Bakonycsernye

Balatonszepezd

Bakonycsernye község egyik legnagyobb értéke a Balatonszepezden
található tábor, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen jórészt társadalmi
munkával, a
bakonycsernyei emberek összefogásával épült meg és mûködik több
évtizede.
közel 5 éve felújított fõépület mellé, a 2006-os évben 5db faház került felépítésre, amit a Móri kistérségi társulás
finanszírozott pályázati forrásból. Ezek vizesblokkokkal, társalgóval vannak felszerelve. Faházas elszállásban 32 fõt
tudunk elhelyezni, ezeken túl közel 40 fõnek tudunk sátoros szállást biztosítani.
A fõépület konyhával, étkezõvel, és különálló vizesblokkokkal rendelkezik . Az étkezõ kiválóan alkalmas közösségi
rendezvények helyszínéül.
Egy kényelmes sétával megközelíthetõ több strand is, és Balatonszepezd környéke is kínál annyi kulturális látnivalót,
amiért érdemes nálunk táborozni.
A tábort önkormányzatunk mûködteti minden évben júniustól augusztus végéig, de elõ és utószezonban is szívesen
várunk csoportokat.
A tábor történetérõl a következõ sorokban olvashatnak:
1967-ben Ecseri Sándor tanácselnök, Kiss Lajos iskolaigazgató és Krausz Károly úttörõvezetõ felkeresték a
balatonszepzedi Magyar Tenger Termelõszövetkezet elnökét, abból az okból, hogy a Balaton melletti festõi környezetben lévõ
kb. 800 négyszögöles területet bérbe vegyen iskolai sátortábornak. Rövid tárgyalás után megegyezés született , mely
szerint a bakonycsernyei vezetõk 25 évre, évi 400 forintért bérbe vehetik a területet.
A következõ év júliusában kezdte meg az úttörõcsapat a táborozást két csoportban, csoportonként 45-45 tanulóval. A
táborozók étkeztetését az óvóda konyháján dolgozó asszonyok látták el. A tábor felszerelésére jelentõs összeget költött a
községi tanács és az iskola. Az iskolások versenyeken, vetélkedõkön, pályázatokon szerzett pénzét ugyancsak a
táborra költötték. Ki kell emelni Balinkabánya segítségét abban az idõben, amikor jelentõs bõvítésre került sor a táborban.
Különösen a Kisgyóni brigád volt az, aki sokat tett a tábor kialakításáért, fejlesztéséért, Krausz Károly irányítása alatt.
A sátortábor színvonalát, komfortját emelte ez a beruházás. Ekkor készült el a konyha épülete, a vizesblokk, tusolók
WC-ék, a raktár és az étkezõ. 1979-ben, gyermeknapon megállapodást írt alá Bodajk, Csákberény,
Csókakõ, Gánt, Magyaralmás,Mór, Nagyveleg,Bakonycsernye, és Pusztavám tanácsa, mely szerint a szepezdi tábort
a Móri Járási Hivatal irányítása alá vonják, így a felsorolt települések diákjai is táborozhatnak majd, annak a 320
ezer forintnak a fejáben amit a tanácsok gyûjtenek össze. Az évek során tovább fejlõdött a tábor, ám a
rendszerváltást követõen az önkormányzatok kezdték visszakövetelni a részüket a táborból. A csernyeiek igazságügyi
szakértõt fogadtak, aki megállapította, hogy mennyi a
hozzáadott érték, s mennyi az amit a csernyeiek hoztak össze. Ennek értelmében Bakonycsernyét 51 % tulajdonrész
illeti meg, amit az említett önkormányzatok nem fogadtak el. Jó magyar szokás szerint pereskedésre került sor. Elsõ fokon
a Székesfehérvári Városi Bíróság az igazságügyi szakértõ
véleményét figyelembevéve 51 %-ot hagyott jóvá. A fellebbezést követõen a másodfokú ítélet is ugyan ez volt.
A Bakonycsernyei Önkormányzat Képviselõtestülete meghozta döntését, mely szerint kártalanítják a társuló
önkormányzatokat, a tulajdonhányad szerint járó összeggel.
Így 2000-ben újra Bakonycsernye tulajdonába került a szepezdi tábor. Jelenleg ott táborozni csak a megfelelõ
felújítás után lehet
majd.
A felújítási tervek elkészültek, az önkormányzatnak kell megtalálni a módját, hogy a végrehajtást követõen, hogyan
éljen a tábor.
Képek a táborból

http://www.bakonycsernye.hu
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