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Az élet koronavírus idején is lehet szép!
Higgyük el, mindennek van pozi-
tív oldala, még a koronavírus ter-
jedésekor is megélhetünk szép 
élményeket. Mert van világpánik, 
aggasztó számok a betegekről és 
a halottakról, félelem, hogy ter-
jesztjük vagy elkapjuk, és mostan-
ra már ismerős tiltások: ne menj ki, 
ne találkozz vele, kerüld el. Igen, 
ilyenkor nehezebb a jó dolgokra 
koncentrálni, de egyáltalán nem 
lehetetlen! Ha nyitottak vagyunk 
rá, menni fog! Persze egyeseknek 
könnyebb a pozitívumot látni, má-
soknak pedig a negatívumot, ez 
viszont embertípustól és nem ví-
rustól függ. Vegyük észre, hogy 
rengeteg szépség és apró öröm 
vesz minket körül! A fák és a bok-
rok zöldellése, a madarak csiripe-
lése vagy a gyermekek nevetése 
olyan természetes csodák, amiket 
az átlagos napokon nem biztos, 
hogy észreveszünk. Érdemes pár 
percre megállni és végig gondol-
ni, hogy miért adhatunk hálát egy-
egy nap végén. Biztosan hosszú 
lesz a lista! 
Mert a bezártság a nehézségek 

mellett szépségeket is rejt magában:

 yMindig otthon vannak a gyere-
kek, több tartalmasabb időt tölt-
hetünk velük!

 y Zárva vannak a könyvesboltok 
és a könyvtárak? Végre újraol-
vashatjuk az otthoni könyveket!

 yMinden nap főzni kell? Mennyi 
új recept van, amit eddig nem 
próbáltunk, gyerünk, most van 
idő!

 y Nincs mozi, színház, nincs kon-
cert? Családi filmnézések, ze-
nehallgatás közösen az otthon 
melegében

 y Itt a tavaszi nagytakarítás ideje? 
Bizony! Sokkal több időnk van 
rá, mint máskor, de többen is 
vagyunk rá!

 y Nem használhatjuk a játszótere-
ket? – Ugye milyen jó, hogy csa-
ládi házban lakunk udvarral, iga-
zi főnyeremény! Töltsünk minél 
több időt kint, kertészkedjünk!

 y Nem találkozhatunk a barátok-
kal, nagyszülőkkel? De ugye tu-
dunk velük telefonon beszélni!

 y Nincs edzés, nincs tanfolyam?  
Tornázhatunk, ügyeskedhetünk 
otthon, együtt a családdal.

Nehéz ez az időszak gondoljuk 
joggal – de újra tervezhetjük a 
karantén utáni életünket, mennyi 
mindent másként fogunk csinálni!
Alapigazság, hogy mindenhez van 
erőnk, és időnk, ha akarjuk. Persze 
el lehet merülni a sajnálkozásban, 
de a jelen helyzetben jobban já-
runk, ha nem ezt tesszük, mert 
csak megnehezítjük a családunk 
életét. Erőt kell tudnunk meríteni, 
ezért fontos, hogy szakítsunk időt 
a feltöltődésre! A belső energia-
tartalékot mindenki máshonnan 
veszi: van, akinek egyedüllét szük-
séges ehhez, másoknak a mozgás 
létfontosságú, megint másokat 
egy közös családi társasjátékozás 
tölt fel. A lényeg, hogy találjuk 
meg.

Kívánom, hogy ez minél többünk-
nek sikerüljön!

Turi Balázs 
polgármester

Az anyák napja sokkal több, mint egy ünnep.
 Ilyenkor köszöntjük édesanyánkat, hálát adva az ő pótolhatatlan 

szeretetéért.  Gondolatban tesszük ugyanezt akkor is, 
amikor Ő már csak emlékeinkben él örök életet.

 Szeretettel köszöntjük nagymamáinkat, dédnagymamáinkat is,
akiknek jóságos gondoskodása végig kísér bennünket.

Anyák napja alkalmából
Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete nevében

kívánok minden édesanyának hosszú, boldog életet.
Turi Balázs
polgármester
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Összefoglaló az önkormányzat veszélyhelyzet 
alatti működéséről, intézkedésekről

Sokszor elhangzott ez a mondat a március közepe 
óta kihirdetett veszélyhelyzet alatt: „Aki teheti, ma-
radjon otthon!” Hiszen nem vitatott tény, hogy a 
járvány terjedésének megelőzésében az egyik leg-
hatékonyabb eszköz az, ha minél kevesebb a kö-
zösségi találkozás.
Annak érdekében, hogy valóban lecsökkenjenek 
a fertőzésveszélyt magában hordozó találkozások 
száma az alábbi intézkedések kerültek bevezetésre:

 y a településen működő óvodákban rendkívüli szü-
net lett elrendelve ügyeleti rendszer biztosítása 
mellett

 y a Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve a Bé-
ketelepi Klubra vonatkozóan látogatási tilalom 
van érvényben

 y a település közigazgatási területén lévő játszó-
terek és a sportpálya területén látogatási tilalom 
van érvényben

 y a 70. életévüket betöltött személyek felhívásra 
kerültek, hogy ne hagyják el lakóhelyüket

 y a polgárőrséget felkérték, hogy a közterületeket, 
játszótereket fokozottan ellenőrizzék a csoporto-
sulások megakadályozása érdekében

 y a településen működő üzletek, kereskedelmi 
egységek és intézmények felhívásra kerültek, 
hogy lehetőség szerint a gumikesztyűk és védő-
maszkok használatát tegyék kötelezővé zárt tér-
ben, illetve korlátozzák a zárt térben egyidejűleg 
tartózkodó személyek számát

Emellett kormányzati döntés értelmében bizonyos 
időszakokra vonatkozóan a polgármester egyéb 
szigorításokat is hozhat a településen, melyek áp-
rilisban több hétvégére vonatkozóan is érvényben 
voltak, többek között a horgásztó látogatóinak szá-
mát is korlátozták.
Azonban vannak, akik ebben a nehéz helyzetben 
sem tehetik meg, hogy otthon maradjanak. Az 
egészségügyi dolgozók, rendőrök, posta munkatár-
sai, sofőrök, kereskedelemben dolgozók (és a sort 
még hosszasan lehetne folytatni) mellett a hivatal 
és az önkormányzat munkatársai is helyt állnak és 
kiveszik a részüket az emberek segítésében.
Mit is takar ez?  A 70 éven felüliek ellátásában – 
amennyiben az a személy vállalja, hogy nem hagyja 
el otthonát – az önkormányzat munkatársai közre-
működnek. Segítenek a gyógyszerek kiváltásában, 

bevásárlásban, csekkek feladásában. Igényeket je-
lezni a családsegítő szolgálat 06-20-995-5010-es 
telefonszámán munkaidőben és a szocalapszolg@
gmail.com e-mail címen lehet. A hatósági karantén-
ban lévő személyek szintén segítséget kérhetnek 
ezeknek az intézésében a fenti elérhetőségeken.
Jelenleg több mint 30 személyt segítenek ily mó-
don.
Bőven száz fölött van azok létszáma, akiknek nap, 
mint nap a szociális étkeztetés keretében eljuttat-
ják otthonukba a meleg ételt. Azon iskolásoknak 
és óvodásoknak, akik igénylik, étkeztetést biztosí-
tanak. 
A közmunkások a buszmegállókat minden hétköz-
nap naponta egy alkalommal fertőtlenítik.
Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, a 
vírus terjedésének megakadályozása érdekében, 
de ehhez kérik a lakosság együttműködését is a 
szabályok betartásával.

ÖNKÉNTESEKET VÁRUNK
Az önkormányzat és a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársai a veszély-
helyzet kezdetétől fogva segítséget nyúj-
tanak a 70 év feletti idős személyeknek és 
a hatósági karanténba kerülő személyek-
nek/családoknak a bevásárlásban, csek-
kek befizetésében, gyógyszerek kiváltásá-
ban. Eddig több mint 30 fő igényelte ezt 
a lehetőséget.
A későbbiekben a járvány terjedésével 
a rászoruló emberek száma növekedhet, 
ezért az önkormányzatnak az a kérése, 
hogy aki önzetlenül és szívesen segítene 
másokon és részt venne a fenti feladatok 
elvégzésében, jelentkezzen! 

Részletes információ 
Horváth Tünde szociális ügyintézőtől 

kérhető a 
06-22-413-001-es és a 

06-20-280-8592-es 
telefonszámokon munkanapokon 

8-16 óra között.
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Önkéntes segítség és felajánlások a koronavírus 
elleni védekezésben

A veszélyhelyzet során az 
önkormányzat mindent 
megtesz, hogy támogas-
sa, segítse és ellássa a te-
lepülés lakóit. Ebben a 
munkában nagy segítsé-
get nyújtanak/nyújtottak 
azok az önkéntes civilek 
és vállalkozók, akik idejü-
ket és pénzüket nem saj-
nálva önzetlenül segíte-
nek/segítettek.
Minden háztartásba ju-
tott a varrónők társadal-
mi munkájával készített 
maszkokból. A maszkok 
varrásában Dénes Mi-
hályné Kati, Zsizsik Ist-
vánné Éva, Melhart Ferencné Vera, Davideszné 
Hullám Franciska, Szunoman Mária, Kaviczki Ist-
vánné Panni, Kucserka Andrea, Bácsi Imréné Jut-
ka mecséri lakos, Palik Ferencné Julika, Nagyné 
Rácz Mária, Soproni Imréné Ancsa, Oravecz Sán-
dorné Erika, Novák Ildikó és Simek Valéria vettek 
részt. Az anyagok szabásában Petrovszki Tamás 
a Petroseat Kft. tulajdonosa működött közre, aki 
biztosította szabászatát, valamint 2 alkalmazottját 
a mintadarabok leszabásához, és segítséget nyúj-
tott alapanyag beszerzésben is. Szabásznők: Fett 
Mónika (segítőkész munkája mellett pertli gumit is 
adományozott) és Doktor-Ilosvai Ildikó. A masz-
kok kihordásában pedig a képviselő-testület tagjai 
és a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde 
munkatársai vettek részt.
Kozákné Fördős Hajnalka helyi vállalkozó varrónő 

kész, megvarrt maszkokat, cérnát és pertli gumit 
adományozott az önkormányzatnak. Farmosi Má-
ria elszármazott csernyei lakos is gondolt falujára, ő 
is kész megvarrt maszkokat küldött az önkormány-
zatnak, melyet elsősorban az élelmiszerboltoknak 
és a postának osztottak ki.
Nagy mennyiségű tisztító-, fertőtlenítőszert és tar-
tós élelmiszert ajánlott fel az Erzsébet bolt, a V&V 
Femzol Kft., Szabó Róbert egyéni vállalkozó és 
a fehérvárcsurgói Tölgyfa étterem tulajdonosa, 
Stumpf Katalin is.
Puchinger Barnabás he-
lyi lakos mindkét orvosi 
rendelőben ózongenerá-
toros fertőtlenítést vég-
zett.
A gyülekezetek többsé-
ge online istentisztelete-
ket tart és bátorító üze-
neteket juttat el szinte 
naponta a lakosokhoz. Te-
lefonos lelki segítségnyúj-
tást vállal Szarka István 
esperes úr és képviselő 
(06209815923), de Szarka 
Éva lelkész asszonyt is le-
het hívni (06207703008).
Fentieken túl anonim fel-
ajánlásként érkezett még 
egyszer használatos eldob-
ható maszk és pénzadomány is.
Az önkormányzat minden lakos nevében köszöni az 
önzetlen segítséget. Kérik, hogy továbbra is fogjanak 
össze, támogassák egymást, hogy minél hamarabb 
vége legyen ennek a nehéz időszaknak.

Hulladékszállítás hatósági 
karanténos ingatlanoktól

A Depónia Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 
azoktól az ingatlanoktól, ahol a hatósági karan-
ténra vonatkozó jelzés kint van, csak abban az 
esetben szállítják el a szemetet, ha a kukán belül 
minden szemét szemeteszsákba van csomagol-
va a fertőzésveszély csökkentése érdekében. Erre 
a célra bármilyen kukászsák alkalmas, nem kell, 
hogy depóniás legyen.

Tisztelt Lakosság!

Az ebösszeíró adatlapok beküldési kötelezett-
ségét nem érinti a korona vírus járvány, mivel 
azokat akár email-en, akár a Hivatal épülete elé 
kihelyezett gyűjtődobozba, ügyfélfogadástól füg-
getlenül, bármely munkanapon elhelyezhetők. 
Így, kérjük, szíveskedjenek azok az ebtartók, akik 
még a bevallásukat vagy a nemleges nyilatkoza-
tukat nem adták le, ezt haladéktalanul, de legké-
sőbb 2020. május 15-éig tegyék meg.

EBÖSSZEÍRÁS
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Átcsoportosítások a költségvetésben
Mint az élet minden területén, az 
önkormányzat elfogadott költ-
ségvetésében is változásokat ho-
zott a koronavírus járvány elterje-
dése.
Ennek két oka van, az egyik, hogy 
bevétel kieséssel kell számolni, 
másrészt pedig a védekezés költ-
ségeit is finanszírozni kell. Ennek 
érdekében tartalékalapot hoz-
tak létre az önerős fejlesztések 
megvalósításának terhére.
A koronavírus miatt állásukat el-
vesztő lakosokról nem feledkezik 

meg az önkormányzat, és a szo-
ciális ellátások rendszerét meg-
változtatják, az ezzel kapcsolatos 
költségeket pedig a tartalékalap-
ból finanszírozzák.  
Sajnos idén a majálisi és a faluna-
pi rendezvényről is le kell monda-
nia a lakosságnak, illetve néhány 
önerőből tervezett beruházás 
megvalósulása is várat magára.
A kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elérő középiskolás diá-
kok és a tehetséges csernyeiek 
támogatása az év első felében 

nem pályázható, azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy mindkettő 
támogatási formát, ha a költség-
vetés aktuális helyzete engedi, 
akkor az év második félévben pá-
lyázhatóvá teszik.
Az viszont biztos, hogy a nyertes 
pályázatok általi beruházásokat 
az önkormányzat továbbra is ha-
táridőben megvalósítja majd, így 
el fog készülni a Kuruc utca első 
szakaszának felújítása, valamint a 
Rózsa utcai ovit és a Petőfi utcát 
összekötő új járda is.

Petőfi utcai védmű modernizálása

Kilenc évvel ezelőtt készült el az a tározó, mely a Petőfi utca felső fe-
lén elhelyezkedő ingatlanok védelmére szolgál. Rendkívül hasznos 
volt a megépítése, hiszen az elmúlt csaknem egy évtized alatt, sok 
száz m3 földet gyűjtött össze. Kialakítása előtt az udvarokat, házak 
alsó konyháját többször elöntötte a lezúduló iszap, mára azonban 
Csernye ezen részén nyugodtan alhatnak az emberek, bármekkora 
eső is esik.
A tározó befogadóképességének fenntartása érdekében időközön-
ként ki kell hordani a felgyülemlett földet, melynek megkönnyítése 
érdekében önerőből finanszírozva lejárat készült.

Fejlesztési irányvonalak
Januárban világossá vált, hogy a 
Kormány idén is elindítja a Ma-
gyar Falu Programot, egyes célte-
rületeken már a pályázati felhívá-
sok meg is jelentek.
Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-tes-
tülete 5 db támogatási igény be-
nyújtását tűzte ki célul, összesen 
közel 60 millió Ft értékben. 
Az alábbi projektek megvalósítá-
sát tervezik:
„Orvosi eszköz” pályázat: Orvosi 
eszközök, bútorok, informatikai 
eszközök beszerzése a védőnői 
szolgálathoz és a II. számú házi-
orvosi rendelőbe.
„Kistelepülések járda építésének, 

felújításának anyagtámogatása” 
pályázat: A projekt keretében a 
Rózsa út 61-67. közötti, illetve a 
Deák utca 2-9. közötti járdasza-
kasz felújításának anyagköltségét 
kívánják megpályázni. A pályázat-
ban maximum 5 millió Ft értékben 
lehet anyagköltségre pályázni, az 
építési költségekhez önkormány-
zati önerő is szükséges.
„Óvoda udvar” pályázat: A Rákó-
czi úti óvodában nemrég új esz-
közöket sikerült telepíteni, szintén 
a Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően. A jövőben szeretnék 
tovább folytatni az udvar fejlesz-
tését, új játszótéri eszközök kihe-
lyezésével, illetve kertrendezéssel. 

A tervek elkészítése már folyamat-
ban van a pályázat beadásához.
„Önkormányzati tulajdonú utak 
felújítása” pályázat: A Rózsa ut-
ca 67-es házszámtól a 1177 hely-
rajzi számig felújítást, szélesítést 
tűzték ki célul, melyre a pályázat 
maximum 30 millió Ft támogatást 
tud biztosítani. 
„Közterület karbantartását szol-
gáló eszközbeszerzés”: egy csú-
szó kormányzású rakódó gép 
beszerzését tervezi az önkor-
mányzat a projekt keretében, 
melyre maximum 15 millió Ft igé-
nyelhető.
A pályázatok előkészítése, be-
nyújtása megkezdődött.
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Fejlesztések az I-es számú háziorvosi körzetben
2019-ben az önkormányzat sikere-
sen pályázott a Magyar Falu Prog-
ram keretében és 3 millió Ft tá-
mogatást nyert orvosi eszközök 
megvásárlására, melyből mindkét 
rendelőbe 1,5 millió Ft értékben 
vásároltak eszközöket.
Az I-es számú háziorvosi körzet-
ben a napokban került átadásra 
az elnyert forrásból vásárolt esz-
közök Dr. Sós Katalinnak. Defib-
rillátor, vizsgálóágy, fellépő 
zsámoly, orvosi íróasztal, 3 db 
forgószék, 2 db szék, lepedőtar-

tó állvány, laptop, asztali szá-
mítógép és nyomtató került be-
szerzésre.
Önerőből a betegváróban az ab-
lakok cseréjét is megrendelte az 
önkormányzat, melyek beépítése 
megkezdődött.

Turi Balázs polgármester megkö-
szönte a doktornőnek és munka-
társainak a sok éves lelkiismeretes 
munkát, amivel a csernyei embe-
reket szolgálják, és amellyel a ve-
szélyhelyzet alatt is helyt állnak.

Telekom 
hálózatfejlesztés

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása alapján az új op-
tikai távközlési hálózat, mely szélessávú internet elérést 
biztosít majd a település teljes területén április végéig 
elkészül. A tervek szerint májusban megkezdődik az új 
előfizetési csomagok értékesítése is, telefonos ügyfélszol-
gálaton is lesz lehetőség a szerződéskötésre. 
Fontos tudnivaló, hogy az új hálózathoz történő csatlako-
záshoz szükséges lakáson belüli és kívüli szerelési mun-
kák elvégzése is, a szolgáltató bekötést végző munkatár-
sát otthonukba be kell engedniük, amennyiben igénybe 
kívánják venni az új típusú előfizetéseket. Saját belátásuk 
alapján kell dönteniük, hogy a járványhelyzetre való tekin-
tettel ezt vállalják-e.
További információt 1414-es telefonszámon kérhetnek a 
szolgáltatótól.

Csatlakozzon az 
önkormányzati 

mobil flotta 
előfizetéshez

Kedvező havidíjak, percdíjak és internetcso-
magok, illetve készülékvásárlási lehetőség vár 
mindenkit az önkormányzati mobil flottában.

Részletekről érdeklődni a 06-22-413-001-es 
vagy a 06-20-237-2451-es telefonszámon le-
het, munkanapokon 8-16 óra között.

Csatlakozzon családtagjaival, 
így díjmentesen hívhatják egymást és 
a flotta más előfizetőit is belföldön!

Meglepetések várják az ovisokat
Az óvodák március közepe óta ki-
ürültek a kihirdetett veszélyhely-
zet miatt, azonban az óvónők és 
az önkormányzat is nagyon várja 
a gyerekeket vissza. 
Az önkormányzati óvoda mind-
két épületénél meglepetés vár-
ja majd a gyermekeket, hiszen a 
Rákóczi úti oviban új játszóvárat 
és fészekhintát telepítettek, ami a 
Magyar Falu Program keretében 
benyújtott sikeres pályázat alap-
ján valósult meg.

Emellett a Rózsa úti óvoda-böl-
csöde udvarrendezése is el-
kezdődött, első lépésként a 
tereprendezés történt meg fü-
vesítéssel. Itt a későbbiekben 
az önkormányzat tervezi még a 
játszótéri eszközök folyamatos 
cseréjét, új kerítés építését, vala-
mint a tetőszerkezet cseréjét is. 
Minden nem megy egyszerre, a 
forráskeresés során folyamatosan 
próbálják kihasználni a pályáza-
tok nyújtotta lehetőségeket.
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Kedves Édesanyák!
Lassan de biztosan letelik egy 
olyan időszak, amire nem számí-
tottunk. A változás az élet fontos 
része, meg kell találni a jót a rosz-
szabb helyzetekben, időkben is. 
Bízunk benne, hogy sikerült egy-
másra hangolódni a családdal, 
kis és nagy gyerekekkel, életünk 
párjával ebben a bezártságban. 
Hiszen kaptunk egy „kényszerű” 
szabadságot, igyekezzünk jól 
érezni magunkat a lehetőségek-
hez képest!
Itt az ideje a társas-és kártyajátéknak, összebújások-
nak,  barkochbának, kirakózásnak, barkácsolásnak, 
meseolvasásnak, zenehallgatásnak, diafilmezés-
nek, akadálypálya és bunkerépítésnek Állítsuk fel a 
strandsátrat a szobában, piknikezzünk az udvarunk-
ban, kertészkedjünk velük stb. Legyünk kreatívak!

Töltsünk el minőségi időt szeretteinkkel, amíg tu-
dunk. Legyünk jó példa gyermekeinknek, hogy 
nyugodt szívvel engedjük őket majd ki a családi fé-
szekből. Hogy az ő családjukban is visszaköszönje-
nek a mi ötleteink, feladat megoldási képességünk, 
békességünk, nyugodtságunk a krízishelyzetekben. 
Hogy mindig van kiút. Szeressük egymást tettekkel, 
cselekedetekkel, ne csak szavakkal!

Így köszöntjük rendhagyó módon idén a  kedves 
bakonycsernyei édesanyákat, nagymamákat. Jövő-
re újra együtt ünnepelhetjük az Anyák Napi ünnep-
ségünket!

Köszönjük, hogy türelemmel és 
megértéssel együttműködtök a 
megváltozott tanácsadási ren-
dünk folyamatában. Jobbára csak 
a várandósok gondozása folyik a 
tanácsadónkban, illetve a gyer-
mekek kötelező védőoltásának be-
adása.

A gyermekek részére videókat al-
kottak a karantén megértéséhez:
https://youtu.be/Ebefj-dUSE8
https://youtu.be/guTr4vpFr_4

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál indult 
egy, speciálisan a járványhelyzetre reagáló, a peda-
gógusok és a szülők digitális módon történő megse-
gítését célzó szolgáltatáscsomag. 
Krízistanácsadásban jártas szakemberekből álló 
pszichológus teamünk telefonos/online konzultáció 
keretében nyújt pszichológiai segítséget szülők szá-
mára a gyermekekkel és a család működésével kap-
csolatos nehézségek leküzdéséhez. 

Az alábbi e-mail címen várják a koronavírus járvány-
helyzet, a megváltozott körülmények miatt segítsé-
get kérő szülők levelét: 
fejermegyekrizisvonal@fejermepsz.hu.

Jánny Eszter és 
Sekkné Steiner Anita 

védőnők

A koronavírus végett labdarúgóink se nem edzhetnek, 
se nem játszhatnak meccseket.
Ez igaz minden korosztályra (óvodástól, egészen a fel-
nőtt csapatig), így több mint száz igazolt focistánk van 
kényszerszüneten.
A Bakonycsernyei Sportegyesület tagsága azonban 
nem tétlenkedik, társadalmi munka keretében mind-
két kapu előtt kicserélte a fűborítást.

Pálya 
rekonstrukció
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A fogorvosi ellátás keretében 
csak sürgősségi ellátást 

nyújtanak:

Páros heteken 
Dr. Kiss Tamás fogorvos 

a bakonycsernyei rendelőben, 

páratlan heteken 
Dr. Hugyecz Mária fogorvos 

a bodajki rendelőben. 

A rendelési idő 
mindkét helyen az alábbi:

hétfő, szerda: 
14.00-16.00 óráig

kedd, csütörtök, péntek: 
8.00-10.00 óráig

BAKONYCSERNYEI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Ügyintézés 
a koronavírus ideje alatt

Orvosi ellátás 
veszélyhelyzet alatt

Továbbra is kérjük a lakosokat, 
hogy személyesen kizárólag sür-
gős esetben keressék fel háziorvo-
sukat. Amennyiben állapotuk nem 
igényel közvetlen orvos beteg ta-
lálkozást, úgy telefonon keresztül 
konzultáljanak háziorvosukkal. 
 
I-es számú orvosi rendelő: 
06-22-592-044; 
Dr. Sós Katalin: 06-30-469-2315

Állandó gyógyszerek felírásá-
ra való kérésüket, akinek van 
rá lehetősége, elektronikusan a 
dr.sos.katalin@gmail.com e-mail 
címre küldjék el. Az e-mailben a 
következő adatok szerepeljenek: 
Név, születési idő, telefonszám, 
az igényelt gyógyszerek megne-
vezése, mennyisége (hány havi? 
1-3 hó lehetséges). Az e-receptek 

másnap rendelés elején felkerül-
nek az e-térbe.
 
II-es számú orvosi rendelő: 
06-22-440-386; 
Dr. Csillag Márta: 06-30-509-2770

A II-es számú orvosi körzetben 
telefonon jelezni szükséges a re-
ceptigényt és rendelési időben a 
receptek papír formátumban át-
vehetők az ablaknál. 
A betegforgalom csökkentésé-
nek érdekében a recepteket a 
betegen kívül más személy is át-
veheti.
 
Ugyanez vonatkozik a gyógysze-
rek kiadására is, tehát bárki kivált-
hatja családtagja, hozzátartozója, 
ismerőse gyógyszereit a gyógy-
szertárban.

Fogorvosi 
ellátás 

veszélyhelyzet 
alatt

Kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőleg telefonon 
vagy elektronikus úton intézzék ügyeiket. 

Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az 
ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elő a személyes 

megjelenés szükségességét.

Ügyfélfogadás kizárólag 
szerdai napokon lehetséges.

Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége 
kérdéses, telefonon egyeztessenek az ügyintézővel 

az alábbi telefonszámokon: 
06-22-413-001; 06-20-280-8592

Elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu segítségével 
a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken keresztül. 

Kérdéseiket, határozatot nem igénylő ügyeiket el-
indíthatják az ugyintezesbakonycsernye@gmail.com 

e-mail címen is.

VÉDŐNŐI és CSALÁDSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 

 Ügyfélfogadás a 
Koronavírus ideje alatt

Mindkét szolgáltatás esetében törekedve a 
személyes kontaktus csökkentésére, az 

ügyfélfogadás telefonon, e-mailen és egyéb 
elektronikus felületen történik. 

Személyes ügyfélfogadás kizárólag előre 
egyeztetett időpontban és csakis egészséges 

személyek esetében lehetséges.
Elérhetőségek:

Védőnők: 06-22-592-003; 
e-mail: bakonycsernye2@t-online.hu
Családsegítők:

Kocsis Georgina - 06-20-995-5010; 
Gasparicsné Horváth Mónika - 06-20-312-2920;

e-mail: szocalapszolg@gmail.com. 
A telefonszámok munkanapokon 8-16 óra között 
hívhatók.
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Könyvtári hírek

A kényszerű otthonlét megnövekedett szabadidejére Robin Cook ak-
tuális témájú orvosi thrillerét szeretném figyelmükbe ajánlani. 

A népszerű orvosíró a tudomány és az irodalom együttes szálaival 
bonyolult problémákat feszeget. Elmegy a jelen orvostudomány fej-
lett vívmányai határáig, a lehetőségek és választások következménye-
iben pedig mérlegre teszi az egyén és közösség morális felelősségét. 

Bár a modern molekuláris genetika részleteibe tekinthetünk bele, ez 
a mű a nagyközönségnek szól. Aki belemegy a történetbe, állást is 
foglal a szükséges, hasznos, haladó, maradó és elítélendő, avagy fel-
menthető fogalmak valódi jelentéséről, netán újragondolásáról.

Mindenkinek jó egészséget, szép gondolatokat kívánok, a mielőbbi 
találkozás reményében.

Valásekné Kaszner Tímea 
  könyvtáros

Határtalan összetartozás 
Bakonycsernye, Magyarcsernye, Dózsa György

Ebben a nehéz helyzetben sem 
feledjük egymást, a testvér telepü-
lések szoros kapcsolata veszély-
helyzetben is töretlen. 
Ennek szellemében készült egy 
közös videó felvétel a három te-
lepülés néptáncos gyermekeinek 
közreműködésével, melyet lázas 
előkészítő munka előzött meg. 
Említésre méltó segítséget nyúj-

tottak a szülők, akik otthon, a ta-
vaszi pompában viruló kertjükben 
készítették el a felvételeket. A ha-
táron túli Néptánc csoportok ve-
zetőin túl (Hódi Jutka, Elek István) 
nagy köszönet Hagymási Krisz-
tának és Domavári Zitának, akik 
közreműködése nélkül nem jö-
hetett volna létre ez a csodálatos 
projekt. A Bakonycsernyei Hold-

viola néptánccsoportot képvisel-
te Kovács Helga, Csepregi Eszter 
Szandra és Domavári Hanna.

A videó megtekinthető Turi Ba-
lázs polgármester közösségi ol-
dalán. 

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező


