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Az élet csupa sürgető vágy: cselekedni, 
érezni, látni, tudni. A nő lelke csendes 
virágzás egy elsöprő forgószél közepén.

Charlotte Bronte

Nőnap alkalmából 
férfi társaim nevében is 

köszönetemet szeretném kifejezni minden 
Nőnek azért, hogy támaszai, bearanyozói 

mindennapjainknak. Adjon e nap üzenete erőt 
számukra az év minden napján!

Turi Balázs
polgármester

Mi vár Bakonycsernyére 2021-ben?
Ezt a kérdést egyre többször fel-
teszik nekem így az év elején, hi-
szen sokan vannak, akik szívükön 
viselik településünk sorsát. 

A rendkívül bonyolult, nehézsé-
gekkel teli tavalyi év után, várha-
tóan, idén sem tudjuk magunkat 
függetleníteni a korona vírustól, és 
annak negatív hatásaitól. 

Lehetőségeinket természetesen az 
anyagi helyzetünk határozza meg, 
mely a nehéz gazdasági körülmé-
nyek ellenére is biztató. Ez az évek 
óta folytatott tudatos gazdálko-
dásnak, tartalékok képzésének is 
köszönhető. Elfogadott költségve-
téssel rendelkezünk, ez idén a ve-
szélyhelyzetre való tekintettel kizá-
rólagos polgármesteri hatáskörbe 
tartozik, de képviselő-testületünk-

kel egyeztetve alkottam meg. 

Minden egyes szakterület felelőséi-
vel konzultáltam, javaslataikat igye-
keztem beépíteni. Örömteli, hogy a 
település biztonságos működteté-
sen túl tudunk önként vállalt felada-
tokra és fejlesztésekre is fordítani.

Rendkívül fontos szerepe lesz az 
idén a Súri vízfolyásra megépü-
lő záportározónak, hiszen árvíz 
elleni védettséget nyújt a Tán-
csics és József Attila úti lakosok 
számára. 

Jó eséllyel megkezdjük a Rózsa 
utca szélesítését is. Az orvosi 
rendelőtől induló fejlesztés egy 
rövidebb szakaszra korlátozódik, 
közel azonos hosszban készül el, 
mint a két évvel ezelőtti járda. 
Testületünk elkötelezett, hogy a 
több mint két kilométer hosszú 
utca felújítását elvégeztesse, de 
a magas költségek végett ez csak 
szakaszonként képzelhető csak el. 

A Rózsa utcai óvoda udvara a 
nyári szünet ideje alatt egy három-
tornyú várral gazdagodik, melyet 
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reményeink szerint örömmel 
fogadnak majd a gyermekek.

Komoly előkészítő munkát igényel 
a jövőbeni fejlesztések előkészíté-
se is, mely várhatóan az egyik leg-
hangsúlyosabb feladat lesz az idei 
évben.

A tavalyi évben nagyot léptünk 
előre parkolóhelyek bővítésében 
is, idén is folytatjuk ezt az irányt. 
Önerős beruházásként öt murvás 
parkoló kialakítást, illetve bővítést 
tervezzük:

 y Fenyő utca buszparkoló szélesí-
tése

 y tornaterem mögötti füves rész 
kavicsozása

 y takarék melletti terület kavicso-
zása

 y köztemető murvás parkoló ki-
alakítása

 y a posta melletti parkoló kialakí-
tása

Fontos megjegyezni, hogy a szá-
molunk azzal, hogy az év máso-
dik felében már szervezhetünk 
közösségi rendezvényeket is.

A civil szervezeteket továbbra 
is támogatjuk, külön kiemelném 

a Horgász Egyesület 1.500.000 
Ft-os támogatását, mely a tavalyi 
évben végzett nagy összegű kar-
bantartási munkáik okozta for-
ráshiány enyhítésére szolgál. 

A 2022-es Csernye naptár (aszta-
li vagy fali) elkészítését is a tervek 
között szerepeltetjük, melyet a la-
kosság önköltségi áron vásárolhat 
majd meg. 

A nagyobb összegű segélykeret 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
kifizessük a várhatóan megnöve-
kedő számú segélyeket, valamint 
a beiskolázási támogatás estleges 
emelését is.

Az elmúlt év tapasztalatait figye-
lembe véve külön keretet hoz-
tunk létre a járványügyi védeke-
zésre is. 

Büszkeséggel említem meg, hogy 
a költségvetésünk tartalmazza a 
„Kerekezz munkába” felhívásunk 
forrását is.  Itt minden önkormány-
zati munkatársunknak lehetőséget 
(kerékpárt) biztosítunk, aki vál-
lalta, hogy tavasztól őszig döntő 
többségben két keréken érkezik a 
munkába. 

Összességében megállapítható, 
hogy a költségvetés-tervezet 
stabil lábakon álló, minden ele-
mében megvalósítható, ezáltal 
megteremti az alapokat települé-
sünk kiegyensúlyozott fejlődésé-
nek.

Ki kell emelni a szakembereket, 
akik hetek, hónapok óta segítsé-
get nyújtottak az összeállításban. 

Bízom benne, hogy minél hama-
rabb újra ülésezhet a képviselő 
testület is. 

Felelősséggel igyekszem helyt áll-
ni, videokonferencia keretében 
folyamatosan kikérem álláspont-
jukat.

Szeretném, ha a lakosok tovább-
ra is éreznék az emberközpontú 
településvezetést, ott ahol part-
nerként tekintünk mindenkire. 

Az együttműködés pedig akkor 
sikeres, ha empátián és kölcsönös 
megértésen alapul, melyet nap, 
mint nap együtt kell építenünk.

Turi Balázs
polgármester

Tovább 
a fejlôdés útján!

Önkormányzatunk az idei évben is nagy hang-
súlyt fektet településünk fejlesztésére. 

Az előkészületek megkezdődtek, az év idei első 
pályázata benyújtásra került. 

Sikeres pályázat esetén felújításra kerül a Ró-
zsa utca „zsákutcája”, továbbá a Rózsa utca 
93 –134. között az utca mindkét oldalán a csa-
padékvíz-elvezető árok helyreállítás is megva-
lósulhat. 

Időközben a Súri vízfolyásra építendő záportá-
rozó tervek is elkészültek, így a kivitelező kivá-
lasztásán dolgozunk. A munkálatok várhatóan 
augusztus közepén kezdődhetnek majd meg és 
várhatóan jövő év tavaszára befejeződnek.



3

Mint ahogy az év végén már jeleztük és honlapun-
kon megjelentettük, megkezdődött a Helyi Építési 
Szabályzatunk és Szabályozási tervünk – a szüksé-
ges mellékletekkel – felülvizsgálata. Ez hosszútávon 
meghatározza településképünket, fejlődési és fej-
lesztési irányunkat, amely mind az egyént, mint a 
közösségeket érintheti. A jelenleg hatályos HÉSZ és 
Szerkezeti Terv megtalálható a www.bakonycser-
nye.hu honlapunkon. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
tekintsék át, s amennyiben az abban foglaltak nem 
megfelelőek az Ön/Önök jövőbeli terveinek írás-
ban jelezzék a pm.bakonycsernye@morterseg.hu 
e-mail címre pontosan leírva. A leirat tartalmazza 

az érintett terület hrsz-mát, a tervezett tevékenység, 
fejlesztés pontos meghatározását és adatait.  Ezek 
az észrevételek, javaslatok feldolgozásra kerülnek, 
s amennyiben nem ütközik közösségi érdekkel, il-
letve nem ellentétes a hatályos jogszabályokkal, 
úgy beépítésre kerülhetnek a felülvizsgálat során. 
Sajnos a koronavírus miatti veszélyhelyzet meg-
nehezíti a személyes egyeztetéseket, ezért fontos, 
hogy figyeljék a honlapot, vagy internet hiányába a 
helyi újságot, ahol igyekszünk folyamatos tájékoz-
tatást nyújtani e tárgyban. 

Fidrich Tamásné
jegyző

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT
Tisztelt Lakosság, Civil- és Gazdálkodó Szervezetek, Egyházaink és Intézményeink!

Téli 
közmunka program

Közmunkásaink a téli hónapokban sem állnak meg, 
a hideg időjárás ellenére akad munkájuk bőven. A 
csepergő eső ellenére is a Bercsényi utcában útpad-
kát javítottak.
A köztemetőben február elején kivágásra kerültek a 
veszélyes fák, ott is nagy szükség volt a segítségük-
re, hiszen a fahordásban jelentős szerepet töltöttek 
be. Önkormányzatunk a kivágott fák egy részét a 
fagyhalál elleni védekezésre fordítja, biztosítja a 
szociálisan rászorulók részére.

Az új rendôrkapitányt 
köszöntöttük

A hivatalba látogatott Dr. Sági János r. ezredes, aki február 
1-jétől a Móri Rendőrkapitányság új vezetője.

Kapitány úr a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán végzett, 
és 1995-ben került a Fejér Megyei Rendőrkapitányságra. Gár-
donyban 13 és fél évet volt kapitány, ezután került áthelyezésre, 
Mórra.

Biztosított minket róla, hogy munkatársaival mindent meg-
tesznek településünk lakóinak biztonságérzetéért, nyugodt éle-
téért. Polgármester úr elmondta, eddig is nagyszerű kapcso-
lat volt önkormányzatunk és a kapitányság között, ami biztos 
benne, hogy a jövőben is kiváló lesz. Biztosította kapitány urat, 
hogy mint hosszú évek óta, a jövőben is szeretnénk valamilyen 
módon (üzemanyag hozzájárulással, vagy eszközvásárlással) se-
gíteni a helyi körzeti megbízott munkáját.
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VÉRADÁS
„Segíts hát visszaadni mások álmait,
szeretettel, amely a szívedben lakik.
Szeretettel, amely a szíved mélyén él,
ami oly meleg, tiszta, s piros, mint a vér!”

Az evangélikus gyülekezeti teremben került 
megrendezésre januárban a véradás. A csernyei 
önkéntesek ismét nagyszerűen teljesítettek, hi-
szen 43-an vettek részt és adtak vért, lehetősé-
get adva egy másik ember gyógyulásához.

Köszönetünket fejezzük ki a Vöröskereszt mun-
katársainak, a véradóknak és az evangélikus 
gyülekezetnek, hogy biztosították a helyszínt.

Februárban megérkezett telepü-
lésünkre a 240 literes sütőolaj 
gyűjtőedény, mely a polgármes-
teri hivatalnál található murvás 
parkolóban került kihelyezésre, 
melyben bármikor gyűjthető az 
olaj.
Felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a gyűjtőedénybe kizáró-
lag használt sütőolajat szabad 
gyűjteni. Lezárt, saját palackjá-
ban vagy zárt befőttesüvegben a 
gyűjtőbe kell helyezni az olajat, 
beleönteni TILOS, így „csepp-
mentes” a rendszer, nem áll fenn 
a kiömlés veszélye.

Minden hasznosítható sütőolaj után, 
kilogrammonként 25 forint visszatérí-
tést kap önkormányzatunk, melyet sze-
retném, ha környezetvédelmi célokra 
használnánk majd fel.
Kérem a lakosságot a gyűjtőedény fe-
lelősségteljes és rendeltetésszerű hasz-
nálatára, hiszen egyetlen liter használt 
sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes 
beszennyezni és fogyasztásra alkal-
matlanná tenni.

Vigyázzunk környezetünkre!

Turi Balázs
polgármester

FEBRUÁRTÓL GYÛJTHETJÜK A SÜTÔOLAJAT!

Március 15. megemlékezés

Turi Balázs polgármester úr 
március 12-én, a település polgárai nevében, 

csendes fohajtással és koszorúzással 
emlékezik meg az elhunyt hosökre.

 A Muvelodési Ház közösségi oldalán online ünnepi 
musor keretében emlékezik 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeire.
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HOGYAN GYÔZZÜK LE A JÁRVÁNYT?
2019.év végén Vuhanból kisza-
badult egy új koronavírus, mely 
világjárványt okozott.
Az első és második hullám után 
már a harmadik hullám tombol, 
mely elérte Magyarországot is. 
A COVID-19 betegség a bete-
gek kis százalékában lehet tü-
netmentes, esetleg enyhe légúti 
fertőzésnek megfelelő tüneteket 
mutat. Sajnos gyakran előfordul 
tüdőgyulladás, életveszélyes szö-
vődményként légzési elégtelen-
ség.
Az idősebb korosztály, krónikus 
betegek veszélyezte-
tettebbek, de találko-
zunk súlyos, halálos 
kimenetelű betegség-
gel a fiatalabb króni-
kus betegségben nem 
szenvedő fertőzöttek 
között is. A legújabb 
kutatások szerint, az 
átvészelt betegségnek 
későbbi következmé-
nyei is lehetnek. Gyer-
mekeknél is megfigyel-
ték, hogy a tünetmentes, enyhe 
lefolyás után, 2-4 hétre gyulladá-
sos többszervi szindróma alakul-
hat ki, és így intenzív osztályos 
kezelésre, esetleg lélegeztetésre 
is szükség van.
Az emberiség történetében 
gyakran voltak járványok. Gon-
doljunk a pestis, szamárköhögés, 
gyermekbénulás, fekete himlő és 
még folytathatnám a sort. A tu-
domány fejlődésével sikerült le-
győzni ezeket a betegségeket. 
Ebben a legnagyobb fegyver a 
védőoltás volt. A védőoltások ré-
vén sok betegség teljesen eltűnt 
a föld színéről (pl. fekete himlő).
A vírus önállóan életképtelen, 
csak az élőlények sejtjeiben ké-
pes szaporodni. Megfelelő „gaz-
dasejt” nélkül a vírusok nem ké-
pesek osztódásra. 

Ezért lényeges, hogy minél töb-
ben oltakozzunk, hogy ne talál-
jon táptalajt a vírus.
Az új koronavírus ellen már több-
féle védőoltás van forgalomban. 
Mindegyik más technológiával 
készül más a hatékonysága, de 
az biztos, aki megkapja az oltást 
95-97 % az esélye hogy nem lesz 
COVIDOS és 100% hogy emiatt 
nem kerül súlyos állapotban kór-
házba. 3-5 % esetleg megbete-
gedhet, enyhe náthaszerű tüne-
tekkel, de ennél komolyabb baja 
nem lehet.

A védőoltás az egyetlen meg-
oldás, hogy megfékezzük a jár-
ványt. Ez nemcsak saját egész-
ségünk megóvása érdekében 
fontos, felelősek vagyunk a 
környezetünkben élőkért is. A 
védőoltás elfogadásával meg-
óvhatjuk idős szüleink, gyerme-
keink életét is. Gyermekeink ré-
szére még nincs védőoltás, így 
csak általunk válhatnak védetté.
 A járvány magától nem fog 
megszűnni, ezért tennünk kell. 
A vírus megjelenésével megvál-
tozott egész eddigi életünk. Sze-
retne mindenki végre szabadon 
élni. Itt a lehetőség, minél töb-
ben oltakozzunk, annál hama-
rabb csitul, majd megszűnik a 
járvány.
Községünkben is már többen 
megkapták a védőoltást. 

Hetente kapja mindkét körzet 
háziorvosa a regisztrált betegek 
névsorát és az oltási tervnek 
megfelelő oltóanyagot. 
Védőoltást csak az kaphat, aki 
regisztrált a vakcinainfo.gov.hu 
honlapon. Biztatok mindenkit, 
aki még nem tette meg, jelent-
kezzen!
Magyarországon nagy múltja 
van a védőoltásnak. A védőoltá-
si rendszerünk és az átoltottság 
kiváló a kötelező védőoltások és 
védőnőink áldozatos munkája 
révén. Jelenleg is megbízhatunk 

kutatóinkban, orvo-
sainkban. A házior-
vos ismeri legjobban 
gondozottjait, hiszen 
főleg falun, a szü-
letéstől kíséri végig 
egész életében.
Mindenki nyugodt 
lehet, a többféle oltó-
anyagból, személyre 
szabottan csak azt a 
fajtát ajánljuk, amit 
nyugodt szívvel fel le-

het venni, mert nincs ellenjaval-
lata.
Igen, lehetnek a védőoltásnak 
is enyhe, múló, pár napig tartó 
mellékhatásai, de ennyit megér, 
hogy elkerüljük a súlyos betegsé-
get, kórházi ápolást esetleg vég-
zetes kimenetelt.
Mindenki sorra kerül, aki regiszt-
rált. Az oltást a háziorvos szerve-
zi helyben, illetve oltóközpontok-
ban a vakcina jellegétől függően. 
Háziorvosuk értesíti Önöket, 
hogy mikor, hol, milyen vakciná-
val lesz lehetőség oltakozzunk.
Remélem, minél többen jelent-
keznek az oltásra, és így közösen 
legyőzzük a járványt.
Szeretettel várjuk Önöket, jó 
egészséget kívánunk.

dr. Sós Katalin háziorvos
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„Sose ítélj meg egy gyermeket az 
osztályzatai, teljesítménye és a tu-
dása alapján! Nézd inkább min-
dig, hogy mennyi szeretet van a 
szívében, mennyi kedvesség a lel-
kében és mennyi jóság a cseleke-
detében!” (Lippai Marianna)

Az újesztendőben,  újult erővel a 
félévi hajrá következett iskolánk 
életében. Tanulóink jól teljesítet-
ték a félévet, iskolánk tanulmányi 
átlaga a félévkor: 4,25
A nyolcadikos tanulóinknak a to-
vábbtanulási papírok, a központi 
felvételi volt a legnagyobb feladat. 
A felvételizők eredményei, hogy 
mire lesznek elegendőek, az még 
a jövő titka, de bízunk benne, 
hogy mindenkinek sikerül abba a 
középiskolába kerülnie, ahol helyt 
tud állni és a jövőjét meg tudja 
alapozni. 
Az osztályfőnökök elmondása 
alapján a gyermekek reálisan igye-

keznek iskolát választani, csak né-
hány tanuló bizonytalan.

Iskolánk matematikából az orszá-
gos átlag felett, míg magyarból 
alatta teljesítettek, összességében 
pedig, az országos átlag környé-
kén vagyunk.

A tanulás mellett a helyzetre való 
tekintettel kevés programot tud-
tunk megrendezni.

Megemlékeztünk az iskolarádión 
keresztül a Magyar Kultúra Napjá-
ról, osztálykeretben tartottuk meg 
a farsangot, s egy pályázat kereté-
ben kimozdulhattunk kicsit a be-
zártságból, s tanulóink Eplényben 
megismerkedhettek a síelés rejtel-
meivel. Akik nem jöttek velünk, 
azoknak az iskolában tartottunk 
játékos, sportos feladatokat.

Köszönet mindenkinek az elmúlt 
időszakban való aktív segítsé-
gért és a továbbiakhoz pedig Co-
vid-mentes, jó egészséget kívá-
nunk mindenkinek!

Bihari Róbert 
intézményvezető

A központi felvételi átlagai:
Matematika: 26,71
Magyar: 20,35
Összesen: 47,06

Országos átlagok: 
Matematika: 23,64 
Magyar: 24,99    
Összesen:  48,65

Könyvtár 
márciusban:

Ami a legfontosabb, 
kedves olvasók, a 
könyvtár él, műkö-
dik, ha nem is a meg-
szokott személyes 
használat formájá-
ban. 
Nyitvatartási idő-

ben lehet találkozni a könyvtárossal, és a bejárati 
ajtó előtt cserélhetők a könyvek. Házhoz szállítás-
ra továbbra is van lehetőség, telefonos egyeztetés 
után. (20/280-2255)
A könyvtár közösségi oldalának látogatói szintén 

értesülhetnek eseményekről. Kérem, vegyék igény-
be ezt a szolgáltatást is! Ugyanitt láthatták február 
hónapban Wass Albert erdélyi-magyar író 9. mesé-
jét a Tavak Könyvéből. 
Ezzel emlékezett a könyvtár a jeles íróra, s üzent a 
mesét, a természetet, a békét szerető és kereső em-
bereknek, a gyerekeknek, a báljukat nélkülöző hor-
gászoknak, a halastó barátainak. 
Mese ugyan, de a szépirodalom javából, ha kedvük 
tartja, olvassák, és próbálják ki szép időben a tópar-
ton az igazságát!

Márciusban példás női életek sorsfordító drámáit 
ajánlja szeretettel a könyvtár.

Valásekné Kaszner Tímea

Hírek a könyvtárból

Bakonycsernyei
Általános Iskola
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A bakonycsernyei Művelődési Ház programjai az online térben

Rendhagyó Magyar Kultúra Napja 

a Művelődési Ház közösségi oldalán

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi.” Kodály Zoltán 

Online Kultúra Napi ünnepi műsorral kedvesked-
tek a Holdviola Néptánccsoport növendékei a 
Művelődési Ház közösségi oldalának látogatói-
nak.
Hagyományőrző csoportról lévén szó, a műsor 
a magyar kultúra hagyományainak elemeit sora-
koztatta: Holdviolák és a Himnusz, Holdviolák és 
a népdal, Holdviolák és a néptánc...

„ A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a 
láng továbbadása” Jean Jaurés

Online táncóra 

keretein belül folyik a munka

Lassan egy éve már, hogy növendékeink mentoruk 
vezetésével alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, on-
line térbe helyezték át táncfoglalkozásaikat. Nem ad-
ták fel, online is megmaradt az összetartás, a szorgos 
munka, a felkészülés. Talán sokkal erősebben műkö-
dik a csapatszellem, az online órákon való részvétel 
fontossága. Sok-sok online műsor, megemlékezés ké-
szült a gyerekek közreműködésével, melyet ezúton is 
köszönök.  Nagyon csendes és üres nélkülük a Ház, 
nagyon hiányzik a móka kacagás, a jó hangulatú fog-
lalkozások sora.  De talán már látjuk a fényt az alagút 
végén?! Nagyon várjuk már!

Digitalizáció az idősekért – 

egy újabb online kapcsolattartási 

lehetőség, főzzünk együtt!

Mit főzzek a hétvégén....?!   Ez a kérdés is elhangzott 
egy február végi digitális online foglalkozásunk során. 
És, milyen jó ötletet adott! A hétvégi online kapcsolat-
tartás témája legyen a gasztronómia!! Folyamatosan 
munkában voltunk, készült a cérnametélt és a tarho-
nya ipari mennyiségben, készültek a finom vasárnapi 
ebédek! Élveztük minden percét, jól sikerült a kezde-
ményezés! Ilyen ügyesen mozognak a Bakonycsernyei 
Digitális Jólét Program Pont Digitalizáció az aktív idő-
sekért klubfoglalkozás tanulói az online térben!

Felhívás – Online húsvéti kiállítás!

Szeretettel tájékoztatom a település lakosait, hogy a ta-
valyi, pandémia évében megrendezett online Húsvéti 
kiállítás a nagy sikerre való tekintettel az idei évben is 
meghirdetésre kerül.
Ismét várom a szebbnél szebb, ötletesnél ötletesebb 
beltéri és kültéri húsvéti dekorációkról készült fotókat, 
melyeket a Művelődési Ház közösségi oldalára kérem 
küldeni!
A kiállítás 2021. március 29. hétfőtől április 2. péntekig 
várja tárlatának anyagát.
Kedves Háziasszonyok, Lányok, Fiúk!
Javaslom, már most kezdjetek ötletelni, szárnyaljuk túl 
a tavalyi évet, legyen Csernyén a legszebb és legszíne-
sebb a tavaszi ünnep!

Turjákné Szentesi Icu művelődésszervező
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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.

Anyakönyvi hírek

Bakonycsernyei újszülöttek 
neve, akiknek szülei hozzájáru-
lásukat adták az újságban való 

megjelenéshez.

Szabó Csilla Erika és Szabó Balázs gyermeke - Szabó Belián
Major Renáta és Radocha Zsolt gyermeke - Radocha Nimród

Varga – Vas Vivien és Varga Dániel gyermeke - Varga Rebeka Dominika
Kató- Wilmarie és Kató Lajos gyermeke - Kató Narcissza

Kiss Ibolya és Sipos Árpád gyermeke - Sipos Szabolcs Alex
Dimovics Kitti és Tóth András Tibor gyermeke - Tóth András

Markó Renáta és Markó Tibor gyermeke - Markó Bence
Bátoriné Vörös Edina és Bátori Sándor gyermeke - Bátori Leila

Csernyenaptár 2022. Fotópályázat Közönségdíj
Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzata régóta dédelgetett 
vágya látszik megvalósulni 2022-
ben, miszerint a lakosság által ké-
szített és összegyűjtött képanyag-
ból elkészülhet az első fényképes 
Csernyenaptár!
Az önkormányzat által január-
ban indított felhíváshoz, - Fény-
képezz Csernyén, Csernyét, és 
küld el nekünk! - számos helyi 
lakos csatlakozott már, szebbnél 
szebb fotók érkeztek eddig, me-
lyek rendszerezése és feldolgozá-
sa megkezdődött. 
Azonban a pályázat fontos ele-
me, hogy az évszakonként, 2-2 
havi bontásban nagyközönség 
számára bemutatandó fotók kö-
zül 1 fotó közönségdíjat nyerhet!

Január-február, 
március-április, 
május-június, 
július-augusztus, 
szeptember-október,
november-december 
havi bontásban készült fotók a 
nagyközönség számára megte-

kinthetővé válnak, majd a legtöbb 
aktivitást kapott kép a következő 
hónap elején (március, május, júli-
us szeptember, november, decem-
ber) közönségdíjban részesül.
A közönségdíjas fotó készítője 
oklevelet és fotókollázs-keretet 
kap ajándékban elismerésként, 
melynek kihirdetéséről és átadá-
sáról az önkormányzat tájékozta-
tást nyújt.
Fontos kiemelni, hogy a Csernye-
naptár 2022. Fotópályázat Kö-
zönségdíja nem egyenértékű a 
naptárba kerülés feltételével!
A naptárba kerülő fotók elbírálásá-
ban szakmai zsűri vesz részt, mely 
az év végén, egyszeri alkalommal, 
a teljes gyűjtemény megtekintésé-
vel hozza meg döntését.

Az első közönségdíj elbírálása so-
rán több, mint 50 fotót „zsűrizhet” 
a nagyközönség! Március hónap-
ban átadásra kerül az első közön-
ségdíj, mely tulajdonosának sze-
retettel gratulál az önkormányzat.

Továbbra is biztatjuk a lakosságot, 
vegyék elő fényképezőgépeiket, 
okos telefonjukat, készítsenek 
szebbnél szebb fotókat, és küldjék 
el a csernyenaptar2022@gmail.
com email címre!
Ne feledjék! A fotók legyenek 
megcímkézve! (Készítőjének ne-
ve, dátum!)

Küszöbön a tavasz, a természet 
újjászületése, a pályázatban az új 
értékelési időszak! Várjuk a már-
cius-április hónap fotóit!

Valósuljon meg a Csernyeiek kö-
zösségi összefogással készült nap-
tára!

Bakonycsernye 
Nagyközség 

Önkormányzata


