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Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
/
Tamási Áron /

Egy település mindennapi életét, a külvilág felé mutatott képét az ott élõ és alkotó közösség i
gényei, szokásai határozzák meg. Különösen fontos az összetartozás hangsúlyozása napjainkban, amikor új
tartalommal töltõdött meg a lokálpatriotizmus, felértékelõdött a civil szervezetek szerepe.
Egyesületünk célja, hogy lakóhelyünk természeti és kulturális értékeinek megóvása, hagyományaink ápolása céljából
összefogja, mozgósítsa Bakonycsernye lakosságát: alkalmat teremtsen a közös munkálkodásra, de a közös ünneplésre és
önfeledt szórakozásra is.
2006 április közepén jöttünk elõször össze, az elsõ megbeszélésre. Öröm volt látni a nagy érdeklõdést, hiszen már ekkor közel
20-an ültünk a Mûvelõdési Ház kistermében az asztalok körül.
Gyorsan megalakítottuk az egyesületet, elkészítettük az alapszabályt, megválasztottuk az elnökségi tagokat.
Az öttagú elnökség tagjai: Szarka Éva evangélikus lelkész, Dr Bittmann Lilla jogász, Boleraczkiné Borsos Ildikó
igazgatóhelyettes, Klesitczné Éva védõnõ, és Turi Balázs mûvelõdésszervezõ.
Az alapszabályunkban is megfogalmazott céljaink:
- hagyományápolás, helytörténeti kutatások végzése, szervezése,
hagyományõrzõ elõadások szervezése
- közmûvelõdés támogatása, kulturális rendezvények szervezése, kultúrmûsorok
szervezése, tánccsoportok, énekkarok, zenekarok meghívása,
- kiállítások szervezése, dokumentumok, fényképek, használati tárgyak, ruhák
gyûjtése, a mindezen célok megvalósításához szükséges anyagi eszközök elõteremtése.
- idegenforgalmi turizmus fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása,
- tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatása,
- hitéleti célok ápolása
- egészségnevelés, egészségkultúra fejlesztése
- sport, szabadidõs tevékenységek támogatása,
- szociálisan rászorultak életkörülményeinek javítása,
- hátrányos helyzetû gyermekek védelme, megsegítése érdekében rendezvények szervezése és támogatása
- természetvédelem, környezetvédelem
- térségi civil szervezeti kapcsolatok kialakítása, azok ápolása

Az egyesület közhasznú tevékenysége:
- nevelés és oktatás, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, környezetvédelem,
- sporttevékenység
- egészségmegõrzés, betegségmegelõzés
- szociális tevékenység, családsegítés
- gyermek-és és ifjúságvédelem

Elsõ megmérettetés a Majális ünnepség lett volna, de a nagy készülõdést a rossz idõjárás meghiúsította. Lett helyette
Juniális, természetesen ez is csak félig, hiszen ezen a napon is esett az esõ. Valószínûleg így is örök élmény lett a
gyerekek számára az ingyen használható hatalmas ugráló vár.
Nyár folyamán az egyesület tagsága lefestette a bányászmúzeum gépeit, ezzel növelve falunk turisztikai látnivalóit.
Október elején egyesületünk kezdeményezésére faültetési napot rendeztek az ötvenhatos emlékmû parkjában.
Közel hetven résztvevõ szorgalmasan gereblyézett, ültette a növényeket, fákat, ezzel is méltóvá szerették volna tenni az
ötven éves évfordulót.
Az immár másod ízben megrendezett Mindenki Karácsonyának is házigazdái voltunk, sütöttük a gesztenyét, a
pattogatott kukoricát a nagyszámú bakonycsernyei megelégedésére.
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Bakonycsernye

A 2007-es év terveink:
- szakember segítségével elkészítjük településünk virágosításának tervét, majd gyûjtési akciókat szervezünk ennek
költségeire. Elsõ lépésben buszmegállóink, parkjaink, fõutcánk középületeink környékét szeretnénk felvirágoztatni.
- Önkormányzat rendezvényeinek lebonyolításában segédkezünk:
(március 15, húsvét, kultúra napja, gyereknap, falunap, szüreti felvonulás, mindenki karácsonya )
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Keressük együtt Bakonycsernye szépülésének, fejlõdésének lehetõségeit!
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