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Óvodafelújítás polgármesteri szemmel
Akkor jó a világ, ha jó benne 
gyereknek lenni. Úgy gondo-
lom, hogy nálunk, Bakonycser-
nyén jó világa van a gyermekek-
nek. Biztos vagyok abban, hogy 
a mostani bölcsődések, óvodá-
sok örömmel indulnak útnak 
reggelente a korszerű, minden 
igényt kielégítő, komfortos épü-
letekbe, ahol vidáman telik a 
nap, élvezetesebbek a játékok.
Felemelő dolog egy óvoda 
megújulásában részt venni. Fel-
emelő, mert nem pusztán egy 
építményről van szó, hanem he-
lyi emberek, férfiak és nők, csa-
ládapák, családanyák, idősek és 
ifjak reménységének, hitének 
kézzelfogható bizonyítékáról. 
Az arra irányuló reménységnek 
és hitnek a bizonyítékáról, hogy 
van jövője a családnak, gyermek-
vállalásnak, van jövője a települé-
sünkön, Csernyén való megmara-
dásnak.
Talán 2017-et írtunk, amikor végle-
gessé váltak a tervek a fejünkben, 
hogy az 1970-es évek elején fel-
épült óvoda épületébe költözzön 
át a mini bölcsőde. Akkor úgy 
volt, hogy csak egy csoportszo-
bát alakítunk át az előírt feltéte-
leknek, ma már pedig ott tartunk, 
hogy az intézmény minden m2-re 
megújult.
Idáig azonban hosszú út vezetett. 
Az elmúlt öt év sikeres pályáza-
tainak köszönhetően több sza-
kaszban tudtunk nekiállni a mun-
káknak. A belső felújítás tehát a 
mini bölcsőde kialakítással, óvo-

dai csoportszoba felújítással kez-
dődött. Majd ezt követte a külső 
szigetelés, a vakolás, az új gázka-
zán beüzemelése.
Az idei nyári beruházás a tetőhé-
jazatcserét, új csoportszoba kiala-
kítást, új kerítés építését foglalta 
magában. De vadonatúj melegítő-
konyha is kialakításra került, meg-
szépültek a mellékhelyiségek is.  
Ne feledjük el, hogy tavalyi évben 
háromtornyú játszóvárat is telepí-
tettünk az óvoda udvarára, vala-
mint a már kialakított kavicsos te-
rületen biztonságosan meg lehet 
állni autókkal az épület mellett.
Összességében elmondható, 
hogy az elmúlt öt évben a Ró-
zsa utcai óvodára 135.000.000 
Ft-ot költöttünk, amiből pályáza-
ton elnyert összeg 101.000.000 

Ft, a többit önkormányzatunk 
önerőből finanszírozta.
Persze még minden nem ké-
szült el, de hát ezzel így va-
gyunk az otthoni családi háznál 
is a beköltözéskor, egy viszont 
biztos: most már minden adott 
ahhoz, hogy minőségi oktató 
nevelő munka legyen végezhe-
tő.
A mögöttünk levő igen forró 
nyár megakadályozta az épület 
előtti parkosítást is, de itt van 
már az ősz, és ahogy ismerem 
az itteni kollektívát, valamit a 
szülői munkaközösséget is, azt 
hiszem, lesz munkáskéz, aki 
ebben majd segíteni fog.
Megrendelés alatt vannak víz-
gyűjtő edények is, hiszen sze-
retnénk a csatornáról lejövő víz 

egy részét felfogni.
Amit még szeretnék kiemelni az 
az, hogy rendkívül felemelő ér-
zés volt, hogy az átadás előtti na-
pokban olyan nyüzsgés volt, ami 
egyértelműen bizonyította, hogy 
itt valami olyat hoztunk létre, 
amiért mindannyian lelkesedünk. 
Óvónők, dajkák, önkormányza-
ti takarítónők, a közmunkás csa-
patunk összhangban, gyorsan és 
szakszerűen festettek, mázoltak, 
takarítottak és raktak rendet.
Végezetül azt kívánom, hogy cse-
peredjenek innen a gyermekek jó 
csernyeiekké, embertársukat és 
településüket szerető polgárrá!

Turi Balázs
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Aszályos időben is 

aranyat ér a Záportározó
Az év elején átadásra került a súri úti záportározó, mely nemcsak 
a heves esőzésekkor nyújt nagy segítség településünknek, hanem 
aszályos idő esetén is, hiszen a nagy melegekben, a zsilip kiépítésé-
nek köszönhetően, önkormányzatunk a feltorlódott vízből tudta ön-
tözni a közterületeken elhelyezett és kiültetett növényeket.

Elektronikai 
hulladékgyűjtés

Önkormányzatunk szervezésé-
ben augusztus végén sikeresen 
zajlott az elektronikai hulladék-
gyűjtés településünkön. 
Ismét nagy mennyiségű hulladék 
került összehordásra. Az önkor-
mányzat 20.000 – 20.000 Ft érték-
ben megjelölhetett bejegyzett civil 
szervezeteteket támogatottként.
Az idei évben a Bakonycsernyei 
Bányász Sport Egyesület és a Ba-

konycsernyei Polgárőr Egyesület 
kapta a támogatást.

Az önkormányzat szándékában 
áll jövőre is megszervezni ezt az 
akciót, ami által újabb szerveze-
tek kaphatnak támogatást!

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata idén is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.
A képviselő testület maximum 6 fő támogatásáról 
határozott, havi 7500 Ft összegben.
A pályázat célja: az esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatásban való részvételének támogatása.

 y  "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 

 y  "B" típusú pályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik a 2022/2023. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert, érettségizet-
tek; akik 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 03.

Bővebb információ a pályázat benyújtásának felté-
teleiről, menetéről a

 www.bakonycsernye.hu oldalon érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj elnyerésére
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Tájékoztatás a
közterületek és köztemető használatára vonatkozó díjak 2022. november 01-től

Képviselő testületünk döntése alapján 2022. november 01-től a közterületek és köztemető használatára 
vonatkozó díjak az alábbiak szerint módosulnak:

Közterületek használatának díjai:
Meghatározás Díj

1. 
A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszek-
rény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényrek-
lám), cég és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)

3.000 Ft/m2/év

2. Árusítófülke, pavilon 1.000 Ft/m2/hó
3. Önálló hirdetőberendezések, táblák 5.000 Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, állványelhe-
lyezés, tüzelőanyag tárolása

1-3. napig díjmentes
4. naptól 500 Ft/m2/nap

5. Alkalmi és mozgóárusítás: 2.000 Ft/nap
6. Vendéglátóipari előkert: 2.000 Ft/m2/hó
7. Alkalmi vásár 5.000 Ft/m2/nap
8. Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével 1.000 Ft/m2/nap

Köztemető használatának díjai:
Egyes sírhely megváltása/újraváltása 25 évre: nettó 15.000 Ft
Kettes sírhely megváltása/újraváltása 25 évre: nettó 20.000 Ft
Urnasírhely megváltása/újraváltása 10 évre: nettó 10.000 Ft

A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fize-
tendő temető fenntartási hozzájárulás:
Síremlék – állítási díj síremlékenként nettó 5.000 Ft
Egyéb munkavégzés, síremlék karbantartás, vésés, tisztítás síremlékenként: nettó 1.000 Ft

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a te-
metkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Ravatalhasználati díj temetésenként: nettó: 5.000 Ft
Halotthűtés első napra 3000 Ft, minden megkezdett napra további 2.000 Ft

FELHÍVÁS!

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szeptember elején megtörtént a munkaterület átadás 
a ravatalozó épületénél. Az épületre új cserépfedés kerül, új előtető épül, illetve a mellékhelyiséget is 

felújítjuk. A munkálatok befejezésének várható ideje november vége.
A kivitelező a ravatalozó előtti területet a munkálatok idejére elkerítette.

Kérjük a látogatókat, hogy a vízvételt ne az épület oldalában lévő csapból, 
hanem a temetőben található két másik kútból oldják meg.

Továbbá fokozott figyelemmel és óvatossággal járjanak az építkezés területén.

Köszönjük együttműködésüket, megértésüket!
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Kedves Bakonycsernyeiek!

2022. október 01-től immár véglegesítve, határo-
zatlan ideig a II. számú házi orvosi körzetben fogok 
dolgozni. 
Szeretném folytatni a már megkezdett munkát, de 
közben változtatásokra is szükség van az elmúlt 2 
év tapasztalatai alapján. 

Változik majd a rendelési idő: így szerdán délután 
hosszabb lesz, de 15 és 17 óra között csak a mun-
kába járókat fogom vizsgálni, illetve szűrni. Emi-
att pénteken egy órával kevesebb lesz a rendelés. 
Mindezeket majd, természetesen, ki fogjuk részle-
tesen írni. 

Az elmúlt években alig-alig tudtunk szűrni, gon-
dozni a Covid miatt. Visszatérünk a gondozáshoz. 
Továbbra is előjegyzett időpontban jönnek a ren-
delésre, de egyre többen fognak időpontot kapni, 
sőt kérjenek is, akkor is, ha az eddigi gyógyszereket 
akarják felíratni.

Több jó eszközt használunk már, amit a Magyar Fa-
lu programban nyertünk az önkormányzat pályáza-
ta segítségével. Még szeretnék további eszközöket 
szerezni, amik segítenek a napi betegellátásban. Ez-
zel is javítva a beteget közreműködését, közérzetét. 
Olyanokat, amelyek gyorsítják a betegellátást.

Egy forrongó témát szeretnék most tisztázni. Az 
antibiotikum nem játékszer. Baktérium által okozott 
fertőzést gyógyít meg, mást nem. Nem való fogfá-
jásra, vírusfertőzésekre.  
Veszélyes lehet az indokolatlan használata, mert a 
bél baktériumflóráját tönkreteszi. Később, emiatt 
krónikus bélbetegség alakulhat ki. 
Ellenálló baktériumtörzseket fejleszthet. És amikor 
nagy szükség van rá, már nem tudunk megfelelőt 
adni, például az intenzív osztályokon nagyon sok 
rezisztens baktérium tenyészik ki egyes betegek 
szervezetéből, amire így nem tudunk gyógyszert 
adni. 
Mivel a rendelőben tudunk gyorsteszttel gyulladá-

sos értéket mérni, kétség esetén ezt meg szoktam 
tenni, és ez alapján döntök az antibiotikumról. Egy-
általán nem támogatom a felelőtlen antibiotikum 
használatot. 

Továbbra is fenntartom az időpontos rendelést, hi-
szen kevesebbet várnak az orvosi rendelőben, rá-
juk szánjuk a tervezett időt, és nem kerülnek kap-
csolatba fertőző (akár Covidos) betegekkel. 
A gyógyszerek felíratása továbbra is a rendelés 
előtt órával lehetséges, mert rendelés közben nem 
tudunk betegvizsgálat idején gyógyszert felírni. Ezt 
e-mailben és telefonon is lehet kérni: 22/440-386 
és recept.csernye2@gmail.com

Úgy látjuk, nagyon sok huszonéves TAJ kártyája 
nincs leadva sehol, mert 19 éves koruk után már 
a gyerekorvosok nem láthatják el őket, de át nem 
jelentkeznek. Javasoljuk, hogy akik még nem tették 
meg,  jelentkezzenek át!

Kérem, segítsék a munkánkat bejelentkezéssel!
Jó egészséget kívánok: 

Dr. Bechtold Péter

Változások a II. sz. háziorvosi rendelőben

Októbertől a rendelési idők:

Hétfő: 12-16 óra, 
            előtte tanácsadás a védőnőiben

Kedd: 8-12 óra

Szerda: 14-17 óra 
           (15 óra után csak munkába 
             járókat fogadunk)

Csütörtök: 8-12 óra

Péntek: 10-13 óra

Természetesen 8-16 óra között telefonon 
sürgős esetben elérhető vagyok a rendelési 
időn kívül is. Telefon: 30/7122 814
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A megemelkedett gáz és villanyárak következmé-
nyeként képviselő-testületünk döntése alapján a 
következő ügyfélfogadási rend lép életbe 

2022. október 10-től 2023. május 15-ig 
az alábbi önkormányzati intézményekben:
Művelődési Ház: Könyvtár:
Hétfő: 12:00 – 20:00 Hétfő: 09:00 – 17:00
Kedd: 12:00 – 20:00 Kedd: 09:00 – 17:00
Szerda: 08:00 – 12:00 Szerda: 09:00 – 17:00
 16:00 – 20:00
A Művelődési Ház és Könyvtár előreláthatólag 
december 19-től 2023. január 31-ig zárva tart.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Hétfő: 8:30 – 12:00
Szerda: 13:00 – 15:30

Védőnői Szolgálat:
I.sz. körzet - Lukács-Jánny Eszter védőnő:
Tanácsadás Dr. Sós Katalin doktornővel 
Kedd: 09:00 – 11:00

Védőnői tanácsadás (előjegyzés szükséges)
Kedd: 8:00 – 09:00; 11:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 09:00

II.sz. körzet  - Sekkné Steiner Anita védőnő:
Tanácsadás Dr. Bechtold Péter doktor úrral 
Hétfő: 09:00 – 11:00
Védőnői tanácsadás (előjegyzés szükséges)
Hétfő: 08:00 – 09:00; 09:00 – 10:00
Iskola egészségügy 08:00 – 09:00-ig

Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 
2022. október 3-tól 2023. május 15-ig az alábbiak 
szerint változik:
Hétfő: 08:00 12:00; 13:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Felhívom figyelmüket, hogy ügyeiket elektronikus 
úton ügyfélkapun bármikor elindíthatják hivatalunk 
felé.

Ügyfélfogadási rend változás 
az önkormányzati intézményekben

Köszöntőt mond: 
   Bihari Róbert igazgató úr
Ünnepi beszédet mond: 
   Turi Balázs polgármester
Közreműködnek az általános iskola diákjai.

Turi Balázs 
polgármester

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívom Önt és családját 

2022. október 21-én, pénteken 11.00 órai kezdettel
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeinek, valamint a
Magyar Köztársaság kikiáltásának tiszteletére 

megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésre. 

Helyszíne: Bercsényi utcai 56’-os emlékmű
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Általános Iskola

Bakonycsernyei

A

Az általános iskola hírei

Becsengettek! Tanévnyitó ün-
nepségünkkel kezdetét vette a 
2022-23-as tanév. Hagyománya-
inkhoz híven pici elsőseink letet-
ték az esküt Ági nénivel és Csen-
ge nénivel, majd nyolcadikosaink 
felkötötték nekik iskolánk nyak-

kendőjét, s immár igazi "csernyei" 
diákok lettek. 
A nyár során megszépült a két el-
sős osztály és az ötödik osztály 
tanterme. Köszönjük a segítséget! 
Nehéz tanévnek indulunk neki, 
de kollégáimmal megkettőzött 

erővel azon leszünk, hogy zökke-
nőmentesen megoldjuk a felada-
tokat, és tanulóink eredményesen 
vegyék az akadályokat. 
Mindenkinek nagyszerű tanévet 
kívánok!

Bihari Róbert igazgató

2022/2023 tanév iskolakezdési támogatás
Önkormányzatunk az idei évben 73 család részére nyújtott iskolakezdési támogatást, 

mely összesen 118 gyermek beiskolázását segítette. 
A megítélt támogatás gyermekenként 15.000 Ft volt. 

A képviselő-testületnek a jövőben is célja a beiskolázási költségek 
csökkentésére nyújtott támogatási forrás biztosítása.

Kitűnő tanulmányi 
eredmények

A képviselő testület július végén a Művelő-
dési Házban tartandó Falunapi megnyitó ke-
retein belül jutalmazta a kiváló tanulmányi 
eredményt elért középiskolás diákokat. 
Így Lenchés Katalin, Kalincsák Sára, Kozma 
Diána, Csete János Márk és Buda Boldizsár 
vehették át polgármester úrtól a jelképes 
ajándékot és pénzjutalomban is részesültek.

Az idősek napja 
alkalmából tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm 
Bakonycsernye nagyközség 
nyugdíjas és szépkorú 
polgárait magam és 
a képviselő-testület nevében.

Jó egészséget kívánok 
             Mindannyiuknak!

Turi Balázs
polgármester
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Palotai testvérek megsegítése

Néhány hónappal ez-
előtt, még kilátásta-
lannak tűnt a Palotai 
testvérek helyzete, 
hogy hol fognak lakni, 
ha otthonuk elbontás-
ra kerül. Hajléktalan 
szállóra nem szerettek 
volna menni, és szülő-
falujukat sem szerették 
volna elhagyni.

Ideiglenesen a Vadex 
Zrt. egyik házában ke-
rültek elszállásolásra 
Kisgyónban.
Mivel ez egy rövidtávú lakhatási 
megoldás volt részükre, kellett 
egy hely, melyet végleges ottho-
nuknak tekinthetnek.
Ekkor a település egy ember-
ként fogott össze, hogy a test-

vérpárnak fedél legyen a feje fe-
lett. Pénz adományok érkeztek a 
megsegítésükre létrehozott ado-
mányszámlára.

Rövid időn belül sikerült is találni 
az Iznai dűlőben egy présházat, 

mely segélyből jelképes 
összegért került megvá-
sárlásra.  Önkéntes szak-
emberek (ácsok, kőmű-
vesek, villanyszerelők, 
festők) munkája tette 
lakhatóvá az épületet. 
Építőanyag és faanyag 
felajánlások is érkeztek, 
továbbá bútorokat is 
kaptak a testvérek.

Osgyán Gábor képvi-
selő és szociális dolgo-
zóink koordinálták, se-
gítették a felújítás és a 

költözés munkálatait.

Turi Balázs polgármester úr a se-
gítőknek egy vendégfogadás ke-
retében köszönte meg a példaér-
tékű összefogást.

Szépkorú köszöntése
Augusztusban köszöntötte fel polgármester úr telepü-
lésünk szépkorú lakóját Andrejka Pálné Évi nénit, aki 
augusztus 20-án töltötte be a 90 éves kort. Évi néni 
büszkén mesélte, hogy 4 fia, 5 unokával és 7 déduno-
kával ajándékozta meg. 
Férje korai elvesztésével a székesfehérvári Köfémben 
kezdett el dolgozni nyugdíjazásáig. Szeretettel mesélt 
munkatársairól - akikkel a mai napig tartja a kapcso-
latot, és akik átsegítették azon a nehéz időszakon, 
amikor férjét elvesztette és fiai közül hárman egymás 
után, rövid időn belül kiköltöztek az Egyesült Álla-
mokba. 
Elmondta, hogy 80 éves koráig, majdnem minden év-
ben elutazott és meglátogatta külföldön élő gyerme-
kei családját. 
Szeretettel beszélt menyeiről, akik közül Csaba fele-
sége szintén részt vett ezen az ünnepi eseményen, és 
elárulta, hogy Évi néni a mai napig süti a süteménye-
ket, és igaz már lassabban, de aktívan tevékenykedik 
a ház körüli munkálatokban is.

Isten Éltesse még egyszer Évi néni!
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Összetartozás tábor Magyarcsernyén
A Magyarcsernyei 
Roham labdarúgó 
csapata idén ünnepel-
te fennállásának 100 
éves évfordulóját.
Önkormányzatunk 
pályázatának ered-
ményeként részt ve-
hettünk a rendez-
vénysorozaton, amin 
a bakonycsernyei Bá-
nyász Sport Egyesület 
U16 csapata képvisel-
te településünket a jú-
lius 21-24-ig tartandó 
ünnepségen.
Izgalmas utazás után 
kora este érkezett meg a 12 fős küldöttségünk Ma-
gyarcsernyére, ahol programismertetés és vacsora 
után elfoglaltuk szállásunkat.
Másnap a Topolyai Futball Akadémia szerepelt a 
délelőtti programban, megtekinthettünk az után-
pótlás és edzőközpontot, ahol a minőségi labdarú-
gás végzéséhez minden feltétel adott. A Topolyai 
SC arénáját is megcsodálhattuk. Utunkat folytatva 
Ada településen található Adico Szabadidőközpont 

medencéiben frissül-
tünk fel.
Következő nap át-
mozgató edzést tar-
tottunk, délután a 
ROHAM díszülése 
következett a he-
lyi kultúrotthonban, 
ahol kitüntetéseket 
és díszokleveleket 
adtak át megemlé-
kezve az alapítóta-
gokról.
Szombaton a déle-
lőtti órákban került 
megrendezésre az 
utánpótlás torna, 

ahol csapatunk 3. helyezést ért el. Az esti órákban 
a falunapi rendezvényen vettünk részt, majd vasár-
nap a kora reggeli órákban indultunk haza.
Játékosaink nagyon sok barátságot kötöttek a helyi 
fiatalokkal, a programok alatt jobban megismerték 
egymást, ami a tábor célja is volt.
Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza.

Osgyán Gábor

Újra futócipőktől porzottak a csernyei földutak

Augusztus 6-án közel 200 futó állt ismét a rajtvo-
nalhoz, hogy megmérettesse magát a II. Csernye 
Trailen. Nagyon örültünk, hogy sokan már vissza-
térőként érkeztek hozzánk – ráadásul nem is szom-
szédos településekről – , s hogy aznap a helyszínen 
is szép számmal neveztek még versenyzők. 

Az idő nekünk kedvezett, a szikrázó napsütésben 
kellemes szellő frissítette a futókat. Bár mind a négy 
távon voltak embert próbáló szakaszok, a gyönyö-
rű környezetért, az élményért és az egyedi befutó-
éremért mindenképpen megérte szaladni egy jót.

Természetesen a II. Csernye Trail jó híréhez támo-
gatóink is nagyban hozzájárultak. Köszönjük nekik 
anyagi, tárgyi vagy önkéntes segítségüket, hiszen 
nélkülük nem sikerült volna!

További információk a www.csernyetrail.hu honla-
pon vagy a Csernye Trail hivatalos facebook olda-
lán olvashatók.

Futás szerelmesei, figyelem! 
2023. augusztus 5-én ismét találkozunk, hiszen jön 

a III. Csernye Trail!!

Mindenkinek jó futást kívánunk!

Turják Barbara és Csizmadia Tamás
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VI. Bakonycsernyei Bojlis Kupa
Egyesületünk 10 év-
vel ezelőtt kezdett 
el egy nagy halkí-
mélő és telepítő 
programot, mely-
nek az volt a lénye-
ge, hogy tavainkból 
az igazán nagy pon-
tyokat, amurokat 
nem lehet elvinni, 
vissza kell helyezni 
a vizeinkbe. Ez két 
dolog miatt is fontos: 
egyrészt az esetleges halszaporulat tá-
mogatására létrehozni egy anyahal-állo-
mányt, illetve hogy minél több horgász-
nak tudjuk biztosítani a „Moby Dick” 
megfogásának élményét. 
Ez pár év alatt olyan jól sikerült, hogy 
már érzékelhetően megjelentek tava-
inkban a 10 kg feletti példányok. Ennek hatására 
egyre több pecásunk kezdett el bojlis módszerrel 
kifejezetten ezek a halakra horgászni, általában 
több napot a tóparton tölteni nomád körülmények 
között. 
Így merült fel (tagsági kezdeményezésre) egy több 
napos bojlis verseny megrendezése, amely végül 
2017 szeptemberében valósult meg először, 7 db, 3 
fős csapattal. A 3-ik évtől olyan népszerű lett, hogy 
azóta is 16 csapattal, „teltházas” versenyeket ren-
dezünk. Az első versenyeken még szerényebb fo-
gásokkal, de ahogy múlt az idő, nőtt a nagy halak 
száma vizeinkben, úgy lett egyre több a megfogott 

halak összsúlya. Így jutottunk el az 
idei évig, amikor egy igazán jó han-
gulatú, változatos és izgalmas ver-
seny végén (óránként változtak a  
helyezések) összesen 1,2 tonna ha-
lat zsákmányoltak a csapatok! Ter-
mészeten a sport horgászat és a tó 
szellemének megfelelően minden 
hal vissza került éltető elemébe. 

Itt szeretnénk minden 
résztvevő csapatnak gra-
tulálni az eredményhez, 
akik javarészt helyi  hor-
gászokból álltak, de érkez-
tek csapatok Várpalotáról, 
Oroszlányból, Mórról, Ta-
tabányáról, a Velencei tó 
mellől és az Alföldről is. 

A VI. Bakonycsernyei Bojlis Kupa Végeredménye: 

1. Hőbli Max Carp Team 130,33 kg
2. Full Carp Team 111 kg
3. K&M Carp Team 104,4 kg

Természetesen megszeretnénk köszönni a támoga-
tóinknak, a bőséges felajánlásokat hiszen nélkülük 
nem tudtunk volna ilyen komoly díjazást összerakni 
a verseny végén. Illetve köszönjük mindenkinek, aki 
segített 3 napon keresztül a zökkenő mentes ver-
seny rendezésben!

Sztrida József 
Bakonycsernyei HE elnöke

Csernyefeszt
Két év után újra megrendezésre került július 
utolsó hétvégéjén a Csernyefeszt program-
sorozatunkat, melyre ismét szép számban 
látogattak el az érdeklődők. 
A háromnapos rendezvénysorozat lehető-
séget adott arra, hogy jól érezzük magun-
kat, együtt legyünk szeretteinkkel, baráta-
inkkal, magunk mögött hagyva az elmúlt 
időszak nehézségeit és elfelejtve a jelen 
próbatételeit.
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Művelődési Ház hírei Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Falunapi CsernyeFeszt
 ünnepélyes megnyitó a Művelődési Házban 

A háromnapos rendezvénysorozat nyitónapján a Művelődési Ház 
nagytermében bemutatkoztak helyi amatőr csoportjaink: Szlovák 
Hagyományőrző Együttes, Bányász Kórus, valamint a fiatalokból ál-
ló Dream Team moderntánc csoport.  

A hagyományőrző műsorelemek után Zsigmond Lala énekművész 
akusztikus műsorában közkedvelt magyar slágerek csendültek fel, 
melyek Sári Attila zongorakíséretével szólaltak meg. 

A megnyitó programot követően a sportpályán felállított nagy-
színpadon előadott produkciók szórakoztatták a helyi és vendég 
közönséget.

Dream Team és a zirci Finn Baráti Kör

A béke-telepi nyugdíjas klub felkérésére moderntán-ccsopor-
tunk bemutatóval köszöntötte a településen vendégeskedő 
zirci Finn Baráti Kör tagjait. A több állomásból álló település-
bemutatás záróprodukcióját mi adtuk, melyben elhangzott 
az örök kedvenc, a Kis Herceg egy részlete Hagymási Kriszta 
tolmácsolásában, majd ezt követően fergeteges bemutatóval 
örvendeztettük meg kedves vendégeinket. Hálás közönséget 
kaptunk, boldogan fogadtuk a hosszas vastapsot!
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Nyitott Pincék Szüreti Vigasságával köszöntöttük 
a szeptember 17-18. jeles ünnepnapot. Az időjárás 
nem volt teljesen kegyes hozzánk, a borús, szeles, 
hideg időjárás ellenére mégis csodás közösségi 
rendezvényt valósíthattunk meg. Köszönhettük ezt 
a helyi oktatási és kulturális intézmény tagjainak, az 
ünnepélyes megnyitó szereplőinek: Bóbita Óvoda 
és Mini Bölcsőde gyermekei és óvodapedagógusai, 
művelődési ház Holdviola Néptánccsoportjának 
tagjai. 
A hagyományőrző műsor után a jókedv, a vigalom 
jegyében Kádárné Hegedüs Veronika és Csizmadia 
Géza operett előadását hallgathatták meg kedves 
vendégeink. 

Nagy köszönet a fellépőknek, és annál nagyobb 
köszönet a pincetulajdonosoknak, a szőlősgazdák-
nak, akik ismét tanúbizonyságot tettek a csernyeiek 
híres vendégszeretetéről. Terítékre kerültek az iznai 
nedűi, a szívvel lélekkel készített helyi sütemények! 
Kiemelt köszönet a Holdvioláknak és Hagymási 
Kriszta mentornak a vigasság és a felvonulás méltó 
hagyományőrző jellegéért, az igényes néptánc-ko-
reográfiákért, a kitartásért! Köszönet Panyi Balázs-
nak, aki a felvonulás alatt a talpalávalóról gondos-
kodott. Köszönet a gazdáknak, a felvonulóknak, a 
vendégeknek, akik a végsőkig kitartottak, jelenlé-
tükkel és jókedvükkel segítették a sikeres megva-
lósítást.

Kulturális Örökség Napja Bakonycsernye 2022
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Fürst-Kálé Éva és Fürst Ádám gyermeke
Fürst Lilla

Fekete Erzsébet és Fekete Ervin gyermeke
Fekete Liza Bodza

Bojtos Nikolett és Malomsoki Tamás gyermeke
Malomsoki Lara

Gratulálunk a családoknak! 

Hírek a könyvtárbólValásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

Művészet a könyvtárban
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Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros


