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Csetény, ahol szeretünk élni!
Az elmúlt hónapokban sokszor került szóba,
hogy mint falunak, és mint közösségnek mi a külvilág számára az üzenetünk.
Van-e egyáltalán üzenetünk? Milyennek lát
nak bennünket? Egyáltalán látnak-e bennünket?
A következő hónapok feladatai közé tűztük
ki, hogy felépítsünk egy olyan egységes formai
megjelenést, amely Csetényt, és az itteni életün
ket tükrözi.
Ennek részeként megújul a falu honlapja,
megújulnak a kiadványaink. Az új honlap elemei
megjelennek majd a későbbiekben az önkorm
ányzati folyamatokban használt dokumentumokon és a levelezésben is. Folyamatban van a
kastély honlapjának a megtervezése, logó készül, és több olyan arculati elem, amelyek az említett
egységes megjelenést segítik a kastélyra és a látogatóközpontra vonatkozóan. A közösségi médiában
is megjelenünk, elsősorban turisztikai céllal. Mindezekre azért van szükség, hogy elvigyék, hogy
megjelenítsék az üzenetünket!
Segítenek nekünk abban, hogy könnyebben
Főbb híreink
kommunikáljuk, kik vagyunk mi csetényiek itt a
Bakony szélén ebben a gyönyörű környezetben.
Beszélgettünk az új települési honlap tartal
Búcsúztak az óvodások
2. oldal
máról, és arról, hogy mi legyen az elsődleges
Civil szervezetek hírei
3. oldal
üzenet azok számára, akik szeretnének többet
megtudni rólunk, és felkeresik ezt a weboldalt.
Ekkor hangzott el ez a mondat a maga
Önkormányzati hírek
7. oldal
egyszerűségében: Csetény, ahol szeretünk élni!
És ez a mondat ott maradt. És jó helyen volt ott.
Pedagógusok a kistelepülésekért 10. oldal
És én egyet értek vele.
Teljes szívemből remélem, hogy sokan van
Kastélypark felújítása
12. oldal
nak még ebben a faluban, akik ugyanezt gon
dolják, és közösen fogunk örülni, hogy ha ez
Interjú a polgármesterrel
14. oldal
lesz a fő üzenet az új honlap legelső oldalán.
Holitscher-kastély és bisztró

22. oldal

Sudár Dóra
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Búcsúztak az óvodások
Olyan hamar megnőnek...
Június nagyon izgalmas időszak volt, vártuk, hogy
végre találkozhassunk már a gyermekkel. Szép
lassan egyre többen lettünk. Június elején az iskolába készülő gyerekekkel elkezdtük a búcsúzkodás előkészítését. Megkértük a szülőket, hogy
aki tehetni hozza el az utolsó héten a gyermekét,
hogy még egy utolsót együtt tudjunk játszani a
szünidő előtt. Ez az idei év mindenben különleges.
Tudtuk ezt már január elsején… 2020
Akkor még nem sejtettük mi vár ránk, akkor még csak az újévi fogadalmaink jártak a
fejünkben…
De az élet bizonyított… egy pillanat alatt, mindet felüír… olyan dologok történhetnek, melyek
váratlanul érnek bennünket, nem számítunk rá…
nem vagyunk felkészülve…
Sok mindenre nem is lehet… de a fontos az,
hogy mindig keressük a megoldást, tűzzük ki a
CÉLT. Mit is szeretnék? És azt, miként tudjuk majd
megvalósítani! Próbáljunk, meg alkalmazkodni,
ahhoz a helyzethez, amin változtatni nem tudunk,
ez mindere és mindig igaz! Több forgatókönyvet

is gyártottunk a vírus időszaka alatt mindenre,
a búcsúzás napjára is, hogy ne legyen csalódás,
hisz ez ünnep is egyszer jön egy kisgyerek és egy
szülő életébe is. Mert olyan hamar megnőnek,
élvezzük ki minden pillanatát, örömét és bánatát.
A búcsút és a megérkezést is.
Hagyományokhoz híven elkészítettük a
tablónkat, táncokat, verseket, énekeket gyakoroltunk, aki valamilyen ok miatt nem szerette volna
még most sem óvodába járatni gyermekét, neki
online elküldtük a felvételeket. Június 19-én egy
bensőséges hangulatú, szűk körű családi nap
keretében búcsúztunk a nagyoktól, ezen mind a
15 ballagó kisgyermek részt vett szüleivel. Ügyességi játékokat szerveztünk, nosztalgiáztunk, felelevenítettük a közös programokat, táncoltunk,
tortáztunk, pizzát ettünk, megadtuk a módját az
ünneplésnek. Majd megígértük egymásnak, hogy
soha nem felejtjük el az együtt töltött óvodás éveket.
Kelemen Anita intézményvezető

Civil szervezetek
hírei

Az idei év nem várt módon alakult egyesületünk életében is.
A koronavírus intézkedések nem
tették lehetővé, hogy a betervezett
programokat megcsináljuk, hogy
elmenjünk rendezvényekre táncolni, és sajnos nem tudtunk
gyakorolni sem. Év elején a Téltemetés ünnepre készültünk, de az
aznapi vihar miatt sajnos az is elmaradt. Az elmúlt pár hétben kezdünk már ébredezni, tervezgetni
az újra indulást. Reméljük, még
táncolhatunk egy nagyot ebben
az évben!
Bognár Gabriella elnökségi tag

Csetényi Polgárőr
Egyesület

Szeretnénk kérni a lakosságot,
hogy támogassa azzal a munkán
kat, és a működést, hogy csatla
kozik egyesületünk céljainak
megvalósításához. Ahhoz, hogy a
falu biztonságát folyamatosan biztosítani tudjuk, szükségünk van
olyan aktív tagokra, akik vállalják
a járőr szolgálatot a közösen
megbeszélt időpontokban.
Ha bárki úgy gondolja, hogy
szívesen részt vesz ebben, az kérjük jelezze részvételi szándékát
vagy az Önkormányzatnál, vagy
az egyesület tagjai közül bárkinek. Elérhetőségeink:
E-mail: onkormanyzat@cseteny.hu;
Facebook: Csetény község hivatalos oldala; Tel.: +36 88 485 014

Sportegyesületi hírek
Kedves szurkolók és sportbarátok! Engedjétek/engedjék meg, hogy
egyesületünk elmúlt pár hónap eseményeiről tájékoztatást adjunk.
Az elmúlt pár hónap a kialakult járvány helyzet miatt sajnos, keresztülhúzta egyesületünk számításait. Vigasztal bennünket, hogy nem
csak minket érint a változás, de jelen helyzetben kellett egyesületünket
fent tartani, működtetni. A kialakult kényszer szünetben nagy erőket
mozgósítottunk a stabilizálás megőrzésére, és a jövő építésére. Sajnos
ma sem látjuk a jövőt tisztán, de rövid távú célok elérésében tudunk
gondolkodni. A tavalyi szezonban megyei I. osztályú csapatunk a csonka bajnokságban a végső elszámolásnál a 11-ik helyet szerezte meg.
Az elnökség elvárása az első 10-ben történő befejezés lett volna, de
a kialakult helyzetben ezzel a helyezéssel elégedett lehetünk a lezáráskor. A tavalyi évadot más korcsoport értékelésével nem is folytatnám, mert gyakorlatilag a megyei I. osztályú felnőtt és ifi bajnokságon
kívül, a megyei 3. osztályban került még 1 forduló megrendezésre. A
jövőt illetően, egyesületünk érvényes licencet adott be a következő év
megyei I. osztályú és megye III. osztályú bajnokságaiba. A megyei I. osztályú felnőtt csapatunknál nyáron edző váltás történt, a csapat irányítását Pavelka Béla (Béci) vette át. A hosszú távú cél a csetényi fiatalok
beépítése a felnőtt csapatba, megőrizve a megyei I. osztályú tagságot.
1-2 távozó és érkező biztos lesz, de a csapat stabilitása biztosítottnak
látszott. Utánpótlás csapatainknál személyi változás nem történt, Varga Balázs személyében új edző kollegát köszönthetünk, aki az U16U13-U11-U9-U7 csapatainál lesz segítségre, a meglévő edzők között.
Reméljük, a vírus a következő évadot nem húzza keresztbe, és
teljes félévet tudunk zárni. A megyei I. osztály a felkészülést edzéssel a
múlt héten megkezdte, a futball élet az egyesület életében, a hétvégén
elkezdődik a hagyományos kispályás Bodza Kupával Jásdon.
Megyei I. osztályú csapatunk felkészülési mérkőzései:
• Júl. 15 szerda 18.30 Bakonycsernye – Csetény
• Júl.19 vasárnap 15.30 és 18.00 Csetény Se- FC Zirc
• Júl. 26 vasárnap Csetény SE - Herend 16.00 és 18.00
• Aug. 1-2 Magyar Kupa
• Aug 8-ai hétvége Csetény - Bakonysárkány 18.00
• Augusztus 16-ai hétvége bajnoki rajt.
Reméljük, a terveknek megfelelően tudjuk az ütemet tartani, és a
bajnokságot elkezdeni. A 2020/2021-es idényre bérleteseink a bérleteket kedvezményes áron tudják majd megvásárolni, erről később
adunk tájékoztatást.
Mindenkinek sérülésmentes felkészülést, jó egészséget, és jó
szurkolást kívánunk! HAJRÁ C
 SETÉNY! 
Mavizer Szilveszter

Focitábor 2020
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A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Néhány falubéli anyuka színvonalas műsorral készült, hogy
méltón ünnepelhessük a kultúra napját.
Köszönjük szépen a műsor összeállítását Bognár Barnabás
képviselő úrnak, Kelemen Anitának, Komendáné Óvári Anitának, Orbánné Mavizer Andreának, Sinkáné Sudár Anitának, Forsthofferné
Gavacs Georginának, Ősz Noémi Csengének, az iskola kórusának és
Mavizer Erzsébet tanárnőnek a műsorban való részvételt!
Szalai-Jakab Éva

Trianoni megemlékezés
100 éve írták alá a békeszerződést
2020.06.04.-én 16:30-as kezdés
sel megtartottuk szűk körben a
Trianoni megemlékezésünket az
esemény 100 éves évfordulóján.
Képviseltették
magukat
a Csetén
yi Önkormányzat, a
Csetényi Vámbéri Ármin Általános Iskola, a Csetényi Óvoda
és Mini Bölcsőde, az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, a Lövész klub, a
Bujka Kulturális Egyesület, a Katolikus Egyház csetényi tagjai, és a
FIDESZ Csetényi szervezete. Mindenkinek nagyon köszönjük a koszorúzáson való részvételt.
1920. június 4-én, pontosan
100 éve került sor az első világháborút lezáró Párizs környéki
békeszerződések rendszerének
részeként, a háborúban vesztes
Magyarország és a háborúban
győztes antant szövetség hatalmai
közti békediktátum aláírására a

Versailles-i Trianon-palotában.
Ez a dokumentum máig meghatározza az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását követően
Magyarország és a környező államok új határait.
A Magyar Királyság elveszí
tette területének több mint
kétharmadát. Minden harmadik magyar nyelvű állampolgár idegen állam területére
került. Magyarországot számos
megalázó feltétellel igyekezték
hosszú távra ellehetetleníteni.
A trianoni békediktátum
tartósította
Közép-Európa
népei
nek ellentétét. A Kárpát-medence természet adta
gazdasági, geopolitikai egységét szétszabdalta a Versailles-i
döntés.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a m
 ag
yar

Országgyűlés
2010-ben
a
Nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította.
Az Országgyűlés a törvény
elfogadásával
kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó
eleme”.
Amíg a magyarság egészében
megvan
az
összetartozás
tudata, az egymásért érzett
felelősség, az önző egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása
helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet
erősödik.
Sudár Dóra

Csetényi bamakós kalandorok
Két év után Csetény ismét képviseltette
magát a 2020-as Budapest-Bamako rallyin,
mely február 16-án ért véget Sierra Leoneban. A fiúk január 28-án hajnalban nyakukba vették a nagyvilágot, hogy a nem kis
felkészülésnek köszönhetően teljesítsék a
kitűzött célt és távot.
Idén három csapat indult: Csetény 1,
Csetény 2, valamint a Kiskutya Kft. képviseletében Rakovics Mátyás.
A csapatok szerencsésen célba értek,
rengeteg élménnyel gazdagodva, amelyről
egy alkalmas időben beszámolnak majd a
település lakóinak.
Szalai-Jakab Éva

Wass Albert felolvasóest
Határok nélkül, az összetartozás jegyében

Február 28-án Wass Albert, és más magyar
írók, költők művei hangzottak el a Községháza
nagytermében. Az idén 13. alkalommal hirdették
meg a Kárpát-medence, valamint a nagyvilágban
élő magyar közösségek számára a 25 órás Wass
Albert felolvasó maratont. A felhívásra 58 helyszín jelentkezett, köztük 5. alkalommal Csetény
is. Településünk kisebb óraszámmal csatlakozott
a felolvasáshoz. Az estre több lelkes felolvasó
jelentkezett, akik többnyire Wass Albert -de más
magyar írók, költők- elhangzott műveiből idéztek

egy-egy, számukra kedves verset, mesét, novellát. Öröm volt megidézni hazánk és nemzetünk
nagy íróit, költőit. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
a Honfoglalás című dallal örvendeztette meg a
jelenlévőket.
A szervezők emléklappal, Wass Albert
könyvjelzővel, és egy kis teával, pogácsával
kedveskedtek a résztvevőknek. Köszönjük a
felolvasóest megszervezését Nagyné Boros
Ildikónak.
Szalai-Jakab Éva
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Halálozás

2020

2019

Horváth Milán és Horváth-Varga Fruzsina

Varga Zsolt

Fehér Bence és Fehér Anita

Vörös Pál

Garai Árpád és Garai-Nyári Ramóna
Horváth Krisztián és Horváthné Resperger Nikolett

2020

Csizmadia László és Csizmadia-Vincze Dóra

Tóth János

Csere Marcell István és Cseréné Zsigó Bettina Adél

Derschner Imréné

Csillag Zoltán és Csillagné Simon Krisztina

Szalai Péter

Nagy Gábor és Nagy Kinga

Pongrátz Kálmán

Varga Martin és Horváth Enikő

Hege Mihályné

Turóczi József és Pallag Dorina

Vörös Jánosné
Véber Zoltán

Születések

Tóth Zoltánné
Tóth István
Tóth Károly

2020

Jakab János
Keszthelyi Lajos

Születési név

Édesanyja neve

Horváth Nolen

Horváth-Varga Fruzsina

Csizmadia Patrik

Újlaki Angéla

Pongrácz Lajosné

Tóth Nolen

Szabó Renáta

Bognár Zoltán

Kovács Gréta

Nagy Adrienn

György Tamás

Halápi Vivien

Schöffer László

Bálint Kevin

Barna Tünde

Lábár Gábor

Csizmadia Dóra

Kóré Ádin

Gyetvai Dorina

Varga Kornél

Fülöp Rita

Kottyán Léna

Borbély Orsolya

Kovács Ágnes

Wittner Erika

Kovács Erika

Wittner Erika

Szalai Zoltán

Gratulálunk az ifjú pároknak,
és közelmúltban született
gyermekek családjainak!
Az elhunytak hozzátartozóival pedig mélyen
együttérzünk.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Összefoglaló az idei év eseményeiről

A koronavírus elterjedése miatt hozott intézkedések idején az önkormányzat és a fenntartása alatt lévő
intézmények a mindennapi működéseket folyamatosan biztosították, és a kormány által hozott intézkedéseket betartották. Erről az időszkról készültek a következő beszámolók az egyes területekről.

Konyha
A veszélyhelyzet elrendelését követően min
den étkezőnek házhoz szállítottuk az ebédet,
ezzel védve az időseket, mely eljárást jelenleg
is fenntartunk. A kiszállításban rész vevő kollé
gáknak maszkot, kézfertőtlenítőt és gumikesztyűt
biztosítunk.
Áprilistól bevezettük az A’la carte étkezést, és a
SZÉP kártyás, bankkártyás fizetési módot.

Közterületi karbantartás
Március közepétől folyamatosan fertőtlenítettük
a buszmegállók, boltok, orvosi rendelő, takarék
előtti közterületeket.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a higiéniára,
napi többszöri fertőtlenítő takarítást végeztünk
az Önkormányzathoz tartozó intézményekben.
Mindezek mellett az egyébként időszerű munkák
elvégzése sem maradt el, mint a település közterületeinek fűnyírása, árkok kitakarítása, szemétszedés.
A veszélyhelyzet ideje alatt az óvoda, és konyha helyiségeiben megtörtént a tisztasági festés.

Csetényi Óvoda és Mini
Bölcsőde
Március 16. után új korszak kezdődött az óvoda
életében. Az iskola ugyan bezárt, de az óvoda
továbbra is biztosította a gyermekek felügye
letét, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett.
Szápár községből való utaztatás is megszűnt,
a szápári gyerekeknek felajánlottuk, hogy
helyben, a bölcsőde épületében biztosítjuk a
gyermekek felügyeletét, de nem volt rá igény. A
bölcsőde bezárt, oda nem vitték a gyermekeket.
Településünkön példaértékű volt az önkén

tesek megmozdulása a maszk varrás területén,
az óvoda dolgozói érezték, hogy segíteni kell,
mindenki abban a részfolyamatban vett részt,
amihez értett. (szabás, varrás, vasalás, csomagolás, igény esetén házhoz szállítás, anyag
beszerzés) Az óvodában a veszélyhelyzet alatt
közel 2000 db maszkot készítettek a dolgozók.
Az intézményünk egész nyáron nyitva tart,
a következő nevelési évre közel 90 gyermeket
várunk óvodánkba.
A vírushelyzet miatt a következő intézkedéseket
hoztuk:
1. Az intézményt csak egészséges gyermekek
látogathatták
2. Az intézménybe lépéskor kötelező volt a
kézfertőtlenítő használata
3. A szülők csak az előtérbe léphettek be, az ott
elhelyezett csengő megnyomásával jelezhették érkezésüket
4. Az ágyneműt hetente haza kellett vinni
fertőtlenítő mosásra
5. Kézmosás után papír törölközőt használtak a
gyermekek
6. Szüneteltettük az ebéd utáni fogmosást
7. Otthonról hozott játékot, ételt, italt nem
lehetett az intézmény területére behozni
8. Egy csoportszobában maximum 5 gyermek
tartózkodhatott
Amint országosan is újranyitottak a bezárt
intézmények, az óvintézkedések szigorú betar
tása mellett a mi óvodánkba is újra indult az
élet. Hagyományokhoz híven elkészítettük a
tablónkat, táncokat, verseket, énekeket gyako
roltunk, aki valamilyen ok miatt nem szerette
volna még most sem óvodába járatni gyermekét, neki online elküldtük a felvételeket.
Június 19-én egy bensőséges hangulatú,
szűk körű családi nap keretében búcsúztunk a
nagyoktól, ezen mind a 15 ballagó kisgyermek
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részt vett szüleivel. Ügyességi játékokat szerveztünk, tortáztunk, pizzáztunk, megadtuk a módját
az ünneplésnek. Nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptunk a szülőktől.
Június 20-án hivatalosan is megszűnt a
vészh elyzet, de az óvintézkedéseket továbbra is fenntartjuk. Ezen túl az óvoda által
vásárolt törölközőket használják a gyerekek,
és itt kerül sor a mosásukra is. Otthoni játékot, ételt, italt továbbra sem hozhatnak, és
a szülőknek az előtérben kell várakozniuk.
Mivel a nyár a szünidő, a pihenés időszaka,
jelenleg is annyi kisgyerm ek jár, mint egy átlagos nyári szünetben.
Megítélésem szerint az óvoda dolgozói maxi
málisan helyt álltak a veszélyhelyzet idején is,
példaértékű volt szorgalmuk, tenni akarásuk,
az összetartás és az összedolgozás. Ezt mutatja
az a rengeteg változás, szépülés, amit tapasztalhat, az, aki belép az óvoda kapuján. A dolgozók
közül senkinek nem kellett karanténba vonulni a
járványhelyzet idején.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A vírusfertőzés szempontjából magasabb kocká
zati csoportba tartozó csetényi lakosokat – 65 év
felettiek, valamint krónikus betegséggel küzdők –
célirányosan értük el, és szükségleteiket felmér
tük a korlátozások következtében.
Lakossági tájékoztatáson keresztül értesítettük az időseket arról, hogy személyes
felkeresés keretein belül – betartva a higiéniai
előírásokat, és a vírusmegelőzési intézkedéseket
– maszkban, valamint gumikesztyűben, a háztar
tások kapui előtt, 2 m biztonsági távolságot tartva egyeztettünk velük.
A felkeresés egy páratlan, településen belüli
összefogás segítségével ment végbe, az idős
lakókat a Csetényi Vöröskereszt, a Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Csetényi Református Egyházközség tagjainak támogatásával
és részvételével kerestük fel.
Ennek eredményeképpen sikerült a telepü
lésen élő azon idős lakóknak segítséget felaján
lani, akik másképp nem tudták megoldani a
bevásárlásokat és gyógyszerkiváltásokat. Szükség esetén további segítséget – pl.: szakorvosi
rendelésre való eljutás – is fel tudtuk ajánlani
számukra. Az idősek segítését az Önkormányzat

részéről Szalai-Jakab Évával láttuk el, meghatározott rendszer szerint, melyről az igénybevételt
megelőzően papír alapú tájékoztatást adtunk
számukra. Ketten összesen 9 háztartást, 11 idős
lakót segítettünk a pandémiás időszak alatt.
A lakosságot az Önkormányzat rendszeresen tájékoztatta a vírushelyzet aktuális állásáról, mely
nek összeállításában, aktuális információk közlésében, tanácsadásban én is
közreműködtem.
Online-oktatást segítő civil kezdeménye
zésekről, szabadidő-eltöltési lehetőségekről,
Erasmus+ lehetőségekről is tájékoztattam a lakosságot.
Ilyen papír alapú tájékoztatás kiküldésére 11
alkalommal került sor, heti rendszerességgel, általában pénteki napokon.
Varrott maszkok tekintetében szintén páratlan összefogás jött létre a faluban, melynek
köszönhetően záros határidőn belül minden
65 év feletti lakos számára kiszállításra kerültek varrott maszkok, ennek a folyamatnak a
koordinációját láttam el – összesen 255 háztartásba került ki így maszk, háztartásonként 2 db.
Maszkokat varrtak: az óvoda dolgozói, Kukoda Georgina, Jakab-Németh Gabriella, Somogyi
Erzsébet, Gotterhalt Alíz valamint a Református
Egyháztól is kaptunk segítséget.

Csetény Községi Könyvtár

A veszélyhelyzet alatt a könyvtár működését
központilag felfüggesztették. Rendezvények
szervezését is betiltották, így az elkövetkező
időszak programjait sem lehetett megszervezni.
Egyetlen rendezvényt viszont megtartottunk, Trianon 100. évfordulójára rendezett kis
ünnepségünket, melyen a helyi egyesületek, iskola, óvoda, valamint az önkormányzat koszorút
helyezett el a kettős keresztnél.
A könyvtár, mint DJP pont laptopokat és
tableteket bocsájtott rendelkezésre azon családoknak, akiknek a tanuláshoz nem volt biztosított a technikai feltétel.
Immár két hete újra megnyithattak a könyvtárak, a jelen helyzetben előre jelzett igényeket
teljesítünk.

Csetény Község Önkormányzata
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszély-
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helyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolta.
A veszélyhelyzet 2020. június hó 18. napján
megszűnt, ezt követően az első képviselőtestületi ülést 2020. július hó 8. napján tartottuk,
melyen Nagy Attila polgármester úr a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntéseiről
beszámolt.

Csetényi Közös Önkormányzati
Hivatal

A veszélyhelyezt ideje alatt az ügyfélfogadás a
felelős járványügyi szabályok betartásával történt.
A hivatal épületének belső felújítása június
elején megkezdődött, a felújítás várható befejezte ősz eleje. Az átadással megújult külső után
megújult belsővel várhatjuk a lakosságot.

dr. Molnár Máté jegyző

Üzletek éjszakai nyitva tartásáról
szóló rendelet módosítása
Településünkön sorozatosan érkeztek a lakosság
részéről panaszos bejelentések, a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban,
melynek - hosszas mérlegelést és előkészítést
követően - újraszabályozásának szükségessége
nyilvánvalóvá vált. Június 16-án polgármesteri hatáskörben az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló Csetény Község Önkormányzata Polgármesterének 15/2020 (VI.16.)
önkormányzati rendeletével új szabályozás lépett
hatályba, melyek az alábbiak:
• valamennyi vendéglátó üzlet a hét valamennyi napján este 23 óra és a következő nap
6 óra között zárva tart,
• eltérő nyitvatartási rendet kérelemre, legfeljebb 6 hónap időtartamra az a vendéglátó
üzlet igényelhet, aki rendelkezik az üzlet 50
m-es körzetében az ott lakók 95%-ának támogató aláírásával.
Engedélyesnek a 6 hónap lejártát követően, az
eltérő nyitva tartás iránti kérelmét ismételten be
kell nyújtania.
dr. Molnár Máté jegyző

Folyamatban
lévő projektek
A Magyar Falu Program keretein belül Közterület karbantartását szolgáló eszközök
beszerzésére pályáztunk 1 millió forint
összegben. A pályázat elbírálási szakaszban van. A támogatás elnyerése után új
motoros kaszákat, motorfűrészt, magassági ágnyesőt fogunk tudni vásárolni. Ezek
a korszerű eszközök hozzájárulnak a közterületek gondozásához, és a feladatok hatékony elvégzéséhez.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretén belül “civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” pályázaton településünkről 3 civil szervezet indul. A
forrásigénylés eszközbeszerzésekre irányul
mindhárom civil szervezet részéről. Ezek az
eszközök a továbbiakban segíteni fogják a
szervezetek folyamatos működését, feladataiknak folyamatos ellátását, valamint a
szervezetek fejlődését.

Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy az
elmúlt évben a Nemzeti Kultúrális Alap
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt
Települési könyvtárak szakmai eszköz
fejlesztése, korszerűsítése című pályázatán
2 866 510 forint támogatást nyertünk. Ezt
az összeget gyermekkönyvtár, gyermek
foglalkoztatótér kialakítására, többfunkciós közösségi tér fejlesztésére, azaz
közösségi tér, előadó terem, helytörténeti
gyűjtemény kiállítótermének berendezésre
fogjuk fordítani a következő hónapokban.
Megújul a teljes könyvtári berendezés,
kibővül olyan bútorokkal és eszközökkel
amelyek a gyermekek számára vonzóbbá
teszi a könyvtári élményt, a könyvkölcsönzést, és a helyszíni olvasást.
A kiállítótereket felszereljük olyan rendszerrel és bútorzattal amelyek lehetővé
teszik a kiállítási darabok megjelenítését.
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Pedagógusok a kistelepülésekért
díj átadása
Kovács Lajos tanár úr pedagógus
munkásságának elismerése

Minden időben a legfontosabb hivatás az, amelyik a lélekhez szól. Szerencsénkre újra és újra vannak közöttünk olyan pedagógusok, akik kimeríthetetlen erővel, bátran, meghátrálás nélkül végzik ezt a nemzedékeken
átívelő munkát.
Ez elmondható Kovács Lajos az eredményesség. A taní- tudást vittek a középiskolákba.
tanár úrról, aki Csetény települ- tás következetes volt, érthető.
Elmondható, hogy nagy
ésen végzett több évtizedes Tanárként mindig arra töreke- hangsúlyt fektetett a diákok
elismerésre méltó pedagógiai dett, hogy a tanulók megértsék felzárkóztatására,
segített
munkát. Helyi születésű, az ál- a matematika és fizika szerepét, a
továbbtanulásban
való
talános iskolát is itt végezte. megfelelően értelmezzék az felkészülésben, gondozta a teTovábbtanulásnál
a
tanári adatokat, lássák az összefüg- hetséges diákokat matemapályát választotta, így lett géseket. Ha kellett, akkor több tikából és sportban is, és több
matematika és fizika szakos
évtizedes, magas színvonalú
végzettségű pedagógus.
szakmai tevékenységet folyJót, s jól!
Tanulmányai
befejeztével
tatott. Hosszú éveken kereszEbben
áll
a
nagy
titok.
visszatért szülőfalujába és az
tül fiú és lány labdarúgó csaKazinczy
Ferenc
elmúlt 40 évben folyamatosan
patokat edzett. A lánycsapattal
közöttünk oktatott több gene
több tanévben is eljutottak az
rációt. A helyi kis iskola volt az oldalról, több nézőpontból országos Diákolimpiára. Az
első munkahelye, és innen is megmutatta az adott tanan- egész közösségünk, vezetőink,
ment nyugdíjba. Főbb tantárgya yagot, nem sajnálva az időt a kollégái, szülők, diákok elisme
a matematika, de alacsonyabb megértésre. A dolgozatok előtt rik és tisztelik.
óraszámban fizikát is folyama- alapos áttanulmányozást tarAz oktató-nevelő munka
tosan tanította. Mindig volt saját tott az adott témakörben, hogy mellett rengeteg közéleti tevéosztálya, és osztályfőnökként is biztosítva legyen mindenkinek kenységnek is részese, hiszen
tevékenykedett.
a jó eredmény. Folyamatosan 25 éven keresztül folyamatosan
A 40 év alatt volt olyan tartott korrepetálást azoknak a tagja volta az önkormányzat
időszak, amikor iskolaigazgatói ta
nulóknak, akiknek nehezebb képviselő testületének.
feladatokat is elválalt, és volt a tananyagok megértése,
A méltó munkát köszöntő
ellátott. A matematikát nagy vagy a továbbtanulás miatt elismerés nem csupán a díj
elkötelezettséggel
oktatta. szükséges volt a felkészítés.
azott örömére szolgál, hanem
Munkájának alapvető jellemzői a
Örült a tehetségesebb ta komoly felelősséget is jelent,
hivatástudat, a gyermek- és sza- nulóknak, velük külön foglalko- hiszen messzire csillog.
kmaszeretet, a következetesség, zott és tanulmányi versenyekre
igényesség,
pontosság,

és is járt velük. Tanulói értékálló
Sudár Dóra

Megújul a Vámbéry Ármin
Általános Iskola
Bruttó 944 millió forint összegű uniós, és
állami támogatásból valósulhat meg az iskola
felújítása. A program célja, hogy minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, írja a felújításról
készített brossúrában a Veszprémi Tankerü
leti Központ.
A beruházás során új tornacsarnokot
építenek, melynek alapterülete 450 m2 lesz.
Új öltözőket, szertárakat alakítanak ki. Az
iskola területe pedig plusz két tanteremmel
bővül. A földszinten és az emeleten is létrehoznak egy-egy közösségi teret. Új mosdók
kerülnek kialakításra. A földszinten kerül
elhelyezésre még a könyvtár is.
Több szaktanterem lesz kialakítva, mint
a nyelvi, a természettudományos, a fizika, a
művészeti, és informatikai laborok, szertárak.
Az irodák is új helyet kapnak, mégpedig az
emeleti nyaktagi részben.
Felújítják az informatikai rendszert, új
szemléltetőeszközök és oktatást segítő
eszközök kerülnek beszerzésre. Korszerű
fűtőrendszert kap az épület, és a teljes
villamos rendszer is megújul. Energia
hatékonyság növelést figyelembe véve lesz
külső hőszigetelés, nyílászárócsere, és a tetőt
napelemekkel szerelik fel.
A felújítás után a teljes alapterület
1897 m² lesz.
Az alapkő letételre 2020.06.24.-én került
sor az iskolaudvaron. Az alapkőletételben
részt vett Galambos Szilvia intézményvezető,
Szauer István tankerületi igazgató, Ovádi
Péter parlamenti képviselő, Nagy Attila polgármester, és a kivitelező cégek képviselői. A
kapszula elhelyezése előtt Ovádi Péter parlamenti képviselő is felszólalt. A beruházás
kivitelezői a VEMÉVSZER Építő – és Szerelő
Kft., valamint a VeszprémBer Építő Kft. Terveik szerint a 2021/22-es tanévben vehetik át
a teljesen megújult épületet.
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A kastélypark egyes részeinek rekonstrukciója
A kerttörténeti tudományos kutatás javasolja az 1920-as és 1930-as évek mértani kialakításának kortárs
kertépítészeti eszközökkel való megidézését. Ennek értelmében az előkertben egy egyszerű, mértani formákkal kialakított letisztult hangulatú kertet terveztünk, sok örökzölddel és formára nyírt növényekkel. -írták az
okleveles tájépítész mérnökök a Kertépítészeti tervben.

A
kertépítészeti
tervezést
megelőzően a kastély park történetére vonatkozóan kert
történeti kutatás és tudományos dokumentáció készült. Ez
volt a támpontja az előkert kialakításának. A tudományos
dokumentációt Gecséné dr.
Tar Imola, okleveles tájépítész
mérnök készítette.
A tervezett állapot az a történelmi kutatás alapján készülő
historizáló francia kert.
A főbejárat és a kerítés
teljes egészében megújításra
kerül. A parkba belépve tekintetünket szabályosan elhelyezett központi kiültetések és
az ezt megkerülő murva utak
vonzzák majd.
A kapubejárat közelében a
központi útról két oldalra gyalo
gos ösvények ágaznak majd le,
melyek a szomszédos telkek
szomszédságában vezetik el a
látogatót.
A gyalogos út mentén támlás
padokat helyeznek el. A kastély
közvetlen előterében, az épület
fala és a murvás út közötti részben az egykori rózsaágyásokat
állítják vissza.
A ház északi részén, egykor
dús évelő ágyak és fenyőfélék
voltak láthatók. Ide, egy az úttal
párhuzamosan futó, dekoratív
évelő ágyást, majd mögötte

alacsony
örökzöld
sövényt
terveztek.
Hátul is megkezdődik egy
sokkal szisztematikusabb gondozása a 8 hektáros kertnek.
Talán az idősebbek emlékeznek
arra, hogy a régi cselédsornak
mondható résznél volt egy pergola is, ami alatt áthordták az
ételt az uraknak.
Ez a pergola is vissza lesz állítva, de csak oldalt, hogy a régi
magántulajdonban lévő omladozó épület eltakarásra kerüljön.
A pergolára kúszó növények
lesznek futtatva. Az előkert nyugati oldalán meglévő lakóházat
néhány cserjével kis mértékben
takarják majd, míg a kápolna
teljes egészében fókuszban
marad.
A kastélyt jobbra elhagyva
belépünk az angolpark árnyas,
ligetes területére.
Innen a régi Sörkert helyén felújított épület jól látható.
Közvetlen közelébe, egy nagyobb, vízszintes füves területet alakítanak ki, északi oldalán játszótérrel, a régi részűnél
köteles mászó és terepcsúszda
kerül, valamint a régi tekepálya
is felújításra kerül.
A parkba betervezett növények között fellelhetők lesznek
lombos fák, örökzöld fák, lomb-

hullató cserjék, örökzöld cserjék, rózsák, évelők-félcserjék és
futó növények.
A
járófelület
stabilizált,
döngölt murva burkolat lesz az
egész területen.
A
kertépítészeti
terv
megvalósítása tereprendezéssel és kertépítészeti előkészítő
munkákkal indult. Ennek keretén belül kerültek az ott található fák is kivágásra.
A következő időszakban
növényeket fognak telepíteni. A
vízszintes területek füvesítése a
kitaposás elkerülése miatt a fa-,
és cserjetelepítés után következhet.
Az elkészült kertben ezek
után fenntartási munkákat kell
majd végezni, melynek lépéseit
tartalmazz az elkészüt terv.
Készült
egy
fafelmérési
jegyzőkönyv amely tartalmazza
a parkban megtalálható összes
fatípust. Összesen 39 típusú fát
találhatunk az említett területen.
A közvilágítás biztosítására
új lámpák is el lettek helyezve,
amelyeknek fő feladatuk a világítás, és hogy kiemeljék a hely
szépségét.
Csizmadia Nóra
Sudár Dóra

A kastélypark rekonstrukciójának tervét a következő oldalon láthatjuk.
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Interjú a polgármesterrel
Nagyon sok minden történt az év eleje óta, és sok dologra nem volt ráhatásunk. Hírtelen kellett alkalmazkodni a vírusveszély miatti intézkedések után. Mindemellett a folyamatban lévő dolgokat is kezelni kellett.
Ezekről, és még több bennünket érintő dolgokról kérdeztük polgármesterünket.
A koronavírus járvány és az ahhoz kapcsolódó intézkedések új helyzetet teremtett az Önkormányzatok életében is. Hogyan hatott ez a csetényi Önkormányzatra, a dolgozókra, az ügyekre?
A koronavírus új működést várt el nem csak az
Önkormányzatoktól, hanem a teljes országtól.
Viszont az új működés az nem gátolhatta a
napi feladatok ellátását, hiszen az Önkormányzat szolgáltató jelleggel működik. Így a dolgozók minden adatközlést, minden lakosság
által beérkezett kérést igyekeztek teljesíteni.
Lehet, hogy a határidőket kicsit kitoltuk, de ezt
a szükség hozta. A településre vonatkozó rendelkezések között voltak olyanok, amelyek az
Önkormányzati dolgozókra vonatkoztak, így ők
többnyire home office-ban, tehát otthonról végezték a tevékenységüket. Mindenki próbálta
a legminimálisabbra csökkenteni a személyes
találkozások számát.
Az Önkormányzat működésére a koronavírusnak a hatása az nem ebben a két hónapban, hanem inkább a jövőben lesz érzékelhető.

A kormányzati intézkedések eredményeképpen
elvonásra kerültek források az Önkormányzattól, ez sajnos a súlyadó elvonását jelenti.
Tudni kell, hogy a súlyadónak a 60%-a eddig is
az államhoz ment. Amit a lakosság mindig befizetett, és esetleg azt gondolta, hogy azt mi itt
felhasználhatjuk, az sajnos már a 2010-es évek
közepe óta nem így van. Most pedig a maradék 40%-ot vonta magához. S az már most
látszik, hogy ez 2021-ben is a költségvetés
szerint, az államnál marad. Ez az összeg évente
megközelítőleg 10 millió forint.
Azt most nem szeretném megítélni, hogy ez
jó döntés volt az állam részéről vagy rossz... ezt
majd a jövő megmutatja...
De biztos, hogy a koronavírusnak lesz
negatív hatása, hiszen az Önkormányzati források is csökkennek, és az iparűzési adó bevétel
is várhatóan csökkenni fog. A vállalkozásokkal
tartjuk a kapcsolatot, és jelzik, hogy kisebb meg
rendelésállománnyal dolgoznak. Eddig elbocsátás nem volt, és bízunk abban, hogy nem is lesz.

Ahogy az Önkormányzat többi dolgozója, így a polgármester is otthonról dolgozott a koronívírus miatt
hozott kormányzati intézkedések alatt.
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Hogyan hatott ez az egész a polgármesterre?
A Polgármester a feladatát 7x24-ben igyekszik elvégezni. Fizikailag nehéz, nem minden nap
tartózkodom Csetényben, a munkám az elszólít.
A munkámból adódóan kiemelt szerepünk volt
a koronavírus idején, így Budapestre napi szinten járnom kellett, de a település életének megszervezését a kollégákkal közösen jól megoldottuk. Ami változást hozott, hogy megszűnt a heti
rendszeres találkozónk, amikor a feladatokat ki
tudtuk osztani.
Ez az új helyzet más típusú feladatellátást
igényelt tőlem is, illetve a kollégáimtól is. Polgármesterként, ami negatívumot hozott, hogy
a lakosság által olyan nagyon szeretett eseményekkel kapcsolatosan meg kellett hozni döntéseket, miszerint nem tudtunk rendezvényeket
tartani. Néhány ember biztosan kérdezni fogja,
hogy ha kistelepülések tartanak falunapot, Csetényben miért nem lesz? Számomra fontosabb a
lakosság biztonsága, mint az, hogy ebben a helyzetben egy napig jól érezzük magunkat. Amikor
a rend újra helyreáll, akkor igyekezni fogunk egy
nagyobb szabású eseményt megtartani.
Láttuk, hogy gyárak bocsátanak el embereket,
és örülünk annak, hogy nálunk nem kellett ilyen
lépést meghozni. Az Önkormányzat dolgozói
létszámát, a település üzemeltetési létszámát, és
a konyha teljes létszámát meg tudtuk tartani. De
itt a kollégáknak sajnos be kellett lépniük a 4 órás
foglalkoztatásba.
A ZöldBakonyért Kft.-n keresztül még fejleszteni is tudtunk egy keveset. Tehát hozott változást a polgármester életében.
Ebben az időszakban mi volt a legnehezebb a
Hivatalnak?
A Hivatalnak a legnehezebb az az, hogy a terveink
egy pillanat alatt köddé váltak. Hiszen egy elfogadott költségvetés után történtek az elvonások,
illetve ez mutatja előre a csökkenő bevételeinket is. Amiket terveztünk beruházásokat, azokat
újra kellett értékelni, priorizálni kellett. Nehéz
döntéseket is kellett hozni. De ezek, szükségesek
ahhoz, hogy hosszútávon fenntartható település
maradjunk. Például a régóta várt csapadékvíz
beruházásnál kértünk be előzetes ajánlatokat, és
olyan magas ár eltérés van a pályázati pénzhez
képest, amit az Önkormányzat ebben a helyzetben nem fog tudni bevállalni. Ezért a kormány-

hoz fogunk menni plusz forrásért. Kevés esélyt
látok, hogy meg is kapjuk, viszont elkészültek a
terveink, így ha legközelebb lesz egy ilyen kiírás,
akkor automatikusan be tudjuk adni, és akár
azonnal megkezdhetjük majd a beruházást. Így
nem áll fenn annak a veszélye, hogy a beruházás
megkezdésének tolódása miatt valójában megnövekedjenek az árak.
Akkor ez most azt jelenti, hogy elengedjük ezt a
pályázatot?
Akkor engedjük el a pályázatot, ha az állam nem
pótolja ki a hiányzó forrást. Amikor megterveztük
a csapadékvíz beruházást, megbecsültük az akkori piac árak alapján és 60 millió Ft volt a pályázati
összeg, amit kértünk rá tervekkel együtt.
Akkor ez úgy tűnt, hogy belefér, és azt gondoltuk, hogy ha véletlenül hozzá kell majd tenni
néhány millió Ft-ot akkor azt majd az Önkormányzat meg fogja tenni, mint ahogy eddig is
megtette hasonló esetekben. Mostanra viszont
elszálltak az árak, és szerintem ezt tapasztalják
azon lakosok is, akik esetleg építkeznek, vagy
bármilyen beruházást csinálnak. Mostanra ez a
60 millió Ft ez pont 118 millió Ft-ot jelent, és ekkora többletforrást az Önkormányzat jelenleg nem
fogja tudni beletenni. Ezért az államhoz fogunk
fordulni segítségért. Azt továbbra is szeretném
egyértelművé tenni, hogy hitelt nem fogunk felvenni.
Milyen feladatok/projektek lassultak le, vagy
maradtak el teljes egészében ebben az időszakban
a koronavírus miatt?
Lelassulni minden lelassult, hiszen a dolgozók védelme miatt felfüggesztettük a kastélyberuházást
is. Ha a pandémiának van pozitív hatása, akkor
az az, hogy egy évvel eltoljuk a kastély beruházás
átadását, hiszen így be tudunk fejezni mindent. A
kertépítést, és a jobb oldali szárnynak a felújítását
is. Azt gondolom, hogy nem az a gond, hogy belassultak a projektek, hanem az, hogy összeértek.
Jelenleg is zajlik az önkormányzat felújítása, ami
szeptemberre készül el, mellette folyamatban
van a kastélyberuházás és az iskolaifelújításhoz
kapcsolódó szerződés is aláírásra került.
Mennyire vetette vissza ez a megvalósulásokat, a
feladatok befejezését, a projekt költségvetéseket?
A költségvetéseket nem engedtük visszavetni,
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mert priorizáltunk amikor a pandémia előállt.
Továbbra is elsődleges cél, hogy a megszokott
minőségben végezzük el a beruházásokat, hiszen
a hosszútávú fenntartást akkor tudjuk biztosítani, hogy ha minőségi beruházásokat hajtunk
végre. Legrosszabb esetben időbeni elcsúszásokat eredményezhetett. Leginkább a kastélynál
jöhet szóba ez, de az időbeni csúszás azt fogja
jelenteni, hogy még szebb lesz a megjelenése.
Más projekt esetében nincs ilyen.
A koronavírus miatti intézkedések idején nem nagyon láttuk, hogy a képviselőtestület részt vállalt
volna ebben az időszakban. Szerinted mi volt ennek az oka? Tudatos volt ez?
Természetesen tudatos volt. Ugye azzal, hogy
az egészségügyi veszélyhelyzet életbe lépett azzal gyakorlatilag a képviselő testületi munka is
felfüggesztésre került. A képviselőkkel folyamatos volt a kapcsolattartás, egyeztettünk, beszéltünk. Kértük az ő segítségüket, és néhányan komolyan részt vettek a lakossági tájékoztatásban,
az anyagok kihordásában, de tanácsokat is adtak.
Egyeztetések voltak, csak nem voltak olyan látvá
nyosak. Fontos tudni, hogy az előbb említett gazdasági intézkedések a képviselőket is érintette,
hiszen az illetmények kifizetése felfüggesztésre
került bizonytalan ideig, amig nem látjuk azt,
hogy milyen adóbevételekkel fogunk tudni rendelkezni. A képviselők jól elvégzik a feladataikat,
és a szükséges intézkedéseket megteszik. Mindezt a szabadidejükben, és szerintem hosszú évek
után továbbra is egy nagyon jó képviselő testü
lete van a falunak, büszkék lehetünk rájuk.
Beszéljünk egy kicsit az iskola felújításáról. Ez nem
Önkormányzati projekt, de ha jól tudom, mégis
vannak hozzá kapcsolódó feladatok?
Minden beruházás, ami a településen történik, ahhoz az Önkormányzatnak kell, hogy köze legyen,
hiszen felelősségünk van benne, leginkább az,
hogy segítsük, támogassuk. Az oktatási rendszer
átalakulásával az iskolának a fenntartási feladatai
a Klebelsberg központhoz kerültek, de ez másodlagos, hiszen ebbe az iskolába a mi gyermekeink
járnak, ezért kötelességgel tartozunk. Hosszú
idő után került aláírásra a vállalkozói szerződés
a Klebelsberg központ és a kivitelező között. Ez
mindenkit váratlanul, és felkészületlenül ért.

Lakos
sági összefogással megszerveztük az iskolának a kiköltözését, és a dokumentumoknak
az elraktározását. Nagy segítség volt számunkra
sok csetényi lakos, és a raktár biztosításában a
La Magifi Kft. Ez úton is nagyon köszönjük nekik
a segítséget, mert tényleg azt kell mondanom,
hogy nélkülük nem sikerült volna. További feladatot adott az, hogy kiderült, nem két hónapig
fog tartani a beruházás, hanem 300 napig.
Mindenki szeretné tudni, hogy hogyan lesz megoldva az iskola átmeneti működtetése, hova fognak járni a gyermekek a felújítás alatt?
Hát a mindenkibe beleértem magamat is..., én is
szerettem volna tudni. Az az igazság, hogy nem
ültünk tétlenül, és nem vártuk azt, hogy majd
valaki megmondja, hogy hogyan lesz megoldva
ez a helyzet, hanem kicsit elébe mentünk a megoldandó feladatnak. Amint kiderült májusban,
hogy az iskola felújítása 300 napot vesz igénybe,
ami azt jelenti, hogy 2021 márciusában van vége
a beruházásnak, számomra egyértelművé vált,
hogy a gyermekek elhelyezését nem lehet úgy
megoldani, ahogy eredetileg az iskolával közösen
terveztük. Nem tesz jót az, hogy különböző helyeken tanul a nyolc osztály, és vonul a faluban, esetleg ha kell napközben. Ezt semmiképpen nem
jó és nem biztonságos megoldás. Vizsgáltuk azt
is, hogy esetleg a kastélyt felajánlani erre, de a
beruházás eltolódott egy évvel, így nem tudtuk
volna biztosítani a gyermekek számára. Illetve
mindenképpen megjegyezném azt, hogy 170
gyermek, ha egy évig használja a kastélyt, akkor
ott a 300 nap leteltével ismételten jelentkezik egy
olyan felújítási költség, aminek a fedezetét jelen
helyzetben most nem látom. Aztán vizsgáltuk
azt is, hogy az iskolának az építési ütemezését
úgy megoldani, hogy ha más nem is, de a tantermek már legyenek kész szeptemberre, viszont ez
a gyermekek biztonságos elhelyezését - ami az
elsődleges - nem tette volna lehetővé.
A mai modern világban minden mobilis, ebből
kiindulva végül a konténeriskola megoldására
jutottunk. Ennek megvalósítását látjuk egyedüli
alternatívának a gyermekek biztonságos elhelyezésére. Az iparterületen az Önkormányzat négy
teljes közműves telket alakított ki, így oda le lehet
tenni egy mobil iskolát. Van víz, szennyvízelvezetés, és megfelelő áramellátás, hiszen ezek mobil
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egységek áramfűtéssel működnek. Kértünk be
ajánlatot a konténeriskolára, és egyeztettünk a
területi Klebelsberg központ vezetőjével is, hogy
ezt tartanánk jó megoldásnak és kértük, ők is
képviseljék ezt. Majd ezek után levélben fordultunk Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úrhoz, aki
az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, és Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz,
ahol leírtuk az alternatívákat, illetve leírtuk, hogy
mi a megoldási javaslat a kialakult helyzetre.
Mindezek mellé kicsit még lobbizgattunk itt, ott,
amott, illetve felkerestem az országos Klebelsberg központ vezetőjét és tájékoztattam az adott
problémáról, ami előtte sem volt ismeretlen. A
pénzügyminisztérium közreműködésével az iskolának a kiköltözéshez, a gyermekek biztonságos
elhelyezéséhez a forrását az állam biztosítja. A
Klebelsberg központ pedig az Önkormányzat
hathatós támogatásával meg fogja szervezni a
gyermekek elhelyezését az iparterületre. Ami egy
modern konténeriskola lesz ebben az átmeneti
időszakban.
Biztosan vannak olyanok, akik aggódnak
azon, hogy majd hogy jutnak oda ki a gyermekek,
szeretném őket megnyugtatni, hogy igyekszünk
megszervezni a gyermekek szállítását. A reggeli
időben busz viszi őket, amely a Kossuth utcáig lakó
gyermekeket fogja tudni szállítani, tehát a dudari
faluvégtől a Kossuth utcáig lakókat kivisszük, a
többiek pedig meg tudják oldani gyalogosan ezt
a távot. Illetve a hazaszállításukban is együtt fogunk működni. Azt mindenkinek el kell fogadni,
hogy ez egy kényszerhelyzet, ez nem egy olyan
megoldás, ami a komfortról szól, hanem ez egy
szükséges megoldás, hogy a jövőben egy sokkal
jobb feltételekkel rendelkező oktatási intézményben tanulhassanak a gyermekek. Ez mindenkitől
áldozatot követel. A kivitelezés augusztus elején
kezdődik, és előre láthatólag 4 hétig fog tartani.
Megragadnám az alkalmat, hogy tájékoztassa
az általános iskolás szülőket, hogy az idei tanévre
5000 Ft-os vásárlási utalványt biztosítunk valamennyi csetényi, illetve Cseténybe járó általános iskolás gyermekek szüleinek számára, mely
levásárolható lesz a helyi boltokban.
Milyen forrásból lesz a konténeriskola biztosítva?
A Klebelsberg központ fogja adni ezt a forrást. Fontos ezt kiemelni, merthogy ez nem Önkormányza-

ti forrás, csak az Önkormányzat közreműködése
is szükséges volt ahhoz, hogy ezek a források rendelkezésre álljanak. A beruházást, a kivitelezést,
mindent a Klebelsberg központ fog irányítani, az
Önkormányzat támogatásával.
Azt gondolom, fontos mindenkinek tudni, hogy ez
a forrás nem egy átlagos forrás. Mit kell tudnunk
erről? Ebben az évben ez a második ilyen külön határozattal elnyert összeg. Mi volt a másik eset, ami
ilyen támogatást kapott? Miért volt erre szükség?
Hát nem egy átlagos forrás, így van. Csetény
meg nem egy átlagos település. Alapvetően mi
szeretjük a rendet, meg fenn is tartjuk. Nem szok
tunk össze-vissza kéregetni, meg problémákkal futkosni kormányzati szervekhez. Mi olyan
ügyekkel megyünk, ami a közösséget előre viszi,
és a térséget is segíti. Volt már idén egy egyedi
kormánydöntés a településre vonatkozóan, ahol
a kastély jobb szárnyának a felújítására kaptunk
pluszforrást. Azt a település kapta, annak az
eljárásait, közbeszerzéseit is mi folytatjuk le. Ez
nem pályázati pénz, és nem egyéb bevételnek kell
tekinteni, ez egy konkrét feladat ellátásra irányuló
költség. S most az iskola esetében pedig a Ma
gyar Állam biztosítja az oktatási feladatokat ellátó
Klebelsberg intézet számára ezt a forrást.
Az, hogy ez „megint” Csetény, az pedig azért
van, mert itt lesz az az iskola amiről, ha minden
jól megy, mindenki azt mondja majd, hogy:-Hűha,
ez jó iskola, és milyen szép és milyen korszerű, ez
21. századi!
Az elmúlt jó néhány évben megváltoztak a
feladatok egy polgármester számára is. Nagyon
fontos polgármesteri feladat, hogy itt legyen,
sétálgasson, beszélgessen, de nem feltétlenül
a legfontosabb. Véleményem szerint inkább a
lakosság körülményeinek, az életszínvonalának
az emelése az igazán fontos. Ahhoz pedig forrás kell. Forrást az én kicsi irodámban nem tudok találni. Legfeljebb úgy hogy adót vetünk ki
a lakosság számára, azzal gondolom, senki nem
értene egyet. Ahhoz, hogy ne a lakosság adóztatásából szerezzünk forrást, ahhoz egy újfajta
szemlélet kellett. Olyan célokat kellett meghatározni, ami tényleg a közösséget illetve a térséget szolgálja, mert hogyha van egy jó célod, van
egy jó terved, akkor nekem meggyőződésem,
hogy az állam ezeket felkarolja és támogatja.
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Amíg ezeket az utakat megtaláltuk az nem egy
nap volt, nem kettő, hanem nagyon - nagyon
sok idő. Ebben az évben, amikkel odafordultunk az államhoz, azokat az állam jónak ítélte
meg és támogathatónak. Ennek ellenére ez
nem azt jelenti, hogy bármivel megyünk, azt
támogatni fogják, és részünkről sem lehet ez
elvárás minden esetben az állam iránt.
Tudjuk, hogy te voltál az, aki ezt mindkét esetben
végig jártad, és intézted. Mi volt ennek a folyamata? Mi a módja annak, hogy hozzájussunk egy
ilyen típusú támogatáshoz? Mit kell ezért tenni?
Mit kell tenni? Mindennek az alapja a jó tervezés.
Alternatívákat kell felsorolni, hogy lássák, teljesen
körbejártuk az adott megoldást, költségbecslést
kell csinálni, költségvetést kell készíteni, a szakmai fórumokat meg kell keresni, őket meg kell
győzni, hogy ez az ügy, közös ügyünk, mindenkinek a közös célja, és hogyha ezt megoldjuk, akkor
a siker is közös. Itt a legnehezebb az, hogy eljuss
azokhoz a szereplőkhöz, akik döntéshelyzetben
vannak, és ha véletlenül lepattansz, akkor se add
fel. Ha kivágnak az ajtón, akkor visszamászol az
ablakon. Mi ezt megtanultuk az elmúlt 6-7 évben.
Emiatt Csetény említése eléggé furcsa érzéseket
kelthet mostanra már néhány döntéshozóban,
de hát most mit mondjak, ezt kívánja a lakosság
érdeke, meg a település érdeke. Valójában el kell
menni a falig. Ha elmész a falig, kaphatsz pofont.
Viszont akkor már ott vagy a falnál, és lehet, hogy
azt mondják, hogy ezt nem tudjuk támogatni, de
gondoljuk át újból, és egy alternatív megoldásban esetleg segítünk.
Sokan felháborodtak, hogy februárban kivágásra kerültek a kastély környékén lévő fák. Kérlek,
mondd el nekünk, hogy mi volt az oka a fakivágásoknak!
A kastély előtti fák kivágása az egy szükséges lépés volt. A pályázatban elvárás felénk, hogy sok
az eredeti állapotot állítsuk helyre. Sajnos a kastély belsejét nem tudjuk visszaállítani, mert a bútorok már nincsenek meg.
Szeretném itt megragadni a lehetőséget, hogy
kérjem a lakosságot, hogy akinek tudomása van
olyan bútorokról, amelyek a kastélyban voltak
korábban, és szívesen rendelkezésre bocsájtja,
akkor azt jelezze az Önkormányzatnál. Szeretnénk egy állandó kiállítást rendezni ezekkel a bú-

torokkal, tárgyakkal. Sajnos nem áll módunkban
megvásárolni őket, hiszen ezeknek az értéke felbecsülhetetlen, de örülünk, ha valaki felajánlást
tesz ezekről. A kiállított bútorok és tárgyak mellett fel lesz tüntetve, hogy kinek a tulajdonában
van a bútor, ki ajánlotta fel a kiállításhoz.
Visszatérve az eredeti állapot visszaállítására.
Amit vissza tudunk állítani a környezet. Az pedig
az előkert. Sokan támadtak a fakivágással, számomra a szomorú az, hogy aki támadott annak
nem is az fájt, hogy kivágtuk a fákat, hanem hogy
hova megy a fa. Kié lesz a fa? Azóta aki már kiment a faluból Szápár felé láthatta, hogy ott van
a Balluff melletti területen. Ennek az értékesítése, meg fog történni, illetve szociális jelleggel fel
fogjuk használni a fát. De a fa kivágás egy szükséges intézkedés volt, hiszen azok a fák életveszélyesek voltak, egy vihar esetén valakire ráesett volna, valamint e nélkül a kert eredeti állapotra való
visszaállítása nem végezhető el. Elkészítettük a
történelmi kutatást a kastélykertre, és az 1890es években felelhető dokumentáció szerint azok
a fák akkor nem voltak ott. A közmeghallgatáson
Holler Imre bácsi fogalmazta azt meg, hogy ott
nem egy ültetett környezet volt a kivágások előtt,
hanem a természet által kialakított környezet.
Megterveztettük a kertet, és ami még ott
maradt néhány fa, még azt is ki kell vágni, át kell
ültetni mivel a történelmi kutatás alapján előírták
a tervezők. Az 1920-1930-as állapotot fogjuk
visszaállítani a kastélykertben, és az előkertben.
Hátul is megkezdődik egy sokkal szisztematikusabb gondozása a 8 hektáros kertnek. Ami nagyon érdekes - és tán az idősebbek emlékezhetnek rá, a fiatalabbak biztos, hogy nem, hiszen én
sem tudtam - hogy a régi cselédsornak mondható résznél volt még egy pergola is, ami alatt
áthordták az ételt a kastélyba az uraknak. És ez a
pergola is vissza lesz állítva, de csak oldalt. Van a
kastélyépület mellett egy régi omladozó épület,
ami magántulajdonban van még, s annak az eltakarását ezzel a pergolával fogjuk megoldani, ami
43 folyóméter hosszú lesz. Elhelyezésre kerültek
már az új lámpák is, amelyek a közvilágosítást
biztosítják. Amikor megláttam, belőlem változó
érzelmeket váltott ki, de minél tovább nézem, annál jobb lesz. Rájöttem, nem az a lényeg, hogy a
lámpa hogyan néz ki, hanem az a fontos, hogy a
környezet hogyan fog kinézni. A lámpa nem viheti el az egészről a súlyt azzal, hogy szépek a kan-
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deláberek, hanem a fő fókusz a megvilágítás lesz,
és ezek a lámpák fognak tudni olyan fényt adni
este is a kertnek, ami igazán kiemeli annak szépségét. Igyekeztünk egy olyan lámpatestet választani a tervezőkkel, ami ezt a fókuszt megtartja. A
meglévő légkábelek kiváltása is megtörténik, mostantól minden a föld alatt megy, és mindennek
önálló mérőszekrénye lesz. Örülünk annak, hogy
a kastélyparkon belül már minden Önkormányzati tulajdon. Ez egy nagyon fontos lépés volt.
Ezek szerint az eredeti állapotra való visszaállítás az pályázaton belüli elvárás volt? Vagy Önkormányzati döntés is?
A pályázatnak elvárása volt a bal oldali szárny
helyreállítása, és hogy legyenek olyan elemek,
amelyek eredeti állapotot tükröznek. Sok feladatot tovább gondolunk, és minél jobbra akarunk
megcsinálni. Ha most szemben állnánk a kastéllyal, a régi épülettel, és csak a bal oldali szárnyat
kezdtük volna felújítani, akkor is csak az alját, az
szerintem sokkal nehezebben lehetne védhető,
mintha kerek egészben gondolkodunk, és megteremtjük a feltételeket a teljes felújításnak. Így
gondolkodtunk nem csak az épülettel kapcsolatosan, hanem a kerttel kapcsolatosan is. Ezért
rengeteg önrészt teszünk bele a projektekbe,
vállaljuk azt, hogy kerítést csinálunk, füvesítünk,
kertet építünk, sétálót, sütögetőt, és nem utolsó
sorban a Sörkert, azaz a Holitscher-bisztró mellé
egy játszóteret is létrehozunk a gyermekek miatt,
meg az idelátogatók miatt. Ezek a plusz feladatok
a projekt evolúciója során jönnek, ezek lesznek
az új feladatok, amiket mi igyekszünk megoldani.
Úgy állunk neki minden beruházásunknak, hogy
van rá költségvetés.
Ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy mielőtt
bármilyen beruházást megkezdünk - mielőtt
rombolnánk - előtte tudjuk, hogy mennyibe fog
kerülni a helyreállítás, és arra költségvetéssel
rendelkezünk, tehát pénzzel rendelkezünk, hogy
befejezhető legyen.
Mi az elképzelés az előttünk lévő időszakra vonatkozóan? Mik a hosszú távú tervek? Mennyi és milyen fejlesztéseket tartasz még indokoltnak a községben?
Hát tervek vannak. Bár időnként módosulnak,
de vannak. Az elsődleges szempont, vagy feladat a meglévő beruházások befejezése. Aztán

tervnek kell lennie - ha már megterveztettük - akkor építsünk egy bölcsödét, mert a településünk
jövőjének záloga a fiatalok itt tartása, illetve minél több gyermek születése. Ebben az évben 90
gyermek kezdi meg az óvodát szeptemberben.
2014-ben 62 gyermekkel kezdtünk. Mindezek
mellett nagyon fontos, hogy a múltunkat sem
szabad figyelmen kívül hagyni, és az időseknek a
lehetőségeit is meg kell oldani. Kiemelném külön
az Őszirózsa nyugdíjas klubbot, hiszen nagyon
szépen működnek, fejlődnek. A település legaktívabb szereplői. Őket is meg alapvetően mindenkit segíteni kell. Ezen kívül tervben szerepel, hogy
az újonnan kialakult infrastruktúra biztosítson fix
helyeket a sportolni vágyóknak is.
Ahhoz, hogy a fiatalok itt tudjanak maradni,
meg kell oldani az ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseket. Régen volt 70 db körüli üres ingatlan a
faluban. Most az a bajunk, hogy nincs üres ingatlan. Ezért új utcát kell nyitnunk, és ennek a
lehetőségét vizsgáljuk már, nagyon nagy lesz a
forrásigénye, de fogunk rá találni megoldást.
Fontos feladat a csapadékvíz elvezetés projekt,
ami most nagyon erősen döcög. Mindemellett abban megállapodhatunk szerintem, hogy Csetény
településnek a csapadékvíz elvezető rendszere
messze jobb, mint nagyon sok településnek. Mindenki gondoljon bele, hogy hol van vízbetörés az
árokrendszer hiánya miatt a faluban? Valójában
már nincs. Egy háznál vannak problémák, az Ady
Endre utcában, de ott a vízbetörés nem a csapadékvíz elvezetés hiánya miatt van, hanem a
hegyről lezúduló sárfolyam miatt. Ennek a megoldásán gondolkozunk, egyeztetünk, és nagyon
reméljük, hogy ez is megoldódik hamarosan. De
összességében, ha mindenki belegondol a csapadékvíz elvezető rendszer a településen jó. Ettől
függetlenül szeretnénk ezt még jobbá tenni.
Ha már egy gyártelepítés megtörtént a
településen munkahelyeket tudtunk létrehozni,
és tudunk fenntartani, jövőbeni célunknak mindenképpen annak kell lennie, hogy ezt a legjobban stabilizáljuk. Hiszen a gazdasági válság, vagy
most ez a koronavírusos helyzet is, sokszor azzal
jár, hogy vállalkozások csődbe mennek. Én nagyon örülök annak, hogy a Balluff Elektronika Kft.
településünket választotta, illetve sikerült ezt a
döntést akkor meghozatni velük. Bár őket is sújtja a pandémia, illetve sújtja a gazdasági válság,
mégis a magyar jelenlétük annyira erős, hogy én
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bízom abban, hogy a több tízévnyi terveiken is
rajta van a településünk, és mi ezért mindent meg
is teszünk. Folyamatosan egyeztetünk a Balluff
vezetésével, és azt gondolom, hogy minden fél
számára egy kölcsönös jó helyzet van közöttünk,
és ennek így is kell maradni. Ez mindenképpen
fontos célunk. Azt lehet látni, hogy ebben a faluban most minden fejlődik. Tudjuk, hogy nagyot
megyünk, ami köszönhető a lakosság kedvező
hozzáállásának, és együttműködésének.
Megalakult a Polgárőrség, hogy látod az eddigi
teljesítményüket, tevékenységüket?
Nagyon hosszú idő után végre lett Polgárőrsége a
településünknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Párhuzamot lehetne vonni a gyárépítés és a
polgárőrség létrehozása között. A gyárépítésben,

amíg meg nem nyitott, egyedül a polgármester
hitt. A polgárőrségben is próbáltam hinni, de
leginkább az hitt benne, aki létre is hozta: Koczor
Sándor elnök úr. S nekem minden elismerésem
az övé a létrehozással kapcsolatban.
A Polgárőrség fenntartása nagyon komoly feladat, és nem valósulhat meg emberek nélkül. A
létrehozásban részt vettünk tízen néhányan, az
aktív munkát, akik végzik, az 6-8 fő. Mindenképpen
kérném arra a lakosságot, hogy ha ebben szeretnének részt venni azt jelezzék. Vagy úgy, hogy az
Önkormányzathoz bejönnek, vagy a Polgárőrség
bármely tagjánál. Ez egy társadalmi feladat.

A Polgárőrség az egyedüli olyan civil szervezet,
az egyedüli olyan egyesület a településen, aki a
teljes lakosságot szolgálja. Hiszen a lakosság vagyonának a megőrzésé a lakosság biztonság érzésének a fokozása az ő céljuk. És ezt teszik a saját
szabad idejüket feláldozva.
A Bakony egy nagyon kiemelt települése
az országnak, egy gazdag része az országnak.
Amikor más területeken munkanélküliség üti fel
a fejét, akkor lehet, hogy furcsán hangzik ez a szó,
de majd egyesek portyázni járnak. S hova mennek
portyázni? Oda ahonnan van mit elvinni. Hiába
van kamerarendszerünk, hiába van jó érzésünk
a közbiztonsággal kapcsolatban, a Polgárőrség
működése itt felértékelődik a jelenléttel.
Ahhoz, hogy ők jelen tudjanak lenni, kellenek még aktív tagok. Így akár fiatal, akár idős, és

azt gondolja, hogy havonta nem többet, 6 órát,
tehát egy szolgálatot, az jelentkezzen és segítse azt, hogy ennek a közbiztonságnak a jelenlegi szintje fenntartható legyen a továbbiakban
is. Az autóhasználatra költségtérítést biztosít a
Polgárőrség. Ők mindenkiért vannak, és még kellenek emberek, támogassuk azzal elnök urat, és a
jelenleg dolgozó polgárőröket, hogy csatlakozunk
hozzájuk.
Mi lesz a kastélyból?
A kastély felújítása nem jelenti automatikusan azt,
hogy a fenntartására is van fedezetünk. Ha bármit
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építünk pl. otthon, akkor annak is mindig meg kell
találni azt a formáját, hogy az hogy lesz fenntartható onnantól. Az Önkormányzatnak két bevételi lehetősége van, az egyik, hogy a lakosságot
adóztatja, a másik, hogy saját bevételeket generál. Többször elmondtam, hogy nem lehet cél
az, hogy a lakosságot adóztassuk. A saját bevétel
generálása pedig vállalkozási tevékenységekből
tud megvalósulni. Ezért van az, hogy építettünk
már kerítést, végeztünk őrzést, végzünk vendégebéd szolgáltatást, és sorolhatnám, mert tényleg jó néhány mindent vállaltunk.
A kastélyt úgy alakítottuk ki, hogy a település
számára fontos kulturális eseményeknek, kiállításoknak helyet tudjunk biztosítani.
Mindezek mellett a konferenciatermeket
szeretnénk kiadni. A konferencia turizmus az,
ami szerintem legkevésbé zavaró hatású a lakosság szempontjából. A megszokott békés min-

dennapjainkat nem zavarja, és a kastély konferencia turizmusra történő hasznosítása nem hozza
magával egyértelműen a kastély állagromlását.
Felvetődött az, hogy a település bálokat
lehetne-e ott tartani? Ez a kérdés még teljes
egészében nem dőlt el.
Én azt gondolom, hogy megfelelő előkészü
letek, intézkedések, szabályok betartása mellett,
nem zárnám ki. Ezt még nagyon körbe kell járni,
hogy a bálok megtartása hogy legyen.
Itt jelezném, hogy készül az iskolának az új,
450nm es tornaterme. Ez a nagy beruházás
márciusra elkészül, mire jön az új következő báli
időszak. Addigra az pont készen áll. 2021-től
szerintem ott nagyobb, és komoly minőség bálok
megtartása is lesz lehetőség, amennyiben a Kle
belsberg központ ehhez hozzájárul. De majd a polgármester igyekszik lobbizni ezért.

Kastélykiállítás
Községünk egyik legnagyobb ékessége a kastély. Berendezése és felújítása során szerettük volna figyelembe venni az eredeti megjelenést. Sajnos a belsejének az eredeti helyreállítása nem lehetséges,
mert a hozzá tartozó bútorok és egyéb használati tárgyak nem állnak rendelkezésre.
A felújított kastélyban az egyik termet kiállító teremként szeretnénk használni. A kastély korábbi
életéről szólna az állandó kiállítás.
Ha valakinek van tudomása bútorokról, vagy egyéb eszközökről, amelyek a kastélyban voltak régebben, és szívesen látnák a kiállításon, azok jelezzék ezt vagy az Önkormányzatnál vagy a +36 20
275 2160-as telefonszámon!
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Holitscher-kastély és bisztró – tervek
A kastély állapota korábban nagyon leromlott, így örülünk annak,
hogy folyamatban van a felújítás.
Pályázati forrásból 170 millió forint, valamint még 48 millió forint,
egyedi kormánydöntéssel még
54 millió forint, és az önkormányzat által hozzá tett források teszik
lehetővé a megújulást. Az épület
jobb szárnyán kívül felújításra
kerül még a bal oldali szárny is, a
kastély előtti terület, ahol franciakert lesz, a kerítés, és az angolkert.
A Sörkert, azaz a Holitscherbisztró épülete is megújult, kapott
egy fagerendás teraszt. Egyik oldalán lesz kialakítva egy játszótér
a gyerekeknek, a másik oldalán
pedig új tekepálya. A kastély és
a körülötte kialakított környezet
elsődleges funkciója a helyi lakosság kultúrális és szórakozási
igényeinek kielégítése.
A felújítás után szeretettel
várunk mindenkit az épületben,
és a környékén. A kastélyban lesz
továbbra is a felújított könyvtár,

amely kiegészül gyermekkönyvtári résszel. Itt lesznek a hivatalos
házasság kötések, lesznek állandó
és időszaki kiállítások.
Turisztika
szempontból
a
felújított kastély és környezetének
bemutatásán, megismertetésén
túl a konferenciaturizmust tartjuk
fontosnak. A kastélyban kialakított
jól felszerelt konferenciatermeket

bérbe szeretnénk adni, és ebből
a bevételi forrásból fogjuk tudni
később megvalósítani a különböző
rendezvényeinket pl. a Nyári
GyümölCSíz Napokokat.
Várjuk a felújítás befejezését,
hogy a jövő évben használatba
tudjuk a helyi közösségépítés központjaként.
Sudár Dóra

Háziorvosi kérés

Dr. Cziniel Szabolcs háziorvos kéri
betegeit, hogy a vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a
falu lakossága továbbra is előre
egyeztetett időpontokban keressék fel a rendelési időket.
Köszönjük az együttműködést!

Babacsomag

Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy az idei évtől Csetény
Község Önkormányzat minden
újszülött babának születése alkalmából egy ajándékcsomaggal szeretne kedveskedni. A csomagot a helyi Védőnői Szolgálat
fogja eljuttatni a családokhoz. Az
ajándékcsomag tartalmaz többféle pelenkát, hímzett törölközőt,
rágókát, pelenkázás és fürdetés
kellékeit, játékot, könyvet.
Bognár Gabriella védőnő
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Egészségtábor

Egészségtábor három gene
rációval az egészségért program keretében zajlott, 21
csetényi és 10 szápári gyermek részvételével, július
6-10-ig.
A
meghirdetés
utáni
másnapra már be is telt a
létszám. A tábor bázisa a
szápári művelődési ház volt.
Remek helyünk volt, a gyerekeknek volt hely a játékra,
volt helyünk a programokra.
A tábor szellemisége mozgás,
táplálkozás, életmód bázison
nyugodott, változatos prog-

ramjaink voltak, amiből mindennapra jutott. Beszéltünk
az egészségről, betegségről,
betegség
megelőzéséről.
Dohányzásról, elhízásról.
Kommunikációs játékokat

Minden babát szeretettel
köszöntünk!

játszottunk. Jártak nálunk
szakemberek, dráma pedagógus, futballedző, zumba
oktató, táncoltunk néptáncot, íjászkodtunk. Ellátogattunk a Szápári Ökofarmra és
Biomalomba, ahonnan frissen sült kenyeret kaptunk
kóstolóba. Végig jártuk a Bodajki ifjúsági tábortól a Gajavölgyi tájcentrumig a patak
völgyét és vissza.
Minden étkezéshez ettünk
zöldséget, gyümölcsöt. Festettünk, rajzoltunk. Arcot
festettünk, csillámtetoválást
csináltunk.
Természetesen
maradt
idő szabad sok sok szabad
játékra is. Azt hiszem a gyerekek jó hangulatban hasznosan töltötték el a hetet, remélem szép emlékeik maradtak
és a hasznos információkat
is sikerült észrevétlenül a fejekbe plántálni.
A tábor lebonyolításában
segítségemre volt: Orbánné
Mavizer Andrea, Kolimár
Ildikó, Csizmadia Nóra és
Juhász Benedek.
Bognár Gabriella védőnő
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Koronavírus-helyzet Magyarországon
A világon már 13,5 millióan megfertőződtek a koronavírus járványban. Ebből kifolyólag az országos
tiszti főorvos folyamatosan figyelemmel követi
a külföldi járványügyi helyzetet is, mivel több
környező országban újra növekedett az elmúlt hetekben a beazonosított fertőzöttek száma. Az ország
lakosságának védelme érdekében a beutazással
kapcsolatban korlátozásokat hoztak létre, piros,
sárga és zöld jelzéssel látta el ezeket az országokat,
veszélyességüket tekintve. Beléptetéskor egészségügyi vizsgálatra kötelezett minden magyar és
nem magyar állampolgár, ennek célja, hogy megakadályozzák a fertőzés külföldről történő behozatalát. Az országok besorolását továbbra is felülvizsgálják hetente.
A zöld – biztonságos – országokból karantén
kötelezettségtől mentesen térhetnek haza az emberek, hiszen ezekben az országokban kordában
tartott, országunkhoz képest nem magasabb általában a járványfertőzöttség.
Sárga országok: Bulgária, Portugália, Románia
és Svédország, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és az Egyesült Államok.
Piros országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia,
Moldova, Montenegro és Ukrajna, valamint a sár-
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ga besorolásba kerülőkön kívül az összes ázsiai,
afrikai és az USA-n kívül minden amerikai ország,
teljes Ausztrália és Óceánia térsége.
Magyarországon a 65 év felettiek külön délelőtti
vásárlási sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek,
patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. A maszk viselése továbbra is
kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési
eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és
az orrot eltakaró sál, vagy kendő is.
Forrás: https://koronavirus.gov.hu

Szolgáltatásbővítés
az étkeztetésben
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Zöld BakonyÉrt
Nonprofit Kft. kibővítette szolgáltatásait, így áprilistól A’la carte,
azaz étlap szerinti étkeztetést is vállal. Ennek keretén belül akár
naponta össze lehet válogatni a következő napi ebédet.
Leveseket 400 Ft-ért, főételeket 800-1000 Ft-ért, köreteket 300350 Ft-ért, savanyúságot 200 Ft-ért lehet választani. Sertés pörkölt
galuskával 1500 Ft, melynél a minimumrendelés 5 adag. Napi
menü ára 1050 Ft. Kiszállítási díj 100 Ft.
Fontos szempont az egészség támogatása, és a megfelelő tápanyag tartalmú étkezés, ezért külön figyelmet fordítanak az alap
anyagok kiválasztására, ételeinket mindig frissen készítjük.
OTP SZÉP kártyával, illetve bankkártyával is lehet fizethet!
Rendelés leadható előző nap 15 óráig, a 20/274-5159-es telefonszámon!

Hegyi Klaudia

