
XIII. évfolyam 5. szám www.bakonycsernye.hu 2021. december

Kedves Szépkorú Lakótársunk!

Több mint másfél évtizede hagyomány ná-
lunk, hogy karácsonyra minden 70 éven 
felüli szépkorú bakonycsernyei lakosunkat 
színvonalas műsorral és ajándékcsomaggal 
lepünk meg. 

A vírushelyzet végett már a tavalyi évben 
sem tarthattuk meg az ünnepséget, és saj-
nos idén ugyanez a helyzet állt elő.

Az Önökhöz eljuttatott ajándékcsomaggal 
szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, 
hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas 
munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben 
megteremtették és biztosították nekünk, fi-
atalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, 
hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyara-
podhassunk és nyomdokukba léphessünk.

Fontos felismernünk, hogy az idő múlásá-
val  sok minden változik, de ki ne emlé-
kezne örömmel dédnagyszülei története-
ire, nagymama finom főztjére?! Azokra az 
emberekre, akik mindig mellettünk álltak, 
támogattak és szerettek. Ezeket az emléke-
ket szívünkben őrizzük. Az ilyen értékeket 
meg kell élni, ezért biztatok mindenkit arra, 
hogy töltsünk minél több időt idős szeret-
teinkkel, ismerőseinkkel, és gyűjtsünk olyan 
sok közös emléket, amennyit csak lehet.
Kívánom, hogy családtagjaik szeretete ara-
nyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, 
ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, 
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel. 
Tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó 
egészségben töltse a pihenés éveit Bakony-
csernye minden szépkorú lakója! 

Turi Balázs 
polgármester

Áldott karácsonyi ünnepeket, és örömökben, 
egészségben gazdag boldog új évet kívánunk 

minden lakótársunknak!
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Megújuló 
közösségi tér

Újabb sikeres pályázatnak kö-
szönhetően bővül a művelődési 
ház eszközállománya. 

A közel 2 millió Ft-os támogatás-
ból újulhat meg többek között a 
művelődési ház udvara is. 

A régi fa asztalok és padok helyett 
4 darab új zsindelytetős rönkfa 
kiülők kerülnek, illetve egy sza-
lonnasütő is kihelyezésére kerül 
majd. 

A külső rendezvények megrende-
zéséhez új összecsukható sátor 
és 10 darab sörpad garnitúra is 
beszerzésre kerül. 

A közös játék kellékeiként asztali 
foci és kültéri focikapu is a műve-
lődési házba látogatók szórakozá-
sát biztosítja majd a pályázatnak 
köszönhetően.

Megkezdődött a Kuruc utca III. 
szakaszának (Kuruc utca 26/a- 
30.) felújítása. 
A Fejérvíz Zrt. október elején 
vette át a munkaterületet önkor-
mányzatunktól azzal a céllal, hogy 
ezen az útszakaszon kicseréli a 
vízvezeték csöveket még az építé-
si beruházás előtt.  
Fontosnak tartottuk, hogy ezen 
feladatok a felújítási munkálatok 
előtt el legyenek végezve, mert 
az utcában gyakran előfordult a 
vezetékek meghibásodása, és a 
felújított útburkolatot a későbbi-
ekben nem szerettük volna, ha 
megbontanák egy esetleg csőtö-
rés miatt.

Az aszfaltozási munkálatokra a 
kivitelező kijelölése megtörtént, 
a vállalkozó a föld megfelelő visz-
szatömörítését követően kezdheti 
majd meg a munkálatokat, melyet 
2022. április 20-ig kell befejeznie.

Településünk egyik rendkívül 
hosszú utcájának fejlesztését 
kezdtük meg az elmúlt években. 
Már akkor tudtuk, hogy egy-
szerre egy pályázatból minden-
re nem tudunk forrást szerezni, 
hiszen a közel 2,3 km hosszú út 
komplex fejlesztése több célte-
rületet ölel fel. Nem maradt más 
hátra, mint lépésről lépésre, pá-
lyázatról pályázatra haladtunk, ha-
ladunk előre. Ebben benne van az 
a veszély, hogy ha valamelyik nem 
nyer, vagy elhúzódik, megakaszt-
hatja az egész menetet.

Az, hogy idáig eljutottunk a jól 
megírt projekteknek, és az erős 
országgyűlési képviseletnek kö-
szönhető. 
Lássuk, hol tartunk most:
Néhány évvel ezelőtt a Rózsa ut-

ca egyik felében térköves járda, 
idén pedig új és szélesebb aszfalt-
borítás készült mintegy 450 méter 
hosszban.

A közeljövőben a Magyar Falu 
Programnak köszönhetően 
Most két újabb pályázati forrásnak 
köszönhetően fejlődhet az utca. A 
200 milliós pályázati támogatás-
nak köszönhetően a csapadékvíz 
elvezető árkok és kapubejárók re-

konstrukciójára kerülhet sor 
az utca 94/a-134 szakaszán 
mindkét oldalt, illetve a Ró-
zsa utca zsákutcája is hely-
reállítására kerül majd. (Va-
lahogy azonosítsuk be, mert 
két másik zsákutca is van.)
Folytatjuk az utca szélesíté-
sét is, onnan ahol abbama-
radt, tehát a 98-134. közötti 
szakasz szélesítését követő-

en, a 2022-es önkormányzati költ-
ségvetés elfogadásával – remé-
nyeink szerint – új aszfaltborítás 
fog kapni. 

Bízunk abban, hogy a jövőben az 
utca további részén is (134. ház-
számtól a benzinkútig) fejleszté-
seket tudunk majd végrehajtani, 
ehhez figyeljük a pályázati lehető-
ségeket.

Tovább folytatódhat a Rózsa utca fejlesztése

Megújuló vízvezeték hálózat 
a Kuruc utcában
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Településünk az ország egyik leg-
hosszabb települése, ahol a ne-
héz domborzati viszonyok mel-
lett gyakran a hirtelen lezúduló 
csapadék is problémát jelent. 
Önkormányzatunk jelenleg egy 

karbantartó autóval rendelkezik, 
mely csak szállítási feladatokat lát 
el, gépi munkához, ároktisztítás-
hoz, hó eltakarításhoz és egyéb 
áru megmozgatásához szükséges 
géppel nem rendelkezünk. 
Sikeres pályázatunknak köszön-
hetően azonban most lehetősé-
günk nyílt egy új ArmaTrac trak-
tor, homlokrakodó, raklapvilla, 
kanál és ágaprító gép beszerzésre 
15 millió Ft értékben. A jövőben 
a munkagép segítségével számta-

lan feladat ellátását tudja majd el-
végezni az önkormányzat. A saját 
használatban lévő gép segítségé-
vel megoldható lenne többek kö-
zött az árkok tisztítása, kotrása, de 
a településre lehulló téli csapadék 
eltakarításával sem kellene külön 
vállalkozót megbízni.
Önkormányzatunk célja, hogy 
ezen eszközállományt a jövőben 
majd bővítse, mellyel további fel-
adatellátást végezhetnénk el kül-
ső személy bevonása nélkül.

Önkormányzatunk évek óta 
pályázik különböző orvo-
si eszközök beszerzésére, 
hogy jobb feltételek mellett 
tudjanak dolgozni a szakem-
berek. A Magyar Falu Prog-
ramnak köszönhetően így 
2019-ben 3 millió Ft érték-
ben sikerült új műszereket és 
bútorokat beszerezni az I. és 
a II. orvosi rendelőbe.
Az idei évben újabb sikeres 
pályázatnak köszönhetően 
folytathattuk a fejlesztést, azon-
ban most már a védőnői szolgálat 
innovációját is megkezdhetjük a 

közel 2 millió Ft értékű támoga-
tásból. 
Törő Gábor országgyűlési képvi-
selő és Turi Balázs polgármester 

adták át a két körzet házior-
vosának dr. Sós Katalinnak 
és dr. Bechtold Péternek a 
támogatásból vásárolt orvosi 
eszközöket. 
Az I. számú rendelő egy új 
EKG, míg a II. számú rende-
lő egy bakteriális és vírusos 
fertőzés diagnosztizálására 
alkalmas eszközzel és egy 
vizeletvizsgáló készülékkel 
gazdagodott. 
Védőnőink az új bútorokat 

és az új diagnosztikai eszközöket 
a festési munkák befejeztével ve-
hetik birtokba. 

Újabb eszköz beszerzésével segíthetjük 
orvosaink munkáját

Gépfejlesztés Bakonycsernye 
közterületeinek karbantartásához

Régi probléma látszik megoldódni az Iznai dűlőben, 
hiszen sikeres pályázatunknak köszönhetően, a sző-
lőskertek egy részének (Rebricska bejárótól a Pék 
pincéig) elkerítésére nyertünk támogatást.

A szőlősgazdák többször jelezték, hogy a szőlők és 
gyümölcsfák hajtásait, terméseit gyakran pusztítják 
a vadak, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be kerítés építésére az Iznai dűlők északi és nyugati 
részének védelmében. A közel 16 millió Ft-os tá-

mogatásnak köszönhetően 2022 tavaszán meg is 
kezdődhet a munka. A Dózsa utca és a Kossuth ut-
ca felől lesznek nyílások a kerítésen, ahol a közleke-
dés biztosítva lesz. A nyílásoknál vadriasztók lesznek 
elhelyezve, hogy az állatok ott se tudjanak a szőlős-
kertbe bejutni.

Célunk, hogy az egész szőlőhegy elkerítését meg-
oldjuk, ezért pedig további pályázati lehetőségeket 
keresünk. 

Vadkerítéssel óvjuk a szőlősgazdák munkáját
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Advent 
fénnyel írva

Pontosan öt évvel ezelőtt kezdtük 
feldíszíteni településünket a ka-
rácsonyi ünnepvárás alkalmából. 
Évről évre egyre látványosabb, 
szebb díszítő világítást kap főut-
cánk az adventi időszakban.

Idén újabb fényfüzérek kerültek 
megvásárlásra, melyek a benzin-
kúttól az önkormányzat épületéig 
kerültek felhelyezésre.

Október 23-ai 
ünnepség

Október 22-én, pénteken tartot-
tunk megemlékezést az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
emlékére. A Művelődési Házban 
Turi Balázs polgármester úr ün-
nepi beszédet mondott, majd az 
általános iskolás diákok műsorát 
láthattuk. 

Ezt követően kisétáltunk a Bercsé-
nyi úti ‘56-os emlékműhöz, ahol 
önkormányzatunk és  a civil szer-
vezetek néma főhajtással helyez-
ték el a megemlékezés koszorúit.

Borbála napi 
ünnepség

Borbála napi megemlékezésün-
ket december 3-án tartottuk a 
Sportpálya mellett található Bá-
nyász emlékparkban.

Köszöntőt Turi Balázs polgármes-
ter úr, ünnepi beszédet Törő Gá-
bor országgyűlési képviselő úr 
mondott. 

Az ünnepségen közreműködött a 
II. számú Nyugdíjas Klub Bányász 
Asszonykórusa. 

Polgármester úr és képviselő úr, 
továbbá az önkormányzat kép-
viselő-testülete, az I-es és II-es 
számú nyugdíjas klub képviselői 
néma főhajtással helyezték el az 
emlékműnél a megemlékezés ko-
szorúit.

A Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület és Az 
Élő Kövek Alapítvány is 5.000.000 Ft-ot nyert gép-
járművásárlásra. 
Mindkét szervezet Volkswagen típusú kisbusz tu-
lajdonosa lett, a hiányzó összeget saját költségveté-

sükből finanszírozták.
A Bakonycsernyei Horgász Egyesület ugyan-
csak a Magyar Kormány által biztosított forrásból 
2.000.000 Ft támogatást szerzett. Ebből csónakot 
és a munkájukat segítő informatikai eszközöket vá-
sárolnak. 
A civil szervezeteknek rendkívül sikeres évük volt a 
2021-es, hiszen többek között a horgászok új főépü-
lettel, a labdarúgók pedig a működési költségekhez 
való támogatáson túl, elektronikus eredményjelző 
táblával is gazdagodtak.
Az Iskolásokért Alapítvány 200.000 Ft-os felaján-
lást kapott a fehérvárcsurgói Tölgyfa Fogadótól, 
melyből tavasszal az iskolaudvart újítják fel.
Gratulálunk!

Civil szervezeteink is sikeresen pályáztak!
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Polgárvédelmi oktatás
Minden közösség erejét igazán akkor lehet lemérni, 
amikor kihívások állnak előtte. Nálunk mindig voltak és 
vannak olyanok, akik összefognak, és a bajban kiállnak 
egymásért. Jöhetett árvíz vagy sárlavina, váll- vállvet-
ve mindig sikeresen védekeztünk. Az egyre több meg-
épült védműnek köszönhetően mostanában ritkábban 
van erre szükség, de békeidőben is fontos az elméleti 
felkészülés.
November 18-án polgárvédelmi oktatáson vett részt 
településünk 58 beosztottja. Dr. Csorba Róbert tűzoltó 
őrnagy, a gárdonyi járás katasztrófavédelmi megbízott-
ja előadásában részletes tájékoztatást kapott szerveze-
tünk 8 különböző csoportjának tagjai  egy esetleges 
veszélyhelyzetben felmerülő feladatok megoldásáról. 

Szociális alapszolgálat fejlesztése
Sikeres pályázatnak köszönhetően a szociális alap-
szolgálat új infokommunikációs eszközökkel bővül. A 
család- és gyermekvédelmi szolgálatoknak 2022-től 
a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai 
rendszert kell használniuk, ehhez nyújtott segítséget az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Szoci-
álpolitikai Intézet. A közel 600 ezer Ft értékű támoga-
tásnak köszönhetően egy új notebook és egy új multi-
funkciós nyomtató segíti majd munkájukat.

Szociális munka világnapja

November 12-én a szociális munka napja alkalmából 
köszöntötte polgármester úr a családsegítő szférá-
ban dolgozó kollégákat. 
Elismeréseként kifejezte, hogy mindennapi munká-
jukkal azt bizonyítják, hogy hivatásszerűen is lehet 
odaadóan, mindenki iránt szeretettel és jósággal for-
dulva segítséget nyújtani azoknak, akik nálunk nehe-
zebb helyzetben vannak.
Segíteni, gondozni, ápolni, tartósan csak úgy lehet, 
ha a dolgozók önmagukból is adnak.

Felhívás 
kerítés létesítésére és egyéb 

építkezésre 
vonatkozó előírásokra

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Ba-
konycsernye Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 22/2017. (XII. 14.) önk. 
rendelete értelmében a nem engedélyköteles 
homlokzatot és utcai kerítést érintő munkák is 
településképi bejelentés kötelesek, azokra tele-
pülésképi véleményt kell kérni, melynek telepü-
lésképünk, épített örökségünk megőrzése és a 
lehetőségekhez mérten minőségi javítása lenne 
a célja. 

A homlokzaton vagy az utcai kerítésen történő fel-
újítás, építés előtt a munkálatokat jóvá kell hagyat-
ni a főépítésszel.  A bejelentést a jelenlegi álla-
potról készült fotóval és a kialakítandó állapot 
leírásával, anyagok, színek megnevezésével kell 
előzetesen bejelenteni a tulajdonosnak, mely-
hez nem kell építész, műszaki tervrajz csak a tu-
lajdonos által készített esetleges rajz és leírás.

Ezen egyeztetésnek megfelelő főépítészi vé-
leményre adott, polgármester által aláírt tele-
pülésképi határozattal végezhetőek a munká-
latok!

Amennyiben Ön felújít vagy felújítás előtt áll, kér-
jük vegye fel a kapcsolatot Jánosi János főépítész 
úrral a janosi@kvadrum.hu e-mail címen.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány 
letölthető a www.bakonycsernye.hu honlapról.  
Tájékoztatjuk, hogy az elbírálás 15 napon belül 
történik meg, ezt érdemes figyelembe venni a fel-
újítás megkezdése előtt.
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Bakonycsernyei Általános Iskola

Az elmúlt időszakban a jár-
vány, a negyedik hullám 
erősödése ellenére isko-
lánkban zavartalanul folyt a 
tanítás, ugyan a hiányzások, 
megbetegedések nehezí-
tették sokszor a minőségi 
munkát, és néhány progra-
munkat át kellett szervezni, 
de kitartottunk. Számtalan 
örvendetes eredmény szü-
letett és program valósult 
meg. 
Végre ismét megszervezhettük a 
papírgyűjtést. Beindult az Úszó-
nemzet program az elsősöknek, 
s a hatodikosok is megkezdték az 
úszást. Megtartottuk az Európai 
Diáksport Napot. 
A 2014-ben alakult Logiscool Szé-
kesfehérvár iskola bemutató órá-
kat tartott a 2., 3., 4., és 5.osztály.
Tóth Botond 7. osztályos tanu-
lónk nagyszerűen teljesített a Lon-
don Bridge szuperdöntőjén, amit 
Budapesten, az ELTE-n rendeztek 
meg 2021.09.25-én. Botond a ha-
todik helyet szerezte meg.
Domavári Hanna 8.a osztályos 
tanulónk hatalmas lehetőségként 
a Papp László Sportarénában 
énekelhetett az István a király is-
kolába megy verseny győztes csa-
patának tagjaként az István a ki-
rály koncerten. 
Nagyszerű programot szerveztek 
októberben a kollégák a napközis 
és tanulószobás gyerekeknek.
A móri bornapi váltófutáson a 
lányok 3. helyezést szereztek a 
fiúk pedig elsők lettek, s ezzel a 
kupát is elhozták!
A körzeti mezei futóverseny-
ről, mindenki éremmel tért haza. 
Mind egyéniben, mind csapatban 
ragyogó eredmények születtek. 
Székesfehérváron a mezei futás 
megyei döntőjén mindenki be-
csületesen küzdött és teljesítette a 

távot. Tanulóink nagyszerűen sze-
repeltek a Móron megrendezett 
futóbajnokságon.
Alsó tagozatos osztályaink Kalafa-
tics Hajnalka néptánc tanárnő ve-
zetésével hangulatos órákat tartva 
vettek részt a Népi Játékok Napja 
2021 elnevezésű programban.
A Móri Táncsics Mihály Gimnázi-
um által szervezett Természettu-
dományi vetélkedőn 8-os lánya-
ink II. helyezést érték. A csapat 
tagjai: Balogh Brigitta, Csepregi 
Eszter, Sági Pálma.
A 7-8. osztályosaink ma Zircen 
jártak a Regulyban, ahol megis-
merkedhettek az ott választható 
szakmákkal, amiket ki is próbál-
hattak.
Iskolai keretek között az iskolará-
dióban emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról, az 1956-os hősökről. 
Az 56-os forradalom hőseire em-
lékeztünk közösen is a nagyköz-
ségi ünnepségen, iskolánk tanulói 
csodálatos előadást adtak elő.
A Bolyai Matematika Csapat-
verseny megyei fordulóján a 7. 
évfolyamban 14. helyen végez-
tünk (Hodula Ramóna, Hud And-
ré, Hatvani Melani, Pánczél-Nagy 
Panna), a 8, évfolyamos csapa-
tunk pedig 15. lett (Domavári 
Hanna, Kovács Helga, Lovasi Sá-
ra, Szanyi Bálint).
 A Márton Napi programunk 
nagyszerűen sikerült. 
Iskolánkban is elkezdődött az ad-

venti felkészülés. Köszönjük 
az egyházak, gyülekezetek 
áldozatos segítségét, lélek-
melegítő szavaikat, hogy a 
béke, hit, a remény, az öröm 
és a szeretet gyertyáit megy-
gyújtják, s a tanulóink és a 
mi lelkünkbe is beköltözzön 
a gyertyák fénye.
Nagyon szépen köszönjük 
minden tanulónknak, kollé-
gának, szülőnek a segítséget 

és kívánunk szeretetteljes kará-
csonyi ünnepeket, jó pihenést a 
téli szünetre!

Bihari Róbert

Asztali Csernyenaptár 
vásárolható!

Meglepheti szeretteit, örömet 
okozhat a településen élő vagy 
elszármazott barátainak is.
Önkormányzatunk, ahogy ezt 
az év elején megígérte, a tele-
pülésünkön készült csodálatos 
fotók felhasználásával 2022-es 
asztali naptárt készíttetett.
A megrendelést az előre le-
adott igények alapján bonyolí-
tottuk, de korlátozott számban 
még mindig lehet vásárolni.
A naptárak 1600 Ft-ba ke-
rülnek, és a polgármesteri hi-
vatalban lehet azokat átvenni. 
Kérjük, hogy előre jelezze igé-
nyét a 22/413-001-es telefon-
számon.
Többet rendeltünk, mint az 
előre jelzett mennyiség, de 
biztosan eladni csak azoknak 
tudunk, akik igényüket eljut-
tatták kommentben a face-
book bejegyzés alatt, vagy a 
csernyenaptar2022@gmail.com 
e-mail címre a megadott hatá-
ridőig.
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Művelődési Ház híreiHímző szakkör

A Nemzeti Művelődési Intézet – A 
Szakkör – „Tudásunkkal kézen fogva 
a közösségekért” elnevezésű szak-
körtámogatás programjának köszön-
hetően a Művelődési Házban heti 
rendszerességű, kezdő Hímző szak-
kör indult 2021. november 17-én. A 
20 alkalomból álló szakkör célja a kö-
zösségi élet újraindítása, ösztönzése. 
A különböző életkorú szakkörtagok 
bemutatót tekinthettek meg a Békés 

megyei szűcshímzés eredeti darabo-
kon való feldolgozásával készült hím-
zésekkel.
A szakköri foglalkozások során meg-
ismerhetik és elsajátíthatják a szálhú-
zásos párna szabását, a szegőazsúr 
készítését. A programokban sze-
repel azsúr készítés az egyszerű 
azsúrtól a zeg-zug azsúrig. Rátétes 
mezőberényi, békési mintát hímez-
nek, ismerkednek a Dél-Alföldi sző-
rhímzések jellemzőivel, valamint a 
Békés megyei szabadrajzú gyapjú 
hímzés motívumainak elkészítése 
alkalmazott öltéssel. Nem maradhat 
el az Orosházi szálánvarrott hímzés 
bemutatása sem. Fontos szerepet 
kap majd a díszítő összevarrás és a 
négyzetes szálszorító öltés is. Majd 
ezt követően megjelenik a fehér 
hímzés, a szilvamag és csepp for-

májú lyuk készítése. Csodás alkotá-
sok készülnek majd a monogramok, 
a nagyobb lyukak hímzése, a száz-
szorszép és lyukas levél hímzése, a 
kézi madeira és a pókos azsúr készí-
tése során.
2022. áprilisában a 20 foglalkozásból 
álló szakkört kiállítással zárjuk, ahol 
szakköri tagjaink munkáit mutatjuk 
be. 
„Az emberiség megjelenése óta fej-
lődő, már már hihetetlen technikai 
gazdagsággal rendelkező szakág 
a hímzés. Generációról generáció-
ra megújulni képes önmegvalósító, 
nyugtató tevékenység. Formáld, él-
tesd te is népi hímző kultúránkat!”

Kitartó, eredményes, élményekben 
és tudásanyag elsajátításban gaz-
dag foglalkozásokat kívánok!

Első adventi gyertyagyújtás 
Jótékonysági adventi vásár

Köszönet a sok önkéntes, aktív 
segítőnek, aki közreműködött a 
település karácsonyi díszbe öl-
töztetésében. Köszönet azok-
nak, akik hosszú-hosszú órákat 
töltöttek a hideg időjárás elle-
nére a szabadban, fényeket sze-
reltek, karácsonyfát díszítettek, 
sátrakat állítottak, bontottak eső-
ben, szélben. Készítették a finom 
forralt bort, a teát, a pattogatott 
kukoricát, segítettek vendégeink kiszolgálásában, bensősé-
gessé téve ezzel az ünnepi rendezvényt. Köszönet az ün-
nepi műsorban résztvevő vallási felekezetű gyermekcso-
portnak, felkészítőknek a meghitt műsor összeállításáért. 
Köszönet Mindenkinek, aki így, vagy úgy, de részese volt 
ennek a csodálatos ünnepnek kívánom, hogy a szívekben 
ne csak az adventi időszakban égjenek az adventi gyertyák 
lángjai. Védjük és őrizzük a lángot! Köszönet a sok szép 
helyi, saját készítésű portékáért. Köszönet Mindenkinek a 
sok-sok áldozatos munkáért. Köszönet az összetartásért, a 
részvételért. Büszkék lehetünk a Mi adventi vásárunkra, a 
szebbnél szebb portékák elkészítésében nemcsak az alap-
anyag, a kézügyesség, hanem szívetek, lelketek is benne 
volt. Áldott, békés ünnepvárást kívánok! 

Télapó ünnepség
„Nagy pelyhekben hull a hó, itt van már a Télapó...” 
Csodás havas reggelre ébredtünk december 6-án. A 
Télapó szánon érkezett, sok kis gyermek örömére. Az 
önkormányzati Mikulás és segítői hajnalban elindultak, 
hogy szebbé tegyék a falu lakóinak reggelét. Szaloncu-
kor járt a korán útra kelőknek! Emellett mikulás csokik 
várták gazdájukat az utak, járdák mellett. Reméljük sok 
embernek jól indult a napja.
Délelőtt Télapó ünnepségen fogadtuk az általános is-
kola alsós tagozatos diákjait, az Evangélikus Óvoda, a 
Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde gyermekeit. A várako-
zás pillanatait a Batyu Színház Ezüsterdő meséi című 
bábelőadás színesítette. A Télapó puttonyát Bakony-
csernye Nagyközség Önkormányzata töltötte fel, kö-
szönjük a szép csomagokat a gyermekek nevében! 

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező
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Kedves Olvasók, Látogatók, 
Könyvtárhasználók!

Köszönöm az egész éves, kitartó 
olvasói látogatásokat, kölcsönzé-
seket, a szolgáltatási igényeket.

Amennyiben könyvtartozásuk 
van, kérem, szíveskedjenek mi-
előbb visszaszolgáltatni! 

A hosszú téli estékre ajánlom jó 
szívvel, kicsiknek és nagyoknak, 
Charles Dickens: Karácsonyi tör-
ténetek című kisregény válogatá-
sát!

Mindenkinek jó egészséget, kelle-
mes időtöltést kívánok szeretettel. 

Szép karácsonyi ünnepeket pe-
dig Fekete István tollából, A téli 

berekből, Matula kunyhójából, 
ekképpen:

"Matula is csak tett-vett céltalanul. 
- Hány óra? - kérdezte.
- Mindjárt öt.
Az öreg erre meggyújtotta a 
gyertyát, elfújta a lámpát, és egy-
szerre ködös, borongós este lett 
körülöttük. A kis láng lassan szár-
nyra kapott, és Matula letette az 
ágyra kucsmáját. 

A kis láng erre, mintha magára 
talált volna, kinyújtózott, Matula 
keze megmozdult, mintha meg 
akarta volna simogatni, aztán 
csendesen azt mondta:

- Adjon az Isten mindenkinek bé-
kességes, szép karácsonyt! 

A két fiú némán nézte a kis lángot, 
s a fenyőszagú, árnyékos szoba 
meghatottan ölelte magába a há-
rom embert. "
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Gratulálunk a családoknak!  
Az önkormányzat képviselő-testülete továbbra is biztosítja minden család számára az egyszeri anyasági támogatást, 

melynek összege 2021. szeptember 1-től 60.000 Ft-ra emelkedett.
2017. márciustól egy Bakonycsernye címerével ellátott törölközőt is adományozunk minden újszülött számára.

Bakonycsernyei újszülöttek és szüleik 
neve, akik hozzájárulásukat 

adták az újságban való 
megjelenéshez.

Anyakönyvi hírek Pécsi Ágnes és Pécsi János gyermeke
Pécsi Kornél

Dömsödiné Takács Henriette és 
Dömsödi István gyermeke

Dömsödi Maxim

Orsós Boglárka gyermeke
Orsós Zente Tibor

Tujnerné Török Anikó és Tujner Tamás gyermeke
Tujner Dorina

Horváth Laura és Kis Csaba gyermeke
Kis Alen

Hírek a könyvtárból Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros



Télapó járta az utcákatTélapó járta az utcákat
Az önkormányzat dolgozói idén is csoki 
télapókat helyeztek el a településen. A gye-
rekek örömmel fedezték fel a figurákat rej-
tekhelyeiken. A megtalálás pillanatáról sok 
boldog fotó készült, beküldésüket ezúton is 
köszönjük szépen a szülőknek. Jövőre foly-
tatjuk!



2021. november 12-én a Családsegítő Szolgálat a Ba-
konycsernyei Általános Iskola diákjai számára  Pályao-
rientációs napot szervezett. A rendezvényen 9 szakma 
rejtelmeibe nyerhettek bepillantást a tanulók. Horváth 
Mónika a cukrászat csínjait mutatta be, Hatvani Attila 
a víz-gáz-fűtés szerelést, Kaviczki Péter a mezőgazda-
ság összetett feladatait, Kocsis  József a teológus hi-
vatás sokrétűségét, Trosztmér Orsolya a fogtechnikus 
szakmát, Zuró-Hanzli Brigitta művelődés szervezés 

feladatait, Komenda Bence a Takarékbank munkáját 
ismertette, Szabó Judit és csapata az egészségügy kü-
lönböző területeit mutatta be dióhéjban, Fráterné Gaál 
Andrea a gyógyszerész szakma mindennapjait mutatta 
meg. Köszönjük a szakma képviselőinek a színvonalas 
előadásokat! 
Köszönjük az iskola vezetőségének együttműködését, és 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának a támo-
gatását!

Sikeresen lezárult a Csernyenaptár 2022 fotópályázatunk  
szeptember-októberi köre. Szebbnél szebb fotók érkeztek te-
lepülésünkről az ősz színeiben. 
Nyertesünk Gellén Erzsébet lett, aki idén már másodszor gyűj-
tötte be a legtöbb szavazatot, ez alkalommal a  horgásztónál 
készült napfelkeltés képével. Erzsébet már másodjára lett nyer-
tes, és rendkívül önzetlenül jelezte, hogy szeretné, ha az aján-
dékot a második legtöbb szavazatot kapott kép készítőjének 

adnánk. Így az Iznaiban készült 
szőlős képével Vámosi Petra ve-
hette át az oklevelet és a fotókol-
lázs keretet a kép készítésének 
helyszínén Turi Balázs polgár-
mester úrtól. Ezúton is még egy-
szer gratulálunk Erzsébetnek és 
Petrának! Ne feledjék, a hónap 
végéig még várjuk a fotópályá-
zat utolsó körébe beérkező november-decemberi képeket az 
alábbi e-mail címre: csernyenaptar2022@gmail.com

Fotópályázat nyertese

Pályaorientációs nap az iskolában


