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Szeretettel köszöntünk
minden tanárt, tanítót,
óvodapedagógust, nevelôt

PEDAGÓGUSNAP
alkalmából!

XIV. évfolyam 2. szám

2022. május

„Mindenki, aki
visszagondol saját
oktatására, tanárokra
emlékszik, nem
módszerekre vagy
technikákra.
A tanár a szíve
az oktatásnak.”
(Sidney Hook)

Csernyeiek Családi Majálisa a Sportpályán
Rendezvény mottója: Egy csodás nap, a boldog gyermekarcok margójára!
Április 30-án közösségformáló
rendezvényre hívtuk a település apraját-nagyját. A májusfa
árnyékában, a hagyományokhoz híven főzőpartit, kispályás
villámtornát szerveztünk.
Nagy örömünkre a főzőpartira
12 csapat csatlakozott. A gyermekek számára maradandó
élményt tudtunk nyújtani az
ingyenes légvárvilág park nyújtotta ugráló várak, a buborékfoci, az arcfestés, a lufihajtogatás során. Erről nem más, mint
a boldog gyermekarcok adtak
visszacsatolást. Az ifjúság számára ingyenes dodgemezési
lehetőséget biztosítottunk.
2 év kihagyás után ismét együtt
tölthettünk egy szuper napot.
Köszönjük szépen Csernyeiek,
hogy velünk voltatok!
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Ö N K O R M Á N Y Z AT I

HÍREK

Tájékoztató a 2022. évi országgyűlési választások
bakonycsernyei eredményeiről
2022. április 3-án lezajlott hazánkban az országgyű- EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI EREDMÉNYEK
lési választást.
Szeretnénk tájékoztatást nyújtani, hogyan alakultak Bakonycsernye, 001. számú szavazókör
a számok településünkön az országos listás és az
Választópolgárok száma: 784 fő
egyéni választókerületi szavazáson.
Megjelentek száma: 537 fő
ORSZÁGOS LISTÁS EREDMÉNYEK
Részvételi arány: 70,29 %.
Listára leadott érvényes szavazatok száma: 531 db

Bakonycsernye, 001. számú szavazókör

Választópolgárok száma: 784 fő
Megjelentek száma: 537 fő
Részvételi arány: 70,29 %.
Listára leadott érvényes szavazatok száma: 532 db

Bakonycsernye, 002. számú szavazókör
Választópolgárok száma: 861 fő
Megjelentek száma: 631 fő
Részvételi arány: 73,29 %.
Listára leadott érvényes szavazatok száma: 627 db

Bakonycsernye, 003. számú szavazókör
Választópolgárok száma: 837 fő
Megjelentek száma: 600 fő
Részvételi arány: 71,68 %.
Listára leadott érvényes szavazatok száma: 597 db
A három szavazókörben összesen 1768 fő vett
részt a szavazáson, ebből 1756 db az érvényes
szavazatok száma.
Jelölő szervezet		
Fidesz KDNP
DK–JOBBIK–LMP–MSZP–
MOMENTUM–PÁRBESZÉD
MI HAZÁNK
MKKP
MEMO
NORMÁLIS PÁRT
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNK.
MNOÖ

Szavazatok száma
1085 (61,78%)
398 (22,66 %)
173 (9,85%)
47 (2,67%)
18 (1,02 %)
9 (0,51%)
25 (1,42%)
1 (0,05%)

Bakonycsernye, 002. számú szavazókör
Választópolgárok száma: 861 fő
Megjelentek száma: 631 fő
Részvételi arány: 73,29 %.
Listára leadott érvényes szavazatok száma: 625 db

Bakonycsernye, 003. számú szavazókör
Választópolgárok száma: 837 fő
Megjelentek száma: 600 fő
Részvételi arány: 71,68 %.
Listára leadott érvényes szavazatok száma: 598 db
A három szavazókörben összesen 1768 fő vett részt
a szavazáson, ebből 1754 db az érvényes szavazatok száma.
Jelölt

Szavazatok száma

Törő Gábor FIDESZ KDNP
1158 (66,02%)
Fazakas Attila DK-JOBBIK-MOMENTUMMSZP-PÁRBESZÉD
380 (21,6%)
Schmidt Roland
MI HAZÁNK
145 (8,2%)
Dr. Varga Eszter
MKKP
39 (2,22%)
NORMÁLIS PÁRT 20 (1,14%)
Fogarasi Márta
Huszti Mária Rozália MEMO
10 (0,57%)
Veres Péter
MUNKÁSPÁRT
2 (0,11%)
A Fejér, 02. számú OEVK választási körzetben ismételten Törő Gábor úr kezdte meg országgyűlési képviselői munkáját.
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Csendvédelmi szabályok!

a közterületi alkoholfogyasztás és abból származó
közterületi szennyezés jelentősen eltorzítja, így a
képviselő-testület május végi ülésén tárgyalja a közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmát, azaz utcán, járdán, parkolóban és egyéb közterületen, mint
pld. vendéglátó egység, trafik előtti területen bárminemű alkohol fogyasztása tilos. A megvásárolt alkoholt a vendéglátó egységben, vagy annak udvarán
lehet elfogyasztani, vagy ha az nem lehetséges, akkor a megvásárolt terméket haza kell vinni és magánterületen lehet elfogyasztani.

A jó idő beköszöntével egyre többet tartózkodunk
az udvaron, a kertekben. Hogy mindenki élvezhesse
a csendes környezetet, de a falusi léttel együtt járó
feladatokat is el tudja végezni, önkormányzati rendeletben került leszabályozásra, hogy mikor engedélyezett és mikor tilos a zajjal járó tevékenység.
A lakóterületi övezetben lévő ingatlanon a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal, zajkibocsátással járó felújítási, karbantartási jellegű tevékenység vasárnap és munkaszüneti napon 8.00 és
12.00 óra között végezhető. Tehát vasárnap és ün- Az alkoholfogyasztás tilalmának szabályait megnepnapokon délután TILOS a fűnyírás, fűrészelés, sértő személyek pénzbírsággal súlyhatóak!
kopácsolás és egyéb zajjal járó tevékenység.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy
Belterületi ingatlanon tüzet gyújtani hétköz- az ingatlana előtt húzódó árok vagy egyéb közterület tisztántartásáról, annak gaz és gyommentesíben és hétvégén egyaránt TILOS!
téséről kötelessége gondoskodni függetlenül attól,
Mind a tűzgyújtást, mind a csendvédelmi szabályok hogy használja-e az ingatlant (üresen áll) vagy sem.
betartását hivatalunk a hétvége folyamán is szúró- Amennyiben nem a tulajdonos, hanem egyéb jogcípróba szerűen ellenőrzi, és azok megszegése esetén men más személy használja, úgy a használó kötelezettsége ezen feladatok elvégzése.
pénzbírság kiszabására kerül sor.
Fidrich Tamásné
jegyző

Közterületen történő alkoholfogyasztás TILALMA!
Településünk szépen fejlődő, kellemes környezetét

Pályázati hírek
VADKERÍTÉSSEL ÓVJÁK
A SZŐLŐSGAZDÁK MUNKÁJÁT
Településünkön még mindig legalább 200 pince
üzemel, ezek nagy része az Iznai dűlőben található.
A szőlősgazdák többször jelezték önkormányzatunk
felé, hogy a szőlők és gyümölcsfák hajtásait, terméseit
gyakran pusztítják a vadak,
ezért pályázatot nyújtottunk
be kerítés építésére az Iznai
dűlők északi és nyugati részének védelmében. A közel
16 millió Ft-os támogatásnak
köszönhetően a napokban
megkezdődhetett az 1680
méter hosszú kerítés építése.
A kerítésen a Dózsa utca és
a Kossuth utca felől lesznek

nyílások, ahol a közlekedés biztosítva lesz. A nyílásoknál vadriasztók lesznek elhelyezve, hogy az állatokat ott se tudjanak a szőlőskertbe bejutni.
Önkormányzatunk célja, hogy az egész terület elkerítését megoldja, valamint egyéb infrastrukturális
fejlesztéseket hajtson végre, ezért további pályázati
lehetőségeket keresünk.
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EGY KÖZÖS ÁLOM
MEGVALÓSÍTÁSA
KEZDŐDHET MEG

Januárban pályázatot nyújtottunk be Fő tér kialakítására,
mely a tervezett Egészségház és a
hivatal közös tereként funkcionálA két évvel ezelőtt elfogadott fej- na. Örömmel értesültünk, hogy a
lesztési stratégia első és egyben pályázat 200 280 118 Ft támogalegfontosabb pontjaként egy mo- tásban részesült, így hamarosan
dern, a mai kor igényeinek megfe- megkezdődhet a beruházás.
lelő egészségház megépítése sze- A pályázatnak köszönhetően a főrepel.
terén, fedett-nyitott árkádok és a
Az álom megvalósításához szükséges első lépéseket megtettük.

kerékpártárolók és számtalan növények és díszfák kerülnek beépítésre, beültetésre.
A közösségi téren túl a leendő
egészségügyi épület megközelítését szolgáló út és parkoló kialakítására is sor kerül majd.

Bízunk benne, hogy a régi álom,
hamarosan valóssággá válik. Az
Egészségház építésére a pályázat
díszmedence mellett, okos padok, benyújtásra került, reméljük hamaszelektív hulladékgyűjtő edények, rosan jó hírekkel szolgálhatunk.

JÓ HÍR A RÓZSA UTCA
LAKÓINAK
A Magyar Falu Program legutóbbi pályázatán
44.999.880 Ft támogatást nyertünk, hogy a Rózsa
utca fennmaradó szakaszán (Rózsa utca 134-benzinkútig) is elvégezzük a felújítási munkálatokat.
Ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni,16.000.000
Ft önerő hozzáadását vállalta a képviselő-testület.
A munkák a már korábban elnyert II. szakasz vízrendezésének és útszélesítésének befejezése
után várhatóan 2023-ban kezdődnek meg.

KÖZÖSSÉGI TÉR FEJLESZTÉS
Közel 2 millió Ft-os támogatásból újulhatott meg a
művelődési ház udvara. Eszközbeszerzési pályázatunknak köszönhetően 4 kerti zsindelytetős rönkfa
kiülő, 2 darab kerti szemetes és egy szalonnasütő garnitúra került beszerzésre és elhelyezve az udvaron. A
külső programok megrendezéséhez továbbá egy új
összecsukható sátor és 10 darab sörpad garnitúra,
bográcsok is beszerzésre kerültek. A közös játék kellékeiként asztali foci és kültéri focikapu is a művelődési házba látogatók szórakozását biztosítja.
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MEGÚJUL A
TELEPÜLÉSÜNKET
SÚRRAL ÖSSZEKÖTŐ
ÚTVONAL
Márciusban tartottunk sajtótájékoztatót a József Attila és a Deák
Ferenc utca találkozásánál, hiszen
innen indul az út melynek felújítására hamarosan sor kerül. A projekt nyitó eseményen Sógorka
Miklós, Súr polgármestere, Törő
Gábor országgyűlési képviselő
Molnár István a Magyar Közút
Fejér megyei igazgatója és Turi
Balázs polgármester úr mondta el
a projekt részleteit.
A közbeszerzési eljárás már folyamatban van, ha minden a tervek
szerint halad akkor akár már jövő
tavasszal elindulhatnak az útfelújítás gépei. Nemcsak az útpálya
újul meg 205 millió forintból, de
biztonságos buszmegálló peron
és járda is készül.

Molnár István
a műszaki tartalom ismertetése során
elmondta, a
8108-as ös�szekötő
út
mintegy 3.5
kilométeren,
vagyis teljes
hosszában
megújul. Az
adott szakaszon nagy a
teherautó - és
buszforgalom is, ami jól látszik
az útpálya állapotán. A kivitelezés során több réteg aszfalt kerül
majd rá és lesz, ahol meg kell oldani az összetört pályaszerkezet
teljes cseréjét is.
Az igazgató arra is kitért, hogy a
beruházás keretében a vízelvezetés problémáját is megoldják
majd és megújul a Dolosdi patak
hídja is. Mivel a csernyei szaka-

szon nagyon szűk, nagyjából öt
méter széles az út és nincs vele
párhuzamosan se árok, se járda,
ezért ezeket az elemeket is bevették a fejélesztésbe, éppúgy,
ahogy egy újonnan készülő autóbuszperont is. Maga a kivitelezés
majd 2023 tavaszán indulhat el,
ha megfelelő ütemben zajlik le a
kiviteli tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás.

TELJES HOSSZÁBAN MEGÚJULT
CSERNYE „RÓZSADOMBJA”
Befejeződött a Kuruc utca II. szakaszának felújítása
is, így az utca teljes egészében megújult. A beruházás megvalósulásához a Belügyminisztériumi támogatás mellett Önkormányzatunk és a Fejérvíz Zrt. is
jelentős mértékben hozzájárult.
Fontosnak tartottuk, hogy a felújítási munkálatok
előtt a régi, rossz vezetékeket kicseréljék, hogy később az útburkolatot ne kelljen megbontani egy
esetleges csőtörés miatt. A Fejérvíz Zrt-vel együttműködve így az utca „középső” része teljes mértékű
felújításon esett át.

FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSRE
NYERT TÁMOGATÁST
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
TANKERÜLETI KÖZPONT

A Székesfehérvári Tankerületi
Központ sikeres pályázatának köszönhetően új kondenzációs gázkazánok és egy víztartály kerül
beszerzésre és telepítésre az Általános Iskolába.
Iskolánk kazáncseréje már idősze-

rű volt, hiszen a közel 30 éves kazánok már gyakran meghibásodtak, korszerűtlenek voltak.
A közel 29 millió Ft-os beruházást
a nyári szünidőben tervezik megvalósítani, jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
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MEGÚJUL A 33 ÉVVEL
EZELŐTT ÉPÜLT
RAVATALOZÓNK!
Szeretteinktől való búcsúzás az
egyik legfájóbb dolog, ami érhet
bennünket. Ezért fontos, hogy
ezt méltó körülmények között tehessük meg.
Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk köztemetőnk állapotára.
Többek között letérköveztük a
ravatalozónk előtti teret, új padokat helyeztünk ki, murvás parkolót létesítettünk.
A Magyar Falu programnak köszönhetően idén a ravatalozó
épületének modernizálása történhet meg.
Új fedett, nyitott előtető készül,
hogy a nehéz pillanatokban a
gyászoló család ne legyen kitéve az időjárás viszontagságainak.
Ezzel együtt az egész épület tető-

cseréjét megoldjuk, piros cserépfedést kap. Megújul a közösségi
mellékhelyiség is, új szaniterek,
csempék kerülnek beépítésre. A
felújítás mellett egy új 2 szemé-

lyes kegyeleti hűtő is beszerzésre kerül. A támogatás összege:
28.439.038.-Ft
A munkák várhatóan az év második felében kezdődhetnek meg.

épül. A kivitelezőt a testületünk kijelölte, bízunk benne, hogy az új

nevelési évet a gyermekek már a
megújult óvodában kezdhetik.

ÓVODAFEJLESZTÉS
FELSŐFOKON
Képviselő-testületünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekeink fejlődését elősegítve méltó
környezetben biztosítsa az óvodai
nevelést.
Több pályázati forrásnak köszönhetően lassan eljutunk odáig,
hogy a Rózsa utcai óvoda teljes
terjedelmében megújulhasson.
A nyár folyamán az épület belső
átalakítása és a tető héjazatának
cseréje mellett egy új kerítés is

FELHÍVÁS!
2022. május 15-től belterületen TILOS a tűzgyújtás!
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ÁPRILISI ESEMÉNYEK A GYEJÓBAN

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata 2022.
április 21-én ingyenes ruhaosztást szervezett a Családsegítő Szolgálat udvarán. A rendezvényen főként
helybéli lakosok vettek részt. A ruhaosztás sikeres
visszhangjai miatt Szolgálatunk a későbbiekben is
tervez hasonló alkalmakat. Köszönjük mindazoknak, akik adományukkal segítették, hogy ez az esemény megvalósuljon.
A Családsegítő Szolgálat Munkatársai

ÚJ CSALÁDSEGÍTŐ TELEPÜLÉSÜNKÖN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy június 07től Kocsis Georgina helyét Sztridáné Kaviczki Ildikó veszi át.
Gina lelkiismeretes munkáját köszönjük,
következő lakhelyén és munkahelyén sok
sikert kívánunk!
A következő néhány sorban új kolléganőnk bemutatkozását olvashatják:
Tisztelt Bakonycsernyei Lakosok!
Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutatkozzam.
Sztridáné Kaviczki Ildikó szociálpedagógus vagyok,
születésem óta itt élek Bakonycsernyén. Férjemmel
két fiúgyermeket neveltünk fel, akik már önálló életet
élnek.
Az elmúlt évtizedekben többféle segítő tevékenységben, többek között idősgondozásban, egészségügyi
ápolásban, illetve hátrányos helyzetű gyermekek segítésében szereztem tapasztalatot. A Móri Szociális
Alapszolgálatnál mint családsegítő tevékenykedtem,

VIRÁGOSÍTÁS FALUSZERTE
Önkormányzatunk évek óta kiemelt figyelmet fordít
a tavaszi virágosításra. Célunk, hogy utcáink, parkjaink, tereink minél szebbek legyenek.
A már megszokott helyekre idén is kikerültek a muskátlisládák. Így a településközpontban a villanyoszlopokra, Akác utcában a támfal fölötti, valamint az
evangélikus óvoda, a Hangya előtti korlátra, és az
utcanévtáblák alá is kerültek virágok. Természetesen közintézményeink ablakai sem maradnak ki a
sorból, szociális alapszolgálatunk munkatársai segítségével pedig egynyári növényekből elkészítettük a
magyar címert, ami a horgásztó előtti autóspihenőben, a testvértelepülési emlékmű mellett található.
Új helyszínként a településközpont támfala fölötti
járda korlátját díszítettük fel muskátlisorral.

ezen belül a kistérségi ellátásban Kincsesbányán önállóan végeztem a feladataimat,
mellyel sokrétű tapasztalatokra tettem
szert. Mindegyik tevékenységi körben fontos volt számomra a csapatmunkában való aktív részvétel.
Településünkön végzendő feladataimmal
kapcsolatos célkitűzéseim között szerepel
a már megkezdett és bevált jó gyakorlatok folytatása; a nehéz helyzetbe került családok
felkarolása, segítése, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szoros
együttműködés azokkal a szakemberekkel, intézményekkel, akik rendszeresen kapcsolatba kerülnek kisgyermekes családokkal.
Kívánom, hogy Bakonycsernyén minden család életében fejlődés, növekedés és prosperálás valósuljon
meg.
Sztridáné Kaviczki Ildikó
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Úszásoktatás a Bóbitában
Az idei nevelési évtől intézményünk bekerült a Magyar Úszó Nemzet programjába.
Ennek jelentősége, hogy minden gyermeknek módja lehet a vízbiztos úszás elsajátítására nemtől, kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális helyzettől függetlenül. Így örömmel éltünk a lehetőséggel,
hogy már a tesztévben azon intézmények egyike lehetünk, akik a négy kiválasztott helyszín vonzáskörzetéhez csatlakozva részt vehetünk az úszásoktatásban.
A program összefogja az óvodás és általános iskolás
korú gyermekek úszásoktatásának második osztályig történő bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai és módszertani területeit. Célja
a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, és ezáltal életminőségük javítása.
Különlegessége, hogy az oktatás ingyenesen zajlik
az erre kiválasztott, képzett oktatókkal. A gyermekek
biztonságos szállítását iskolabuszokkal biztosítják, az
úszótanfolyamhoz szükséges alapfelszerelést megkapják a kicsik.
A program első évében, a nagycsoportos óvodás
korosztály heti egy alkalommal (a délelőtti nevelési időszak folyamán) vesz részt az úszásoktatásban,
mely később az iskolában folytatódik, a tanrendbe
beilleszthetően. A gyermekek a hároméves Úszó
Nemzet Program keretében a vízhez szoktatástól, az
úszásnemek megismerésén át, a vízijártasság megszerzéséig 9 szintvizsgán vesznek részt (3+3+3 bontásban az oktatási évek alatt),
Folyamatos és részletes információkat a
www.uszonemzet.hu weboldalon
tekinthetnek meg.
Fojtyikné Gyuris Andrea
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Sport és tanulmányi versenyek

kor Botond pedig a 600 méteres
futásban lett első.
A
Berze Attila távolugrásban a 2. lett
a Kis Iskolák atlétika megyei versenyén
Székesfehérváron.
Általános Iskola
Hárompróbában lány csapatunk
3., fiú csapatunk 2. lett.
Általános iskolásaink sikeresen Egyéni összetettben a korosztávettek részt megyei szintű meg- lyának megfelelően, Berze Marmérettetéseken.
cell 1. hely, Bákor Botond 1. hely,
Kézilabda csapataink körzeti baj- Berze Attila 3. hely, Vörös Adrienn
nokként bejutottak a megyei elő- 2. hely.
döntőkbe.
600 méteren Bákor Botond 1.
IV. korcsoportos lányaink a me- hely, Berze Attila 4. hely.
gyei elődöntőben nagyszerű já- Svédváltó futásban (100-200tékkal a 2. helyet, a döntőben, 300-400m) lányaink fölényesen
Gárdonyban a 4. helyen végeztek. nyertek: Lits Leila, Katona Lívia,
Felcsúton a Pancho Arénában a Vörös Adrienn, Sági Pálma.
lány labdarúgás megyei döntőjén lányaink a 4. helyet szerezték A Világnyelvész megyei döntőjén
meg. Atlétikából mind egyéniben, csapataink nagyszerű eredményt
mind csapatversenyben nagysze- értek el. 8. osztályos csapatunk,
rűen szerepeltek tanulóink.
Glückskinder: Domavári Hanna,
Van kettő megyei bajnokunk: Csepregi Eszter, Lakatos Dániel,
Vörös Adrienn súlylökésben, Bá- 6. osztályos csapatunk, Bakonyer
Védőnői Szolgálatunk idén elindította Baba-mama klubját, amire a 3 éven aluliakat és szüleiket
várjuk sok szeretettel. Örömmel
fogadtuk a bakonycsernyei és balinka-mecséri anyukák részvételét
is, hiszen a II. körzet kiterjed azon települések ellátására is.
Szeretnénk 2-3 heti rendszerességgel találkozni,
spontán játék lehetőséget biztosítani a közösségbe nem járó kicsiknek, akik megtapasztalhatják már
itt a szocializációs helyzeteket egymással.
Emellett a szülők is beszélgethetnek, megismerkedhetnek egymással közelebbről.
Jelenleg a Művelődési Ház biztosítja a
helyszínt, de szeretnénk a jó idővel a szabadban is programokat szervezni. Terveink
közt szerepel időnként meghívni vendégeket a foglalkozásokra, mint óvodapedagógust, pszichológust, hordozási tanácsadót,
stb.
A második klubunkon Valásekné Tímea

Spitzbuben: Csepregi Kevin, Sági
Mátyás, Takács Máté összeállítású
csapataink nyelvi tagozatos iskolákat megelőzve az első helyet szerezték meg a német versenyen.
Az Alapműveleti Matematikaversenyen megyei fordulóján,
Balogh Bettina, Balogh Eszter és
Simon Luca. A versenyen 40 diák
indult a megyéből, ahol lányaink
szépen szerepeltek. Legjobb helyezést Balogh Eszter érte el, aki
megyei 12. lett.
5. osztályos BBK: Balogh Bettina,
Balogh Eszter, Kovács Huba ös�szeállítású angol csapatunk pedig az 5. lett. Gratulálunk minden
tanulónknak, a felkészítésért pedig Hatvani Andrea és PánczélNagy Éva Anna tanárnőnek.
Tisztelettel:

Bihari Róbert
intézményvezető

mutatta be a könyvtárat, s hívta fel
a szülők figyelmét a korai meseolvasás, minőségi együtt töltött idő,
mondókázás-éneklés jelentőségére. Ezúton is köszönjük a közreműködését!
Az aktuális időpontokról tájékoztatást adunk a
CSERNYEI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT facebook csoportban, a tanácsadóban.
Szeretettel várjuk az új tagokat is!
Eszter és Anita védőnők
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Táncművészet Világnapja

Turjákné Szentesi Icu
művelődésszervező

"A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki,
és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be." (Cezare Negri)

Hosszú kihagyás után ismét színpadra állhatott a
Dream Team moderntánccsoport. Beérett a szorgalmas munka, teltházas közönség előtt arattak nagy sikert a lányok. Szép este volt, igényes koreográfiák kerültek bemutatásra, melyet Hagymási Kriszta mentor
lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetjük.
Méltó Táncművészet Világnapi programot valósítottunk meg, az ország bármely színpadán megállta
volna a helyét! Ez is a Mi büszkeségünk!
Tavaszváró húsvéti meseelőadás, kézműves kiállítás
Húsvéti gyermekelőadás a Művelődési Házban. 2 év
kihagyás után ismét vendégül láthattuk oktatási intézményeink gyermekeit, tanulóit. A Batyu Színház
Elvarázsolt mesék című interaktív előadását, majd

Művelődési Ház hírei

azt követően Hímző szakkörünk kiállítását is megtekinthették kicsi látogatóink. Csodás hangulatban telt
a délelőtt a gyermekek nagy örömére.

Hímző szakkör projektzáró rendezvénye
„Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” Hímző
szakkör záró projektjeként ünnepélyes kiállítás megnyitóra invitáltuk kedves vendégeinket. A teltházas
rendezvény házigazdái a Bakonycsernyei Hímző
Szakkör tagjai voltak: Hagymási Kriszta, Kolozsvári
Ildikó, Palik Ferencné Julika néni, Ráczné Nagy Mária, Hanzli Istvánné Katika és Temesi Mihályné Ilonka néni!
Díszvendégünk Dr. Illés Károlyné Hímző, a Népművészet Mestere az elkészült portékák értékelésén túl
ismertette a magyarországi hímzéskultúrát, a tájegységi jellegzetes motívumokat.
Kiállítás megnyitó ünnepségünket megtisztelték jelenlétükkel a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóságának munkatársai: Jurászek Eszter
és Hahn-Kakas István módszertani referensek, valamint Horváth Ágota a Komárom-Esztergom Megyei
NMI Igazgatóságának módszertani referense.
Vendégeink voltak a Budapesti Hagyományok Háza,
valamint az Alsóballai Hímzőkör tagjai is! Az ünnepi
műsorban a Művelődési Ház Holdviola Néptánc�csoportjának növendékei is szerepeltek. A rendezvény zárásaként workshop keretében vendégeink
ízelítőt kaptak a hímzésvilág rejtelmeiből, alkothattak, majd az elkészült portékákat haza is vihették.
Bár munkával teli, megfeszített, de mégis csodálatos
időszakon van túl a szakkör.
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Megvalósítottunk minden elvárást, 20 szakköri alkalom után 15 kész terméket tudtunk kiállítani! Be
is zsebeltük az összes kapható elismerést, melyet a
szakma képviselői adhattak számunkra! Összetartó,
egymást segítő jó közösségé formálódtunk, mellyel
teljesítettük a Nemzeti Művelődési Intézet felhívásának lényegét. És úgy tűnik, itt nem ér véget a szakköri tevékenység, egy kis szünetre megyünk ugyan,
de ősztől folytatjuk! Nagyon köszönöm a kitartó
munkát, a csodás alkotásokat, a megnyitó ünnepség
nyújtotta fantasztikus élményt!
Nagyon nagyon büszke vagyok rátok Lányok, Asszonyok! Külön köszönöm Hagymási Kriszta gondoskodó, "tyúkanyó" munkáját! Nélküle nem jutottunk volna ilyen csodálatos eredményre!

Hírek a könyvtárból

Kedves Fiatalok!
A nyári szünetben 2 év kihagyás után ismét
autóvezetői, motoros tanfolyam lesz
a Művelődési Házban.
Jelentkezni a plakáton található elérhetőségeken.
Ha szeretnéd helyben elvégezni
az elméleti oktatást, ne habozz, jelentkezz!

Ha hétfő 17.00 óra,
vár egy jó kis jóga! Ha szeretnéd
átmozgatni sajgó testedet, ne légy
rest, gyere! Szeretettel várunk!

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

Változatlan nyitvatartással és segítőkész szeretettel
várja továbbra is kedves olvasóit a könyvtár.
Különös tekintettel a hosszú szünidőre, hívom a
gyermekeket kötelező és ajánlott olvasmányaitokért, vagy szórakoztató irodalomért. Ha nem sikerült jó barátságba kerülni a könyvekkel, gyere el,
szívesen bemutatom őket közelebbről! Minden bizonnyal találunk közülük egy olyan kötetet, ami kellemes társaságul szolgálhat Neked egész nyáron át.

- Szólj a legényeidnek, Szél!
Az óriások feltorlódnak, duhajon és elszántan. Erővel és ostorokkal, de aztán csak állnak, és kezükből
kihullik az ostor.
A Tavasz áll előttük káprázatos szépségében, látva
és láthatatlanul. Haja kibomlott, és virágait kezében
tartja.
- Legények! - suttogja - szórjátok szét a virágaimat.

Végül Fekete István gyönyörű szavaival kívánok És hull a virág a vizek, erdők, mezők, rétek világára.
mindenkinek békés, szép nyarat, üdítő, szép törtéA havasok között két aranysas köröz, a nap ragyoneteket!
gása átvilágítja a köveket is, a Szél vakon pislog a
”A Tél rozzant teteme helyén vadrózsa virágzik, kápráztató fényben, és csak két szalmaszínű szanégőpiros virágain méhek járnak, a kislány már fel- dált lát, amint elindult a búzamezők felé a terménőtt mindenek fölé, és haját bontogatja:
kenység aranyhajú asszonya: a Nyár."

Szépkorú köszöntése
Áprilisban polgármester úr a szépkorú Nagy
András bácsit köszöntötte fel 90. születésnapja alkalmából. A családtól kapott fényképalbumból bepillantást nyerhetett fiatalkori éveibe, megismerhette élettörténetét,
népes családját, mesélt a bányában töltött
évekről, Kisgyón egykori virágzásáról.
Megtudta, hogy András bácsi a helyi futballcsapat tagja volt, de ma is figyelemmel kíséri
a sportot, főleg a labdarúgás eseményeit.
További jó egészséget kívánunk András bácsinak!

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

Szkok Evelin Rebeka és Szkok János gyermeke

Szkok Lilien Mira

Lamik-Germán Alexandra és Lamik Bence gyermeke

Lamik Benedek

Gratulálunk a családoknak!
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