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Kerékpárral a munkába
Még a tavalyi évben, a vírus kitöré-
se után, az online egyeztető meg-
beszélések egyikén javasoltam 
először a képviselő-testületnek, 
hogy az önkormányzati szektor-
ban teremtsük meg a feltételeit, 
a kerékpárral történő munkába 
járásnak.
Környezetvédelem és egészség-
megőrzés motivált egyszerre, az, 
hogy így is hozzájárulunk telepü-
lésünk zöldebbé tételéhez, vala-
mint munkavállalóink még ener-
getikusabbak, fittebbek lehetnek. 
Testületünk egyhangúan támo-
gatta az ötletet, így felmérést ké-
szítettünk. Feltételként szabtuk, 
hogy az kap bringát, aki vállalja, 
hogy tavasztól őszig többségében 
azzal jár dolgozni. 

Természetesen, ez minden terü-
let munkavállalóját érintette, így 
a hivatal, a szociális alapszolgálat, 
a védőnői alapszolgálat, a műve-
lődési ház és a könyvtár dolgozói 
is a kedvezményezettek közé tar-
toznak.
Összesen húszan jelezték szándé-
kukat, így két részletben a tavalyi 
év végén és most tavasszal 10-10 
kerékpárt vásárolt az önkormány-
zat, melyek kiosztásra kerültek.
Örömmel tapasztalom, hogy a 
településközpontban és a Petőfi, 
Rózsa utca csatlakozásánál lévő 
buszmegállók mellé kihelyezett 
kerékpártartókat egyre többen 
használják. Innen indul az első 
néhány száz méter hosszú ke-
rékpáros felfestés is, melynek re-

ményeink szerint lesz folytatása. 
További kerékpárbarátos fejlesz-
tés lehetőségeit keressük: újabb 
tartókat szeretnénk kihelyezni 
a buszmegállók mellé, és pályá-
zati forrásból tervezünk kerék-
párutat, kerékpáros nyomvona-
lakat kialakítani.
Javaslom mindenkinek, aki tehe-
ti „pattanjon” két kerékre, hiszen 
ahol sokan bringáznak, ott javul-
nak az életkörülmények. Egy ku-
tatás bebizonyította, hogy a rend-
szeresen kerékpározók élete 2 
évvel átlagosan meghosszabbo-
dik, így ha 50-en elkezdünk teker-
ni, úgy adunk Csernyének plusz 
100 évet. 

Turi Balázs
polgármester
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Fejlesztések előkészítése
Településünk fejlesztéseinek nagy 
részét a sikeres pályázatoknak 
köszönhetjük. Ezek nélkül önkor-
mányzatunk csak egy-egy kisebb 
beruházást tudna megvalósítani, 
ezért nagy hangsúlyt fektetünk ar-
ra, hogy minél több pályázatot ad-
hassunk be.
Az idei évben már három pályá-
zat került benyújtásra – a Rózsa 
utca csapadékvíz elvezető háló-
zat rekonstrukciója (Rózsa utca 
134-143 szám között) és zsákut-
cájának felújítása (Rózsa utca 

134-1178 hrsz.), a Rózsa utca II. 
szakaszának szélesítése (Rózsa 
utca 98-134), illetve a Kuruc ut-
ca II. szakaszának helyreállítása 
(Kuruc utca 26/a – 30).  Önkor-
mányzatunk további öt pályázat 
előkészítésén dolgozik – temető 
fejlesztés, Rózsa utcai óvodaépü-
let tető felújítása és belső átalakí-
tása, művelődési ház eszközállo-
mányának fejlesztése, közterületi 
karbantartó eszközök állományá-
nak fejlesztése, illetve a kisgyóni 
turistaút felújítása.

Induló fejlesztések
Az elmúlt év sikereinek köszön-
hetően az idei év nyarán új, há-
romtornyú játszóvár kerül te-
lepítésre a Rózsa utcai óvoda 
udvarába. A Rózsa utca I. szaka-
szának (67-98. számok között) 
szélesítésére a vállalkozó kijelö-
lése is megtörtént. A munkálatok 
megkezdődtek. 
A nyár folyamán megindulhat 
végre az egyik legnagyobb pályá-
zatunk kiviteli munkája is, a Zá-
portározó építése és vele együtt 
a Súri – patak mederrendezése is.

Parkoló bővítés

Már pár éve is jó ötletnek tűnt, hogy a településen 
kialakítsunk az autóbuszok parkolására alkalmas te-
rületet, megkönnyítve a lakosság életét, hiszen ma 
már csak elvétve találunk közterületen parkoló jára-
tot és a sofőrök is nagyobb biztonságban tudhatják 
járműveiket. Mára odáig jutottunk, hogy a cégek, 
akikkel szerződésünk van, még több autóbuszt sze-
retnének parkoltatni, azonban a hely szűkös, így bő-
vítenünk kellett a területet. 
A gépjárműveket üzemeltető cégek bérleti díjat fi-
zetnek az önkormányzatnak.

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

Bakonycsernyén 2021. május 15-ig lehet belterüle-
ten tüzet gyújtani vasárnap és ünnepnap kivételé-
vel avar és kerti hulladék megsemmisítése céljából.  
Természetesen a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által elrendelt tűzgyújtási tilalom ezt felülírhatja és 
megtilthatja, így javasoljuk, hogy tűzgyújtás előtt a 
https://www.katasztrofavedelem.hu/  honlapon tá-
jékozódjon. Az égetendő avar és kerti hulladék nem 
tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari ere-
detű, illetve veszélyes hulladékot.
Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a kör-
nyező lakosok kímélete érdekében – száraz anyag-
gal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szél-
csendes időben kerülhet sor.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a 
tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlét-
ben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg eloltható. Az égetés befejezésével 
a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szün-
tetni.
Május 15. után végérvényesen megszűnik a belte-
rületi nyílt téri égetés lehetősége, az önkormányzat 
nem rendelkezik hatáskörrel ennek további szabá-
lyozására.

Fidrich Tamásné
jegyző

Hogyan, mikor és meddig gyújthatunk tüzet belterületen!
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Erdőtelepítés

Településünk életében sem telik el úgy év, 
hogy ne ültetnénk fákat. Ez idén sem történt 
másképp. Kihasználva a jó időt áprilisban is er-
dőtelepítésbe fogott az Önkormányzat. A II-es 
horgásztó fölötti 1.6 hektár nagyságú önkor-
mányzati területen fekete diót ültettünk, melye-
ket közmunkásaink gyűjtöttek össze, valamint 
közel 20 zsák Hatvani Pista bácsi felajánlásá-
ból származott.
Köszönjük az együttműködést Pintér László er-
dész úrnak, aki szakmai iránymutatást, segítsé-
get ad az ültetéshez és jövőbeni gondozásuk-
hoz is.
Amennyiben sikeres lesz az ültetés, csökkenteni 
tudjuk a talajeróziót, a fák talajban elnyúló gyö-
kerei kulcsfontosságúak lesznek a nagy meny-
nyiségű eső ellen is, hiszen megakadályozzák, 
hogy a dombon található földet az eső ne mos-
sa a tóba, mint ahogy ezt megelőzően ez gyak-
ran előfordult.

Megtisztítottuk 
a települést

Önkormányzatunk 
az előző évekhez 
hasonlóan, idén is 
csatlakozott a sze-
métgyűjtési akci-
óhoz.
Márciusban a De-
pónia Kft. elszál-
lította a közmun-
kásaink által két 
napig összegyűj-
tött illegális sze-
metet. 
A legtöbb hulladék 
az önkormányzati 
külterületi ingatla-
nokról származott. 
Összességében 23 db 100 literes zsák töltődött meg, 
mely nem kis mennyiség. Ezen kívül illegálisan elhelye-
zett építési törmelékeket is találtunk, mely konténeres 
elszállítással történt, szintén a Depónia Kft. jóvoltából.
Itt szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy az ilyen 
cselekedet felháborító, és nem maradhat következmé-
nyek nélkül! 
Önkormányzatunk a jövőben mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ezt a jelenséget visszaszorítsa, a fe-
lelősöket megbüntesse, a jogszabályban biztosított 
minden lehetőséget kihasználva.
Köszönetet szeretnénk kifejezni a szemétgyűjtésben 
résztvevőknek és külön a Depónia Kft.-nek is, hogy part-
nerek voltak az elszállításban. Vigyázzunk együtt környe-
zetünkre!

Március 15-ei 
megemlékezés

Március 12-én szűk körben emlékeztünk meg 
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban 

elhunyt hősökről. 
A koszorúzáson részt vett 

Törő Gábor országgyűlési képviselő úr, 
Turi Balázs polgármester úr és Szarka István képviselő úr, 

akik csendes főhajtással helyezték el 
a megemlékezés koszorúját.

Ezt követően a települést érintő 
fejlesztésekről tartottak megbeszélést.
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Védelmi munkák horgász tavainkon
Az elmúlt számban tájékoztatást 
nyújtottunk a II-es tavon végzett 
munkálatokról, melyek tavaszra 
nagyrészt befejeződtek, bár hely-
reállítási munkák még maradtak 
hátra, mivel március, április hóna-
pok fő iránya az I-es tó ren-
dezése lett.
Az I-es tó felújítási munkái 
a halállomány lehalászásá-
val kezdődtek, amelyeket 
feltelepítettünk a II-es tóba.  
Összes halállományunk 
85 q-t is meghaladta, leg-
nagyobb példányunk, egy 
47 kg-os szürkeharcsa volt. 
Ezek után felmértük az I-es 
tó vízműveinek az állapo-
tát. Sajnos mind a zsilip, 
mind az árapasztó felújításra szo-
rult. A március ezeknek a mun-
káknak az előkészítésével telt. A 
konkrét felújítási munkák április 
elején elkészültek, és az április 
első hosszú hétvégéjén a lehető-
ségeink mértékében iszapkotrást 
végeztünk a tó elülső részében 
(2000 m3), hiszen a rengeteg 
iszap elhelyezése, vagy akár el-
szállíttatása aránytalanul nagy 
költséget jelentett volna.

Reményeink szerint az utóbbi 8 
hónapban tavainkon megtettük 
azokat a védelmi munkálatokat, 
amelyek biztosíthatják a hosszú-
távú biztonságos üzemeltetését. 
Az elmúlt években nagy hang-

súlyt fektettünk a természet nyúj-
totta esztétikai értékek kiemelésé-
re, míg a most elvégzett munkák 
eredménye javarészt víz alá kerül, 
így azok a „rendes” üzemelés so-
rán szinte láthatatlanná válnak, 
viszont nagyon nagy súlyt jelen-
tenek a biztonság megteremtésé-
ben.  A munkák végeztével remé-
nyeink szerint, április végére ismét 
két vízzel és hallal teli tóval várhat-
juk látogatóinkat.

Az elmúlt 8 hónapban közel 16 
millió Ft-ot fordított egyesületünk 
a tavak és azok vízműveire. Ez a 
költség jóval magasabb lett volna, 
ha nem kaptunk volna rengeteg 
támogatást. Itt szeretném meg-

köszönni azt a sok tár-
sadalmi munkát, amit 
mind a tagok, vagy 
éppen csak a tavakat 
kedvelő emberek vál-
laltak be a hideg, sze-
les, sokszor nagyon 
kellemetlen időjárási 
körülmények között. 
A vállalkozóknak, akik 
többször nyújtottak 
kedvezményt, vagy 
akár ingyenes munka-

végzésükkel támogattak. Továb-
bá mindenkinek, aki a „virtuális” 
horgászbálunkra is megvette a 
támogatói belépőjegyet! Bízunk 
benne, hogy a járvány csillapod-
tával és a jó idő megérkezésével 
egy kellemes szezont nyithatunk 
meg mind a horgászaink, mind a 
kirándulóink előtt.
Görbüljön!

Sztrida József
HE elnök

Sikeresen lezárult a Csernyenaptár 2022 fotópályázatunk 
első, január-februári köre. 

Szebbnél szebb fotók érkeztek településünkről. 
Első nyertesünk Gellén Erzsébet lett, 

aki a Horgásztónál készült képével a legtöbb szavazatot kapta, 
így ő vehette át az oklevelet és a fotó kollázs keretet 

Turi Balázs polgármester úrtól, a kép készülésének színhelyén.

Ezúton is még egyszer gratulálunk Erzsébetnek 
és továbbra is várjuk a fotókat 

a csernyenaptar2022@gmail.com e-mail címre!

Fotópályázat nyertese
január-február
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Bakonycsernyei
Általános Iskola

„Ha elhatározzuk magunkat, akkor közös munkával bármire képesek 
lehetünk, beleértve földi problémáink megoldását is.”

/Scott Kelly/

Intézményünk a március és április 
hónap elején a Covid helyzet mi-
att ismét a digitális oktatásra állt 
át, ami sokkal gördülékenyebben 
zajlott. Nagyon köszönjük min-
denkinek az együttműködést, hi-
szen csak közös erővel sikerül túl-
lendülni ezen a nehéz helyzeten.
Időközben lezajlottak a nyolcadi-
kos felvételi lapok elküldése, s re-
méljük, hogy mindenki bekerül a 
választott középiskolába.

Világnyelvész Vetélkedő

A digitális időszak előtt nagy mun-
kával készítették el csapataink a 
versenyfeladatokat, s nagyszerű 
sikert értek el tanulóink Évike néni, 
Ildikó néni és Andi néni felkészíté-
sével. A Hétvezér Iskola megyei 

angol versenyén a 6. osztályos an-
golosok 2. a 7. osztályos angolo-
sok 3. helyezést értek el. Német-
ből a 6. osztályosok 5. helyezettek 
lettek, míg a 7. osztályosok 2. he-
lyezettek. Szerintem nagyon szép 
eredmény! Valamint Tóth Botond 
az angol nyelvi tesztversenynek 
tovább jutott az országos forduló-
jára, ami online lesz a helyzet mi-
att majd májusban. 

Gratulálok minden résztvevőnek 
és a nagyszerű felkészítésért Évike 
néninek, Ildikó néninek és Andi 
néninek. Hajrá Csernye!

A vetélkedők részletes eredmé-
nyei megtekinthetőek az általá-
nos iskola honlapján, a www.cser-
nyesuli.hu oldalon.

Sikeresen megoldottuk a nyolca-
dikosok ballagási fotózását.
Nagy örömünkre 31 tanulót írat-
tak be iskolánkba a következő 
tanév első osztályába. Itt is kö-
szönjük, hogy minket választot-
tak és igyekszünk szeretetteljes és 
odaadó pedagógiai munkával be-
bizonyítani, hogy jól választottak.

A kormány döntése alapján 04.19-
től az alsós tanulóink visszatérhet-
tek a jelenléti oktatásba, míg a fel-
sős tanulóknak egyelőre a digitális 
oktatás folytatódik.

Az elkövetkezendő időszakra 
mindenkinek jó munkát és egész-
séget kívánunk!

Bihari Róbert
intézményvezető

Tisztelt Családok!
Kedves leendő Óvodások!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 19/2021. 
(III.10.) EMMI határozat értelmében a Bakonycser-
nyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében (Rákóczi 
út 141., Rózsa utca 67. B. ép.) a 2021/22-es nevelési 
évre történő beiratkozásra óvodás korú gyermeke 
részére az alábbiak szerint kerül sor:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő 

napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson köteles részt 
venni. Az Oktatási Hivatal április 
16-ig értesítést küldött azon gyer-
mekek lakcímére, akiknek a tárgy-
évben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.  

A beiratkozáshoz nem szükséges a feltétlen szemé-
lyes szülői/gondviselői megjelenés, a jelentkezést 
elektronikus úton, telefonon, vagy különösen indo-
kolt esetben személyesen fogadjuk. 

A jelentkezéseket a letölthető szándéknyilatkoza-
ton tehetik meg, a szükséges dokumentumok csa-
tolásával (gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
TAJ kártyája, lakcímkártyája, szülő lakcímkártyája) 
május 20-ig.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot szíveskedjenek meg-
küldeni

 y  az ovi@csernyeiovi.hu email címre vagy
 y  postai úton: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.
 y  elérhetőség: 06/22 413-618, 06/20 2230593

Sok szeretettel várjuk az új ovisokat!
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Hírek a könyvtárból

Támogatás a háziorvosi rendelőinknek

Támogatás a körzeti megbízottunk részére

Az egészségügy óriási kihívással áll szemben. Nem kivétel ez alól tele-
pülésünk sem, melyen az alapellátásban részt vevő dolgozók is hatal-
mas küzdelmet folytatnak. Önkormányzatunk tiszteletét már eddig is 
többféle módon kifejezte és ebben most egy újabb lépést tettünk. A 
képviselő-testülettel egyeztetve polgármester úr 300-300 ezer forint 
plusz támogatást nyújtott az I. és II –es számú háziorvosi körzetek ré-
szére. A felhasználásáról a háziorvosok dönthetnek. Fordíthatják saját 
és kollégáik jutalmazására és a megnövekedett kiadások fedezetére is.
Az egészségügyi dolgozók kitartanak, a település pedig ott van mö-
göttük morális és anyagi értelemben is.

Május: Anyák napja
Sajnos ez az év még nem tette lehetővé, hogy talál-
kozzunk és közösen köszöntsük az édesanyákat Anyák 
napja alkalmából, ezért fogadják nagy szeretettel e ver-
set tőlünk, védőnőktől

„Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint amikor az anyja
Őt karjaiba zárja.

Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.”

Jánny Eszter és Sekkné Steiner Anita  védőnők

Remélhetőleg már nem kell sokat várni a könyv-
tár személyes használatához és látogatásához. 
Addig is két megindító történetet szeretnék aján-
lani. A május az Anyák Napjával kezdődik. Ezek-
ben a könyvekben is két édesanya útját, sorsát is-
merhetjük meg. Kívánok hozzá jó szórakozást és 
kitűnő egészséget!

Valásekné Kaszner Tímea

Önkormányzatunk évek óta tá-
mogatja a helyi körzeti megbí-
zott, Ignéczi Róbert munkáját. 
Három évvel ezelőtt a teljesen 
felújított Szociális Alapszolgá-
lat épületében került kialakítás-
ra szolgálati irodája. Az elmúlt 
évek során üzemanyag hozzá-
járulást biztosítottunk részére. 
A tavalyi évben már szó volt ró-

la, hogy a településen szolgála-
tot teljesítő megbízott részére 
nagy segítség lenne egy fény-
képezőgép beszerzése. Ezért 
idén az önkormányzat megvá-
sárolta azt a digitális fényképe-
zőgépet, melyet a településen 
20 éve szolgálatot teljesítő Ig-
néczi Róbert részére adott át a 
polgármester úr.
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Tavaszi zsongás a Művelődési Ház közösségi oldalán…

Rendhagyó, online jeles-, és ünnepnapok:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass 
a jövőn.”  Széchenyi István

Emlékezzünk, tisztelet a hősöknek!
Szívhez szóló ünnepi műsorral készültek a bakonycsernyei 
Holdviola Néptánccsoport nagycsoportos növendékei 
az 1848-49 forradalom és szabadságharc évfordulójára. 
Elhangzott a nemzeti dal, majd Bakonycsernye nevezetes 
pontjain csendült a fel a Magyar vagyok című dal, Doma-
vári Hanna előadásában. Köszönet a műsorban közremű-
ködő növendékeknek, (Kovács Helga, Lovasi Sára, Sági 
Pálma, Balogh Brigitta, Csepregi Eszter, Hegyvári Anna), 
valamint Hagymási Kriszta mentornak.
Húsvéthoz közeledvén az idei évben ismét meghirdetésre 
került a pandémia első évében oly népszerű Csernyei On-
line Húsvéti kiállítás. Több tucat fotó érkezett a Művelő-
dési Ház közösségi oldalára, saját készítésű bel-, illetve kül-
téri dekorációkról. A csodás alkotásoknak köszönhetően, 
a járványhelyzet ellenére is, szép, színes, vidám volt a cser-
nyeiek húsvétja! Köszönet az alkotóknak, a kiállítóknak!

Rendhagyó hagyományőrző műsor, 

húsvéti szokások:

Múlt és jelen... online ünnepi műsor a Holdviola Néptáncs-
csoport kiscsoportos növendékeinek közreműködésével. 
A gyerekek bájos előadásában betekintést nyerhettünk a 
régi idők hagyományaiba, felelevenedtek már rég elfelej-
tett húsvéti népszokások. Hagyományt őrzünk, őriztünk, 

bár nem ünnepelhettünk 
együtt, mégis együtt vol-
tunk... Csodás, szívmelen-
gető műsor kerekedett a 
gyerekeknek köszönhető-
en. (Zuró Janka és Olivér, 
Kun Regina, Imrő Zselyke 
és Zoltán, Márfi Anna Kari-
na és Kristóf.)
Az időutazás megvalósí-
tásában köszönet Kovács 
Helgának, a Holdviola Nép-
tánccsoport kiscsoportos 
növendékeinek, a műsor megvalósításában jelentős segít-
séget nyújtó szülőknek, Hagymási Kriszta mentornak!
Magyar Költészet Napjáról sem feledkeztünk meg… Jó-
zsef Attila és Bakonycsernye… József Attila Eszmélet című 
verse hangzott el Hagymási Kriszta előadásában, Csernye 
tavaszi pompájában.
Tavasz lévén, a zsongás, nyüzsgés nem hagy alább. Előt-
tünk áll még a Táncművészet Világnapja, a Majális, az 
Anyák Napja… és így tovább!
Ígérjük, továbbra is jelen leszünk a csernyeiek mindennap-
jaiban, online műsorainkkal próbáljuk helyettesíteni a Mű-
velődési Ház tavaszi rendezvényeit.
Legyen Mindenki a Vendégünk!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező 
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Anyakönyvi hírek

Bakonycsernyei újszülöttek neve, 
akiknek szülei hozzájárulásukat 

adták az újságban való 
megjelenéshez.

Kalincsákné Pápai Sarolta és Kalincsák Róbert gyermeke
Kalincsák Bence

Kalincsák - Jancsek Fruzsina és Kalincsák Róbert gyermeke
Kalincsák Hanna

Hozzájáruló nyilatkozat (Szépkorúak köszöntése)

Alulírott ………………….................................................…….    Szül.hely, idő:……..............…………..............................………. 

Anyja neve:………………...............................................…….    Szem.ig. száma:……………..........................................……….. 

Bakonycsernye, ………......................................................................…………………… sz. alatti lakos hozzájárulok, hogy 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának polgármestere 

70.  75.  80.  85. 90.  95.  100. * életévem betöltése alkalmából emléklappal felköszöntsön, 

továbbá hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Kelt: Bakonycsernye, 2021. ……................................…….......……………
                                                                        
                                                                                                                     …………………….............................…………..
                                                                                                                                   nyilatkozattevő aláírása

*kérjük a megfelelő életév számot bekarikázni

Szépkorúak 
köszöntése

2021 júniusától Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzata 
minden 70. 75. 80. 85. 90. 95. 
és 100. életévüket betöltött ba-

konycsernyei lakcímmel rendel-
kező szépkorú személy részére 
emléklapot kíván küldeni. Ennek 
feltétele azonban, hogy az adott 
személy hozzájáruljon a szemé-
lyes adatai kezeléséhez. Ezt az 
alábbi nyilatkozat kitöltésével, a 

Polgármesteri Hivatalhoz való el-
juttatásával teheti meg. Kérjük, 
hogy ezt minél előbb, de legké-
sőbb a jeles évforduló előtt 15 
nappal tegye meg. A hozzájáruló 
nyilatkozat letölthető a www.ba-
konycsernye.hu oldalról is. 






