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Mit hoz nekünk 2021?
2020-ban megtanultuk, hogy 2021-ben bármi megtörténhet! Az alábbi mondattal zártam
karácsonyi számunkat, és mindez egyre jobban
be is igazolódik.
Több mint 1 éve küzdünk a SARS-COV2 vírussal és érezzük azt, hogy hullámvasúton ülünk. Egyik pillanatban az adatok kedvezők, és
reménykedünk, a másik pillanatban nem tudjuk
mikor lesz vége.
Vannak olyan emberek, akik azt gondolják,
hogy az egész csak egy misztikum és nincs is
vírus, bár remélem az ilyen emberekből már
egyre kevesebb van és egyre több ember látja
be, hogy az oltás egyetlen megoldás most.
Mindegy, hogy kit milyen oltóanyaggal
oltanak be a lényeg, hogy aki az oltást megkapja az igazolhatóan védettséget szerez és ha
el is kapja a betegséget a betegség lefolyása
nagy valószínűséggel nem lesz súlyos. Azzal,
ha a vakcinát megkapjuk, nem csak magunkat
védjük, hanem hozzátartozóinkat is, én bíztatok
mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel és kérje az
oltást. A járvány áldozatainak a száma hamarosan eléri a 20 000 főt Magyarországon. – Zirc
járásának teljes lakossága 17 000 fő.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Az elmúlt egy évben sem állt meg az élet Csetényben, hiszen a fejlesztések haladtak a maguk
útján, fő feladataink 2021-ben:

Holitscher Kastélypark és Látogató központ:
2021-ben befejezésre kerül az építkezés.
Elkezdődött a jobb oldali szárny rekonstrukciója
is, a bal oldali szárnyban lesznek a könyvtárak és

a házasság kötő terem. A jobb oldali szárnyban
pedig szeretnénk visszaállítani a mozit, illetve
egyik helységet berendezzük a régi bútorokból.
A fő funkciójú helységek mellett kialakításra
kerültek még előadótermek és vizes blokkok is.
A kastély park építése is szépen halad, áprilisban már az új kerítés is a helyére kerül és a füvesítés is megtörténik. Ahogy az arra járók láthatták, 18 db lombhullató fa, 2 db tűlevelű fa, 1459
lombhullató cserje, 1574 örökzöld cserje, 2395
évelő került ültetésre a kastély előkertjében és
a Holitscher Bisztró mellett.
Pergola is megépítésre került, melyen apáca
rács lesz elhelyezve, hiszen részben egy ilyen
pergola is állt az eredeti parkban. Májusban,
pedig telepítésre kerül az új játszótér is.
Biztos vagyok benne, hogy már az idei évben
is csodálatos látványt fog nekünk nyújtani a az
új Anglia, de abban még biztosabb vagyok, hogy
3-4 év múlva méltán fogják ezt az épületet és
parkot az ország egyik legszebb Francia kertjének és Angol parkjának hívni. Természetesen
ahhoz, hogy ne fordulhasson elő még egyszer,
hogy a Kastély leamortizálódik figyelmet kell
fordítanunk a fenntartására is.
Tervünk, hogy a csetényi és csetényi kötődésű
lakosok ingyenesen látogathatják a parkot, vi
szont az ide látogató turisták ellenszolgáltatás
megfizetése mellett tehetik majd ugyanezt, így
tudjuk garantálni azt, hogy a kastély és kastély
park folyamatosan karbantartott legyen és központja legyen a helyi kulturális életnek.

Önkormányzati épület megújulása:
2020-ban elkészült az önkormányzat belső
átalakítása, melynek eredménye, hogy az
alapvetően rossz kihasználtságú belső teret
átalakít ottuk és egy funkciójában teljesen
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megújuló önkormányzat jött létre.
2021-ben tervezzük, hogy az újonnan kialakításra került termet átadjuk.
A pandémia lejártával sport programok tartására és lehetőség lesz kulturált körülmények
között mozogni.

Bölcsőde fejlesztés:
2019-es pályázatunk beadása utána 2021-ben
az az öröm ért bennünket, hogy közel 200 m Ft
értékben a pályázati forrást kaptunk egy új 2
csoportos bölcsőde kialakításra.
A tervezési feladatok elkezdődtek, hogy 2021
október-november hónapban az építkezés is
megindulhasson. Az új bölcsőde lehetőséget
ad arra, hogy Szápáron ismételten legyen egy
vegyes csoportos óvoda.
A fejlesztés másik pozitív hozadéka, hogy a
régi iskola helyén egy 20 gépjármű befogadására
alkalmas parkoló is kialakításra kerül és végre
lesz akadálymentesített bejárata az óvodának
is, így hosszú évek hiányát tudjuk pótolni az új
fejlesztéssel.
A bölcsőde terveink szerint 2023-ban tudja
majd fogadni a gyermekeket 6 hónapos kórtól
3 éves korig.
Régi iskolára (jelenleg edzőteremként
működik) is adtunk be pályázatot, amennyiben
a pályázat sikeres lesz, akkor létrejöhet a csetényi Campus, hiszen egymástól néhány méter
távolságra tud megvalósulni az iskola, óvoda,
bölcsőde és fejlesztő központ. 2024-ben elmondhatjuk, hogy 10 év alatt gyakorlatilag egy
új település központot sikerült kialakítani.

Varga hegy villany fejlesztés:
A pandémia alatt sokkal jobban felértékelődtek
a családi kapcsolatok és feledésbe merültek a
felszínes baráti kapcsoltok. Már 2 éve célként
tűztük ki, hogy a Varga hegyre (Szőlő hegy)
vigyük ki a villanyt.
A szabályozó környezetnek köszönhetően,
díjmentesen, összefogással megoldható lesz a
parcellák villannyal történő ellátása. Hamarosan
az érintett telkek tulajdonosait Gavacs Zsolt
képviselő társam fel fogja keresni és elkezdődik
a Szőlő hegy fejlesztése.
Reményeim szerint 2023-ra már villany lehet
a hegyben és ha nem is azonnal, de 10-15 év

távlatában a Varga hegy megtelik élettel és a
családi, baráti társaságok a szőlőművelés mellett kikapcsolódni is majd kijárnak a felépített
présházaikba.

Református egyház felújítás:
2020 novemberében a református egyházmegye, a csetényi református egyház
képviselője és az önkormányzat közösen határozta el magát, hogy a református egyház helyreállítását közösen megvalósítják. 2020-ban az
egyház saját erőből elkészítette a szerelőbetont.
2020 decemberében egyeztetéseket folytattunk,
ahol megállapításra került, hogy a templom
felújításának költsége elérheti a 90-110 millió
Ft-ot, a felújításhoz szükséges pénz jelenleg nem
áll rendelkezésére az egyháznak, ezért Magyarország kormányához fordultunk segítségért.
A miniszterelnökségnek elküldött igényünk átvételre került, de év végén a kormány már támo
gatásban nem tudta részesíteni településünk
egyház közösségét.
2021 egyik legnagyobb feladata az lesz számomra, hogy az egyház épületének helyreállítására és felújítására szükséges forrást a
kormánytól megkapjuk. Így 2019 után lesz
lehetőségünk 2023-2024-ben újra birtokba venni településünk egyik legszebb épületét.

Vámbéry Ármin általános iskola fejlesztése:
2021.03.09-én az építkezés a tervek szerint
a végéhez ért. A belső takarításon és vissza
költözésen kívül a kert rendezése és a kerítés
építése van hátra feladatként. A vállalkozási
szerződés a kert építését és a kerítés kialakítását
nem tartalmazta, ezért az önkormányzat megállapodott a tankerülettel, hogy ezen két feladatot
megvalósítja. A gyermekek a konténer iskolában
fogják befejezni a tanévet, terveink szerint az új
tanév már a megújult és berendezett iskolában
kezdődik 2021. szeptemberében.
Bízom benne, hogy 2021-ben a pandémia leküzdésével egészségünk megőrzésével és a gazdaság stabilitásának megtartásával eredményes
évet tudunk zárni és 2022-ben elkezdhetjük
település fejlődésünk újabb mérföldköveinek
megvalósítását!
Nagy Attila, polgármester
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Költségvetés a 2021. évben
Csetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti – hatáskörében eljáró Csetény Község
Önkormányzata – továbbiakban Önkormányzat
- polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséról
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben elfogadta az Önkormányzat
2021. évi költségvetését.
A Költségvetés nem más, mint az önkormányzat éves pénzügyi-gazdálkodási terve, melyben
meghatározzuk, és szembe állítjuk bevételeinket
és kiadásainkat.
Előkészítése és megalkotása mind az előkészítők,
mind a döntéshozók szempontjából nagy
felelősséggel járó fontos feladat, amely nem
nélkülözheti az intézmény aktív munkáját és
együttműködését a hivatal tervezését végző
munkatársakkal.
A költségvetési gazdálkodás alapelve, hogy a bevé
teli, és a kiadási főösszegnek meg kell egyeznie,
amely a költségvetésünkben a 2021. évben: 517.515
eFt.
Az államtól kapott működési célú támogatások: 206.935 eFt, amely jellemzően az óvodára,
a konyhára, a közfoglalkoztatottakra, a települési
támogatásokra, és a kötelező feladatok ellátására
kell fordítani.
A helyi adókról származó bevételek: 31.424 eFt:
Az adókból származó bevételek tekintetében az
előirányzatok a 2020. évben befolyt összeg felülvizsgálatával kerültek megtervezésre. Sajnos a
járványügyi helyzetre tekintettel gépjárműadóból
származó bevételek teljes mértékű kiesését, valamint az iparűzési adóbevétel csökkenését eredményezte az önkormányzatunk költségvetésében.
Az előző év végén a Magyar Közlönyben megjelent
a helyi iparűzési adó módosítására vonatkozó kormányrendelet, amelynek lényege, hogy 2021-től

maximum 1% lehet az adó mértéke, ami korábbi
években önkormányzatunk rendeletében 1,8%
volt. A jelentősebb összegű bevételtől elesést a kor
mány kiegészítőtámogatás formájában kiegyenlíti
az önkormányzatoknak. Továbbá az iparűzési adó
csökkenését a vállalkozások alacsonyabb összegű
árbevétele eredményezi, mert a gazdaság visszaesését vonta maga után a járvány megjelenése.
Működési bevételek: 105.773 eFt: Az intézményi működési bevételeken belül az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok bérbe adásából
származó bevételek, az ellátási díjak bevételei, valamint a háziorvosi és védőnői szolgálat fenntartására kapott támogatás, és csekély kamatbevétel
előirányzatai kerültek megtervezésre a hatályos
szerzdések, megállapodások, önkormányzati
rendeletek alapján, figyelemmel a 2021. évben ellátandó feladatok mértékére. Itt jelenik meg továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fizetett térítés. Az étkezést igénybe vevők a 2020as évben megállapított térítési díjakon tudják igé
nyelni az önkormányzat szolgáltatását.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 160.428 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések:
6.477 eFt
Fontos kiemelnünk a kiadási oldalon a beruházásokat, és felújításokat, hiszen a 2021. évben folytatjuk a megkezdett szemmel látható munkákat,
amelyek gyarapítják Önkormányzatunk vagyonát,
és biztosítják településünk fejlődését.
Csetény Község Önkormányzata 2017. évben
kezdte meg a TOP-1.2-1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámon nyilvántartott „Kulturális vonzerőkön
alapuló hálózat létrehozása a Csetényi kastély
látogatóközpont kialakításával” elnevezésű projekt
megvalósítását.
A tervezett- illetve megvalósítás alatt realizált,
állagmegóvás szempontjából kiemelten elvégzendő
projektelemek megvalósítása az elsődleges célunk
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a projekt által kitűzött eredmények elérése és azok
hosszú távú fenntartása érdekében, így többlet támogatás igénylése keretében tudjuk megvalósítani
az alábbi felsorolt fejlesztésekből a játszótér illetve
a kerítés kialakítását.
• 2021.évben jelentkező Beruházási feladatok:
– Magyar Falu Program Közterület
karbantartás: 1 047 ezer forint
– Kastély eszközbeszerzés: 2 417 ezer forint
– Kastély játszótér: 10 831 ezer forint
– Könyvtár NKA pályázat TV
beszerzés: 199 ezer forint
– Kastély marketingtevékenység: 1 270 ezer
forint
– Bölcsöde fejlesztés: 199 530 ezer forint
(költségvetés még nem tartalmazza)
• 2021.évben jelentkező Felújítási feladatok:
– Kastély kerítés kialakítása: 16 046 ezer forint
– Kastély kerékpárút: 163 ezer forint
– Kastély jobb oldali szárny ebr
pályázat: 53 994 ezer forint

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet áttekintve megállapíthatjuk,
hogy működtetési feladatok megfelelő színvonalon
történő ellátása biztosított. A felhalmozási költség
vetés teljesíthetősége azonban nagy kockázatot
hordoz magában tekintettel a korábbiakban részletesen említett fejlesztések volumenét és a jelenlegi
megnövekedett építőanyagok árakat illetve szolgáltatások árait tekintve.
Továbbá az önkormányzat bevételeit nem növeli,
ez alatt értjük, hogy újabb adókat nem vetünk ki a
lakosság részére, valamint a bérleti díjak és étkeztetés díjak is maradnak az előző évek összegével.
Most még inkább elmondható tehát, hogy 2021.
évben fokozottan ügyelni kell a takarékos gazdálkodásra annak érdekében, hogy a költségvetés
mind működési, mind pedig felhalmozási szinten
tartható és megvalósítható legyen.

Csetény Község Önkormányzatának
Költségvetési Mérlege 2021

Ganzler Piroska
Pénzügyi előadó
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Fejlesszük ismét közösen Településünket!
Az alábbi levelet küldtem ki a gazdasági szereplők számára 2021.02.22.-én, amikor a levél megírásra
került rendkívül kilátástalannak láttam az előttünk álló időszakot, mára a vállalkozások jelzéseinek
köszönhetően látszik a fény az alagút végén.
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
2020-as év mindenki életében jelentős változásokat hozott. A koronavírus járvány alapjaiban rengette meg Európa és ezáltal Magyarország gazdaságát is. 1 évvel ezelőtt a szó szoros
értelmében nem tudtuk megmondani, hogy mi lesz holnap. Új időszámítás kezdődött, egy
újfajta működés vette kezdetét, mindenki a saját területén igyekezett „ütésállóbb” lenni és alkalmazkodni a kialakult új élethez. 2020 év végére a gazdaság újból növekedni kezdett, a
növekedési kilátások 2021-re is kedvezőek, ami bizakodásra ad okot.
Magyarország kormányának 2020-as évben meghozott intézkedései a gazdasági szereplők
támogatásáról, pozitívan befolyásolják a gazdasági szereplők eredményeit, mert azon vállalkozások, akik a vendéglátásban, turizmusban érintettek járulékfizetési kedvezményt
kaphatnak, de a járvány első hullámában valamennyi vállalkozás, aki igazolni tudta megrendelés állományának vissza esését több havi járulék fizetési mentességhez juthatott, illetve
a bérek egy részét is átvállalta az állam. Így elmondhatjuk, hogy a kormány jelentősen
hozzájárult ahhoz, hogy a gazdasági szereplők megőrizzék stabilitásukat és a munkavállók
is biztonságban lehessenek.
639/2020. (XII.22.) kormányrendelet értelmében a 2021-es évben fizetendő iparűzési adó
megfizetése alól részben mentesül az a gazdasági társulás, aki nyilatkozik 2021.02.25-ig
az önkormányzati adóhatóságnál, a rendelet 2§ 4. bekezdése alapján. Önkormányzatunk telefonon folyamatosan keresi, kereste, a gazdasági szereplőket, hogy vegyék igénybe a kormány
ezen támogatását, amit az adóhatóság jelzése alapján Csetényben már számos vállalkozás
megtett.
A kormány a gazdasági szereplők támogatásával párhuzamosan az önkormányzatoktól
jelentős többlet feladatot várt el annak érdekében, hogy a járvány elleni védekezést segítsék a helyi önkormányzatok. Sajnos az önkormányaztoknak, a munkahelyek megőrzésére
semmilyen támogatásra nem voltak jogosultak, de ahogy a gazdasági szereplők úgy az önkormányzat is elsődleges célként tűzte ki, hogy leépítést ne kelljen kezdeményeznie a munkavállalói között. Településünk saját erején túl mindent megtett azért, hogy a védekezés a lehető
legmagasabb szinten megvalósuljon, amire eddig több millió Ft-ot fordított. Védekezésre
fordított költségek: maszkok vásárlása, intézmények folyamatos fertőtlenítése, gyors tesztek
vásárlása, lakossági tájékoztató anyagok elkészítése, egyedül állók, és támogatást igénylők
segítése, gyorstesztek vásárlása az egészségügyi szolgálat számára, ózongenerátorok vásárlása.
A gazdaságot ért első sokk az önkormányzat egyedüli bevételére az iparűzési adóra is
jelentős hatással van. Sajnos, a kormány egyik döntése alapján 2020 ban az önkormányzathoz nem folyt be a gépjárműadókból származó bevétel sem. A 2018-2019-ben megindított
beruházások lezárásához az önkormányzat jelentős önrészeket vállalt. Az önrészekre szánt
források a gazdaság időszakos teljesítménye, illetve a vírus elleni védekezésnek terhe miatt
jelenleg nem áll rendelkezésre. Az önkormányzatnak 2 lehetősége maradt, az egyik, hogy
hitelt vesz fel a projektek zárásához, melynek következménye lesz, hogy a hitelt vissza kell
fizetni. - Szeretnénk elkerülni azt, hogy a járvány lezárulásával a gazdasági szereplőket és a
lakosságot adóval terheljük, a hitel vissza fizetése miatt.
A másik, hogy a vállalkozások az állam által mentesült adófizetési kötelezettségük 43%-át
2021. március 30-ig megfizetik a Csetényi Holitscher Kastély Felújító Társaság Alapítványa
számára:
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Alapítvány adatai:
Név: Csetényi Holitscher Kastély Felújító Társaság Alapítvány
Cím: 8417 Csetény, Rákóczi u. 22.
Adószám: 19266404-1-19
Bankszámla szám: 73900047-11049889
Számítási példa: Adófizetési kötelezettség 1,8% IPA esetén: 			
1 000 000.- Ft
639/2020. (XII.22.) kormányrendelet szerint, bejelentés után fizetendő IPA: 500 000.- Ft
Alapítvány számára fizetendő egyszeri támogatás:

500 000 X 0,43 = 215 000.- Ft

2021-ben fizetendő iparűzési adó összege 2020-ban fizetendő 1 000 000 Ft adóhoz képest
715 000.- Ft ra csökken.
Az alapítványnak megfizetett támogatásról, támogatói okirat kerül kiállításra!
A befolyt összegből lesz lehetősége az önkormányzatnak megvásárolnia a Holitscher Kastély
és látogató központba az armatúrákat, fali karokat és csillárokat.
Valamint a Vámbéri Ármin Általános Iskola számára új kerítést és kertépítés megvalósítását finanszírozni, mivel a Tankerület által megkötött vállalkozási szerződés nem tartalmazza
a kerítés felújítását és a kert rendezést sem.
Bízom abban, hogy a gazdasági szereplő a leírtakkal egyet ért és társadalmi szerepvállalás
jegyében a kért támogatást az alapítvány számára megfizeti, hogy településünk ékköve újra
ragyoghasson!
Kérdéseik estén, kérem keressék telefonon vagy e-mailen Herczeg Mónika adó ügyekért felelős
kollégánkat az ado@cseteny.hu e-mail címen vagy a 06 88 485 014-es vezetékes telefonszámon.
Csetény, 2021.02.22.
										
											
											

Nagy Attila
Polgármester

A vállalkozások jelentős része, lehetőségeikhez mérten éltek, élnek a támogatás megfizetésével
így hitel felvételre nem lesz szüksége az önkormányzatnak. Kérem Önt, amennyiben lehetősége
engedi egy vagy több villanykörte árával (LED-es villanykörte, 15W, 1350 lumen (100W hagyományos), E27 foglalat, 2800K-Meleg Fehér színű, A+ energiaosztályú ára: 1 315 Ft) támogassa
az alapítványt.
A magam részéről tudom, hogy képesek vagyunk az összefogásra egy jó ügyért, mert ezt Csetény már bizonyította, hiszen közös építettünk, óvodát, egészségházat és vettünk ultrahangot,
költöztettünk iskolát…stb
Támogatást a pandémiára tekintettel kérem átutalással, vagy a Takarékban történő befizetéssel
teljesítse 2021.05.20-ig.
Alapítvány adatai:
Név: Csetényi Holitscher Kastély Felújító Társaság Alapítvány
Cím: 8417 Csetény, Rákóczi u. 22.
Adószám: 19266404-1-19
Bankszámla szám: 73900047-11049889
Közlemény: Közösen CsetényÉRT!
									
											
											

Nagy Attila
Polgármester
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Pályázati hírek
Bölcsődefejlesztés Csetényben
Településünk 2019. évben pályázatot nyújtott be
bölcsőde fejlesztésre. Pályázatunk sikeres volt, és a
támogatói okirat 2021. február hónapban aláírásra
került, így településünk 199.529.978 Ft támogatást
nyert 100 %-os támogatással
A fejlesztéssel azt kívánjuk elérni, hogy a helyi
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató
és családbarát intézményként, szolgáltatásként
hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
Jelenleg az óvoda többcélú intézményként
működik, mert településünkhöz tartozik, egy mini
bölcsőde, melyet Csetény-Szápár Önkormányzatok
Óvodai Intézményi Társulása tart fenn, de jelenleg
is úgy tűnik, hogy a maximális kihasználtság mellett
bőven lenne igény a két településen a gyermekek
bölcsődei elhelyezésére.
Mini Bölcsődénk Szápáron található, ahol hét
gyermeket tudunk fogadni. Bölcsődénk maximális kihasználtsággal működik, így mindenképpen
indokolt volt új bölcsőde építése.

Az új bölcsődénk a régi „ alsó iskola” helyén épül
meg.
Településünk a bölcsőde építésével további új
munkahelyet teremt, így a pályázattal 5 munkahelyet tudunk teremteni ( 4 kisgyermeknevelő és
1 bölcsődei dajka).
Az épületet akadálymentesített 2 csoportszobával, közösségi térrel és kiszolgáló
helyiségekkel terveztük, 24 gyermek fogadására
fél éves kortól 3 éves korig. A bölcsőde körül

megfelelő méretű zöldterület áll a gyermekek
rendelkezésére, ezt felújítjuk és részben játszóudvarrá alakítjuk át.
A bölcsőde projekt másik nagy előnye, hogy
megoldódik nemcsak a bölcsődés, hanem az

óvodás gyermekek szüleinek részére a biztonságos parkolás.
Ter veink szerint az idei évben a
projektelőkészítés, közbeszerzés lebonyolítása zajlik le és előreláthatólag bölcsődénk 2022. decem
berében már várja a kisgyermekeket.

Kelemen Éva
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Pályázati hírek
“Tisztítsuk meg
az Országot!”
pályázat
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az illegális
hulladéklerakók felszámolása
érdekében nyilvános pályázati felhívást tett közzé civil szervezetek,
gazdálkodó szervezetek, egyházi
jogi személyek és illegális hulladéklerakással érintett ingatlan
tulajdonosok számára.
A „Tisztítsuk meg az Országot!”
projekt 2020. évben megvalósítandó célja, hogy a Kormány
Klíma- és Természetvédelmi
Akciótervében foglaltak alapján
sor kerüljön az ország területén
elhagyott vagy jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására.
Településünk is indult a
pályázaton és 7,6 millió forint
egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
A támogatásból az érintett
ingatlanok illegális hulladék
lerakásától történő megóvása
érdekében védelmi rendszer (kamera/kamera rendszer) kiépítése
lesz megvalósítva.
4 kiemelt területre kerülnek
fel kamerák, a településről kifelé
vezető földutaknál a Rákóczi utca
végén Jásd felé menü út esetében,
a Kossut utcánál a zsidó temető
felé, a Hunyadi utca végén Bakony
oszlop felé, és a Kisangliánál.

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása 2021.- Fejlesztő kialakítása
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az óvoda terü
letén található épület felújítására (emlékműves épület),
mely funkciója fejlesztőszoba lenne.
Egyre több kisgyermek születik településünkön, így a
jelenleg használt helységeink már nem elégségesek. Egy
ilyen fejlesztő helységgel lehetőségünk lesz a még maga 
sabb színvonalú több irányú készség és képesség fejlesztések megvalósítására.
A pályázat támogatása 75 % intenzitású, pályázatunk
összköltsége: 39.693.644 Ft, melyből az önerő összege
9.923.411 Ft, pályázati támogatás 29.770.233 Ft.
Az átalakítás során az energiatakarékosság is fő szempont, mely a nyílászáró csere, napelem, hőszigetelés,
tető héjazat cseréje lenne, valamint a gyermekek részére
fejlesztő eszközök, bútorok vásárlása.
Bízunk pályázatunk sikeres elbírálásában, melynek elbírálási határideje: 2021. június 30.
Kelemen Éva
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Pályázati hírek
Nemzeti Együttműködési Alap nyertes pályázatok
A Nemzeti Együttműködési Alap tavaly ősszel pályázatot írt ki Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására.
Csetény Községből 3 civil szervezet nyert támogatást a kiírt pályázatokon, 2,15 millió Ft értékben.
A Lövészklub Csetény 300 ezer Ft, a Lélektől Lélekig Csetényi Egyházsegítő Alapítvány 1 500 ezer Ft,
és a Bujka Kulturális Egyesület 350 ezer Ft támogatást nyert eszközbeszerzésre és szakmai program
megvalósításra.
A Lövészklub Csetény a pályázati összeget irodaszerekre, légpisztolyra és fegyvertartó szekrényre
használja fel. A Lélektől Lélekig Csetényi Egyházsegítő Alapítvány a pályázaton elnyert összegből nyári
ifjúsági tábort szervez. A Bujka Kulturális Egyesület pedig arculati elemek elkészítésére, oktatói díjra,
népviseletre és honlap készítésre szeretné felhasználni a támogatást.
A folyamatos fejlesztések is támogatások is mutatják, hogy civil szervezeteink is fejlődnek és előre
lépnek. Érdemes meglátogatni pandémia után összejöveteleiket, foglalkozásukat, hogy ha kedvet kapunk hozzá, akkor csatlakozzunk. Bíztatunk mindenkit, hogy vegyenek részt aktívan településünkön
működő civil szervezetek működésében!
Sudár Dóra

A Csetény Községi Polgárőr Egyesület éves
beszámolója
A polgárőrség 2020.05.15.én kezdte meg a
szolgálatot településünk bel és külterületén egy
aránt.
Az egész éves szolgálatok alatt folyamatosan
tanultuk a feladatellátás lépéseit, a folyamatok
betartását.
Rendszeres feladatunk naponta a reggeli
órákban a településen két helyen is biztosítani
a gyerekek biztonságos átkelését az úttesten,
forgalomirányítással-mindkét helyen egy-egy
polgárőr teljesít szolgálatot.
Tavaly ősszel a Halottak napi hétvégén mindhárom nap teljesítettünk szolgálatot a temető
területén és környékén. Az azt megelőző napokban pedig kijelölésre került a 3 soros parkolási
rendszer, amelynek feladata az volt, hogy segít
se a folyamatos autóforgalmat. A település lakói
elfogadták az új parkolási rendet, és betartották
a kijelölt útvonalakat.
Kértek tőlünk szolgálatot Szápárra a szüreti
felvonulásra, és az azt követő rendezvényekre,
ez alatt 1 fő polgárőrt a rendőrség részére is
tudtunk biztosítani. Csetényben az utcaszínház
esetében biztosítottuk a helyszínt, és forgalmat
irányítottunk, szilveszterkor is szolgálatban voltunk a település nyugalmának érdekében.
Szintén szolgálatban voltunk év elején,
amikor hajnalban egy hulladékszállító autó miatt
kidőltek a település határában a villanyoszlopok.
Hajnaltól délutánig biztosítottuk a helyszínt
amíg a hivatalos szervek és a szolgáltatók el nem
végezték a feladataikat.
Csetényi Polgárőr egyesület aktív működését
az Országos Polgárőr Szövetség is elismerte,
amikor Polgármester úr és elnök úr kérését
meghallgatva egy szolgálati gépjárművet biztosított számunkra, amit 2020.december 10.-én
átvettünk a Veszprémi Rendőrkapitányságon. A
szolgálati gépjármű nagyon megkönnyíti a vállat feladatok teljesítését, és az ügyintézést is.
Az egyesületi tagok nagy örömmel használják a
járművet a szolgálat alatt.

Eddigi működésünk során 2020.05.15. és
2021.01.01. között 126 szolgálatot teljesítettünk,
az összesen eltöltött órák száma 624 óra és 30
perc. Ez alatt az időszak alatt 3 esetben került
sor rendőri intézkedésre.
Leírtak is tükrözik, hogy a polgárőr egyesület
munkájára nagy szükség van a településünkön.
Kérjük, amennyiben csatlakozni szeretne tevékenységünkhöz és ezáltal segíteni a településen
élőket, keressenek minket elérhetőségeinken.
(polgarorseg@cseteny.hu vagy a 06 20 624 3549)
Amennyiben támogatni szeretné tevékenységünket, azt is megteheti az 50420702-10001071es számlaszámra történő utalással.
Koczor Sándor Elnök
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A végéhez közeledik
iskolánk felújítása
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya
által nyújtott 944.969.354.-Ft támogatásból az
EFOP-4.1.2-17-2017-00059 projekt keretében
megújuló iskolánk felújítása befejezéséhez köze
ledik. A projekt keretében felújításra került a régi
épületrész, két új tanteremmel és egy tornate
remmel bővült iskolánk. Az intézmény bútorzata,
technikai és oktatást segítő eszközei is megújulnak.

2021 márciusára megépült a természettudományos és a művészeti szaktanterem, valamint a 450 m2-es tornacsarnok. Az épület belső
átalakításával új irodák, kiszolgáló helyiségek és
mosdók épültek. Elkészült az iskola teljes épület
gépészeti felújítása: elektromos-, víz-, csatornaés fűtésrendszer cseréje, már működik a gázkazános központi fűtés.
Az
energiatakarékosságot
szolgálja
a
hőszigetelés, a korszerű műanyag ablakok és a
tetőn elhelyezett 33 db napelem. Minden helyi
ség új parketta vagy járólap burkolatot kapott.
Jelenleg a tornaterem belső munkái folynak, valamint a tereprendezés az udvaron.
Iskolánk felújítása a minőségi oktatás elősegítését
szolgálja. Ehhez most kezdtük meg az eszközök
beszerzését. Minden tanterem modern eszkö
zökkel lesz felszerelve.
Tantermekként a hagyományos táblák mel-

lett interaktív táblával, az alsósoknak állítható
magasságú asztalokkal, székekkel. A művészeti
teremben speciális tanulói rajzasztalok várják a
gyerekeket. A természettudományos szaktanteremben a gyerekek kísérletezésre alkalmas
asztaloknál tanulnak. A számítástechnika terem
megújult bútorokkal és részben új gépekkel
lesz ellátva. Eddig csak ebben a teremben tudtak számítógépet használni a tanulók. A projekt
keretében 50 darab új tanulói laptopot szerzünk
be, melyeken bármelyik órán dolgozhatnak a
gyerekek.
Az kialakított iskolai könyvtárba új könyveket,
filmeket szerzünk be. A korszerű, szemléletes
oktatás érdekében az interaktív táblákhoz, a
tanulói és tanári számítógépekhez digitális tan
anyagokat vásárolunk. Az épület mozgássérültek számára is megközelíthető lesz, az udvaron ehhez külön parkoló került kiépítésre. A
bejárati és a földszinti ajtók kerekes székkel is
használhatók. A gyengén látókat az eltérő járólapok segítik a közlekedésben. Őket irányítja a
tájékozódásban a folyosón elhelyezett, Braileírással is ellátott információs tábla is. Az udvaron
kültéri sporteszközök, padok és játékok kerülnek
elhelyezésre.
Tanulóink szeptembertől szebb, modernebb
környezetben, korszerű iskolában fognak tanulni.
Sári Attila
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Ültetjük a magyarságtudatot az óvodában
A napokban egy nem mindennapi konfe
renciát szerveztünk, a határon innen és túlra.
Megszólítottunk több 100 pedagógust. Több,
mint 150-en regisztráltak az eseményre.
Konferenciánk fókuszában testi-lelki egészség
állt. A konferenciánk egy pályázati, Erasmus+
partneri együttműködés apropóján került megrendezésre Két partner óvodával, egy Felvidéki és egy Erdélyi óvodával és sok-sok pedagó
gussal, szülővel kapcsolódtunk össze, így a
világhálón.
Pedagógusként nagyon nehéz számunkra,
hogy nem találkozhattunk és nem üdvözölhettük egymást személyesen. Számunkra fontosak az érzelmek, a személyes kapcsolatok, az
öröm kimutatása, ami a virtuális térben nehezebben tud megvalósulni, de megtettünk mindent.
A partnerség kiváló lehetőséget biztosít
számunkra arra, hogy: Megismerhessük más
ország köznevelési intézményeinek napi
működését, miként szervezik a foglalkozásokat,
a mindennapokat az óvodában.
Ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket
kívánunk megosztani egymással, melyeket aztán saját intézményünkben is használhatunk
majd.
A gyermekek, a pedagógusok és az intézmények nemzetközi kapcsolatokra tehetnek
szert, vagy erősítik a meglévő kapcsolataikat,
melyekből hosszú távon profitálhatnak.

Jelen konferencián, óvodánk részletesebb
mutatása volt a cél, egy bemutassuk óvodánk
profiljait és ötleteket adjunk más óvodáknak.
Bemutattuk, hogy mit jelent a számunkra a
„Zöld Óvoda” szemlélet, milyen jeles napokat
tartunk és ezekbe miként vonjuk be a szülőket,
gyermeket.
Arról is beszámolunk, hogy milyen fontos szerepe van a
hagyományoknak, és
minként éljük meg a dalban, táncban gazdag
mindennapokat, az Így tedd rá programnak
köszönhetően.
Elindítottunk egy egyedülálló kezdeményezést
is, nagyon fontosnak tartjuk, hogy összekap
csolódjunk a határon túli magyar óvodákkal,
óvodásokkal, pedagógusokkal. Hiszem azt,
hogy összetartozunk és azt is, hogy erre már
gyermekkorban kell felkészíteni, meg kell
tanítani a gyermekeket.
El kell bennük ültetni, a magyarság tudatot,
meg kell ismerjék a helyi és a határon túli magyarság kultúrájának, szokásainak, vers-, mese-,
tánc- és dalkincseit.
Éppen ezért fontos, hogy összekapcsolódjunk minél többen, ne engedjük el egymást,
mi Magyarországon, az Anyaországban élők, a
hisz van még magyar szó, magyar gondolkodás
a Kárpát-medencében és a világ számos pontján. Legyünk erre nagyon büszkék, mert nincsenek határok, egy nyelvet beszélünk. A szívünk
együtt dobban…
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Idén, mi a csetényi óvodásokkal készítettünk
100 db kokárdát, ebből 50 darabot elküldünk
Felvidékre, Nyárasdra és 50 db-ot Erdélybe,
Alsórákosra. Mi pedig, tőlük kapunk majd 100
db-ot és büszkén tűzzük majd fel, a szívünk
fölé, összetartozásunk jeleként.
Kelemen Anita intézményvezető

“Tedd, amit tudsz,
ott, ahol vagy,
azzal, amid van,
és a többivel ne törődj!”
Theodore Roosevelt
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Halálozás

Nem volt házasságkötés.

Születések
Születési név

Édesanyja neve

Pap Lia

Nemes Barbara Tamara

Fodor Elizabet

Torma Klaudia

Mészáros Denisz

Vincze Szandra

Bierbaum Zoé

Varga Marianna

Holler Ákos András

Kolimár Ildikó

Major Élon

Jakab Gyöngyi

Csejtei Flóra

Lukács Nóra

Balogh Hanna

Szmerha Kitti

Varga Józsefné
Szalai Pál
Tóth Imréné
Somogyi Imre
Varga Lajosné
Varga Gyula

Gratulálunk a közelmúltban
született gyermekek
családjainak!
Az elhunytak hozzátartozóival pedig mélyen
együttérzünk.

8216 jelű országos közút javítási munkálatai
A 8216 jelű Zirc - Mór összekötő út Csetény és Dudar települések közötti szakaszán a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága burkolatjavítási munkát végez.
A munkálat március végétől várhatóan május közepéig tart. Kérjük a közlekedők kiemelt figyelmét
ezen időszak alatt is.
dr. Molnár Máté jegyző
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Őseink hagyatékára emlékeztünk
Idén, Csetényben 6. alkalommal csatlakoztunk a Wass Albert felolvasó esethez. Ez az
ünnep, valójában a 14. Szépirodalmi Ünnep
volt, rendkívüli körülményei miatt nem tudtuk egymást a megszokott felolvasó körben
köszönteni.
Az élő találkozások helyett idén online tér
ben tisztelegtünk Wass Albert hagyatéka
előtt.
Mi, akik annak idején Csetényben e ldöntöttük,
hogy tovább visszük a felolvasások lángját,
arra jutottunk, hogy az online tér is u gyanúgy
alkalmas arra, hogy emlékezzünk, hogy megörvendeztessük egymást egy-egy szépirodalmi
művel. 8- an vettünk részt a felolvas áson,
köztünk egy Felvidéki óvónéni is c satlakozott
hozzánk.
Az online térben nincsenek határok, még ha
csak gondolatban is, de megfogtuk egymás
kezét, és a legnagyobb szellemóriásaink

üzenetei segítségével idén is elindultunk a
magyar lélek középpontja felé.
Abba a középpontba, ahol a szabadság,
a bizalom és a kitartás lakik. És a hűség ősi
gyökereinkhez, ősi hagyatékunkhoz.
A szervező szavait had idézzem:
„Wass Albert számtalan élő példával és bölcselettel hagyta ránk írásait. És higgyünk benne,
tudjuk, hogy tényleg van kiút, mert a Mindenható
ok nélkül semmilyen veszedelmet nem hagy
bekövetkezni. Ellenségképek és félelmek éltetése helyett lássuk meg, hogy ez a világjárvány
minek a megtanulására akar rákényszeríteni
minket! És lássuk meg, milyen lehetőségeket
nyit meg!”
Kelemen Anita intézményvezető
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Húsvét - Feltámadás
„A húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe – olvashatjuk mindenhol. A rövid
l ényege az, hogy Biblia szerint Jézust kereszt
re feszítik, de három napra rá ő feltámad.
Halálával megváltotta minden ember bűnét,
feltámadásával győzelmet aratott a halál
felett.”
Ez így igaz. De nem csak a keresztény emberek ünnepe, hanem minden ember legnagyobb ünnepe ez. Bárcsak elfogadná ezt
mindenki!
Az emberek számára a legnagyobb dolog,
ami történt a világon, az ez az esemény. A
húsvéti feltámadás ad erőt és tanúságot
mindannyiunknak, hogy a feltámadás velünk
is megtörténik.
Azok, akik nem hisznek Istenben azok
számára tudjuk, ez nehezen érthető. Hiszen
csak akkor érti ezt bárki is, ha hite van, élő
hite. Aki nem hisz Istenben, annak nehéz
megérteni miért is jelentős ez bárkinek.
A húsvétról nem lehet teljességgel beszélni
a nagypéntek nélkül. A húsvéti feltámadásról
nem tudunk tejes körűen beszélni, ha nem
kerül szóba a nagypénteki meghalás. J ézus
feltámadása azért jelentőségteljes, mert
előtte meghalt. Értünk…
Nagypénteken helyettünk halt meg. Ha nem
teszi, nekünk kellene meghalnunk örökre.
Vagyis a testünkkel együtt a lelkünk is örökre
halott lenne. A bűneink miatt menthetet
lenekké váltunk, de Isten megtalálta a
m egoldást. Nem akarta az örök halálunkat,
nem ezért teremtett bennünket.
C.S. Lewis úgy írja, „Istennek semmibe sem
kerül, hogy csodás dolgokat teremtsen; az
viszont, hogy visszatérítsen magához lázadó

akaratú embereket, a keresztre feszítésbe
került.”
Jézus átvállalta a halált helyettünk, a
bűneink miatt. Ha ezt elhisszük, akkor
megértjük I stent, megértjük a kereszthalált,
és megértjük a feltámadást.
Akkor válik számunkra is jelentőségteljessé
a „kereszténység legnagyobb ünnepe”, és
egyúttal megkapjuk a feltámadás bizo
nyosságát is. Azt kívánom történjen meg ez
mindannyiunkkal.
Sudár Dóra
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Kastély-kastélykert-kávézó felújítás
A Holitscher-kastély és környezetében már egy ideje folyamatosak a felújítási munkálatok. A
baloldali szárny elkészülte után a sor most a jobb oldal felújítására került. Hetekkel ezelőtt fel
lett marva a helységekben a fűtéshez használatos csöveknek a helye a padlókban, és a falakon
kialakításra kerültek a radiátorok helyei. A mosdók területe is átalakításon megy keresztül,
használhatóbb, funkcionálisabb lesz az elrendezés, és kiegészítő világtás is lesz azon a helyen,
ami eddig nem volt. Elbontásra kerültek a cserépkályhák. A nagyterem burkolatának felújítása

A kastély körüli területek is megújulnak, megszépülnek. Folyamatos a kastély előtti tér kialakítása, fák, bokrok, fenyőfák kerültek beültetésre. Kialakításra kerültek az utak, a középső
területen elhelyezkedő virágmotívum. Felállításra került a pergolasor a kert bal oldalán. Jobb
oldalra kerültek elhelyezésre az emlékművek. Elbontásra került a kerítés, amely új alapot kap,
és új kovácsoltvas kerítés kerül a helyére. A kastély melletti területeken is kialakításra kerültek az utak, és ott is megtörténtek a beültetések. A kastélypark egész területe megtisztításra
került az elmúlt két hónapban. A veszélyes fákat kivágták, és a park megtisztítása folyamatosan történik. A Holitscher-kávézó körüli területre is eljutottak a kültéri munkálatokkal.

Az épület körüli utak és ágyások kialakításra kerültek, itt is folyamatos a beültetése a
növényeknek. A munkálatok még nem értek véget, a következő hónapokban újabb elemekkel bővül a kert, és a belső felújítások is egyre előrehaladottabbak lesznek. Ha a kastély felé
s étálunk láthatjuk mi is, hogy hogyan szépül meg ennek a helyi értéknek a külsője, belseje, és
a környezete.
Sudár Dóra
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Koronavírus
A koronavírus okozta helyzet sajnos mind a
mai napig befolyásolja az életünket. A harmadik
fertőzési hullám közepén vagyunk, és nem tudjuk
mi vár még ránk. Településünkön is egyre több a
fertőzött, és sajnos olyanok is vannak közöttük,
akik kórházi ellátásra szorulnak, mert olyan súlyos
állapotba kerültek a fertőzés következtében.
Fontos, a családunk, a körülöttünk élők, és a magunk védelme érdekében is, hogy a Kormány által
hozott intézkedéseket betartsuk. Kérünk mindenkit, hogy viseljen maszkot, ha közterületre kimegy,
és a találkozásoknál tartsa be a 1,5 méteres távolságot.
Fontos, a családunk, a körülöttünk élők, és a magunk védelme érdekében is, hogy a Kormány által
hozott intézkedéseket betartsuk. Kérünk mindenkit, hogy viseljen maszkot, ha közterületre kimegy,
és a találkozásoknál tartsa be a 1,5 méteres távolságot.
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Mossunk gyakran kezet, és tartsuk be a kijárási
tilalmat!
A védőoltások beadása folyamatos, már telepü
lésünk lakói közül is vannak sokan, akiknek volt
lehetőségük az oltakozásra.
Pár héttel ezelőtt Csetény Község Önkormányzata
elszállította kisbusszal a településünkön élő 8 fő, 80
év feletti időset Veszprémbe az oltás beadására.
Ők azóta már a második
oltást is megkapták.
Rajtuk kívül még újabb 6
fő került elszállításra oltásra. A többi korosztály is az
oltási sornak megfelelően
folyamatosan kapja a
védőoltásokat. Köszönjük
azoknak akik részt vettek
az időpontok egyeztetésében és a szállítások
megszervezésében.
Településünkön
a
beoltottak száma 300 fő, a fertőzésen áttesettek
száma meghaladja a 200 főt. Bátorítunk mindenkit, hogy ha van lehetősége, akkor jelentkezzen
és regisztráljon a www.vakcinainfo.hu honlappon
védőoltás beadatására. Jelenleg nincs más mód
arra, hogy a vírus terjedését megállítsuk.
Ez úton szeretnénk megköszönni a háziorvosi szolgálat minden munkatársa számára az áldozatos
munkát, és a kimagasló helytállást ebben a
számukra nagyon intenzív időszakban.
Sudár Dóra

