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1. Önkormányzatunk sikeres Bethlen Gábor pályá-
zatának köszönhetően augusztus közepén a vajda-
sági Magyarcsernye, az erdélyi Dózsa György és 
Bakonycsernye diákjai néptánctáborban vesznek 
részt Balatonszepezden, és gálaelődást tartanak a 
bakonycsernyei művelődési házban. 
Augusztus végén, szeptember elején pedig a két 
csernye általános iskoláinak tanulói csoportját vár-
ják a Nyárád mentére!

2. Az Akác utca térségének vízrendezése, járdafel-
újítással. Elnyert támogatás 150.000.000 Ft.
A beruházással párhuzamosan az Akác utca 48-54. 
számú ingatlanok előtti útszakasz is felújításra ke-
rül, mely önerőből valósul meg.

3. Szociális Alapszolgálatok fejlesztése. Elnyert 
támogatás 15.000.000 Ft. A beruházás során Ba-
konycsernye Rákóczi út 79. számú ingatlan külső 
szigetelése, nyílászárócseréje, fűtéskorszerűsítés és 
eszközbeszerzés valósul meg.

Több benyújtott pályázattal kapcsolatban várjuk a 
pozitív elbírálást.

Turi Balázs
polgármester

NYERTES PÁLYÁZATOK

Meghívó
Bakonycsernye Község Önkormányzat nevében 

tisztelettel meghívom Önt és családját 

2017. július 28-án (pénteken) 
17 órakor kezdődő

FALUNAPI RENDEZVÉNYEINKRE!
Turi Balázs      

polgármester

A részletes program megtalálható az újság 8. oldalán.

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonycsernye Község Önkormányzata teremhasz-
nálati szerződést kötött a Bodajki Hang-Szín-Tér 
Művészeti Iskolával - 2017. szeptember 1-től 2022. 
június 30-ig - 5 éves időtartamra, mely szerint a Mű-
velődési Ház és Könyvtár épületének nagytermét 
táncoktatás céljára biztosítja. A szerződés alapján a 
termet a tanítási hónapokban hétfőtől-péntekig ter-
jedő időszakban maximum 2x2 óra időtartamban 
vehetik igénybe térítésmentesen. 

Képviselő-testületünk a korábbi évekhez hasonlóan 
az idei évben is támogatja a Bakonycsernyei Általá-
nos Iskolás gyermekek balatonszepezdi táborozá-
sát, a korábbi 150.000 Ft helyett az idén 180.000 Ft-
tal, mely a táborozás során szabadidős programok 
megvalósításához nyújt segítséget. 

Az önkormányzat döntése alapján a település körze-
ti megbízottja – Ignéczi Róbert – részére különálló 
irodát biztosít a tulajdonát képező Rákóczi út 141. 
szám alatti épület alsó részében, a jelenlegi polgárőr 
iroda helyiségében. 

Az önkormányzat a saját tulajdonát képező terüle-
tén fakitermelést végzett, melynek során  befolyt be-
vételből a tavalyi évben megkezdett fásítási prog-
ram folyatatását tervezi. A képviselő-testület dön-
tése alapján 2018. évre vonatkozóan a Petőfi utcai 
Túra Sörözőtől a Kisgyón fele vezető út mentén a 
falutábláig határozta meg a megvalósítandó faülte-
tés helyszínét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Rákóczi út 79. 
szám alatt lévő épületének felújítására vonatko-
zóan – ahol jelenleg a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat működik – 15 millió Ft összegű pályá-
zatot nyert az önkormányzat. A felújítás meg-
kezdésének várható időpontja augusztus köze-
pe, befejezésének várható időpontja december 
31. Ezen időszak alatt a családsegítő dolgozók 
és a szociális segítő munkatárs előreláthatólag a 
régi könyvtár épületébe (Rákóczi út 122.) kerül-
nek áthelyezésre, ott tartják ügyfélfogadásukat. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Bakonycsernye Köz-
ség Önkormányzata megkezdte a település területére 
vonatkozó településképi arculati kézikönyv és a tele-
pülésképi rendelet elkészítését. 

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában 
megrendezésre kerülő LAKOSSÁGI  FÓRUMON, me-
lyet 2017. július 24-én  (hétfőn) 16.00 órakor tartunk 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Ta-
nácstermében (Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során 
számítunk a lakosság aktív részvételére! 
Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot, melyen 
ismertetésre kerülnek a kézikönyv és a településképi 
rendelet készítésének körülményei, tartalmi elemei, ki-
dolgozásuknak célja és folyamata!

Bakonycsernye, 2017. július 11.

Fidrich Tamásné
jegyző

H I R D E T M É N Y 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE

H I R D E T M É N Y
(1. számú értesítés)

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Bakonycsernye településen 
2017. év  július hó 25. napjától kötelező 

kéményellenőrzést végzünk.

Ha a fent meghatározott első időpontban a 
kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az égés-
termék elvezető ellenőrzését nem tudja elvégez-

ni, a kéményellenőrzés második időpontjáról 
külön értesítést küld az ingatlanhasználónak.

Székesfehérvár, 2017. július 7.

KÉMÉNY ZRT. székhelye: 
8000 Székesfehérvár, Kertalja u 11.

Ügyfélszolgálat címe: 
8000 Székesfehérvár, Kertalja u 11.

Telefon: 22/550-100
e-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu

Ügyfélfogadás ideje: 
H-K: 08:00-14:00; Sze: 07:00-19:00;

Cs: 08:00-14:00; P: 07:00-13:00

Hatósági felügyeletet ellátó tűzvédelmi szerv: 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.
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Óriás graffiti az Akác utcában
Együttműködési megállapodást kötöttünk a zirci III. Béla szakgimná-
ziummal az Akác utcai támfal dekorációs festésére. A diákok a nyári 
gyakorlatuk keretében készítik az alkotást. 
A már most látható festést augusztus hónap második felében folytat-
ják. Az önkormányzat a festék árát, valamint az étkezést és az utazta-
tást vállalta magára.
Szeretnénk köszönetet kifejezni a település azon lakosainak, akik süte-
ményekkel, finomságokkal, kávéval kedveskedtek a tanulóknak. Magát 
az alkotás tervét,  ami a falusias tájképet és nonfiguratív elemeket is tar-
talmaz, ugyancsak a gimnázium diákjai készítették, s az önkormányzati 
képviselő-testület választotta ki 3-4 előzetesen megküldött tervezetből.

É R T E S Í T É S
FALUNAPI 

FORGALMI REND 
VÁLTOZÁSRÓL

Tisztelt Lakosság!

Bakonycsernye község Önkor-
mányzata, mint a Bercsényi és If-
júság utcák tulajdonosa és keze-
lője, 2017. július 28. (péntek) 19 
órától július 31. (hétfő) 7 óráig 
a forgalmi rendet egyirányúvá 
nyilvánítja. 

Kötelező haladási irány: 

Rózsa utca – Ifjúság utca be-
kötöjétől Bercsényi utca irányá-
ban a Bercsényi utca – Rákóczi út 
csatlakozásáig. 

Kérünk minden ott lakót és utat 
igénybevevőt, hogy a hétvége 
alatt fokozottan figyeljen a forgal-
mi rend változására. 

Bakonycsernye, 2017. július 10. 
     

Turi Balázs 
polgármester

„Ajándékozzák meg gyerekeinket isme-
rettel, tudással, emberséggel, jó példával. 
Mutassák meg az utat, amely a kitartás-
hoz, a szorgalomhoz, a becsületességhez, 
az igazsághoz való ragaszkodáshoz vezet. 
Ajándékozzák meg őket türelmükkel, ked-
vességükkel, dicséreteikkel, hisz tudják az 
élő anyag formálásához, nemesítéséhez 
mindezek elengedhetetlen eszközök."

Bakonycsernye Község Önkormányzatá-
nak fontos, hogy az egész tanév folyamán 
lelkiismeretes  munkát végző óvodapeda-
gógusokat, dajkákat, tanítókat, tanárokat 
köszöntse pedagógus nap alkalmából a 
szülök nevében is. Teszi ezt már hosszú 
évek óta, függetlenül attól, hogy melyik in-
tézménynek éppen ki a  fenntartója.
Köszönjük kitartó munkájukat!

Pedagógusok köszöntése
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2016/17-es tanév összefoglalója

A 2016/17-es tanévvel elégedet-
tek lehetünk, hiszen alapvető cél-
jainkat teljesítettük, eredményes 
tanévet zártunk.
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4.01
A dicséretek száma: 312, ami nagy 
örömmel tölt el és jelzi, hogy ta-
nulóink sok értékes és kiemelke-
dő dolgot tettek az év során.
Figyelmeztetések száma: 72, amit 
remélem, majd lényegesen csök-
kenteni tudunk a következő tan-
évben.
Tanulmányi téren 31 diák ért el ki-
tűnő eredményt, tanulóink 15%-a, 
amivel nagyon elégedettek lehe-
tünk, és köztük sokan több tan-
tárgyból külön dicséretben is ré-
szesültek. 6 tanulónk pedig nem-
csak kitűnő lett, hanem elérte az öt 
vagy annál több tantárgyi dicsére-
tet, és ezért nevelőtestületi dicsérő 
oklevelet vehet majd át.
Gratulálunk a kitűnő tanulmányi 
munkájukhoz, további szép sike-
reket kívánunk. Sajnos 9 tanulónk 
nem élvezheti a nyarat önfeled-
ten, de remélem, augusztusban 
bebizonyítják, hogy képesek to-
vábbhaladni, és a következő évfo-
lyamba léphetnek ők is.
Ebben az évben is számtalan olyan 
eredményt produkáltak tanulóink 
a különböző tanulmányi, zenei és 
sport versenyeken, amikre méltán 
büszkék lehetünk.
A tanulók eredményes versenye-
ihez nagyban hozzájárult a pe-
dagógusok felkészítő munkája is, 
melyet ezúton a tanulók nevében 
is megköszönök. Köszönöm pe-
dagógusi elhivatottságból fakadó 
munkájukat, szabadidejüket, fel-
áldozó önzetlen tevékenységüket! 
S végezetül köszönöm a kollé-
gáknak a színvonalas szakmai 
munkát, mellyel eredményessé 

tették az elmúlt tanévet! Azon 
munkálkodunk, hogy a ránk bí-
zott gyerekekből a bennük rejlő 
értékeket minél nagyobb sikerrel 
és eredménnyel hozzuk felszínre. 
Valamennyien arra törekszünk, 
hogy munkájukra, életükre igé-
nyes, felnőttként jól boldoguló, 
kiegyensúlyozott személyiségeket 
neveljünk. Köszönjük a szülők és 
a Szülői Szervezet áldozatos mun-
káját! Köszönjük az iskolai ala-
pítvány segítségét. A különböző 
programok lebonyolításában sok 
segítséget nyújtottak. Szeretném 
megragadni a lehetőséget, hogy 
megköszönjem az önkormányzat 
és a képviselő-testület támoga-
tását, mely iskolánk külső pozitív 
megítéléséhez nagyon fontos. A 
község önkormányzatának folya-
matos figyelme és támogatása si-
keres működésünk előfeltétele.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:
Nevelőtestületi dicséret:
Domavári Hanna, Sági Pálma, Lo-
vasi Sára, Kovács Helga, Kertai Jó-
zsef, Lovasi Gergő

Kitűnők:
Első osztályokból: Sági Mátyás, 
Kocsis Káleb, Sárközy Noémi, 
Csepregi Kevin, Bárdi Boglár-
ka, Bartha Jácint, Németh Ábel, 
Sakament Dorina

Második osztályból: Bocska Márk, 
Dénes Gergő, Hanzli Benedek, 
Hatvani Melani, Pánczél-Nagy 
Anna, Sárközy Léna

Harmadik osztályból: 
3. a: Csepregi Eszter, Domavári 
Hanna, Kalincsák Luca, Sági Pálma, 
3. b: Lovasi Sára, Kovács Helga
Negyedik osztályból: Kalincsák 
Kristóf, Nochta Bence, Szász 
Csongor, Szkok Jázmin, Szvitek 
Barnabás
Ötödik osztályból:
5. a: Lovasi Márk, Szuhács Patrícia
5. b: Kukoda Kevin
Nyolcadik osztályból: 
8. a: Plank Cintia
8. b: Kertai József, Lovasi Gergő

Kiemelkedő eredményeink:
- Kézilabdásaink  3. osztálytól 8. 
osztályig folyamatosan szerepel-
tek régiósszinten, U-10 (fiú, lány), 
U-12 fiú, U-13 lány és U-14 fiú csa-
pataink ragyogóan szerepeltek.  
Tibor bácsi és jó magam köszö-
nöm nekik, hogy annyi hétvégét 
rászántak, s ezzel megalapozták a 
diákolimpiai sikereinket, de köszö-
net a focistáinknak is, akik a helyi 
labdarúgócsapat utánpótlás csa-
pataiban bizonyították tehetsé-
güket. A diákolimpián csapataink 
eljutottak a megyei elődöntőkre, 
döntőkre, ahol izgalmas meccsek-
kel, remek gólokkal örvendez-
tettek minket, és a 4. kcs.-os fiúk 
a megyei döntőben bronzérmet 
szereztek. 

- Atlétikában: Valásek Balázs ma-
gasugrásban 2. és Vámosi Karina 
pedig 1. lett súlylökésben a me-
gyei döntőn, és továbbjutottak az 
országos döntőre, ahol Balázs 10., 
Karina pedig 14. lett, ami fantasz-
tikus siker kis iskolánknak.

- Alsós lány és fiú grundbirkózó 
csapataink az országos elődön-
tőben 2. helyet szereztek, és elju-
tottak az országos döntőbe, ahol 
fantasztikus élménnyel lettek gaz-
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Intézményünkben hagyomány, 
hogy a tanév végén gyermekhe-
tet rendezünk, amikor öt napon át 
különböző programokat szerve-
zünk a gyerekeknek, ilyenkor már 
csak a játéké, a vidámságé, az él-
ményszerzésé a főszerep. Igazi 
ajándékcsomag ez a gyermekek-
nek, hiszen  egész éven át szor-
galmasan tevékenykedtek, teljesí-
tettek, szófogadóak és jók voltak. 
Az idei gyermekhetünk június 
6-tól 10-ig tartott. A nagycsopor-
tosokkal a Veszprémi Állatkertbe 
kirándultunk, a kicsikkel a Hétkúti 
Lovasparkba. Szerdán rendőrna-
pot tartottunk a Móri Rendőrség 
munkatársainak közreműködésé-

vel. Csütörtökön sportnapot 
szerveztünk ügyességi játé-
kokkal, feladatokkal. Pénte-
ken fagyiztunk, szombaton 
pedig családi napot tartottunk 
a Rózsa úti óvodaépületünk 
udvarán, 170 fő részvételé-
vel. Volt ugrálóvár, tűzoltó-
autó-bemutató, tűzoltós játé-
kok, lovaskocsizás, kézműves 
foglalkozás, arcfestés, zenés 
műsor a Málnaszörp együttes 
közreműködésével. Finom ebé-
det főztünk a vendégeknek, házi 
rétest sütöttünk helyben az óvoda 
konyhájában.
Igazi élményekkel teli, vidám he-
tet zártunk.

Köszönjük a Szülői Munkaközös-
ség segítségét, anyagi támogatá-
sát, amellyel hozzájárultak prog-
ramjaink sikeres megvalósításá-
hoz!

Gyuris Pálné óvodavezető

Június 3-án, szombaton, egy iga-
zi retro napot szerveztünk, ahol 
volt zászlófelvonás, napiparancs 
felolvasása, harci túra.
Közel 10 fő nevezett be a Ruzicska 
Tibor által vezetett, előre meg-
hirdetett Csernye - Szepezd ke-
rékpártúrára. A közel 100 km-es 
távot mindenki szerencsésen tel-

jesítette. Kicsit megfáradva, de 
nagy lelkesedéssel kapcsolódtak 
be ők is  a  tábori programokba.
A táborban megfordultak az egy-
kori diákok, tanárok, akiknek a 
gyerekkori élményeit jelentette a 
tábor.
Természetesen voltak ünnepi 
beszédek. Többek között Szalay 

Béla, az általános iskola egykori 
igazgatója mesélt a tábor kiala-
kulásának történetéről. Feleleve-
nítette a kezdeti időszakot egé-
szen a hetvenes évekig, kiemelve 
Krausz Károlyt, az iskola volt ta-
nárát, aki a kezdetektől több év-
tizeden át szívügyeként kezelte a 
tábor sorsát.

dagabbak, akik részesei voltak a 
két eseménynek: Pásztor Vanda, 
Kalincsák Luca, Sági Pálma, Lo-
vasi Sára, Szkok Jázmin, Weiland 
Alexa, Magyari Míra, Schattinger 
Dorka, Bartha Menta, Vörös An-
namária, Bocska Márk, Kozma 
Milán, Szabó Norbert, Tolinger 
Tamás, Kalincsák Kristóf, Szász 
Csongor, Szász Zalán, Hatvani, 
András, Szkok Attila.

Nemcsak sportban, hanem ta-
nulmányi versenyeken is remekül 
helyt álltak tanulóink:
- megyei szavalóversenyen Szolga 
Bálint 2. helyet szerzett

- nyelvi fordító versenyen 2. helyet 
szereztek németből Nagy Ramó-
na, angolból pedig Kertai József

- megyei angol versenyen Kertai 
József 4. lett
- Jól felkészültem-e versenyen Ker-
tai József 2., Lovasi Gergő 10. lett.

- a megyei szépkiejtési versenyen 
Kovácsi Helga 2. lett

- népdaléneklési versenyen Do-
mavári Hanna 1., Bartha Menta 
Fehérvárcsurgón
- kórusunk a csetényi éneklő if-
júság versenyen arany fokozatot 
szerzett: Boda Evelin, Kovács Hel-

ga, Rácz Natália, Kalincsák Luca, 
Csepregi Eszter, Domavári Han-
na, Csepregi Csilla, Bartha Men-
ta, Bartha Jácint, Boda József, 
Németh Bianka, Németh Evelin, 
Máyer Dóra, Bugyik Bernadett, 
Fogarasi-Kádas Mirjam 

Kívánom, hogy tartalmasan, vi-
dám hangulatban teljék a nyári 
szünet, vigyázzon mindenki ma-
gára, hogy szeptemberben mind-
annyian együtt köszönthessük az 
új tanévet! 

Bihari Róbert
iskolaigazgató

Gyermekhét a Bóbita Óvodában

Szepezd 50
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Boleraczki István volt polgármes-
ter a 80-as és 90-es évek történé-
seit mesélte el, kiemelve azt az idő-
szakot, amikor Csernyének peres 
úton kellett visszaszereznie a tábor 
tulajdonjogát, hiszen a hetvenes 
évek végén „központi” nyomásra 
a tábort át kellett adni a móri járás 
tulajdonába. Szólt a Móri Kistér-
ségi Társulás sikeres pályázatáról 
(2005) is, melynek eredménye-
képp felépült az a négy faház, ahol 
összesen 32 fő szállásolását tudják 
jelenleg is megoldani. Emellett ter-
mészetesen sátorban is van lehető-
ség továbbra is táborozni.
Az önkormányzat pályázat alapján 
találta meg a jelenlegi üzemelte-
tőt, a Bakonycsernyei Iskolásokért 
Alapítványt, melynek elnöke, Ber-
ze Attiláné mesélt a tábor jelené-
ről, mindennapjairól. Ők már 4 éve 
közmegelégedésre üzemeltetik a 
tábort. Kiemelte, hogy az alapít-
vány tagjai, úgy mint régmúltban 
is, díjazás nélkül végzik a munká-
jukat.
Turi Balázs polgármester Fidrich 
Tamásné jegyző asszonnyal elis-
merő oklevelet adott át Szalay Bé-
lának, Boleraczki Istvánnak, és az 
ünnepségen díszvendégként je-
len lévő Krausz Károlynak a tábor 
életében hosszú éveken keresztül 
nyújtott kiemelkedő szerepükért. 
A jelenlévők néma főhajtással em-
lékeztek meg  néhai Kis Lajos isko-
laigazgatóról, akinek kezdeménye-
zésére lett kiválasztva a szepezdi 
tábor területe, majd Ecseri Sándor 
volt tanácselnökkel együtt „tették 
le a tábor alapköveit”.

Szombaton az alapít-
vány által összegyűjtött, 
a tábor életéről szóló ré-
gi fényképekből készült 
kiállítást tekinthette meg 
a több mint 150 résztve-
vő. Turi Balázs, Krausz 
Károly, Berze Attiláné és 
Boleraczki István emlék-
fát ültetett az évforduló 
alkalmából.
Délután pedig a részt-
vevők 8-10 fős csapa-
tokra osztódva  nagyon 
jó hangulatú harci tú-
rán vettek részt. A tá-
borból indulva végig-
járták Szepezd ikonikus 
helyeit, ahol vidám fel-
adatok mellett verse-
nyeztek egymással. 
A táborba visszaérve 
jött az eredményhirde-
tés, valamint a tábori ve-
télkedő. 
Este, mint régen, tábor-
tűzzel és szalonnasütés-
sel fejeződött be ez a 
nagyszerű nap.

Bakonycsernye Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a testvértelepülési találkozó keretein belül megtartandó 
néptánccsoportok fellépésére.

Bemutatkoznak az 
erdélyi Dózsa György – a vajdasági Magyarcsernye- és Bakonycsernye települések diák táncosai.

Helyszín: Művelődési Ház nagyterme (Bakonycsernye, Rákóczi út 78.)
 Időpont: 2017.08.17. (csütörtök) 17:00 óra

Meghívó



Rikkancs 7

„...MEEERT AZ EGÉSZ VILÁG 
TUUUDJA...”

Befejeződtek a labdarúgó bajnokságok, ahol nem 
kevesebb, mint 7 csapatunk is érdekelt volt. 
A felnőtt csapatunk értékelése következik: a 
2016-2017 OSZ-CAR Megye II. bajnokság első he-
lyezettje a BAKONYCSERNYEI BÁNYÁSZ SPORT 
EGYESÜLET!
Csak „legek”-el lehet beszélni a csapatról. A legtöbb 
pontot szerezték, a legtöbb gólt lőtték, a legkeve-
sebb gólt kapták…
A 16 fős bajnokságban 78 pontot szereztek, 101 
gólt lőttek és csak 30-at kaptak. Ráadásképpen, tá-
madónk Varga Aurél 31 találattal a bajnokság „Gól-
király”-a címét is megszerezte.
A csapat tagjai: 
Spandler Mátyás, Benis Máté, Lu-kács László, Molnár 
Ákos, Fojtyik Máté, Schneider Antal, Kovács Dávid, 
Monostori Péter, Csapcsár Dávid, Mészáros Barnabás, 
Szolnoki Tamás, Balogh András, Simek Csaba, Boros 
Bence, Kadlecsik Tibor, Varga Jenő, Strommer Miklós, 
Fodor Krisztián, Varga Aurél, Ódor Ákos, Benis Márk, 
Bobory Balázs, Flórián Tamás, Guitprecht Tivadar.

Egyesületünk idén ünnepli megalakulásának 70. év-
fordulóját, így nyugodtan mondhatjuk, hogy a csa-
pat méltó eredménnyel tette ezt emlékezetessé. A 
fiúk megmutatták, hogy hogyan kell, hogyan lehet 
egymásért játszani egy igazán baráti társaságban. 
Ehhez a CSAPATHOZ nyugodtan hozzávehetjük a 
Baráti Kör tagjait, és persze a szurkolókat is, akik iga-
zán jó hangulatot teremtettek minden hazai mérkő-
zésen, és gyakran még idegenben is. Nem véletlen, 
hogy az érem átadó ünnepségen a Szövetség kép-
viselője is kiemelte: „...egyetlen alkalommal sem kel-
lett tárgyalni a fegyelmi bizottságnak, bakonycsernyei 
rendbontást, fegyelmezetlenséget...”
Még egy méltó elismerés: egyesületünk elnöke, id. 
Varga Jenő, a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség 
vezetőségétől a „Fejér megye Labdarúgásért” ér-
demérem Arany fokozatát kapta.

Az U16-os csapatunk már bajnoki formátumban ját-
szott. Tudtuk, hogy nehéz lesz a szereplés, hiszen 
korosztályváltás volt a csapatban – 7 fő vált ki – és 
kevés fiatal állt a rendelkezésünkre. Ennek ellenére 
nyugodtan mondhatjuk, hogy egy jó őszt produkál-
tak a fiúk, hiszen stabilan a középmezőnyben tar-
tózkodtak. Sajnos ez a tavaszi szereplésre már nem 
mondható el. Rendre létszámgondokkal küszködve 
végül a 11 fős bajnokságban a szerény 9. helyet sze-
reztük meg.

Az ifjúsági csapatunkról – U19 – már csak dicsérő 

szavakkal lehet beszélni.
Egy kicsit aggódva vágtunk neki a bajnokságnak, hi-
szen a csapat gerincét a tavaly még serdülő korú já-
tékosok alkották, akik igen csak hozzá voltak „szok-
va” a sikerhez, és most a nagyobbak között kellett 
bizonyítaniuk. Röviden összefoglalva: sikerült! Végig 
az élbolyhoz tartozva a 13 fős bajnokságban a na-
gyon szép ezüstérmet, azaz a 2. helyet szerezte meg 
a csapat (csak halkan jegyzem meg, hogy mi lett vol-
na, ha komolyabban veszik a fiúk...). Csapatunk há-
zi gólkirálya Szabó Lacika lett 19 góllal, megelőzve 
Tóth Fecót, aki 16 gólig jutott. Bravó – szép volt fiúk!

Az U7-U9 és az U11-U13 korosztályú csapataink a 
„Bozsik-program” keretei között hétvégeken mérte 
össze erejét a környék hasonló korú gyermekeivel. 
Rendre megfelelő létszámban tudtak részt venni 
a tornákon, ahol egyre jobb teljesítményt nyújtva, 
meghatározó csapatokká „nőtték ki magukat”. Zá-
rásképpen az U11 és az U13-as csapataink, június 
18-án részt vettek a szomszéd csetényi futballklub 
jubileumi – 70 éves – tornáján, ahol hat csapat mér-
te össze erejét (Csetény I., Csetény II., Bakonycser-
nye, Zirc, Várpalota, Ugod). Jó hangulatú, vidám 
mérkőzéseket játszva, mindkét csapatunk a II. helyet 
szerezte meg. Reméljük, hogy az őszi folytatásra is 
megmarad ez a lelkesedés és még több fiatallal ki-
bővülve kezdhetjük az új bajnokságot!

Összességében megállapíthatjuk, hogy sikeres évet 
zárt az egyesületünk. Jó látni, hogy sok tehetséges 
futballista van, nem csak a felnőtt csapatban, hanem 
az utánpótlásban is, ami remélhetőleg még bővülni 
is fog!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a se-
gítséget, támogatást, amit egyesületünknek nyúj-
tottak! Csapatainkkal azon leszünk a jövőben is, 
hogy minél több jó hangulatú, sikeres mérkőzést 
láthasson a közönségünk, és minél többször fel-
csendülhessen a címben elkezdett szurkolói ének: 
„...HOGY A CSERNYÉNÉL NINCS JOBB...JOBB...
JOBB !”
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2017. július 28. péntek - Művelődési Ház
17.00 Ünnepélyes falunapi megnyitó 
   Ünnepi beszédet mond: Turi Balázs polgármester 
   Ünnepi köszöntőt mond: Törő Gábor országgyűlési képviselő
   Helyi fellépők: 
   Művelődési Ház moderntánc csoportja; Helyi hagyományörző
   csoportok fellépése; Ünnepélyes Aranydiploma átadás 

   18.00 Díszmagyaros operett gála  
   Fellépnek: Peller Károly - Budapesti Operettszínház, 
   Szabó Szilvia énekművész, valamint az Országos Musical &
   Operett Kurzus fiatal tehetségei

2017. július 28. péntek - Sportpálya
70 éves a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 
9.00-12.00 Utánpótlás labdarúgótornák U-7-9-11-13 
   Fehérvárcsurgó, Csetény, BBSE

19.00 Peat jr & Fernando ft Sheela koncert 
20.00 Bódi Csabi 
22.30 Honeybeast együttes 
00.00 PEAT JR disco

2017. július 29. szombat - Sportpálya
70 éves a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 
16.00 Felnőtt csapatok barátságos edzőmérkőzése 
   Bakonycsernye-Tata

18.00 Magyar Rózsa 
19.30 Rózsás Viki 
21.00 Reinas del Ritmo Brazil samba show 
22.00-04.00 Dj Dominique + Fergeteg Party 
         Bereczki Zoltán, Monita, TomX

2017. július 30. vasárnap - Sportpálya
16.00 Öregfiúk mérkőzés 
Bakonycsernye-Olimpikonok és sztársportolók

18.00 Csocsesz 
19.00 Balázs Pali 
20.00 Dupla KáVé 
21.30 Bódi Guszti és Margó 
23.00 Utcabál a Tequila Show Band zenekarral

Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Falunapi program:

Szervező: Bakonycsernye Önkormányzat megbízásából 
Greznár Oszkár egyéni vállalkozó


