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Majtényi Erik:  A tavasz 
 

Csipkés rüggyel, 
madárfüttyel 
köszön rám, 
köszön rád, 
s majd egy reggel, 
ha víg kedvvel 
jól megráz egy 
almafát, 
és a fáról, 
minden ágról 
szirmok fellege havaz, 
földön-égen 
csodaszépen 
tündöklik fel a tavasz.  

A tartalomból… 
 
 Költségvetés 
 Kulturális élet Cse-

tényben 
 Sporteredmények 
 Anyakönyvi hírek 
 Tájékoztató hírek 
 Óvodai , Iskolai 

beiratkozás 
 Interjú Baráth Ve-

ronika - csetényi 
íróval 

 

Folytatjuk! 
 

Tisztelt Csetényiek! 
„ A világ nem vár ránk. Halad tovább, és elvárja tőlünk, hogy mi is vele együtt halad-
junk” – E. K. Blair 
Ez az idézet tökéletesen összefoglalja a településen zajló folyamatokat, melyek 2014-ben 
indultak. De mint mindig, most is meg kell említenem, hogy azért indulhattak meg a fo-
lyamatok, mert az előző testületek anyagilag stabil önkormányzati környezetet bíztak 
ránk, így volt lehetőségünk az elhanyagolt infrastruktúránk fejlesztésén gondolkozni. 
2015-ben Gavacs Zsolt képviselő tár sam Petőfi Sándor tól a Föltámadott a tenger  
című verséből idézett, amikor összefoglalta az önkormányzat 1 éves munkáját. Azóta el-
telt ismét 2 év és a sok munka mellett nincs is időnk azon gondolkodni, hogy eddig mi-
lyen fejlesztéseket valósítottunk meg, de ha vissza tekintünk emlékeinkben, akkor talán 
még halványan él az ötszögletű iskolai focipálya, az iskola előtti parkoló, a Hunyadi utca 
burkolata, a 2 csoportos óvoda, az óvoda és konyha infrastrukturális állapota, a kastély 
folyamatos beázása, a használhatatlan Táncsics utca járda…stb.  Talán állíthatjuk, hogy 
az elmúlt 3 évben megvalósult fejlesztések egy önkormányzati ciklusra is elegendők, de 
NEM CSETÉNYBEN! Idézhetnék klasszikusokat, hogy mi kellett ahhoz, hogy Folytatni 
tudjuk a fejlesztéseket, de röviden elég annyi, hogy a munka iránti alázat és a tenni akarás 
is pont elég ahhoz, hogy Csetényben a 2018-2019-es évben olyan fejlesztések valósulhas-
sanak meg, melyek szolgálják az itt élők mindennapjait. Szemmel is jól látható már, hogy 
megújul az egészségház   
(április vége fele használatba is tudja venni a Lakosság már az új szolgáltatásokkal 
együtt), április végén, május elején elkezdődik az iparterület fejlesztése, júliusban elkez-
dődik a ravatalozó felújítása, szeptemberben a Petőfi utcában építünk járdát, november-
ben a kastély rekonstrukcióit szeretnénk megkezdeni, majd 2019-ben elkezdődik 3315 
folyóméter csapadékvíz elvezető árok építése (Rákóczi utca, Bem utca, Táncsics utca, 
Deák utca, plusz önkormányzati forrásból a József Attila utca) és 2019 májusban a hivatal 
felújítása is megkezdődik.Az iskola teljeskörű felújításának folyamata megkezdődött, és a 
tervek szerint 2020-ig a megvalósítás is befejeződik. A pályázatok megírásában és elnye-
résében köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzati dolgozóknak, képviselőknek 
és a külső partnereinknek egyaránt. A teljesség igénye nélkül köszönöm munkáját és tá-
mogatását Kelemen Évának, Sári Attilának, Patonai Sándornak, Nagy-Boros Tündének, 
dr. Cziniel Szabolcsnak, Csetény Község Képviselő testületének, Pál Attilának 
(EuropaUniversitas Kft.) AditusZrt dolgozóinak és Óvádi Péternek, aki valós képviselőnk 
volt 2015 óta.   
A felsorolt fejlesztések bármilyen településen, városban megállnák a helyüket. A lakos-
ságtól ezúton is előre elnézést szeretnék kérni, mert a következő időszakban tényleg min-
den megváltozik a településen az építkezések miatt, de higyjék el nekem, mindent azért 
teszünk, hogy még jobb legyen itt élni és szeressenek itt élni! Kérem türelmüket, megérté-
süket és támogatásukat, hogy a megkezdett munkát lehetőségünk legyen közösen végig 
csinálni és befejezni. 
 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok! 
 

    Üdvözlettel:   Nagy Attila 
        polgármester 
 



 

 

KÖLTSÉGVETÉS A 2018. ÉVBEN 
 

Csetény Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2018. február 14-én tartott 
testületi ülésén fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, amely 4/2018. 
(II.14.) szám alatt került be rendeleteink közé. 
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége az Alaptörvényben szabályozott, mely-
nek 32. cikk (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat a helyi köz-
ügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak 
alapján önállóan gazdálkodik. A költségvetés összeállításának jogszabályi alapja az 
államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, melyek meghatároz-
zák a költségvetési rendelet tartalmi elemeit. 
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege945.626.000 Ft. 
A főösszeg egyik tétele a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 
34.625.000 Ft, melyet mint székhely önkormányzat, Csetény költségvetésébe kell 
beépíteni. 
A bevételek közül a legjelentősebb az állami támogatások aránya ami 165.165.000 Ft, 
mely magában foglalja a kötelező önkormányzati feladatok után kapott támogatáso-
kat, így például a hivatal működésének, a köznevelési feladatok ellátásának támogatá-
sát. A bevételek második legnagyobb csoportját a közhatalmi bevételek (adók) képe-
zik, melyből 56.812.000 Ft bevételt terveztünk, ezen belül a legmagasabb az iparűzési 
adó összege (48.000.000 Ft). 
A 2018. évre tervezett kiadások valamennyi, az Önkormányzat által ellátott feladatra 
kiterjednek, így szerepel például a zöldterület kezelés, az igazgatási tevékenység, a 
közvilágítás, szociális- és gyermekétkeztetés, közoktatásként az óvodai működés, köz-
séggazdálkodás, a védőnői, család- és gyermekjóléti feladatok, a szociális pénzbeli és 
természetbeni ellátások, támogatások, a közfoglalkoztatás, a közművelődési tevékeny-
ség. 
A kiadások között kiemelendő, hogy a Képviselő- testület az idei évre 55.224.000 Ft 
tartalékot tervezett. 
Fontos kiemelnünk, hogy az idei költségvetésünk nagy részét képezik a beruházások, 
fejlesztések, amely a településünk fejlődésének egyik biztosítékát jelenti. 
Az Ipari park fejlesztésére 143.467.000 Ft, a Ravatalozó felújítására hűtő vásárlásra és 
vizes blokk kialakításra6.447.119Ft, Járdaépítésre3.392.881 Ft, Egészségház-
ra44.395.000Ft, a Kastély felújítását is ér intő tur izmus fejlesztésre 167.514.000 
Ft, az Önkormányzati Hivatal épületének felújítására 31.455.000 Ft összegben 
tervezett 2018. évben a Képviselő -testület. 
 

 

              dr. Molnár Máté 
                       jegyző 
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2018. február  4-én a IV. Katolikus Bált tartottuk a csetényi Ho-
litscher kastélyban. 
Nem tudjuk elégszer megköszönni Csetény községnek, hogy évről 
évre vendégül látnak minket.  Köszönjük a Bakonynánáról, Dudarról, 
Csetényből, Szápárról, Bakonycsernyéről érkező fellépőknek, köztük 
a csetényi Bujka néptánc csoportnak. Köszönjük a csetényi híveknek 
azon összefogását, ami lehetővé tette a bál létrejöttét, Panyi Balázs-
nak a zenét és hangosítást, Pethő Eszternek a bál megszervezését. 
Köszönjük Istenünk, hogy létrejöhetett a IV. Csetényi Katolikus Bál. 
A sok produkció, előadás, játék, verseny, tombola, büfé, tánc és vi-
dámság forgatagából egyetlen egyet emelnék ki: a csetényi és szápári 
hittanosok közös előadását, amelynek címe: „Katolikus Híradó Cse-

tény-Szápár”. Ebben az előadásban arra törekedtünk, hogy egy tv híradó keretein belül elevenítsük fel az elmúlt évek 
hittantáboraiban megélt humoros eseményeket. 

Volt két műsorvezetőnk: Erős Dorina és Szellő Benjámin, helyszíni tudósítók, saját szignálunk és minden, ami 
egy híradóhoz kell. Sokat dolgoztunk ezen a produkción. Volt, hogy a csetényiekkel mentünk Szápárra próbálni de 
volt, hogy a szápáriak jöttek Cseténybe. Mindenki kitartóan próbált, próbált, és próbált… 

Az előadás után közvetlenül mondta egy csetényi hölgy: ebből a műsorból az látszik, hogy már van története a 
táboroknak. Hát igen, most már története van a hittan táboroknak, most már az lenne a furcsa, ha nem lennének… 
Istennek hála! 

Február 17-én, szombaton szerveztek a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói számára továbbképzést Balatonal-
mádiban. Egyik hitoktatótársam (aki nem a zirci kerületben szolgál) azzal jött oda hozzám, hogy látta a videót, ami a 
IV. Csetényi Katolikus Bálról felkerült az internetre. Nagyon tetszett neki az egész, de legjobban a „Katolikus Híradó 
Csetény-Szápár”. Ilyen messzire eljutott a Csetényi Katolikus Bál és benne a „Katolikus Híradó Csetény-Szápár” 
híre! 

 Kedves csetényi és szápári gyerekek! Nagyon ügyesek vagytok! Büszkék vagyunk rátok! Ilyen gyerekekben és 
felnőttekben telik kedve az Úr Jézusnak! Ilyenekben, akik messze viszik az Ő örömhírét! 

 Csak így tovább! 
   Tell Nándor hitoktató 

Immár tizenegyedik alkalommal köszöntötték egymást a határokat eltüntető szépirodalmi ünnepen a magyar összefogás 
és a magyar szellemiség megerősítésének jegyében szerte a világon az irodalmat szeretők 58 helyszínen, közöttük Cse-
tény harmadik alkalommal csatlakozott e jeles naphoz, melyet 2018.02.23.-án 18,00 kezdettel indítottak a szervezők.  
Csetényben évről- évre egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez.  

Az estet Csetényi Református Kórus a Himnusszal nyitotta meg, majd ezt követően néhány ismert dallal kedvesked-
tek a részvevőknek. A 20 részvevő verseket, novellákat, meséket, regény részleteket, intelmeket ol-
vasott fel, melyeket rövid filmvetítés és a csetényi Őszirózsa Nyugdíjasklub éneke tett színesebbé.  

A szervezők a részvételt emléklappal és könyvjelzővel köszönték meg.  
A nap üzenete mindannyiunk számára:  

Őrizzük azt a hatalmas értéket, melyet őseink hagyták ránk, a MAGYAR HAGYATÉKOT! 

Egyre többen tudjuk, mekkora erő, bölcsesség és szeretet árad az őseink által követett évköri rend-
ből, ünnepeinkből, népszokásainkból, népművészetünkből, népmeséinkből, népzenéinkből, táncainkból, nyelvünkből.  

Őrizzük együtt magyar hagyatékot! 

Kelemen Anita 
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A csetényi Lövészklub 2017. évi hírei 
 

Sikeres évet zárt 2017 évben a Lövészklub. 

A regionális Görgey kupában sikerült országos versenyre jutni 2 tanulónak. Melyet Ács városban ren-

deztek, légpuskában. 

A következő versenyen a megyei döntőt általános és középiskolások vívták Zircen. Légpisztoly ver-

senyszámban 2 tanulónak sikerült továbbjutni az országos versenyre, amit Komáromban tartottak. 

A falunapi lövészeten 33 versenyző mérette meg magát légpuska számban. 

Októberben a diákolimpia megyei döntőjén a  

Légpisztoly Csapat 1 helyezést,a 

Légpuska Csapat 3. helyezést ért el 

Ezúton is gratulálunk a versenyzőknek! 

Köszönet a támogatóinknak: 

A Csetényi Önkormányzatnak, a Szülőknek és a Tagoknak. 
 

           Mavizer István 
            elnök 
 

Idei eredményeink 
 

2018.02.24. Görgey kupa regionális verseny Zirc 
 

Középiskolások:    Mentes Barnabás  Légpuska  3.hely 
      Csizmadia János  Légpuska  4.hely 
 

Vámbéry Ármin Általános Iskola:  
       Rakovics Andrea   Légpuska  2.hely 
       Varga Ákos    Légpuska  2.hely 
       Kovács Kolos   Légpuska  3.hely 
       Ehrenberger Endre  Légpuska  4.hely 
 

Csapat:  Kovács Kolos 
   Ehrenberger Endre 
  Varga Ákos Légpuska  1.helyezés 
 

Ácson megrendezésre kerülő Országos Döntőbe jutottak,  
egyéni érmeseink: 
  Rakovics Andrea 
  Kovács Kolos  
  Mentes Barnabás  
  Varga Ákos 

 

 
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 

Mavizer István 
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2018. január 1-től 
 

Születés: 
 Varga Flóra   an: Karner Valéria 
 Melhart Vajk an: Gotterhart Alíz 
 Lezsák Jázmin an: Hege Diána 
 Vörös Péter Alex an: Varga Alexandra  
 Jakab Dorka an: Németh Gabriella 
 
Házasság: 
 Hegedüs Tamás és Kaufmann Bernadett 

 Sinka Imre és Varga Ágnes 
   Bierbaum Ádám és Varga Marianna  
 
Haláleset: 
  Jakab Emilné sz. Andrási Zsuzsanna 
 Pongrácz Lajos 
 Csizmadia Lászlóné sz. Molnár Zsuzsanna 
 Lott Lászlóné sz. Dávid Etelka  

 
Szalai Sándorné anyakönyvezető 
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Ping-pong: a hét bármely napján,  
 a könyvtár nyitvatartási  
 idejében 
 
 
Aerobik: kedd, 18.00 -tól  
 Wittmann Rita vezetésével 
 
 
Néptánc: kedd, 17.30-tól  
 Kreutz Károly koreográfussal  
 és Nagy- Boros Tünde  
 vezetésével 
 
 
Pilates: szerda, 18.00-tól  
 Spanberger Zsuzsa  
 vezetésével 
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Csetény Polgárai! 

 

A tavasz 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. 

 

Gépi munkák 

Csetény belterületén a magánszemélyek háztartási igények kielégítéséhez végzett zajkibo-
csátással járó -nem kizárólag gépi – tevékenység munkanapokon reggel 7 és este 21 óra, il-
letve szombati napokon reggel 8 óra és este 20 óra között végezhető, egyéb időpontokban 
különösen vasárnapi és ünnepnapon nem végezhető, kivéve rendkívüli kárelhárítás. Fentie-
ket a Csetény Község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017. (VII.13.) önkor-
mányzati rendelete szabályozza. 

 

Kerti zöld- és háztartási hulladék égetése 

Az avar-, kerti- és háztartási hulladékok megsemmisítése elsősorban komposztálással történ-
het. Ezek nyílt téri égetésére csak legvégső esetben - vírusos, gombás, vagy egyéb fertőzés-
kor - 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 megfe-
lelően 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. 
        
          dr. Molnár Máté 
          Jegyző 

Tisztelt Érdeklődők! 
 

Csetény Község Önkormányzata Képviselő -testülete a 14/2018. (III.07.) számú határozatában úgy- 
döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, természetben a 8417 Csetény, Törekvés u. 22. (598 
hrsz.) szám alatti ingatlant - ismert nevén fogorvosi” lakás – nyílt pályázat útján értékesíteni kívánja. 
Ajánlataikat 2018. április 13-ig tehetik meg ( előre egyeztetett időpontban helyszíni bejárást biztosí-
tunk). 
Az ingatlan becsült értéke 9.300.000 Ft. 
Információ: 06/88/485-014 vagy a 06/20/385-06-31 telefonszámon. 
 

  Tisztelettel: 
        dr. Molnár Máté 
        Jegyző 

 

http://www.katasztrofavedelem.hu
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Egykoron és napjainkban is farsang egyik jellegzetessége a 
bálok, mulatozások voltak, ugyanakkor a farsanghoz jelentős 
vallási ünnep nem kapcsolódik, hiedelmeken és babonákon 
alapul.  
Az immáron hagyománnyá vált farsang farki téltemetést idén 
harmadik alkalommal tartottuk meg.  
Húshagyókedden délután jó nagy vendégsereg gyűlt össze a 
Holitscher-kastély előtt, hogy együtt búcsúztassuk a telet. Volt 
ott minden zajkeltő eszköz, kereplő, fazék levesmerővel, no 
meg Illés – a gonosz telet ábrázoló szalmabábú— is készen 
állt „utolsó útjára”.  

A farsangi menet a kisbíró kö-
szöntésével kezdődött.  

Ezután a népes vendégsereg 
hangoskodással, énekléssel vo-
nult végig az utcán, majd vissza 
érkezve a kastélyhoz „sirató 
asszonyok” elevenítették fel 
Illés valódi személyiségét.  

A siratást tánc követte, mely-
ben a Bujkások egy felcsíki táncrenddel táncolták 
körbe Illést.  
A rendezvény zárásaként az Őszirózsa nyugdíjas-
klub jóvoltából mindenkit vendégül láttunk egy kis 
fánkra és mindenféle farsangi finomságra.  

A jó hangulat fokozásaként táncházba invitáltuk a táncoslábúakat. 
Az idei farsangbúcsúztató szövegét a székelyföldi Alsósófalva hagyományaiból 
merítettük. 
Köszönet minden kis finom morzsáért, segítségért, részvételért, és támogatásért.  

              
 Nagy-Boros Tünde 
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Akire büszkék lehetünk: Baráth Veronika író 
 
A Magyar Kultúra Napja közeledtével, számomra nem volt kérdés, hogy meghívjalak, 
ráadásul  első könyved is nemrég jelent meg. 
 
Mesélj kicsit magadról! 
Miután Csetényből kirepültem Veszprémben, a Lovassy László Gimnáziumban érettségiz-
tem. A Pannon Egyetemen végeztem el a Kémia alapszakot, majd Pécsen tanultam to-
vább orvosi biotechnológián. Diplomázás után költöztem Budapestre a vőlegényemmel, 
jelenleg az ELTE Biokémia tanszékén dolgozom, és mellette persze írok. 
Mióta írsz? 

Mesékkel már általános iskolás koromban is próbálkoztam, de “komolyabban” a középiskolában kezdtem 
bele. Akkor még novellákat írtam, az ottani írókörnek voltam aktív tagja. Érettségi után négy hosszú évig egy 
betűt sem írtam. 
Aztán megismerkedtem az Aranymosás pályázattal, ez ösztönzött, hogy újra tollat ragadjak. A Felvont vi-
torlák első fejezetei 2015 augusztusában születtek, és 2016 decemberében küldtem be az írást a kiadónak. 
Tanulmányaid során ki volt rád hatással, tanár, diák, írók, költők? 
Töti nénivel, aki általános iskolában volt magyartanárom szívesen beszélgetnék egyszer. Rengeteg nyelvtan-
versenyre vitt, szelíd szigorral tanított a helyesírásra, helyes nyelvhasználatra. Egészen addig nem értékeltem 
ezt a tudást, míg íróvá nem váltam. A szerkesztők, írótársak legtöbbször a “nyelvi szintemet” dicsérik − ez 
tulajdonképpen a szókincs, helyesírás, nyelvi gördülékenység stb. Sokan keményen dolgoznak, hogy 
fejlesszék a nyelvhasználatukat, én gyerekkoromban megkaptam a sziklaszilárd alapokat. 
De sokan voltak még: osztályfőnököm Farkas Zsolt, Sári Kati tanár néni, Lugosi Márta tanárnő stb. majd a 
középiskolában is rengetegen, akik egyszerűen csak hittek bennem akkor is, amikor én nem tudtam hinni 
saját magamban. 
Kik a kedvenc alkotóid a magyar, illetve a 
világirodalomban? 
Három könyv van, ami mindig is kedvencem volt és lesz: 
Madách Imre: Az ember tragédiája (akárhányszor újraol-
vasom, mindig elgondolkoztat), Charlotte Brontë: Jane Eyre 
(számomra a legőszintébb szerelem-ábrázolás) és J. R. R. 
Tolkien: A Gyűrűk Ura (az első könyv, amit alvás helyett is 
olvastam). 
Költők közül Adyt szeretem leginkább. Mai zsánerirodalomból 
pedig Moskát Anitát emelném ki − ő volt a szerkesztőm, és 
maga is író. Eddig két könyve jelent meg, a Bábel fiai és a 
Horgonyhely, mindkettő zseniális. 
Vannak-e előtanulmányaid, vagy ösztönös alkotónak 
vallod magad? 
Az igazság szerintem mindig valahol a kettő között van. Ami-
kor a fantasy világom történelmét alakítom, akkor pl. egyre 
többször érzem úgy, hogy nem én találom ki a dolgokat, csak 
felfedezem. A szereplők egyre inkább élő személynek tűnnek, 
saját akarattal, akik nem biztos, hogy épp azt szeretnék ten-
ni, amit én eredetileg elterveztem. De mindez nem azt jelenti, hogy valami képzelgő csodabogár vagyok, 
egyszerűen csak annak a jele, hogy jól dolgoztam, a felépített regény logikus. 
Bár van Magyarországon jó írástechnika tanfolyam, én még nem jártam egyre sem. Mégsem mondanám, 
hogy egyáltalán nem tanultam az írás technikai részét: könyveket elemeztem, ingyenes blogokon kerestem 
információkat az írásról, sokat gyakoroltam stb. Mondhatni, magántanulóként fejlesztettem magamat. Aztán 
később a szerkesztőmtől is sokat tanultam. 
Ami “ösztönösen” jön, az még egy formátlan valami. Az írás annak művészete, hogy az élményt a szavainkkal 
át is adjuk az olvasónak –ennek pedig megvannak a hagyományos eszközei. Nem kizárt, hogy egy író 
egyedül tapasztalja ki, mi működik és mi nem, de sokkal hatékonyabb, ha tanul abból, amit az elődök hátra-
hagytak. Azt sem várhatjuk, hogy valaki teljesen egyedül váljon hegedűművésszé. 
Mikor, és hogyan írsz? 
Munka mellett csak hétvégén van időm rá. Mielőtt nekilátnék mindig az adott jelenethez illő zenét hallgatok, 
ez segít, hogy a megfelelő hangulatba kerüljek.  
 
 
Ha épp semmiképp sem megy maga az írás, akkor is szeretek a szöveggel foglalkozni: újraolvasom az eddigi 
munkát vagy épp anyagokat  
gyűjtök (a Felvont vitorlák esetében pl. rengeteget olvastam a hajózásról, különböző hajótípusokról) 
Honnan vetted a szereplők alakját, jellemét? 
Néha csak a történetbeli szerepükből születnek: ilyen pl. Eel, a csempész. Eleinte csak annyit döntöttem el, 
hogy kell egy igazi alvilági figura, aki mégsem tisztán gonosz, inkább amolyan vagány utcagyerek. Nem is 
terveztem hosszú távú szereplőnek. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy vigyorogva írom a részeit − 
megszerettem a stílusát, és ezzel egyidőben egyre összetettebb karakterré vált. 
De vannak olyanok is, mint Tilki, egy sivatagi asszony. Kedves idős hölgynek akartam megírni, olyannak, 
akivel az ember szívesen leül teázgatni egyet. Épp ezért olyan embereket vettem alapul, akik társaságában 
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hasonlóan éreztem magamat: a dédmamáimat és a párom egy nőrokonát. 
A főszereplők (Anahita, Ramal, Espadon) esetében a jellemfejlődésük a fő cselekményszál része, ennek 
menete már az első vázlattól kezdve rögzített. 
Belerajzoltad-e saját jellemedet valamelyik szereplőbe? 
Mindegyikbe és egyikbe sem. A karakterek magja sokszor csupán egy érzés, emlékkép vagy épp valamilyen 
félelmem. Ha nem adok nekik egy pici lelket magamból, akkor nem is várhatom el, hogy legyen nekik :) 
De egy az egyben sosem egyeznek meg senkivel, akit ismerek − nem is lehet, hiszen teljesen más világban 
nőnek fel, más hatások érik őket. 
Meridiában a sivatagi Ramal az, akinek a gondolkodása legközelebb áll hozzám − de ez messze nem jelenti, 
hogy mindenben egyetértenék vele. 
Mik a terveid? Lesz folytatás? 
Igen, a Felvont vitorlák a Meridia trilógia első része, tehát még két folytatáskötet várható. A másodikat már 
elkezdtem írni. 
Ezen felül más ötletek is várakoznak a fiókban, bár nem tudom, hogy melyik lesz Meridia után a következő, 
amit megírok. 
Mennyire nehéz ma kiadatni egy könyvet? 
Hagyományos kiadásba bekerülni nehéz, de nem lehetetlen, magánkiadóhoz menni könnyű, viszont senkinek 
sem ajánlom. A magánkiadás azt jelenti, hogy az író maga fizet az előállítás, terjesztés stb. költségeiért. 
Minőségellenőrzés sokszor egyáltalán nincs, aki fizet, azt kinyomtatják. Viszont az olvasók számára így nincs 
semmiféle minőségi garancia, nem is nagyon keresik az ilyen regényeket. 
Más a helyzet a hagyományos kiadással. Ilyenkor a kiadó fizet az írónak, a kiadó vállalja a szöveggondozást, 
minőségi előállítást és terjesztést. Az olvasók számára a kiadó neve lesz a garancia. Ezek a könyvek jutnak el 
a nagy könyvesboltokba. 
Ide bekerülni sokkal nehezebb − régen csak azok jutottak be, akik újságmegjelenéssel vagy egyéb módokon 
már nevet szereztek maguknak. 
Szerencsére immár 7. éve a Könyvmolyképző kiadó meghirdeti az Aranymosás pályázatot, ahová bárki 
beküldheti a kéziratát. Szakértők olvassák el a szövegeket és bírálják el, hogy azok minősége megfelel-e a 
kiadónak. Ha olyan művet találnak, amit szívesen megjelentetnének, akkor szerződést ajánlanak az írónak. 
Évente kb. 200 írás érkezik, jellemzően 2-3 nyer megjelenést. 
Én is így jutottam a kiadásig: a Felvont vitorlák a VI. Aranymosás pályázat nyertese. 
Mit jelent a V.K. Bellone írói neved? 
Teljes írói nevem Veronica Kristina Bellone. A Kristina keresztnevet Krisztina óvó néni emlékére vettem fel, a 
Bellone a HMS Bellonaból, egy hadihajó nevéből jön. Ennek a hajónak a méretarányos modelljén dolgozik 
apukám pár éve. 
 
Hogyan fogalmaznád meg a könyv üzenetét? Mit akartál közölni az olvasóval? 
Remélem a könyv (sőt, még inkább a trilógia) olvasása után ki-ki maga fogja megfogalmazni, mit tart legfon-
tosabbnak a történetből. 
Az mindig célom, hogy különböző szemléletmódokat mutassak be a karakterek által. Megismerni másokat, új 
színben látni a világot, és ezáltal jobban megismerni önmagunkat − ez a karaktereim útja, és mindegyikükre 
más felismerés vár. Aki nem mer saját maga gondolkodni, túllépve a kételyein, hanem kész igazságokat vár, 
az biztosan rossz úton halad. Néhány szereplőm végül megismeri a saját igazságát, néhány elbukik. Az ol-
vasót nem tanítgatni fogom, csak utazásra hívom a karakterekkel együtt.  
 
  Varga Balázsné 



 

 

Sport 
foci, edzés, 
csapatmunka… 

Mi lehet 
„odakint”? 

Cserediák kap-
csolatok, 
Kell-e az angol? 
Jó-e az angol? 
Milyen lehet kül-
földön? 
… 

Szabadidő 
bográcsozás, szalon-
nasütés, leülünk-és-
beszélgetünk, have-
rok-az-elsők, 
csócsó és ping-pong… 

Ifjúság, 
Fiatalok 
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Hahó, tudsz valamit a csetényi fiatalokról?  
Úgy hallottam, hogy valami készülődik a faluban, és ők is részesei lesznek! Te tudsz valamit 
erről? Sejtéseink vannak csupán, hogy valami készül… április végén. Részese akarsz lenni Te 
is? Volna idő, amit a barátokkal közösen töltenél, de nincs hol?  
Volna egy ötleted, de nem tudod, hogy állj neki a megvalósításnak?  
Ismerkednél külföldi fiatalokkal is? Még több infó hamarosan! De úgy hallottam, keresheted 
Barcza Lacit is! J 

Találsz olyan dolgot ezen a gondolattérképen, ami érdekel? Van további ötleted? Ne habozz, 
jelöld be ami számodra fontos lenne, vagy firkáld ide a saját gondolatod! Vágd ki ezt a térké-
pet, és helyezd el valamelyik gyűjtőben – az iskolában, a könyvtárnál, vagy a hivatalban! 

Barcza László 
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