
Ultrahang az alapellátásban!  
Közösségi összefogással? 
 
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban 
igyekezett a településen elérhető egészség-
ügyi infrastruktúra fejlesztését megvalósí-
tani. Az orvosi rendelő megújítása és 

gyógyászati eszközök beszerzése nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy az ellátásra szoruló személy rendelőben eltöltött ideje 
komfortosabb legyen és néhány (EKG, gyorslabor) vizsgálat 
helyben is elvégezhető legyen. Védőnővel és háziorvos úrral 
egyeztetve szeretnénk tovább javítani az egészségügy helyben 
elérhető szolgáltatásait, ezért egy pályázat keretében, beszer-
zésre kerülnek új eszközök az egészségházba. 
Régóta tervezzük, hogy egy modern ultrahang eszköz vásár-

lással tovább tudjuk növelni az elérhető szolgáltatások számát 

a településen, de sajnos jelenlegi pályázat keretében sincs le-

hetőségünk ultrahang eszköz megvásárlására. 

Az alapellátásban egy ultrahang készüléknek van jogosultsá-
ga, mert: 
 Hasonló tünetek többféle kórok esetén is fennállhatnak, a 

készülék segítségével az esetek jelentős részében megál-
lapítható a konkrét betegség. 

 Akut, leggyakrabban hasi megbetegedésekben segíti a 
gyors diagnózis felállítását, kiküszöbölhető vele a bi-
zonytalan diagnózis miatt mentővel kórházba, sürgősségi 
betegellátási osztályra való szállítás, az ottani várakozás. 
(A jelenlegi ellátási rendszerben várakozás nélküli ultra-
hang vizsgálat csak az előbbiekből elérhető.) 

 Könnyen kizárhatóvá válnak azok a betegségek, amelyek 
valóban szakellátást igényelnek, a betegeknek nem kell 
utazni, hosszú heteket szakorvosra várni, ha valójában 
nincs is szükségük rá. 

 Az időben megállapított, a kórházi kezelést egyébként 
nem igénylő betegség gyógyítása elkezdhető, kivitelez-
hető a beteg otthonában. 

 A krónikus betegségek fellángolása is gyorsan kizárható, 
ha az orvos keze ügyében van az ultrahangos készülék. 

 CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA                                            
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A tartalomból… 
 
 Fejlesztéseink 
 Interjú Ovádi Péterrel 
 Beszámolók a programjaink-

ról 
 Anyakönyvi hírek 
 Egészség sarok 
 Recept sarok 
 Gyereknap 
 Meseszínház 
 Csetény SE hírei 
 Lövészklub hírei 
 Falunapok programja 

Szabó Lőrinc: Tavasz 
 
Mi az? - kérdezte Vén Rigó. 
Tavasz. - felelt a Nap. 
Megjött? - kérdezte Vén Rigó. 
Meg ám. - felelt a Nap.  
 
Szeretsz? - kérdezte Vén Rigó. 
Szeretlek! - szólt a Nap. 
Akkor hát szép lesz a világ?  
Még szebb és boldogabb! 

Folytatás a következő oldalon 
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Az előző oldal folytatása 

Az Önkormányzat a Bujka Kulturális Egyesülettel megállapodást kö-
tött, melynek lényege, hogy Csetény Község Önkormányzata a Bujka 
Kulturális Egyesülettel közösen az Ön vállalkozásának, vagy magán 
emberként nyújtott támogatásának köszönhetően egy korszerű ULTRA-
HANG berendezést tudjon vásárolni, melynek értéke 4,5 M Ft. 
 
Amennyiben lehetősége van támogatást biztosítani (1000 Ft, 5000 Ft, 
10 000 Ft, 20 000 Ft vagy magasabb összegben) a cél elérésének érdek-
ében, kérjük a következő számla számra utaljon egy olyan összeget 
2019. június 30-ig, mellyel hozzá tud járulni a vásárlás megvalósulásá-
hoz, amennyiben a befizetést készpénzben kívánja megvalósítani, akkor 
azt az Önkormányzatnál megteheti. Az utalás közleményébe tűntesse 
fel, hogy Ultrahang. A vállalkozásoktól érkezett támogatásokra, támo-
gatási szerződés kerül megkötésre, melynek köszönhetően a támogatott 
összeg a vállalkozások társasági adó alapjából levonható! 
 
 
Számlaszám: 11600006-00000000-82154536 
Közlemény: Ultrahang 
 
Bízom a közösség erejében és az Önök támogatásában valamint abban, 

hogy Önnek is fontos településünkön elérhető egészségügyi szolgáltatások fejlesztése! 
 
 
              Nagy Attila 
              Polgármester 

Csetény Község Önkormányzata 2019 márciusában pályáztatás útján kiválasztotta a települé-
sen belül kiépítendő kamerarendszer kivitelezőjét. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges, 
hogy az EON a szükséges leágazásokat megvalósítsa a kijelölt villanyoszlopokon, az EON 
visszajelzése alapján 2019 július végére tudja a kivitelezést lezárni. Várhatóan a kamerarend-
szer kiépítése augusztus hónapban történik meg. A település ki és bevezető útjain rendszámfel-
ismerő és térfigyelő, éjjellátó kamerát helyezünk el mellyel a településre érkező és onnan távo-
zó autók rendszámai  rögzítve lesznek ezen kívül a település több pontján éjjellátó nagy fel-
bontású térfigyelő kamerákat helyezünk el. Ilyen pontok a falu központban lévő kereszteződés, 
a kastélynál és a Petőfi utcán található szelektív hulladék gyűjtő pontok és a temető bejárata. A 
rendszer része egy adatközpont is, ahol a videofelvételek tárolódnak és az események lekér-
dezhetők.  Az adatközpont az Önkormányzat épületében kerül kialakításra.  
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A rendszámfelismerő rendszer esetén az arra jo-
gosult személy a rendszám megadása után azon-
nali találatot kap a településre behajtott és onnan 
távozó autók fényképével és videójával. Továbbá 
a rendszer lehetővé teszi hogy pl. körözött gép-
jármű rendszámának leadása után ha az a telepü-
lésre beérkezik riasztást kapjon az arra jogosult 
személy.  

A kiépített infrastruktúra egyik fontos tulajdonsága, hogy alacsony költség szinten bővíthető 
lesz, így a kastély felújítása során kiépítésre kerülő rendszer és az óvodánál kialakításra kerülő 
kamerák is részévé válnak a központi rendszernek.  
Bízom benne, hogy a településünkön jellemző közbiztonság a beruházásnak köszönhetően to-
vábbra is megmarad. 
 

              Nagy Attila 
              Polgármester  

A kép illusztráció! 

Folyamatban lévő fejlesztések: 
 
Kastély felújítás (TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00005 Kulturális vonzerőkön alapuló hálózat lét-
rehozása a Csetényi Kastély látogatóközpont kialakításával): 
Közbeszerzés sikeres lefolytatása után a kivitelezői szerződés megkötésre került a csetényi illető-
ségű Ko-Ba Bt.-vel és alvállalkozóival. Szerződés szerint a felújítást 2019. november végéig kell 
megvalósítani a vállalkozónak, de a Holitscher Kastély ünnepélyes átadását önkormányzatunk 
2020. 05.31-re tervezi. 
 
Iparterület kialakítása (TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00004 Zöld BakonyÉRT Ipari park):  
A sikeres közműfejlesztések kialakítása után az önkormányzati tulajdonú porta épület kivitelezése 
is a végéhez közeledik. A pályázatban konzorciumi tagként szereplő Zöld BakonyÉRT Nonprofit 
Kft., az eszközbeszerzéseket már megvalósította, aminek köszönhetően az iparterületnek és tele-
pülésünk zöldterületeinek karbantartása is nagyobb hatékonysággal történhet meg a jövőben.  Az 
iparterület ünnepélyes átadását 2019.07.13. 9.00-ra tervezzük. 
 
Önkormányzat felújítása, energetikai korszerűsítése: 
2019.12.31-ig meg kell valósítani az önkormányzat energetikai korszerűsítését. A fejlesztés során 

kicserélésre kerülnek a nyílászárók, hőszigetelést kap az önkormányzat épülete és egy napelemes 

rendszer is felszerelésre kerül a tetőre. Az épület belseje ezen pályázat keretében nem változik. 

Terveink szerint a fejlesztés 2019. december első hetére elkészül. 

Folytatás a következő oldalon 
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Az előző oldal folytatása 

Csapadékvíz rekonstrukció (TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00012 Csetény Község belterületi csa-
padékvíz elvezetése II. ütem): 
Több mint 3000 m csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre illetve megújításra településün-
kön. A vízjogi létesítési engedély beadása júniusban tud megtörténni, amire a hatóságnak 90 nap-
ja van, hogy jóváhagyják. A jóváhagyást követően tudja az önkormányzat kiírni a közbeszerzést. 
Várhatóan a kivitelezés 2020 első negyedévében megindul.  
 

Beadás előtt álló pályázataink: 
 
Bölcsőde kialakítása Csetényben (TOP-1.4.1.19 bölcsődei férőhelyek- mini bölcsőde): 
Csetény és Szápár település tökéletesen együttműködik az élet sok területén, de kiemelten jó az 
együttműködés az óvodai és bölcsődei szolgáltatások terén. Az elmúlt években kedvezően alaku-
ló demográfiai mutatók lehetővé teszik, hogy településeken újabb fejlesztések valósuljanak meg. 
Csetényben a régi iskola helyére szeretnénk egy két csoportos bölcsődét építeni hozzá kapcsoló-
dó parkolóval, és belső játszótérrel. Szápáron pedig a jelenlegi bölcsőde kerülne felújításra, ener-
getikai szempontból. 
 
Önkormányzati fejlesztések (Belügyminisztérium pályázata): 
2019-ben megújítjuk az önkormányzat homlokzatát a leírtak alapján. 2020-ban, amennyiben be-

adásra kerülő pályázatunk sikeres lesz, az önkormányzat belső tere kerül megújításra, mint példá-

ul közösségi terek, vizes blokkok, irodák. 

 
Magyar Falu program: 
Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy a falvakat fejlessze, ezért több éven átnyúló 
fejlesztési program megvalósítása mellett döntött. Azon önkormányzatok lehetnek továbbra is si-
keresek, melyek mernek pályázni és az elnyert forrásokat jól használják fel. Önkormányzatunk a 
Magyar falu program keretében pályázatot nyújt be 2019-ben orvosi műszer beszerzésre, óvodai 
játszótér megvalósításra, valamint falugondnoki kisbusz beszerzésre. 2020-ban óvodai sportpálya 
fejlesztési pályázaton való indulás szerepel terveinkben. 
 

Egyéb nem önkormányzat által kezelt pályázati hírünk: 
A Vámbéry Ármin általános iskola fejlesztése egy olyan léptékű fejlesztés, mely rendkívül össze-
tett. A fejlesztés sikere a pontos tervezésben és a megfelelő kiviteli szerződés megkötésében rej-
lik. A szerződések megkötését megelőzi egy közbeszerzési eljárás is, melynek időtartama 90 nap 
is lehet. A tervezés elhúzódása sajnos a projekt megvalósítását is késlelteti, de nem veszélyezteti. 
Bízunk abban, hogy 2019-ben a vállalkozói szerződés megkötésre kerül és a beruházás is megin-
dulhat. 
 
 
              Nagy Attila 
              Polgármester 



2019. MÁJUSI SZÁM            www.cseteny.hu 

5 ● Csetényi Hírmondó  

 

 

„Nekünk a magyar családok az elsők” 

A tavaszi ülésszakban elfogadta az országgyűlés a családvédelmi akcióterv megvalósításához 

szükséges törvényjavaslatot, ezzel bővül a családtámogatások rendszere – rövid interjú Ovádi  

Péter, országgyűlési képviselővel. 

A családvédelmi akcióterv megalkotása előtt Magyarország Kormánya 2018 novemberében 

nemzeti konzultációt indított, hogy megkérdezze a lakosság véleményét a témában. Ön hogy 

értékeli ennek az eredményét? 

-        A kormány 10 kérdésben kérte ki a lakosság véleményét, a kérdőívet 1,4 millióan töltötték 

ki országszerte, ami azt is bizonyította, hogy a magyar embereknek kiemelten fontos a gyermek-

vállalás és a család. A nyolcadik nemzeti konzultációban az emberek döntő többsége kimondta a 

véleményét: a migráció helyett a magyar családok támogatása a fontos. 

Az akciótervhez kapcsolódó törvényjavaslatot április 1-jén fogadta el az országgyűlés. Hogy 

értékelik a választók a törvényt, milyen visszajelzéseket kapott eddig? 

A törvények elfogadására azért volt szükség, hogy megteremtsük a jogszabályi keretet az intézke-

déseknek. 

Ritkán látok egyébként akkora egyetértést a lakosság körében, mint ennél az intézkedéscsomag-

nál. Jó volt látni, hogy nagyon sokan írtak e-mailt, kerestek meg személyesen vagy éppen a kö-

zösségi felületeken. Az idei évben már több mint 10 fogadóórát tartottam, és állíthatom, hogy egy 

sem telt el anélkül, hogy ne került volna szóba az intézkedéscsomag. Úgy látom, hogy Veszprém 

megye 1-es számú választókerültében is rengetegen fognak élni az új lehetőségekkel. 

Melyek ezek az intézkedések és mikortól vehetők igénybe? 

A családvédelmi akcióterv nyújtotta új lehetőségek soha nem látott mozgásteret jelentenek a 

gyermeket vállaló fiataloknak. Soha ennyi támogatást nem kaptak még Magyarországon a fiata-

lok a családalapításhoz, gyermekvállaláshoz, mint most.  

Teljesen egyedülálló, hogy a 2022. év végéig igényelhető, maximum 10 millió forintos, kamat-

mentes babaváró támogatás szabadon felhasználható. Ezt házaspárok vehetik igénybe, abban az 

esetben, ha a feleség legalább 18 de legfeljebb 40 éves, egyikük dolgozik vagy biztosított, büntet-

len előéletűek és nincs adótartozásuk. A törlesztés legfeljebb 50 ezer forint lehet, de ha úton van 

az első baba, a várandósság 12. hetétől felfüggeszthető a visszafizetés. Ha csak egyetlen gyermek 

érkezik a családba, a hitel mindenképpen kamatmentes marad, két gyermek születése esetén a tar-

tozás 30%-át elengedi az állam, három utód születésénél pedig minden visszafizetési kötelezett-

ség alól mentesülnek a hitelt felvevők.  

Folytatás a következő oldalon 
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A nagycsaládosoknak új, hétszemélyes autó vásárlásához legfeljebb 2,5 millió forintos támoga-

tást nyújt az állam, maximum a jármű árának 50 százalékáig. Ez a lehetőség is 2022-ig áll fenn. 

Bővül a jelzáloghitel-elengedésre jogosultak köre is. Ezek az intézkedések július elsejével lép-

nek hatályba. 

Az akcióterv további pontjaihoz – a nagyszülői GYED bevezetése és a négygyermekes anyák 

adómentessége- még további döntésekre van szükség, ezeket az őszi ülésszakban tűzi napirend-

jére a kormány, a bölcsődei férőhelyek bővítése pedig folyamatosan zajlik.  

A családok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kistelepülésekre is. Mit várhatunk a Csa-

ládi Otthonteremtési Kedvezmény kibővítésétől? 

A kormány kiemelt figyelmet fordít a kistelepülésekre. Ezért is gondoltuk úgy, hogy a Modern 

Városok Programot követően a Magyar Falu Programmal is támogatni szeretnénk a kistelepülé-

sek fejlődését. A programon keresztül legalább 150 milliárd forintos forrásból kerülnek támoga-

tásra a helyi közszolgáltatások fejlesztései, életminőség-javító beruházások, illetve a falusi csok-

kal a lakhatás is. Egyre több fiatal dönt úgy, hogy nem a városokban, hanem az azokhoz közeli 

falvakban alakítja ki a családi fészket. Magyarország a magyar családok mellett áll. A Családi 

Otthonteremtési Kedvezmény 2019. július 1-jével kiterjesztésre kerül. Ez a lehetőség egyelőre 

három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető, ugyanakkor a kormány monitorozni fogja, milyen 

hatása van a falusi csok támogatási rendszerének a kistelepüléseken. Csetény szerencsés helyzet-

ben van, hiszen sok fiatal párnak nyílik meg a lehetősége arra, hogy a CSOK-ot igénybe véve a 

települést fiatalítsa és még élhetőbbé varázsolja. 2015 óta már 100 ezer fiatal pár vette igénybe a 

csok-ot és a magyarországi falvak szempontjából jó hír, hogy a támogatások egyharmadát fal-

vakban, kistelepüléseken használták fel. A falusi csok rendszerében a kedvezményezett kistele-

püléseken használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan felújítására, korszerű-

sítésére és kibővítésére egy gyermek megléte vagy vállalása esetén 600 ezer forint, kettő gyer-

mek eseten 2 millió 600 ezer forint, három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a fiatal párok. 

Különleges lehetőség ez, mellyel azt gondolom, akinek van rá módja az éljen vele!  

Hegyi Gabriella 

Az előző oldal folytatása 



2019. MÁJUSI SZÁM                                   www.cseteny.hu 

7● Csetényi Hírmondó  

Immáron 4. alkalommal került megrendezésre a Téltemetés kis falunkban.  
A tél végének vagy a tavasz kezdetének valamelyik naptári ünnepén Európa minden népénél, így 
nálunk is ismert, és katartikus, ill. gonoszűző jellege is volt. Az eltemetés, a faluból történő  
kiűzés, kihajtás gondolata egyformán kapcsolódhatott élő emberhez, szalmából, rongyból stb. 
készített bábuhoz és egyéb, a telet, a hideget, a fagyot megszemélyesítő tárgyhoz. 
A Bujkás lányok énekének kíséretében a főúton tett körmenet után a kastély előtt, az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub tagjai és a lányok elsiratták Illyést, majd képletesen elégették. Közben táncolt 
kicsi és nagy.  
Ezután a kastélyban a nyugdíjas klub tagjai előadták a Kabaré a buszmegállóban című darabot, 
amin mindenki jókedvre derült. A darab után aztán jöhetett a sok-sok finomabbnál finomabb  
farsangi fánk és a forró tea, majd a táncház. 
Köszönjük mindenkinek, aki részvételével emelte a rendezvény színvonalát, azt hiszem mondha-
tom, hogy egy kellemes, vidám délutánt tölthettünk együtt. 

 

Szalai-Jakab Éva  
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik megha-
tározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átala-
kulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 
1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres 
katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház 
csak az Orosz Birodalom katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es 
szabadságharc a magyar nemzet történetének talán legismertebb háborús konfliktusa. 

Ezen a jeles napon megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Ün-
nepi műsorunkat a Himnusszal kezdtük, majd Csutak Noémi énekelt. Ezután Nagy Attila pol-
gármester osztotta meg velünk ünnepi gondolatait, melyet ismét Noémi gyönyörű hangja kö-
vetett. Az ünnepi műsort a Vámbéry Ármin Általános Iskola diákjai adták, felkészítőjük Nagy-
né Müller Mária tanárnő, őket az iskola kórusa és a "zenekar" követte, felkészítő tanárnőjük 
Mavizer Erzsébet. Az ünnepség zárásaként közösen elénekeltük a Szózatot. 

Petőfi Sándor 1848.március 15-ről: 
"Magyar történet múzsája, 
Vésőd soká nyúgodott. 
Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot! 
Nagyapáink és apáink, 
Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt. 
Csattogjatok, csattogjatok, 
Gondolatink szárnyai, 
Nem vagytok már többé rabok, 
Szét szabad már szállani." 

Szalai-Jakab Éva 
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Csetény is csatlakozott az országos Te Szedd akcióhoz, ahová szép számmal jöttek segítők.  
Sajnos azon felül, hogy az önkormányzat napi rendszerességgel szedeti a szemetet, mégis 
nagyon sok zsákkal össze tudtunk gyűjteni! Kérjük a település lakóit, hogy figyeljenek saját 
környezetükre, közös érdekünk, hogy településünk mindig tiszta és rendezett legyen!  

Március közepén az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub 11 tagjával megkezdtük az idősügyi  
oktatásunkat. Digitális kompetencia fejlesz-
tést, alapfokú számítógépes ismereteket  
tanítunk a 65 év felettieknek. 
 A közeljövőben fogunk még indítani tanfo-
lyamot, az indulásról tájékoztatást adunk 
majd.  

Szalai-Jakab Éva 

Szalai-Jakab Éva 
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A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján 
ünneplik, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind a költőutódok, mind a mű-
vészettel foglalkozók számára. Minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 
költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.  
Április 10-én ebből az alkalomból hallgathattuk meg a Szabad Ötletek Színháza társulatának 
előadásában a Karinthy Örök című vidám irodalmi műsorát. Nagyon jól szórakoztunk!  

Szalai-Jakab Éva 

Szalai-Jakab Éva 

Április 17-én most már hagyományt teremtve, elkezdtük a tojásfa feldíszítését a kastélynál.  
Köszönjük az óvodások és nevelőik, valamint a szülők, nagyszülők segítségét!  
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Közös erővel felállítottuk a májusfát! Június 2-án a gyereknapon várunk mindenkit a májusfa-
kitáncolásra is!  
 

Köszönjük a segítőknek! 
Lövei Sándor 
Koczor Sándor 
Pálinkás Olivér 
Bors Miklós  
Boros Barnabás 
Nagy Attila 
Kass Tibor 
Jakab Anita Mónika 
Padi Tamás 
Borbély Balázs 
Kovács Gábor 
Bakonyi István 

A díszítést pedig Takács Anettnak, Kincsinek, Palomának,  
Zselykének, Árminnak, Niminek, Hunornak, Sancinak,  
Milánnak, Laurának, Jakab Anita Mónikának és Ihász Andrásnénak!  

Szalai-Jakab Éva 

Rakovics Mátyás képviselőt Somogyi Barnabásné Kadlecsik Erika váltja a Képviselő-tesületben. 
Rövid interjút olvashatnak vele.  
Hogyan látod a település fejlődését, mint állampolgár?  
Az tény, hogy az elmúlt 5 évben a település külső szemlélőként sokat változott, 
látom a fejlődést, a beruházások eredményét. Nyilván ezt a fejlődést azért is tud-
ták véghez vinni, mert az előző testületek megtakarításokat hagytak a mostani tes-
tületnek, viszont az is látszik, hogy nincs elpocsékolva a pénz, be van fektetve.  
Min változtatnál?  
Az köztudott, hogy az én szívem csücske az idősellátás. Évtizeden keresztül dol-
goztam itt Csetényben is az idősekkel, és látom annak a hiányosságát, hogy az 
idős emberek egyedül vannak, mert a gyerekek is vagy meghaltak, vagy vidéken élnek. Ebben biz-
tosan lépnék Továbbá a fiatalok hasznosan tudják szabad idejüket eltölteni,ez is fontos, mert ők a 
jövő generációja. Számukra olyan életteret kialakítani, hogy Csetényben maradjanak.  
Milyen a célkitűzéseid vannak?  
Egy bentlakásos idős otthont, vagy szociális otthont létesítenék. Akár vállalkozásban, akár önkor-
mányzati működtetésben. Szerintem megvalósítható lenne, hiszen a Zöld BakonyÉRT főzőkonyhá-
ja által az étkezésük is megoldott. Építési telkek kialakítása, hogy fiataljaink helybe tudjanak épít-
kezni.  
Megköszönöm a listán előttem lévő két embernek, hogy átadták a helyet nekem! Együtt kívánok 
működni a testülettel, és a jó dolgok mellett maximálisan ki fogok állni. Ahogy az eskümben is 
megfogadtam, a törvényességet betartom, és igyekszem a képviselő testület többi tagjával és a pol-
gármesterrel is betartatni. Bár a jelenlegi mandátumom 5 hónapra szól. A hogyan tovább ??- azt a 
következő választás után tudom csak elmondani.  
Köszönöm még egyszer a lehetőséget!   Somogyi Barnabásné  

Szalai-Jakab Éva 
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Szalai-Jakab Éva 
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Túró Rudi szelet sütés nélkül 
Hozzávalók  
Tészta  
25 dkg kekszmorzsa  
12 dkg vaj 6 ek cukor  
1.5 dl tej  
2 ek cukrozatlan kakaópor  
1 csomag vaníliás cukor  
Krém  
6 dl tej  
5 púpozott ek búzadara  
25 dkg tehéntúró  
1 citromból nyert citromhéj  
5 ek cukor Csoki öntet  
60 g tortabevonó (1 tábla)  
15 ml tej elkészítés  
 
Tészta  
1. A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és egy mélyebb falú tálcába egyengetjük.  
Krém  
1. A tejből és a búzadarából sűrű tejbegrízt főzünk, majd kihűtjük.  
2. A túrót elektromos habverővel összekeverjük a tejbegrízzel, cukorral, citromhéjjal kré-

mesre (pici citromlé is mehet bele), és a tésztára simítjuk.  
Csoki öntet  
1. A csokit pici tejben megolvasztjuk, és még melegen a süti tetejére csurgatjuk. 

Bodzaszörp 
Hozzávalók 

• 45 db nagyobb bodzavirág, 

• 3 db citrom, 

• 2 kg cukor, 

• 2 l víz. 
 

Elkészítés 

Mossuk meg egyenként a bodzavirágokat, a cukrot és a vizet tegyük egy nagy edénybe, majd 
lassú tűzön addig kavargassuk, amíg a cukor elolvad. Forraljuk fel, vegyük le a tűzről, közben 
hámozzunk meg 2 db citromot, a héját tegyük a szirupba, majd csavarjuk bele minden citrom 
levét is. Amikor a szirup langyos lesz, tegyük bele a megmosott bodzavirágokat, majd fedjük 
le az edényt és tegyük hűtőbe 4 napra. Ennyi idő alatt összeérik a szörp, többször keverjük 
meg. 4 nap múlva szűrjük le, majd tegyük zárható üvegekbe az elkészült bodzaszörpöt és tá-
roljuk hűvös helyen. 

Szalai-Jakab Éva 
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Halálozás 
 
Ihász Jánosné (szül.: Varga Ida) 
Ihász János 
Kovács Tibor 
 

    Házasságkötés 
 
 
Czinderi Barnabás Gábor (Olaszfalu) és  
Czinderi-Gosztola Bernadett Katalin  
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Kedves Szurkolók és Sportbarátok! 
 
Engedjék meg, hogy egyesületünk életében bekövetkezett változásokról és eseményekről tájékoz-
tassam Önöket. 
Időrendi sorrendben haladva, a megyei I. osztályú felnőtt csapat tavaszi sikertelenségének követ-
keztében a Tapolcai hazai vereséget követően, a felnőtt csapat élén edzőváltás következett be. Ve-
ress Botond helyét, játékos - edzőként Kakas József foglalta el, a maradék fordulókra. Botondnak 
megköszöntük eddigi önzetlen munkáját, a jövőben más területen segíti egyesületünk munkáját.   
Egyesületünk a szokásokhoz híven, idén is meghirdette szokásos Húsvéti kispályás kupáját. A 
mérkőzésekre 5 csapat jelentkezett, ahol kör-
mérkőzéseken dőlt el a végső eredmény. Egy jó 
hangulatú délutánon a végső győzelmet a Pince 
csapata szerezte meg, megelőzve az Elnöki-ügy 
csapatát, a harmadik helyen a Dream-Team 
végzett. Köszönjük a csapatok részvételét, és 
gratulálunk a helyezetteknek.  
Ez év áprilisában tisztújító közgyűlésre is sor 
került. A tagok az elmúlt 4 év munkái után, új 
elnökség és felügyelő bizottság megválasztásá-
ra voltak hivatottak. Újabb 4 évre a közgyűlés a 
következő személyeknek szavazott bizalmat: 
Elnök: Mavizer Szilveszter, Alelnök: Jakab Ti-
bor, elnökségi tagok: Magyar Máté, Pucsek Ist-
ván, Varga László. Felügyelő bizottság elnöke: 
Sinka Szilárd, felügyelő bizottsági tagok: Ko-
vács Gábor, Kovács Zoltán. Köszönjük az eddi-
gi bizalmat, reméljük a jövőben is méltó képen tudjuk egyesületünket képviselni, valamint egye-
sületünket szolgálni. 
Május elsején utánpótlás csapatainkat a Gyirmót FC látta vendégül. A Csetény Se játékosai belát-

hattak egy NB II-es élcsapat mérkőzés előtti előkészületeibe, 
öltözői kulisszatitkaiba is. A korábbi kezdeményezéseknek kö-
szönhetően reméljük jó élményekkel tértünk haza, jó tapaszta-
latokat és élményeket szereztünk valamint a fogadó egyesület-
tel hosszú távú szimpátia és együttműködés jött létre. Várjuk a 
következő közös munkát a Gyirmót FC-vel, valamint a kora 
nyár folyamán még várunk több híres edzőt és labdarúgót a 
Csetény Se meghívásának eleget téve. 
A jövőre nézve szeretnénk a Megyei I. osztály biztos résztve-
vői lenni, utánpótlás bázisunkat fejleszteni.  
HAJRÁ CSETÉNY!!! 
 
Csetény Se elnöksége nevében: Mavizer Szilveszter elnök 
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A versenyekre való felkészülést 9 fővel kezdtük. A gyakorlásokon pontos megjelenéssel és oda-
adással dolgoztak a fiatalok: 5 középiskolás és 4 általános iskolás versenyző gyakorolt légpuskával, 
légpisztollyal; sajnos 1 fő a versenytől elfoglaltság miatt visszalépett.  
 
Görgey Artúr kupa - Veszprém megyei döntő, ZIRC, április 6.  
Légpuska: 
  2.hely Rakovics Andrea - Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény 
  2.hely Kovács Kolos - Táncsics Mihály Sz.I. Veszprém (Csetényi) 
Csapat - 1.hely Ehrenberger Endre, Varga Ákos, Vörös Gergő - Vámbéry Á. Ált.Isk. Csetény 
Egyéni helyezések:  
  8.hely Ehrenberger Endre - Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény 
  9.hely Varga Ákos - Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény 
  12.hely Vörös Gergő - Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény 
  5.hely Mentes Barnabás - Reguly Sz.Isk. Zirc (Csetényi) 
  4.hely Csizmadia János - Székesfehérvár (Csetényi) 
  7.hely Varga Kristóf - Veszprém (Csetényi) 
Országos döntőbe jutott: Rakovics Andrea (Vámbéry Ármin Ált.Isk. Csetény)  
        Kovács Kolos (Táncsics Mihály Sz.Isk. Veszprém) 
Döntő: május 11. Ács városában 
 
2019.április 13. Zirc, Általános– és középiskolások megyei döntője 
Légpisztoly: 
  1.hely Varga Kristóf - Veszprém (Csetényi) 
  3.hely Mentes Barnabás - Reguly, Zirc (Csetényi) 
Országos döntőbe jutottak, helye Salgótarján - május 25.  
Egyéb helyezések egyéniben 
Csapatban 
Légpuska és légpisztoly: 2.hely Varga Ákos, Vörös Gergő, Ehrenberger Endre 

 
Gratulálunk a versenyzőknek!  Lövészklub vezetősége 
 
Köszönjük a szülők segítségét és minden egyéb segítséget!  
 
Felkészítő, edző: Mavizer István, elnök  

Légpuska 
5.hely Rakovics Andrea - Vámbéry Á.Á.Isk. 
15.hely Ehrenberger Endre - Vámbéry Á. Á.Isk. 
16.hely Vörös Gergő - Vámbéry Á.Á. Isk. 
17.hely Varga Ákos - Vámbéry Á.Á.Isk. 
6.hely Mentes Barnabás - Reguly Zirc 
7.hely Varga Kristóf - Veszprém 
10.hely Kovács Kolos - Veszprém 

Légpisztoly 
1.hely Varga Kristóf - Veszprém 
3.hely Mentes Barnabás - Reguly Zirc 
6.hely Kovács Kolos - Veszprém 
4.hely Varga Ákos - Vámbéry Á.Á.Isk.  
5.hely Ehrenberger Endre - Vámbéry Á.Á.Isk.  
5.hely Rakovics Andrea - Vámbéry Á.Á.Isk.  
8.hely Vörös Gergő - Vámbéry Á.Á.Isk.  
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