
A sok külső bizonytalanság után Ba-
konycsernye költségvetésének el-
készítésekor különösen próbáltunk 
a stabilitásra figyelni, persze azt is 
tudjuk, hogy év közben is számos 
olyan tényező változhat, amire egy 
önkormányzatnak nincs ráhatása. 
A legfontosabb a közszolgáltatása-
ink biztosítása, az orvosi rendelők, 
a közvilágítás, a bölcsőde, az óvo-
da, a művelődési ház és könyvtár, 
a Béke telepi klub működtetése, de 
nem engedjük el a kezüket a civil 
egyesületeknek sem. 
A fejlesztési forrásoknak köszön-
hetően soha nem látott nagyság-
rendű költségvetésről döntött 
a testület, főösszegünk megha-
ladja az 1 milliárd 600 millió Ft-
ot, ami gyakorlatilag azt jelen-
ti, hogy megháromszoroztuk az 
alapköltségvetésünket. Minden 
egyes pályázathoz önerővel szá-
moltunk, hogy biztosan meg 
tudjuk őket valósítani. Idén fó-
kuszban az útfelújítások állnak, 
de jut pénz csapadékvíz-elveze-
tés rekonstrukciójára, főtér meg-
építésére és megkezdjük az új 
egészségház megépítésének elő-
készítését is.
Tavalyi év végén meghoztuk azo-
kat a döntéseket, amelyekkel bevé-
teleinket igyekeztük növelni. Hitelt 
hosszú évek óta nem kellett felven-
nünk, nincs adóssága a település-
nek, és idén sem tervezünk ilyet.
Minden nehézség ellenére tovább-
ra is támogatjuk a gyermeket válla-
ló szülőket, az általános és közép-
iskolásoknak lesz beiskoláztatási 

támogatás, a kiemelkedő ta-
nulmányi eredményt elérő kö-
zépiskolások is számíthatnak 
elismerésre, valamint nem fe-
ledkezünk meg szépkorú pol-
gáraink karácsonyi köszönté-
séről sem.
Önkormányzatunk költségve-
tését rendkívüli módon meg-
terheli a rezsiemelkedéssel 
járó kiadások. A már tavalyi 
évben megtett intézkedéseknek 
köszönhetően egy kicsit talán jobb 
a helyzet annál, mint amit a nyáron 
vizionáltunk. Azonban így is közel 
20 millió Ft-tal többet kell a rezsi-
re fizetnünk, mint az ezt megelőző 
évben. A nyitvatartási időket is át-
szerveztük, ezzel is gazdaságosab-
bá téve a működést. Közösségi ren-
dezvényeinket nem tudjuk olyan 
nagyságrendben megszervezni, 
mint azt évek óta megszokhatták 

a csernyeiek, de a megvalósuló 
programokat igyekszünk a meg-
szokott színvonalon megtartani.
Összefoglalva, az idei évben min-
den idők legnagyobb beruházásait 
végrehajtva, biztonságosan tudjuk 
működtetni településünket, ami 
ebben a rendkívüli körülmények 
között igen csak nagy dolognak 
számít.

Turi Balázs 
polgármester
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Elfogadásra került az idei évi költségvetés

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm 
önkormányzatunk férfitagjai nevében is a 
hölgyeket, lányokat, asszonyokat. 
Köszönjük, hogy szeretetükkel, 
gyengédségükkel, odaadásukkal 
szebbé teszik életünk 
minden napját. 

Turi Balázs
polgármester

„A legbecsesebb dolog, amelyet egy férfi 
ezen a földön magáénak tudhat, az a női szív.” 
Josiah Gilbert Holland
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Újévi ünnepség, 

évértékelő-újévköszöntő beszéd a hivatalban
Turi Balázs polgármester két év 
kihagyás után újra személyesen 
köszönthette önkormányzatunk 
meghívott vendégeit a hivatal 
nagytermében. Az ünnepi ese-
ményen megjelentek az egyhá-
zi felekezetek vezetői, továbbá a 
helyi civil szervezetek, nyugdíjas 
klubok, énekkarok, intézmények 
képviselői, valamint a település 
vállalkozói. Az első újévi köszön-
tő verset Kaviczki Ábel – az álta-
lános iskolai diákja – tolmácso-
lásában hallhatták a vendégek, 
melyet az iskola egykori diákja, 
Kovács Helga fuvolajátéka kö-
vette. Fotómontázs vetítésével 
elevenítettük fel az elmúlt év ese-
ményeinek, fejlesztéseinek főbb 
állomásait.
Minden év elején érdemes meg-
állnunk és visszanéznünk arra, 
hogy mit értünk el, minek kellett 
a mindennapokban néha meg-
feszített erővel is megfelelni, és 
nem utolsó sorban érdemes te-
kintetünket az idei év céljaira, 
megálmodott terveink megvaló-
sítására is irányítani.
Az ünnepi beszédet élő közvetí-
tésben is láthatták, hallhatták te-
lepülésünk polgárai, melyben szó 
esett az önkormányzat munkájá-
ról, a megvalósult önkormányzati 
fejlesztésekről, a civil szerveze-

tek eredményes munkájáról, az 
énekkar sikereiről, a csernyei em-
berek összefogásának eredmé-
nyeiről. Tájékoztatást hallhattunk 
a jelenlegi helyzetről, kiemelten a 
hivatali és önkormányzati munká-
ban történt változásokról, misze-
rint ott, ahol lehetett a munkaidő 
egy részében otthoni munkavég-
zést rendeltünk el a dolgozóink-
nak, ám mindezt úgy végeztük 
el, hogy azok, akikért vagyunk, 
tehát a csernyei polgárok ebből 
semmit vagy minél kevesebbet 
érezzenek meg. Tehát ugyan-
annyi idejük lesz az ügyeiket in-
tézni, mint eddig és kollégáink 
ugyanolyan lelkiismeretesen fog-
ják szolgálni őket, ahogy azt ko-
rábban megszokhatták. A fűtési 
szezon befejeztéig új ügyfélfoga-
dási idők léptek életbe, melyről a 
honlapon és ebben az újságban 
is tájékoztatást nyújtunk.
Az elmúlt év eseményeinek fe-

lelevenítése után a polgármester 
részletes tájékoztatást nyújtott 
az elkövetkezendő esztendő be-
ruházásairól,  kiemelvén, hogy 
az önkormányzat eddigi legna-
gyobb projektjének megvalósí-
tása előtt állunk, hiszen sikeres 
pályázatnak köszönhetően meg-
épülhet a régen várt egészséghá-
zunk és az előtte kialakított főtér.
Mit is kívánhatunk az új esztendő 
elején? Az új esztendő hozzon 
egészséget, gyarapodást, szere-
tetet, békét, sok emberi összefo-
gást, felelősségteljes döntéseket, 
hogy egy év múlva is elmondhas-
suk: munkával, családunk és kö-
zösségeink szolgálatával tudtuk 
teljessé, széppé és gyarapodóvá 
tenni a rohanó időt.
 A rendezvény zárásként Doma-
vári Hanna, a helyi általános isko-
la egykori diákja, adott elő musi-
cal dalokat, majd megkezdődött 
a koccintás és vendégfogadás.

Rózsa utca szélesítése folytatódik
Mint ahogy arról már korábban 
beszámoltunk, több nyertes pá-
lyázattal rendelkezünk a Rózsa 
utca felújításával kapcsolatban. 
A következő megvalósítási ütem 
várható: most tavasszal megkez-
dődik 94-134. házszámok között 
az árkok profilozása mindkét ol-

dalon, kapubejárók szintre he-
lyezése, bejárók helyreállítása. 
Ugyancsak megindul a 134 ház-
számtól az 1178. hrsz-ig vápás 
aszfaltos út kialakítása, valamint 
a 98-134. között megszélesedik 
az úttest és új aszfaltborítás kerül 
teljes szélességében.

Az utca lakóit a vállalkozóval kö-
tött szerződés aláírását követően 
értesítjük ki pontos menetrend-
ről.
A benzinkút és a 134. házszám 
közötti felújítás az előző munkák 
befejeztével várhatóan idén ősz-
szel kezdődik meg.
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Új Egészségház és Főtér épül Éves garanciális 
bejárás a gátnálA Főtér kialakítására még a tava-

lyi év közepén több mint 200 mil-
lió forint támogatásban részesült 
településünk.  A tér a tervezett 
Egészségház és a Polgármesteri 
Hivatal közötti területre épülhet 
meg. Közösségi találkozóhelyet, 
fedett-nyitott árkádos részeket, 
okos padokat álmodtunk meg, 
szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyekkel, kerékpártárolóval és 
dísz  fákkal. A leendő egészség-
ügyi épület megközelítését szol-
gáló utat és parkolót is zöldítéssel 
tervezzük hangulatosabbá tenni. 
A tavalyi év utolsó munkanap-
ján, amikor már szinte senki sem 
számított rá, megjött az újabb jó 
hír: egy igazi karácsonyi ajándék 
érkezett mindannyiunk számára, 
ugyanis az egészségházra be-
nyújtott pályázatunk pozitív elbí-
rálásban részesült, így egy közel 
400 millió forintos támogatás se-
gítségével megépülhet a modern 
egészségügyi alapellátást biztosí-
tó épület. Egy-egy közösségi in-

gatlan, ház értékét sok tényező 
adja meg, de jelképesen mégis-
csak az a legfontosabb, hogy az 
milyen szolgálatot tölt be a kö-
zösség életében. Ez a ház az em-
ber számára a pénzen meg nem 
vehető legértékesebbet szolgál-
ja majd: az EGÉSZSÉGET.  Az 
egészségházban a településen 
dolgozó háziorvosok mellett he-
lyet kapnak a védőnői alapszol-
gálatot ellátó szakemberek is. A 
későbbiekben fogorvosi rendelőt 
is szeretnénk itt kialakítani, ami 
azért is lenne fontos, mert pilla-
natnyilag ezért az ellátásért Mór-
ra kell bejárni.
Az egészségház megjelenítésé-
ben Jánosi János főépítészi se-
gédkezik, aki földiként ismeri a 
csernyeieket, szülőfalujának fej-
lesztése, szépítése közös szen-
vedélyünk. Fontosnak tartjuk, 
hogy meghallgassuk a vélemé-
nyét azon szakembereknek, akik 
használni fogják az épületet, így 
több egyeztető megbeszélés-

re kerül sor velük is. A 
nyárra elkészülhetnek 
az engedélyes és kivi-
teli tervek, mely alapján 
közbeszerzési eljárás ke-
retében tudjuk majd ki-
választani a kivitelezőt.
Az építkezés megkez-
désének várható ideje 
2024 tavasza.
A Főtér megépítése 
azon ban már idén ny-
ár végén megindulhat, 
hiszen itt már rendelke-
zünk kész tervekkel, ha-
marosan indíthatjuk a 
versenyeztetést a kivite-
lező cég kiválasztására. 
A pontos menetrendről 
a későbbiekben tájékoz-
tatjuk a lakosságot.

Turi Balázs
polgármester

Egy éve került beüzemelésre az 
elsősorban a József Attila és Tán-
csics utca lakóingatlanok védel-
mében épített gát.
Fontos hangsúlyozni, hogy a 
Súri-vízfolyás szabályozhatósá-
gával tehermentesítjük a Gaját is, 
így a falu alsó szakaszán is nyu-
godtabban alhatnak lakóink. 
Ha tovább fűzzük a gondolatot, 
akkor rájövünk, hogy Balinkán és 
a még lejjebb lévő települések 
árvízproblémáira is talán választ 
tudtunk ezáltal adni.
Bár az elmúlt évben nem volt 
igazi „helyzet”, ahol élesben 
vizsgázhatott volna a védmű, de 
biztosan lesz idő, amikor majd 
megtapasztaljuk, hogy igenis jó 
volt megépítenünk. Hasznossá-
gát már most is tudjuk bizonyí-
tani, hiszen a gátnál feltorlasztott 
vízből locsoljuk a közterületeink-
re kiültetett növényeinket.
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Bányász település, bányász hagyományok, 
bányász dalokat tartalmazó CD

A bakonycsernyei Bányász Kó-
rus közel 2 évtizedes működése, 
az országos megmérettetéseken 
való számos részvétel, az itt szer-
zett elismerések, díjak nem való-
sulhattak volna meg Bakonycser-
nye Nagyközség Önkormányzat 
által nyújtott támogatás nélkül. 
Az eddigi áldozatos munka el-
ismeréseként, a bányász dalok 
hagyományának fenntartása cél-
jából indult a kórustagok kezde-
ményezése, miszerint készüljön 
egy hanghordozó, amely életben 
tartja a dalokat mind a települé-
sen, illetve annak tágabb környe-
zetében.
Egy bodajki fellépést követően a 
kórus vezetőjeként felvettem a 
kapcsolatot Németh Balázs tech-
nikai szakemberrel, aki a felvéte-
leket készítette és mentorálta.
Az ötlet nem maradt titokban a 
településről elszármazott Grell 
Károly előtt sem, aki a Móri Bá-
nyász Szakszervezet vezetője-
ként jelentős szponzori segítséget 
nyújtott a sikeres megvalósítás 
érdekében.
Turi Balázs polgármester közre-
működésének köszönhetően a 

megjelenést anyagilag szintén se-
gítette a Hajnáczky Tamás elnök-
letével működő Bakonyi Bányász 
Hagyományőrző Alapítvány is. 
Nem maradt ki a támogatók kö-
réből az Országos Bányász Szak-
szervezet sem.
Az elkészült hanghordozó tíz bá-
nyász dalt tartalmaz, amely 100 
példányban jelent meg, melyből 
a szponzorok, támogatók ingye-
nes példányt kaptak, a maradék 
értékesítésre került.
Köszönjük az Önkormányzat és 

a támogatóink hozzájárulását, 
hogy eddigi hagyományőrző 
munkásságunk nem marad nyo-
mok nélkül, továbbadhatjuk a jö-
vő generációjának.

Bányász Kórus 
tagságának nevében: 

Boros Miklósné művészeti vezető

Hagyományos 
év eleji 

beszélgetés
Az év első hónapjában ismét kötetlen be-
szélgetésre hívta Turi Balázs polgármester 
a település nyugdíjas klubjainak vezetőit. 
A találkozó során a klubok vezetői ismer-
tették az éves terveket, programokat. Mint 
mindig, az önkormányzat számára fonto-
sak  az ilyen jellegű kötetlen, jó hangulatú 
összejövetelek, hiszen  mindig számíthat 
szépkorú lakosainak bölcsességére, ta-
pasztalatára. 
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Ügyfélfogadási rend változás 
az önkormányzati intézményekben

A megemelkedett gáz és villanyárak következményeként képviselő-testületünk 
döntése alapján a következő ügyfélfogadási rend lépett életbe 
2023. május 15-ig az alábbi önkormányzati intézményekben:

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

ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

Tisztelt Lakosság!

Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00-ig, illetve hétvégén 0-24 óráig 
a háziorvosi ügyelet változatlanul a Móri Rendelőintézetben biztosított 

a bakonycsernyei lakosság részére.

Az ügyeletet egy háziorvos és egy ápoló biztosítja. 
Sürgős esetben a beteg/sérült helyszínre szállításával 

(Mór, Kórház épület 1. emelet – főbejárat oldalán történő megközelítéssel), vagy 
06/22/311-104-es telefonszámon történő házhoz hívással működik.

Művelődési Ház:

Hétfő: 12:00 – 20:00
Kedd: 12:00 – 20:00 
Szerda: 08:00 – 13:00 
 16.00-20.00

Könyvtár:

Hétfő: 09:00 – 17:00
Kedd: 09.00 – 17:00
Szerda: 09:00 – 17:00

Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat

Hétfő: 08:30-12:00
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: 08:00 – 09:00 
 11:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 09:00

Védőnői Szolgálat:

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 
2023. május 15-ig:

Hétfő: 08:00 – 12:00 
 13:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 12:00 
 13:00 – 16:00



6

Lakatos Galina és családja 2022. március 1-jén jött hazánk-
ban az ukrán háború elől menekülve, azóta él családjával 
településünkön a Katolikus egyház fenntartásában lévő ré-
gi iskola épületében.
Galina ezt követően kezdeményezte Magyarország Köz-
társasági Elnökénél magyar állampolgárságát.
Az állampolgársági esküt 2023. március 1-jén szerettei kö-
rében tette le Turi Balázs polgármester előtt, ezt követően 
vált magyar állampolgárrá és a magyar nemzet tagjává.
Gratulálunk! Kívánjuk, hogy új hazájában megelégedés-
ben, biztonságban, jó egészségben éljen családjával!

Az elmúlt évek nehézségei (főleg 
a Covid miatti lezárások) nagy ká-
rokat okozott az emberek egész-
ségében és a lelkében is. Sok 
mindent kell újra szervezni. Ehhez 
azonban mindenkinek segítséget 
kell adni.
Sokan azt hiszik, hogy a felfedezett 
betegségüket majd az orvos megy-
gyógyítja néhány tablettával. Ez 
nem ilyen egyszerű. 
Sokszor érzem, tapasztalom a cso-
davárást a betegeim részéről. Ami 
elromlott néhány év alatt, azt ha-
mar gyógyítsam meg. Lehetetlen 
elvárás ez az orvos felé. Kezdjük 
messzebb: a 21. századi életmó-
dunk: autóval járunk mindenhová, 
sokat ülünk a számítógép mögött, 
van bőven táplálék, mindig sietünk, 
mert sok dolgunk van – alapvetően 
káros az egészségünk szempont-
jából. Nagyon sok betegség ezek-
nek a következménye. Túlsúlyosak 
vagyunk, fáj a derekunk és még le-
hetne folytatni. 
Sokszor javaslom betegeimnek az 
életmód változtatást: ezek ilyen 
egyszerű dolgok: hetente legalább 
3x1/2 óra séta vagy kerékpározás 
esetleg futás vagy úszás.
Figyeljünk oda, hogy hányszor és 
mit eszünk: napi ötszöri, de az ed-
digieknél szerényebb étkezést ja-
vaslok, amelyben mindenképpen 
legyen zöldség és gyümölcs. A 

szénhidrát csökkentése, így a cu-
kor, liszttartalmú ételek redukálá-
sa életmentő lehetne. Nemcsak az 
édes, habos sütemények, de a tész-
ták, fehér lisztes péksütemények is 
súlyos kalóriákat jelentenek. Ter-
mészetesen ezzel a testsúlyunk is 
csökkenne.
Ezek segíthetnek a vérnyomás-
csökkentésben és a cukorbetegség 
egyensúlyban tartásában. Nem 
mindig a pirula a legjobb megol-
dás. 

Kicsit még a megelőzésről is szól-
nék: nagyon fontos az, hogy a 
szűrővizsgálatokat ne hagyjuk ki. 
Jelenleg is folyik egy nemrég óta 
elindult szűrés, a vastagbélszűrés, 
amely a 45-65 év közötti korosz-
tályt célozza. Ha kapunk ilyen le-
hetőséget, ne hagyjuk ki! 
A nők a mellrákszűrésben (mam-
mográfia) régóta rendszeresen 
résztvevők. Sok előrehaladást ér-
tünk el az elmúlt 2 évtizedben 
ennek gyógyítása viszonylatában, 
aminek az alapja a korai felismerés. 
Menjünk el rendszeresen szűrésre. 
Szívügyem, hogy kevesebb dohá-
nyos legyen, de nem egyszerű ez-
zel harcolni. Viszont nagyon erősen 
javaslom, hogy a megszűnt tüdő-

szűrés helyett, időnként legalább 
mellkasröntgent készítsünk a do-
hányzók tüdőjéről.  Tudom, hogy 
nem a leghatékonyabb módszer, 

míg az alacsonydózisú CT vizsgálat 
nem teljesen elérhető szűrésként 
hazánkban, de mégis többet ér a 
röntgen, mintha semmit nem néz-
nénk. 
50 év felett még az egészségesek-
nek is javaslok 2 évente vérvételt, 
mert sok dolgot ki lehet szűrni.  
Folyt. köv. – maradjon egészséges!

Végül a rendelési időnk a 2. számú 
háziorvosi körzetben:
  Hétfő: 12-16
  Kedd:   8-12
  Szerda: 14-17, de 15 óra után csak 
                aktív dolgozókat jegyzünk
               elő
  Csütörtök: 8-12
  Péntek:10-13 óráig.

Előjegyzést  a 440-386-os telefon-
számon lehet kérni. Ezen a ren-
delés előtt gyógyszerfelíratás is 
lehetséges, de ugyanez a recept.
csernye2@gmail.com címen is kér-
hető. Ez az állandó gyógyszerekre 
igaz. 
Sürgős esetben elérhetnek a 
30/712 2814-es telefonon is.

Jó egészséget kívánok: 
Dr. Bechtold Péter háziorvos

Újabb állam polgársági 
eskütétel településünkön

Egészségünkért
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Bakony-

csernye 

címeres 

tojása

Alsószentiván Községért Egyesület elnöke le-
vélben kereste meg az év elején önkormányza-
tunkat, miszerint egy régebbi ötlettől vezérelve, 
településükön szeretnék elkészíteni a vármegye 
tojásfáját. Ehhez kérték a Bakonycsernyén élő 
kreatív lakosok megkeresését, általuk a dísztojás 
elkészítését. A művelődési ház bútorfestő szak-
körének aktív tagja, Hagymási Kriszta ráfestette 
címerünket az időjárásálló tojásra, melyet már 
továbbítottuk a címzettnek.
Büszkén teszünk eleget minden hasonló kérés-
nek! Csernye mindenhol!

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatunk köszö-
netét fejezi ki mindazon személyek és közösségek 
felé, akik az elmúlt időszakban segítséget nyújtottak 
szükségben levő, vagy bajba jutott falubeli lakótár-
saik felé. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a nehéz 
helyzetbe került embertársaik számára anyagi vagy 
természetbeni – élelmiszer, tűzifa, ruhanemű – tá-
mogatást adtak.
A jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a rezsidíjak 
és az élelmiszerárak óriási mértékben emelkednek, 
nagy szükség van arra, hogy még inkább figyeljünk a 
környezetünkben levő személyekre, családokra, akik 
létfenntartásukat veszélyeztető helyzetbe kerültek. 
Vegyük észre, ha nincs elég ennivalójuk, vagy fűtet-
len, hideg az otthonuk. Kérdezzük meg, hogy miben 
tudnánk nekik segíteni, mire van leginkább szüksé-

gük. Egy kis odafigyeléssel, jószívű adakozással ma 
életeket menthetünk meg.
Szolgálatunkhoz, a Rákóczi út 79. szám alatti irodá-
hoz is lehet hozni már feleslegessé vált, de mások 
számára még használható és tiszta ruhaneműt, láb-
belit, gyermekjátékot, melyeket továbbítunk a rászo-
ruló családok számára, illetve meghirdetett ruhaosz-
tás keretében osztunk szét. 
A következő ruhaosztás időpontja: 2023. március 21. 
9:30 – 11:30
     

Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Munkatársai

„Az adakozás nem csupán másoknak ad életet, de ne-
ked is.”  Sean Covey

HORGÁSZTAVI HÍREK
Örömmel értesítünk minden horgásztavat kedvelőt, 
hogy Egyesületünk 4.450.000 Ft-ra nyújtott be pályá-
zatot a „Civil szervezetek működésének biztosításá-
ra vagy szakmai programjának megvalósítására” kiírt 
felhívásra, melyből 2.918.500 Ft-os támogatást el-
nyertünk. A megpályázott összegből a tópartra fedett 
pihenőhelyeket terveztünk vásárolni, melyet mind a 
horgászok, mind az arra járók szabadon használhat-
nak. Igaz, a támogatás önrész nélküli, de vezetőségünk 
további önrész megszavazása mellett döntött, így az 
összes elhasználódott kiülőt egységes időtálló és esz-
tétikus darabokra ki tudjuk cserélni. 
Köszönjük  a támogatást és Pfiffer Zsuzsa pályázat 
írónk  precíz, önzetlen segítő  munkáját !
Köszönettel: 

Sztrida József
HE elnök

Köszönet a segítségnyújtásért
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Általános Iskola

Bakonycsernyei

A

Az általános iskola hírei

"A gyermek 
olyan, mint 
a tükör. A 

szeretetet nem kezdeményezi, de 
visszatükrözi. Ha szeretetet kap, vi-
szonozza azt, de ha nem kap sze-
retetet, nincs mit visszatükröznie. "  
(Ross Campbell)

Negyedév diákja
A Negyedév diákja címet Sági Má-
tyás és Simon Boróka érdemelte 
ki. Gratulálunk! Köszönet Tirkli Ist-
vánnak a díj támogatásához.
Január a félévi eredmények és a to-
vábbtanulás jegyében telt.

Intézményi statisztika:
Tanulmányi átlag: 4,14.  
Hiányzási átlag: 6,77 nap, 
40,66 óra 8 óra igazolatlan
Dicséretek: 
szakt.: osztályf.: 69,   
ig.: 38.  
Figyelmeztetések: 
szakt.:35,  osztályf.i:35,   ig.:1.
A félévi eredmények továbbra is 
hasonlóak az előző évekhez. Re-
méljük a bukások száma csökken 
majd. 

A pályaválasztás jegyében
Továbbtanulás előtt álló diákja-
inknak folyamatosan igyekszünk 
megkönnyíteni a pályaválasztást: 
kiállításra utaztak Fehérvárra, Zir-

cen láthattak 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.  

Központi írásbeli eredményei: 
Átlag
magyar: 36,06,  
matek:  22,86,      
össz.: 58,92
Nehézségeink ellenére elégedet-
tek lehetünk, hiszen az országos 
átlag felett teljesítettek tanulóink! 
Gratulálok a felkészítő kollégáknak 
és a tanulóknak!
Országos eredmények: 
A nyolcadikosok a maximális 100 
pontból átlagosan: 52,67 pontot 
szereztek.    
Magyar: 30,01, matematika: 22,66

Körzeti diákolimpia
Februárban kézilabdásaink a körze-
ti diákolimpia második fordulóján a 
szokásokhoz híven remekül teljesí-
tettek, a fiúk első helyen végeztek, 
s bejutottak a megyei elődöntőbe 
(III. és IV. kcs.) míg a III.kcs. lányok 
a második, IV. kcs. pedig a harma-
dik helyen végeztek. Gratulálunk 
mindenkinek! I kcs. grundbirkózó 
lányaink az országos elődöntőben 
a 3. helyet szerezték meg. 

A második félév küszöbén
Senkinek sem volt könnyű ez a 
félév, de gratulálok mindenkinek, 
hogy ha nem is könnyen, de meg-
oldottunk mindent, nem maradt el 
programunk, a munkatervünk cél-
kitűzéseit sikerült megvalósítani. A 
második félévhez is sok erőt, kitar-
tást, türelmet, szeretetet és legfő-
képpen egészséget kívánok min-
denkinek.

Farsangoltunk
Iskolánkban itt volt a farsang, s 
tényleg állt a bál! 
Az idei tanévben végre a hagyo-
mányos módon meg tudtuk ren-
dezni a farsangi mulatságunkat. 
Nagyszerű csoportos produkci-
ókkal készültek az osztályok, de 
a csoportos produkciók mellett 
voltak ötletes egyéni jelmezek is. 
A bodajki táncosok Szűcs Ágnes 
vezetésével, valamint a művelődé-
si ház Dream Team moderntánc 
csoportjának növendékei Hagy-
mási Kriszta irányításával színvona-
las táncokkal emelték az est szín-
vonalát. Volt táncverseny, jókedv, 
tombola. 

Köszönjük a rengeteg felajánlást. 
Ismét egy nagyszerű csapatmunka 
eredményeként jöhetett létre ez a 
kellemes program. 

Köszönjük min-
denkinek a segít-
séget, iskolánk 
dolgozóinak, kollé-
gáknak, szülőknek, 
alapítványunknak, 
minden felajánló-
nak, s minden ta-
nulónknak! Hajrá 
Csernye!

Bihari Róbert
intézményvezető
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Bóbita óvoda – mini bölcsőde hírei

Mozgalmasan indult az új év a 
Bakonycsernyei Bóbita óvodások 
számára. Friss lendülettel, tele 
lelkesedéssel, ötletekkel kezdtük 
el a nevelési év második félévét. 

Egészséghét

Óvodánkban január 16-26 között 
került megrendezésre az egész-
séges életmód projekt. Célunk 
volt, hogy a gyermekek egész-
séges életmód iránti érdeklődé-
sét felkeltsük és megalapozzuk, 
valamint a szülők szemléletét is 
formáljuk. A csoportok egyéni 
arculatokhoz igazodva szervez-
ték meg a heteiket, melyet a szü-
lők lehetőség szerint támogat-
ták gyümölccsel, zöldségekkel, 
magvakkal. A programjainkba 
bekapcsolódott az óvoda védő-
nője és a szülők is. A témakörben 
minden terület szerepet kapott. 
Ilyen a mozgás, az egészséges 
táplálkozás, környezetvédelem, 
megfelelő higiénia. A projekt 
keretében valósult meg idén, a 
nagycsoportosok tízpróbája. A 
leendő iskolás gyermekeink tíz 
mókás ügyességi feladatot telje-
sítettek. A feladatokat az egyéni, 
valamint életkori sajátosságaikat 

figyelembe véve állítottuk össze. 
Bemelegítésként zenés tornát, 
játékos gimnasztikát tartottunk 
számukra. A gyermekek nagy 
örömmel, bátorsággal küzdöttek 
a feladatok végrehajtásáért. Az 
ügyességüket éremmel jutalmaz-
tuk. A projekt lezárásaként nyílt 
napot tartottunk a szülők részé-
re, amely Sekkné Steiner Anita 
védőnő, valamint a móri Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központból 
érkezett Deák Kinga egészséges 
életmód és betegségmegelőzés 
témájú előadásával vette kezde-
tét. Ezt követően, vendégeinkkel 
közösen készültek a gyümölcs- és 
zöldségsaláták, zabpelyhes sütik. 
A hetet a szülőkkel, nagyszülők-
kel közös barkácsolás, kóstolás, 
séta zárta, mely örömforrásként 
szolgált a gyermekek számára. 

Hagyományőrzés óvodánkban

Néphagyományaink, népi megfi-
gyeléseink őrzése, a magyar nép 
kulturális értékeinek átadása a 
harmonikus gyermeki személyi-
ség kibontakoztatásának alapjául 
szolgál. 
„Kibújás vagy bebújás?”
Elérkezett óvodánkba a várva várt 
hagyomány, a Mackók hete. Min-
den év február elején a macikkal 
kapcsolatos tevékenységeknek 
szenteljünk a mindennapjainkat; 
játékos tevékenységekkel, közös 
játékokkal, mesékkel, versekkel, 
időjósló rigmusokkal gazdagít-

juk a gyermek 
sokoldalú tu-
dását. A gye-
rekek behozták 
otthonról kedvenc mackójukat, 
és bemutatták a többi gyermek-
nek, elmondták tulajdonságaikat 
is. Nagy kedvenc volt a csopor-
tokban a barlang építése, ahová 
a gyermekek is szívesen vonul-
tak el egy kis „téli szundikálásra”. 
Ezen a héten minden a macikról 
szólt, különféle technikák alkal-
mazásával, újrahasznosított anya-
gokból barkácsoltak medvéket a 
csoportok. Az élményekkel teli 
hét megágyazott a farsangi han-
gulatnak. 

Farsangoltunk

Óvodánkban hosszú idők óta 
nagy hagyománya van a farsang-
nak. A hópelyheket felváltották a 
színes, vidám díszek. A farsangi 
hét különösen vonzó, mókás te-
vékenységekre ad lehetőséget az 
óvodában. Helyet kapnak a né-
pi gyermekjátékok, körjátékok, 
tánc, bolondos mesék, mondó-
kák, versek, álarc és bohóc ké-
szítés. A legizgalmasabb elfog-
laltság a más „bőrébe bújás”. Az 
ötletes jelmezek, igazán mesés 
világba repítették a viselőiket. Az 
előkészületek, a farsangi mulat-
ság, mind maradandó élményt 
jelentett az óvodásaink számára. 

Németh Zsófia 
óvodapedagógus



10

Művelődési Ház hírei Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

A Nemzeti Művelődési Intézet 
által támogatott A Szakkör Him-
nusz200 elnevezésű, alkotó pá-
lyázatot hirdetett szakköri közös-
ségek számára. Pályázni lehetett 
bármilyen szakkörön vagy azon 
túl készített alkotással, amelyet 
nemzeti imánk, a Himnusz ins-
pirált! A bakonycsernyei csuhé 
szakkör tagja, Hagymási Kriszta 

számára mit jelent a Himnusz, 
ezt láthatták közösségi oldalunk 
követői január 22-én, a  Magyar 
Kultúra Napi videó posztunkban. 
Több hét alkotó munka, 8 versz-
szak csuhéban megjelenítve, egy 
igazán értékes és méltó megem-
lékezést nyújtott a kultúra iránt 
elkötelezett, a kultúráért szívvel 
lélekkel tevékenykedők számára!

Pályázati
eredményhirdetés

Izgatottan vártuk a zsűri dönté-
sét, melyet január 27-én meg is 
kaptunk. A pályázatra több mint 
100 pályamű érkezett be, mely-
ből 15 alkotás vált nyertessé. Ba-
konycsernye csuhé kompozíció-
ja a nyertes 15 között szerepelt! 

Az elmúlt időszakban oly sok min-
dent megélt tánccsoport tagsága is 
új kihívások elé tekintett az új év első 
időszakában.  A mi kitartó kis közös-
ségünk ismét jól vette az akadályo-
kat, az elmúlt több, mint 2 hónapban 
a közösségi színtér falain kívül, új 
helyszínen tevékenykedett a közös-
ségi színtér működésének szünetel-
tetése idején.  Bihari Róbert igazgató 
segítő szándékának köszönhetően a 
művelődési ház növendékei az isko-
la tánctermében készülhettek az idei 
év programjaira, tarthatták közössé-
gi foglalkozásaikat. Hálásak vagyunk 
a helyszín biztosításáért, a segítő 
hozzáállásáért! 

Himnusz200 alkotói pályázat

Holdviolák az iskola 
tánctermében

Nagy megtiszteltetés ért bennün-
ket, ugyanis Kriszta által elkészí-
tett alkotássorozat 2023. márci-
us 15-én a Nemzeti Művelődési 
Intézet Székházában, Lakitel-
ken kerül kiállításra, ahol az ün-
nepélyes eredményhirdetés kere-
tében vehetjük át a megérdemelt 
jutalmat. 
Boldogan visszük Bakonycsernye 
jó hírét ismét, mutathatjuk meg a 
Csernyeiek kreativitását, kultúra 
iránti elköteleződését. 
Gratulálunk Kriszta!

Ünnepélyes 
eredményhirdetés

Dream Team moderntánc-cso-
portunk idei évi első fellépése az 
általános iskola farsangi mulatsá-
gán valósult meg. Köszönet a le-
hetőségért!

Itt a farsang, áll a bál
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PRÓBÁLD KI MAGAD 
Gyere el 

      focizni! 
FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  

FFoocciikkeeddvveellőő  ggyyeerreekkeekk  
jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk  aa  

BBaakkoonnyyccsseerrnnyyeeii  BBáánnyyáásszz  SSEE  
kkoorroosszzttáállyyooss  ccssaappaattaaiibbaa..  

Részletes információ  
+36 20 669 7326 

Új év, új kezdet, új kihívások, 
melyekkel meg kellett bir-
kóznunk, megoldást kellett 
találnunk.  Szakkörtagjaink 
felajánlásának köszönhető-
en bútorfestő és csuhé szak-
körünk működése zavartala-
nul folytatódhatott tovább. 
Csuhé szakkörünknek a Pa-
lik család, bútorfestő szak-
körünknek a Turják család 
adott otthont a művelődési 
ház nyitvatartásának szüne-
teltetése alatt. A munka a 
tervezet szerint haladt, ké-
szültek a templomkazetták, 
a lábtörlő, a zsebkendőtar-
tó. A befogadásnak köszön-
hetően a tematika szerint 
haladtunk/haladunk, április-
ban megvalósíthatjuk projekt záró kiállításunkat!  Mér-
hetetlenül hálásak vagyunk az önzetlen segítségért, a 
nehézségek még erősebbé tettek bennünket!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel hívjuk 

Vendégeinket 
„Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” 

Bútorfestő és Csuhé Szakköreink 
Projektzáró Kiállítására,

melynek ideje:
2023. április 4. (kedd), 17.00 óra

Helyszín: 
Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme

Bakonycsernye, Rákóczi u. 78.

Ünnepi köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja: 
Turi Balázs polgármester

Ünnepi műsorban közreműködik 
a művelődési ház Holdviola Néptánccsoportja

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg 
kiállítás megnyitónkat!

Bútorfestő és Csuhé Szakkör tagjai

Szakköreink a Művelődési Ház falain kívül

Nagy 
visszatérő
Lattenstein Norbert 
Bakonycsernyén a 
serdülő csapatban 
kezdte meg labda-
rúgó pályafutását. 
Mint ahogy azt a 
sportágat ismerők 
tudják, tehetségét 
kamatoztatva ha-
mar NB I-es játékos 
lett, többek között 
játszott a Videoton-
ban, a Haladásban 
és Siófokon is. Ígé-
retéhez híven idén 
télen visszaigazolt 
Csernyére, hogy ta-
pasztalatával, rutin-
jával segítse anya-
egyesületét.

BBSE vezetősége
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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.

Domavári – Négele Eszter és 
Domavári Bálint gyermeke 

Domavári Alíz

Pap-Durmits Marietta és 
Pap Gábor gyermeke

Pap Kristóf

Meghívó március 15-i 
megemlékezésre

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
nevében tisztelettel meghívom Önt 

2023. 03. 14-én, kedden 17.30 órai kezdettel 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeinek tiszteletére a Művelődési Házban 

megrendezésre kerülő ünnepségre.
Ünnepi beszéd: Turi Balázs polgármester

Az ünnepi műsorban közreműködnek 
a Bakonycsernyei Általános Iskola diákjai, 

valamint a Művelődési Ház 
Dream Team moderntánc csoportjának 

növendékei.
Az ünnepi megemlékezést fáklyás felvonulás 

követi, melynek indulási pontja a Művelődési Ház, 
végállomása a Dózsa György utcai 

1848-49-es emlékmű.
Kérem, jelenlétével tisztelje meg 

ünnepségünket, fáklyás felvonulásunkat.

Turi Balázs 
polgármester


