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Bakonycsernye is segít!
Nehéz időkben még fontosabb az 
összefogás és a szolidaritás. Ba-
konycsernye lakossága a korona-
vírus okozta világjárvány legnehe-
zebb időszakában is példaértékű 
helytállásról tett tanúbizonyságot, 
ami nagy büszkeséggel tölt el. A 
megpróbáltatásokat követően 
napjainkban ismét olyan kihívás-
sal kellett szembesülnünk, amely-
re nem voltunk felkészülve. Az 
Ukrajnában kialakult humanitári-
us katasztrófa azonnali cselekvé-
sért kiált, amelyre segítségnyújtás-
sal kell reagálni.

Ebben is élen jár településünk, 
hiszen már rögtön a krízis elején 
Császár Csaba helyi lakos vállal-
kozóktól és magánszemélyektől 
rekordgyorsasággal összegyűjtött 
adományokat leszállította a határ-
mentére, ahol sok száz menekült 
várakozott.

Véleményem szerint elhúzódó 
problémára számíthatunk, így 
már arra készülünk, hogy ne csak 
most az első időszakban, hanem 
később is tudjunk segíteni, ezért 
az összegyűjtött tárgyi felajánlá-
sok egy részét raktározzuk.

Önkormányzatunk megnyitotta 
az Ukrajnában zajló háború elől 
menekülők segítését szolgáló 
adományszámlát is, ahova ma-
gánszemélyek, vállalkozások fel-
ajánlásait várjuk. 

OTP Bank: 
11736044-15362137-10130005

Azon személyek, akik anyagi segít-
séget nem tudnak nyújtani, tárgyi 
felajánlásaikat továbbra is megte-
hetik a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat (Rákóczi út 79.) mun-
katársainál H-Cs: 8-16 óráig és P: 
8-13 óráig.

Mire is van igazából szükség?
 y takarók (tiszta, jó állapotban)

 y tartós, hosszú lejáratú száraz 
élelmiszer

 y tisztálkodáshoz használt esz-
közök

 y női higiéniás eszközök

 y csecsemők ellátásához szük-
séges eszközök (bébiétel, pe-
lenka, popsitörlő, popsikrém, 
popsikenőcs, babatisztálko-
dási szerek)

Kérjük, lehetőség szerint előre je-
lezzék érkezésüket ezeken a tele-
fonszámokon: 
06/ 20 995 5010, 
06/ 20 312 2920
Szeretnék köszönetet mondani 
azon felekezeteknek, családoknak 
is, akik saját ingatlanjaikba fogad-
tak, fogadnak be a háború borzal-
mai elől menekülőket. 

Turi Balázs
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

Egyensúlyban az infrastruktúra és közösségépítés
Idén minden idők legnagyobb költ-
ségvetéséből (1.150.188.000 Ft) 
gazdálkodik a helyi önkormányzat, 
ezért sok programot és fejlesztést 
indítanak.
Turi Balázs polgármester a telepü-
lés költségvetésének elfogadása 
után kifejtette: a büdzsé közép-
pontjában a település polgárai áll-
nak, 2022-ben ismét látványosan 
léphet előre a település, marad az 
évek óta tartó lendület, kiolvasha-
tó belőle a még élhetőbb telepü-
lés megteremtésének célja.
Köszönhetően a sikeres pályá-

zatoknak, a költségvetés 62%-
a fejlesztésre fordítódik, ilyen 
arányszám sem fordult még elő a 
település múltjában. 
Útfelújítások sora folytatódik, 
vagy kezdődik meg: a Kisgyóni 
út, valamint Kuruc és Rózsa utcák 
egy-egy szakaszának aszfaltozása 
is sor kerül. Intézményfelújítások 
közül a Rózsa utcai óvoda felújítá-
sát emelte ki.
Az egészséget mint értéket prio-
ritásként kezelik, Törő Gábor or-
szággyűlési képviselővel egyez-
tetve már készítik a település 

egyik legfontosabb projektjéhez 
az új egészségház finanszírozásá-
hoz szükséges pályázat anyagát.
A koronavírus végett két éve iga-
zán kevés közösségi programot 
tudtak megvalósítani, idén ez 
másként lesz. Újra lesz majális, fa-
lunap, a művelődési ház program-
kínálata is gazdagodik. 

Későbbiekben a költségvetésről 
itt a Rikkancs újságban, a honla-
pon, valamint a polgármester kö-
zösségi oldalán kaphatnak továb-
bi információkat.

Út a jövőbe: Pályázatok Szociális alapszolgálat 
fejlesztése

Tavalyi évben rendkívül sikeresek voltunk a pályázatok 
terén, így már az idén elindulhat több olyan beruházás, 
mely egytől egyig fontos fejlesztés. Ezekről folyamato-
san beszámolunk, hogy nyomon lehessen követni, hol 
milyen beszerzés vagy éppen építés valósul meg. Ön-
kormányzatunk az elmúlt hónapokban azon is aktívan 
dolgozott, hogy a most megjelenő kiírásokon tudjunk 
indulni. Több pályázat is benyújtásra került, melyek si-
keressége esetén az alábbi fejlesztések valósulhatnak 
majd meg:

 y Hivatal előtt központi tér kialakítása 
 y Rózsa utca 61-67 ingatlanok közötti járda felújítása
 y Rózsa utca 61 és Béke telep 1 közötti járda felújítása
 y Béke telepi klub udvar fejlesztés, melyben többek 
között 4 darab kerti kiülő, sörpad, szalonnasütő be-
szerzése szerepel

 y Rózsa utca III. szakasz szélesítése és felújítása (Ró-
zsa utca 134 és a benzinkút közötti szakasz, külön 
figyelmet fordítva a csapadékelvezetésre)

 y Köztemető ravatalozó tetőszerkezetének héjazat-
cseréje, előtető építése, belső felújítás, új kegyeleti 
hűtő beszerzése

 y Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Ró-
zsa utcai telephelyén új kerítés építése

 y Függesztett árokásó, rakodógép és tartozékainak 
beszerzése a korábban elnyert traktorhoz

Új informatikai eszközökkel gazdagodott szociális 
alapszolgálatunk. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemze-
ti Szociálpolitikai Intézet közel 600 ezer Ft értékű 
támogatásnak köszönhetően egy új notebook és 
egy új multifunkciós nyomtató segíti a szociális 
alapszolgálat dolgozóinak munkáját.
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Néhány héten belül befejezzük a Kuruc utcát
Évek óta próbáljuk lépésről lépés-
re fejleszteni közúthálózatunkat. 
Ezt többnyire akkor tudjuk meg-
tenni, amikor plusz forrást tudunk 
behozni, hiszen a lehetőségeink 
végesek. Önerőből szinte nem is, 
és pályázatok segítségével is van, 
hogy csak kis lépésekben tudunk 
haladni. Ezért van az, hogy egy-  
egy utcával csak több nekifutásra 
készülünk el.
A legjobb példája ennek a Kuruc 
utca, Békasor, vagy ahogy töb-
ben ma hívják „Csernye panorá-
ma utcája”:

 yMár 2017 ben elkezdtük a fel-
újítást, akkor önerőből a Posta 
felőli bejárati részt renováltuk 
7.000.000 Ft értékben 

 y 2020-ban a benzinkút irányából 
elindulva a Magyar Falu prog-
ram 30.000.000 Ft értékű támo-
gatásával újra aszfaltoztuk az ut-
ca felét.

 y 2021-ben 20.000.000 Ft-ot nyer-
tünk el a Belügyminisztériumtól 
a maradék szakasz felújítására.    
Ehhez a képviselő-testületünk 
9.000.000 Ft önerőt kellett hogy 
biztosítson, így tudjuk most a ta-
vasz folyamán befejezni a teljes 
utcát.

Örvendetes tény az, hogy egy elég 
hosszú szakaszon a Fejérvíz Zrt. ki-
cserélte a vízvezetékrendszert, így 
reményeink szerint elejét tudták 
venni az elmúlt időszakban gyak-
ran előforduló csőtöréseknek.

Összegezve elmondható, hogy 
türelemmel, kitartó munkával ha-
marosan eljutunk oda, hogy egy 
modern, ennek az évszázadnak 
minden szempontból megfelelő 
közlekedési felületet tudnak hasz-
nálni az ott lakók.

Rózsa utca fejlesztései 
több szakaszban

Településünk leghosszabb, ezáltal 
legtöbb lakóingatlannal rendelke-
ző önkormányzati fenntartású ut-
cájának fejlesztését kezdtük meg 
kisebb-nagyobb lépésekben az el-
múlt években. 

Első lépésben a Túrától az orvosi 
rendelő kereszteződéséig meg-
szélesítettük az utat, majd gyalo-
gosjárdát építettünk egészen az 
óvodáig majd ugyancsak járdafel-
újítást hajtottunk végre a Mónika 
ABC-től a falu központ irányába 
több mint 550 m hosszban. 

A tavalyi évben megszélesítet-
tük az utat az orvosi rendelőtől 
ugyancsak 550 méter hosszban 
és új aszfaltburkolattal láttuk el ezt 
a szakaszt.

Nyertes pályázatainknak köszön-
hetően a jövőben tovább fej-
lődhet az utca. Jelenleg a kiviteli 
tervek elkészítésén dolgoznak a 
tervezők, majd a közbeszerzést 
követően várhatóan az év végén 

megkezdődhet a kivitelezés a Ró-
zsa utca 94/A-134 házszámok kö-
zött. Először az árkok profilozását, 
kapubejárók alatti gyűrűk szintre 
helyezését és a bejárók helyreállí-
tását készítettjük el. 
A 143 házszámtól az 1178 hrsz-ig 
helyreállítását vápás út kialakítás-
sal végeztetjük el. Ezt követően 
a Rózsa utca 98-134 ingatlanok 
között az út szélesítésére kerül 
majd sor.

Önkormányzatunknak feltett szán-
déka, hogy ezen szakaszon is új 
aszfaltborítást kapjon az út.

A Rózsa utca felújítása azonban 
még így sem ér a végére, hiszen 
a benzinkúttól az előbb említett 
szakaszig még akad tenni való. 

Ezen szakasz felújítására Önkor-
mányzatunk az elmúlt hónapban 
pályázatot nyújtott be. 
Bízunk benne, hogy hamarosan 
pozitív bírálatról tájékoztathatjuk 
a lakosságot. 

Magyar 
Kultúra Napja

Január 22-én a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából köszöntötte 
polgármester úr Turjákné Szen-
tesi Ilonát és Valásekné Kaszner 
Tímeát. 
Köszönjük lelkiismeretes munká-
jukat!
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Az 1960-as években épült egyko-
ri bányaút, napjainkban népszerű 
turistaút sajnos rendkívül kátyús. 
Önkormányzatunk élve a külte-
rületi utakra kiírt pályázati lehető-
séggel, új aszfaltburkolattal látja 
el.  A településünket és Balinkát 
érintő beruházásról tartottunk saj-
tótájékoztatót a helyszínen janu-
ár 13-án, melyen részt vett Törő 
Gábor országgyűlési képviselő, 
Wéninger László Balinka község 
polgármestere, valamint a VADEX 
Mezőföldi Zrt. vezérigazgatója 
Majoros Gábor. 
Közel 2,5 kilométer hosszú út, 
több mint 210 millió forintból 
újul meg. A szükséges önrész fe-
lét mintegy 6.5 millió forintot a 
VADEX Zrt. vállalta, a fennmaradó 

összeget felezi településünk Balin-
kával. Fontos kiemelni, hogy nem-
csak aszfaltozási munkák lesznek, 
hanem a csapadékelvezetés prob-
léma körét is kezeli a projekt, így 
az árok is profilozva lesz.
Majoros Gábor további örömhírt 
is bejelentett, terveik között szere-
pel a kulcsos ház és környezeté-
nek felújítása, mintegy egymilliárd 
forintos beruházással modernizál-
ják, és kempinget létesítenek az 
Országos Kéktúra útvonal mellett, 
tovább fokozva térségünk turiszti-
kai vonzerejét.
A VADEX Zrt. ezt a beruházást 
több lépcsőben tervezi megva-
lósítani. Az első a rossz épületek 
elbontása és a közművek helyreál-
lításából áll majd. Addig elkészül-

het az út is, hiszen, ha minden a 
tervek szerint alakul, nyáron meg-
kezdődhetnek a kivitelezési mun-
kálatok.

Megújult a védőnői szolgálat

A Magyar Falu Programban orvosi eszközök beszerzésére 
adott be pályázatot önkormányzatunk még 2021-ben. 
Akkor közel 2 millió forintos támogatásban részesült telepü-
lésünk. Az összegből, túl az orvosi műszereken a védőnői 
szolgálat fejlesztéséhez is vásároltunk eszközöket. Többek 
között egy Doppler CMS magzati szívhanghallgatóval, egy 
vércukor- és egy vérnyomásmérővel lett gazdagabb a köz-
ség, és vele a lakosság. Emellett az oltóanyag tárolására szol-
gáló hűtőt és műszerasztalt is vásárolt az önkormányzat, és 
kicseréltük a bútorzatot is. A képviselő-testület még decem-
berben hónapban a sajt költségvetésből a tartalékkeret ter-
hére döntött úgy, hogy új járólappal látja el a szolgálat ösz-
szes helységét, valamint teljes körű festésre is csoportosított 
át pénzösszeget. Így immáron valóban megújult környezet 
fogadja a kismamákat.

Óvoda felújítás
Még a nyár folyamán el fog készülni a Ró-
zsa utcai óvodaépületen a héjazatcsere az 
új csoportszoba kialakítás, valamint új kerí-
tést is fogunk építeni.
Már a közelmúltban is komoly forrásokat 
fordítottunk az óvodaépületünk fejleszté-
sére. Az intézmény udvarára háromtornyú 
játszóvárat építettünk, füvesítettünk, terepet 
rendeztünk.
Belső átalakításként mini bölcsődet alakítot-
tunk ki, valamint energiafejlesztésen is át-
esett az épület. 
Akkor nem állt módunkban a régi palatetőt 
lecserélni, sem a régi elavult kerítés helyett 
újat építeni. Még december végén „kará-
csonyi ajándékként” kaptuk az értesítést, 
hogy Magyar Falu program keretében mint-
egy 49.000.000 Ft értékben ezen hiányos-
ságokat orvosolni tudjuk. Ebből a forrásból 
felmerült igényeknek megfelelően új cso-
portszobát is kialakítunk.
Képviselő-testület hamarosan kiválasztja a 
kivitelezőt, és ha minden a tervek szerint 
halad, akkor a nyári szünet alatt elkészülünk 
a beruházással, és egy sokkal szebb, prakti-
kusabb épület várja vissza a gyermekeket.

Felújításra kerül a Kisgyóni út
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Záportározó és 
gát ünnepélyes 

átadója
Régóta dédelgetett álom vált valóra 
nagyközségünkben, ahol évtizedek 
óta hatalmas károkat okoznak a fel-
színi vizek. Elkészült a József Attila 
valamint a Táncsics utcai ingatla-
nok védelmét szolgáló a záportá-
rozó, melynek ünnepélyes átadója 
február 9-én volt. Az ünnepségen, 
a nagyszámú helyi érdeklődőn túl,  
részt vett Törő Gábor országgyűlé-
si képviselő, Dr. Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és 
Dr. Csonki István a Közép-Dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság igazgatója 
is. Verseket szavalt Hagymási Krisz-
ta, valamint zenei aláfestéssel köz-
reműködött Horváth László.
Polgármester úr beszédében el-

mondta, hogy 360 millió forintot 
nyert településünk, melyből 320 
millió Ft ment tényleges fizikai fel-
használásra. Önkormányzatunk 6,9 
millió forint önrészt vállalt, melyből 
nemcsak ez az impozáns, 200 mé-
teres gát épült meg, hanem a zsilip-
torony és a gát alatt egy két méter 
átmérőjű áteresz is. Közel 20 ezer 
köbméter föld került megmozga-
tásra, emellett 2,6 kilométer hosz-
szan vízrendezés is történt, melyből 
460 méter burkolt elemekkel való-
sult meg. Nagyon fontos része a 
projektnek, hogy a Szápárra vezető 
út részét képező híd alatti mederfe-
neket lejjebb tették, így nem fog fel-
torlódni a víz a hídnál, ahogy koráb-
ban annyiszor. Mivel a Súri vízfolyás 
a település belterületi szakaszán be-
letorkollik a Gajába, így a település 
alsó fele is védve lesz. Törő Gábor 
országgyűlési képviselő köszöntő-
jében hangsúlyozta: Lesz folytatás, 

mert a veszélyt is hordozó felszíni 
vizek további 13 településen okoz-
hatnak gondot, egészen Székesfe-
hérvárig. 
Erre a folytatásra utalva Molnár 
Krisztián megyei elnök elmond-
ta: Tavaly novemberben döntöttek 
úgy, hogy a Rózsa utca védelme ér-
dekében egy újabb 200 millió forin-
tos támogatást kap a nagyközség.

Fotópályázat nyertese
Elérkezett az utolsó fejezet a Csernyenaptár fotópályázatun-
kon, és eredményt hirdettünk a november - december hónap-
ban beküldött képek között. 
Ismét szebbnél szebb fotók érkeztek településünkről a tél szí-
neiben. 
Nyertesünk Kaviczkiné Oravecz Erika lett, aki a havazást ki-
használva az Iznai szőlőhegyben készített napsütötte havas táj 
fotójával  kapta a legtöbb szavazatot 
Ezúton is még egyszer Gratulálunk Erikának! 

Pingpongozási lehetőség 
a Béketelepi Klubban

Január 27-én megnyitottuk a ping-
pong termet a Béketelepi klubban. 
Minden héten szerda és szombat 
délutánonként nyitva tartunk, elő-
zetes igény lejelentés alapján. 
Kérjük a jelentkezőket, hogy a 
részletek végett keressék a Ba-
konycsernyei Bányász Sport Egye-
sületet.
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Iskolánkban az elmúlt időszakban 
a járványügyi helyzet ellenére is 
aktívan folyt a munka. Decem-
berben a Negyedév Diákja díjat 
Lovasi Sára és Balogh Brigitta ve-
hetett át. Remekül sikerült az is-
kolai télapózás, nagyon örültek a 
gyerekek az iskolai Télapónak és 
a Művelődési Házban is jól érez-
ték magukat, köszönjük Icu néni-
nek. A decemberi szombati köte-
lező munkanapon programokkal 
készültünk a gyerekeknek. Az 
Adventi Teaház nagyon élveze-
tes volt, köszönet a szervezésért 
Melinda néninek. A szünet előtti 
utolsó napon a tornateremben kis 
karácsonyi hangulatot varázsolt 
nekünk Laci bácsi és Vali néniék 
műsora. Turi Balázs polgármes-
ter úr közreműködésével a Ter-
mesz-2002 Kft. vezetője Stumpf 
Katalin kettőszázezer forintot 
ajánlott fel alapítványunknak, 
amit az udvarunk rendezésére 
szeretnénk felhasználni. A januá-
ri kezdéskor mindenki felvehette 

a munkát nagy megkönnyebbü-
lésünkre. A LEP  program kereté-
ben számtalan előadást tekintet-
tek meg tanulóink. A hatodikosok 
a Fővárosi Nagycirkuszban jár-
tak, 2. osztályosainkhoz az isko-
lába jött előadó, a 8. osztály pe-
dig színházban volt Budapesten.  
Nagyszerű eredményt értek el az 
I. korcsoportos kislányok grund-
birkózásban. Mezőfalván az or-
szágos elődöntő megnyerésével 
bejutottak az országos döntőbe, 
amit Budapesten rendeztek meg , 
s csapatunk a 12 csapatos döntő-
ben a 8. helyet szerezte meg. Gra-
tulálok mindenkinek! 
Nyolcadikos tanulóink megírták 
a központi felvételit, aminek az 
eredményeivel a szaktanárok elé-

gedettek voltak. Iskolánk felvételi 
átlaga 52,1 pont, ami jobb az or-
szágos átlagnál (47,2).
Iskolánk félévi tanulmányi átlaga: 
4,16, ami nagyon szép eredmény, 
azonban néhány tanuló nem tud-
ta teljesíteni a félévi követelmé-
nyeket, s bízunk benne, hogy a 
második félévben nekik is sikerül-
ni fog. A járványhelyzet miatt na-
gyon magas a hiányzási átlagunk, 
de ez a jelen helyzetben érthető.
Megrendeztük februárban a farsan-
got osztálykeretben, amin a gyere-
kek nagyon jól érezték magukat.
Mindenkinek jó egészséget és 
eredményes második félévet kívá-
nunk!

Bihari Róbert
intézményvezető

Általános Iskola

Bakonycsernyei

A

Csernyenaptár 
2022

Tavaly január elején kértük meg 
lakóinkat, hogy közösen készít-
sük el Csernye képes naptárának 
anyagát.
A felhívás első napjaitól érzékel-
hető volt a lelkesedés, a tevékeny 
részvétel. Érkeztek a szebbnél 
szebb fotók, melyek évszakon-
ként kerültek besorolásra, majd 
2-2 hónap bontásban közönség-

díj szavazásra lettek bocsájtva.
A sok száz fotóból igazán nehéz 
volt kiválasztani azokat, amik vé-
gül bekerültek a naptárba.
Szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy immáron 400 család lakását 
díszíti a 2022-es Csernyenaptár. 

A legszebb fényképekből állan-
dó kiállítást hoztunk létre, me-
lyek az önkormányzati hivatal fa-
lait díszítik.  
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Magyar Kultúra Napja 2022.
„A hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása.” Ben-
sőséges, családias légkörben ün-
nepeltük a Magyar Kultúra Napját. 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtá-
ros ismertetőjét követően Holdviola 
Néptánccsoportunk növendékei mu-
tatkoztak be Hagymási Kriszta men-
tor közreműködésével. Kiállításunk 
tárlatában megjelentek a november 
hónapban indult „Tudásunkkal ké-
zenfogva a közösségekért” hagyo-
mányőrző hímző csoportunk eddig 
elkészült csodálatos portékái is. Az 
ünnep fényét emelte, hogy a Szel-

lemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékébe felkerült Békés megyei 
szűcshímzéssel készült zsebkendőt 
és díszpárnát mutathattuk be. Ha-
gyományőrző programjainkból nem 
hiányozhatott a magyar kultúra fon-
tos eseményeinek felelevenítése 
sem, mely totó formájában mérte 

kedves vendégeink ismeretanyagát. 
Nagyon jó hangulatban zajlott a ki-
töltés, az értékelés. Az est zárásaként 
Krisztának köszönhetően a farsan-
gi időszak elmaradhatatlan ételével, 
a farsangi fánkkal kínáltuk kedves 
vendégeinket. Mi, településünk kö-
zösségi színterében nemcsak január 
22én, hanem az év minden napján 
igyekszünk a magyar kultúra kin-
cseit őrizni, tovább örökíteni. Kicsik 
és nagyok, fiatalok és idősek segítik 
kulturális, hagyománytisztelő-, őrző 
munkánkat. Hálás köszönet Minden-
kinek, aki ebben segítséget nyújt szá-
munkra!! Isten éltessen Magyar Kul-
túra!

Jóga Klub kicsit másként... 
Mi már megtanultunk az elmúlt idő-
szakban, minden helyzethez alkal-
mazkodni! 
A veszélyhelyzetben szünetet kellett 
tartanunk, online, otthon gyakorol-
tunk. A jelenlegi helyzet is majdnem 
hasonló, az oktatónk egyéb okok mi-
att nem tud személyes foglalkozást 
tartani, így ismét a virtuális térbe ra-
gadtunk... Vagyis, csak Gábor! Mi, a 
csoport kemény magja minden hét-
főn 17.00 órai kezdettel összejövünk, 
megtartjuk az együtt gyakorlás, a 
személyes találkozás lehetőségét. 
Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, 
keress bizalommal, szeretettel vá-
runk! Bővebb információ a művelő-
désszervezőtől kapható! 

Ha sajog, ha fáj, ne sokat vacilálj, 
csatlakozz hozzánk! 
Remélhetőleg a Rikkancs újság meg-
jelenésének idejében már ismét ok-
tatónkkal személyes, jelenléti kap-
csolatban tartjuk a gyakorlásokat! 
Ha szeretnél csatlakozni szeretettel 
várunk!

„Itt a farsang, áll a bál” ..., 
Dream Team táncfoglalkozás Masz-
kabál!   Jelmezben jöttünk, farsangot 
így köszöntöttük.  Természetesen a 
farsangi időszakban a Művelődési 
Ház tánccsoportjának növendékei 
sem maradhattak ki a jelmezes, far-
sangi mulatságból. Készültek az új 
jelmezes koreók, melyről a közössé-
gi oldalon látható egy rövidke videó!

2021. novemberében indult a Nem-
zeti Művelődési Intézet – „Tudásunk-
kal kézenfogva a közösségekért” 
felhívására Hímző szakkörünk, mely-
nek során az idei évben a szakkör 
tagok: - Hagymási Kriszta, Palikné 
Siffel Julianna, Nagyné Rácz Mária, 
Hanzli Istvánné Katika és Kolozsvári 
Ildikó -, hetente, szerdai napokon is-
merkednek és sajátítják el a hímzés 
fortélyait. Szebbnél szebb alkotások 
kerülnek ki hétről hétre a szorgos ke-
zek alól.  Betekintést nyertünk már a 
Békés Megyei Szűcshímzés, az Oros-

házi gyapjúhímzés, a szálánvarrott 
keresztszemes, a Dél-alföldi hímzés 
újszerű színállásban, váltogatott la-
posöltés vagy tört öltés, leöltött ha-
mis laposöltés rejtelmeibe. A 20 alka-
lomból álló szakkör zárókiállításának 
megnyitója 2022. április 12-én 17.00 
órai kezdettel kerül megrendezésre 
a Művelődési Ház nagytermében. A 
rendezvényről bővebb információ a 
közösségi oldalon olvasható majd.

Művelődési Ház híreiTurjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező
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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.

Anyakönyvi hírek
Bakonycsernyei újszülöttek és szüleik neve, akik hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez.

Puchinger-Kiss Vivien és 
Puchinger Barnabás gyermeke

Puchinger Kiara

Tarkovács Sudit Boglárka és 
Tarkovács Gergő József gyermeke

Tarkovács Boglárka

Kedves Könyvtár Kedvelők és 
Látogatók!

A tavasz küszöbén változatlan 
nyitvatartással és szeretettel vá-
rom Önöket folyamatosan fris-
sülő könyvállományunkkal, in-
gyen elvihető kötetekkel, és a 
Covid-helyzet enyhülésével talán 
bátrabban szervezett rendezvé-
nyekkel szolgálhatok az érdeklő-
dő közönségnek. 

A szép új tavasz közeledtével nem-
rég elhunyt, százéves kertészünk, 
Bálint gazda szépen gondozott 
biográfiáját ajánlom, elsősorban 

a kertbarátoknak, de mindazok-
nak, akik kíváncsiak egy bölcs, so-
kat megélt öregember széleskörű 
élettapasztalataira. 

A gyerekeknek pedig Kormos Ist-
ván üzeni a Kerek esztendő c. kö-
tetéből:

„Zöld ruhás kislány Március-

   ne állj meg kislány, futva fuss!

   Aranykaput nyiss, édesem!

   Füttyöt fuvints a réteken!”

Gyertek, gyerekek olvasni, tanul-
ni, mesélni!

Hírek a könyvtárból Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

A magyar szabadság ünnepe
Az 1848 -as forradalom jogokat teremtett, szabadságot és méltóságot.
Általa teremtődött meg a modern polgári parlamentáris Magyarország. 

Március 15-e büszkévé tesz, mert az általa nyert szabadság 
megszülte a nemzetünket, mert hősei szerethetők, akik ma is közel vannak hozzánk.

Emlékezzünk rájuk!
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Választások 2022. 04. 03.
Tisztelt Választópolgárok!

Mint köztudott, 2022. április 3-án kerül lebonyolítás-
ra az országgyűlési képviselők megválasztása, illetve 
az országos népszavazás az alábbi kérdésekben:

 y  Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek 
köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása 
nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglal-
kozást tartsanak?

 y  Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek szá-
mára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítse-
nek?

 y  Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek 
fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartal-
makat korlátozás nélkül mutassanak be?

 y  Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a 
nem megváltoztatását bemutató médiatartalma-
kat jelenítsenek meg?

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes vá-
lasztópolgár több mint fele érvényesen szavazott, 
és eredményes, ha az érvényesen szavazó választó-
polgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre 
azonos választ adott.

Az országgyűlési választások szabályai változatla-
nok, Magyarország Országgyűlése 199 képviselőből 
áll, melyből 106 főt egyéni választókerületi rendszer-
ből, 93 főt pedig listáról (pártlista, vagy nemzetiségi 
listáról) kerül megválasztásra. 

Ki és hogyan választhat?
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gár mind az egyéni választókerületi jelöltre, mind a 
pártlistára leadhatja szavazatát. 

Magyarországi lakcímmel rendelkező, de a névjegy-
zéken nemzetiségi választópolgárként szereplő az 
egyéni választókerületi jelöltre, illetve nemzetiségi 
listára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. 
Tehát nagyon fontos, hogy mind két listára NEM 
szavazhat. 

A magyarországi lakcímmel NEM rendelkező válasz-
tópolgár kizárólag egy pártlistára szavazhat. 

Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg települések 
Helyi Választási Irodája az alábbi címen érhető el:
Helyi Választási Iroda
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Tel: 20/ 280-8592,  22/413-001
e-mail:pm.bakonycsernye@morterseg.hu
Vezetője: Fidrich Tamásné
Tagjai:
Szabó József jogi helyettes
Kovácsi Klaudia és Szolnok Szabina informatikai  
helyettes

A szavazókörök címe továbbra is változatlan:

I. szavazókör: Bakonycsernyei Általános Iskola  
(Bakonycsernye, Rákóczi út 37.)

II. szavazókör: Művelődési Ház és Könyvtár  
(Bakonycsernye, Rákóczi út 78.)

III. szavazókör: Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde  
(Bakonycsernye, Rózsa utca 67. A épület.

Mozgóurna iránti igényt 
 y levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül 
2022. március 30-án 16 óráig

 y személyesen 2022. április 1-én 16 óráig a Helyi 
Választási Irodánál

 y ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás 
napján 12 óráig

 y a lakcím szerint illetékes Szavazatszámláló Bizott-
ságnál meghatalmazott útján vagy meghatalmazás 
nélküli kézbesítéssel a szavazás napján 16 óráig. 

Ha mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben 
kíván szavazni, a korábbi kérelem visszavonására 
2022. április 1-én 16 óráig van lehetőség. 

A kérelemben meg kell jelölni a mozgóurna igény-
lés okát, valamint azt a címet, ahova a mozgóurnát 
kéri, ha nem a lakcímén tartózkodik. Amennyiben a 
tartózkodási helye a lakcíme szerinti szavazókörön 
kívül esik, úgy átjelentkezését is kérni kell. 

Járványügyi szabályok!
A karanténban lévő választópolgár is élhet szavaza-
ti jogával, tehát kérheti lakcímére a mozgóurnát. A 
szavazóhelységben a választás napján aktuális járvá-
nyügyi szabályok az irányadóak. 



A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket az alábbi 
módon lehet benyújtani:

 y  személyesen a helyi választási irodához
 y  levélben (postán, futárral, rokonnal, ismerőssel, 
KIZÁRÓLAG ZÁRT BORÍTÉKBAN) a helyi vá-
lasztási irodához 

 y  elektronikus azonosítást követően elektroniku-
san (valasztas.hu, mo.hu, epapír avdh-s azonosí-
tással)

 y  elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 
(valasztas.hu, mo.hu, epapír)

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekben fontos, 
hogy a személyes adatok pontosan szerepeljenek:
- választópolgár neve, születési neve, születési helye, 
személyi azonosítója. 

Nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek-
nél értelemszerűen a nemzetiség megnevezését is 
tartalmaznia kell a kérelemnek.

Átjelentkezés!

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a 
szavazás napján Magyarország területén, de a lakcí-
métől eltérő helyen tartózkodik. 
A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat érvényes-
nek kell tekinteni, azaz, ha a személyi igazolvány, ve-
zetői engedély illetve útlevél érvényességi ideje 2020. 
március 11-ét követően járt le, akkor azokat a bizott-
ság elfogadja, viszont 2020. március 11. előtt lejárt 
érvényességű okmányokkal szavazni nem lehetséges.

Fidrich Tamásné
jegyző

…SOKADSZOR  A TŰZGYÚJTÁ-
SI TILALOMRÓL!

Szinte minden Rikkancs számban 
írni kell a nyílt téri tűzgyújtásról, és 
még is sokan megszegik a szabá-
lyokat. Nagyon fontos hogy be-
tartsuk, hiszen a magas büntetés 
mellett a levegő minőségének vé-
delme is egyre fontosabb ténye-
ző.

De nézzük a szabályokat. 
Külön kell választanunk kül- és bel-
területi tűzgyújtási szabályokat. A 
hatályos jogszabályok értelmé-
ben BELTERÜLETEN AZ EGÉSZ 
ORSZÁG TERÜLETÉN TILOS A 
TŰZGYÚJTÁS, KIVÉVE, HA AZ 
ÖNKORMÁNYZAT HELYI REN-
DELETÉBEN EZT MEGENGEDI.

Bakonycsernye Önkormányzata 
meghozta „megengedő” rendele-
tét, ami szerint az alábbiak szerint 
lehet tüzet gyújtani:

Február 1-től május 15-ig vasár-
nap és ünnepnapok kivételével 
lehet avart és kerti hulladékot 
égetni, majd egész nyáron TILOS! 
Szeptember 1-től november 30-ig 
ismét lehet, majd február 1-ig TI-
LOS. 

Természetesen, amikor országo-
san elrendelik a tűzgyújtási tilal-
mat, akkor ezekben a „megenge-
dett” időszakokban sem szabad 
tüzet gyújtani. 

A tűzgyújtási tilalomról a médiá-
ban, illetve az erdotuz.hu vagy a 
katasztrofavedelem.hu honlapon 
kaphatunk aktuális információt. 

Fontos, hogy a Kormány 2021. 
őszén megalkotta jogszabályát, 
mely szerint az önkormányza-
tok sem adhatnak engedményt 
a tűzgyújtásra. Ez a jogszabály a 
veszélyhelyzet kihirdetése miatt 
nem lépett hatályba. 

Viszont a veszélyhelyzet megszű-
nését követően a jogszabály ha-
tályba lép, így az önkormányzati 
rendeletek megszűnnek, tehát a 
belterületi tűzgyújtás lehetősé-
ge megszűnik, égetni egész év-
ben TILOS lesz.  

Tehát, ha a veszélyhelyzet szep-
tember 1 előtt megszűnik, akkor 
hiába van az önkormányzatnak 
„megengedő” rendelete, az ha-
tályát veszti és TILOSSÁ válik az 
égetés.

Külterületre az önkormányzat ren-
delete nem terjed ki, ott minden 
esetben az országos tűzgyújtási 
szabályokat kell alkalmazni.

A kerti grillezések továbbra is 
megtarthatók kellő odafigyeléssel 
és óvatossággal. 

Fidrich Tamásné
jegyző

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM


