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Településünk lakói szorgalmas emberek. Megany-
nyi társadalmi összefogásból megvalósuló értékkel 
rendelkezünk. Megtapasztalhattuk, hogy a magunk 
erejéből is jutunk kisebb lépésekkel előrébb, de az 
igazi nagy fejlesztéseket csakis külső forrás bevoná-
sával érhetjük el.
Az elmúlt hetekben megérkeztek a támogatói dön-
tések a tavalyi évben benyújtott pályázatok vonat-
kozásában. Büszkék vagyunk az elért sikerek lát-
tán, de tudjuk, hogy mennyi feladat vár még ránk a 
megvalósításuk során. 
A település számos területén létrejövő beruházá-
sok mindannyiunk sikere! 

Képviselő-testületünk a szükséges plusz önerőt sa-
ját forrásból, önkormányzatunk költségvetésében 
biztosítja.
Kérek mindenkit, hogy az építkezések során eset-
legesen előforduló kellemetlenségeket fogadjuk 
türelmesen, hiszen a cél közös: egy modern köz-
épületekkel, járdával, úthálózattal rendelkező te-
lepülés elérése!   
A továbbiakban egy csokorba foglaltuk a nyertes 
projektjeinket, valamint táblázatot készítettünk a 
már benyújtott és bírálat előtt álló pályázatainkról is. 

Turi Balázs
polgármester

CSERNYE A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

Bakonycsernye Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
2017. október 20-án, pénteken 16:00 órai kezdettel, az 1956-os forradalom és szabadságharc 

61. évfordulójának tiszteletére a Művelődési Házban megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond: Turi Balázs polgármester

Az ünnepi műsorban közreműködnek a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
Ünnepi műsorunkat követően a Bercsényi utcai ¹56-os emlékműnél elhelyezzük a megemlékezés koszorúit.

Kérem, jelenlétével tisztelje meg rendezvényünket!
Turi Balázs

polgármester



Rikkancs2

Sikeres pályázatok: 431.880.407 Ft  értékben

Sorszám Pályázó neve Pályázat azono-
sító száma Pályázat megnevezése Elnyert támoga-

tás összege (Ft) Pályázat leírása
Kivitelezés 

várható 
időpontja

1.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata

TOP-3.1.1-15-
FE1-2016-

00010

Fenntartható települé-
si közlekedésfejlesztés 100 000 000 Ft

Kerékpársáv, járdák, buszöblök és gya-
logátkelőhelyek kialakítása, és bizonyos 
útszakaszok korszerűsítése. A fejlesztés 
érinti a Petőfi utcát, a Rózsa utcának a 

Túra söröző és az önkormányzati óvoda 
közötti szakaszát, valamint a település-
központ új járdaszakaszát és a Rákóczi 
u. 1-es házszám előtti útcsatlakozást. A 
pontos szakaszokról a kiviteli tervek el-

készülte után tájékoztatjuk a lakosságot.

2018. szept. - 
2019. szept.

2.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata

TOP-2.1.3-15-
FE1-2016-

00020

Települési környezet-
védelmi infrastruk-

túra-fejlesztések               
(Akác utca térsége)

150 000 000 Ft
A kivitelezés elkezdődött. A beruházás 
által felújított útszakasszal, valamint 

korszerűsített árokrendszerrel, járda- és 
kapubejárókkal gazdagodik a település. 

2017 okt. - 
2018. május

3.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata 

TOP-4.2.1-15-
FE1-2016-

00004

Szociális alapszolgál-
tatások infrastruktú-
rájának bővítése, fej-

lesztése

15 042 250 Ft

A Rákóczi u. 79. számú ingatlan külső 
felújítása (szigetelés és nyílászáró cse-
re), valamint fűtéskorszerűsítés valósul 

meg. A megújult épületben váróhelység 
és akadálymentesített WC is kialakításra 
kerül. Az építkezés idejére a szociális iro-
da a Művelődési ház alagsorába költözik 
át. Az ügyfélfogadás rendje és az ügyin-

tézés menete változatlan marad.

2017 okt. - 
2017 dec.

4.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata

TOP-3.2.1.-15.
FE1-2016-

00040

Önkormányzati épüle-
tek energetikai korsze-
rűsítése (Rózsa úti ovi)

24 996 742 Ft
Az épület homlokzati, padlásfödém szi-
getelése és a nyílászárók cseréje, vala-
mint a fűtési rendszer korszerűsítése.

2018. jún. - 
2018. aug.

5.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata

KÖFOP-1.2.1-
EKOP-16-

2016-00321
ASP 7 000 000 Ft A Hivatal számítástechnikai fejlesztése

2016. dec. - 
2018. jún.

6.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata
EBR 352 747 Vis Maior Ifjúság utca 27 000 000 Ft

Teljes hosszban megtörténik az útbur-
kolat újra aszfaltozása és az útpadka 

felújítása is. A pályázatai követelmény 
értelmében az eredeti méretek megtar-

tásával valósul meg a rekonstrukció.

2018. ápr. - 
2018. május

7.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata 

TTP-KP-1-
2017/

1-000190

„TESTVÉR-TELEPÜLÉ-
SI PROGRAMOK ÉS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
1 500 000 Ft

2017.08.16-tól 2017.08.21-ig a testvér-
települések - a vajdasági Magyarcsernye 

és az erdélyi Dózsa György községek - 
diákjai vendégeskedtek nálunk. 

A táborozás célja a testvértelepülési-
kapcsolatok ápolása, elmélyítése, a köz-

ségek alaposabb megismerése volt.

2017. aug.

8. 
Klébensberg 

Intézményfenn-
tartó Központ

EFOP-4.1.3-17-
2017-00296

„A Bakonycsernyei Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 
tanulást segítő tere-
inek infrastruktúrális 

fejlesztése”

78 000 000 Ft
A beruházás magába foglalja a teljes 

tetőszerkezet, a földszinti 
mosdóhelyiségek, valamint a nyelvi 

labor felújítását is. 

2018 - 2019

9.
Bakonycsernyei 

Bányász SE
be/SFP-16128/

2017MLSZ

Tárgyi eszköz beruhá-
zás, felújítás 

Utánpótlás-nevelés 
feladatainak ellátása

28 341 415 Ft
40*20 m-es műfüves edzőpálya 
kialakítása, utánpótlás nevelés, 

tárgyi eszköz beszerzés
2018 tavasz
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Elbírálásra váró pályázatok

Sorszám Pályázó neve Pályázat azono-
sító száma Pályázat megnevezése Igényelt támo-

gatás összege Pályázat leírása
Döntés 
várható 

időpontja

1.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata

TOP-3.2.1-16-
FE1-2017-

00009

Önkormányzati épü-
letek energetikai kor-

szerűsítése (Béketelepi 
kultúrház energetikai 
fejlesztése Bakony-

csernye településen)

31 318 679 Ft

Külső nyílászárók cseréje, a fűtési 
rendszer korszerűsítése, 

hőszigetelés, új külső vakolást és 
födémszigetelést tartalmaz

2017. 
dec. 31.

2.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata

EFOP-4.1.7-16-
2017-00153

A közösségi művelődé-
si intézmény- és szer-

vezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális 
fejlesztései  (Békete-
lepi kultúrház belső 

felújítás)

20 000 000 Ft
Padlózat, belső nyílászárók cseréje, 

akadálymentesített mosdó, 
zuhanyzó kialakítása.

2017. 
dec. 31.

3.
Bakonycsernye 
Község Önkor-

mányzata
EBR 377 103

A mini bölcsődei férő-
helyek kialakításának 
támogatása pályázat 
2017. (Rózsa u.-i ovi 

belső felújítása)

10 000 000 Ft

A mini bölcsődéhez kapcsolódó bel-
ső helyiségek és a mosdók is felújí-
tásra kerülnek. A képviselő-testület 
döntésének megfelelően a mini böl-
csődei csoport 2018 szeptemberétől 

ebben az épületben kap helyet.

2017. 
nov. 20.

 yÖnkormányzati Hivatal villámvédelmi rendszerének kialakítása
 y Rákóczi u. 49-ben található orvosi lakás teraszának felújítása
 y Szennyvíztelep rekonstrukciója
 y Kuruc utca bevezető szakaszának aszfaltozása
 y Akác utca 48-54. házszám előtti útszakasz aszfaltozása
 y Jubileumi Fasor létrehozása

2017-ben önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások 
(összesen 33.410.000 Ft összegben)

HÓTOLÁSI PÁLYÁZAT

Bakonycsernye Község Önkormányzata az önkormány-
zati kezelésű belterületi utak (Arany J., Rákóczi F., Akác, 
Petőfi utcák kivételével, mivel azok a Magyar Állam tulaj-
donában, és a Közútkezelő Kht. kezelésében vannak) téli 
hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatainak el-
látására 2017. november 1-től 2022. március 31-ig terje-
dő határozott időszakra pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás teljes szövege, és a hozzá tartozó vállalko-
zói szerződés tervezete a www.bakonycsernye.hu oldalon 
teljes terjedelemben megtalálható, illetve nyomtatott for-
mában a Hivatal hirdetőtábláján.

E-on 
tájékoztató

Az alsó szőlők 
energiahálózattal való 

kiépítése egészen a 
horgásztóig 2017.12.15-ig, 

az Ady utca feletti 
pincék mérősítése pedig 

2018.12.31-ig 
megtörténik.
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Tisztelt Lakosság!

Minden falunak, városnak, legyen az kicsi vagy 
nagy, rendelkeznie kell Települési Arculati Kézi-
könyvvel, (továbbiakban: TAK) és egy úgynevezett 
településképi rendelettel (továbbiakban: Rendelet).

Mi is a célja ezeknek a dokumentumoknak: A ké-
zikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, 
amelyben meg kell határozni a településkaraktert 
meghatározó településképi jellemzőket; a telepü-
lésképi szempontból egymástól jól elkülönülő tele-
pülésrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit. 
Azaz pl. milyen színvilága legyen egy-egy utcának, 
utcarésznek. Hasonló, tájba illeszkedő formák és 
színek harmonizáljanak egymással. Ne legyenek az 
épületeket a környezetükből szemet bántóan kirívó 
formájúak és színűek. Igyekezzünk megvédeni régi 
épületeink vonásait, formáit. 

A TAK egy ajánlás, hogy milyennek szeretnénk 
látni Bakonycsernyét 30-50 év múlva. A Rendelet 
viszont már konkrét szabályokat is tartalmaz, 
melyek be nem tartása pénzbüntetést vonhat maga 
után. Tartalmazza, hogy milyen kerítést lehet épí-
teni, milyen távolságra lehet a növényeket ültetni a 
telekhatártól, hova és hogyan lehet elhelyezni an-

tennákat, erősítőket a házakon.  Hol lehet az égés-
termék elvezetése, az hogyan jelenhet meg a ház 
homlokzatán. Milyen módon lehet napkollektort 
felszerelni, illetve ami most több lakóházat is érint, 
az újraszigetelés utáni színezés milyen árnyalatokat 
enged. Felsorolja a rendelet, hogy milyen munká-
latokat kell bejelenteni a polgármesternél, melyek 
azok, amikhez engedély kell. Mind a TAK, és mind 
a Rendelet tervezet a www.bakonycsernye.hu olda-
lon megtekinthető, s akinek nincs internet elérhe-
tősége, az a hivatalban vagy a Községi Könyvtár-
ban megtekintheti kinyomtatott formában. Ezek 
a dokumentumok most még csak tervezetek, így 
javaslataikkal lehet formálni, alakítani őket, melye-
ket majd a képviselő-testület fog jóváhagyni. 2018. 
január 1-től a benne foglaltak kötelező érvényű-
ek lesznek.

Kérjük a lakosságot, saját érdekükben tekintsék át 
ezeket a dokumentumokat, hogy a későbbiek fo-
lyamán a „nem ismeretből” adódó kellemetlensé-
gek lecsökkenjenek! 

Fidrich Tamásné 
jegyző

Települési Arculati Kézikönyv és 
településképi rendelet megalkotása

Bakonycsernye Község Önkormányzata sike-
res Bethlen Gábor pályázatának köszönhetően 
2017.08.16-tól 2017.08.21-ig a testvértelepülések 
– a vajdasági Magyarcsernye és az erdélyi Dózsa 
György községek – diákjait látta vendégül.

A táborozás célja a testvértelepülési-kapcsolatok 
ápolása, elmélyítése, a községek alaposabb megis-
merése.

A találkozó első napja a fehérvárcsurgói program-
mal kezdődött, ahol köszöntötték őket, majd a közös 
vacsorát követően sétára invitálták a kastélyparkba.

Másnap, a reggeli után, a Bakonycsernyei Polgár-
mesteri Hivatalban Turi Balázs polgármester rövid 
tájékoztatót tartott a település történetéről, majd a 
Bakonycsernye határában lévő szélkereket látogat-
ták meg. 

Testvértelepülések diákjai Bakonycsernyén

Testvértelepülési találkozó
Az idei évben az erdélyi Dózsa 
György községben került meg-
rendezésre a testvértelepülési ta-
lálkozó. 
A Bakonycsernyei Önkormány-
zat küldöttsége nemcsak a helyi, 
hanem a felvidéki és a vajdasági 
önkormányzatok delegációjával is 
találkozott. 

E három nap elsőrangú esemé-
nyeként a testvériskolai szer-
ződés is aláírásra került, mely a 
Bakonycsernyei Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény 
és a Dózsa Györgyi Rákossi La-
jos Általános Iskola közötti hosz-
szú távú együttműködést hivatott 
szolgálni.
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Ezt követően Sztrida József, a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 
elnöke mutatta be a csernyei hor-
gásztavakat, majd közös ebéd kö-
vetkezett a tóparton. Ezt követően 
Bihari Róbert iskolaigazgató kalau-
zolta körbe őket a Bakonycsernyei 
Általános Iskolában. 

A vendégül látott diákok hagyo-
mányőrző néptánc csoport tagjai, 
ezért a bakonycsernyei néptánc 
körrel közösen gálaelőadással ör-
vendeztették meg a falu lakossá-
gát a Művelődési Házban. A jó 
hangulatú, teltházas rendezvény 
után megalapozott jó kedvvel vág-
tak neki a balatonszepezdi táborban folytatódó 
nyaraláshoz, ahol kirándulásokat, hajókázást, 
strandolást, tábori olimpiát, táncházat és kéz-
műves foglalkozásokat szerveztek a fiataloknak 
a nemzeti ünnep témaköréhez kapcsolódva.

40. éves a bakonycsernyei I. számú Nyugdíjas Klub

Nem képzelhető el közösségi 
megmozdulás a községben az 
I. számú Nyugdíjas Klub tagjai 
nélkül. A klub negyven eszten-
deje alakult.

Szeptember 23-án, szombaton a 
helyi Művelődési Ház nagytermé-
ben köszöntötte Asztalos László 
klubvezető a meghívott vendége-
ket, a klub vezetőségét és tagságát 
az I. sz. Nyugdíjas Klub megalaku-
lásának 40. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen. Ezt 
követően hangzott el a nyugdíja-
sok köszöntője Hagymási Kriszta 
tolmácsolásában, majd a klub tör-
ténetét hallhatták a jelenlévők.

1977. január 21-én, egy hideg 
téli estén, Görbicz Józsi bácsi ja-
vaslatára, a Művelődési Ház kis-
termében fogalmazódott meg a 
nyugdíjas klub megalapításának 
gondolata. Az első összejövete-
len már 77 tagot köszönthetett a 
vezetőség. Minden hétfő délután 
élet költözött a Művelődési Ház 
falai közé, köszönhetően az akkor 

még a településen egyetlen, I. 
számú Nyugdíjas Klubként elne-
vezett civil szervezetnek. 

Kirándulások, fürdések tették 
színessé a klub életét, megfor-
dultak az ország szinte minden 
tájegységében kirándulásaik so-
rán. 

A klub működéséhez jelentős 
támogatást kapott a helyi önkor-
mányzattól, a balinkai bányától, 
helyi vállalkozóktól, valamint a 
helyi szlovák kisebbségi önkor-
mányzattól. 

Amikor később a művelődés-
szervező fordult a szépkorúakhoz, 
nyitott fülek, segítő kezek fogad-
ták. Nem valósult meg majális, 
advent, a Művelődési Ház kör-
nyezetének szépítése, faültetés, a 
település zöldövezeteinek meg-
szépítését elősegítő társadalmi 
munka a nyugdíjas klub részvétele 
nélkül. Egykori, helyi focistákról lé-
vén szó, szívügyüknek tekintették 
és tekintik a Bakonycsernyei Bá-
nyász Sport Egyesület tevékeny-

ségének segítését, részt vettek a 
sportpálya környezetének szépí-
tésében.

Örömteli, hogy máig a tagok kö-
zé tartozik, s minden hétfő délután 
jelen van az alapítás első éveiben 
csatlakozott legrégebbi és egyben 
legidősebb tag, Oravecz Sándor.

Asztalos László klubvezető, 
Turi Balázs polgármester, Fidrich 
Tamásné jegyző, valamint Nochta 

Miklósné gazdasági vezető a 
jubileumi ünnepségen
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Az Európai Diák-
sport Nap alkalmá-
ból szeptember 29-
én a Bakonycsernyei 
Általános Iskolában is 
sportnapot tartottak.

A diákok egy flashmob 
produkcióval indították a na-
pot, ahol a „CSERNYESULI 
2017” feliratra álltak össze 
egy közös élőképet formál-
va, majd különféle ügyességi 

feladatokban mérték 
össze a tudásukat. 

Az állomásokon 
vicces feladatokat 

hajtottak végre. 
A közös bemelegítés után 

volt futás, Trabant-tolás, 
íjászkodás, Tesco csomag-
szállítás, betegszállítás talics-
kával, gumicsizma-hajítás, 
boszorkányfutás, lassúsági 
kerékpározás, rollerozás, 
darts és gerelyhajítás.

Sportnap az Általános Iskolában

Mihály napi vásár a Rózsa úti óvodában

Szent Mihály napja alkalmából Mihály 
napi vásárt rendezett a Bakonycsernyei 
Bóbita Óvoda Egységes Óvoda Bölcső-
de a Rózsa úti óvodaépületben. A játé-
kos programokon és zenés előadásokon 
remekül érezték magukat a kicsik és a 
szülők egyaránt. A gyerekek ügyességi 
feladatokon vettek részt, és minden el-
végzett feladat után gesztenyét gyűjtöt-
tek, amit az óvó nénik által készített por-
tékára válthattak. Köszönjük a sok finom 
süteményt a szülőknek, amiből élvezet-
tel csemegéztek a kicsik a mulatság alatt.

Gyuris Pálné óvodavezető

Móka Klubbal egy-
bekötött programot 
tartottunk szeptem-
ber 1-jén: Az ANYA-
TEJES TÁPLÁLÁS 
Világnapja rendez-
vényét.
Bartha Melinda ta-
nárnő és az önkor-
mányzati óvoda 
óvónői közreműkö-
désével a közösség-
be még nem járó 
kisgyermekek, babák számára kedveskedtünk mon-
dókázással és lufihajtogatással. 
Ezúton is köszönjük, hogy színesebbé teszik a babás-

mamás találkozókat, 
melyet a szoptatás 
tiszteletére hívtunk 
össze. Ackermann 
Zoltán alpolgármes-
ternek szintén kö-
szönjük, hogy tiszte-
letét tette nálunk.
Szeptember elejétől 
Sekkné Steiner Ani-
ta visszajött szülési 
szabadságáról, aki a 
Bakonycsernye II.-es 

körzetben várja kedves gondozottait! 

Védőnői Szolgálat

Anyatejes világnap
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Nyár végén nagyon megörültünk, 
amikor az iskolából jelezték, hogy 
17 csernyei diák részt vehet 
egy testvértelepülési talál-
kozón Erdélyben.
Nyolcadikos, hetedikes és 
hatodikos tanulók is jelent-
keztek az útra, ahová Robi 
bácsi és Edit néni kísértek 
el minket. A nyolc napos 
program belelógott a tan-
évkezdésbe is, emiatt egy 
kicsit kárörvendezhettünk 
a többi diák „szenvedésén”.
Augusztus 28-án hajnal-
ban indultunk, majd 11 
órás út után megérkeztünk 
Dózsa György településre. 
Itt találkoztunk a többi testvérte-
lepülés: Magyarcsernye, Újlőrinc-
falva, Bátorkeszi és Dózsa György 
diákjaival. Közös vacsoránk után 
továbbmentünk Szovátára, ahol 
elfoglaltuk a szállásunkat.
Másnap fürödtünk a Medve-tó-
ban. Furcsa volt, hogy nagyon sós 
a vize, és hogy nem lehet benne 
elmerülni.
Szerdán a parajdi sóbányában tet-
tünk látogatást. Maga a barlang is 

mindenkinek nagyon tetszett, rá-
adásul kipróbálhattunk különbö-
ző játékokat, voltak hintaágyak, 
siklópálya, büfé és még wellnes-
seztünk is. Parajdon nagyon fi-
nom, eredeti kürtöskalácsot is 
ehettünk.
Csütörtökön reggel elmentünk 
egy helyre, ami magasabban fek-
szik, mint Magyarország legmaga-
sabb hegysége. Délután pedig is-
mét a Medve-tóban pancsiztunk.
Pénteken Székelyudvarhelyen néz-

tünk meg egy múzeumot, aztán 
megálltunk Farkaslakán, Koron-

don pedig vásárolhattunk.
Másnap a kőrispataki Szal-
makalap Múzeumba men-
tünk, majd a délután megint 
a fürdésről szólt.
Vasárnap Segesváron meg-
néztük a várat. Este össze-
pakoltunk, és a búcsúesten 
összegeztük és vélemé-
nyeztük az elmúlt hét ese-
ményeit.
Hazafelé útba ejtettük 
Marosvásárhelyet, aztán 
irány Magyarország!
Este 10-kor fáradtan, de él-
ményekkel tele érkeztünk 

meg Csernyére. Sok barátot sze-
reztünk, tanulságos volt látni a ha-
sonlóságokat, de a különbségeket 
is a testvértelepülések élete, lakói, 
kultúrája között. 
Köszönjük a szervezőknek, az 
önkormányzat anyagi támogatá-
sának és a támogatóknak a lehe-
tőséget, hogy ennyi új dologgal 
megismerkedhettük!

A kiránduló gyerekek

Erdélyi kirándulás

Hátrányos Helyzetű Diákok Táborozása
A Bakonycsernye, Balinka és 
Nagyveleg települések által mű-
ködtetett Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatunk a településeken 
élő hátrányos helyzetű gyerme-
kek közül 8 gyermek táboroztatá-
sát valósította meg augusztus ele-
jén. Négy, élményekkel teli szép 
napot tölthettek a bakonycsernyei 
önkormányzat tulajdonában lévő, 
az Iskolásokért Alapítvány által 
működtetett balatonszepezdi tá-
borban.

A balatoni fürdőzés mellett a 
táborban számtalan szabadtéri 
játék közül választhattak a gye-
rekek. Már az első nap folyamán 
nagyszerű röplabda és foci csapat 
alakult, és szinte minden este mér-

kőzések zajlottak. A közös játék 
során szoros baráti kapcsolatok 
alakultak ki. Az időjárás is nekünk 
kedvezett, a gyerekek minden nap 
élvezhették a Balaton hűsítő vizét. 
A fiúk nagy elszántsággal próbál-
tak minél több kishalat fogni, míg 
a lányok inkább a kagylógyűjtést 
részesítették előnyben.

 A gyermekek a zánkai strandon 
a vízibiciklizést is kipróbálhatták, 
és részt vehettek egy hajókirán-
duláson is. Az esti szalonnasütés 
mellett vidáman, felszabadultan 
osztották meg egymással a nap 
élményeit. 

A napi háromszori étkezés mel-
lett a strandon hűsítő italt, pala-
csintát, valamint péksüteményt is 

kaptak a gyerekek.
A táborozás Eplényben, a libe-

gőzéssel zárult, ahol a mezítlábas 
ösvényen haladva az Ámos-hegyi 
kilátóból csodálhatták meg a Ba-
kony szépségeit.

A gyermekek táboroztatása és 
az élménydús programok meg-
valósulása a három település ön-
kormányzatának támogatásával, a 
Bakonycsernyei Iskolásokért Ala-
pítvány nagylelkű felajánlásával és 
a Bakonycsernyei Bányász Sport 
Egyesület segítségével valósulha-
tott meg, melyet a gyermekek ne-
vében is hálásan köszönünk!

Családsegítő – és 
Gyermekjóléti Szolgálat
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Anyakönyvi hírek

Pallagi Tímea és Danis Ádám Tibor gyermeke:
Danis Léna

Szaniszló Imréné és Szaniszló Imre gyermeke:
  Szaniszló Ágnes

Pfeifer Krisztina és Balogh Tibor gyermeke:
Balogh Barnabás

Orbánné Szvitek Hajnalka és Orbán András gyermeke:
Orbán András Károly

Padi-Donáth Julianna és Padi József gyermeke:
Padi Szende

Takács Nikolett és Krausz Ferenc gyermeke:
Krausz Noémi

Csehné Szolga Andrea és Cseh Péter gyermeke:
Cseh Réka

Hanzli Ferenc és Bauer Krisztina gyermeke:
Hanzli Janka

Sulák Andrea és Szentesi Balázs gyermeke:
Szentesi Szofia

Gratulálunk a családoknak!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is 

biztosítja minden család számára az egyszeri 
40.000 Ft-os támogatást, valamint egy Bakonycser-
nye címerével ellátott törölközőt is adományozunk 

minden újszülött számára.

A 2017. év harmadik negyedévében született, Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik neve:

Bakonycsernye 
Község Önkor-
mányzata 2017. 
szeptember 16-án, 
szombaton 14.00 
órai kezdettel, ün-
nepi keretek kö-
zött nyitotta meg 
immár harmadik, 
h a g y o m á n y ő r -
ző Nyitott Pincék 
Szüreti Vigassága rendezvényét. 
A megnyitón Turi Balázs polgár-
mester üdvözölte és köszöntötte 
az iznai szőlőhegy gazdáit, pin-
cetulajdonosait, a rendezvény 
résztvevőit. A Bakonycsernyei 
Bóbita Óvoda és Bölcsőde gyer-
mekeinek műsorát az Országos 
Musical és Operett Kurzus tagja-
inak (Szabó Szilvia énekművész, 
Haraszti Elvira, Wéber Tamás) 

"Borban az igazság, borban a vi-
gasz...." című, bordalokat tartal-
mazó operett előadása követte. 
15.00 órakor kezdetét vette szüre-
ti felvonulásunk, melynek útvona-
lán több tucat nyitott pince várta 
vendégeit. A szíves vendéglátás, a 
szőlősgazdák vendégszeretete az 
idei évben is említésre méltó. Ki ki 
kedvére kóstolhatta a szőlőhegy 
nedűit, a gazdasszonyok szorgos 

keze által készített 
süteményeket, sőt  
volt olyan megál-
lónk, ahol 19 kg 
burgonyából ké-
szítették a felvonu-
lás résztvevőinek 
a friss és ízletes 
"berétet"! A szíves 
vendéglátást meg-
köszönvén a Mű-

velődési Ház ifjúsági klubjának 
tagjai ropták a táncot, valamint 
Panyi Balázs harmonika kísérettel 
húzta a gazda kedvenc nótáját. 
Köszönet minden szőlősgazdá-
nak, pincetulajdonosnak a csodá-
latos napért, a felvonulás résztve-
vőinek a kitartó csatlakozásért!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Iznai szőlőhegy 2017. évi Nyitott Pincék Szüreti Vigassága


