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Vigyázzunk egymásra!

Kedves Csernyeiek! 
Az országos szinten egyre emelke-
dő koronavírusos megbetegedések - 
ahogy várható volt - sajnálatos módon 
elérték településünket is.
Bármennyire lehetett erre számítani, 
mégis megdöbbentünk. Más az, ami-
kor a hírekből halljuk mi történik, mint 
amikor az a közelünkbe csapódik be.
Így még inkább fontos, hogy odafi-
gyeljünk, betartsuk és betartassuk a 
megelőzést segítő szabályokat.
Viseljünk maszkot, kerüljük a zsúfolt 
helyeket, és ha akár magunkon, vagy 
akár hozzátartozóinkon a jellegzetes 
tünetek valamelyikét érzékeljük, MA-
RADJUNK OTTHON ÉS VEGYÜK 
FEL A KAPCSOLATOT A HÁZIOR-
VOSSAL. 
Október elsejétől minden önkor-
mányzati tulajdonú épületbe, csakis 
testhőmérséklet-mérés után, lázmen-
tesen  lehet belépni:

- Önkormányzati Hivatal 
- Általános Iskola
- Bóbita Óvoda
- Művelődési ház és Könyvtár
- Anya és csecsemővédő
- Szociális Alapszolgálat
- Béke telepi klub

Ha odafigyelünk egymásra, akkor sa-
ját magunk is visszakapjuk ezt a figyel-
met, s közösen átvészeljük ezt a ne-
héz időszakot!
Köszönöm az együttműködést és vi-
gyázzunk egymásra!

Turi Balázs 
polgármester

Segítsen, hogy segítségre lehessünk!
Aggódó szeretettel: az elmúlt napok biztosan mindannyiunkat 
elgondolkodtatják. Legalábbis remélem! Viszont nem érdemes 
nagyon hátratekinteni, visszamutogatni, hanem az előttünk lé-
vő célnak kell nekifeszülnünk. 

Talán már azok is elhiszik, akik eddig kételkedtek: van vírus, és 
ennek következtében járvány is. Mindenki felelőssége, hogy 
megállítjuk-e, hiszen az elmúlt 3 hét számai aggasztóak. Kell 
önfegyelem, józanság, óvatosság, felelősségérzet. 

A héten az iskolában öröm volt látnom, hogy a kicsi és nagy 
gyerekek is értik, hogy miként kell viselkedniük, és próbálják 
betartani a számukra még nehezen érthető szabályokat. Ne-
künk, felnőtteknek példát kell ebben mutatnunk. A szabályok, 
így a karanténra vonatkozók betartásában is. 

Szükséges a maszk viselése, a buszon, a rendelőben, a boltban, 
a könyvtárban, bevásárlóközpontokban. Kell, hogy megfegyel-
mezzük magunkat, és a legkisebb betegséggel sem megyünk 
munkába, közösségbe. Szükség van a gyakori kézmosásra, né-
ha fertőtlenítésre.

 Éljünk egészségesen: együnk gyümölcsöt, zöldséget, és lassan 
vitaminokat is lehetne. Most még mindig a fiatalabb korosztály 
érintettje a vírusnak, és ők legtöbben könnyen átvészelik, de 
kell, hogy féltsük a szüleinket, nagyszüleinket. 

Most van szükségünk Bakonycsernyén nagy együttműködésre. 
Vegyük észre, ha valaki segítségre szorul: például bevásárolni 
nem tud, mert „bezárták”. Telefonon érdeklődjünk, és a keríté-
sen belülre akasszuk a holmikat. Gondolják csak meg, ha hirte-
len az egészségügyben dolgozók, vagy szociális területen tevé-
kenykedők, esetleg pedagógusok kerülnek karanténba. Nagy 
baj lenne! Úgy látom, a járványügyi szabályok jók, érthetők, be-
tarthatók. Most még ezek tartásával, összefogással jó irányba 
fordíthatjuk a nehézségeket. 

Abban a reményben és eltökéltséggel írom most ezeket, hogy 
azok is megértik, akik eddig időnként „szabálytalankodtak”. Ma 
még nem késő... Segítsen, hogy segítségre lehessünk! 

Dr. Bechtold Péter
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SZIGORÍTÁSOK A KÖZINTÉZMÉNYEKBEN

TÁJÉKOZTATÁS
II. számú háziorvosi körzet rendeléséről

Az önkormányzat intézményeiben az alábbi intéz-
kedéseket vezettük be a lakosok egészségének vé-
delme érdekében:

1) A 6 évesnél idősebb ügyfél/látogató a Könyvtár, 
Családsegítő Szolgálat és a Védőnői Szolgálat he-
lyiségeibe kizárólag maszk viselése esetén léphet 
be kézfertőtlenítést és lázmérést követően.

2) A Könyvtárban egyidejűleg 3 látogatónál több 
nem tartózkodhat.

3) A Művelődési Ház állandó foglalkozásain a ta-
gok kizárólag tünetmentesen, kísérő nélkül je-
lenhetnek meg. A foglalkozáson résztvevők kö-
zött kötelező a 1,5 méteres távolság megtartása. 
Amennyiben ez nem tartható, a maszk viselése 
kötelező.

4) A Béke Telepi Klub épületébe belépőknek, be-
lépés után, kötelező a kézfertőtlenítés vagy kéz-
mosás, csak ezután kezdhetnek neki az épület 
funkció szerinti használatának.

5) A Nyugdíjas Klubok összejövetelein a résztve-
vők között meg kell tartani a 1,5 méteres távol-
ságot, amennyiben ez nem lehetséges, maszk 
használata kötelező.

6) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje vál-
tozatlanul hétfői, szerdai napokon 8-12 és 13-16 
óra, pénteken 8-12 óra közötti időszak, csak a fő-
bejáratnál található ablakon keresztül. Kivételt ké-
peznek a házasságkötési szándék bejelentése és 
halott anyakönyvezés tárgyú ügyféli egyeztetések. 
Ezekben az esetekben törekedni kell, hogy az 
ügyfelek a lehető legrövidebb ideig, lázmérés, 

kézfertőtlenítés és maszk viselése mellett tartóz-
kodhatnak az érintett kolléga irodájában. Vára-
kozás a folyosón nem megengedett. 

A Családsegítő és Védőnői Szolgálat, illetve a Pol-
gármesteri Hivatalba érkezés előtt a várakozási idő 
lecsökkentése, illetve az ügyféltorlódás elkerülése 
érdekében célszerű a telefonos időpont egyeztetés.

Minden intézményt kizárólag tünetmentes, egész-
séges személyek látogathatják. 

Amennyiben a Covid19 valamely tünetét/tünete-
it észlelnék magukon vagy közvetlen közösségük-
ben, családjukban, maradjanak otthon, ebben az 
esetben telefonon lépjenek kapcsolatba háziorvo-
sukkal, vagy hívják a  06-80/277-455 vagy a 06-
80/277-456 telefonszámokat.

Kérem, segítség munkánkat, és vegyék figyelembe 
alábbi kéréseinket a hatékony munkavégzés érdekében:

 y Az elsődleges ellátási forma továbbra is a TELEME-
DICINA! Amennyiben célzott kérdéseink alapján 
orvosi vizsgálat indokolt, előre egyeztetett idő-
pontban megtörténik! Senki sem marad ellátás 
nélkül! Amennyiben szükséges, még aznap meg-
nézem a betegeket!

 y Lázas, köhögős, hurutos beteg telefonáljon, ne 
menjen a rendelőbe!

 y Személyes rendelői megjelenés kizárólag előzetes 
egyeztetés alapján!
Időpontkérés telefonon: 06 22/440-386

 y Gyógyszerrendelés is ezen a telefonszámon tör-
ténik, lehetőleg órával rendelés előtt!

 y Beutalók, igazolások, leletértelmezések is telefon-
egyeztetés és időpontkérést követően történnek.

Köszönöm az együttműködést!
Dr. Bechtold Péter

Tisztelt Betegeink!
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Szeptemberben elkészült a Petőfi 
utcát a Rózsa utcai óvodával és 
orvosi rendelővel összekötő jár-
da, melynek köszönhetően egy 
újabb forgalmas útszakaszon si-
került megoldani a gyalogosok 
biztonságos közlekedését.

Az önkormányzat az elmúlt év-
ben sikeres pályázatot nyújtott 
be a Magyar Falu Program ke-
retében járdaépítés anyagtámo-
gatására. 

Ettől függetlenül jelentős ön-
résszel kellett hozzájárulni az épí-
téshez, hiszen az önkormányzat 
önerőből finanszírozta a járda 
megépítésének költségeit. 

Ezzel egy időben sebesség- és 
egyéb korlátozó közlekedési 
táblák is kihelyezésre kerültek, 
biztosítva a biztonságos gyalo-
gos közlekedést felnőtt és gyer-
mek számára egyaránt.

INGATLAN
VÁSÁRLÁS

Önkormányzatunk megvásárol-
ta a település központjában lévő 
„Karcsi”boltot, bontási kötele-
zettséggel együtt.

Fontosnak tartjuk a területet a te-
lepülésfejlesztés szempontjából. 
Rövid távon, területrendezés ke-
retében murvás parkolót alakí-
tunk ki a parkolási nehézségek 
enyhítése végett. 

Főépítészünk segítségével kö-
zéptávú tervek készítése is folya-
matban van.

ÚTLEZÁRÁS 
2020.10.11ÉN

Tájékoztatjuk a lakosokat, 
hogy 

2020.10.11-én vasárnap 
7.00-tól 19.00-ig 
a Vértes Rallye 

megrendezése miatt a 
Bakonycsernyét
 Nagyveleggel 

összekötő út le lesz zárva.

Megkezdődtek 
a munkálatok a 
Kuruc utcában

A Magyar Falu Program kereté-
ben a Kuruc utca felújítására nyert 
az önkormányzat 29.999.999 Ft 
támogatást, melyből az utca 1. 
szakasza megújul (1-20/A számú 
ingatlanok között). 

A munkálatok a napokban meg-
kezdődtek és várhatóan október 
közepéig fognak tartani.

Hulladék 
elszállítási 
lehetőségek

Előző számunkban közzétettük a 
csalai hulladéktelep elérhetősé-
geit és árait, azonban az elmúlt 
időszakban ismét előfordult il-
legális szemételhelyezés, illetve 
zöldhulladék égetése abban az 
időszakban, amikor a helyi ren-
delet tiltotta az avarégetést.
Ezért az alábbiakban ismertetünk 
még egy lehetőséget, melyet az 
oroszlányi illetőségű Vertikál 
Nonprofit Zrt. kínál hulladék el-
szállítására.
A Vertikál Nonprofit Zrt. konté-
neres hulladékszállítást vállal 
Bakonycsernye területén. 

Amit elszállítanak: 
 - építési-bontási törmelék, 
 - kommunális hulladék, 
 - lomtalanításból származó lom-
hulladék.

További információért a 
2840 Oroszlány, 

Táncsics M. u. 59. címen, a 
34/359-355-ös telefonszámon, 

vagy a 
bakonyalja@oroszlany.hu e-mail 

címen érdeklődjenek.

Új gyalogos 
járda épült 

a Rózsa 
utcában
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Évről évre összegyűlünk, már szo-
kás hosszú évtizede ez augusztus 
táján. Mikor milyen helyszínen: 
művelődési házban, óvodaud-
varban, hivatali teremben. Édes-
anyák, gyermekeik, édesapák, 
nagyszülők, védőnőjük. Hol fel-
szabadultan, kötetlenül, hol ünne-
pélyesebben.
Az idei különleges évben is sike-
resen megtartottuk az Anyatejes 
Táplálás tiszteletére megrendezett 
programunkat. Most szabadtéri 
kerti piknik hangulat várta a 3 éven 
aluli családokat, a focipálya játszó-
téri elemei között, a fák árnyéká-
ban. Padon, pléden, szőnyegen. 
Kis finomságokkal, mondókával, 
csillámtetoválással, lufi hajtogatás-

sal színesítettük az együttlétet. Eb-
ben köszönjük a korábbi óvodave-
zető, Kati néni szíves segítségét!
Örömmel vártunk erre az összejö-
vetelünkre minden anyát, akár rö-
videbb-hosszabb ideig anyatejjel, 
női tejjel, akár helyettesítő tápszer-

rel táplálta gyermekét az első, má-
sodik életévében. Őket gyűlünk 
össze ünnepelni. Magát a csodát, 
hogy az ember utódainak a leg-
ideálisabb táplálékot adta Isten, és 
mi ebben a folyamatban segíthe-
tünk az anyák számára. Egy szál 
virággal köszöntöttük őket.
Aki idén nem tudott jönni, a rákö-
vetkező évben mindenképp pó-
tolhatja. A korábbi évekről készült 
fotóalbumokat is rendületlenül 
gyűjtjük, melyekben akár a tizen-
éves gyermekét is megtalálja már 
néhány anyuka. 
Köszönjük a résztvevőknek, hogy 
megtiszteltétek az alkalmat!

Anita és Eszter 
védőnők

Mondj igent az életre!
Sikeres véradás 
Bakonycsernyén

Bakonycsernyén az önkor-
mányzat rendszeresen szer-
vez véradást a Vöröskereszt 
segítségével, hiszen a szerve-
zet sajnos szinte mindig or-
szágos vérhiányról számol be. 
Ezúttal Szarka István esperes 
úr kérte fel a polgármestert, 
hogy szervezzék meg közö-
sen az eseményt, ami most a 
vírushelyzet miatt még fonto-
sabb szerepet tölthet be.
2020. szeptember 17-én min-
den csernyeit vártak az újon-
nan a Magyar Falu Program-
ban felújított ifjúsági házban. 
A részvételi adatok kedvező-
en alakultak, hiszen a Vörös-
kereszt megyei szervezetének 
igazgatója, Szigeti Hedvig tá-
jékoztatása szerint, az átla-
gosan jellemző 35 fő helyett 
most 47 fő adott vért.

Szoptatás Világnapja  augusztus 1.

Intézze helyben 
hatósági ügyeit!

Kormányablak busz Bakonycsernyén 
2020. október 20-án, 13-15 óra között 

a hivatal parkolójában.

A mobilizált ügyfélszolgálaton az ügyfelek 
elintézhetik a kormányablakokban elérhető 
legtöbb ügykört, benyújthatják kérelmeiket 
hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kap-
hatnak az eljárások menetéről, többek között:

 y személyazonosító igazolvánnyal,
 y lakcímkártyával,
 y útlevéllel,
 y vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre,
 y ügyfélkapu regisztrációra is lehetőségük van.
 y lehet itt intézni a diákigazolványhoz szüksé-
ges NEK-regisztrációt is.

Az akadálymentesített, mozgássérült ügyfe-
lek fogadására is alkalmas buszban egy ok-
mányos és egy kormányablak munkaállomás 
található. A kiépített rendszer magában fog-
lal egy beépített fényképezőgépet, valamint 
nyomtatót és szkennert is.
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Júliusban Horváth Lajos katolikus esperes 
úr 37 év után elbúcsúzott a csernyei katoli-
kus hívőktől. A csernyei közösség egy nagy 
ünnepség keretében búcsúztatta őt, melynek 
során Kun Regina és Képesi Jázmin egy-egy 
szép verssel, Forstner Róbert egy nagyszerű 
köszöntővel és Domavári Hanna gyönyörű 
énekével tette még meghatóbbá a búcsú pil-
lanatát. 
Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testü-
lete nevében az ünnepségen Turi Balázs polgármesteri 
díszoklevelet nyújtott át neki szolgálatát megköszön-
ve, és jelképezve, hogy  Csernye mindig szeretettel 
gondol rá. Lajos atyát a Balatonfüredről érkező Dasek 

Viktor plébános úr 
váltotta, akit polgár-
mester úr minden 
bakonycsernyei lakos 
nevében köszöntött.

Kiemelkedő tanulmányi eredményt 
elérő diákok elismerése

Bakonycsernye Nagyköz-
ség Önkormányzata évek 
óta támogatásban részesíti 
a kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elérő bakony-
csernyei középiskolás diá-
kokat.
A képviselő-testület ne-
vében polgármester úr és 
jegyző asszony hagyomá-
nyosan a Falunapi megnyi-
tó keretein belül szokták 
díjazni a tanulókat, azon-
ban ez az esemény a járvá-
nyügyi helyzetre tekintettel elmaradt.
Így a polgármesteri hivatal tanácstermében, a képvi-
selő-testület jelenlétében és szűk családi körben ve-

hették át a diákok az elis-
merő okleveleket és névre 
szóló jelképes ajándékukat 
(gravírozott könyvjelző).
Az idei díjazottak (képen 
balról jobbra) Lenchés 
Katalin, Szakasits Lili Re-
gina, Buda Tímea, Buda 
Boldizsár, Kertai József 
Károly. Lovasi Gergő szin-
tén díjazott, de a képen 
nem szerepel.
A díjazottak nem ismeret-

lenek a képviselő-testület számára, hiszen ők szinte 
minden évben kiváló eredményeket érnek el. 
Gratulálunk nekik és hasonlóan jó tanulmányi 
eredményt kívánunk az idei tanévre is!

Változások a Katolikus gyülekezetnél

Bakonycsernyén történt…
2020. augusztus 28-án 21 
óra 31 perckor bejelentés 
érkezett a rendőrségre ar-
ról, hogy Bakonycsernyén, 
egy Bercsényi utcai ingat-
lan melléképületébe egy 
ismeretlen személy betört, 
és onnan elektromos kézi 
szerszámgépeket és egy fű-
nyírót kísérelt meg eltulaj-
donítani. 
Erre, az egyedül élő idős asszony szomszédjai lettek 
figyelmesek, akik azonnal értesítették a rendőrsé-

get, és a járőrök kiérkezésé-
ig a helyszínen visszatartot-
ták az elkövetőt.

Turi Balázs polgármester 
és Kovács Ferenc rendőr 
alezredes, a Móri Rendőr-
kapitányság vezetője, sze-
mélyesen köszönte meg az 
érintetteknek az eredmé-

nyes elfogáshoz nyújtott segítséget és a bűncselek-
mény elkövetőjének kézre kerítésében tanúsított 
együttműködésüket.
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Gyűjtés a Csernye Futás és 
az Adni Jó Kupa keretében

2019-ben nagy sikere 
volt a CsernyeFeszt 
keretében megrende-
zett Csernye Futás-
nak. 

Akkor közel 120 fő 
futott együtt, hogy 
tegyen valamit egész-
ségéért és jó közér-
zetéért. És akkor ott 
mindenki előtt fogad-
ta meg Turi Balázs 
polgármester – mint 
főszervező – hogy ebből hagyo-
mány lesz.
Sajnos idén a Falunap elmaradt 
a kialakult járványhelyzet miatt, 
azonban ez sem állhatott útjába 
annak, hogy a futás idén is sikerrel 
meg legyen tartva. 
Elkerülve a nagyszámú csoporto-

sulást ebben az év-
ben megközelítőleg 
50 fő vett részt a 
rendezvényen.
Azonban az ala-
csony létszám el-
lenére mégiscsak 
nagyon sikeres volt 
az esemény, hiszen 
ugyanezen a na-
pon adott helyet a 
település az „Adni 
jó kupa” rendez-

vénynek is, melynek keretében 
egy vértesboglári kislány, Prekop 
Nolina gyógyulásáért szerveztek 
gyűjtést, és így ehhez a gyűjtés-
hez már a futók is hozzájárultak. 

A sportpályán megrendezett Ad-
ni jó focitornán 15 csapat játszott, 
és összesen közel 400 ember vett 

Hírek a 
könyvtárból

A könyvtár az őszi negyedévben 
is változatlan formában és nyitva 
tartással várja olvasóit, ahol lese-
lejtezett, elvihető szépirodalmi 
könyvek is várnak új gazdára.

A könyvtár egyik kiemelt fela-
data, hogy időt, helyet, és teret 
adjon helyi értékeknek, a tudo-
mányok, művészetek, a hagyo-
mányok vagy épp a szépiroda-
lom képviseletében.  

Ennek megfelelve látom ven-
dégül október 16-án 17 órakor 
Kadlecsik Melinda intenzív be-
tegápolót. Az alkalmon Melinda 
első kiadásban, frissen megje-
lent verseit mutatjuk be az ér-
deklődőknek. Közvetlen beszél-
getés keretében keresünk választ 
az emberi lét kiteljesedésére, a 
foglalkozás, munka, kikapcsoló-
dás kapcsolatára, és a versek sze-
repére életünkben.  

A könyvecskék dedikált példá-
nyai  kaphatók lesznek a könyv-
tárban.
Szeretettel várok mindenkit!

Valásekné  Kaszner Tímea
              könyvtáros

részt. A gálamérkőzést a Video-
ton - Csernye öregfiúk csapatai 
játszották.

Négy kondérban készült a fino-
mabbnál finomabb étel mindenki 
megelégedésére, és az egész na-
pos gyűjtés végeredményeként 
összesen 2 612 825 Ft-ot tudtak 
összegyűjteni Nolinának!
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A Művelődési Ház hírei

Kulturális Örökség Napja 
Rendhagyó Nyitott Pincék Szüreti Vigasságával ün-
nepeltünk 2020. szeptember 19-én, szombaton az 
Iznai hegyoldalban. A vírushelyzetre való tekintettel 
hagyományos szüreti felvonulásunk elmaradt, azon-
ban a Művelődési Ház Holdviola Néptánccsoportja 
Hagymási Kriszta vezetésével, Panyi Balázs muzsi-
kálásával útnak eredt, hogy az éppen szüretelő, dol-
gos gazdákat, valamint segítőiket, vendégeiket egy-
egy rövid néptáncbemutatóval megörvendeztesse. 
Több, mint 20 pince nyitotta ki ajtaját, szíves és sze-
rető fogadtatásban részesítették maroknyi kis szü-
reti menetünk tagjait! Nagyon-nagyon rendhagyó 
ünnepség volt, azonban annál nagyobb szeretetben 
és vendéglátásban volt részünk! Számunkra idén is 
felejthetetlen élményt nyújtott, hálásan köszönjük 
kedves Gazdák ezt a csodás napot!

Utazó Digitális Élményközpont 
A Digitális Jólét Program Pont Központnak kö-
szönhetően 2020. szeptember 10-én délelőtt a 
bakonycsernyei DJP Pontra is megérkezett az 
Utazó Digitális Élményközpont. Az általános is-
kola felsős tagozatos diákjait invitáltuk a délelőtt 
folyamán egy izgalmas utazásra, melynek kere-
tén belül betekintést nyerhettünk a 3D nyomta-
tó, a virtuális szemüveg, a legó robot, és a drón-
röptetés rejtelmeibe. Köszönet Pikó Tamásnak és 
csapatának a bemutatóért, az eszközök kipróbá-
lásának lehetőségéért.

Egészségmegőrzés 
Minden hétfőn 17.00 órától gerinckímélő, átmozga-
tó funkcionális jóga gyakorlás Persoczki Gábor jó-
ga oktatóval. Ha szeretnéd átmozgatni az izmaidat, 
gyere, csatlakozz hozzánk!

„Nagyi is kattint… Csernyén”
Digitális kompetencia-fejlesztő klubfoglalko-
zás keretében ismerkedhetnek településünk 
65 éven felüli lakosai az internet világával, a 
közösségi oldalak, az email küldés és fogadás, 
az interneten történő böngészés, képek letöl-
tésének rejtelmeivel. 
Családias, jó hangulatú foglalkozásaink során 
minden alkalommal újabb és újabb tudással 
gyarapodunk, bátran és biztonságosan hasz-
náljuk az IKT eszközöket.

Turjákné Szentesi Icu
művelődésszervező
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Anyakönyvi hírek
Bakonycsernyei újszülöttek neve, akiknek szülei hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez:

Deák-Horváth Renáta és Deák Gyula gyermeke:
Deák Máté

Szalai Johanna és Szalai Kálmán gyermeke:
Szalai Dorka

Kadlecsik Csilla és Davidesz Dávid gyermeke:
Davidesz Dávid

Tujner-Abt Regina és Tujner Károly gyermeke: 
Tujner Fanni

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.

Bakonycsernye Nagyközség Önkor-
mányzatának Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálata az elmúlt években 
Balatonszepezdre szervezett tábo-
rozást a Szolgálat látókörébe került 
gyermek részére. Sajnos ez 2020-ban 
kicsit módosult a kialakult egészség-
ügyi veszélyhelyzet következtében. 
Alapos megfontolás után, kollégáim-
mal úgy döntöttünk, hogy az idei év-
ben inkább több, egy napos kirándu-
lást szervezünk a gyerekeknek az ott 
alvós tábor helyett. 

2020.07.09-én Bakonycsernye, Ba-
linka, Nagyveleg település fiataljai-
val kirándultunk Bakonybélbe, ahol 
a Pannon Csillagdában érdekes in-
formációkhoz jutottunk az űrkutatás-
sal és a csillagászattal kapcsolatban 
Galileitől a Mars-utazásig. A plane-
táriumban a félgömb alakú kupolára 
vetített kisfilmből megismerhettük 
Nap-rendszerünk bolygóit. Az ér-
dekes „űrutazás” után visszatérve a 
Földre, útra keltünk, és Zircen, a Ba-
konyi Természettudományi Múzeum 
állandó kiállításán megtekintettük a 
Bakony élővilágát, valamint Tonna és 
Mázsa, a két mamut csontvázát. 

2020.07.23-án ismét Bakonybélbe 

vitt utunk. Dorbin, a sétavonaton 
utazva megcsodálhattuk a település 
szépségeit, a Borostyán-kúttól kezd-
ve a Gerence-patak partján át, a Hu-
bertlaki „Gyilkos”-tóig. A vonatozás 
után a Játék és Nosztalgia Múzeum-
ban a régi idők játékaival ismerkedtek 
a gyerekek. Rengeteg élménnyel és 
hasznos információval gazdagodtunk 
újra!
2020.08.25-én a gyermekekkel Bo-
dajkon, a Gaja-völgyben kirándul-
tunk. Hatalmas sétát tettünk az erdő-
ben, megnéztük a Pisztrángos tavat, 
és felmásztunk a Vaskereszthez, 
ahonnan megcsodáltuk, lakóhelyünk 
természeti szépségeit.

Köszönjük a nagylelkű felajánlásokat 
támogatóinknak, amivel hozzá járul-
tak a kirándulások sikeréhez: 
Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzatának, a Bakonycser-
nyei Bányász Sport Egyesületnek, 
Ackerman Zoltánnak, Goór-Nagy 
Debórának, Szmulai Tündének, 
Nagyné Wachtler Zsuzsannának, és 
Stumpf Katalinnak a fehérvárcsur-
gói Tölgyfa Fogadóból.

Gasparicsné Horváth Mónika
családsegítő

Ez a nyár egy 
kicsit más volt.


