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Évszázados problémára adott válasz

Kedves Csernyeiek!

Bakonycsernye egy gyönyörű 
fekvésű település, tele vízfolyá-
sokkal, hegyes-dombos tájjal, 
csodaszép természeti adottsá-
gokkal. 
Esős időben, azonban nem 
mindig a szebbik arcát mutatja 
ugyanez a vidék. Sárlavinák, árvi-
zek azok, amik évről évre megne-
hezítették életünket. 
A mindenkori faluvezetés évtize-
dek óta igyekezett megoldást ta-
lálni a problémákra. 
Sokáig azonban csak a helyreállí-
tásra (a bekövetkezett károk előt-
ti állapot visszaállítására) tudtunk 
költeni, hiszen az állam kizárólag 
erre nyújtott forrást. 
2010 után a hatalomra kerülő 
polgári kormány - nagyon helye-
sen - olyan pályázatok kiírásába 
kezdett, amik a megelőzésre fek-
tették a hangsúlyt. 
Mi ezekkel a lehetőségekkel él-
tünk is, hiszen záportározót épí-
tettünk a Petőfi utca fölé, vápás 
út készült a Kossuth utcában, hor-
dalékfogók, árok felújítások a De-
ák, a Rákóczi, az Akác és a Petőfi 
utcákban. A védművek beváltak, 
ezeken a területeken egyre keve-
sebb „vis maior” helyzettel talál-
juk magunkat szemben. Termé-
szetesen tudtuk, hogy „össz” falu 
szinten a teljes védelemtől mesz-
sze vagyunk. Tavaly kaptunk  erre 
bizonyítékot is, amikor két-három 

napig víz alatt állt a József Attila 
utca ingatlanjainak nagy része és 
a Táncsics utcai ingatlanok egy 
része. A Súri patak olyan nagy 
mennyiségű csapadékot szállí-
tott, amivel az igen elhanyagolt 
meder nem tudott megbirkózni. 
Nehezítette a helyzetet - a vala-
mikor a 90-es években szaksze-
rűtlenül átalakított - „Szápári úti” 
híd is, amikor annak fenékszintjét 
megemelték. Emiatt tulajdonkép-
pen az visszatorlasztotta a vizet, 
így a József Attila utcai árkok 
nem az ingatlanokról vezették le 
a csapadékot, hanem annak épp 
az ellenkezője történt, a patak vi-
ze jött visszafele, ezzel elárasztva 
a kerteket, alsókonyhákat. 
Az írásom főcímében használt 
„évszázados problémát” bizo-
nyítják a több százéves szlovák 
nyelvű térképeink is, ahol ezt 

a területet „tó rétként” említik.   
Szeretném azt is kihangsúlyoz-
ni, hogy NEM az önkormányzat 
a vízfolyás kezelője, az a Kö-
zép-dunántúli Vízügyi Igazgató-
sághoz tartozik. A rendszeresen 
előforduló árvizek alkalmával vi-
szont minden alkalommal részt 
vettünk a védekezésben, homo-
kot, homokzsákot biztosítottunk, 
személyi erővel is segítettünk. 
A tavalyi évben pedig képvise-
lő-testületünk úgy döntött, hogy 
a fent megnevezett ingatlanok 
védelmére pályázatot nyújt be 
záportározó létesítésére.
Néhány napja meg is jött a jó hír:
Magyarország Kormányának dön-
tése értelmében 360.000.000 Ft 
forrást nyertünk el, ami a térség 
vízrendezését szolgálja. A táro-
zón kívül több, a vízrendezéssel 
kapcsolatos műszaki megoldást 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

eszközölünk, hogy minden valós 
problémára megoldást találjunk. 
Az is biztos, hogy a megépülő 
védmű nemcsak a két utcára lesz 
hatással, hiszen a Fenyő, a Ber-
csényi és az Ifjúság utca mellett 
halad a vízfolyás, mielőtt a Ga-
ja patakba ömlik. Mivel ezentúl 
ez szabályozottan történik, így a 
Rózsa és Petőfi utca lakói is nyu-
godtabbak lehetnek. De ha ezt a 

gondolatmenetet tovább visszük, 
akkor településünk alatt a Gaja 
partján fekvő településeknek is 
védelmet nyújtunk.
A kiviteli tervek készítése már fo-
lyamatban van, előreláthatólag 
jövő évben meg is kezdődhet a 
beruházás.
Itt szeretném megköszönni Dr. 
Molnár Krisztián Megyei Köz-
gyűlés elnök, és Törő Gábor or-

szággyűlési képviselő segítségét, 
mert ahogy azt már számtalan 
eset is bizonyította, ismételten 
meghallották a csernyei emberek 
hangját, és közbenjárásukra ko-
moly esély mutatkozik egy újabb 
rendkívül fontos beruházás meg-
valósítására.

Turi Balázs 
polgármester

Járdaépítés
Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzata az elmúlt évben si-
keres pályázatot nyújtott be jár-
daépítés anyagtámogatására.
Ennek értelmében az anyagkölt-
ség pályázati forrásból, míg a kivi-
teli munkák költsége saját erőből 
kerül finanszírozásra. Ez által egy 
újabb forgalmas útszakaszon sike-
rül megoldani a gyalogosok biz-
tonságos közlekedését. A projekt 
keretében új járda épül a Rózsa ut-
ca bevezető szakaszán, így a Pe-
tőfi út Rózsa utca kereszteződé-
sétől az óvodáig, illetve az orvosi 
rendelőig biztosított lesz a gyalo-
gosok számára a közlekedés.
A munkálatok augusztus elején 
kezdődnek, és várhatóan szep-
tember közepén érnek véget.

Rákóczi úti óvodaudvar 
felújítása

Az idei évben a Rá-
kóczi úti óvoda udvar 
rendezéséről döntött 
az önkormányzat 
képviselő-testülete. 
Az udvarrendezés 
során talajszint ki-
egyenlítések, támfal 
építés, a játékok kö-
rüli földmunkák és a 
füvesítési munkák let-
tek elvégezve. 
Összefogás kereté-
ben pedig az óvónők, 
dadusok a polgármesterrel és az önkormányzat néhány munkatársával 
együtt elültették a szebbnél szebb növényeket. 
Végeredményül egy zöldebb, gyerekbarát környezetet alakítottak ki az 
udvarban.

Mindannyiunk életében változásokat hozott a 
koronavírus-járvány kirobbanása, melynek kö-
vetkezményei a gazdaságra és a társadalomra is 
hatással vannak. Az önkormányzat feladata el-
sődlegesen a védekezés volt, azonban nem feled-
keztünk meg a nehéz anyagi helyzetbe került la-
kosokról sem, ezért új támogatási formát hoztunk 
létre.
Bakonycsernye önkormányzata veszélyhelyzeti 
települési támogatást nyújt, minden olyan ba-
konycsernyei lakosnak, aki:

– a veszélyhelyzet kihirdetése után, de legké-
sőbb augusztus 31-ig veszítette el állását,

– álláskeresési ellátását kimerítette,
– jelenleg kereső tevékenységet nem folytat.
Az egyszeri támogatás összege 30.000 Ft, me-
lyet a megadott formanyomtatvány benyújtásával 
igényelhetnek.

További részletek a www.bakonycsernye.hu 
honlapon vagy a 22/413-001-es telefonszámon 

Horváth Tünde ügyintézőtől kérhető.

Veszélyhelyzeti települési támogatás
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FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság!

Nyomatékosan és ismételten fel-
hívjuk minden bakonycsernyei 
lakó figyelmét, hogy a Fenyő 
utcai buszparkolóban és annak 
közvetlen környezetében, emel-
lett a Köztemető teljes területén 
is TILOS bármilyen hulladékot 
elhelyezni a hulladékgyűjtő kon-
téneren kívül!
Az elmúlt időszakban megdöb-
bentően sok esetben szembesül-
tek az önkormányzat munkatár-
sai azzal, hogy a buszparkolóban 
kihelyezett szelektív hulla-
dékgyűjtő (amelybe csak 
üveg hulladékot lehet el-
helyezni) és ruhagyűjtő 
konténer köré mindenne-
mű hulladékot helyeznek 
ki bizonyos személyek (az 
elromlott Tv-től és kiselej-
tezett szőnyegtől kezdve a 
háztartási hulladékig).
Az autóbusz parkoló más 
területén is többször elő-
fordult, hogy építési tör-
melék került elhelyezésre, 
ebben az esetben a tettes 
ellen szabálysértési eljárás 
indult, melynek következ-
ményeképp pénzbírság ki-
szabására került sor.
A Köztemetőnél szintén 
több alkalommal a sírokról 
leszedett zöldhulladék mel-
lett egyéb kommunális hul-
ladékot is elhelyeztek sírok 
mellett, nem pedig a kihe-
lyezett konténerbe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy fenti 
helyszínek kamerával megfigyelt 
területek, és az illegális hulladék 
elhelyezése minden esetben fel-
jelentést fog vonni maga után.
Kérünk mindenkit, hogy ne rom-
boljuk, csúfítsuk környezetün-
ket, hanem tegyük szebbé, él-
hetővé. Ebben az önkormányzat 
minden tőle telhetőt megtesz, le-
gyenek partnerek Önök is!

A kommunális hulladékon kívül 
minden egyéb – a fent említette-
ket is – a csalai hulladékkezelő 
telepre lehet elszállítani, mely a 
Depónia Nonprofit Kft. kezelésé-
ben van.

Sikeres pályázat – Rózsa utca felújítás

Magyarország kormánya által meghozott döntés 
értelmében, Bakonycsernye Nagyközség Önkor-
mányzata sikeresen pályázott a Rózsa utca szélesí-
tésének I. ütemére. A Magyar Falu programban el-
nyert 29.999.999 Ft a 67-98 házszámú ingatlanok 

előtti útszakasz felújítására elegendő. A beruhá-
zás várhatóan 2021- ben valósul meg. 
Képviselő-testületünk a maradék szakasz(ok)ra is 
igyekszik forrást előteremteni, elsősorban további 
pályázatok benyújtásával.
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Az önkormányzat szervezésében sikeresen 
zajlott le az elektronikai hulladékgyűjtés Ba-
konycsernyén. Rekordmennyiségű hulladék 
került összehordásra. 
Az önkormányzat 20.000 Ft értékben meg-
jelölhetett bejegyzett civil szervezeteteket 
támogatottként. Az idei évben a Horgász 
Egyesület, a Bányász Sport Egyesület, az Is-
kolásokért Alapítvány és a Polgárőr Egyesü-
let részesült a támogatásban.
A jövőben az önkormányzat szándéka, hogy 
évente megszervezze ezt az akciót, ami által 
újabb szervezetek kaphatnak támogatást!

Sikeresen zajlott le az idei 
elektronikai hulladékgyűjtés

Az önkormányzat sikeresen pályázott az országos 
Településfásítási programban, melynek köszönhe-
tően több helyszínen tudnak fákat ültetni, ezzel is 
szebbé, „zöldebbé” téve a környezetet. 
A fásítási programnak köszönhetően 10 platánfa és 
5 nagylevelű hárs kerül kiültetésre a Fenyő utcai ját-
szótérre, 5 kislevelű hárs a Rózsa utcai óvodába, 3 
kislevelű hárs az Ady utca elejére, illetve 2 lepény-
fa az 1848-as emlékmű mellé.
A fák ültetésére szeptember végén kerül majd sor, 
melyet a helyi lakossággal, családokkal kívánnak 
megvalósítani. 
Az ültetéssel kapcsolatosan a későbbiekben bővebb 
információk lesznek elérhetőek.

Településfásítási program
A Telekom fejlesztése Bakonycsernyén hamarosan 
a végéhez ér. Vannak, akik már otthonukban él-
vezhetik az extra gyors internetet, azonban sajnos 
akadnak még olyan utcák, ahol most is folynak a 
szerelési munkálatok.
A Telekom tájékoztatása szerint július hónapban 
üzletkötőik személyesen felkeresik otthonukban a 
bakonycsernyei előfizetőket, és egyúttal lehetősé-
gük lesz szerződéskötésre is.

Addig is a Telekom telefonos ügyfélszolgálatán 
(1414-es telefonszám) és a www.telekom.hu/ottho-
ni-szolgaltatasok címen (lakcímre keresve) tudnak 
érdeklődni az új szolgáltatás elérhetőségéről.

TELEKOM

Új szabály a kerti kutakról
 Változik a határidő

Módosult a fúrt kutak bírságmen-
tes engedélyezésére vonatkozó 
határidő, miután az Országgyű-
lés elfogadta az erre vonatkozó 
törvénymódosítási indítványt.
E szerint három évvel kitolódik, 
azaz 2023 végére módosul az a 
határidő, ameddig fennmaradási 
engedélyt kell kérni az engedély 
nélkül létesített fúrt és ásott ku-
takra Magyarországon. 

Vagyis ez azt jelenti, hogy az el-
fogadott törvénymódosítással, a 
korábban az idei év végére rög-
zített határidő 3 évvel, 2023. de-
cember 31-ig kitolódik. 
Eddig lehet a kúttulajdonosok-
nak a bírság kockáztatása nélkül 
kezdeményezni kútjuk helyzeté-
nek rendezését.
Legutóbb 2018-ban módosították 
a vízgazdálkodási törvényt, akkor 
2020. december 31-ig adtak hala-
dékot a fúrt kutak tulajdonosainak 
a bírság alóli felmentést biztosító 

vízjogi fennmaradási engedély be-
szerzésére. A módosítás 2020. jú-
lius elsejétől lép hatályba.
Mivel a határidő meghosszabbí-
tása a kérelmezőre nézve kedve-
ző szabályt állapít meg, ezért azt 
a már folyamatban lévő eljárá-
sokban is alkalmazni kell. A türel-
mi idő meghosszabbítása a házi 
vízigényt kielégítő és a mezőgaz-
dasági öntözési célú fúrt kutakra 
egyaránt vonatkozik.

Fidrich Tamásné 
jegyző

Lakossági tájékoztató a kerti kutak engedélyeztetéséről
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Visszatekintés 
Szociális ellátások a veszélyhelyzet ideje alatt

Az elmúlt hónapok mindannyiunk 
életébe változásokat hoztak. Ez az 
időszak a Bakonycsernye Nagy-
község Önkormányzata Család-
segítő- és Gyermekjóléti Szolgá-
latának munkatársait is nem várt 
feladatok elé állította. Magyaror-
szág Kormánya a településen élő 
idős, egyedül álló személyekről 
való gondoskodást, illetve az ön-
kéntes, vagy hatósági karanténban 
tartózkodók, valamint a lakóhe-
lyüket vagy tartózkodási helyüket 
önkéntesen el nem hagyó, 70. éle-
tévüket betöltött személy ellátását 
a települési önkormányzatok fel-
adatkörébe helyezte. 
Településünkön 14 járványügyi 
megfigyelés alatt álló személy volt, 
akik közül két család vette igénybe 
szolgálatunk segítségét. 
Márciustól júniusig 39 esetben 
kértek segítséget a 70 év feletti 
személyek, bevásárlás, gyógysze-
rek kiváltása miatt. 
A veszélyhelyzet ideje alatt a szo-
ciális étkeztetés zavartalanul mű-
ködött, szociális gondozó kollé-
ganőnk minden nap felkereste az 
aznapi gondozást igénybe vevő 
ellátottjait. 
Felajánlások is érkeztek különbö-
ző boltokból és magánszemélyek-
től, tisztító- és fertőtlenítő szerek, 

tartós és friss élelmiszerek formájá-
ban, amelyeket szolgálatunk mun-
katársai juttattak el a rászorulók-
nak. 
Szolgálatunknál a személyes talál-
kozásokat próbáltuk minimálisra 
csökkenteni a veszélyhelyzet ideje 
alatt, ügyfeleket csak előre egyez-
tetett időben tudtunk fogadni 
olyan esetben, ahol mindenképp 
szükséges volt a személyes talál-
kozás.  A nem bakonycsernyei is-
kolába járó általános iskolások az 
intézményi étkeztetés keretein be-
lül nálunk tudták átvenni az ebéd-
jüket. Ezért a napi 4-5 fővel törté-
nő kontakt mindennapos volt.
Az alapellátás keretein belül gon-
dozott családjainkkal telefonon 
vagy messenger-en keresztül tar-
tottuk a kapcsolatot. Személyes 
kapcsolatfelvétel csak indokolt 
esetben történt.
A veszélyhelyzet elmúltával ruha-
osztást szervezett szolgálatunk és 
paradicsom palánták kiosztásában 
is közreműködtünk az irodánk ud-
varán. A Segítség Köve Alapítvány 
27 zsák ruhaneműt adományozott 
a bakonycsernyei Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat számára. 
A ruhaosztásra sok család érke-
zett, akik a ruhaneműkön keresztül 
kaphattak segítséget. 

Az Alapítvány jóvoltából tisztálko-
dási szereket is eljuttatunk a Ba-
konycsernyei Védőnői Szolgálaton 
keresztül a várandós anyukák ré-
szére.  
Ez úton is szeretnénk megköszön-
ni az adományozók nagylelkű fel-
ajánlásait!

Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

Köszönet 
a szociális területen 

dolgozóknak

Önkormányzati forrásból jelképes jutal-
mat kaptak azok a szociális dolgozók, 
akik nap mint nap közvetlenül gondos-
kodtak az ellátottakról a járványügyi ve-
szélyhelyzet alatti hónapokban.
Az önkormányzat vezetése köszönetét 
fejezte ki azért az áldozatos munkáért, 
amit az ellátottakért végeztek.
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Rövid hírek az elmúlt időszakról

Mint minden évben a képviselő-testület idén is el-
kötelezett a móri mentősök támogatásában, ezért 
100.000 Ft értékben vásároltak lélegeztető masz-
kokat, remélve, hogy minél kevesebbszer kell majd 
használniuk. Az eszköz a kistérség településein is 
szolgálatot teljesítő esetkocsi tartozéka, így a ba-
konycsernyei eseteknél is használatban lesz. Az 
önkormányzat fontosnak tartja támogatni a mun-
kájukat. A hétköznapi emberek számára szinte fel-
foghatatlan az, amit a mentősök napról napra tesz-
nek. Számukra van egy mindennél fontosabb érv, ez 
pedig az emberi élet.

Pedagógus nap 
köszöntése

Gyermekekkel foglalkozni, felkészíteni őket az élet-
re az egyik legszebb misszió. A pedagógusok a je-
lenben dolgoznak, de a jövőt építik, miközben a vi-
lág folyamatosan változik.
Az elmúlt hónapokban a digitális oktatásra való hir-
telen átállás a diákokat és a pedagógusokat is elsza-
kította az iskolapadtól, a közösségi élményektől, és 
a megszokott munkamódszerektől. Köszönet illeti 
tanárainkat, hogy ebben a munkában is helyt álltak.
Mindannyiunk életében vannak olyan pedagógu-
sok, akikre tíz, húsz, harminc év távlatából is hálával 
és szeretettel gondolunk. Nemcsak szakmai tudá-
suk, hanem emberi, érzelmi értékeik is felejthetet-
lenné teszik őket.
Június elején polgármester úr és alpolgármester úr 
minden csernyei polgár nevében együtt köszön-

tötte a településen munkát végző pedagógusokat 
és az őket segítő munkatársaikat is, kívánva, hogy 
a csernyei pedagógusokra minél többen szívesen 
emlékezzenek majd!

Nagylelkű 
felajánlás

Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzata nagylelkű fela-
jánlást kapott egy anonimitását 
kérő személytől, aki 2000 tő pa-
radicsom palántát adományozott 
önkormányzatunknak. A Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat több mint 60 család között 
osztotta szét a palántákat, illetve 
a település polgármestere nem 

feledkezett meg a Bakonycser-
nyével közös hivatalban működő 
Nagyveleg és Balinka települések 
lakóiról sem.
Turi Balázs polgármester 500-
500 db palántát adott át Wénin-
ger László balinkai és Kosárszki 
József nagyvelegi polgármester-
nek. Balinkán és Nagyvelegen 
szintén nagy sikere volt a felaján-
lásnak, hiszen az utolsó darabot 
is kiosztották 1 nap leforgása 
alatt. Az önzetlen felajánlás és a 

szétosztáskor tanúsított csapat-
munka sok család napját és kert-
jét tette szebbé.

Mentők támogatása
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Vadgesztenye fa 
ültetése a település-

központban
A lakosoknak lehetősége volt in-
ternetes szavazás keretében dön-
teni arról, hogy a Falusi ABC előtti 
elkorhadt és veszélyessé vált fűzfa 
helyett milyen fa kerüljön elülte-
tésre. Szép számban vettek részt a 
szavazásban a lakók és a nyertes 
fa a piros levelű vadgesztenye lett, 
ami már el is lett ültetve.
A képviselő-testület nevében a 
polgármester a későbbiekben 
más témakörökben is szándéko-
zik kikérni a lakossági véleménye-
ket, akár hasonló szavazás kereté-
ben.

Híd felújítás is 
történt

Július elején az „Oravecz” híd is új 
köntöst kapott. Várhatóan augusztus 
végéig elkészül a járdalapozás is, mely 
összeköti az Ifjúságot a Rákóczi úttal.

Dr. Bechtold Péter 
megkezdte rendelését

Június 1-jén Dr. Bechtold Péter 
megkezdte munkáját a II. számú 
háziorvosi körzetben. Néhányan 
már találkozhattak vele a rendelé-
sen, azok számára, akik nem isme-
rik még, az alábbiakban olvashat-
ják doktor úr bemutatkozását.
„Dr. Bechtold Péter vagyok. Fele-
ségemmel, aki hitoktató, 6 gyer-
meket neveltünk fel (öten felnőtt 
korúak, és 4 unokánk is van). 
Magyaralmáson lakunk. Egye-
tem előtt segédápolóként dol-
goztam. 1994-ben a budapesti 
Semmelweis Egyetem általános 
orvosi karán végeztem. Ezután 

a Szent György Kórház akkor in-
duló Sürgősségi Belgyógyásza-
ti Osztályán kezdtem dolgozni. 
Néhány év után, családi okokból, 
a gyógyszeriparban helyezked-
tem el, ahonnan a Sürgősségire 
visszajártam. 2019-ben tértem 
vissza főállásban a Szent György 
Kórház Sürgősségi Osztályára, 
ahol igyekeztem a tapasztalata-
imat hasznosítani és újakat sze-
rezni. Eltökélt szándékom, hogy 
háziorvosként nemcsak az embe-
rek testi egészségét, hanem lel-
ki jólétüket is kívánom szolgálni: 
erre látok nagyon nagy lehetősé-

get június 1-től Bakonycsernyén. 
Ebben lesz óriási segítségem-
re Szentendrei Csilla. De ehhez 
szükségem van az Önök együtt-
működésére is. Ennek részleteiről 
majd a későbbiekben sokat fo-
gok beszélni. Kérem, támogassa-
nak, hogy elérjük céljainkat! 
Jó egészséget kívánok!”

A könyvtár a nyári időszakban változatlan nyitva-
tartás szerint folytatja munkáját és várja olvasóit.
Szünidejüket töltő gyermekeknek előzetes regiszt-
rációval lehetséges programként ajánlom a Könyv-
tárMozi filmes-mesés szolgáltatásait, valamint a 
Winkler-csomag alkalmazásával történő kreatív te-
vékenységeket, illetve kötelező-ajánlott-választott 
irodalom olvasását, akár könyvtárosi segítséggel. 

Felnőtteknek könnyű, nyári, szórakoztató olvasmá-
nyul ajánlom két ismert magyar írónő frissen meg-
jelent kötetét:  
Fábián Janka - A könyváruslány 
Fejős Éva – Margarita
Mindenkinek szép nyarat és hasznos időtöltést kíván 
a könyvtáros:

 Valásekné Kaszner Tímea

Hírek a könyvtárból
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Bakonycsernyei újszülöttek neve, akiknek szülei hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez:

Gratulálunk a családoknak!
Az önkormányzat képviselő-testülete továbbra is biztosítja 
minden család számára az egyszeri 50.000 Ft-os anyasági 
támogatást. 2017 márciusától egy Bakonycsernye címerével 

ellátott törölközőt is adományozunk minden újszülött számára.

Domokosné Pék Terézia és Domokos Károly 
gyermeke:

Domokos Károly

Faddi Anett és Barok Csaba gyermeke:
Barok Mila

Kadlecsik Csilla és Davidesz Dávid gyermeke:
Davidesz Dávid

Szarka-Kalabér Edina és Szarka Róbert 
gyermeke:

Szarka Norina

Nyári játszóház – JátszOlimpia 2020.
Az idei évben ismét nyári tábo-
rozásra hívtuk a bakonycsernyei 
gyerekeket. Június 29-től július 
3-ig, majd július 13-tól július 17-
ig játszóházi programok kereté-
ben JátszOlimpiát rendeztünk. 
Olimpiai megnyitó és záró ün-
nepség, olimpiai láng érkezése, 
távozása, Gajatúra, sportmérkő-
zések, sportágak ismertetése és 
még sok-sok szórakoztató prog-
ram szerepelt napközis tábora-
inkban. A táborok lebonyolítá-
sában önkéntes segítők vettek 
részt. Köszönet Turják Barbará-
nak, Hagymási Krisztának és 
Havasi Klaudiának az önzetlen 
segítő munkáért, a színes progra-
mokért!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező


