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Meghívó 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom Önt és családját 
2022. július 29-én (pénteken) 16 órakor tartandó ünnepélyes 

FALUNAPI MEGNYITÓRA
Helyszín: Művelődési Ház (Rákóczi út 78.)

Az ünnepségen közreműködnek a helyi amatőr csoportok,
valamint Zsigmond Lala akusztikus műsorral

Turi Balázs      
polgármester

Muskátlifalu
A nyár elején kihelyezett muskátlik, egynyári 
növények csodálatos díszei a településnek.

Közterületek, utcanévtáblák, villanyoszlopok, 
közintézmények ablakai, korlátok, amik 

egyedülállóak. Itt kell kiemelni azokat az 
embereket, akik nap mint nap gondozzák őket, 

hiszen tudhatjuk: egy virágot csakis féltő 
gondoskodás az, ami élteti!
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

Rózsa utcai óvoda 
felújítása

A bölcsőde és az óvoda jelenti a település jövőjét, 
mi pedig egyre jobb feltételeket kínálunk.
Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhe-
tően június elején megkezdődött az intézmény bel-
ső átalakítása, tetőcseréje és új kerítés építése. 
A parkolási lehetőségek bővítése is napirenden van, 
így a biztonságos megállás feltételei is adottak lesz-
nek.
A munkák a tervek szerint haladnak, a beruházás 
várhatóan az új nevelési év előtt befejeződik, így a 
kisgyermekeket szeptemberben már a megújult új 
környezet várja.
Szeretnénk, ha mindenkinek lehetősége lenne meg-
csodálni a felújított épületet, így az átadó ünnepség 
időpontjáról hamarosan értesítjük a lakosságot.

Méltó búcsú 
szeretteinktől

Sikeres pályázatunknak köszönhetően hamarosan 
megkezdődhet a ravatalozó épületének a felújítása. 
A kivitelezőnek a munkaterületet átadtuk, várhatóan 
augusztus közepén megkezdik a munkálatokat.

A beruházás során új fedett, nyitott előtető készül, 
megújul a közösségi mellékhelyiség, és a tető is új 
cserépfedést kap majd.

A beruházás során egy új, kétszemélyes kegyeleti 
hűtő beszerzéséről is gondoskodott önkormányza-
tunk, melyet a napokban üzemeltettünk be.

Új munkagép segíti a közterületek karbantartását
Településünk egy újabb géppel bővítette eszközállo-
mányát. Nemrég megérkezett az új 90 LE -s traktor, il-
letve a hozzá tartozó eszközök (többek között ágap-
rító, kanál, raklapvilla, bálatüske). Önkormányzatunk 
a gépek beszerzésére 15 millió forint pályázati forrást 
nyert, melyhez 5 millió Ft saját forrást is biztosított.
A jövőben a munkagép segítségével számtalan feladat 
ellátását tudja majd elvégezni az önkormányzat. A sa-
ját használatban lévő géppel az árkok tisztítása, kotrása 
vagy a nehéz áru mozgatása is megoldható lesz.
Az ágaprító gép szintén nagy segítség az önkormány-
zatnak, hiszen a jövőben környezetbarát módon a kar-
bantartási munkák folyamán keletkezett ágak megsem-
misítését nem tüzeléssel, hanem aprítással oldja meg.
Önkormányzatunk szeretné a gépparkot tovább fej-
leszteni, mellyel további feladatellátást végezhetnénk 
el külső személy bevonása nélkül.
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Újabb pályázatok 
előkészítése

Önkormányzatunk az elmúlt időszakban 
több pályázatot is benyújtott, melyek sike-
ressége esetén az alábbi fejlesztések való-
sulhatnak majd meg:

	y „Családbarát	munkahelyek	kialakítá-
sának	és	fejlesztésének	támogatása” 
című pályázat : újabb kerékpárok be-
szerzésére, egészségmegőrző gépekre 
és irodai eszközök megvásárlására lesz 
lehetőségünk, mellyel az önkormány-
zati dolgozók munkáját segítenénk.

	y „Innovatív	 vízgazdálkodási	 módsze-
rek	 integrált	 gyakorlati	 alkalmazása	
vízgyűjtő	 szinten	 önkormányzati	 ko-
ordinációval” című pályázat keretében 
többek között aggregátor, szivattyú, 
víztartály és esővízgyűjtő edények be-
szerzését tervezzük.

 y Az eredményekről a későbbiekben be-
számolunk.

Bakonycsernye	 Nagyköz-
ség	 Önkormányzata	 a	 la-
kosság	 részére	 elektroni-
kai	 hulladékgyűjtési	 akciót	
szervez.
A	gyűjtés	helye:	
Bakonycsernye Sportpálya
A	gyűjtés	időpontja: 
2022.08.28.	(vasárnap)	
14.00	órától	18.00	óráig, 
valamint 
2022.08.29.	(hétfő)	07.00	
órától	08.30	óráig
A gyűjtőhelyen díjmentesen 
leadhatók a háztartásokból 
kikerülő elektromos beren-
dezések.
Elektromos hulladékként le-
adható eszközök lehetnek:

 y Nagyméretű háztartási 
berendezések (mosógép, 
hűtőszekrény…)

 y Kis méretű háztartási be-
rendezések (porszívó, 
gyorsforraló, konyhai ro-
botgép…)

 y IT és telekommunikációs 
berendezések (számító-
gép, nyomtató, mobilte-
lefon…)

 y Szórakoztató elektronikai 
berendezések (rádió, TV, 
HiFi torony…)

Felhívjuk a figyelmet a meg-
hirdetett időpontok pontos 
betartására, valamint, hogy 
szétbontott,	 hiányos	 álla-
potú	 készülékeket	 nem	 áll	
módunkban	átvenni!

Az	eszközök	 lehetnek	műkö-
dő	képtelen	és	sérült	állapot-
ban	is,	de	szétbontva	nem!

Folytassa Doktor úr!

Két évvel ezelőtt kezdett el gyógyítani Bakonycsernyén a II. 
számú körzetben Dr Bechtold Péter háziorvos.  Már akkor, 
amikor az első szerződést aláírtuk, éreztem jól választot-
tunk. Az idő pedig bebizonyította, hogy igazam lett.
Szakértelem, empátia, emberség, ami jellemezte az eddigi 
szolgálata alatt. Ez megmutatkozik a dinamikusan növekvő 
kártyaszámban, valamint a hozzám eljuttatott lakossági visz-
szajelzésekben is. Dr Sós Katalinhoz hasonlóan nagyszerű-
en helyt állt a Covid időszakban, valamint az egészségház 
pályázatunk benyújtásánál is sokat segédkezett szakmai öt-
leteivel.
Sikeres szakvizsgája után pedig képviselő testületünknek 
lehetősége nyílt véglegesíteni állásában. Ha vannak egyér-
telmű döntések, amin nem kell sokat gondolkodni, ez bizto-
san ilyen volt. Doktor úr elmondta, hogy megkeresésekben 
nem volt hiány, de örömmel marad nálunk, megszerette 
Csernyét, a csernyei embereket. 
Hippokratész szerint csak jó ember lehet jó orvos. 
Bakonycsernyén mind a két háziorvosra ráillik ez. Becsüljük 
meg őket!

Turi Balázs
polgármester

Elektronikai hulladék 
leadási lehetőség!
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Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
beiskolázási költségek csökkenté-
sére az idei tanévben is lehetőséget 
biztosít iskolakezdési	 támogatás	
benyújtására. 
Az iskolakezdési támogatás	össze-
ge	gyermekenként	15.000	Ft. 
A támogatást azon szülő/törvényes 
képviselő kérelmezheti, aki Bakony-
csernye településen a támogatás 
benyújtását megelőzően legalább 
6 hónapja állandó lakcímmel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel ren-
delkezik és életvitelszerűen ott is él, 
és gyermeke

a) a településen székhellyel rendel-
kező oktatást nyújtó nappali rend-
szerű oktatási intézményben tanu-
lói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
b) a településen székhellyel ren-
delkező oktatást nyújtó nappali 
rendszerű oktatási intézményben 
nem oktatható testi vagy értelmi 
fogyatékosságára tekintettel,
c) nappali rendszerű szakisko-
lai, szakközépiskolai gimnáziumi 
vagy szakgimnáziumi oktatási in-
tézményben tanulói jogviszonnyal 
rendelkező és
d) a  családban az egy főre jutó 

havi jövedelem nem éri el a nettó 
200.000 Ft-ot.

A kérelmet Bakonycsernye Nagy-
község Közös Önkormányzati Hiva-
talához (8056 Bakonycsernye, Rá-
kóczi út 83.)  kell benyújtani	2022.	
augusztus	 10-től	 2022.	 szeptem-
ber	 10-ig, mely letölthető a www.
bakonycsernye.hu oldalról.

A	kérelemhez	csatolandó	mellék-
letek:

Iskolalátogatási igazolás

A kérelem benyújtását megelőző 
hónap jövedelméről (nem átlag jö-
vedelemről) munkáltatói igazolás.

Közösségi összefogás 
Bakonycsernye lakóinak 
többsége ismeri Palotai Zol-
tánt (Zolikát), aki évtizedek 
óta településünk minden-
napjainak része. Szívesen se-
gít idős személyeknek a ház 
körüli munkákban, rendsze-
resen részt vesz a sportpálya 
környezetének tisztántartá-
sában, mindenkihez van egy 
kedves szava… 

Zolika, aki születése óta értel-
mi fogyatékossággal éli minden-
napjait, és testvére Palotai László 
a közelmúltban elvesztették lak-
hatási lehetőségüket. A falu lako-
sai közül többen szívükön viselik a 
Palotai testvérek sorsát, és annak 
érdekében, hogy ne kelljen a szü-
lőfalut elhagyva, egy idegen tele-
pülés hajléktalan szállójára költöz-
niük, összefogásra buzdították az 
itt élő polgárokat. Turi Balázs pol-
gármester úr és az Önkormányzat 
Képviselő-testülete is érzékelte a 
faluban elindult támogató jószán-
dékot, és felajánlották segítségü-
ket a patronálás koordinálására. 
Több hetes kutató munka után rá-
találtak egy olyan zártkerti ingat-

lanra, mely ráfordítással, de meg-
oldást nyújthat a Palotai testvérek 
lakhatására. A megvásárlás és fel-
újítás munkálatainak finanszírozá-
sára elindult egy adományszámla, 
amelyre már érkeznek a felaján-
lások, továbbá lakossági kérésre 
adománygyűjtő dobozok is ki-
helyezésre kerültek településünk 
több élelmiszerboltjában azok 
számára, akiknek nincs lehetősé-
gük banki utalásra, de szeretné-
nek részt venni az összefogásban. 

Segítség kérő Facebook bejegy-
zésünkre is sok felajánlás érkezett: 
építőanyag, ruházat és társadalmi 
munka, melyet a Palotai testvérek 
nevében nagyon köszönünk. 

Településünk lakói összefo-
gásának a híre már a falunk 
határán is túl jutott, ezáltal 
olyan emberek is részt vál-
lalnak a segítségnyújtásban, 
akik valaha Csernyeiek vol-
tak vagy ismerik Zolikáékat. 

A tulajdonosokkal meg-
egyezve, egy jelképes össze-
gért hamarosan megvásár-
lásra kerül az ingatlan, majd 
szakemberek bevonásával 

megkezdődik a présház felújítása, 
rendbetétele. 

Továbbra is van lehetőség csatla-
kozni a Palotai testvérek megsegí-
tésére elindult összefogáshoz. 

Felajánlásukkal keressék a 

Családsegítő	és	Gyermekjóléti	
Szolgálatot	

Bakonycsernye,	Rákóczi	u.	79.	
Telefon	20/995-5010.	

Adományszámla: 
a Bakonycsernye 

Nagyközség Önkormányzata 
OTP Bank 

11736044-15362137-10130005; 
megjegyzés: „Segítség Palotai”. 

Iskoláztatási támogatás
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Emlékeztünk

2022. június 4-én a  nemzeti összetartozás nap-
ján a testvértelepülési emlékhely mellett tavalyi 
évben felállított trianoni emlékkőnél helyezte 
el polgármester úr Szarka István esperes úrral 
a megemlékezés koszorúját.
„A Trianon-jelenséget talán már nem annyira 
elemezni, mérlegelni kell, hanem ki kell nőni! És 
ha jól tesszük a dolgunkat a kultúrában, a gaz-
daságban, a civil életben, Trianon sebei egyszer 
csak eltűnnek.
Mi ezen dolgozunk évek óta a vajdasági Ma-
gyarcsernyével, az erdélyi Dózsa György tele-
pülésekkel karöltve.” - olvashattuk az elöljáró 
közösségi oldalán.

Az Országos Nyugdíjas 
Ki -Mit-Tud verseny döntőjében 

Siófokon, Arany fokozatú 
minősítést szerzett a Bányász 
hagyományőrző énekkarunk! 

Gratulálunk!

Az idei évben 
immár tizedik al-
kalommal ren-
dezték meg a 
védőnők napját 
Székesfehérvá-
ron.
„Kiváló védőnő” 
elismerésben ré-
szesült védőnőnk 
Sekkné	 Steiner	
Anita, aki tizenki-
lenc éve dolgozik 
településünkön, 
valamint Mecséren és Balinkán. 
Ahogy a méltatásból is kitűnt: oda-
adó, szeretetteljes munkája renge-
teg édesanyának nagy segítség.

Osgyán	Gábor több évtizedes lel-
kiismeretes munkáját a Magyar 

Labdarúgó Szövetség a Fejér Me-
gyei Labdarúgásért ezüst fokoza-
tú díjával ismerte el.
Bakonycsernyén valóban nincs fo-
ci Gábor nélkül. Edzés, szervezés, 
felnőtt és utánpótlás csapatok élete 
elképzelhetetlen nélküle. 
Gratulálunk mindkettőjüknek!

Pedagógus nap

"Az oktatás, a nevelés szíve a pedagógus. Ők azok, akik 
megszólítják a gyermeki lelket, ők azok, akikre legna-
gyobb kincsünket, a gyermekünket bízzuk..." 
Turi Balázs polgármester és Ackermann Zoltán alpolgár-
mester felköszöntötte a településünkön dolgozó taná-
rokat, tanítókat, óvónőket. Virágot adtak át az iskola, az 
evangélikus óvoda és önkormányzati óvoda pedagógu-
sai részére.
Megköszönték az oktatási- nevelési intézményeinkben 
minden más munkakörben dolgozónak is a munkáját, 
hiszen az intézmények működése elképzelhetetlen len-
ne nélkülük.

Megyei elismerések
Csernyei díjazottak

Újabb fellépés, 
újabb siker
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„Sose ítélj meg egy gyermeket az 
osztályzatai, teljesítménye, és a 
tudása alapján! Nézd inkább min-
dig, hogy mennyi szeretet van a 
szívében, mennyi kedvesség a lel-
kében és mennyi jóság a cseleke-
detében!” Lippai Marianna 

Iskolánkban az év végi hajrában is 
aktívan folyt a munka, számtalan 
program verseny színesítette a ta-
nulás mellett iskolánk életét.

A Csernye-napok keretében a 
gyerekek nagyszerű előadásokat 
nézhettek meg az érzékenyítő na-
pon, majd a nyolcadikosok által 
szervezett harcitúra és a tónál az 
ebéd is remekül sikerült. A záró-
napon a Csernye-kupát lányaink 
megnyerték, a kupa közben az 
udvaron a többiek pedig nagy-
szerű állomásokon vehettek részt 
Melinda néni szervezésében.

III.	Negyedév	Diákja: A kollégák 
szavazatai alapján a harmadik ne-
gyedév diákja az alsó tagozatban 
Berze Marcell, a felső tagozatban 
Berze Attila lett.
Negyedikeseink és nyolcadikosa-
ink is 3 nagyszerű napot tölthettek 
Balatonszepezden az Alapítvá-
nyunk által működtetett táborunk-
ban. Köszönjük a felajánlást és a 
segítséget.

Pécsen az országos döntőben 5.	
lett	a	svédváltó	lány csapatunk a 
következő összeállításban: Lits Le-
ila, Katona Lívia, Balogh Brigitta, 
Sági Pálma. 

A 8. osztályosok beöltöztek	 a	
bolondballagásra és mindenki 
örömmel vette tudomásul, hogy 
eltelt az utolsó nap, vége ennek a 
tanévnek is.
Iskolánk	tanulmányi	átlaga:	4,19	
lett, egy tanulónknak kell pótvizs-
gáznia majd augusztusban.

Kitűnők:
1.a osztály: Baranyai Tamás, 
Dezső Tímea, Salánki Zalán, Ste-
urer Ferenc, Veress Noémi

1.b osztály: Baglyas Sára, 
Fábik Botond, Makovek Anikó, 
Schattinger Zoé, Sternák Nóra, 
Szekeres Olivér, Zuró Janka

2.a osztály: Baranyai Márk, 
Kocsis Abigél Hédi, Márfi Anna 
Karina

3.a osztály: Báles Máté, 
Kun Regina, Simon Boróka, 
Szekeres Noémi, Vári Soma

4.a osztály: Berze Marcell, 
Baranyai Ádám, Hérics Olivér, 
Képesi Jázmin

5.a osztály :Balogh Bettina, 
Balogh Eszter, Kaviczki Ábel, 
Kovács Huba

6.a osztály :Kocsis Káleb Péter, 
Sági Mátyás

8. osztály: Domavári Hanna, Sági 
Pálma, Kovács Helga , Lovasi Sára

Lezajlott a ballagás, ismét külön 
a tanévzárótól, megtisztelve bal-
lagó diákjainkat, hogy a ballagás 
tényleg csak róluk szóljon, az a 
nap csak az övék volt.
Gratulálok mindenkinek, de kü-
lönösen az ÉV	 DIÁKJA cím el-
nyeréséért Sági Pálmának, az	 ÉV	
SPORTOLÓJA díj elnyeréséért 
Balogh Brigittának. Köszönjük a 
hetedikes tanulóknak, szülőknek, 
segítő kollégáknak és az osztály-
főnöknek, Vali néninek a gyönyö-
rű díszítést, Andi  néninek és Csilla 
néninek pedig a ballagási műsor 
precíz lebonyolítását, majd a ban-
ketten pedig a szívélyes vendéglá-
tást.
Tanulóink Vali nénivel és Csilla né-
nivel Szlovákiában jártak a Határ-
talanul	program keretében. 
Ismét Szepezden	 táborozhattak 
tanulóink, ahol nagyszerű hetet 
töltöttek. Köszönet a táboroz-
tató kollégáknak: Melinda néni-
nek, Ági néninek, Erzsi néninek 
és Csenge néninek. Köszönet a 
segítséget Az Alapítványunknak, 
önkormányzatunknak és a támo-
gató szülőknek.

Általános Iskola

Bakonycsernyei

A

Az általános iskola hírei
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A tanulók eredményes versenye-
ihez nagyban hozzájárult a pe-
dagógusok felkészítő munkája is, 
melyet ezúton a tanulók nevében 
is megköszönök.
Úgy érzem, elégedettek lehetünk, 

hiszen alapvető céljainkat teljesí-
tettük, eredményes tanévet zár-
tunk.
Kívánom, hogy tartalmasan, vidám 
hangulatban teljék a nyári szünet, 
mindenki pihenje ki magát, töltőd-

jön fel. Vigyázzon mindenki ma-
gára, hogy szeptemberben mind-
annyian együtt köszönthessük az 
új tanévet! 

Tisztelettel: Bihari Róbert
intézményvezető

Bakonycsernyén is hagyomány, hogy a 
végzős tanulók lazább, szórakoztatóbb 
formában is elbúcsúznak az iskolájuk-
tól. Vidám jelmezbe öltözött diákok 
gyalogoltak a faluban, és ahogy az min-
den évben szokás, a bolondballagók 
felkeresték az önkormányzatot is.
Jókedvet és vidámságot árasztottak a 
gyerekek, élmény volt látni őket.

Bolondballagó 
diákok 

a faluban

Kocsis Georgina és József 
búcsúztatója

Kocsis	József	16 évvel ezelőtt köl-
tözött Bakonycsernyére feleségével 
és kezdte meg lelkészi hivatását.
Lelkiismeretes, közösségépítő 
munkája hozzájárult ahhoz, hogy 
egyre több csernyei érezhette tele-
pülésünket igazi otthonának. 
Számtalan közösségi rendezvé-
nyen találkozhattunk vele, igyeke-
zett figyelmes lenni mindenkivel. 
Isten hívó szavát követve családjá-
val hamarosan újabb kihívások elé 
néz, és kezdi meg szolgálatát Ka-
posváron.

Egy igazán megható és felemelő 
ünnepség keretében búcsúztak 
tőle a pünkösdi gyülekezet tagjai, 
ahol Turi Balázs polgármester a 
képviselő-testületünk által adomá-
nyozott polgármesteri díszokleve-
let nyújtotta át neki.
Június elején külön elbúcsúztattuk 
feleségét, Kocsis	Gina kolléganőn-
ket is, aki több évig családsegítő-
ként dolgozott nálunk.

Köszönjük mindkettőjüknek az el-
esettek, rászorultak irányába muta-
tott érzékenységet, mellyel példát 
mutattak embertársaiknak.

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította 
augusztus 1-jét az anyatejes táp-
lálás világnapjává, melynek cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet az 
anyatej fontosságára, valamint a 
szoptatás, az anya és a gyermek 
közötti személyes kapcsolat kiala-
kításában játszott meghatározó 
szerepére. 

Szívből köszöntjük az Anyatejes 
Világnap alkalmából a gyermekü-
ket szoptató édesanyákat!

 Eszter és Anita védőnő
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Év végi programok a Bóbita Óvodában
A nevelési év vége mindig prog-
ramokban bővelkedik. Az elmúlt 
évek korlátozásainak feloldásával 
végre ismét fogadhattuk a szülő-
ket, vendégeket óvodánkban.

Méltó módon, gyermek műsorral, 
közös ünnepléssel köszönthettük 
az anyukákat anyák napján. 
Családjaik körében búcsúztathat-
tuk nagycsoportosainkat az óvo-
dától. 
A gyermekheti programjaink ke-
retében kirándulni vittük a gyer-
mekeket a móri Ferencz tanyára, 
ahol egy délelőtt folyamán megte-
kintettük a tanya állatait, kocsikáz-
tunk, a bátrabbak lovagolhattak, 
és segíthettek a lovak patkolásá-
ban is. 
A hét során volt bábelőadás, ren-
dőr-nap, fagyizás. A hét zárása-
ként pedig megrendezésre került 
családi napunk, közös főzéssel, 
színes tevékenységekkel. 

Programjaink között szerepelt 
interaktív zenés gyermekműsor 
Horváth László közreműködésé-
vel, néptánc bemutató, táncház 

a gyermekekkel 
és Kalafatics Haj-
nalkával. 
A gyermekek betekintés nyerhet-
tek a tűzoltók munkájába. 
Sábitz István segítségével termé-
szetes anyagokból népi játékokat, 
eszközöket, ékszereket készítet-
tünk. 
Egész nap folyamatosan volt 
lufi hajtogatás, csillámtetoválás, 
légvár, papagájsimogató. Ihász 
András lovagoltatással, lovas ko-
csikázással örvendeztette meg a 
gyermekeket. 
Köszönjük a Szülői Munkaközös-
ségnek, a programokban együtt-
működőknek, Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzatának, 
a Szülőknek, és nem utolsó sor-
ban minden vállalkozónak, akik 
anyagilag és munkájukkal segítet-
ték, támogatták rendezvényünk 
megvalósulását.
Mindenkinek élményekben gaz-
dag nyári kikapcsolódást, jó pihe-
nést kívánunk! 

Bóbita Óvoda dolgozói

Segítség a háború elől 
menekülőknek

Napról-napra nehezebb a gye-
rekek és családok sorsa Ukrajná-
ban. Senki sincs biztonságban. 
2022. február 24-e óta 2,2 millió 
gyermek kényszerült otthona el-
hagyására a szomszédos ország-
ból, és 3 millió gyermek él Ukraj-
nában belső menekültként. Az 
összecsapások súlyosbodásával a 
menekültek száma és a vészhely-
zeti segítségre szorulók aránya is 
jelentősen megnövekedett.

Mi, csernyeiek is segítünk a ne-
héz helyzetbe jutottakon. 

Április eleje óta a katolikus egy-
házközség szállást biztosít egy 
ötfős családnak, akik a háború 
borzalmai elől menekültek el.

Az önkormányzat tudomására ju-
tott, hogy szükségük lenne hűtő-
re és mosógépre. 
Június végén megvásároltuk és le 
is szállítottuk a háztartási gépe-
ket a család részére.
Az eszközöket Dasek Viktor plé-
bános és Szabó Jenő gondok je-
lenlétében adta át polgármester 
úr a családfőnek.
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Művelődési Ház hírei Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Vendégségben a Bakonycsernyei Hímző Szakkör
A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom- Esztergom és Fej-
ér megyei Igazgatósága szakmai napjának vendégei voltunk 
a csodálatos tatabányai Vértes Agorája Kulturális Központban. 
Örömmel tettünk eleget a meghívásnak, mutattuk be „Tudá-
sunkkal kézenfogva a közösségekért” Hímző szakköri tevé-
kenységünket, adtunk ötleteket a megvalósítás előtt álló KEM-i 
közművelődési szakembereknek. Büszkén erősítettük települé-
sünk, valamint a Művelődési Ház jó hírét!

Megújult környezetben szabadtéri közösségi programjaink
És megvalósult. Átadtuk. Bir-
tokba vettük. Imádjuk! Gyö-
nyörködünk benne. Jó gaz-
dái leszünk! Nagy köszönet 
Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzat képviselő tes-
tületének, Turi Balázs polgár-
mester úrnak, Törő Gábor or-
szággyűlési képviselő úrnak 
a Magyar Falu pályázati pro-
jekt során nyújtott támogatá-
sért, melynek során közösségi 
programok megvalósításához szükséges eszközök-
re tehettünk szert, újult meg udvarunk utcabútorza-
ta! Köszönet az I. sz. Nyugdíjas Klub tagságnak az át-

adó ünnepségi vendéglátásban 
való támogató segítségért, a bor 
felajánlásért. Köszönet ifj Tirkli 
Istvánnak, aki felajánlásával biz-
tosította ünnepi ételünk zöldárú 
alapanyagát. Köszönet a Műve-
lődési ház Dream Team moder-
ntánc csoportjának, Hagy mási 
Kriszta mentornak az ünnepi 
műsorban való részvételért. Kö-
szönet minden kedves vendég-
nek, aki jelenlétével megtisztelte 

átadó ünnepségünket. Köszönet Mindenkinek, aki 
szellemi, fizikai munkával támogatta új közösségi ud-
varunk megvalósítását!

Apák, Nagyapák Napja 
Apák, Nagyapák Napja a nyugdíjas 
klubban! Isten éltesse őket sokáig erő-
ben, egészségben!

Kresz tanfolyam
8 alkalommal adott otthont a Vértes Autósiskola autó-, mo-
torvezetői tanfolyamának közösségi színterünk. Az elméleti 
oktatást követően a sikeres vizsgára való felkészítés zajlott. 
Sikeres vizsgát kívánok Mindenkinek!
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Csapatépítő Nap a Művelődési Ház megújult udvarán

Az átadást követően hamarosan fel is avattuk új ut-
cabútorzatunkat, használatba kerültek a közösségi 
programok megvalósításához szükséges eszközök, 
kellékek. 
A Holdviola/Dream Team tánccsoport csapatépítő 
napjának tömör összefoglalója: Szép idő, szép kör-
nyezet, fantasztikus mentor, ízletes bográcsgulyás, 
aranyos gyerekek, a mi második kis családunk! 
Köszönjük szépen Kriszta a szervezést, a megvaló-
sítást, a sok-sok munkát, amit a tánccsoportért hét-
ről hétre lelkiismeretesen végzel! 
Nagyon jól éreztük magunkat, csodás napot töltöt-
tünk együtt!

Harmadik éve került 
megrendezésre nyári 
Tánctáborunk, melynek 
résztvevői nemcsak a 
Holdviola/Dream Team 
tánccsoportok tagjai vol-
tak. A tábor tematikájá-
ban a délelőtti órákban 
nép-,	illetve	moderntánc	
oktatás zajlott, délután 
kézműves, illetve szaba-
didős	tevékenységek sze-
repeltek. Vendégünk volt 
a Székesfehérvári Balett 
Színház képviselője, Gimesi-Kramár Judit produk-
ciós menedzser, aki interaktív táncpedagógiai fog-
lalkozást tartott. A hét záró produkciója az Áldás 
Együttes tagjai által lebonyolított néptáncoktatás	

valamint táncház volt. 
Fergeteges  hangulatban 
telt a délelőtt, tartalmas 
napot, hetet tudhatunk 
magunk mögött. A heti 
tevékenységről összefog-
laló koreográfia látható 
közösségi oldalunkon. 
Köszönet az Önkormány-
zatnak záró táncházi 
programunk teljes anyagi 
támogatásáért! Köszönet 
Hagymási Kriszta men-
tornak, aki odaadó, lelki-
ismeretes munkával vég-
zi éves táncfoglalkozási 
tevékenységét, tervezi és 

lebonyolítja a tánctábori alkalmakat. Ismét újabb és 
újabb koreográfiákat tanultak a gyerekek, melyet 
hamarosan be is mutatnak rendezvényeinket.
Jövőre folytatjuk!

Tánctábor 2022.

Ballagtak a Holdviolák
„Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel, őrizd emléküket igaz sze-
retettel!” Hát, eljött az idő, kirepültek a mi kis Holdvioláink a he-
lyi oktatási intézményből, a Művelődési Ház szerető közegéből! 
Köszönjük, hogy minket választottatok szabadidős tevékenysé-
getek helyszínéül, több éven keresztül tagjai voltatok a közössé-
gi színtér tánccsoportjainak, szorgalmas munkátoknak köszön-
hetően színesíthettük a település közösségi rendezvényeinek 
műsorait. Szeretettel gondolunk rátok, sok sikert kívánunk to-
vábbi tanulmányaitokhoz! Jó utat Holdviolák! 
Visszavárunk Benneteket! Kriszta és Icu néni
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MóKaland Játszóház 2022.

Az idei évi játszóházi programok tematikája, témá-
ja a JÁTÉKOK	VILÁGA volt. Időrendben haladtunk, 
az első napon időutazáson vehettünk részt, mely-
ben a gyerekek megismerkedhettek a régi idők já-
tékaival. 
A helyi hagyományőrző	kézművesség legaktívabb 
képviselőjének, Palikné Julika néni segítségével is-
merkedhettek a régmúlt idők játékaival, csuhé ba-
bát és lovacskát készíthettek. Köszönjük szépen Ju-
lika néni áldozatos, segítő közreműködését. 
Délután ízelítőt adtunk a régi	 népi	 játékokból is, 
melynek során zsákbanfutás, népi gólyalábas, ta-
licskázás is szerepelt. 
Kirándulásunkra	 a következő jelzők voltak érvé-
nyesek: Csodás idő, csodás környezet, izgatott, 
boldog gyermekek. Mélységek és Magasságok. Iz-
galmak és bevállalások. 10/10 értékelést kaptunk 
a gyerekektől! Megcsináltuk, fegyelmezetten, bal-
esetmentesen az Alcsútdobozi Kalandpark prog-
ramját. Hazafelé a Vál-völgyi kisvasúttal, majd busz-
szal közlekedtünk. Köszönet az Önkormányzati 
útiköltség támogatásért.
A hét közepétől a 21. század modern vívmányaival, 
játékaival ismerkedtünk. A Digitális	Jólét	Program 
Központ segítségével Bakonycsernyére is elérke-
zett a 3D nyomtató. Dékány Tibor, a KDR 13 terület 
vezetője elfogadta meghívásunkat, az ő közremű-
ködésével ismerkedhettek a gyermekek a technika 
és virtuális játékok világával! A nap végén minden 
gyermek ajándék könyvjelzővel indulhatott haza! 
Csütörtökön pótoltuk az esős időjárás miatt elma-
radt  keddi szabadtéri	 játékokat, így került meg-
valósításra a  számháború a 21. században, ba-
konycsernyei átdolgozásban. Sokat nevettünk a 
gyerekek leleményes megoldásain. 
Táborunk utolsó napján csapat tablót,	zenés,	tán-
cos	 záró	 produkciót készítettünk, melyek közös-
ségi oldalunkon megtekinthetőek. Emellett társas 
játékokat játszottunk, fagylaltoztunk, értékeltünk! 
Csuda jó értékelést kaptunk a gyerekektől, szuper 
kis csapatunk volt, mindannyian nagyon jól éreztük 
magunkat! 
Nagy köszönet Turják Barbinak és Hagymási Krisz-
tának, akik önkéntes munkával segítették a szerve-
zést, a sikeres tábor megvalósítását. Köszönet Sza-
mosfalvi Lilinek, aki közösségi szolgálatát nálunk 
töltötte, segítette munkánkat! Drága Kis Táboro-
saink! Kívánunk nektek élménydús nyári szünidőt, 
sok pihenést, vigyázzatok nagyon magatokra! 
Jövőre visszavárunk Titeket! 



A	Könyvtári	Információs	és	
Közösségi	Hely	ajánlása

" Helló, kedves Cser-
nye, Helló, forró nyár!
 A melegben is hűvös, 
nyitott könyvtár vár! "

Igen, kedves olvasók, 
lehet jönni olvasni, be-
szélgetni, könyvet, fo-
lyóiratot kölcsönözni 
a nyári kánikulában is.
Most például friss ak-
tualitásával ajánlom 
Szekrényessy Atti-
la könyvét: A Bala-
ton-átúszások törté-
nete. Szekrényessy 
Kálmán 142 évvel ezelőtt úszta át először a Balatont, 
beírva magát ezzel a sporttörténelembe. Ezen a nyá-
ron is várhatóan ezrével vágnak neki a Révfülöp és 
Balatonboglár közötti távolságnak, hogy keresztül 
szeljék a " magyar tenger " hűs habjait. Ha elolvas-
suk ennek a speciálisan magyar, és tömegeket moz-
gató sportrendezvény igaz történetét, különös kedv-
vel hajrázhatunk a Balaton start- vagy célpartján, vagy 
az esti híradó előtt, ahogy én is izgatottan keresem 
kedvenc unokahúgom úszósapkás fejét a fürdőruhás 
sokaságban, merthogy ő is évről-évre nekivág a híres 
Balaton-átúszásnak.
Ezúttal is, ezúton is: Hajrá Petra!
A könyv a könyvtárban elérhető!

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros
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Gratulálunk	a	családoknak!	 

Az önkormányzat képviselő-testülete gyermekszületési települési támogatásban részesíti azon családokat, akik a 
8/2021(VIII.28) önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelnek. A támogatás egyszeri összege 
60.000 Ft. 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.

Bátoriné Vörös Edina és Bátori Sándor gyermeke
Bátori	Szabolcs

Salánki-Sipos Ivett és Salánki Tamás gyermeke
Salánki	Barnabás

Augusztus	 6-án	
újra	 eldördül	 a	
rajtpisztoly,	 s	 kez-
detét	 veszi	 a	 II.	
Csernye	 Trail	 futó-
verseny.
Mi, bakonycsernyei-
ek méltán vagyunk 
büszkék telepü-
lésünk természeti 
adottságaira és helyi 
értékeire, ezért nem 
volt kérdés, hogy 
mindegyikből be-
csempészünk egy 

pici szeletet a futás szerelmeseinek. A négy táv – 2,9 
km, 8 km, 13 km, 22,2 km – bizonyos részei érintik a 
szélerőművet, a horgásztavakat, az Iznai szőlőhegyet 
és a Szabadságtelep mögött húzódó fenyveserdőt. 
Az előnevezés már lezárult, de a verseny napján 7 
órától még lehetőség van a helyszínen nevezni. Min-
den célba érkező egy gyönyörű befutóéremmel lesz 
gazdagabb, s külön díjazzuk a távok első három he-
lyezettjét, női és férfi kategóriában egyaránt. 
Bővebb információk a www.csernyetrail.hu oldalon, 
valamint a Csernye Trail hivatalos Facebook oldalon 
olvashatók. Várjuk továbbá önkéntesek jelentkezését 
is (info@csernyetrail.hu), akik frissítőpontokon, terelő-
pontokon és a versenyközpontban lennének segítsé-
günkre! Az ezzel eltöltött idő beszámítható az Iskolai 
Közösségi Szolgálatba (IKSZ).
Sok szeretettel várunk mindenkit augusztus 6-án a 
sportpályán! Futócipőket fel! 

Turják Barbara és Csizmadia Tamás

JÖN! JÖN! JÖN! Hírek a könyvtárból


