokságok elindulása után, minden korosztályunk, az általa előírt bajnokságban, tornákon
részt vett, létszámhiányos kiállás nélkül, valamint a Bozsik rendszerben nevezett csapataink novembertől, futsal mérkőzéseken is részt fognak venni .
Minden újonnan érkezett és távozott edzőnek és játékosnak sikeres évet, sérülésmentes szezont és
sok sikert kívánunk!
Csetény SE elnöksége nevében: Mavizer Szilveszter elnök.
HAJRÁ CSETÉNY!!!
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Kedves csetényiek!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a Betonból
Erdőbe címet viselő nyári napközis tábor, immáron 3. alkalommal. Az
eredeti tervek szerint a tábort az önkormányzat az Erzsébet-program
pályázatának segítségével igyekezett megrendezni, azonban sajnos az elbírálásnál a pályázatunk nem nyert.
A lendületet azonban ez sem törte meg, így idén is olyan programokat és játékokat igyekeztünk
a jelentkező gyerekek számára szervezni, mellyel tartalmasan, és vidám hangulatban telhetett az
egy hetes tábor.
A tábor helyszínében idén változás történt, a törzshelyünk ezúttal
Szápáron volt, a Művelődési Házban. Ameddig csak lehetett, a
gyerekekkel igyekeztünk több időt a szabadban tölteni, így a játékokat is ennek megfelelően választottuk ki. Az augusztus végi időjárás megkímélt minket az esőtől, cserébe kaptunk jó adag napsütést.
A tábor ideje alatt a gyerekek a közös játékokon felül csapatokban is összemérhették tudásukat
és ügyességüket. A három csapatot még a tábor első napján „alapította” a résztvevő több mint 30
gyermek Csetényből és Szápárról, külön menetlevéllel.
A CBA-varázs csapat, a Csipetsakál csapat, és a Sivatagi Gyöngyfűzér Sárkányok csapat minden tagja szorgalmasan dolgozott a csapatvetélkedők folyamán. A tábor során a különböző játékokon kívül idén a szápári horgásztó partján is rendeztünk egy kincskeresést, és a mesedélután
során a Lorax című filmet is megnéztük.
Remélem, hogy minden résztvevő jól érezte magát ez alatt a szűk egy hét
alatt, és jövőre mindenkivel újra találkozhatunk. Jövőre újra nekivágunk az
Erzsébet-program pályázatainak, így már várhatóan májusban szükség lesz
a résztvevők szüleinek nyilatkozatára. Időben értesíteni fogjuk a szülőket a
pályázat adta lehetőségekről, és a várható programokról!
Végezetül pedig szeretném megköszönni a segítséget a programok végrehajtásában a tábor során segítőimnek, Kohus Lászlónénak, György Eszternek, Tóth Rékának és Varga Fanninak, nélkülük bizonyára nem sikerült
volna ez a hét!
A jövő évi táborig tartalmas tanévet kívánok a gyerekeknek, ne feledjétek,
jövő nyáron újra találkozhatunk, és újra elutazhatunk a Betonból Erdőbe!
Barcza László
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