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A horgásztó főépületének átadója
A Bakonycsernyei Hor-
gász Egyesület - a Ma-
gyar Falu Program 
keretében - elnyert 
6.000.000 Ft-os pályá-
zati forrás, valamint 
több mint 4.000.000 
Ft-os önerő segítségé-
vel, új közösségi teret 
épített. 
A hivatalos átadó ün-
nepségen Sztrida Jó-
zsef elnök beszámolt 
a projekt részleteiről, 
illetve felvázolta az el-
múlt egy év igencsak 
eseménydús történéseit. A fej-
lesztés mellett gátépítéssel, kot-
rási munkákkal is kellett foglal-
kozniuk.
Törő Gábor országgyűlési képvi-
selő is köszöntötte az ünneplő-
ket. Beszédében hangsúlyozta: 
szeret Csernyére jönni, mert itt 
mindig történik valami. Az önkor-
mányzat mellett a helyi civil egye-
sületek, klubok is aktívak. Munká-
jukhoz Magyarország Kormánya 
is segítséget nyújt. Az elmúlt 

évek alatt sikeres pályázat alap-
ján a Horgász Egyesületen túl, a 
Bakonycsernyei Bányász Spor-
tegyesület és az Élő Kövek Ala-
pítvány kisbusszal, a Polgárőr 
Egyesület személygépkocsival, 
az Iskolásokért Alapítvány pe-
dig tankonyhával gazdagodott. 
Örömmel látta a Holdviola nép-
tánccsoporton a kékfestő ruhá-
kat is, amit ugyancsak pályázati 
forrásból nyert az önkormányzat. 
Turi Balázs polgármester elisme-
rését fejezte ki a Horgász Egye-

sület minden tagjának, 
akik aktívan részt vál-
laltak az épület meg-
álmodásában, kivitele-
zésében, valamint az 
egész éves társadal-
mi munkában. Egy jó 
csapathoz kell egy jó 
csapatkapitány is, így 
külön megköszönte 
Sztrida József lelkiis-
meretes munkáját, akit 
már 2016-ban Pro Ci-
vitate díjjal jutalmazott 
a testület.
Kiemelte, hogy a hor-

gásztavakra nemcsak az egyesület 
250 fős tagsága látogat ki, hanem 
a falu lakosságából egyre többen 
választják ezt a helyszínt egy ki-
kapcsoló sétára, vagy reggeli ko-
cogásra. A rendezett környezet, 
a folyamatosan fejlődő infrastruk-
túra jó hírét viszi a településnek, 
hiszen szerte az országból járnak 
horgászni hozzánk.
Az ünnepségen a Holdviola Nép-
tánccsoport is fellépet, ezzel is 
emelve a rendezvény színvonalát.

„Ahogy a nagyszülők fogják össze szeretetükkel a családot, 
úgy az idősek, a szépkorúak fogják össze bölcsességükkel 

a nagyobb családot, a társadalmat. S ez nem kis feladat!”

Az idősek napja alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Bakonycsernye nagyközség nyugdíjas és szépkorú polgárait 

magam és a képviselő-testület nevében.
Jó egészséget kívánok Mindannyiuknak!

Turi Balázs
polgármester
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Elektronikai 
hulladék
gyűjtés

Önkormányzatunk szervezésé-
ben sikeresen zajlott az elektro-
nikai hulladékgyűjtés települé-
sünkön. Ismét nagy mennyiségű 
hulladék került összehordásra. 
Az önkormányzat 20.000 Ft ér-
tékben megjelölhetett bejegyzett 
civil szervezeteteket támogatott-
ként.
Az idei évben a következő szer-
vezetek kapnak támogatást:

Horgász Egyesület
Iskolásokért Alapítvány
Polgárőr Egyesület

Szándékunkban áll jövőre is meg-
szervezni ezt az akciót, ami által 
újabb szervezetek kaphatnak tá-
mogatást!

Halottak 
napja

Az önkormányzat, mint minden 
évben, így idén is november 1-je 
hétvégéjén, és az azt megelőző 
héten és hétvégén temetői fel-
ügyeletet biztosít, minden nap 
8:00-16:00 óráig. A mosdóhelyi-
ségek is nyitva állnak az ide láto-
gatók részére. Ezen időszak alatt 
kiemelt rendőrségi és polgárőr 
járőrözésre lehet számítani.

A nyári időszak alatt is aktívan 
dolgoztunk azon, hogy tovább 
gazdagítsuk településünket.
Több pályázatot nyújtottunk be 
annak érdekében, hogy települé-
sünket fejlesszük, illetve, hogy a 
közösségi életet a pandémiát kö-
vetően újra fellendítsük.
A szőlők és gyümölcsfák hajtá-
sait, terméseit gyakran pusztítják 
a vadak, ezzel sok bosszúságot 
okozva a szőlősgazdáknak. Most 
lehetőségünk nyílt arra, hogy 
pályázatot nyújtsunk be a sző-
lők és gyümölcsösök védelmét 
szolgáló kerítés építésére az Iz-
nai dűlőknél, ezzel segítve az itt 
szorgoskodó borászok, gazdák 
munkáját.
A pandémia miatt a tavalyi évben 
több rendezvényünk is elmaradt, 
ezért a közösségi élet újraindítá-

sa érdekében két pályázatot is 
benyújtottunk a szüreti mulat-
ság megrendezésére. A pályáza-
toknak köszönhetően új népvise-
leti ruhák, rendezvénysátor került 
beszerzésre, és a programot egy 
operett műsorral is gazdagíthat-
tuk.
Sikeres pályázatunknak köszön-
hetően hamarosan új eszközál-
lománnyal bővülhet az I. és II. 
számú orvosi rendelő, illetve a 
védőnői szolgálat is. A pályázat-
nak köszönhetően az I. számú 
rendelőbe egy új EKG készülék, 
a II. számú rendelőbe pedig egy 
bakteriális és vírusos fertőzés 
megkülönböztetésére szolgáló 
készülék és egy vizeletanalizá-
tor kerül beszerzésre. A védőnői 
szolgálat új bútorzattal és egyéb 
műszerekkel gazdagodhat.

Önkormányzatunk sikeres pályá-
zatának köszönhetően az évtize-
des probléma hamarosan megol-
dódni látszik. 
Hosszas előkészületek után vég-
re kezdetét vette a Súri-patak 
mederrendezése és a folyamato-
san visszatérő áradásokra megol-
dást nyújtó súri vízfolyásra épülő 
tározógát építése. A gát a jövő-
ben nem csak a József Attila és 
Táncsics utca lakóit védi majd 
az árvizektől, hanem a Gaja pa-
tak melletti utcákat és az alattunk 
fekvő településeket is.

A munka nagyszerűen halad, a 
súri -patak mederrendezése mel-
lett elkezdődött a hatalmas gát 
építése is. A kivitelezési munkák 
várhatóan január végén fejeződ-
nek majd be. 
Rengeteg érdeklődő látogat el 
a helyszínre, kíváncsian figyelve 
a munkafolyamatot, azonban a 
munkaterületre belépni szigorú-
an TILOS!

A munkálatokról folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot a kö-
zösségi oldalon. 

Záportározó

Pályázati hírek
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Iskolakezdési 
támogatás

2021
2021. évben Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a beiskolázási költségek csök-
kentésére nyújtott iskolakezdési támogatás összegét 
gyermekenként 10.000 Ft összegről 15.000 Ft-ra emeli, 
valamint bővíti a támogatás benyújtására jogosító tanulók 
körét is oly módon, hogy a nappali rendszerű szakiskolai, 
szakközépiskolai gimnáziumi vagy szakgimnáziumi okta-
tási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanu-
lókra kiterjedjen a támogatás. 
A döntésnek köszönhetően az idei évben már 148 tanuló-
ra tekintettel, közel 100 család részesült a támogatásban. 

Digitális eredmény
jelző tábla 

a Sportpályán
Augusztus közepén digitális eredményjelző tábla ke-
rült telepítésre a Sportpályára.  
A Bakonycsernyei Bányász Sportegyesület pályázat 
keretében vásárolta az eszközt, ami társadalmi mun-
kával került felállításra. 

Köszönet a segítőknek!

Örömünkre szolgált, hogy meg-
rendezhettük idén is, a szoptatás 
fontosságát célzó kötetlen össze-
jövetelünket. Augusztusban or-
szágszerte megemlékeznek erről 
a kiemelkedő táplálási formáról, 
bátorítva anyák ezreit, hogy mit 
sem vesztett az értékéből.
Az időjárás miatt a Művelődé-
si Házat béreltük ki a gyermekes 
családoknak. Polgármester Úr is 
köszöntötte a legapróbb csernyei 
lakosokat, szüleiket, majd Bartha 
Melinda egykori Móka klubve-
zető ének-zenetanárral mondó-
káztunk énekeltünk. Kis kitűzővel 

ajándékoztuk meg a résztvevőin-
ket a harapnivalók kínálása után. 
A picik boldogan távozhattak haj-
togatott lufikkal Gyurisné Kati (ex)
óvónéni jóvoltából, és csillámteto-
válást is kértek a bátrak Eszter vé-
dőnénitől.
Köszönjük, hogy megtiszteltétek 
alkalmunkat, bízunk benne, hogy 
évről évre minél többen eljönnek 
a picikkel kimozdulni, ismerkedni, 
kapcsolatokat építeni.

Jánny Eszter
Sekkné Steiner Anita 

védőnők

Anyatejes táplálás ünnepsége Bakonycsernyén

Kitűnő tanulmányi 
eredmények

A képviselő testület ismét jutalmazta a kiváló 
tanulmányi eredményt elért középiskolás diá-
kokat. Az idei évtől a testület kiszélesítette a 
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő kö-
zépiskolások díjazását a szakiskolában, szak-
munkásképzőkben tanulók számára is. Így az 
érettségit adó középiskolába járó diákok kö-
zül Lovasi Gergő, Lenchés Katalin, Kertai 
József Károly, Buda Boldizsár, Lovasi Márk, 
szakmunkás bizonyítványt adó középiskolá-
ból Basnyár Tamara és Szkok Barnabás ve-
hették át polgármester úrtól a jelképes aján-
dékot, és pénzjutalomban is részesültek.
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2021-ben a le-
hetőségeink 
kicsit módosul-
tak a kialakult 
egészségügyi 
veszélyhelyzet 
következtében. 

A korlátozások 
enyhítése után Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzatának Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálata 2021. július 5-én Bakonycsernyén, 6-án 
Balinkán, 7-én Nagyvelegen, augusztus 30-án Ba-
konycsernyén sikeres ruhaosztás tartott! A megje-
lentek ruhanemű, játékok, lakástextil és konyhai fel-
szerelések közül válogathattak! 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is egy-egy napos 
kirándulást szerveztünk az ellátott települések gyer-
mekeinek.
2021. július 29. napján a Győri Xantus János Állat-
kertet vettük be a bakonycsernyei, balinkai és nagy-

velegi gyerekek lelkes csapatával. Bejártuk az állat-
kert minden zugát, sok érdekes állatot láthattunk. 
Külön köszönet a sofőröknek Ackerman Zoltánnak 
és Gellér Vilmosnak a türelmükért! 

Élményekkel teli nyár…

Augusztus elején megrendezésre került a Bányász 
Sport Egyesület támogatásával, az I. Csernye Trail fu-
tóverseny, melynek ötletgazdái és szervezői Turják 
Barbara és Csizmadia Tamás voltak. A jól megszer-
vezett és kialakított, négy különböző hosszúságú tá-
von, közel 200 futó vett részt, kicsik és nagyok egy-

aránt. A választott távot mindenki teljesítette a maga 
tempójában. 
A négy különböző táv első három helyezettje okle-
velet kapott és minden résztvevőnek emlékéremmel 
kedveskedtek a szervezők. 
Jövőre folytatják!

I. Csernye Trail futóverseny
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Bakonycsernyei Általános Iskola

Becsengettek. A tanévnyitó 
ünnepélyen 35 pici elsősünk 
esküt tett, nyolcadikosaink fel-
kötötték a nyakukba iskolánk 
nyakkendőjét, s ezzel immár 
igazi csernyei diákok lettek. 
Az új tanévet 184 fővel kezd-
tük el, ami örvendetes, hogy 
létszámunk ismét növekedett 
az év végi (179) létszámhoz 
képest. Külön öröm számunk-
ra, hogy két első osztályt tud-
tunk indítani. Az 1. a. osztály 
osztályfőnöke Hullán Andrea, az 
1. b. osztály osztályfőnöke Simon-
né Albu Melinda. Mindenki nagy 
lelkesedéssel kezdte el az új tan-
évet, és bizakodunk abban, hogy 
nem zavarja meg ezt az idén sem-
mi sem, s meg tudjuk valósítani az 
eltervezett programjainkat. 

Az idei nyáron is tudott szépül-
ni iskolánk, ki lett meszelve a két 
első osztály tanterme, s új szé-
kek és tanulóasztalokat is kaptak. 
Megszépült a 10-es tanterem, 
szülők segítségével a 11-es tan-
terem, amiért köszönet a 6. osz-
tályos szülőknek, s megszépült 
az alsó folyosónk is. Végre meg 

tudtuk rendezni a papírgyűj-
tést, köszönet a szülőknek az 
aktív részvételért. Elindult a 
pályaválasztási segítségnyúj-
tás, aminek keretében be-
mutatkozott a Hang-Szín-Tér 
Művészeti Iskola. Elindult vég-
re az Úszónemzet program, 
melynek keretében az első 
osztályosaink járnak úszni a 
móri uszodába. Bízunk abban, 
hogy a tanulás mellett számta-
lan élményt tudunk nyújtani az 

év során diákjainknak, s nagyon 
sokszor tudjuk őket majd buzdíta-
ni és gyakran mondhatjuk: HAJRÁ 
CSERNYE!
Mindenkinek jó munkát és ered-
ményes tanévet kívánok!

Bihari Róbert 
igazgató                                                

Év végi események a Bóbitában
A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda 
– Mini Bölcsődében a 2021-22-es 
nevelési évet a maximálisan felve-
hető gyermeklétszámmal kezdjük. 
Mini Bölcsődei csoportunkba is 
folyamatos a felvétel, igyekszünk 
minden dolgozó szülő gyer-
mekének férőhelyet biztosítani. 
Örülünk, hogy a szülők intézmé-
nyünket választották. 
Köszönjük a bizalmat, 
mellyel gyermekeiket 
ránk bízzák!
Nagy örömünkre 
szolgált, hogy az el-
múlt időszak után újra 
személyesen találkoz-
hatunk a szülőkkel, 
és reményeink szerint 
tervezett programja-
inkat is megtarthatjuk.
A gyermekeket a nyá-
ri pihenés után nagy 

meglepetés várta. A Rózsa utcai 
óvoda udvara egy háromtornyú 
játszóvárral bővült, mely Bakony-
csernye Nagyközség Önkor-
mányzatának, Magyar Faluprog-
ram keretében megvalósult, 
sikeres fenntartói pályázata útján 
került elhelyezésre. Büszkeség és 
öröm volt látni a boldog gyerme-

karcokat, mikor 
birtokukba ve-
hették az új játszó-
téri eszközöket. Köszönet érte a 
Fenntartónak!
Szeptembertől nagycsoportosa-
ink részt vesznek a Magyar Úszó 
Szövetség programjában, mely 
lehetőséget teremt, hogy óvodai 

keretek között, meg-
felelő felügyelettel és 
oktatói háttérrel ko-
ruknak és tudásszint-
jüknek megfelelően, 
ingyenesen ismerked-
hessenek az úszás 
alapjaival, ezzel is 
hozzájárulva az aktív, 
egészségtudatos élet-
módhoz. 

Fojtyikné 
Gyuris Andrea

óvodavezető
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Lezárult a Csernye naptár 2022 fotópályázatunk 
július – augusztusi köre, 

melyre ismét nagy számban küldték be 
a képeket a lakosok. 

Nyertesünk Kovacsikné Szente Andrea lett, 
aki az Iznai szőlőhegy naplementében fürdőző 
présházairól készített fotójával, a lakosság által 

a legtöbb szavazatot kapta. 
Turi Balázs polgármester úrtól ő is átvehette 

az oklevelet és a fotó kollázs keretet 
a kép készülésének helyszínén.

Ezúton is még egyszer gratulálunk Andreának és 
továbbra is várjuk a szebbnél szebb fotókat 

a csernyenaptar2022@gmail.com e-mail címre!

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy csak olyan 
képeket tudunk elfogadni, melyek településünkről 
készültek!

Július utolsó hétvégéjén meg-
rendezésre került a Csernyeiek 
Családi Sportnapja, melyre nagy 
számban érkeztek a látogatók.
A rendezvényt pályázat útján, a 
Bakonycsernyei Bányász Sport 
Egyesület szervezte Magyaror-
szág Kormánya a miniszterel-
nökségen keresztül és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatá-
sával. Az egyesület célja volt, hogy 
megfelelő programokat szervez-
zen minden korosztály számára, 
de ügyeltek arra is, hogy a sport 
programok mellett kulturális prog-
ramokkal is kedveskedjenek a ren-

dezvényre látogatóknak.
Az egész napos ugráló-
vár, ügyességi versenyek, 
arcfestés és lufihajtogatás 
mellett interaktív gyer-
mekműsorral is készültek 
Bobóval az óriás sárkány-
bébivel az óvodás és kisi-
skolás gyermekeknek.
Az ifjúság élő csocsóban, 
kapura lövő versenyben, 
7-es - és 11-es rúgásokban 
mutathatta meg ügyessé-
gét, továbbá kispályás focibajnok-
ságot szerveztek, melyre 6 csapat 
nevezett be: 1 helyezett Pudin-

gok, 2. A Renkeszek 3. 
pedig a Fapack Team lett. 
A sport mellett a gasztro-
nómiai élmények kedve-
lőinek főzőpartit tartot-
tak, melyre szép számban 
neveztek be a csapatok. 
A hangulat megfűszere-
zését Gergus Anikó éne-
kesnő biztosította, aki 
operett és magyar nóták 
előadásával gazdagította 
a rendezvényt.

Délután Csima Pongrác fekvede-
kázó világbajnok freestyle bemu-
tatóját láthatta a közönség. 

A Móri Önkéntes Tűzoltóság hab-
partival frissítette fel a lehűlni vá-
gyókat. 

A színpadon színház előadás, fit-
ness táncbemutató a helyi Dream 
Team táncegyüttes közreműkö-
désével és akrobatikus látvány-
tánc bemutató is volt. 
Az egész napos rendezvényt a 
Crazy Little Band koncertje zárta.
A programok alatt a vidámparkot 
korlátlanul és ingyenesen használ-
hatták a résztvevők.

Családi és Sportnap Csernyén

Fotópályázat nyertese
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A tavaly évi - pandémiás időszak 
miatt korlátozott körülmények kö-
zött megrendezett - Nyitott Pin-
cék után izgatottan vártuk az idei 
rendezvény megvalósulását. Szor-
galmasan készültek a megnyitó 
ünnepség szereplői, az iznai szőlő-
hegy gazdái. 
Csodás operett előadást láthat-
tunk Laki Péter a Budapesti Ope-
rettszínház művésze, Szabó Szilvia 
énekművész valamint az Országos 
Musical & Operettkurzus növen-

dékei közreműködésével. 
Őszköszöntő műsort ad-
tak a Bóbita Óvoda és Mini 
Bölcsőde gyermekei. 
Az ünnepi megnyitó záró prog-
ramjában, majd a szüreti felvonulás 
teljes idejében Panyi Balázs han-
gulatfelelőssel a Művelődési Ház 
Holdviola Néptánccsoportjának 
növendékei jeleskedtek. 
Köszönjük a több tucat nyitott 
pince tulajdonosainak a példátlan 
és szeretetteljes fogadtatást, a z 

igényes vendéglátást. 
Bár az időjárás megtréfált bennün-
ket, viszont a lelkesedésünket és a 
jó kedvünket nem tudta elvenni. 
Szélben, esőben, néha napsütés-
ben, de közösen megvalósítottuk 
őszi nagyrendezvényünket! Köszö-
net érte minden résztvevőnek!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező 

Művelődési Ház hírei
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Szeptember 10-én Simek Valéria költő és író leg-
újabb köteteit mutattuk be meghívott vendégeink 
segítségével Bakonycsernye nagyközönségének. A 
tartalmas zenés, verses rendezvényen közelebb ke-
rülhettünk településünk történelméhez, a költőhöz, 
az irodalomhoz, és hosszú idő után közösséget al-
kotva, egymáshoz is. 
Köszönet mindazoknak, akik valamit is hozzátettek 
az alkalom sikeréhez.
Az iskolai év elindulásával kiemelten hívom a diáko-
kat, délutánonként nyitva a könyvtár, várom őket ta-
nulni, olvasni, beszélgetni!

Október 5-én az Országos Könyvtári Napok prog-
ramjaihoz csatlakozva, 17 órai kezdettel  „Könyvtá-
rak a mentális egészségért” címmel kiselőadással és 
könyvajánlóval készülök arról, miben is tud segíteni 
a könyvtár mentális egészségünk megtartásában.

Minden hónap első hétfőjén Béke-telepen, a II. szá-
mú nyugdíjas klubban képviseli magát a könyvtár, 

úgynevezett biblioterápiás foglalkozáson, mely al-
kalmakon a könyvtáros felolvasását helyzetelemzés, 
kapcsolati formák analizálása, önértékelési munka 
követi. Utóbbi alkalommal Bálint gazda biográfiáját 
tanulmányoztuk. 

Szeretettel várok minden érdeklődőt!

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros
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Kovács-Nochta Martina Alíz és 
Kovács Dávid gyermeke

Kovács Fanni

Juhos Renáta és Beszterczey Ákos gyermeke
Beszterczey Viktória Tímea

Kiss Regina és Kiss Gábor gyermeke
Kiss Villő

Simekné Czahesz Enikő és 
Simek Balázs gyermeke

Simek Benedek

Slavoczky Beatrix és Kató Richard gyermeke
Kató Dominik

Nagy Zsófia és Zsargó István gyermeke
Zsargó Lora Jázmin

Gerendai Simek Ágnes és 
Gerendai Barnabás gyermeke
Gerendai Barnabás Mátyás

Németh Rebeka és 
Németh Balázs gyermeke

Németh Balázs

Hírek a könyvtárból


