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Áldott karácsonyi  

ünnepeket, és 

egészségben, örömökben 

gazdag 

boldog új évet kívánok

önkormányzatunk 

nevében!

Turi Balázs
polgármester

Karácsonyi fények
A minden önkormányzatot sújtó 
rezsiválság miatt biztosnak tűnt, 
hogy idén sajnos nem tudja az 
önkormányzat kirakni a már hosz-
szú évek alatt megszokott sze-
rény, de annál szebb karácsonyi 
díszkivilágítást.

November közepén Turják Zol-
tán megkereste az önkormányza-
tot, hogy csernyei vállalkozókkal 
konzultálva, átvállalnák a felme-
rülő költségeket.

A szükséges forrás  rekordgyor-
sasággal összegyűlt, hiszen az 

általa megkérdezettek többsége 
partner volt, így a közel 700.000 
Ft-os összköltségű projekt bizto-
san megvalósulhatott.

Hálás köszönet minden felajánló-
nak, kiemelten a Klein Park Kft.-
nek, hiszen évek óta a fel- és lera-
kásához szükséges kosaras autó 
díját nem számlázza ki az önkor-
mányzatnak. 

Csernye ismét bebizonyította, 
hogy mindig vannak olyanok, 
akikre kérés nélkül is lehet számí-
tani, ha összefogásról van szó!

Támogatók:
Klein Park Kft. 
Kaviczki István
Kaviczki Péter
Turják Zoltán
Szvitek Barnabás
Nádvári Tamás
Vas Mariann
Szente József
Jó-Ker 99 Kft. (Kiss Lajos)
Kovács Attila
Radocha Zsolt
Varsányi László
Imrő Zoltán
Nyevrikel Árpád

ANDI Falatozó (Szkok Andrea)
Tirkli István
Ezermester Iparcikk Bolt 
                       (Szabó Róbert)
Szabó János
Borbély Sándor
Szvitek Ákos
Varga Jenő
Polák Bálint
Éva Bolt (Kovács Éva)
Hatvani Attila
Kadlecsikné Hugyecz Mária
Szamosfalvi János
Petrovszki Tamás
Marton István
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Két hónappal ezelőtt átadtuk a fel-
újított bölcsődét és óvodát, most 
pedig átadjuk a felújított ravatalo-
zót. 
Reményeink szerint ez egy üzenet 
az embereknek, hogy települé-
sünkön a bölcsőtől a sírig minden-
ki fontos számunkra. 
Egyszer azt olvastam valahol, 
hogy a gyermekeknek és a kisál-
latoknak a szeme azért ragyog 
sokkal fényesebben, mert ők még 
nem tudják, hogy az életünk egy-
szer véget ér. Ne felejtsük el, hogy 
halandók vagyunk. Minden teme-
tésen halljuk Jézus tanítását: „Ha a 
búzaszem nem hull a földbe és nem 
hal meg, akkor egymaga marad, ha 
viszont elhal és a földbe kerül, sok 
termés lesz belőle.” Ha megértjük, 
hogy az élet része a halál, akkor 
mindent meg kell tennünk, hogy 
szeretett hozzátartozóink méltó 
helyen nyugodjanak, és méltó ál-
lomáson induljanak a ravatalozó-
ból a végső nyugvóhelyre. Ez a 
meggyőződés vezérelt bennün-
ket, amikor belevágtunk a ravata-
lozó felújításába. Nyilván ehhez 
kellett pályázati forrás is.

A Magyar Falu Program pályáza-
tát 2022 február elején adtuk be, 
melyről egészen gyorsan 2022. 
április 21-én kaptunk támogatói 
döntést 28.500.000 Ft értékben. 
Ennek köszönhetően a gyászo-
ló családok, rokonságok számára 
igen hasznos előtető készült, és az 
egész épület is új cserépfedést ka-
pott. Megújult a mellékhelyiség és 
a szerszámtároló is. Továbbá egy 
új, 2 személyes kegyeleti hűtő is 
beszerzésre került. Önkormányza-
tunk a megvalósításba 1.110.610 
Ft önerőt tett hozzá.

Szeretném megköszönni Magyar-
ország Kormányának, Törő Gábor 
Országgyűlési Képviselő Úrnak a 
kiemelt támogatást. Köszönöm 
képviselőtársaimnak, hogy ebben 
a kérdésben is mindig egység volt 
közöttünk. 
Soha nem volt kérdés, hogy miért 
vállalunk fel olyan valamit, ami fo-
lyamatosan veszteséget hoz. Mert 
mindig tudnunk kell, hogy ezen a 
helyen már nincs költségvetés, 
nincs bevétel, nincs profit, csak 
veszteség. Veszteség, mert min-
den emberért kár.
Ahogy Hemingway írta: „Sen-
ki sem különálló sziget. Minden 
ember egy kontinens része, a szá-
razföld egy darabja. Ha egy gö-
röngyöt fúj el a szél, Európa lesz 
kevesebb, épp úgy, mint ha egy 
hegyfokot mosna el, vagy egy ba-
rátod házát, vagy a te birtokodat, 
mert egy vagyok az emberiséggel. 
Ezért hát soha ne kérdezd, hogy ki-
ért szól a harang, mert érted szól.”
Szüleink, nagyszüleink, akik itt 

születtek és itt telepedtek le, sze-
retett hozzátartozóink itt nyugod-
nak a temetőben, itt vannak, akik-
nek az életünket köszönhetjük, 
akiknek a gyermekünket köszön-
hetjük, legkedvesebb barátaink, 
akik számunkra igazán fontos itt 
van, vagy előbb utóbb itt lesz. Ide 
hozunk virágot, itt mondunk érte 
el imát. Az emlékekből, belőlük 
merítünk erőt, hitet, tőlünk ka-
punk energiát. Ők megérdemlik, 
hogy legyen egy ápolt, gondozott 
temetőnk.
Oly sokszor megfigyeltem, hogy 
itt a temetőben az élők is meg-
nyugodnak. A temetőkben min-
dig köszön mindenki mindenki-
nek. Nincsenek vallási, politikai 
különbségek. Nincsenek harago-
sok, mert amikor megszülettünk 
és amikor meghalunk is, minden 
ember egyforma. Ahogy monda-
ni szokták, senki nem visz magá-
val semmit a sírba. 
Életünk során annyi minden tör-
ténik velünk, annyiszor öltözünk 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Méltó állomás az utolsó út előtt

Egy régi mondás szerint: „Nézd meg a temetőt és megtudod milyen emberek lakják a falut.”
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szép, ünneplő ruhába, de egyszer 
mindenkire ráadják a legszebb ün-
nepi ruhát és elindul a végső nyug-
helyére. Csak akkor lehet méltó 
ez az út, ha a búcsúhoz méltó a 
végső állomás, ezért újítottuk meg 
a ravatalozónkat itt a köztemető-
be, mert minden ember fontos, és 
minden embernek kijár a végső 
állomás. 
Szeretném megköszönni a cser-
nyei felekezeteknek az imát, a ki-
vitelező cégnek a V+V Kft.-nek a 
lelkiismeretes munkát, Jánosi Já-
nos főépítésznek a tervezést, a 
sok szép javaslatot. A pályázat be-
nyújtásában és összeállításában 
segédkező Albensis Kft. munkáját 
is nagyra értékeljük, hiszen nél-
külük ez a projekt sem jöhetett 
volna létre. Köszönöm Törő Gábor 

képviselő úrnak, hogy meghallja a 
csernyei emberek hangját és segít 
megvalósítani a közös álmunkat. 
Bár nem szorosan kapcsolódik a 
ravatalozóhoz, de mégiscsak meg 
kell említenem a csernyei vadász-
társaság munkáját, mely temetőnk 
kerítésének felújításában segéd-
keztek az elmúlt héten. Itt még 
lesz feladat, reméljük, továbbra is 
számítunk az együttműködésük-
re.
Ha már az összefogásnál tartunk, 
el kell, hogy mondjam, hogy a 
mögöttünk álló épület 1987-89 
között rengeteg társadalmi mun-
kával, csernyei kőművesek, ácsok, 
villanyszerelők segítségével való-
sulhatott meg, melynek élharco-
sai Záckaliczki Péter Evangélikus 
lelkész és Boleraczki István pol-

gármester úr voltak. Amikor 1989-
ben a mögöttünk álló épület elké-
szült, ők elültettek egy emlékfát, 
amely a főbejárat előtt áll, immá-
ron 32 éve díszíti a köztemetőn-
ket. Így a hagyományokat meg-
tartva szeretném, ha a felekezetek 
vezetőivel közösen most is ültet-
nénk egy fát, mely majd emlékez-
tet a mai felemelő pillanatra.
„Az embereket nemcsak életük-
ben, hanem még az elmúlásukban 
is tiszteletben kell tartani, és méltó-
sággal kell elkísérni őket az örökké-
valóságba!” 
Hiszem, hogy a mostani beruhá-
zással méltó búcsút tudunk venni 
a csernyei emberektől.

Turi Balázs 
polgármester

Egyre több panasz érkezett önkormányzatunkhoz, 
hogy a köztemetőnkbe bejárnak a vadak, elsősorban 
őzek, sok bosszúságot okozva a lakosoknak, hiszen 
lerágják, tönkre teszik a megemlékezés virágait.
Az elmúlt napokban az alábbi megállapításra jutot-
tunk és a következő intézkedéseket tettük meg:
- Az önkormányzat felmérte a jelenlegi kerítés állapo-
tát: van olyan szakasz, ahol a kerítésdrót elöregedett, 
van ahol a növényzet felnőtt rá és az lehúzta. Viszont 
szomorúan tapasztaltuk, hogy többen a keletkezett 
hulladékot nem a konténerekbe rakják, hanem a kerí-
téshez vagy azon túl teszik le. Nem tudjuk elfogadni 
ezt a magatartást, hiszen azon túl, hogy ez rendkívül 
csúnya látvány, tönkreteszi a kerítést és környezet-
szennyezésnek is minősül. 
Szeretnénk mindenkitől kérni, hogy a temetői hul-
ladékot a konténerekbe helyezzék el, mert aki ezt 
nem teszi meg az ellen muszáj lesz határozottan 
fellépnünk.
A tároló edények elhelyezése is már többször szóba 
került. Nincs sok lehetősége az önkormányzatnak, hi-
szen a szolgáltató csakis szilárd burkolatú út mellől 
viszi el a konténert ürítésre.
- Az aszfaltos út melletti bejárati kapura vadriasztót 
helyeztünk ki, amely már működik. 100 méter hosz-
szúságú kerítésdrótot vásárolt az önkormányzat, me-
lyet a csernyei vadásztársaság tagjai társadalmi mun-

ka keretében a legszükségesebbnek ítélt szakaszra 
felállítottak.
A kerítés felújítási munkákat folytatni szeretnénk, de 
kérjük a lakosságot is, hogy ne dobálja ki a szemetet 
a kerítés mellé, mert az rontja annak állapotát és az 
őzeknek is bejutási lehetőséget biztosít.
Továbbá kérjük, hogy a gyalogosok számára bizto-
sított kiskapukat csukjuk be magunk után, mert azo-
kat több helyen is nyitva találtuk.
Új zöldhulladék lerakó helyet jelölünk ki a település-
sel határos temető szélén a kiskapu mellett.
Mint minden ügyben most is látható, hogy csakis kö-
zösen tudunk eredményt elérni, ebben kérjük part-
nerségüket. 

Közösen tegyünk a temetői vadkár ellen!
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Tisztelt Temető Látogatók!
Hozzátartozóink, ismerőseink emlékének ápolása 
mindenki számára érzékeny tevékenység, melyhez 
önkormányzatunk igyekszik egy kulturált, csendes, 
békés, rendezett temetőt biztosítani. Ezen feltételek 
fenntartása viszont Önök, mint látogatók nélkül nem 
lehetséges, így itt szeretnénk felhívni a figyelmet a 
temető látogatás, temetőben végzett tevékenységek 
rendjére.
A temető nyitvatartását önkormányzatunk nem sza-
bályozta le, így mind hétközben, mind a hétvégén és 
ünnepnapokon egyaránt korlátlanul látogatható.
Mivel a temető előtt rendezett parkolóhelyek lettek 
kialakítva, így kérünk mindenkit, hogy amennyiben 
nem korlátozott a mozgásban, úgy a parkolóhelyen 
hagyja gépjárművét és ne hajtson be vele a temető 
területére. Főként ne a sírhelyek melletti zöldterüle-
ten parkoljon gépjárművével, mert az kifejezetten 
tilos, még mozgáskorlátozott személyek számára is. 
Sajnos az utóbbi időszakban egyre többször észlel-
jük az urnasírhelyen történő szabálytalan parkolást. 
Temetési szertartás ideje alatt pedig tilos a gépjár-
művel való behajtás a temető egész területére.
Egyre többet halható, hogy legyenek kivágva a te-
metői fák, mert hullik a levél a síremlékekre. A fák 
árnyékot adnak az odalátogatóknak, a temeté-
si szertartáson résztvevőknek, tovább jogszabályi 
kötelezettségünk a temető egy részének fás szárú 
növénnyel történő betelepítése. Ez a kötelezettség 
azonban az önkormányzaté, nem a hozzátartozóké, 
így tilos bármilyen fás szárú növény engedély nélküli 
ültetése. 
A megváltható sírhelyek mérete:

 y  egyes sírhely: 210 x 90 cm
 y  kettes sírhely: 210 x 190 cm
 y  urnasíhely: 80 cm x 60 cm mélysége 100 cm 

A temetési helyek egymástól való távolsága 60 cm.  
Temetőbejárás alkalmával több esetben tapasztal-
tuk, hogy a hozzátartozók a síremlék készítése so-
rán a megváltott 90 illetve 190 cm szélesség helyett 
20-30, sőt előfordult 40 cm tovább terjeszkedés is a 
síremlék keretével. Ezáltal meg nem váltott terület-
re került a síremlék, illetve megszüntették a sírhelyek 
közötti közlekedés lehetőségét, melyet viszont jog-
szabály szigorúan előír. Felhívunk minden síremlék 
felett rendelkező hozzátartozókat, hogy a szabályta-
lan túlterjeszkedést haladéktalanul szüntessék meg, 
illetve a most készítendő síremlékek kizárólag a meg-
váltott sírhely méretével lehetnek azonosak. A sírem-

léknek meg kell felelni a temető általános arculatá-
nak. Közízlest sértő formájú, tartalmú és egyéb, oda 
nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem 
szabad. A síremlékek tervezetét, vázrajzát mellékel-
ve az építtetőnek be kell nyújtani az önkormányzat 
felé a tervezett kivitelezést megelőzően, majd tájé-
koztatni szükséges a létesítmény elkészültéről. 
A temetőben munka (akár vállalkozó, akár hozzátar-
tozó által végzendő) csak úgy történhet, hogy az ne 
sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzé-
seit. A munkavégzés során a szomszédos síremlékek 
nem sérülhetnek. 
Temetési hely felett rendelkező személy az, 

 y  aki a temetési helyet megváltotta, illetőleg halála 
esetén annak örököse,

 y  az elhunyt személy hozzátartozója,
 y  az elhunyt személyek örökösei.

Hulladékszállítás:
Sajnos a temető hulladék megfelelő elhelyezését 
sem tartják be a látogatók egy része. Megnyugvással 
tölt el, hogy ők, csak egy kisebb hányadát teszik ki 
a látogatóknak, de cselekedeteikkel jelentősen meg-
növelik a temető fenntartási költségeit, mely egy idő 
után minden sírhely felett rendelkezőt érinteni fog.
Tehát temetői hulladékot, legyen az zöldhulladék, 
vagy koszorúk, mécsesek egyéb műanyag és fém 
maradványai KIZÁRÓLAG a kihelyezett hulladék-
gyűjtő edényzetben helyezhető el. A temető keríté-
sén áthajított zöldhulladék valóban elkorhad egy idő 
után, de megfelelő magasító a vadak részére, hogy a 
kerítést átugorva bejussanak a temetőbe és károkat 
okozzanak az elhelyezett virágokban. Ezen felül ren-
dezetlen környezet képét mutatja. 
A temető Bercsényi utca felőli részén húzódó kerítés 
kisajtaja mellé az önkormányzat egy zöldhulladék tá-
rolót fog kihelyezni, mely azt a célt szolgálja, hogy 
lecsökkentsük a konténer szállítási költségeket, mely 
éves szinten 1.800.000 Ft. Ezen tárolóba viszont ki-
zárólag zöldhulladék helyezhető el.
A temető használatának rendjét az önkormányzat 
fokozottan ellenőrzi.

Kérünk minden temetőlátogatót, hozzátartozót, te-
metési hely felett rendelkezőt, hogy a fent leírtak 
alapján őrizzük kegyelettel temetőnk rendjét, ha-
lottaink emlékhelyét. 

Fidrich Tamásné
jegyző

Tájékoztató a köztemető rendjéről
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Borbála napi ünnepség

December 2-án tartottuk Borbála napi megemlé-
kezésünket a Sportpálya mellett található Bányász 
emlékparkban.
Ünnepi beszédet mondott Turi Balázs polgármes-
ter úr.
Az ünnepségen részt vett Dr. Káldi Zoltán orszá-
gos bányakapitány, Hajnáczky Tamás a Bakonyi 
Bányász Hagyományőrző Alapítvány elnöke, Tro-
jákné Szita Katalin Szápár polgármestere, Sógorka 
Miklós Súr polgármestere, Wéninger László Balinka 
polgármestere és az I. és II. sz. Nyugdíjas Klubok 
képviselői. Az ünnepségen közreműködött a II. szá-
mú Nyugdíjas Klub Bányász Asszonykórusa, vala-
mint verset szavalt Hagymási Kriszta. Az ünnepség 
végén néma főhajtás mellett helyezték el a megem-
lékezés koszorúit. A rendezvényt a Sportbüfében 
tartott vendégfogadás zárta.

Tisztelt Lakosság!

Önkormányzatunk 2023. évre vonatko-
zóan a gazdasági válság ellenére sem 
vezet be új adónemet, viszont a már 8 
éve nem emelt magánszemély kom-
munális adó összegét 2023. január 1. 
napjától 13.500 Ft/ingatlan mérték-
ben állapította meg.

Szolnoki Szabina
adóügyi ügyintéző

Október 23-ai 
ünnepség:

Október 21-én pénteken tartottunk megemléke-
zést az 1956-os forradalom és szabadságharc emlé-
kére. A Bercsényi úti ’56-os emlékműnél köszöntőt 
mondott Turi Balázs polgármester úr, majd ünnepi 
beszédet tartott Bihari Róbert iskolaigazgató. Az 
általános iskola növendékei is részt vettek a meg-
emlékezésen, ahol verseket és dalokat hallhattunk 
előadásukban. A megemlékezés záró részeként az 
önkormányzat és  a civil szerervezetek néma főhaj-
tással helyezték el a megemlékezés koszorúit.
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Télapó
A település összes utcáját 
érintve a tavalyi évhez hason-
lóan 70 db mikulás csokit 
rejtett el a télapó kollégája. 
Meglepte a reggel korai busz-
járatokra várakozókat is, ne-
kik szaloncukrokkal és man-
darinnal kedveskedett. 
Kicsik és nagyok arcára is si-
került mosolyt csalni, jól in-
dult a nap december 6-a reg-
gelén Csernyén.
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Az őszi, tél 
eleji időszak 
is sok prog-

ramot kínált iskolásainknak: 
Márton-napon vetélkedőt tartot-
tunk vegyes csapatokkal, érdekes, 
játékos feladatokkal. A vetélkedő 
után húzhattunk szeretet-idézetet, 
majd jóízűen falatoztunk a zsíros 
kenyérből, s a finom tea is jól esett 
mindenkinek. A lámpás felvonu-
láson gitár kísérettel, énekelve, 
világító lampionokkal vonultunk. 
Csatlakoztak szülők, testvérek, 
sőt az ovisok is, akik így némi be-
pillantást nyerhettek iskolai ren-
dezvényünkbe. Az estét discóval 
zártuk a felsősöknek. A program 
létrejöttét, a vetélkedő díjazását a 
Szülői Munkaközösség támogat-
ta, köszönjük anyagi segítségüket!
Továbbtanulás előtt álló diákja-
inknak folyamatosan igyekszünk 
megkönnyíteni a pályaválasztást: 
kiállításra utaztunk Fehérvárra, Zir-
cen láthattunk szakmai bemutatót 
a Reguly szervezésében, de több 
középfokú intézmény képviselője 
tartott előadást nálunk, illetve fo-
lyamatosan zajlanak az online be-
mutatkozások, szülői értekezletek 
is a középiskolák részéről.  Bodaj-
kon próbafelvételit is írhattak a 

nyolcadikosok. Pályaorien-
tációs napunkon pedig 9 
szakmával (erdész, orvos, 
tűzoltó, állatorvos, könyvtá-
ros, rendőr, művelődésszer-
vező, méhész, szociális 
gondozó) ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Ez a nap 
egyrészt remek lehetőséget 
kínált a gyerekeknek, hogy 
megismerjék az adott szak-
mák jellemzőit, másrészt 
nagyon jó dolog volt találkozni te-
lepülésünk „szakembereivel”, kö-
zelebbről megismerhettük őket, 
beszélgethettünk velük. Köszön-
jük a részvételüket, illetve a Szü-
lői Munkaközösség és a Szociális 
Szolgálat szervezését, a program 
lebonyolításában a közreműkö-
désüket! 
Az adventi időszak beköszönté-
vel mi is készülünk az ünnepek-
re. Fizikai értelemben is, hiszen 
készülődtünk a községi vásárra, 
Luca-napi programunkat szer-
vezzük, mézeskalácsot sütünk a 
gyerekekkel, díszítjük az iskolát, 
és minden héten meghívunk egy-
egy lelkészt, hogy meggyújtsa 
adventi koszorúnkon a gyertyát.  
Jó lenne, ha a várakozás idősza-
kában lelkiekben is megnyugod-

nánk, elgondolkodnánk az élet 
igazán fontos dolgairól. 
Pánczél Éva néni két osztállyal is 
megtartotta a hálaadás ünne-
pét. Sok szívmelengető, bölcs 
gondolata volt a gyerekeknek a 
háláról. Így advent időszakában 
gondoljuk végig mi is, hogy miért 
lehetünk hálásak, s ez ne csak sza-
vakban, gondolatokban, hanem 
cselekedetekben is nyilvánuljon 
meg! Tegyünk jót szeretteinknek, 
embertársainknak, okozzunk örö-
met egymásnak a szeretet erejé-
vel! 
Békés, boldog, karácsonyi ünne-
peket kívánok minden tanulónk-
nak, családjaiknak, illetve kol-
légáimnak!

Bihari Róbert
iskolaigazgató

Általános Iskola

Bakonycsernyei

A

Az általános iskola hírei

Óvoda növény ültetés

Ahogy az előző lapszámunkban olvashatták, szep-
tember 1-jén átadásra került a Bóbita Óvoda-Mini 
Bölcsőde Rózsa utcai felújított épülete. Utolsó moz-
zanatként az épület elé 12 féle, összesen 50 db nö-
vény került beültetésre.  Az óvónők, dajkák, akik már 
az épület felújítás záró szakaszában is részt vettek, 
festettek, mázoltak és takarítottak, ugyanolyan lelke-
sedéssel vettek részt az ültetésben, hogy minél szeb-
bé tegyék a környezetet. Turi Balázs polgármester úr 
és Dr. Bechtold Péter háziorvos is a segítségükre sie-
tett, és közösen finanszírozták és fogadták örökbe a 
három piros virágú díszgalagonya egyikét.
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Bóbita óvoda – mini bölcsőde hírei

Az őszi évkezdés örömteli változásokat hozott óvodánk 
életébe, mozgalmas hónapokat tudhatunk magunk mö-
gött. Az újabb sikeres pályázatnak köszönhetően a Ró-
zsa úton bővített, kívül, belül korszerűsített intézményben 
kezdhettük meg gyermekeink nevelését. Az egyik óvodai 
csoportunk áthelyezésével egy komfortosabb, energiata-
karékosság szempontjából sokkal gazdaságosabb épület-
ben így már két óvodai és egy bölcsődei csoportot mű-
ködtetünk. 
Alapos mérlegelés és a szülőkkel való egyeztetés után a 
Rákóczi úton egy óvodai csoportunkkal folytatjuk tovább 
a nevelési évet. 
Köszönjük a megértést, és a segítő támogatást!
Mindent megtettünk, hogy a változások nevelőmunkánk 
minőségét pozitívan befolyásolják, s elsősorban a gyer-
mekek előnyére váljanak. 

Csoportjaink a 2022/23-as nevelési évben:

Rákóczi út – Maci csoport
Óvodapedagógusok: Földesiné Siető Judit
Kirmerné Vodilla Zsuzsanna
Dajka: Sági Szilárdné
Konyhai dolgozó: Szkok Vivien

Rózsa utca 
Pedagógiai asszisztens: Hatvani-Razgyel Nikoletta
Konyhai dolgozó: Herczku Tímea

Rózsa utca – Napocska csoport
Óvodapedagógusok: Pavek Eszter
Simek Balázsné
Dajka: Maxim Ramona Loredana

Rózsa utca – Süni csoport
Óvodapedagógusok: Németh Zsófia
Szunyoghné Cseh Krisztina
Dajka: Zsargó Istvánné

Rózsa utca – Mini-bölcsőde 
Kisgyermeknevelő: Bocskáné Zsigmond Gyöngyi
Bölcsődei dajka: Benis Hajnalka

Következő heteink a várakozás, a karácsonyi ünnepre 
való felkészülés jegyében telnek, melynek célja az érzel-
mi ráhangolódás, az ünnep előkészítése. A tevékeny ké-
szülődés mellett a meghitt pillanatok megteremtésével 
igyekszünk erősíteni a gyermekekben a családi összetar-
tozás érzését, az otthon melegének fontosságát.

Fojtyikné Gyuris Andrea

Programjaink:
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Idén ünnepelte az I. sz. Nyugdíjas Klubja fennállá-
sának 45. évfordulóját. 
Az ünnepségen a tagságon túl részt vett Turi Balázs 
polgármester úr, Fidrich Tamásné jegyző asszony, 
Szarka István esperes úr és felesége, a település há-
ziorvosai, a II. sz. Nyugdíjas Klub tagjai és más helyi 
egyesületek vezetői. A résztvevők betekintést kap-
hattak egy képkockákból összeállított filmvetítés 
keretében a klub életéről, mely számtalan mosoly-
gós emlékkel örvendeztette meg a tagságot.
Polgármester úr beszédében külön köszöntötte az 
1977-ben megalakult nyugdíjas klub egyetlen jelen 
lévő élő alapító tagját id. Oravecz Sándort. Meg-
köszönte a mindenkori tagságnak a település köz-
életében való kiemelkedő szerepét és biztatta őket 
a további aktív folytatásra. Kiemelte, hogy komoly 
szerepet vállalnak az adventi vendégfogadásban, 
hiszen forraltborral, teával és pattogatott kukoricá-
val kedveskednek a mindig szép számban érkező 
résztvevőknek. 
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy mennyire fon-
tos az ilyen fajta közösség egy település életében, 
hiszen sokan a tagságból egyedül élnek és ez a tár-
saság szolgálja számukra, hogy kikapcsolódjanak 
és érezzék, hogy ők fontos részei a társadalom-
nak, ők is tartoznak valakikhez. Záró gondolatként 
jegyző asszonnyal közösen nyújtották át Bakony-
csernye Nagyközség Önkormányzatának köszöntő 

emléklapját az egyesület elnökének Nochta Mik-
lósnénak.

Az ünnepség nagyszerű hangulatban telt, harmoni-
kajáték és nótaszó kíséretében felidéződtek az em-
lékek, az együtt töltött évek alatt szerzett örömteli 
pillanatok. 

Szociális munka 
világnapja

Az Országgyűlés 2016 decemberében döntött ar-
ról, hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját 
munkaszüneti nappá nyilvánítja. A szociális munka 
napjának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra 
a szakemberekre, akik az év minden napján segí-
tik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat. 
A munka elismeréseként, amelyet a szociális, a 
gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgálatokban 
dolgozó munkatársak felkészülten, elkötelezetten 
és magas szakmai színvonalon végeznek. Ők ma 
fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai annak, 
hogy a magyar társadalom befogadó, összetartó és 
a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris kö-
zösség legyen.
Turi Balázs polgármester úr megköszönte a cser-
nyei alapszolgálat valamennyi dolgozójának min-

dennapi áldozatkész munkáját, illetve kifejezte tisz-
teletét és megbecsülését, amit nemcsak helyben, 
hanem Balinkán és Nagyvelegen is végeznek.

Ildikó, Valika, Mónika, köszönjük!

45. éves az I. sz. Nyugdíjas Klub
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Királyvári Imre 
köszöntése

December elején ismét települé-
sünk egyik szépkorú személyét 
köszönthette polgármester úr Ki-
rályvári Imre bácsi személyében, 
aki 90. életévét töltötte be.
A viccelődés és a humor most 
sem hiányzott a beszélgetésből. 
Megtudhattuk, hogy négyen vol-
tak testvérek, két bátyja volt és 
egy húga. Bátyjai a második világ-
háborúban elestek, így ő maradt 
otthon kishúgával és ápolta beteg 
édesanyját. Marcaliban a katona-
ságnál 37 hónapig volt őrparancs-
nok és rajvezető. Örömmel em-
lékezett vissza ezekre az időkre. 
Majd Kisgyón bányánál kezdett el 
dolgozni, ahol 1955-ben a futball 

is belépett az életében, csapat-
ban játszott. 2 év után a balinkai 
bányához került át, onnan ment 
nyugdíjba.  Feleségével, Eta néni-
vel 53 évig voltak házasok.
Imre bácsi elmesélte, hogy sok 
kitüntetést kapott, és ebből kifo-
lyólag sok helyen járt külföldön. 
Megtudtuk, hogy hat alkalommal 
kiváló dolgozónak választották.
Elmesélte, hogy hosszú évekig 

művelte szőlőjét az Iz-
naiban, melyet mindig 
szeretettel gondozott, 
mást nem is nagyon 
vont be a munkálatokba 
és még aranyérmes bo-
ra is volt.
Polgármester úr kérdé-
sére, hogy mi a hosszú 
élet titka elmosolyodva 
csak ennyit felelt:  „vicc, 
humor, mosolygás és 

munka” – mint kiderült, sokat bar-
kácsolt műhelyében, melyben sü-
tőket és sparhelteket készített sok 
helyi család számára.
Tavaly még készített tömőket is, 
ma már inkább olvasással tölti 
napjait. A futball világát az újsá-
gokból ma is figyelemmel kíséri.

Isten éltesse Imre bácsi!

Hírek a könyvtárból Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

Karácsonyra Bakonycsernyének, 
Fekete Istvántól, a könyvtár tol-
mácsolásában:
„Hideg lett. A mókuska már csak 
rövid időre ment ki a toronyból, 
mert kint is voltak titkos raktárai, 
és a bagoly összehúzta magát, 
amilyen kicsire csak lehetett. A fa-
gyos úton nehéz dörömböléssel 
jártak a szekerek, de a gyermekek 
vidámak voltak a faluban, a kira-
katokban kis fenyők álltak, de a 
felnőttek azt mondták, hó nélkül 
nem ér semmit a karácsony, mert 
a nagy hideg árthat a vetéseknek.
És egy este, olyan este volt ez, 
mint máskor, telt hasú felhők jöt-
tek észak felől, és szállongani kez-
dett a hó. A tétovázó kis pelyhek 
aztán megsűrűsödtek, és a falu 
vidám ablakszemei előtt látni le-
hetett, hogy vastag már a csend 
párnája, és szakad a hó egyre, pe-
dig a feltámadt szél zengve játszik 

a fagyos ágak hárfáján, benéz az 
ablakokon és viszi a híreket a te-
mető felé. 
A kis harang néha mintha meg-
mozdult volna, a szél később meg-
szaggatta a felhőket, s amikor egy 
csillag benézett a pókhálós abla-
kon, egyszerre világos lett odalent. 
A mókuska kíváncsian odament 
a repedéshez, ahonnét le lehetett 
látni a kápolnába, ahol a régi har-
mónium mellett egy öregember 
ült. A szél belefújt az öreg harmó-
nium sípjába, és odalent megszó-
lalt a Békesség vágyának halhatat-
lan orgonája.
- Milyen sokan vannak...
Ekkor már a baglyocska is ott le-
selkedett.
- Nagyon sokan - bólintott -, és 
látod azt a kisgyereket? Minden-
kihez odamegy, mindenkit meg-
simogat, érintésétől fényleni kezd 
az emberek arca.

- Ki az a kicsi, aki mégis nagyobb 
a többinél?
A bagoly erősen gondolkodott.
- Az emberek azt mondják róla, 
hogy ő a Szeretet. De én nem tu-
dom, mi az...
S az öreg muzsikus?
- Ritkán látom. Mindig öreg, és min-
dig havat hord a fején. Az emberek 
úgy hívják, December.”

Boldog karácsonyt kívánok min-
denkinek!

Valásekné Kaszner Tímea    
könyvtáros     
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Kettő év kihagyás után idén ismét 
megrendezésre került a Művelő-
dési Ház nagytermében hagyomá-
nyos Idősek Karácsonya ünnepség. 
Az ünnepi műsorban Turi Balázs 
polgármester ünnepi beszédét kö-
vetően szerepeltek a Bakonycser-
nyei Bóbita Óvoda és Mini Bölcső-
de gyermekei, valamint a közösségi 
színtér Dream Team moderntánc 
csoportjának növendékei. A telepü-
lés idős lakosait köszöntötte ezen a 
szép délutánon az önkormányzat, 

a vendéglátást követően kerültek 
kiosztásra a karácsonyi csomagok.

Bútorfestő és csuhé szakkör 
a Művelődési Házban

Születésnap…

Holdvirág Női Kör

Pályaorientációs napon a művelődésszervező szakma

Idősek Karácsonya

Művelődési Ház híreiTurjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

„Tudásunkkal kézen fogva a közös-
ségekért!” 5-5 fő részvételével te-
szünk eleget az NMI felhívásának! 
Bútorfestő és csuhé szakkörünk ok-
tóber 11-12-én indult, keddi és szer-
dai napokon 20 héten keresztül. 
A meghirdető: Nemzeti Művelődési 
Intézet
A felhívás célja: művelődő közössé-
gek létrejöttének támogatása
A felhívás: Magyarország Kormá-
nyának köszönhetően a Nemzeti 
Művelődési Intézet lehetőséget ka-
pott közel 5000 szakkör támogatá-
sára. 
Célja: a közösségépítés, a helyi 
identitás erősítése, szemléletformá-
lás, a figyelem ráirányítása meglévő 
értékeinkre,aktív közösségi együtt-
működések elősegítése.

5 éves a Holdviola/Dream Team 
tánccsoport! Isten éltesse a tago-
kat sokáig! Köszönet Hagymási 
Kriszta mentornak az elmúlt 5 
évben tanúsított lelkiismeretes 
felkészítő munkájáért, a gyerekek 
helytállásáért, a sok-sok emléke-
zetes koreográfiáért. Boldog szü-
letésnapot Holdviolák!

Pályaorientációs napon az általá-
nos iskolában. Segítőimmel  - Pa-
likné Julika nénivel és Hagymási 
Krisztával - örömmel vállaltam a 
művelődésszervező szakma be-
mutatását a gyerekeknek. Sokré-
tű szakma, sokrétű feladatokkal, 
tevékenységi körökkel. Azonban, 
hogy a gyermekek számára is 
érthetőbb és “megfoghatóbb” le-

gyen, mit is csinál egy közművelő-
dési szakember, segítségül hívtam 
a hagyományőrző szakköreink ve-
zetőit, akik bemutatójukkal hozták 
a tanterembe a közel évszázados 
mesterségek szépségeit. Múlt és 
jelen jól megfért egymást mellett 
ezen a csodás délelőttön. Köszön-
jük szépen a felkérést, nagyon jól 
éreztük magunkat!

„Nem varázslat, nem jóslás...” Egy 
csendes beszélgetős est nekünk 
Nőknek, rólunk Nőkről. Egy benső-
séges, meghitt környezet, ahol elő-
térbe kerül a Mi erősségünk, gyen-
geségünk, szerepünk a dolgos, 
hétköznapi életben, munkában. 
A havonta, szerdai napokon tar-
tott összejöveteleken sok kedves 
gondolattal, megerősítéssel gazda-
godunk, elmondhatjuk, igenis jár 
nekünk ennyi ÉnIdő, pihenő, kikap-
csolódás. Köszönjük Vasali Ildikó a 
közreműködést.
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Első adventi gyertyagyújtó ünnep-
ség vallási felekezeteink részvéte-
lével. Ünnepi köszöntőt mondott 
Turi Balázs polgármester, majd ezt 
követően meggyújtotta az első ad-
venti gyertyát. Ünnepi beszédet 
mondott Szarka István evangélikus 
esperes, áldást mondott Dasek Vik-
tor katolikus plébános. Az ünnepi 
műsorban közreműködtek az Evan-
gélikus Óvoda és a Katolikus Egy-
ház gyermekei, valamint Domavári 
Hanna. Köszönjük szépen a meg-
hitt műsorokat.
Most sem maradhatott forró tea, 
forralt bor, édes és sós sütemények, 
kürtős kalács nélkül a vásári ren-
dezvény. Köszönet a segítőknek 
és támogatóknak (Nyugdíjas Klub, 
Nő-klub) az önzetlen, valamint kö-
szönet a Brassó Kürtősnek az ünne-
pi hangulat fokozásáért.

Hagyománnyá vált az első adventi 
gyertyagyújtás ünnepén a helyiek  
adventi vására. Egy vásár melynek 
portékái bármely nagyvárosi ad-
venti vásárban megállnák helyü-
ket, egy vásár melynek portékái ma 
már asztalainkon díszeleghetnek. 
Köszönet a készítőknek és a részt-
vevőknek a meghitt, felemelő ün-
nepi hangulatért.
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Pintér-Markovits Roxána és Pintér Tamás 
gyermeke

Pintér Szofia

Monostori Judit és Tábori Norbert gyermeke
Tábori Zora

Domokosné Pék Terézia és Domokos Károly 
gyermeke

Domokos Luca

Fél-Kusicza Anett és Fél Attila gyermeke
Fél Martin

Pálfi-Kis Alexandra és Pálfi Tamás gyermeke
Pálfi Lilla

Váczi-Kis Laura Gréta és Váczi Ádám gyermeke
Váczi Lana

Troják Adrienn és Lénárt János gyermeke
Lénárt Anna

Adventi várakozás

Advent a szakköreinkben is

Télapó a Holdvioláknál

Adventi várakozás csuhé és bú-
torfestő szakköreinkben is. Ké-
szülnek az ünnepi szimbólumok, 
a saját dekorációs termékek. Na-
gyon ügyesek a szakköri tagok, az 
alkotómunkát segítő meghitt han-
gulatban telnek a foglalkozások.

Holdviolákat nem feledte a Télapó! 
A szorgalmas munkáért ajándék 
jár, ezt tudja a Mikulás.


