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A települések fejlődése, a telepü-
léseken történő fejlesztések meg-
valósítása erősen függ a pályáza-
ti lehetőségektől, forrásoktól. Ez 
igaz községünkre is, de szeren-
csére, ezen a téren sincs okunk 
panaszra, hiszen évről évre je-
lentős fejlesztéseket hajtunk vég-
re településünk számos 
területén pályázati for-
rások segítségével. Vé-
leményem szerint, azon-
ban ahhoz, hogy a tele-
pülés lakosai jól érezzék 
magukat, ez még nem 
elég. A mindenkori ve-
zetés és a helyi lakos-
ság között megvalósuló 
együttműködés ugyan-
úgy elengedhetetlen. 
A csernyei közösség min-
dig is rendelkezett el-
szántsággal, büszkeséggel, önér-
zettel,  melynek köszönhetően a 
mai napig meg tudta őrizni iden-
titását. Sok évvel a hátam mögött 
kijelenthetem, hogy nálunk a bé-
kés egymás mellett élés helyett a 
magasabb rendű békés egymá-
sért élés nyert teret, legalábbis, ha 
a többséget nézzük. 
Az elmúlt évekből számtalan 
olyan esetet lehetne felhozni, ami 
ezt megerősíti, de ha csak az el-
múlt heteket is nézzük, akkor is 
van miből meríteni. Talán nincs 

is olyan csernyei, aki ne hallott 
volna iskolánk 2/a osztályának 
részvételéről az ország kedvenc 
osztályának versenyén. Ha csak 
a tényeknél és a végeredménynél 
maradunk, Magyarország máso-
dik „legkedvencebb“ osztálya a 
bakonycsernyei 2/a osztály lett. 

Önmagában már ez is nagysze-
rű hír, de igazán fantasztikus az a 
néhány hét volt, amikor szinte az 
egész falu egyszerre izgult, együtt 
lélegezve gyűjtöttük a szavazato-
kat, tettük ezt úgy, hogy közben 
országos hírűvé vált az iskolánk. 
Ami mindennél fontosabb, hogy 
közben azt éreztük, hogy igazi 
közösség vagyunk. 
Minden ELISMERÉSEM a felké-
szítő pedagógusoké, CSODÁLA-
TOM a gyerekeké, és KÖSZÖNE-
TEM mindenkié, akik segítették 

ezt a szép eredményt elérni. 
Majd eljött április 8-a, a Jubileu-
mi Fasor ültetésének napja. Már 
az is beszédes volt, hogy a sport-
egyesület 70-dik évfordulója al-
kalmából elültetésre kerülő gömb 
kőriseket nem egész egy hét alatt 
örökbe fogadták a településün-

kön élő családok. Ez a 
szombat délután örök 
élmény marad minden-
ki számára, aki részese 
lehetett, erre még uno-
káink is emlékezni fog-
nak, hiszen 70 család 
közel 300 tagja ültette 
egyszerre a csemeté-
ket. Így Bakonycsernye 
életének egyik, ha nem 
a legnagyobb, egy idő-
ben történő társadalmi 
munkája valósult meg. 

Gyönyörű lett a fasor, és még mi-
lyen szép lesz majd az elkövetke-
zendő évek alatt! 
Tavaly az Iznaiban ültettünk, így 
összesen már közel 120 család-
nak van saját fája közterületen, az 
önkormányzat által létrehozott 
fasorban. 
Mind a két eseménynél azt érez-
tük, hogy igenis JÓ - vagyis leg-
jobb - CSERNYEINEK LENNI!

Turi Balázs
polgármester

JÓ CSERNYEINEK LENNI!
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NÁLUNK TÖRTÉNT

Több mint Horgász Egyesület
Csernye egyik leg-
nagyobb büszke-
sége a csodálatos 
környezetben elhe-
lyezkedő horgásztó 
(vak) és környéke. 
Horgász Egyesüle-
tünk 25 éves jubileu-
ma alkalmából tagsá-
gi versenyt, majd ün-
nepséget szervezett. 
Itt köszöntötték Boleraczki István alapító elnököt is, valamint a HOFESZ 
elnökét, Nagy Attila Európa és világbajnok horgászt. 
Számunkra azért is elismerésre méltó a szervezet munkássága, mert 
nemcsak a szűken vett tagságuk javát szolgálják, hanem a csernyeiek 
többségét is. Gondoljunk csak egy jóleső sétára a tavak körül! 
Kívánjuk, hogy ugyanilyen aktivitással és lelkiismeretes munkával se-
gítsék a községben élő emberek szabadidő eltöltését az elkövetkező 
években is! Gratulálunk a sikeres 25 évhez! 
Görbüljön a bot a továbbiakban is!

Testvér-települési 
kapcsolat folytatása

A közel 15 éves ba-
rátság folytatása 
mind Bakonycser-
nye, mind Magyar-
csernye célja. A vaj-
dasági Magyarcser-
nye újonnan megvá-
lasztott polgármeste-
rével, Tóth Lászlóval 
megbeszélést folytat-
tunk a testvér-telepü-
lési pályázatok nyújtotta lehetőségekről. A megbeszélésen jelen volt 
Hódi Ervin, aki a települések közötti kapcsolat egyik mozgatórugója. 
Szeretnénk, ha továbbra is minél több polgár venne részt az együttmű-
ködésben, legfőképpen a fiatalokra koncentrálva. 

Terveink között szerepel, hogy még az idei évben általános iskolásaink 
részvételével – az erdélyi Dózsa György település diákjaival kiegészül-
ve – néptánc tábort rendezünk Balatonszepezden. Záró rendezvény-
ként augusztus 19-én, Bakonycsernyén, egy néptáncbemutató estet 
tartanának a csoportok.

Rendőrség 
támogatása

Kovács Ferenc rendőrkapitány 
volt a vendégünk a március havi 
soros testületi ülésen. Továbbra 
is szoros együttműködésben vé-
gezzük a munkánkat a lakosság 
szolgálatában. Képviselő-testüle-
tünk az elmúlt évekhez hasonlóan 
üzemanyag támogatásban része-
síti a helyi körzeti megbízottat.

Megkezdődött a Kuruc utca beve-
zető szakaszának felújítása.

Megkezdődött az önkormányzat 
kezelésében lévő utak tavaszi kar-
bantartása, javítása.
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Folytattuk a faluszépítést, a hiva-
tal dolgozói együtt tették szebbé 
munkahelyük környezetét.

A reformáció 500 éves évfordu-
lója alkalmából fát ültettünk az 
evangélikus templom előtti té-
ren. A gyülekezet meghatározó 
közössége településünknek. Le-
gyen ez a fa jelképe a további 
együttműködésnek!

IPARŰZÉSI 
ADÓBEVALLÁS

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét 
az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi  XCII. törvény 32. §. (1) bekez-
dése értelmében, hogy a 2016. 
évről iparűzési adóról bevallást 
kell benyújtani az Önkormányza-
ti Adóhatóság felé, melynek határ-
ideje: 2017. május 31.

Az adó mértéke az adóalap 2 %-a 
az Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 20/2015.(XI. 26.) sz. 
rendelet a helyi adókról szóló 3. 
pont  6.§. (1) bekezdése értelmé-
ben.

Jakab Jánosné
adóügyi előadó

Ez évben is sor kerül az ebek ve-
szettség elleni oltására az alábbi 
időpontokban és helyeken:

Május 5.  
7-8 óra - Táncsics utca eleje
8-9 óra - Dózsa Gy. u. eleje
9-10 óra - Vásártér
14:30-16 óra - Ady E. utca eleje
16-17:30 óra - Rózsa utca  
 
Május 12.  
14:30-16 óra - Akác u. (benzin
                        kúttal szemben)
16-17 óra - Vásártér 
  
2013. január 1-től a 164/2008. 
(XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) be-
kezdés szerint veszettség ellen 
csak elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölt eb oltható.
Kérjük az ebtartókat, hogy az ol-

tásra csak chippel megjelölt ebet 
hozzanak el.  Az oltás valamennyi 
3 hónaposnál idősebb ebnek köte-
lező. Kérjük, hogy az oltási köny-
vüket hozzák magukkal.
Az oltás díja: 4.500 Ft/eb

Az oltás helyén kerül sor a kötele-
ző féreghajtásra is, melynek díja:
       10 kg-ig  200 Ft
       10-20 kg-ig 400 Ft
       20-30 kg-ig 600 Ft
       30-40 kg-ig 800 Ft  

Háznál oltásra, illetve chippel tör-
ténő megjelölésre jelentkezni az 
alábbi telefonszámon lehet:
    06-30/816-1366 vagy 
    06-30/937-7697

Dr. Németh Kálmán
állatorvos

E B O L T Á S
Tisztelt Ebtartók!

Minden idők egyik legnagyobb 
közösségi összefogásával újabb 
fasor létesült. 70 család több mint 
200 tagja egy időben ültette el az 
örökbefogadott növényét. Sport 
egyesületünk évfordulója alkal-
mából ültetett gömb kőris fasor 

reményeink szerint évtizedekig 
dísze lesz községünknek. Példája 
annak, hogy együtt nagy dolgok-
ra vagyunk hivatottak! Az esemé-
nyen jelen volt három alapító tag 
is: Szarka József, Oravecz Sándor 
és Jánosi József! Törő Gábor or-
szággyűlési képviselő is megtisz-
telte a rendezvényt. Köszönjük a 
résztvevőknek a csodás délutánt!

Jubileumi 
Fasor
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Kedves Lakosaink!
Ismét itt a tavasz, megkezdődtek 
a kerti munkák. Így felhívnám a fi-
gyelmüket a kerti hulladék égeté-
sének szabályaira, melyek betar-
tásával lecsökkenthetjük egymás 
általánoson felüli zavarását.
Mi is a kerti hulladék? Avar, fanye-
sedék, ág, gally, fű, lomb, lábon 
álló növényzet, tarló és növényter-
mesztéssel összefüggésben kelet-
kezett hulladék. Tehát semmikép-
pen nem az udvar takarítása során 
előkerülő gumiköpeny, fólia, mű-
anyagáru és egyéb kommunális 
hulladék, melynek meggyújtása 
azon felül, hogy zavaróbb, bűzö-
sebb füstöt okoz, magasabb a ká-
ros anyag kibocsátása is.
Mikor lehet kerti hulladékot éget-
ni? Alap esetben február 1-től má-
jus 15-ig, majd szeptember 1-től 
november 30-ig, de vasárnap és 
ünnepnapokon ebben az időszak-
ban sem szabad. Mint látható, a 
nyári időszakban tilos a nyílt téri 

égetés. Ezen kívül tilos a hatósá-
gilag elrendelt tűzgyújtási tilalom 
ideje alatt, amely felülírja a helyi 
rendelet „megengedő” időszakát. 
Mire kell figyelni az égetés során? 
Elsősorban arra, hogy 18 évesnél 
fiatalabb ne végezze ezt a tevé-
kenységet, csakis szélcsendes idő-
szakban kezdjenek hozzá. A tűz 
őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. A tűz helyszínén 
olyan eszközöket és felszerelése-
ket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg eloltható. Tüzet, 
parazsat felügyelet nélkül hagyni 
TILOS! A tűzrakó helyet csak úgy 
szabad elhagyni, hogy a parázs-
lást, izzást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal megszüntet-
ték. A legbiztonságosabb, ha kis 
gödröt ásunk, vagy körbeárkol-
juk esetleg kis mennyiségenként 
gyújtjuk meg.
Szabályok be nem tartásának 

következményei: azon túl, hogy 
a normális együttélés szabálya-
it nem tartja be, és bosszúságot 
okoz a közvetlen környezetében 
élőknek, környezetvédelmi bírsá-
got fizethet az, aki az avar és ker-
ti hulladék égetésének szabályait 
nem tartja be. Köteles továbbá az 
esetleges tűz elterjedése kapcsán 
felmerülő anyagi károkat megté-
ríteni.
Mennyi a bírság összege? Alap 
esetben minimum 100.000 Ft, 
maximum 1.000.000 Ft, ameny-
nyiben tűzoltók igénybevételére 
kerül sor, a minimum 200.000 Ft, 
a maximum 3.000.000 Ft, ha a 
szabályok megszegésével tűz és 
robbanásveszélyt okoz elő, akkor 
minimum 100.000 Ft, maximum 
1.000.000 Ft.
A rendelet teljes szövege a www.
bakonycsernye.hu honlapon ol-
vasható.

Fidrich Tamásné
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ 
avar és kerti hulladék égetéséről

Kedves Lakosaink!

Mint Önök is tapasztalták, gyak-
ran előfordult, hogy a vasárnapi 
ebéd után still, fűnyíró, fűrészgép 
hangja hasított bele a levegőbe, 
nem törődve azzal, hogy szom-
szédunk éppen pihenni szeretne, 
vagy vendégekkel, családtagok-
kal beszélgetve szeretné a vasár-
nap délutánt udvarán, teraszán 
eltölteni.

Így a tavaly május elején életbe 
lépő rendelet értelmében a lakó-
területi övezetben lévő ingatla-
non a magánszemély háztartási 

igényeit kielégítő, zajjal járó fel-
újítási, karbantartási jellegű te-
vékenység, kertépítéssel, zöldfe-
lület-fenntartással, tüzelőfa felvá-
gással kapcsolatos zajkibocsátás-
sal járó tevékenység (pl. motoros 
fűnyírás, motoros fakivágás, kerti 
traktor, egyéb gépi berendezés 
működtetése, üzemeltetése)  ki-
véve közvetlen veszélyelhárítás 
(pl. csőtörés, dugulás elhárítás, 
veszélyes fa kivágása)

 y  munkanapokon időbeli 
korlátozás nélkül végezhető,

 y szombaton 8.00 és 20.00 
óra között végezhető,

 y vasárnap és munkaszüne-
ti napon  8.00 és 12.00 óra 
között végezhető.

Legyünk tekintettel a templomok 
szolgálati idejére, hiszen az isten-
tiszteletek, misék megtartása során 
is zavaró a hangos kertigépek zaja.
Reméljük, hogy ezzel az intéz-
kedéssel hozzájárulunk ahhoz, 
hogy  a vasárnap délután a csa-
ládok, lakosok minél nagyobb ré-
tegének nyújtson lehetőséget a 
pihenésre.

Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal

Zajmentes hétvégét 
Bakonycsernyén!
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Iskolánk új igazgatójával, Bihari 
Róberttel készítettünk interjút ki-
nevezése alkalmából.

Rikkancs (R):  Tisztelt igazgató 
úr, először is gratulálok a kineve-
zéséhez! Sok évvel ezelőtt került 
iskolánk kötelékébe, mesélne az 
első időszakról?

Bihari Róbert (B.R.): Nagyon szé-
pen köszönöm a gratulációt, és 
először is szeretném megköszön-
ni az Önkormányzat Képviselő-
testületének és polgármester úr-
nak a támogatását.
Bakonycsernyére 1987-ben kerül-
tem, mint képesítés nélküli napkö-
zis nevelő, azóta is itt dolgozom, 
Mórról járok át naponta. 
A tanítói, majd később a testne-
velő tanári diploma megszerzését 
követte még számtalan tovább-
képzés elvégzése, amik folyama-
tos fejlődést, megújulást és moti-
vációt jelentettek és jelentenek a 
mai napig is a pedagógusi mun-
kámban (digitális taneszközök, 
IKT, értékelés, projekt, kooperatív 
módszerek, kompetencia alapú 
matematika, játékos képességfej-
lesztés, differenciálás, minőség-
irányítás, ECDL vizsga). 2013-ban 
elvégeztem a vezetőképzőt. Mun-
kám során mindig is törekedtem a 
változatos módszerekre, a kor és 
a gyerekek igényeinek figyelembe 
vételére. Tanítói munkám során 
mindig hármas egységben gon-
dolkodtam gyerek – szülő - tanító, 
ha mindenki a maximumot nyújt-
ja, akkor várható az eredmény. 
Számtalan bemutató órát tartot-
tam (matematika, testnevelés, ké-
zilabda), az elsők között töltöttem 
fel a portfóliómat, s jelenleg a Pe-
dagógus II. fokozatba vagyok so-
rolva.

Bakonycsernyére ke-
rülésem óta aktívan 
részt veszek az isko-
la sport életében is, 
számtalan jelentős 
eredményt értünk el 
kollégáimmal, ami-
vel iskolánk hírnevét 
öregbítettük.

R:  Mi motiválta ami-
kor benyújtotta az 
igazgatói pályáza-
tát? 

B.R.:  Számomra fontos tényező 
volt, hogy nem kellett senkit kitúr-
nom a helyéről, s úgy gondoltam, 
hogy élnem kell a lehetőséggel, 
mert érzek magamban és a kol-
légáimban elegendő erőt, hogy 
szeretett iskolánkról pozitívabb 
kép alakuljon ki, mint amit sajnos 
tapasztaltunk az elmúlt évek so-
rán. Nagyon sokan bátorítottak is, 
ami szintén jelentős motivációt je-
lentett számomra.

R: 2022-ig tart a kinevezése, ké-
rem, vázolja fel a terveit!

B.R.: A pályázatomban sok min-
dent érintettem, de legfontosabb-
nak az iskola pozitívabb megíté-
lésének visszaszerzését tekintem. 
Fegyelmezettebb, de nyitottabb 
iskolát szeretnék, ahol a szakmai 
munka mellett fontos a közös-
ségi élet is. Ahová a gyerekek 
szeretnek járni, a teljesítményük 
is jobb lesz. Fontosnak tartom, 
hogy az óvodákkal a kapcsolat 
még jobb legyen, és minél keve-
sebb bakonycsernyei gyermeket 
vigyenek másik iskolába. Ezen tö-
rekvést tükrözik az idei iskolanyi-
togató foglalkozásaink is. Szeret-
ném, ha a sportunk mellett más 

tantárgyakban is egyre több ver-
senyen vennénk részt, illetve ki-
alakítanánk meghívásos tanulmá-
nyi versenyt az iskolánkban. Már 
a tankerületnél tárgyaltunk a nép-
tánc oktatásának lehetőségeiről, 
reméljük sikerül bevezetnünk. Rö-
viden fogalmazva a legfontosabb, 
hogy éreznie kell mindenkinek, 
hogy meg kell picit újulni, ha tet-
szik, ha nem tetszik.

R: Hogy látja az iskola szerepét 
Bakonycsernye község életében?

B.R.: Úgy gondolom, mint a falu 
legnagyobb intézményeként, sok-
kal meghatározóbban kellene be-
lefolyni a falu életébe. Már említet-
tem, hogy az óvodákkal szeretném 
elmélyíteni a kapcsolatot, de veze-
tőként nyitott vagyok a falu külön-
féle szervezeteivel való együttmű-
ködésre (nyugdíjasklubok, hor-
gász egyesület, sport egyesület, 
könyvtár, művelődési ház, egyhá-
zak….). Nagyon fontosnak tartom 
az önkormányzattal való együtt-
működést. Természetesen az el-
mondottak nem az egyik napról 
a másikra fognak megvalósulni, 
de én hiszem, hogy a becsületes, 
lelkiismeretes munka előbb-utóbb 
meghozza gyümölcsét.

-szerk-

Új igazgató az iskola élén
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 Tavaszi programok a Bóbita Óvodában

A Bóbita óvodásokkal  környezet-
ismereti foglalkozás keretében ki-
rándulást tettünk  a Jásdi Poós Ví-
zimalomba. Megnéztük, milyen 
egy vízimalom, mire használták 
az emberek régen.  A malom az 
1950-es évek végéig őrlőmalom-
ként működött, ma múzeumként 
látogatható újra működő állapot-
ban, ahol az eredeti gépeket vízi 
kerék hajtja meg. A régi dolgok 
mellett állatok is találhatók a ta-

nyán: kecskék, bárányok, tyúkok, 
kutyák. Lehetőség van az álla-
tok megsimogatására, közvetlen 
megfigyelésére. A gyönyörű kör-
nyezetben a természet ébredését, 
a tavasz megérkezését is megta-
pasztalhatták a gyerekek. Meg-
csodáltuk az első nyíló virágokat, 
hallhattuk a fákon a madarak csi-
csergését, a folyó csobogását. 
Igazi élményt nyújtó, csodálatos 
délelőtt volt.

 A tavaszi ünnepek közül szá-
munkra kiemelkedő jelentőségű 
a húsvét. Az ünnepre készülődve 
feldíszítettük óvodánkat, a cso-
portszobákba, öltözőkbe gyönyö-
rű dekorációk készültek. A gyere-
kek  dalokat, verseket tanultak. A 
fiúk kölnit hoztak, a lányok apró 
cukrot, csokoládét. A húsvéti ün-

nepséget ügyességi játékokkal, 
locsolkodással, nyuszicsomag ke-
reséssel igyekeztünk emlékeze-
tessé tenni. Köszönjük a Szülői 
Munkaközösség támogatását, az 
édességcsomagot, melyet a gyer-
mekek boldogan vittek haza.

Gyuris Pálné 
óvodavezető

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-
Bölcsödébe a 2017/2018-as nevelési évre
2017. május 16. (kedd) 8 órától 19 óráig
2017. május 17. (szerda) 8 órától 19 óráig lehet.

A beiratkozás azokat a szülőket érinti, akiknek gyer-
meke a 3. életévét 2017. augusztus 31-ig betölti, 
vagy akinek a gyermeke a 3. életévét a 2017/2018 
nevelési év során tölti be. Felvehető továbbá a böl-
csödébe az a gyermek, aki 2017. augusztus 31-ig a 
2. életévét betöltötte.
1. A beiratkozás helye: Bakonycsernyei Bóbita Óvo-
da Egységes Óvoda - Bölcsöde, 8056 Bakonycser-
nye, Rákóczi út 141.

2. Az óvoda felvételi körzete: Bakonycsernye és Ba-
linka teljes közigazgatási területe

3. Felvehető gyermekek: elsősorban a körzetben la-
kóhellyel rendelkező gyermekek kerülnek felvételre. 
Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel 
gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, 

aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 
Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a 
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében talál-
ható ingatlant otthonául használja, és ez az ingatlan 
szerepel a személyi adat és lakcímnyilvántartásban a 
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként. 
Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtet-
ni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lak-
helyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerű-
en lakik.

4. Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ száma,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ható-

sági igazolvány, 
- a szülő nevére kiállított személyi igazolvány és a 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

5. A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést 
az óvoda vezető 2017. június 2-ig írásban megkül-
di a szülőnek.

Beiratkozás a Bakonycsernyei 
Bóbita Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsödébe
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Művelődési Ház
Március hónapban
"Kávészünetet tartottunk…”,  Nőnapoztunk....,  Névna-
poztunk…., Emlékeztünk, felvonultunk, Foltvarrtunk..., 
Kézműveskedtünk...

Tavaszi kiállítás a Művelődési Házban

2017. április 7-én, pénteken 
nyitotta meg kapuit az „Éb-
redő tavasz” elnevezésű ha-
gyományos tavaszi-, húsvéti 
kiállításunk a Művelődési Ház 
nagytermében. A kiállítás tárla-
tában találkozott múlt és jelen, 
összemosódva az ünnepkör 
méltó megélésének érdeké-
ben. A múlt felelevenítését, a 
hagyományőrzést Palik Ferenc-
né Siffel Julika néni vállalta magára, kukoricacsuhéból 
gondosan és aprólékosan kimunkált pillanatképeivel.
És a jelen! A tavaszra oly jellemző változatos színvilág 
elevenedett meg Pácser Jucika csodálatos, szemet gyö-
nyörködtető alkotásaiban. A tárlat anyagát április 21-ig 
tekinthették meg érdeklődő látogatóink. 

Az „Arany-
szőrű 

bárány” 

2017. április 12-én 
a Holle Anyó Szín-
ház előadására invi-
táltuk településünk 
óvodás, valamint 
alsó tagozatos gyermekeit.
A tavaszi ünnepkör jegyében az Aranyszőrű bárány  in-
teraktív mesejátékot  tekinthették meg meghívott ven-
dégeink. Jó hangulatban töltöttük együtt a tavaszi szü-
net előtti utolsó tanítási napot.

Turjákné Szentesi Icu művelődésszervező

Könyvtári élet

Március 30-án dr. Győrfi 
Károly óbudai evangélikus 
felügyelő mutatta be „Ke-
resztényüldözés a 21. szá-
zad elején“ c. könyvét a 
Polgármesteri Hivatal dísz-
termében, tanulságos és el-
gondolkodtató előadásával.
Április 07-én a költészet 
napját ünnepeltük a könyv-
tárban Szatmári Tony dalos, 
zenés közreműködésével. A 
dalban életre kelt klasszikus líra újra gondolva va-
rázsolta el a lelkes hallgatóságot.
Április 28-án a „KönyvtárMozi“ keretében a 4. 
osztályosokkal magyar népmeséket néztünk, 
majd irodalomórát tartottunk.
Május 22-én a 3. osztályosoknak tartunk nép-
mese feldolgozást, szintén „KönyvtárMozi“ al-
kalmazással.
Május 27-én délelőtt 10 órakor Gyereknap a 
könyvtárban címmel Izmindi Katalin pedagógus 
mutatja be „Nagy hisztikönyvem“ c. meseköny-
vét. Nagy szeretettel várom erre az alkalomra a 
gyerekek kezébe könyvet adó édesanyákat kis-
gyermekeikkel! Szarka István esperes úr szavaival 
„A gyermek a jövő“, a könyvtáros szavaival pedig 
„Szépet olvasni, szépen beszélni, szépen nevelni 
jó befektetés“.
Ezúton is kérem a könyvtárhasználók elnézését és 
türelmét a tavaszi időszakban a könyvtár digitalizá-
lása, valamint az állomány újra feldolgozása során 
adódó kellemetlenségekért! A munkálatok lassan 
befejeződnek, és szeptember elsejére egy korsze-
rűbben működő, megújult, rendezett állományú 
könyvtár fogadja szeretettel régi és új olvasóit.

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

6. A szülő a döntés kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelemmel fordul-
hat Bakonycsernye község jegy-
zőjéhez. 
A kérelmet írásban az óvoda ve-
zetőjénél kell benyújtani. A jegyző 
a másodfokú eljárás során a kérel-
met elutasíthatja, a döntést meg-
változtathatja vagy megsemmisít-
heti, és a nevelési intézmény új 

döntés meghozatalára utasíthatja.

7. Köznevelésről szóló 2011.évi 
CXC törvény 8. § (2) bekezdése 
alapján a gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a 3. életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi 4 órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni!

8. A szabálysértésekről a szabály-

sértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. § 
a) pontja alapján az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyeletet vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabály-
sértést követ el!

Fidrich Tamásné
jegyző
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Anyakönyvi hírek

Brückl Júlia és Veress Gyula István gyermeke:
Veress Péter

Nagy Viktória és Krutzler Pál gyermeke:
Krutzler Dávid Pál

Szabó Anita és Sarkament Norbert gyermeke:
Szabó Dusán András

Szekeres Zsanett és Szekeres Gergely gyermeke:
Szekeres Gergő

Gratulálunk a családoknak!

Az Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is 
biztosítja minden család számára az 
egyszeri 40.000 Ft-os támogatást,

valamint egy Bakonycsernye címerével 
ellátott törölközőt is adományozunk 

minden újszülött számára.

A   2017. év március-április hónapjában született, 
Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik neve:

Ünnepeljünk közösen!
Kedves egykori Pajtások!
2017. június 3-án 10.00 órától 
kifulladásig tartjuk a balatonsze-
pezdi tábor 50-ik születésnapját! 
Hogy hol? Hát a táborban. Bala-
tonszepezd, Gesztenyesor 19.
Hívunk, várunk minden nosztal-
giázni vágyót retro napunkra.

Tervezett programok:
 y Hagyományos zászlófelvonás 
napiparancs hirdetéssel.

 y Visszatekintés 50 év távlatá-
ból,…” mint a mókus fenn a 
fán…” - elbeszélések és kiállí-
tások segítségével (tábori éle-
tünk fotókon és relikviákban).

 y Kongatásra tábori ebéd.
 y Csendes pihenő helyett indul 
a tábori olimpia, beszélgetős 
nosztalgiázás, szepezdi séta.

 y A napot az elmaradhatatlan tá-
bortűzzel zárjuk, melynek pis-
lákoló parazsa mellett anekdo-
tázva megsüthetjük otthonról 
hozott szalonnánkat.

Jelentkezz, ha kedvet kap-
tál a programhoz, írj e-mailt 
a balatonszepezd50@
gmail.com  címre, ahol le-
hetőséged adódik regiszt-
rálásra, ha valóban együtt 
szeretnéd tölteni velünk ezt 
a csodás napot. 

A regisztrációra nyitva ál-
ló idő – a tábor befogadó 
képessége miatt – 2017. 
május 8-tól a helyek be-
töltésig  tart. 

Vonattal jössz? Autó-
val? Stoppal? Vagy talán  
Ruzicska Tibivel bringá-
val? Ha igen, hívd őt a 06 
20 413 8238 telefonszá-
mon, tőle minden infor-
máció megkapható. Ne-
künk mindegy, hogy mi-
vel érkezel, csak légy ott! 
VÁRUNK!

Balatonszepezd50’ Bizottsága


