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Önkormányzati hírek
A Wathay Ferenc utca és a Totya utca
felújításához Önkormányzatunk 14,3
millió forint pályázati támogatást kapott.
A munkálatok október hónapban várhatóan lezajlanak. Természetesen nagyon
sok minden függ az időjárástól.
A
Wathay utcában szeptember végén a
Bakonykarszt Zrt. szakemberei végeztek
felújítást. A szennyvíz vezeték felett kialakult üreget töltötték fel, hogy megfelelő
legyen a pályázat kivitelezéséhez.
Önkormányzatunk köztéri kamerarendszert telepíttet. A rendszer kiépítésére
azért kerül sor, hogy utólag ellenőrizni
lehessen a településen rossz szándékkal
megjelenőket. A rendszer alkalmas lesz
a gépjárművek rendszámának utólagos
azonosítására is, de nem tud sebességet mérni! :) Az Önkormányzat épülete
előtt kerül kihelyezésre két kamera, amelyik a Vár úton közlekedőket látja mindkét irányban, valamint a Wathay és Vasút
utcába ki és behajtókat. Egy másik rendszer kerül kiépítésre a temetőhöz, ami a
temető területén kívül a régi temető környékét is látni fogja.
A kamerák kihelyezését azért is rendkívül fontosnak tartja képviselő-testületünk, hogy utólagosan beazonosíthas-

suk azokat, akik településünkön illegálisan hulladékot helyeznek el! A kamerák
felvétele bizonyító erejű! Ezért felhívjuk
mindenki figyelmét, hogy a régi temetőnél valamint a településközpontban található szelektív hulladékgyűjtő szigetnél a
szemét elhelyezése minden alkalommal
feljelentést von maga után! Önkormányzatunk az idei évben már több mint kettőszáz ezer forintot fizetett az ilyen hulladék elszállításáért. Sajnos már annyi van,
hogy nem fér a gyűjtőedényekbe és így
literenkénti elszállítása és megsemmisítése több mint négy forintba kerül.
A Vár út felújításáról még mindig nem
rendelkezünk új információval. Szeptember 22-i határidővel adták be a kivitelező
cégek az árajánlatukat, ami alapján döntenek, hogy ki végzi el a kiírt munkát. Bizakodunk abban, hogy hosszú ősz lesz és a
télre már szép új út vezet át Cseszneken!

Október 7-én
13 órától
Szüreti felvonulás
Indulás a Fő Térről!

Meghívó
Ökomenikus
Teadélutánra

II. Cseszneki amatőr
fotópályázat
Csesznek Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet tájkép, portré és egyéb
kategóriában készült alkotásoknak.
Az egyéb kategóriában szabadon
választott témába kreatív, egyéni látásmódból készült képeket várunk.
A versenyben helyi lakosok által
Cseszneken készített eredeti felvételek
vehetnek részt.
Beküldési határidő: 2017. november 04.
Eredményhirdetés: A Karácsonyi gálaműsoron
A fotókat a következő e-mail címre
várjuk: fotopalyazatcsesznek@gmail.com

Sok szeretettel várjuk Önt és Kedves
Családját 2017. október 6-án, pénteken 17 órakor a Faluházban megrendezésre kerülő Ökomenikus Teadélutánra.
A programban Molnár V. József
Magyar Örökség díjas néplélek- néprajz- gyermekrajz kutató, grafikusművész, 1956-os szabadságharcos, a Történelmi Vitézi Rend tagja
tart előadást „Ki a magyar, mi a
magyar címmel.
Katolikus Egyházközség

BÚCSÚZUNK!
Utolsó lapszámunk
megjelenése óta elhunytak:
Fájó szívvel búcsúzunk
Horváth Józseftől, Kiss Zoltántól
és Szelthoffer Józsefnétől.
Emléküket megőrizzük!
Fájó szívvel búcsúzunk,
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Falugondnoki
beszámoló

laljuk, olyan kirándulást nem, ahol órákat
kell eltölteni a gyermekekre várva.
Vittem gyerekeket hittanversenyre
vagy egyéb egyházi rendezvényre Tésre
és Bakonynánára.
Állandó kapcsolatot tartok a Doktor
Úrral, Védőnővel, kirendelt gyámmal.
Mindig egyeztetünk, hogy kire kell
jobban odafigyelni. Segítek a rászorulóknak a családjukkal való kapcsolattartásban is.
Falugondnokként ideiglenesen én
látom el a könyvtárosi feladatokat. Természetesen részt veszek a települési programok szervezésében, előkészítésében
és lebonyolításában. Például az ünnepi
megemlékezések, Falunap, No Motor,
Szüreti felvonulás, Bababörze, játszóházak stb. Segítettem, segítek a Karácsonyi Gála, Idősek Napja, Zörög tábor munkálataiban.
Ahogy a munka megkívánja, részt
veszek a település szépítésében, karbantartásában. A közfoglalkoztatottal tartjuk rendbe a ravatalozót, ültettünk virágot, takarítjuk a Faluházat.
Szeretem a munkámat, szívesen
végzem, remélem a lakosság megelégedésére.
Gyursánszkiné Bittmann Éva

Falugondnoki munkámat hatodik éve
végzem Csesznek község szakmai programja és a munkaköri leírásom alapján,
a Polgármester Asszonnyal egyeztetve.
Az idei évben többen igényelték a
szociális étkezést házhozszállítással. Így
jelenleg itthon 16, Bakonyszentkirályon
19 helyre szállítunk ebédet. Vannak olyan
idősek, akiknek a lakásba kell bevinni az
ételt, mert mozgásukban korlátozottak.
Az ebédszállításban nagy segítség,
hogy van közfoglalkoztatottunk. Mindkét
falut szinte teljesen bejárjuk, ami időben
1, 5 órát vesz igénybe és 13 km-t teszünk
meg az autóval. Minden nap bemegyek
a Bakonyszentkirályi Közös hivatalba is,
hozom-viszem az iratokat, leveleket.
Hetente több alkalommal megyek
gyógyszert íratni és kiváltani.
A falu lakosságának közel negyede 60
év feletti, közülük többen egyedül élnek.
Nekik egy bevásárlás, szakrendelésre eljutás, tűzifa beszerzése is problémát okoz.
Ilyen esetekben is segítek vagy továbbítom a kérést illetékes felé.
A Kerekerdő Óvoda és a Békefi Antal
Általános Iskola kérésére szállítottam
gyermekeket fellépésre, vetélkedőkre,
versenyekre. Több alkalommal vittem
gyerekeket kirándulni, Bakonyoszlopra
a bányához, Dudarra kőzetgyűjtő túrára,
vagy Zircre-Dudarra, mert ott tudtak helyközi buszjáratra felszállni. Az ilyen szállításokat minden alkalommal az intézményvezetőkkel és a Polgármester asszonnyal
egyeztetve végzem. Csak a szállítást vál3.

Programok 2017-ben

Aranyosi Ervin:

A következő programokon mindenkit
szeretettel várunk!

Ősz van

Október 6-án 17 órakor
Ökomenikus Teadélután

Ősz van, hűvös idő,
didergős a reggel.
Nem is találkozunk
víg madársereggel.

Október 7-én 13 órától indul a
Szüreti felvonulás a Fő Térről indulva
Október 17-18-án
Ruhabörze 8 órától 16 óráig

Mogorva a kedvünk,
a lelkünk is fázik.
Felhők mögött a Nap,
s a Föld könnyben ázik.

Október 23-án 16 órakor
Ünnepi Megemlékezés
tartunk a Békefi Antal általános iskola
diákjainak műsorával.

Ám az erdő, az szép,
újra kivirágzott,
színes levél formál
ezernyi virágot.

Október 27-én
Idősek Napi ünnepség
November 4.
A fotópályázat leadási határideje

A szélnek nem tetszik,
nagyját leszaggatja!
Gyászinduló lenne,
a szarvasbőgés hangja?

December 5-én
a Mikulással várjuk a gyerekeket
(az előadó miatt sajnos még változhat!).
December közepe
Karácsonyi Gála és Fotókiállítás

Én nem így gondolom,
inkább jövőt ígér,
hogy egyszer véget ér,
az a közeli tél.

December 15-én
Karácsonyi Játszóház
az Úrkúti Csillagászati Klub előadásával.
A programok a Szüreti Felvonuláson
kívül a Faluházban kerülnek megrendezésre. A pontos időpontokról és a részletekről az Önkormányzat facebook oldalán, a hirdetőtáblákon vagy postaládába kézbesített meghívókon mindenkit
értesítünk.
Községi Önkormányzat

Ha a tél közeleg,
tavasz jár nyomában.
A jövő csirája
itt ébred a mában!
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II. Zörög gyermektábor

Ezen a napon megszületett a tábordalunk is.
Az ötödik nap a Császári Western Faluba
látogattunk. Indián ’’bácsi” körbe vezetett
minket és közbe érdekes történeteket
mesélt nekünk. Itt a gyereknek lehetőségük volt célba dobni és rodeó bikázni.
Mielőtt véget ért volna a tábor Indián és
felesége, Zsuzsa meghívtak minket limonádézni és dinnyét enni.
A Zörög Tábort meglátogatta a megyei
lap újságírója, így bekerültünk a Naplóba is. Nekünk szervezőknek az volt a legnagyobb öröm, hogy az első tábor szinte
összes gyermeke velünk volt és idénre a
létszám duplájára emelkedett. Reméljük,
hogy a gyerekek most is nagyon jól érezték magukat és sok új élménnyel, új barátokkal gazdagodtak.
Köszönjük a szülőknek, hogy elláttak
minket gyümölccsel és rágcsálni valóval. Köszönjük Wolf Irénnek a finom ebédeket, az Önkormányzat dolgozóinak és
diákmunkásainak, hogy mindenben segítettek. 						
			
Triebl Mirella

2017 nyarán a Zörög Néptáncegyüttes
aktív tagjai másodszor is megszervezték
az egy hetes gyermektáborukat. Idén 32
gyerkőc vett részt rajta, tíz Csesznekről,
tizennyolcan Bakonyszentkirályról,
ketten Bakonyoszlopról és egy-egy gyermek pedig Kisbérről és Győrből. A tábor
naponta 800-1600 –ig tartott a Cseszneki
Kultúrházban.
Az első nap az ismerkedésről szólt. Délelőtt bemutatkoztunk egymásnak, amit
ismerkedős játékok követtek. Ebéd után
kézműveskedtünk, söröskupakból kitűzőt, ruhaanyagból pedig batyut készítettünk, majd pólót festettünk. A hét egyik
feladata a tábortánc betanulása volt ez
Németh Anna vezetésével történt.
Második nap a kirándulni mentünk. A
gyerekek reggeli után térképet kaptak
így ők vezették a túrázást. A séta végén,
a Cseszneki focipályán szalonnát sütöttünk és játszottunk.
Harmadik nap játékos feladatokat
szerveztünk, közben a nagy melegre való tekintettel, vízi csatával hűsítettük magunkat. Délután a veszprémi
Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával lehetőségünk nyílt a gyerekeknek
mesemondót hívni. A napot egy közös
fagyizással zártuk.
Negyedik napot ismét vízi csatával kezdtük, majd ebéd után kézműveskedtünk.
Mécses tartót készítettünk konzervdobozból és gyöngyspirált fűztünk. Az
utolsó feladat a tavalyi időkapszula megkeresése és kiásása volt. Mindenki felolvasta a saját üzenetét, majd újat írtunk.
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Önkormányzatunk és a résztvevő gyerekek nevében nagyon köszönjük a szervezést, a szeretetteljes hozzáállást amivel
a gyerekekhez fordultak és a tábor teljes
lebonyolítását Bittman Flórának, Vincze
Nikinek, Szammer Renikének, Németh
Annának, Triebl Antóniának, Csapó Timinek, Triebl Mirellának valamint a Fix Pont
társulás családsegítő munkatársának,
Fenyővári Csillának.			
Csesznek Önkormányzat
képviselő-testülete

Két hónapos fesztivál
volt a Lovagvár
falatozóban!
Messziről jött vendégek és csesznekiek
egyaránt tudják, hogy büszkeségük,
a vár megtekintése mellett számtalan
hangulatos helyen érezhetik jól magukat,
ehetnek egy
jót és csillapíthatják
szomjukat.
Ahogy beköszönt a jó idő, jön a No Motor
- teljesítménytúra, a falunapi vigasság,
a környék csodaszép erdeiben pedig
kirándulni és hegyet mászni is lehet.
Az idei esztendőben azonban egy újabb
kulturális eseménnyel pezsdült fel az
élet Cseszneken!
Jurák Gabi és Hegedűs Indián Laci
összedugta a fejét és megfogalmazódott
egy élő zenei fesztivál gondolata.
Ez a gondolat olyannyira testet öltött,
hogy zenei sorozat zajlott a Cservák ház
Lovagtermében.
A fellépő művészek a vendégházban
leltek pazar elszállásolásra és finom
falatokra, a Lovagvár boltíves pincéje
pedig szerda esténként zenétől (élő
zenétől!) volt hangos … messziről
jött turisták és helyiek egyaránt
érdeklődéssel várták a programokat.
Elsőként
–
július
elején
méltó nyitányként a volt Prognózis
együttes frontembere, Vörös István
adott fergeteges koncertet saját
gitárkísérettel.
Őt követte egy hét múlva Auguszt Bárió
(AD Studio).
Önálló estjén elhangzott természetesen
az Álmaimban Amerika, a Nyári eső és a
Páratlan páros is … páratlan este volt!
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Demeter Gyuri az egykori XL Sisters
“egyik fele”, Demjén Ferenc vokalistája
és jelenleg a Bulldózer énekese már
sokadszor jött a faluba fellépni, most
szintén emlékezetes bulit tartott.
Benkő Zsolt, a valamikori Herfli Davidson
szólógitárosa elhozta a gitárjait és
bluestörténeti estjét kacagtató sztorikkal
spékelte meg.
Rá egy hétre élő rocklegenda Túry
Árpi a Liversing énekese barátjával,
Kelemen Andrással (Old Boys) érkezett
és a régi, jól ismert hatvanas évekbeli
beat - balladákkal kápráztatta el a
nagyérdeműt.
A két őszülő úr, hetven felett is
bizonyította, hogy a rock zene örök és
elpusztíthatatlan.
Következő vendég a Kugli együttes
egykori gitárosa, Gönczy Laci egy több,
mint 2 órás (!) koncerttel érkezett,
melyben a nagy magyar rockslágerek
és legendás világsikerek egyaránt
megszólaltak. A koncertre hét szám
erejéig vendégként színpadra szólította
Birkás Attilát, így Piramis klasszikusok is
megszólaltak Laci gitárkíséretével.
Különleges volt az újabb “csapat” ...
a fellépő trió két tagját tavaly már
láthattuk - hallhattuk Cseszneken!
2016-ban a Kisbükk - majorban Hevesi
Tamás után lépett színpadra a Generális
zenekar, ahonnan két tag azóta
„dezertált”. Kuptsulik Tamás gitáros és
Birkás Attila énekes – kiegészülve Zeke
Attila gitárossal – egy igazán különleges
hangulatú akusztikus rock - trióval
idézték meg a 70-es és 80-as évek nagy
magyar rockslágereit.
De itt még nem állt meg a „zenevonat”,
hiszen augusztus végén megérkezett
Buchwarth „Bütyök” László
a

Családi töklámpás
verseny

Bojtorjánból aki jól ismert, fülünkben
mindig
ott
motoszkáló
kedvelt
dallamokkal és jó humorú sztorijaival
szórakoztatta a közönséget.
Alig egy hét telt el a következő szerdáig
és már meg is érkezett a Nemzeti
Lovas Színház igazgatója, hazánk egyik
legnépszerűbb színész/rendezője, Pintér
Tibor, azaz Tenya!
Tábortűznél
című
programjával
elbűvölte a közönséget!
Igaz, hogy 2 hónaposra tervezte a
sorozatot a házigazda Jurák Gabi és
a szervező “Limonádé Joe”, de még
szeptemberre is becsúszott egy
program!
Egy igazi legenda, Szűcs Antal Gábor
érkezett!
Számtalan formációban játszott, de talán
a Skorpió vagy a Dinamit gitárosaként
ismerhetjük a legjobban …
Barátja, Gál Péter (Kormorán) nem egy
másik gitárral ült Totya mellé, hanem
hegedűvel!
A latin varázs mindenkit elkápráztatott…!
Emlékezetes zenei-sorozat volt és
bízunk benne, hogy Csesznek jó hírét is
terjesztette, öregbítette.
Ha a csillagok is úgy akarják, jövőre
folytatás!

Készítsétek el saját töklámpásotokat,
rakjátok jól látható helyre és gyújtsatok
benne mécsest
2017. október 27-29 között.
A versenyben azok a lámpások
vesznek részt melyek az
utcáról láthatóak.
Eredményhirdetés
a Karácsonyi Gálán.

Megszületett

Ketten hoztuk össze: Birkás Attila –
Hegedüs Indián László :-)

2017. július 7-én született
Varga Marcell.
Édesanyja Matyók Márta,
édesapja Varga Szabolcs.
Szeretettel gratulálunk
az egész családnak!
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Illemszabályok II.
Addig tanulj, míg időd van, hasznát
veszed nagykorodban!
A kegyesség útján jársz, tanulj s így
boldog lész, csak várj!
Az utcán
Menj az utcán folyvást szépen, ne állj
meg minden lépésen!
Tarts egyenest a célod felé, ne tekingess mindenfelé!
Ne fütyölj és ne hajigálj, ne kiáltozz, ne
taszigálj!
Ne szaladj, ne is ácsorogj, ne ugrálj, ne
is tántorogj!
Ne firkálj házad házak falára, kerítések
oldalára!
Ruhádat fél vállra ne vedd, kezed, lábad,
ne hányd, ne vesd!
Tested ne görbítsd előre, vigyázz
mindig szemre, főre!
Ha idősb embert látsz, térj ki, emberséggel köszönj néki!
Ha előbb megy, kövesd lassan, ne menj
elébe pajkosan!
Ha hátrább van, állj meg, térj ki, bocsásd
el, hajolj meg néki!
Ne menj keresztül előtte, se jobb kéz
felől mellette!
Ha szólít, kalapot emelj, fordulj felé,
ránézz, felelj!
Tisztességgel viseld magad, illetékes
címét megadd!
Míg szavát elvégzi, bevárd, beszédét
keresztül ne hágd!

Okosan szólj, nem üngetve, vagy fejeddel integetve!
Ha jóra int, azt megfogadd! Ha elbocsájt,
hajtsd meg magad!
Okos tanácsot meg ne vess, hibás testűt
ki ne nevess!
A nyomorulton könyörülj, más veszedelmén ne örülj!
Folytatjuk

2018 évi munkaszüneti
napok
2017 Január 1. hétfő
– Új Év első napja (hosszú hétvége)
Március 15. csütörtök
– Nemzeti ünnep (hosszú hétvége)
Március 30. péntek
– Nagypéntek
Április 2. hétfő
– Húsvét (hosszú hétvége)
Május 1. kedd
– Munka Ünnepe (hosszú hétvége)
Május 21. hétfő
– Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
Augusztus 20. hétfő
– Államalapítás Ünnepe
(hosszú hétvége)
Október 23. kedd
– 1956-os Forradalom Ünnepe
(hosszú hétvége)
November 1. csütörtök
– Mindenszentek Napja
(hosszú hétvége)
December 23. hétfő
– Szenteste
December 25-26. kedd-szerda
– Karácsony (hosszú hétvége)

Szerkesztette: Reőthy Gábor
A kiadásért felel: Csesznek Község Önkormányzata
Megjelenik a Csesznek és Környéke egyesület támogatásával
E- mail: csesznekihirek@gmail.com

