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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

A csodaszép kilátással rendelkező, 
településünk panoráma utcájának 
is hívott Kuruc utca legkésőbb a 
következő évben immáron teljes 
hosszában megújulhat.
Önkormányzatunk már négy év-
vel ezelőtt önerőből (7.000.000 Ft) 
a Posta felőli bejárati részt, majd 
a tavalyi évben a Benzinkút felő-
li szakaszt(Magyar Falu program 

30.000.000 Ft ) aszfaltoztatta le.
Néhány nappal ezelőtt jött a jó 
hír, hogy az utca középső részé-
re a Belügyminisztériumhoz be-
nyújtott pályázatunk nyertes lett, 
így 20.000.000 Ft-ot fordíthatunk 
majd rá állami forrásból.
Településünk másik felén szinte 
még el sem készült a Rózsa utca I. 
szakaszának renoválása, amikor is 

biztossá vált, hogy tudjuk folytatni 
a közel 2.3 km hosszú út felújítá-
sát. Magyar Falu Program kereté-
ből nyújtott támogatást a II. sza-
kasz szélesítésre kell fordítani.
Fontos kiemelni és köszönetet 
mondani az évek óta tartó eredmé-
nyes együttműködésért Magyaror-
szág Kormányának és Törő Gábor 
országgyűlési képviselőnek.

Megkezdtük 
településünk leghosszabb 

mellék utcájának 
felújítását

Településünk egyik leghosszabb utcájának felújítását kezd-
te meg önkormányzatunk a Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően. 
A 30 millió Ft-os pályázatból a Rózsa utca 67-98. ingatla-
nok között az útburkolat szélesítése valósulhatott meg. Képviselő-tes-
tületünk úgy döntött, hogy új aszfaltréteggel látja el az érintett részt, 
hogy modern, a kor igényeinek megfelelő utat tudjanak használni a 
lakosok. Ennek fedezetét a tartalék keretből, 14.200.000 Ft értékben 
biztosította. 

Nyertes Pályázatok útfelújításokra
Rózsa utca II. szakasz (98-134): 39.019.704 Ft, Kuruc III. (26/a-30): 20.000.000 Ft

Újabb parkolási lehetőség 

A tavalyi év végén a „Karcsi” bolt lebontásával új parkoló terület nyílt meg a 
település központban. Ennek ellenére sokan nehezményezték, hogy közvet-
lenül a posta mellett nem lehet megállni. Bár ez nem önkormányzati feladat 
lett volna, de képviselő-testületünk úgy döntött, hogy murvás parkolót alakít 
ki. A Magyar Postával megállapodást kötöttünk, miszerint ingyenesen bizto-
sítja a helyet, illetve a parkoló és a megmaradt posta udvar közé kerítést épít. 
Ezen kívül minden költség bennünket terhelt, azt saját forrásból biztosítottuk.
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Megoldás 
a láthatáron

A súri vízfolyáson hosszú évti-
zedeken keresztül, főleg a má-
jus-júniusi hónapokban, a hirte-
len lezúduló csapadék árvizeket 
okozott. Településünk belterüle-
ti szakaszán számtalan esetben 
veszélybe sodorta polgárainkat. 

Legutóbb alig két évvel ezelőtt, 
több mint 60 ingatlan került víz 
alá a Táncsics és József Attila ut-
cákban. Sikeres pályázatnak kö-
szönhetően megkezdődött az a 
beruházás, melynek keretében 
megépül egy védőgát, és a med-
errendezés is sorra kerül. 

Önkormányzatunk az előző évek-
hez hasonlóan idén is virágba öl-
töztette a település több pontját. 
Virágok kerültek az önkormány-
zati épületek ablakaiba, a Hangya 
és az Evangélikus Óvoda előtti 
partoldalra, az Akác utcában lé-

vő támfalra. Virágot kaptak az ut-
ca névtáblák a buszmegállók hir-
detőtáblái és a települést átszelő 
főútvonal villanyoszlopai is. Egy-
nyári növényekből lett kirakva a 
magyar címer a testvér települési 
emlékhely mellett.

Virágosítás

Bakonycsernye 2003 óta a vaj-
dasági Magyarcsernye 2008 óta 
pedig az erdélyi Dózsa György 
település testvértelepülése.

Közel két éve volt, hogy felavat-
tuk a testvértelepülési emlékhe-
lyet, téglába betonoztuk a barát-
ságot. 

Az önkormányzat dolgozói min-
den évben kirakják egynyári 
növényekből büszkeségünket, 
Magyarország címerét és itt áll 
a zászlótartó rúd, 
melynek tetején 
minden találkozás-
kor egyszerre lo-
bog a három tele-
pülés zászlója.

Nochta László, 
még a tavalyi év-
ben készítette el 
saválló lemezből 
a nagy Magyaror-
szág térképét, je-
lölve testvértele-

püléseinket rajta. Úgy gondoltuk 
nem lehet méltóbb helyet találni 
neki, mint a testvértelepülés em-
lékhely mellett. Így június 4-én a 
Trianoni békeszerződés 101. év-
fordulója alkalmából avattuk fel 
az emlékművet. Az ünnepségen 
köszöntőt mondott Turi Balázs 
polgármester úr, ünnepi beszédet 
mondott Törő Gábor országgyű-
lési képviselő úr, énekelt Doma-
vári Hanna. Az emlékművet meg-
áldotta Szarka István esperes úr, 

Dasek Viktor plébános úr és Ko-
csis József lelkész úr.

Amikor erre járunk, emlékezzünk 
magyarságunkra, külhonba ragadt 
honfitársainkra, barátainkra...”

Emlékeztünk, avattunk
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A Bakonycsernyei Bányász Sporte-
gyesület örömmel és büszkeséggel 
mutatja be legújabb beruházását, 
egy teljesen automatizált öntöző-
rendszert. Azért is szeretnénk egy 
kicsit részletesebb tájékoztatást 
adni, mivel ez a létesítmény nem 
látható. A tartály, a szivattyú, a 
csővezetékek és a szórófejek is a 
földbe vannak beépítve, elrejtve. 
Talán mondani sem kell, hogy mi-
lyen nagy segítség egy ilyen beru-
házás ennyire szélsőséges időjárási 
körülmények között (hol felhősza-
kadás, hol napokig tartó tikkasztó 
hőség). Eddig az öntözést úgy ol-
dottuk meg, hogy a csapat szertá-
rosa – vagy a csapat egy-egy szur-
kolója – kihúzta a 20-50 m hosszú 
tömlőket, rácsatlakoztatta a szóró-
fejekre, majd bizonyos időközön-
ként „arrébb cipelte” őket. Ez bi-
zony fárasztó és időigényes munka 
volt, nem is beszélve a sok szórófej 
tisztításról. Ráadásul nem egy eset-
ben felesleges is volt, mert egy-egy 
futó zápor is rásegített az öntözés-
re. Az automata öntözőrendszerrel 
ez a munkafolyamat megszűnt. Az 
öntözés irányítását egy 15 zónás 
öntözésvezérlő automata biztosítja. 
Ezzel programozottan indítható el 
az öntözés, olyan időpontban, ami-
kor a pálya használatát nem zavarja. 
Az öntözés hosszát az időjárásnak 
megfelelően lehet változtatni és be-
állíthatóak az öntözési napok is. A 
vezérlőautomatához esőérzékelő 
és talajnedvesség-érzékelő is csat-
lakozik, amely legalább 3 mm eső 
esetén letiltja néhány napra az ön-
tözést, így pénzt, energiát takarít 
meg, és segíti a megfelelő pályaál-
lapot megőrzését. A földbe épített 
20 m3-es tartályt, a szabályoknak 
megfelelően, egy fúrt kútból lehet 
feltölteni, ahonnan a több 100 m 
csőhálózat – szintén a föld alatt – 
futja körbe a pályát. A rendszer 6 
körre lett bontva, ezek 12 db föld-
ből kiemelkedő szórófejet látnak el 
vízzel – percenként kb. 250-300 L – 
lefedve az egész pálya felületét.

Az átadó ünnepségen, egyesüle-
tünk elnöke, Varga Jenő is kiemel-
te ennek a beruházásnak a fontos-
ságát, megemlítve, hogy a profi 
stadionokban is ilyen berendezé-
sek működnek. Egyúttal köszöne-
tet mondott mind a kivitelezőnek, 
mind a sok-sok önkéntes segítőnek, 
kiemelve a TAO-s pályázatok fon-
tosságát a kis csapatok életében, 
fejlődésükben. Külön köszönetet 
mondott – az átadón is megjelenő 
– a térség országgyűlési képvise-
lőjének, Törő Gábornak, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Fejér megyei 
igazgatójának, Schneider Bélának 
és településünk polgármesterének, 
Turi Balázsnak.
Engedjék meg, hogy zárásként tájé-
koztatást adjunk csapataink szerep-
léséről. Az U7 – U9 – U11 – U13-as 
csapataink a „Bozsik program” ke-
retein belül játszottak, mely során 
Móron, hetente a környék telepü-
lései – 4-6 – hasonló korú gyere-
keikkel, körmérkőzéseket 
játszottak. Az U16-os csa-
patunk, egyre jobb telje-
sítménnyel a 13 csapatos 
bajnokságban a 9. helyet 
szerezte meg, de az elért 
pontok tekintetében nyu-
godtan mondhatjuk, hogy 
stabilan a középmezőny-
ben végeztek. U19-es csa-
patunk már szerényebb 
eredménnyel zárt, hiszen az 
utolsó előtti helyen végez-
tek a fiúk. Új edző, sokáig 
létszámgondokkal küszkö-
dő csapat, ami azért a vé-
gére biztató játékkal akár 
előrébb is – sokkal előrébb 
is – végezhetett volna. Majd 
ősszel… A felnőtt csapatunk 
– sok éves „hagyományt” 
folytatva – kiválóan sze-
repelve, mindössze kettő 
ponttal lemaradva, a 2. he-
lyen végzett. Mindenkép-

pen meg kell említenünk, hogy a 
góllövő lista élén és a 2. helyen is 
Csernyei futballista végzett. Molnár 
Dávid 23, és Molnár Ákos 19 talá-
lattal zárták a szezont. BRAVÓ – 
SZÉP VOLT FIÚK!
Még egy gondolatot engedjenek 
meg. Mindenképpen szeretném 
kiemelni a játékosok – minden 
korosztály – alázatos hozzáállását 
ehhez a súlyos járványhelyzethez. 
Külön kiemelném a szülők és a szur-
kolók hozzáállását, segítségét, akik 
mindenben segítették az egyesület 
munkáját, megértéssel, türelemmel 
fogadva, végrehajtva, betartva a jár-
ványügyi szabályokat.

Tóth József

„LOCSOLÁS”

Elektronikai hulladékgyűjtési akciót 
A gyűjtés helye: Bakonycsernye Sportpálya
A gyűjtés időpontja: 2021.08.29. (vasárnap) 
14.00 órától 18.00 óráig, valamint 
2021.08.30. (hétfő) 07.00 órától 09.00 óráig.
Elektromos hulladékként leadható eszkö-
zök lehetnek:
• Nagyméretű háztartási berendezések 

(mosógép, hűtőszekrény…)
• Kis méretű háztartási berendezések 

(porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép…)
• IT és telekommunikációs berendezések, 

(számítógép, nyomtató, mobiltelefon…)
• Szórakoztató elektronikai berendezések 

(rádió, TV, HiFi torony…)
Felhívjuk a figyelmet a meghirdetett időpon-
tok pontos betartására, valamint arra, hogy 
szétbontott, hiányos állapotú készülékeket nem 
áll módunkban átvenni!
Az eszközök lehetnek működő képtelen és sé-
rült állapotban is, de szétbontva nem!
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Szépkorúak köszöntése
Májusban két szépkorú személyt is köszönthetett pol-
gármester úr, Pintér Pista bácsi és Boros Laci bácsi sze-
mélyében. Jókat beszélgettek, sok érdekes részlet derült 
ki tartalmas életükről, tanulmányaikról, munkáséveikről 
Kisgyónból, Balinkáról. Pista bácsi mesélt a Béketelepi 
klub építésének részleteiről, a nyugdíjas klubban töltött 
időszakáról, míg Laci bácsi inkább a bányában töltött 
földalatti évekről és a mindennapokról beszélt. Csillogó 
szemmel meséltek családjaikról, ahogy azt csak a büsz-
ke édesapák, nagypapák és dédpapák tudják megtenni.
További jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!

Dr. Kiss Tamás több évtizedes fogorvosi tevékenysé-
ge után nyugdíjba vonul, felmondási ideje alatt helyet-
tesítését Dr. Hugyecz Mária fogorvos látja el  bodajki 
rendelőjében, 2021. július 30-ig. Önkormányzatunk 
a folyamatos ellátás biztosítása céljából, szerződést 
kötött a Regia Dental Kft-vel, így 2021. augusztus 
1-től  (ideiglenesen, a tervezett egészségház meg-
épüléséig) a Mór, Kórház utca 21. szám, (Kórház ud-
var bejárata) volt főporta épületében kialakított szép 
és igényes fogászati rendelőben, az alábbi rendelési 
időben fogadja a bakonycsernyei pácienseket: 

Hétfő:			7	-	13	óra					
Kedd:	 13	-	19	óra,		
	 Iskolafogászat:	16	-	18	óra
Szerda:	 		7	-	13	óra
Csütörtök:	 13	-	19	óra
Péntek:	 		7	-	13	óra

Elérhetőségük: www.fogaszatmor.hu
                         telefon: 06/20/924-5155
                         email: regiadentalkft@gmail.com

Tájékoztatás fogorvosi rendelés változásáról

Gyereknap 
az iskolában

Június 3-án tartották általános is-
kolánkban a gyereknapot. Önkor-
mányzatunk felajánlása 200 db 
Milka tábla csoki volt, melyet Turi 
Balázs polgármester úr adott át Bi-
hari Róbert igazgató úrnak, ezzel is 
hozzájárulva a gyerekek öröméhez.

Pedagógus nap
Pedagógus	nap	alkalmából	

június	3-án	köszöntötte	
polgármester	úr	

településünk	dolgozóit.	
Virágot	adott	át	az	iskola,	
az	evangélikus	óvoda	és	

önkormányzati	óvoda	
pedagógusai	részére.

Tűzgyújtási TILALOM
a község egész 
belterületén!

Ahogy a korábbi Rikkancsban be-
számoltunk róla, jogszabályi válto-
zás miatt 2021. május 15-től vég-
leges tűzgyújtási tilalom áll fenn 
Bakonycsernye teljes belterületé-
re. A korábbi évektől eltérően, szep-
tember 15-vel nem fog feloldódni, 
a tűzgyújtási korlátozás VÉGLEGES.
Természetesen ez a tilalom csak 
az avar és kerti hulladékra vonat-
kozik, (kommunális hulladékot 
ez előtt és ez után sem lehetett 
tüzelni), a kerti grillezések to-
vábbra is megtarthatóak kellő 
odafigyeléssel és óvatossággal. 

Fidrich Tamásné
jegyző
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Az év végére végre iskolánk zavartala-
nul tudott működni. A megfelelő biz-
tonsági előírásokat betartva, tanulóink 
ismét mehettek osztálykirándulásra 
és szervezhettünk iskolai programo-
kat is.  

A Negyedév diákja díj átadáson ösz-
szefoglaltuk az elmúlt időszak legfon-
tosabb eseményeit, eredményeit, a ki-
emelkedő eredményt elért tanulóink 
csoki jutalomban részesültek. A legna-
gyobb izgalommal azonban a Negyed-
év Diákja Díjat várták a tanulóink. Az 
alsó tagozatban az elismerő díjat a 4 a. 
osztály tanulója Kovács Huba kapta, a 
felső tagozatban pedig Tóth Botond 6. osztályos 
tanuló. Gratulálok Hubának és Botondnak! Zárás-
ként elénekeltük az iskola indulónkat! Hajrá Cser-
nye!

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából egy 
fantasztikus összeállítást készített a 4. osztályosa-
inkkal Kalafatics Hajnalka néptánc tanárnő. Az el-
készített anyagot Turi Balázs polgármester úrral 
egyeztetve elküldjük testvér településeinknek is, 
Magyarcsernyére és Dózsa György Községbe, ez-
zel is érzékeltetve, hogy fizikailag ugyan szét lehet 
szakítani egy nemzetet, de lélekben soha. Ezen a 
napon elénekeltük közösen a Nélküled című dalt, 
majd Hajni néni a 4. osztályosok bemutatója után 
közös táncra invitált mindenkit.
Megtartottuk a gyereknapot, ahol a gyerekek sok-
féle játékos feladatot kipróbálhattak.
A programjaink jutalmazásához köszönjük a fel-
ajánlásokat, többek között az önkormányzat által 
biztosított 200 db Milka csokoládét.

Elballagtak nyolcadikosaink, az idei esztendő ÉV 
DIÁKJA KALINCSÁK KRISTÓF, míg az ÉV SPOR-
TOLÓJA VÖLGYI JÁZMIN lett. Gratulálok mind-
kettő tanulónak. A ballagáson elbúcsúztattuk 
Kiss Edit és Ujszászi Katalin kollégáinkat, akiknek a 
nyugdíjas éveikhez jó pihenést, egészséget és sok-
sok örömöt kívánunk. 
A sok remek teljesítmények közül szeretném vége-
zetül kiemelni a kitűnő tanulóinkat és a nevelőtes-
tületi dicséretben részesült diákokat.

Kitűnő tanulóink:
1. oszt.: Márfi Karina, Kocsis Abigél, Baranyai Márk
2. oszt.: Báles Máté ,Gálic Eszter, Kocsis Benjamin, 
Kun Regina, Vári Soma, Lits Leila, Nyevrikel Bettina, 
Simon Boróka, Szekeres Noémi
3. oszt.: Baranyai Ádám, Hérics Olivér, Képesi Jáz-
min, Varga Adél, Zuró Olivér
4. oszt.: Balogh Bettina, Balogh Eszter, Berze Attila, 
Kaviczki Ábel, Kovács Huba, Simon Luca, Stumpf 
Zsigmond
5. oszt.: Bárdi Boglárka
6. oszt.: Bocska Márk, Hodula Ramóna, Sárközy Lé-
na Eszter
7. a.: Balogh Brigitta, Csepregi Eszter, Domavári 
Hanna, KalincsákLuca, Sági Pálma
7. b.: Kovács Helga, Lovasi Sára
8. oszt.: Szkok Jázmin, Szvitek Barnabás

Nevelőtestületi dicséret:
4. oszt.: Balogh Bettina, Balogh Eszter, Kovács Huba
6. oszt.: Sárközy Léna Eszter
7. a.: Balogh Brigitta, Domavári Hanna, Kalincsák Lu-
ca, Sági Pálma
7. b.: Kovács Helga
8. oszt.: Kalincsák Kristóf, Szvitek Barnabás

Köszönet a Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány-
nak, aki segített a jutalom könyvek beszerzésében. 

Bihari Róbert 
intézményvezető

Bakonycsernyei Általános Iskola
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2021-ben ismét egy rendhagyó 
nevelési évet zártunk. Bár a közös 
szülői rendezvényeink, közszerep-
léseink elmaradtak, és intézményi 
szinten sem tudtuk megvalósítani 
programjainkat, csoportszinten 
pedagógiai programunkban sze-
replő hagyományos ünnepeink, 
rendezvényeink megtartásra 
kerültek. 

Iskolába induló nagycsoporto-
saink életében jelentős mér-
földkő az óvodától való búcsú-
zás, az óvodás éveiket lezáró 
ballagási ünnepség. Korláto-
zott keretek között igyekez-
tünk emlékezetessé tenni szá-
mukra ezt az ünnepi alkalmat. 
A gyermekek dallal, verssel bú-
csúztak. Az óvó nénik megha-
tó szavaival, útravaló tanácsaival, 
és az óvoda minden dolgozójával 
együtt közös dallal tettük meghit-
té, felejthetetlenné a búcsút, amit 
közös sütizéssel, fotózással zár-
tunk. 

Minden évben elmaradhatatlan a 
gyermekhét, ahol a felszabadult 
közös tevékenységeké a főszerep. 
A táncházat Kalafatics Hajnalka 

közreműködésével tartottuk meg. 
A népi játékokkal, népdalokkal, 
néptánccal színesített délelőtt 

évről évre nagy 
sikert arat gyer-
mekek és felnőt-
tek körében is. 
A kézműves napon a gyerme-
kekkel különböző játéktárgyakat 
készítettünk, amit természetesen 
hazavihettek a kicsik. A sportna-

pon a közös bemelegítés után 
ügyességi feladatokkal, verse-
nyekkel mozgattuk meg a gye-
rekeket, akik lelkesen szurkol-
tak társaiknak. A kötélhúzásba 
természetesen az óvó nénik 
is besegítettek. A sok mozgás 
után megpihenve egészséges 
gyümölcsöt ettünk, szomjun-
kat gyümölcslével csillapítot-
tuk. A hét zárásaként a nyári 
melegben fagyival hűsítettük 

magunkat, buborékfújó versennyel 
teremtettünk vidám hangulatot.

A nyári életet a Rózsa utcai épüle-
tünkben folytatjuk. Minden kedves 
ovisunknak, családjaiknak kelle-
mes nyári időtöltést, leendő isko-
lásainknak boldog, sikeres iskolai 
éveket kívánunk!

Fojtyikné Gyuris Andrea
óvodavezető

Lezárult	a	Csernye	naptár	2022	fotópályázatunk	
március-áprilisi	és	május-júniusi	köre,	

melyre	ismét	nagy	számban	küldték	be	a	képeket	a	lakosok.	

Nyerteseink	Kadlecsikné Kiss Anikó	és	Czvianov Attila	lettek,	
akik	az	előző	körhöz	hasonlóan,	a	szép	számban	leadott	

facebook	szavazatok	alapján	kerültek	ki	győztesként.	
Turi	Balázs	polgármester	úrtól	vehették	át	nyereményüket	

a	képek	készülésének	helyszínein.

Ezúton	is	még	egyszer	gratulálunk	Anikónak	és	Attilának!	
Továbbra	is	várjuk	a	fotókat

a csernyenaptar2022@gmail.com e-mail címre!

Fotópályázat nyertesei

Év végi események a Bóbitában
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Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzata 2018. tavaszán csat-
lakozott a Digitális Jólét Program 
Pont létrehozását segítő pályázati 
programhoz. 
A mentori feladatokat Turjákné 
Szentesi Icu művelődésszervező 
kapta meg, aki nagy lelkesedéssel 
fogott hozzá a feladatokhoz.
A felmerülő igények figyelembe-
vételével a DJP Pont fő tevékeny-
ségi körébe az idősek digitális 
kompetencia fejlesztésének elő-
segítése került.
Még 2018-ban indult útjára az az-
óta is oly népszerű, napjainkban 
is működő „ A Nagyi is kattint…. 
Csernyén!”, Digitalizáció az aktív 

idősekért elnevezésű kiscsopor-
tos, számítógép-kezelői klubfog-
lalkozás 65 év feletti, nyugdíjasok 
számára. 
Az évek során a régebbi, „kép-
zett” tagok helyébe újak érkeztek, 
nem szakadt meg a lánc. Több, 
mint 60 fő (informatikai ismerettel 
egyáltalán nem rendelkező idős 
ember) fordult meg digitális klub-
foglalkozásainkon.
2020-ban a veszélyhelyzet ki-
alakulását követően sem maradt 
abba a „klubfoglalkozás”, online 
tananyag, házi feladat, videó-be-
szélgetés keretében hetente több 
alkalommal is találkoztak a virtuá-
lis, térben. 

Mára már a többség otthonosan 
mozog az online térben, a meg-
szerzett tudás a pandémia idején 
is biztosan nagy hasznukra volt a 
kapcsolattartás terén. 
Icut, a Digitális Jólét Program 
Pont Központ, az idős ügyi prog-
ramban végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért Fejér Megye 2020. 
Év Megyei DJP Mentora kitünte-
téssel díjazta.

Apák Napja 

a Nyugdíjas Klubban

Hosszú szünet után, a meghatározott elő-
írások betartásával, ismét lehetőség adódik 
a közösségi találkozások, klubfoglalkozások 
megtartására. Az I. sz. Nyugdíjas Klub hölgy 
tagjai szeretettel köszöntötték férfi klubtársa-
ikat Apák Napja alkalmából. Folytatódik a kö-
zösségi élet, a közösségépítés.

Véradás 2021. július 23-án, pénteken 15.00-18.00 óráig a Művelődési Házban!

Nyári napközis gyermektáborok 

a Művelődési Házban

Az idei év nyarán két turnusban fo-
gadta a közösségi színtér táborozó 
látogatóit. Június 28 - július 2. Mó-
kaLand Játszóházi programok kere-
tében az Inkák életével, világával is-
merkedtünk, indián szokások szerint 
teltek napjaink. Ruházatot és egyéb 
kiegészítőket készítettünk, tartalmas 
kiránduláson vettünk részt a legna-
gyobb magyarországi vadnyugati vá-
rosban Henryx Cityben. Sok-sok igé-
nyes programelemmel készültünk. 

Július 5-9. Nyári Tánctáborban foly-
tatta munkáját a Holdviola Néptáncs-

csoport, valamint a Dream Team moderntánc csoport tag-
sága. Az újabb és újabb tánckoreográfiák tanulása mellett 
jutott idő kézműves foglalkozásokra, kötetlen szórakoztató 
programok megvalósítására is. A következő számban részle-
tesebb beszámolóval jövünk.

Művelődési Ház hírei

Fejér Megye 2020. Év Megyei DJP Mentora

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező



8

ISSN 2063-5117
Szerkesztő és kiadó: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 

Levélcím: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83., pm.bakonycsernye@morterseg.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft., Felelős vezető: Szabó Dániel,  Cím: 8000 Székesfehérvár, Fecskepart 4054/1.

Megrendelés sorszáma: 2021/3.; Sokszorosítás dátuma: 2021. 07. 19.; Megjelenik: 1100 példányban

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 hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez.

Holdosiné Benis Szilvia Dominika és 
Holdosi Alex gyermeke

Holdosi Zsombor

Preil Szilvia és Nagy György gyermeke
Nagy György

Rapali Éva és Pandur Géza gyermeke
Pandur Anna

Németh-Ódor Anna és Németh Milán gyermeke
Németh Luna

Bodóné Gumber Orsolya és 
Bodó Balázs gyermeke

Bodó Balázs

Andrási Istvánné és Andrási István gyermeke
Andrási Gábriel Levente

Varga Nikoletta és Kacz László gyermeke
Kacz László Zalán

Juhos Renáta és Beszterczey Ákos gyermeke
Beszterczey Viktória Tímea

Életrajzokat tartalmazó kötet 
jelent meg olyan, a járás terü-
letén élő hölgyekről, akik élete 
példa lehet mások számára. 
Május közepén, a könyv írójá-
val, Lévai Majával adta át pol-
gármester úr a könyveket a 
csernyei érintetteknek: Boros 
Miklósné Ani néninek, Noch-

ta Miklósné Juliska néninek, 
Palik Ferencné Julika néninek, 
valamint Valásekné Kaszner Tí-
meának.
Ők négyen, településünket kép-
viselve mondták el gondolatai-
kat az életről, a munkáról, a csa-
ládról. Büszkék lehetünk rájuk 
és köszönjük, hogy vállalták a 
szereplést!
Szívből gratulálunk!

Könyvtárunk a nyári időszakban 
is szeretettel várja olvasóit. A sze-
mélyes használat ugyan védett-
ségi igazolványhoz kötött, de a 
könyvtárterasz mindenki számára 
hozzáférhető. 
A kánikula napjaira nyaraláshoz, 
pihentető hűsölésre, könnyed, 
szórakoztató olvasmányokat, ér-
dekes, tudományos magazinokat 
ajánlok kicsiknek és nagyoknak 
szeretettel. És, hogy miért is aján-

lom minden alkalommal 
olyan fontosnak tartva ezt 
a hűs, szépen berendezett, 
nagyszerű könyvtárat? Azt 

inkább mesélje el helyettem Bos-
nyák Viktória:

Miért hasznos könyvtárba járni?

„Mert a könyvtáros különleges 
lény. Birtokában van a világ összes 
csodája. A könyvtáros rendes. 
ABC-rendes. Mindent tud, hiszen 
a könyvekben minden benne van. 
Azt is tudja, hogy épp téged mi ér-
dekelhet. És nem is irigy, Bármelyik 

könyvét kölcsönadja, és ami nincs 
meg a könyvtárában, azt meg-
szerzi. Vagyis minden könyvtáros 
tündér. A könyvtár segít takaré-
koskodni. A könyvtár szabadságot 
ad: kiveheted bármelyik könyvet, 
és ha nem neked való, kicserélhe-
ted egy másikra. Ahogy tetszik. A 
könyvtárban nem csak a tündér 
vár, hanem ma és régen élt írók, 
tudósok, művészek is. Siess, irat-
kozz be! Ne várjunk rád sokáig! ” 

Valásekné Kaszner Tímea
 könyvtáros

KönyvátadóKönyvátadó

Hírek a könyvtárból



 8.30 Kispályás foci 

 8.30 Főzőparti 

10:00-18.00 Légvárvilág Park  

10:00-18.00 Élőcsocso  

10:00-18.00 Vidámpark  

12:00-13.00 Jó ebédhez szól a nóta (Gregus Anikó)

14.00-15.00 Csima Pongrác guinness rekorder 
freestyle bemutató   

14.00-15.00 Kapura lövő verseny

14.00-18.00 Buborékfoci

15.00-16.00 
Interaktív gyerekműsor 
Bobóval, az óriás sárkánybébivel

16.00-17.00 Furfangos székely (Batyu színház)

16.00-18.00 Arcfestés, lu�hajtogatás

17.00-17.30 Dream Team �tnesstánc 

19:00 -tól Crazy Little Queen Band koncert 

18.00-18.30 
Cirill Táncstúdió akrobatikus 
látványtánc bemutató

Kispályás foci – Várjuk a bakonycsernyei kötődé-
sű csapatok előzetes regisztrációját. 
Max. 10 csapat. Jelentkezés Osgyán Gábornál.

Főzőparti – Minden 15 fő feletti bakonycsernyei 
kötődésű csapat 5.000 Ft értékű húsjegyet kap, 
mely beváltható a Kaszner Húsboltban. 
Jelentkezés Turjákné Szentesi Icunál a Művelődési 
Ház nyitvatartási idejében.

Élőcsocsó/felfújt focipálya – Csocsó bajnokságra 
szintén várjuk a bakonycsernyei kötődésű csapa-
tok előzetes jelentkezését. 
1 csapat max. 5 fő. Jelentkezés Osgyán Gábornál.

Buborékfoci – Villámmérkőzésekre várjuk a ba-
konycsernyei kötődésű csapatok előzetes jelent-
kezését. 
1 csapat max. 5 fő. Jelentkezés Osgyán Gábornál.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület

A rendezvény ideje alatt kép-, hang-, és videó felvételek is készülhetnek. A Sport-
pálya területére való belépéssel automatikus hozzájárul, hogy Önről kép-, hang-, 
videófelvétel készüljön. A rendezvények sajtónyilvánosak, a mások által készített 
képek nyilvánossá tételéért felelősséget nem vállalunk.

Minden program ingyenes!




