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A falu Győrtől 25 km-re található, a Rába
folyó kanyarulatai mentén, mely ezernyi lehetőséget kínál a természet
kedvelőinek.
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A falu birtokosai között a Pannonhalmi Apátság, a Sibrik és a
Szalacsy család szerepel. Neves
szülöttjei közé tartozik Molnár
János jezsuita tudós, aki többek
között az első magyar nyelvű fizika tankönyv írója, vagy Csécsényi
Svastics Ignác, a 18. század ismert történésze. A faluban kötöttek házasságot
a „haza bölcsének”, Deák Ferencnek szülei,
édesanyja, Sibrik Erzsébet, Csécsényben született. Itt éltek a Kisfaludy költő-testvérek nagyszülei is.
A temetőben nyugszik Vajda Ferenc 1848-as honvéd-alezredes. A
Rába szabályozását irányító Szalacsy Lajos mérnök, a falu birtokosának fia volt. Közelmúltunk neves személyiségei közül Dr.
Sólymos Szilveszter bencés tanár nevét kell kiemelnünk.
A község a Téti Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozik. Óvoda, családi napközi, nyolc évfolyamos iskola, orvosi rendelő, patika, takarékszövetkezet, posta,
multifunkciós ház, élelmiszerbolt, vendéglő, színvonalas

Kovács Teodóra, polgármester
étterem kínálja szolgáltatásait. Jelentős a civil élet: a faluért tevékenykedő egyesület, nyugdíjasklub, énekkar, sportegyesület működik.
A falu jelenleg 21 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz. Mezőgazdasági projekt
keretében 2013.03.04.-2014.02.28-ig 10 fő, téli
és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében 013.11.082014.04.30-ig 4 fő, 2013.12.01-2014.04.30-ig 7 fő közfoglalkoztatása valósult meg. Két év alatt 2 km járda, és szikkasztó árok
épült meg közfoglalkoztatás keretében. A kiskertek terményei
folyamatosan ellátták és kiszolgálták a falu lakosságának igényeit friss áruval. A megmaradt zöldségfélékből többek között
savanyúságot, savanyú káposztát, és lecsót készítettek, ezen
termékek iránt magas a kereslet. A település által szervezett
rendezvényeken a helyi termékek mindig jelen voltak, ahol nem
csak a helyiek ismerhették meg termékeinket. A megkezdett
utat szeretnénk folytatni, bízunk a támogatásban, mert
munkánk értéket teremt.
Gergely Gabriella, közfoglalkoztatott
Az ötlet és a program jó, munkát ad az embereknek, foglalkoztatja
azokat is, akik egyébként nem jutnának munkához. Az elméleti
oktatás kibővítette ismereteinket az otthoni gazdálkodásban. Szeretnénk, ha a program továbbra is működne és még fejleszteni is tudnánk,
mert jó ötleteink nekünk is vannak. Reméljük, hogy eredményes munkánkat
emeltebb bérrel jutalmazzák. Teret biztosító polgármesterünknek, elméleti és
gyakorlati oktatónknak megköszönjük fáradalmas munkáját.

