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A főút több pontján, advent első 
vasárnapját megelőző napokban, 
felszerelésre kerültek az önkor-
mányzat által vásárolt ünnepi fé-
nyek. Településünk házainak abla-
kaiban, a feldíszített udvarokon is 
látható volt a készülődés. Délelőtt 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
udvarán – mint mindig, hosszú 
évek óta – a nyugdíjas klub tagsá-
ga az önkéntes segítők közremű-
ködésével felépítette a sátrakat, a 
színpadot és a jászolt. 

A hagyományossá vált jótékony-
sági vásárunk ismét nagy sikert 
aratott.

Oktatási intézményeink, civil 
szervezeteink, helyi lakosaink, 

szakembereink több napos 
szorgos keze munkáját dicsér-
ték a portékák. Egyházi feleke-
zeteink gyermekei színvonalas 
műsorral járultak hozzá a mél-
tó lelki felkészülésünkhöz. 

Az I. sz. Nyugdíjas Klub tag-
sága az ingyenes forró tea, for-
ralt bor, pattogatott kukorica 
elkészítésében, felszolgálásá-
ban segédkezett. A Nő-Klub 
tagjai ingyenes szeretet-süte-
ményekkel kínálták rendezvé-
nyünk látogatóit.

Meleg, családias hangulat-
ban telt el az adventi ünnep-
ség. A történelmi egyházak 
képviselői ünnepi köszöntő 
beszédükben összegezték az 
adventi időszakban történő 
felkészülés lényegét. 

Az óvodák és az általános isko-
la növendékei kedves kis ünnepi 
műsort adtak elő, majd Turi Balázs 

polgármester úr a köszöntője után   
meggyújtotta az első gyertyát az 
adventi koszorún.

A részvétel hatalmas volt, a tér 
valóban színültig benépesült csa-
ládokkal, talán ennyien még soha 
nem tisztelték meg az eseményt. 

Mint egy igazi, nagy családban, 
együtt volt Csernye apraja-nagyja.

Áldott, Boldog 
Karácsonyt Kívánunk 

Mindenkinek!

Karácsonyváróban

"Szeretnénk megköszönni minden csernyeinek az év során osztogatott, szívből jövő gyertyaláng-adagokat, és 
kívánjuk, hogy a karácsonyi ünneppel feltöltődve, gyermeki szívünket új életre keltve lobbanjon fel lelkünkben 
ez a betlehemi láng, és ne feledjük, ne sajnáljuk szétosztogatni. Minél többet adunk, annál nagyobb lesz a fény 
körülöttünk és a világban."
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Járda, árok és épület felújítás

November és a december hó-
nap eleje is kedvezett a folya-
matban lévő beruházásainknak. 
Önkormányzatunk sikeres pályá-
zatának köszönhetően két hely-
színen is dolgoznak a szakembe-
rek.

Az Akác utca térségének víz-
rendezése teljes gőzerővel halad, 
az ehhez kapcsolódó járdaépítés 
szinte teljes mértékben elkészült. 
A vele szemközti árokrendszer fel-
újítása is elkezdődött.

A munkák 
m i n d a d d i g 
folytatódnak, 
amíg az idő-
járás megen-
gedi. Várható 
befejezés tavaszra tehető.

A szociális alapszolgálat épü-
letének energetikai fejlesztése is 
elkezdődött. 

A hő- és vízszigetelés elkészült, 
a nyílászárók kicserélésre kerültek. 
Többek között fűtéskorszerűsítés, 

mozgáskorlátozott mellékhelyi-
ség kialakítása fog a következő 
hetek feladata lenni. Az eszköz-
beszerzés is folyamatban van, 
új robogó, bútorok, informatikai 
berendezések, kerékpárok, ke-
rültek megrendelésre.

Béketelepi fejlesztés

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy önkor-
mányzatunk újabb pályázati forrást nyert. 

Az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 számú a közösségi művelődési 
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturá-
lis fejlesztései című pályázat a Béketelepi kultúrház belső felújí-
tását érinti. Többek között padlózat, belső nyílászárók cseréje, 

akadálymentesített 
mosdó, zuhanyzó 
kerül kialakításra.
A klub épületében 
jelenleg a nyug-
díjas klub tartja összejöveteleit heti két alkalommal, valamint 
sporttevékenység - spinning és walk energy – edzései folynak 
heti öt napon.
Elnyert összeg: 19 995 500 Ft.
A felújítás megkezdésének várható időpontjáról a későbbiek-
ben értesítjük a lakosságot.
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BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG
Elismerés a csernyei embereknek.
2018. január elsejétől képviselő-testületünk döntése-
inek eredményeképp NAGYKÖZSÉGI címre lettünk 
jogosultak. A hivatalos megnevezés így Bakonycser-
nye Nagyközség Önkormányzatára változik.
Köszönjük az eddigi bizalmat, továbbra is felelős-
séggel, egymás iránti tisztelettel kívánjuk szolgálni 
településünket!

Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testület

Megszületett a döntés az autóbusz-parkoló kialakításáról
Képviselő-testületi ülésen döntöttünk, hogy az általános iskola mögötti önkormányzati te-
rületen buszparkolót alakítunk ki. Cél, hogy a településünkön éjszakázó buszok egy helyen, 
biztonságos környezetben, a lakosság minél kisebb zavarása mellett parkoljanak. A terület kiala-
kítása több lépcsőben történik, a buszok szakaszosan kerülnek átirányításra az új területre.

Megújuló 
síremlékek

Fontosnak ítéljük meg, hogy a hősi halált halt katonákra 
méltó emlékhelyek emlékeztessenek. 
Örömünkre szolgált, hogy a magyar állam jóvoltából, több 
évvel ezelőtt, a véhonyi evangélikus temetőben megújultak 
a második világháborús magyar katonai sírhelyek. Több hó-
napos egyeztetések után, az orosz nagykövetség által meg-

bízott szakemberek, az 
evangélikus templom-
kertben felújították az 
ott eltemetett orosz 
katona sírját.  A törté-
net pedig folytatódni 
fog, hiszen a Naggyón 
puszta feletti temető-
ben, a néhai Varga Fe-
ri bácsi által gondozott 
ugyancsak orosz ka-
tonai sír is megszépül. 
Köszönet az evangéli-
kus gyülekezet tagjai-
nak, akik hosszú évek 
alatt mindig figyelem-
mel voltak az emlékhe-
lyekre.

Juhász Gyula: 
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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A minden évben megrendezett 
Borbála nap is bizonyítja, hogy 
Bakonycsernye és a környékbe-
li települések nem feledkeznek 
meg a bányászokról, azokról az 
emberekről, akik áldozatot vállal-
va, erejüket, szabadidejüket zok-
szó nélkül nem kímélve, hűséggel 
és reménnyel telve termelték az 
ipar kenyerét, hogy a lakosság ne 
szűkölködjön energiában.

Idén, 2017. november 30-án, az 
önkormányzati hivatal nagyter-
mében került megrendezésre a 
bányásznapi megemlékezés.
A térség polgármesterei, bányá-
szati vezetők, valamint nyugdíjas 
bányászok voltak a meghívottak 
között. Ünnepi beszédet mon-
dott Turi Balázs polgármester, va-
lamint Törő Gábor országgyűlési 
képviselő. A rendezvényen a II. 

számú Nyugdíjas Klub Bányász 
Asszonykórusa és az általános is-
kola növendékei is szerepeltek, 
színvonalas műsorral ajándékoz-
ták meg az egybegyűlteket.

Borbála nap

Az általános iskola 
büszkeségei

Iskolánk negyedéven-
te megválasztja a ne-
gyedév diákját alsó 
és felső tagozatban. 
Azokat a tanulókat 
szeretnénk jutalmaz-
ni, akik az adott ne-
gyedévben iskolánk 
hírnevét minél mesz-
szebbre viszik, és 
olyan eredményt ér-
nek el, amire egész is-
kolánk, községünk méltán büszke. 
Az első negyedév felsős diák-
ja: Szolga Bálint, akinek az is-
kolai műsorokban való fantasz-
tikus szereplései mellett még 
arra is volt ideje, hogy bejusson 
az országos Diákparlamentbe. 
Az első negyedév alsós diákja: 

Kovács Helga, aki a számtalan is-
kolai műsorban és a kórusban va-
ló szintén fantasztikus szereplései 
mellett, a szépkiejtési versenyen–
óriási sikert aratva – megnyerte a 
területi és a megyei döntőt is.

Bihari Róbert 
igazgató

Csernyei 
az év 

könyvtárosa
A székesfehérvári Vörösmarty 
Mihály Könyvtár által adományo-
zott KSZR díjat idén Valásekné 
Kaszner Tímea kapta a Bakony-
csernye könyvtári, információs 
és közösségi helyen végzett ki-
magasló szakmai munkája elis-
meréseként.
Büszkék vagyunk, szeretettel 
gratulálunk, további munkájához 
jó egészséget kívánunk!
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Rendszeres véradók köszöntése
A Magyar Vöröske-
reszt Fejér Megyei 
Szervezete Bakony-
csernye Önkor-
mányzat támoga-
tásával a csernyei 
rendszeres véradó-
kat köszöntötte.
Lőrincz Mária elnök 
üdvözölte a jelen-
lévőket. Turi Balázs 
polgármester ün-
nepi beszéde után 
együtt adták át az el-
ismerő okleveleket és az ajándé-
kutalványokat.
Bartha Menta Julianna és Doma-
vári Hanna csodálatos hanggal 
és verssel köszöntötte az ünne-
pelteket.
"...A véradás az emberség, a szo-
lidaritás és a felebaráti szeretetet 
ünnepe. A véradás nagyszerűsége 
az önzetlenségben rejlik. Abban, 
hogy erre a vérre bármikor bár-
kinek szüksége lehet, és egyben 
bármikor és bárkinek az életét 

jelentheti! Ha végiggondolja az 
ember, hogy hány ismeretlent se-
gítettek a falunkban élő véradók, 
akkor boldogok és büszkék lehe-
tünk! Mert helyén van a szívük, és 
ez mindennél többet ér!..."
Véradóink: 
Kovács Katalin (26-szoros), Szkok 
Csaba (29-szeres), Molnár Re-
zső (31-szeres), Hornyácsek Gá-
bor (40-szeres), Juhász Kálmán-
né (41-szeres), Ruzsicska Tibor 
(41-szeres), Szarka Róbert (43-sze-
res), Harmati Tamásné (44-szeres), 

Tóth Gyula (46-szoros), Vágó Béla 
47-szeres, Boros László (47-sze-
res), Kovács László (51-szeres), 
Palik Ferencné (51-szeres), Teme-
si Mihály (52-szeres), Schelbauer 
József (56-szoros), Kiss József 
(59-szeres), Győző Árpád (65-szo-
ros), Oláh István (68-szoros), Be nis 
János (70-szeres), Kovács József 
(108-szoros)

Gratulálunk és köszönjük!

Télapó a művelődési házban

Vártuk és fogadtuk a Télapót az iskolánk alsó tagoza-
tos diákjaival, valamint a Bóbita óvoda és az Evangé-
likus Óvoda gyermekeivel. A mikulásvárást a Holle 
Anyó Színház Mentsük meg a hóembert című inter-
aktív mesejátéka előzte meg. 

Ezt követően került sor az ajándékozásra. A nagy 
örömmel fogadott Télapó Bakonycsernye Község 
Önkormányzata és a Nő-Klub által biztosított cso-
magokkal lepte meg a gyermekeket.

Turjákné Szentesi Icu művelődésszervező
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Az ASKA alapítvány megsegítése
Talán többen hallottak a falunk-
ban megmentett – rejtélyes mó-
don egy bercsényi utcai kútba 
esett – kutyus történetéről. Nagy 
örömünkre, a gyors és szaksze-
rű intézkedésnek köszönhetően, 
egészségesen túlélte ezt a kalan-
dot. Az eset felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a bajba jutott állatok tel-
jesen védtelenek segítség nélkül. 
Térségünkben működik egy olyan 
alapítvány, melynek fő feladata 
a kóbor, sérült állatok gondozá-
sa, gazdához juttatása. Itt az álla-
tok védőoltásokban részesülnek, 
megkezdődik a szocializálásuk, 
tanításuk önkéntesek segítségé-
vel. Az önkéntes segítők nem csak 
az állatok ellátásában, de rendez-

vényeken is aktívan 
részt vesznek. 
Megfogalmazódott 
bennünk, hogy le-
hetőségeinkhez 
mérten, mi is tá-
mogassuk munká-
jukat, hogy minél 
több rászoruló ál-
latnak tudjanak a 
későbbiekben is 
ellátást, segítséget 
nyújtani. 
Mindezek figyelem-
bevételével adomá-
nyozást szerveztünk településün-
kön. Takarókat, törölközőket és 
állateledelt gyűjtöttünk a polgár-
mesteri hivatalban. 

A sok felajánlásból összegyűlt 
adományokat Turi Balázs polgár-
mester és Fidrich Tamásné jegyző 
adta át az ASKA Alapítvány veze-
tőjének.

Nyugdíjas klubok látogatása a Parlamentben

40 éve alakult az első nyugdíjas klubunk, 
ennek tiszteletére Budapestre kirándult a 
közösség.
Törő Gábor országgyűlési képviselő úr 
meghívásának köszönhetően, Bakonycser-
nye Község Önkormányzat támogatásával, 
a nyugdíjas klubok tagsága az Országház-
ban járt. 
A képviselő úr idegenvezetése mellett, kö-
zel 2 órás séta keretében járták be a Parla-
ment legszebb helyiségeit. 
Megtekintették a díszlépcsőházat, a felső-
házi üléstermet és társalgót, valamint az 
impozáns kupolacsarnokban megcsodál-
hatták a magyar koronát. Az alagsori Lá-
togatóközpontban található interaktív mú-
zeum látvány- és kiállítóterei szolgáltak sok 
érdekességgel, mely hazánk történelmé-
nek főbb eseményeit mutatta be. 
Az Országház több mint száz esztendeje 
ad otthont a magyar népképviseleti ország-
gyűlésnek, a nemzet törvényhozásának. A 
boldog és felemelő pillanatokat, valamint 
viharos és tragikus eseményekkel terhes 
évszázadot egyaránt átélt épületóriás meg-
tekintése maradandó élmény volt minden 
résztvevő számára.

„Kik messze voltak, 
most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel”
Kosztolányi Dezső



Rikkancs 7

Megbecsüljük az időseket
2017. december 14-én  a szép-
korúakat köszöntöttük. Teljes telt 
ház mellett, gyönyörű műsort ad-
tak az óvodások, valamint az is-
kolás korúak tánccsoportja is le-
nyűgözte a hallgatóságot. 
A Nő klub isteni süteményei is-
mét elkényeztették az ünnepel-
teket. Képviselő-testületünk min-
denki számára ajándékcsomagot 
készíttetett.
“...A szeretet példamutatással 
terjed. Törekedjünk arra, hogy 
képzeletbeli naptárunkba min-
den napra egy 
cseppnyi kará-
csonyt jegyez-
zünk elő. Gon-
doljunk arra, 
hogy vannak tő-
lünk elesetteb-
bek, rászorul-
tabbak, vannak 
segítségre váró 
magányos és 
beteg emberek. 

A gondterhelt hétköznapok során 
is „pazarlóbban” kellene bánnunk 
a szeretet kincseivel. Sokszor elég 
egy kedves szó, egy kéznyújtás, 
egy simogatás. 
Találjuk meg a segít-
ségre szoruló em-
bertársainkat, meleg 
ételt, törődést, biz-
tonságot nyújtva ne-
kik! Álljunk meg egy 
pillanatra! Gyújtsunk 
gyertyákat, emlé-
kezzünk azokra, akik 

már nincsenek velünk, gondol-
junk azokra, akiket szeretünk, de 
a karácsonyt tőlünk távol ünnep-
lik...”

FOTÓPÁLYÁZAT 
Csernyeiek Csernyéről címmel

Kedves Csernyeiek!
Gyönyörű környezetben élünk. 
Csodálatos táj vesz bennünket 
körbe, van mire büszkének len-
nünk. Számtalan fotó készült már, 
és reményeink szerint készül is te-
lepülésünkről. 
Szeretnénk, ha segítségünkre len-
ne a falunkat bemutató kiadvány 
elkészítésében! Vegyük elő fény-
képezőgépünket, okos telefo-
nunkat, és örökítsük meg azokat 
a helyeket, pillanatokat, amiket 
érdemesnek gondolunk! Bakony-
csernye Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete „CSER  NYEIEK 
CSERNYÉRŐL” címmel fotópá-
lyázatot hirdet meg a település 
arculatának fotósorozatban tör-
ténő bemutatására.

Feltételek: a kép a település kül-, 
vagy belterületén készüljön, és ké-
szítője a településen éljen. 
A 2017-ben készült, illetve 2018-
ban készítendő fotókat várjuk a 
csernyefoto@gmail.com e-mail 
címre. Az e-mail tartalmazza még 
a kép készítőjének nevét, telefon-
számát és a pontos helyszín meg-
határozását, ahol a fotó készült. 

A képeket 2017. december 1-től 
2018. december 1-ig áll módunk-
ban fogadni.
 A képviselő-testület a beérkezett 
képekből szakértő bevonásával ál-
lítja össze a „Csernyeiek Csernyé-
ről” című kiadványát.

A Facebook-on – időközönként –
bemutatjuk a beérkezett képeket. 
Kérek minden fotózni szerető 
embert, legyen a segítségünkre, 
mutassuk be együtt Csernye ter-
mészeti értékeit!

Turi Balázs
polgármester
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Anyakönyvi hírek

Dornainé Molnár Ildikó és Dornai András gyermeke:
Dornai Dorián

Benis Dorina és Balázs Márk gyermeke:
Balázs Milán

Pécsi Ágnes és Pécsi János gyermeke:
Pécsi Áron János

Kaviczkiné Oravecz Erika és Kaviczki Norbert 
gyermeke: Kaviczki Lilla

Leitermann Gyöngyi és Oláh Zsolt gyermekei:
Oláh Zsolt és Oláh Balázs

Balog Szandra Kíra és Szinável János gyermeke:
Szinável Loretta Hanna

Moldicz Marianna és Polák Bálint gyermeke:
Polák Nóra

Márfiné Komenda Adrienn és Márfi Csaba 
gyermeke: Márfi Kristóf

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 közelmúltban született, Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik:

Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal 

(Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 83.)

ügyfélfogadása: 

Telefon: 22/413-001
Hétfő és szerda:

8:00-12:00, 12:30-16:00
Péntek: 8:00-12:00

Fidrich Tamásné jegyző: 
H: 8:00-12:00; 13:00-16:00

Turi Balázs polgármester 
(telefonos egyeztetés alapján):

H: 8:00-12:00; 13:00-16:00

Járási ügysegéd:
Hétfő: 16:00-18:00

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat

Berze Melinda 
 családsegítő

Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 13:00-15:30

Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 79.

I. számú Orvosi Rendelő
Bakonycsernye Rákóczi u. 49.

Rendel: dr. Sós Katalin
Telefon: 22/592-044

Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 12.30-15.30

Szerda: 8.00-9.00, 9.00-11.00
Csütörtök: 12.30-15.30

Péntek: 8.00-11.00

II. számú Orvosi Rendelő
Bakonycsernye Rózsa u. 67.

Rendel: dr. Papp Éva 
Telefon: 22/592-009

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 13.00-16.00, 9.00-11.00
Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: 8.00-11.00

Művelődési Ház és 
Könyvtár 

2017. december 27. és 
2018. január 12. között 

zárva tart. 

Szíves megértésüket 
ezúton is köszönjük!


