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Képviselő-testületünk egyhangú 
szavazással elfogadta a 2017-es 
évre vonatkozó költségvetést. 

Főszámok:
Bevétel: 435.784.000 Ft
Kiadás:  435.784.000 Ft

Több hetes előkészítő munka ered-
ménye a mostani döntés, melyről 
el lehet mondani, hogy biztonsá-
gos működtetést biztosít, és az 
utóbbi évek folyamatos fejlesztési 
irányvonalát is továbbviszi.
Lesznek olyan fejlesztések, amiket 
önerőből oldunk meg, így a Kuruc 
utca bevezető szakaszának felújí-
tását, de a legtöbb beruházást pá-
lyázati forrásból szeretnénk meg-
valósítani.
Ahogy arról már az előző lapszá-
mokban is beszámoltunk, a tavalyi 
évben több területet érintő pályá-
zatot nyújtottunk be. Nagyon bí-
zunk a pozitív elbírálásban, hiszen 
ezek biztosíthatják a következő 
évek fejlődését. Márciusra min-
den bizonnyal kiderülnek a bírá-
lati eredmények, és a sikereseknél  
kezdhetjük az előkészületeket. 

Testületünk elkötelezett az elmúlt 
években elkezdett járdafelújítási 
program folytatásában is, a pon-
tos szakaszokról, azok hosszáról 
a következő lapszámban adunk 
tájékoztatást.

További néhány érdekes prioritás:
-  fatelepítési program folyta-

tása: sportpálya bejáratától az 
Ifjúság-Rózsa utca csatlakozá-
sáig

- anyasági támogatás,  minden 
születendő gyermek után 
40.000 Ft, valamint az idei év-
től Bakonycsernye címerével 
ellátott törölköző

- kiemelkedő eredményt elérő 
középiskolások díjazása:  
20.000-40.000 Ft

- Arany János, és Bursa Hunga-
rica programokon keresztül a 
közép és felső iskolás  diákok 
tanulmányainak támogatása

- Akác utcai támfal díszítő  festése
- külterületi utak karbantartása
- közösségi rendezvények ki-

emelt támogatása: Majális, 
Falunap, Szüreti Vigaszságok, 
Advent, Balatonszepezd 50 
éves ünnepsége

- civil szervezetek működési tá-
mogatása: Polgárőr Egyesület, 
Bakonycsernyei Bányász Sport 
Egyesület

- jubiláló  közösségeink támoga-
tása: Nyugdíjas Klub, Bakony-
csernyei Bányász Sport Egyesü-
let, Horgász Egyesület

- helyi körzeti megbízott jár-
őrözéséhez szükséges  üzem-
anyag támogatása

- a móri székhelyű Mentők a Men-
tőkért Alapítvány támogatása

Biztos alapokon álló költségvetés

,,Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, 
minden feltétel nélkül fogadják magukba a 
dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák 
át azokat."

Richard Wagner

Szeretettel köszöntjük 
minden kedves női olvasónkat!
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Egykori művelődésszervezőként 
kiemelten fontosnak tartom, hogy  
falunk több legyen mint házak, 
abban lakók  összessége. Csernye 
legyen továbbra is egy élhető, em-

beri közösségként működő tele-
pülés. Legyünk ezután is egymás 
irányában nyitottak, segítőkészek, 
érezzük az egymás tiszteletén ala-
puló kölcsönös elfogadást. 

Településünk vezetése ebben mél-
tó partner kíván lenni.

Turi Balázs
polgármester

HIVATAL 
ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Önkormányzatunk az elmúlt 
években sikeresen vett részt uniós 
és hazai pályázatok által nyújtott 
források lehívásában. 

Nagy öröm számunkra, hogy az 
önkormányzati épületeink ener-
getikai korszerűsítésére is sor ke-
rülhetett.

Beruházásunk, a Belügyminisz-
térium által nyújtott „Az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” több 
mint 22 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatással valósul-
hatott meg. Ezen felül az önkor-
mányzat közel 2 millió forint saját 
erő hozzáadásával támogatta a 
felújítást.

2017. január 3-án a Bakony-
csernyei Közös Önkormányzati Hi-
vatal felújítása alkalmából újévi fo-
gadást tartottunk a Községházán. 

Pogácsás Tibor önkormányza-
ti államtitkár úr, Törő Gábor or-
szággyűlési képviselő úr, Dr. Si-
mon László kormánymegbízott 

úr, Wilmek Tibor úr, a Megyei 
Közgyűlés alelnöke, térségi pol-
gármesterek, helyi civil szerve-
zetek, intézmények vezetői, ön-
kormányzati kitüntetettek, vállal-
kozók részvételével avattuk fel a 
megújult épületet.

Külön köszöntöttük a települé-
sen élő legidősebb köztisztvise-
lőt, Szentendrei Imréné Otti nénit, 
akinek első és utolsó munkahelye 
is a csernyei hivatal volt.

-szerk-

KÖZMEGHALLGATÁS
A Bakonycsernye község terü-
letén tervezett mélyműveléses 
szénbányászat tevékenység 
tárgyában indult környezeti 
hatásvizsgálati eljárásban.
Helye: Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Ta-
nácsterme, 8056 Bakonycser-
nye, Rákóczi u. 83.
Ideje: 2017. április 20. (csü-
törtök) 14.00 óra
Az eljárást megindító kére-
lem és mellékletei digitálisan 
a Környezetvédelmi Ható-
ság honlapján (http:kdtktvf.
zoldhatosag.hu/hirdetmé-
nyek.php) megtekinthető.
Nyomtatott példányban 2017. 
február 23-ától a Közmeghall-
gatás idejéig a hivatal jegyző-
jénél, valamint a Környezet-
védelmi Hatóságnál, Kapási 
Krisztián és Dr. Somlai Ildikó 
ügyintézőnél előzetes egyez-
tetés alapján megtekinthető.

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztálya

EGY CSALÁD - EGY FA 
legyen Önöknek is saját fájuk! 

Bakonycsernye Község Önkormányzatának kép-
viselő-testületi döntése alapján az idei évben a fá-
sítási program második ütemének megvalósítására 
kerül sor, Jubileumi Bányász Fasor elnevezéssel.

A nevet a 70 éves sportegyesületünk tiszteletére 
választottuk.

Helyszín: Ifjúság utca (sport pályától), a folyó felő-
li oldalon a Rózsa utcai kereszteződésig.

Jelképes összegért, 2.500 Ft/db áron, az első 70 je-
lentkező „örökbe fogadhat” gömbkőris csemetéket. 
A jelentkezésben előnyt élveznek azok, akik a tavalyi 
Iznai Hársfasor ültetéskor nem jutottak fához. 

Április 8-án (szombaton) közös faültetés kereté-
ben mindenki saját kezűleg ültetheti el a növénye-
ket, és névre szóló emléktáblával köszönjük meg az 
aktivitást.

A hivatal titkárságán Kovácsi Klaudiánál lehet sze-
mélyesen feliratkozni, jelentkezni.
     Turi Balázs

polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ORSZÁGOS FŐORVOS 

H5N8 MADÁRINFLUENZA 
OKÁN MEGHOZOTT 

1/2017. SZÁMÚ 
HATÁROZATÁRÓL

…„Az ország területén található 
valamennyi állattartóra vonat-
kozóan előírom, hogy barom-
fi csak zártan tartható, vagy 
amennyiben ez nem megold-
ható, a kifutót megfelelő erős-
ségű madárhálóval kell védeni.  
A madárhálóval fedett résznek, 
amelyre a baromfi kiengedhe-
tő, legalább az állattartó épü-
let alapterületével megegyező 
nagyságúnak kell lenni. 
A leírt feltételek visszavonásig, 
illetve új feltételrendszer kihir-
detéséig maradnak hatályban.”

Bakonycsernyei Közös
Önkormányzati Hivatal

A tavasz közeledtével meg-
kezdődnek a kerti munkák, így 
felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy helyi rendeletünk alapján 
az avar és kerti hulladék nyílt 
téri  égetése vasárnap és ün-
nepnap kivételével február 1. 
napjától május 15. napjáig, és  
szeptember 1. napjától novem-
ber 30. napjáig megengedett. 

Vasárnap és ünnepnap, vala-
mint május 15-től szeptember 
1-ig TILOS a nyílt téri égetés. 

Időponttól függetlenül a hatóság 
által elrendelt általános tűzgyújtási 
tilalom időtartama alatt tilos a nyílt 
téri égetés, melyről a médián ke-
resztül értesül a lakosság.

Figyeljünk arra a rendelkezésre 
is, hogy időponttól függetlenül 

kertépítéssel, zöldfelület-fenntar-
tással, tüzelőfa felvágással kap-
csolatos, zajkibocsátással járó 
tevékenység, így különösen mo-
toros fűnyírás, motoros fakivágás, 
kerti traktor, egyéb gépi beren-
dezés működtetése vasárnap 
és munkaszüneti napon 12 óra 
után NEM VÉGEZHETŐ!

Kérünk mindenkit, hogy a békés 
együttélésre való tekintettel tart-
suk be a fenti szabályokat. Ameny-
nyiben valaki ezt nem veszi figye-
lembe és tevékenységével zavarja 
a környezetét, úgy a szabálysze-
gő pénzbírsággal sújtható.

  
Bakonycsernyei Közös

Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Mind a még fennálló téli síkos-

ságmentesítési, mind a közelgő 
tavaszi, nyári gyomirtási, árok kar-
bantartási feladatok megjelenése 
előtt ismételten felhívjuk minden 
ingatlan tulajdonos/használó fi-
gyelmét az 5/2004. (I.28.) GKM 
rendelet 3.2.2. pontjára, amely az 
alábbiakat tartalmazza:
3.2.2. A járda, a gyalogút, vala-

mint a kerékpárút tisztántar-
tása

a) A járda, a gyalogút, a kerékpár-
út, valamint a gyalog- és kerék-
párút tisztítása során ügyelni 
kell arra, hogy azok burkolata 
ne rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, az ingatlan tulaj-
donosának, használójának kell 
gondoskodnia az ingatlan előtti 
járdaszakasz (járda hiányában 

1 m széles területsáv, illetve ha 
a járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület), 
valamint a járdaszakasz melletti 
nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztántartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok eltávolításáról.

c) A szórakozó, a vendéglátó és 
az elárusítóhelyek, üzletek előt-
ti járdaszakaszt a nyitvatartás 
ideje alatt – a közútkezelő és 
a helyiséget használó eltérő 
megállapodásának hiányában 
– a használó köteles tisztántar-
tani.

Tisztelettel kérünk mindenkit, 
fokozottan tartsák be a fenti ren-
delkezéseket.
     

Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal

Utak, járdák, árok 
tisztántartása

Avar és kerti hulladék nyílt téri 
égetéséről, zajvédelmi előírások 

betartatásáról

Temető 
területének 

tisztántartása

Kedves temetőbe látogató!

Kérjünk, hogy a szemetet a 
kihelyezett szemétgyűjtő kon-
ténerbe helyezze el, ne a te-
mető kerítésén átdobva, sze-
métkupacokban összegyűjtve. 

Önkormányzatunk igyekszik 
a szemétgyűjtőket a telített-
ségüknek megfelelően kiürít-
tetni, hogy méltó környezetet 
biztosítsunk az elhunytaknak.

Tegyen Ön is annak érdeké-
ben, a temető rendezettsége 
megmaradhasson.
    

Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal
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Balatonszepezdi táborunk 50 
éves évfordulója alkalmából ön-
kormányzatunk június 3-ára egy 
igazi retro napot szervez.

 A programok kialakítására elő-
készítő bizottságot állítottunk fel. 

Tagjai: Turi Balázs, Fidrich Ta-
másné, Berze Attiláné, Bihari Ró-
bert, Radocha Tünde, Ihászné 
Erdélyvári Csilla, Turjákné Szen-
tesi Icu, Boleraczki István, Krausz 
Károly, Szalay Béla.

Úgy gondoljuk,  hogy szepezdi 
emléke minden csernyeinek van. 
Heteket lehetne megtölteni anek-
dotákkal, igaz történetekkel. 

Reméljük, sikerült megőrizni em-
léktárgyakat is, melyekből ha meg-

Tisztelt Ügyfelünk!
A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelek-
tív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök tele-
pülésén.

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése 
(áttetsző zsákban)

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat 
szíveskedjen gyűjteni:

 yműanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, 
 yműanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, 
 y többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) karton-
dobozok, 

 y fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok 
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, több-
rétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra 
taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb he-
lyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehaj-
togatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák 
mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a 

forgalmat ne zavarja!
 y újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, 
papírzacskó, kartondoboz

Üveghulladék gyűjtése
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe 
(Rákóczi u. és Petőfi u.) csak az alábbi csomagolási 
üveg-hulladékot helyezzék:

 y italos üvegpalack, konzerv üveg, 
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szél-
védő, fénycső, kerámia.

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre 
történik!
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem le-
het olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennye-
zett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása to-
vábbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. 
Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hul-
ladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az in-
gatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!

Köszönjük az együttműködését!
Depónia Nonprofit Kft.

Tájékoztató a szelektív gyűjtésről

január február március április május június

31 28 28 25 30 27

július augusztus szeptember október november december

25 29 26 31 28 19

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok
Bakonycsernye -2017

(minden hónap utolsó kedd, kivétel december hó)

Balatonszepezd 50
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tisztelnek bennünket, szeretnénk 
kiállítást létrehozni. 

Így kérünk mindenkit, hogy 
Szepezddel kapcsolatos tár-
gyakat, fényképeket juttas-
sanak el az általános iskola 

titkárságára személyesen, 
vagy e-mail-en (titkarsag@
csernyesuli.hu), hogy kiállí-
tássá formálva együtt tudjuk 
átélni az elmúlt 50 évet!

Várjuk a felajánlásokat, ter-

mészetesen   mindent vissza-
szolgáltatunk a tulajdonosá-
nak!

Köszönettel:
„Szepezd 50” előkészítő bizottság

Intézményünkben az új év bő-
velkedett eseményekben, prog-
ramokban.

2017. január 20-án délelőtt ren-
deztük meg a szokásos „Nagy-
csoportosok Tízpróbája” sport-
vetélkedőt a Rózsa úti óvoda-
épületünk tornaszobájában. Kü-
lönböző mozgásos, ügyességi 
feladatokat kellett a gyermekek-
nek végezni. Közös bemelegítő 
tornával kezdtük a napot, majd 
csapatokat alkotva végeztük a 
feladatokat 10 helyszínen: volt 
egyensúlyozás, célba dobás, jég-
korongozás, bújás, hídon átkelés 
stb. A délelőttöt egy közös já-
tékkal fejeztük be. A gyermekek 
nagyon ügyesek voltak, kedvvel 
és örömmel mozogtak, játszot-
tak. Emlékül mindenki egy Bóbi-

tás aranyérmet kapott, melyet az 
óvó nénik készítettek. 

Február 10-én farsangi mulatsá-
got  szerveztünk 
a gyermekeknek 
a csoportokban. 
Szinte minden-
ki valamilyen jel-
mezbe öltözött, 
volt pókember, ki-
rálylány, herceg-
nő, páncélos vitéz 
stb. 

A gyerekek már 
hetekkel előtte lá-
zasan készülőd-
tek, tervezgették, ki minek öltözik 
be. A szülők finom süteményeket 
sütöttek, ezzel is hozzájárulva, 
hogy az ünnep még jobb, még 
felejthetetlenebb legyen. Köszö-
net érte!  

Gyuris Pálné óvodavezető

Programok, események a Bóbita Óvodában

Mert adni jó!
Múlt év decemberében Pánczél–
Nagy Éva Anna tanító néni a 2.a 
osztály képviseletében kereste 
meg Család– és Gyermekjóléti 
Szolgálatunkat. Arról tájékozta-
tott bennünket, hogy osztálya, a 
„Boldogság program” keretében 
játék és ruha adománygyűjtésbe 
kezdett, melyet a helyi rászoruló 
gyermekeknek szeretnének fel-
ajánlani.
Ezt követően a 2.a osztály, szemé-
lyesen látogatott el a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatunk iro-
dájába, hogy az általuk felaján-
lott játékaikat, ruháikat elhozzák, 
és megkértek minket, hogy ado-

mányaikat a rászoruló gyerekek 
részére jutassuk el. A gyerekek 
nagyon jó minőségű gyermek-
ruhákat, jó állapotú fejlesztő já-
tékokat ajánlottak fel. Tettük ne-
mes szívre vall és minden ember 
számára példaértékű.
A gyermekeket szolgálatunk ven-
dégül látta. A forró tea mellett me-
séltünk nekik az általunk gondo-
zott családok és gyermekek élet-
körülményeiről, hogy bizony nem 
is gondolnák, hogy az a gyermek, 
aki talán mellettük ül az iskolapad-
ban, milyen körülmények között 
élhet. Sajnos, vannak gyerekek, 
akiknek csak néhány, vagy né-
mely esetben még játékuk sincs.
Kedves 2.a osztályos gyerekek! 

Nagylelkű adományaitok célba 
értek! A rászoruló gyermekek 
öröme szavakkal leírhatatlan. 
Mérhetetlen nagy boldogsággal 
fogadták az általatok felajánlott 
játékokat, és talán a kedvenc ru-
hadarabjaitokat. Volt, aki egyből 
felolvasott a mesekönyvből, egy 
testvérpár pedig hangos nevetgé-
lés mellett vette birtokba a felaján-
lott játék babákat, plüss állatokat, 
melyet azóta is féltve őriznek. 
A rászoruló gyerekek nagyon há-
lásak nektek, minden látogatásom 
alkalmával ezt hatalmas öleléssel 
ki is fejezik, mely igazán Nektek 
jár!

Berze Melinda
családsegítő
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Iskolánkban történt

Január 20-án zártuk a tanév 
I. félévét. 21-én 8. osztályosa-
ink megírták a központi írás-
beli felvételi vizsgát, s február 
15-én már a középiskolákba 
való jelentkezésük is megtör-
tént.

Előtte részt vettek a Bodajki 
Általános Iskola által szerve-
zett „Jól felkészültem-e a felvé-
telire” versenyen, ahol 70 tanuló 
közül Kertai József 2., Lovasi Ger-
gő 10. helyezést ért el.

Havonta színházlátogatásra men-
nek felsős diákjaink, immáron 20 
éve a Veszprémi Pannon Várszín-
házba. Március 5-én a felső tago-
zatosok, március 9-én pedig alsó 
tagozatosaink mennek a Fővárosi 
Operett Színházba. 

2.,3. és 4. évfolyamon Szépíró 
versenyt rendeztünk, ahol 1. he-
lyezettek lettek: Pánczél-Nagy 
Panna, Csepregi Eszter és Bartha 
Menta.

Folyamatosan zajlanak még 
a „Kalandos Verseny”, a TITOK 

nyelvi versenyek, Világnyelvész és 
Bendegúz matematika versenyek 
fordulói.

A Csókakőn megrendezett kör-
zeti mesemondó versenyen Szol-
ga Bálint (7.a) 3. és Domavári 
Hanna (3.a) szintén 3. helyezést 
ért el.

Február 3. és 4-én felsős, illetve 
alsós Farsangot szerveztünk, ahol 
nagyon jó hangulatban szórakoz-
hattak diákjaink. 

Zeneiskolánkban nagyon jó 
eredménnyel lezajlottak a féléves 
vizsgák, s most már a megyei fu-
volás találkozóra készülnek Ko-
vács Helga (3.b) és Bartha Menta 

(4.a) tanulóval. Szurkolunk ér-
tük.

Sajnos kisszámú látogatott-
sággal, de lezajlottak a szülői 
értekezletek is.

Pályázataink: Továbbra is 
nagy lelkesedéssel és nagyon 
jó szervezéssel, témákkal 
a 2.a folytatja a Boldogság 
programot Pánczél-Nagy Éva 

tanítónő vezetésével.
6. évfolyamosainkkal Határta-

lanul pályázatot adtunk be „Szé-
kelyföld Kincsei – Túra Sóvidéken” 
programokra, amire pozitív elbírá-
lás esetén 2018. június 2-re kerül 
sor. 

Elkezdtük Iskolanyitogató prog-
ramsorozatunkat is. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy már az első 
alkalommal a leendő 1. osztályo-
sok közül szinte mindenki eljött 
hozzánk. Nagyon jó hangulatban 
töltöttük el a gyerekekkel és a szü-
lőkkel együtt ezt a néhány órát.

Radocha Tünde
mb. igazgató

Gróf Nádasdy 
Borbála 

látogatása

2017. január 27-én az egyik 
legnagyobb történelmi ma-
gyar arisztokrata család 
sarja látogatott el falunkba, 
akit érdeklődő közönség 
fogadott a polgármesteri 
hivatal nagytermében. Kö-
tetlen beszélgetés kereté-
ben mesélte életének törté-
netét. Beszélt a nemesi cím 
korábbi jelentőségéről, a történel-
mi hovatartozásról, a társadalmi 
rang előnyeiről, hátrányairól és 
az osztályidegenség megéléséről. 
Példaértékű méltósággal viselte 

veszteségeit, emigrációban élve 
munkával, fáradtsággal is meg tu-
dott békélni helyzetével. A veszte-
ségek ellenére sikereket, lehetősé-

geket kapott az életben, aminek 
gyümölcse eddig kiadott 5 kötete. 
Könyveiben vall gyermekkora él-
ményeiről, a történelem fordulata-
iról, az emigráció hányattatásairól, 

életének további felépüléséről, 
alakulásáról. Jó példa a felnövek-
vő generáció számára grófnő ki-
tartása, jelleme, ragaszkodása ne-

véhez és nem utolsó sorban 
magyarságához.

A könyvtár a szokásos nyitva-
tartási időben várja továbbra 
is érdeklődő olvasóit, téma-
kutatóit! 
A rendezvények meghívó-
it keressék és olvassák a 
könyvtár üzenő falán, a tele-
pülés honlapján, valamint a 

közösségi oldalon, illetve szemé-
lyes könyvtár használat kapcsán! 

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros
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Kézműves foglalkozás-
sorozat gyermekeknek 

2017. januárjában ötödik alka-
lommal találkoztak a gyermekek 
Láposi Gabriella rajztanár és szob-
rászművésszel, valamint Biró Csa-
ba bronzművessel, a Művelődési 
Házban zajló "Tűzzel-vassal" elne-

vezésű kézműves foglalkozás-so-
rozaton. A mai foglalkozás témá-
ja a gipszvésés volt, magyar népi 
motívumokkal díszített csempék 
készítésével.
A három folyamatból álló kézmű-
ves technikából ma kettővel meg-
ismerkedtek a gyerekek (1. motí-
vum kivésése gipszbe, 2. agyag 

préselése a vésetre).
Az agyag mázolása a következő 
foglalkozáson történik, majd ez-
után kerül sor az égetésre.
Jó hangulatban, alkotó munkával 
telt ez a délután is!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

2017. február 10. péntek 10.00-19.30

Móka-klub a
 „Mindennapi hagyományaink” jegyében

A bakonycsernyei Művelő-
dési Ház ad otthont a 0-3 
éves kisgyermekek és szüleik 
számára rendezett „Móka-
klub” elnevezésű közösségi 
összejövetelnek. A közössé-
gi színtér falain belül Bartha 
Melinda képzett zenepeda-
gógus, Stern Éva védőnő köz-
reműködésével ismerkedhet-
nek a résztvevők az aktuális 
évszakhoz és ünnepkörhöz 
kapcsolódó, megzenésített, „régi”, (hagyományos) 
valamint új gyermekdalokkal, altatódalokkal, mon-
dókákkal. 

„A tánc mely egyidős az 
ember történetével…”

1995-ben indult útjára a Mű-
vészetért Közalapítvány által 
fenntartott Hang-Szín-Tér 
Művészeti Iskola, mely tucat-
nyi telephelyen végez alap-
fokú művészetoktatást. Ez a 
tevékenység részben azt a 
célt szolgálja, hogy a régió ki-
sebb településein is elérhetővé 
váljon a különféle művészeti ágakkal való ismerkedés 
lehetősége. Az iskola részben igyekszik megvalósítani 
egy egységes szemléletű, magas színvonalú képzést. 
A kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási in-
tézmény 2007 szeptemberében indította modern-

tánc képzését – bakonycsernyei telephelyként – a 
Művelődési Házban. A tanév során a közösségi szín-
tér által szervezett rendezvények műsorainak üde 

színfoltjaként szerepelnek 
a gyerekek, félévi majd év 
végi záróvizsgán mutatják 
be a nagyközönségnek az 
éves tananyagot. 

„Néptánc a közösségi 
együttlét jegyében”

Néptánckörünk létrejöttét 
a csoporttagok közösségi 
együttlétének igénye hoz-
ta létre. A több éve műkö-

dő amatőr együttes pénteki napokon tartja foglalko-
zásait, felkészüléseit a Művelődési Házban. Közös-
ségi színterünk rendezvényein üde színfoltként jele-
nik meg a csoport. Dunántúli, ugrós - és mindennapi 

hagyományainkként – 21. 
századi modern néptánc 
elemek szerepelnek össze-
állításaikban.

„Mindennapi hagyomá-
nyok” táncos formában

„Kultúrházak éjjel-nappal” 
rendezvénysorozat záró 
programjaként kedves láto-
gatóink ízelítőt kaphattak a 

21. századi új divatirányzatú modern-, fitnesdance 
táncokból. A nyílt órán a Moderntánckör tagjai be-
mutatót tartottak napjaink zenei világának táncko-
reográfiákba való átültetéséből.

Turjákné Szentesi Icu művelődésszervező

Bakonycsernyei Művelődési Ház Nyílt napja a 
„Kultúrházak éjjel-nappal” 

országos programsorozat keretében
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Anyakönyvi hírek

Veress-Gaszner Noémi és Veress Árpád gyermeke:
Veress Bertalan

Pappné Simonfay Eszter és Papp László gyermeke:
Papp Gréti Eszter

Cseh Ágnes és Keszthelyi László gyermeke:
Keszthelyi Boglárka

Putnoki Ramóna és Katona János gyermeke:
Katona Levente János

Kovacsikné Szente Andrea és Kovacsik Tamás 
gyermeke:

Kovacsik Máté

Fábián Andrea Mária és Andrási István gyermeke:
Andrási Alexa Izabella

Major Renáta és Radocha Zsolt gyermeke:
Radocha Benett

Gratulálunk a családoknak!

Az önkormányzat képviselő-testülete továbbra is 
biztosítja minden család számára az 
egyszeri 40.000 Ft-os támogatást.

2017. márciusától egy Bakonycsernye címerével 
ellátott törölközőt is adományozunk 

minden újszülött számára.

A  2016. év november - 2017. február hónapjában született, 
Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik neve:

Bakonycsernye Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2017. március 14-én, kedden 17.30 órai kezdettel az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeinek tiszteletére a Művelűdési Házban 

megrendezésre kerülű ünnepségre
Ünnepi beszédet mond: Turi Balázs polgármester

Az ünnepi műsorban közreműködnek a 
Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai

Az ünnepi megemlékezést fáklyás felvonulás követi, melynek indulási pontja a 
Művelűdési Ház, végállomása a Dózsa György úti 1848-49-es emlékmű.

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével 
ünnepségünket, fáklyás felvonulásunkat!

Turi Balázs 
polgármester 

meghívó

M
ár

ciu
s 1

5.


