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Mi, csernyeiek, mindig is szorgalmas emberek vol-
tunk, magunk erejéből sok mindent elértünk.  Az 
igazán nagy dolgokhoz azonban kellenek szövetsé-
gesek. Ahogy a mögöttünk hagyott években tapasz-
talhattuk, mindig megtaláltuk a partnereket terveink 
megvalósításához. Bátran kijelenthető, hogy erős 
képviseletünk volt az országgyűlésben.
A múlt év végén is beszámoltunk Önöknek a 2017-
ben elnyert pályázatainkról. Utólag kiderült, hogy a 
lista nem teljes, hiszen azóta is több sikeres bead-
ványunk volt, melyekről részletesebben a következő 

cikkekben olvashatnak. Büszkén mondhatom, hogy 
az ilyen léptékű beruházások nem mindennaposak 
egy Bakonycsernye nagyságú település életében. Az 
előttünk lévő időszakban minden adott ahhoz, hogy 
folyamatos fejlesztéseknek legyünk részesei.  Kö-
szönhetően a döntéshozóknak, a következő két év 
járda, épület, út, szabadidős létesítmények felújítása-
iról, építéséről fog szólni. 

Turi Balázs
polgármester

BERUHÁZÁSOK ÉVE 

Szociális Alapszolgálat 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Béketelepi fejlesztés

Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztés - Akác utca

Rózsa utcai óvodaépület
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Bakonycsernye PÁLYÁZATOK
Rövid tájékoztató a folyamatban lévő beruházá-
sokról:

yy TOP-2.1.3-15y Településiy környezetvédelmiy inf-
rastruktúra-fejlesztéseky(150.000.000yFt)yy
Az Akác utcai beruházás - vízelvezető rendszer fel-
újítása, kiépítése + járdafelújítás - várhatóan 2018. 
májusában befejeződik. 

yy TOP-4.2.1-15ySzociálisyAlapszolgálaty infrastruktúrá-
jánakybővítése,yfejlesztésey(15.042.250yFt)yA Bakony-
csernye, Rákóczi út 79. számú ingatlan felújítása is a 
befejező szakaszához érkezett. A képviselő-testület 
döntött az udvarrendezés önkormányzati önerőből 
történő megvalósításáról, melynek keretében tér-
köves járda, parkoló, új kerítés épül.

yy EBRy352y747y(támogatás 27.000.000yFt).  
Hamarosan megkezdődik az Ifjúság utca útfelújítása.

yy TOP-3.1.1-15y Fenntarthatóy településiy közleke-
désfejlesztésy(100.000.000yFt)    
A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után várhatóan nyár végén - ősszel elkezdődhet. 
A tervek szerint megépül 3 db gyalogátkelőhely, 
járdafelújítász a Petőfi utcában, kerékpárút és jár-
dahálózat fejlesztés a Rózsa utcában, Fenyő utca 
- Rákóczi út balesetveszélyes kanyar megszünteté-
se, új útcsatlakozás kiépítése, valamint a Rákóczi 
úton (a Virágbolt előtt) buszöböl felújítás és járda 
építés.

Rózsayutcaiyóvodayépület
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatói 
okirata szerint Bakonycsernye Önkormányzata 
10.000.000y Ft támogatást nyert bölcsődei férő-
helyek kialakítását szolgáló fejlesztésre. Így a Ró-
zsa utcai óvoda nemcsak kívülről (ahogy korábban 
beszámoltunk: az épület energetikai felújítására 
24.980.000 Ft támogatást nyert önkormányzatunk, 
mely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, a 
hőszigetelést és a fűtéskorszerűsítést), hanem belül-
ről is megszépül. A kivitelezésekre előreláthatólag 
idén nyáron kerül sor. Képviselő-testületi döntés 
alapján 2018. szeptember elsejétől a mini bölcső-
dei csoportunk itt fog helyet kapni.

Békeytelepiyfejlesztésy
Az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 számú pályázat a BÉ-
KE TELEPI KULTÚRHÁZ belső felújítását érinti. Padló-
zat és belső nyílászárók cseréjét, akadálymentesített 
mosdó, zuhanyzó kialakítását foglalja magában. El-
nyert összeg: 19.995.500yFt. 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósá-
gának tájékoztató levele szerint Önkormányzatunk 
31.318.679y Ft támogatást nyert a Béketelepi Klub 
külső felújítására. Külső nyílászárók cseréjét, a fűtési 
rendszer korszerűsítését, hőszigetelést, új külső va-
kolatot és födém szigetelést tartalmaz a beruházás. 
Így összességében 51.314.179y Ft-ból szépülhet 
meg az épület! A felújítás megkezdésének várha-
tó időpontjáról a későbbiekben értesítjük a lakos-
ságot.

Bercsényiyutca
Magyarország Kormánya döntése értelmében ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre 
14.448.567y Ft támogatást nyert Bakonycsernye. 
Ez a beruházás tartalmazza a Bercsényi utcában, 
a sportpálya bejáratától járda és útfelújítását, majd 
kikanyarodva a település központja felé járdafelújí-
tást a hídig. Reményeik szerint az idei Csernye Fest 
programjait már a felújított szakaszon tudjuk meg-
közelíteni. 

DigitálisyJólétyPont
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú pro-
jekty keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program 
Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázati eljárásban 
is pozitív támogatói döntés érkezett. Így a Művelő-
dési Ház és Könyvtárban mindenki számára elérhe-
tő internet hozzáférés és informatikai eszközök ke-
rülnek elhelyezésre. A pontos részletekről később 
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

Sportpark
A Nemzetiy Szabadidősy –y Egészségy Sportparky
Programbanyvaló részvételreybenyújtott pályáza-
tunk sikeres elbírálásban részesült, így Magyaror-
szág Kormányának támogatásával, hazai forrásból 
sportparkyépülyBakonycsernyényaySportpályayte-
rületén.
A fejlesztés célja: olyan létesítmények biztosítása, 
melyek bárki számára ingyenesen állnak a lakosság 
rendelkezésére.
Sportpark jellemzői:

 y 90 m2 alapterületű
 y 8 eszközből álló
 y tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom 
erősítő gyakorlatokra, fekvőtámasz gyakorlatok-
ra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető 
gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas
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BethlenyGáborypályázat
Önkormányzatunk ismét sikeresen pályázott a 
Bethlen Gábor alapkezelő Zrt.-hez ifjúsági táboroz-
tatásra. 
Elnyert összeg: 1.250.000yFt. 

Idén a Vajdaságban, Magyarcsernyén fognak fiatal-
jaink találkozni, erősítve azokat a baráti kapcsola-
tokat, amelyek a tavalyi és az azt megelőző hosszú 
évek alatt kialakultak. A táborozás időpontja előre-
láthatólag 2018. július 18-23.

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 
2018. április 8.

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig le-
het szavazni abban a szavazókörben, amelyben a 
választó szerepel a névjegyzékben. Ay szavazókö-
riy névjegyzékbey történőy felvételrőly ay választóky
2018.yfebruáry7-igytájékoztatástykaptakyayNemzetiy
VálasztásiyIrodától.y

Szavazni csak személyesen lehet, aki a lakcímétől tá-
vol tartózkodik, akkor az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel élhet szavazati jogával. Azyátjelent-
kezésty2018.yáprilisy6-ány(péntek)y16:00yóráigyle-
hetykérniyaywww.valasztas.hu oldalon, illetve levél-
ben vagy személyesen a helyi választási irodán, azaz 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban.
A választás napján külföldön tartózkodó választópol-
gár Magyarország nagykövetségein és főkonzulátu-
sán akkor szavazhat, ha a helyi jegyzőnél 2018. már-
cius 31-ig jelentkezik a külképviseleti névjegyzékbe.
Egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt moz-
gásában gátolt választópolgár meghatalmazottyút-
ján vagy levélben mozgóurna iránti kérelmet nyújt-
hat be legkésőbby2018.yáprilisy6-ány(péntek)y16:00y
óráigy szintény ay Bakonycsernyeiy Közösy Önkor-
mányzatiyHivatalban.

Vasárnap, azaz a szavazás napján, mozgóurna ké-
relmet pedig a szavazatszámláló bizottsághoz lehety
benyújtani.yNagyonyfontos,yhogyyakiykérteyaymoz-
góurnátyésyígyyfelkerültyaymozgóurnásokynévjegy-
zékébe,yhayaztynemyvontayvisszayáprilisy6-ig,yakkory
kizárólagymozgóurnávalyszavazhat!
Mit kell tartalmaznia a mozgóurna kérelemnek?

 y választópolgár nevét, születési nevét
 y születési helyét
 y anyja nevét
 y személyi azonosítóját

Hayvalamelyikyadatyhiányzikyaykérelmetyelykellyuta-
sítani,y ígyy kérjük,y hogyy sajáty érdekükbey errey fi-
gyeljenek!
Fontos továbbá, mint minden korábbi választás so-
rán, hogy ÉRVÉNYESy OKMÁNYOKKALy igazolják 

magukat a szavazókörben. Ha az okmány nem érvé-
nyes nem élhet a választó jogával.

Mivel igazolhatják magukat?
 y személyi igazolvány és lakcímkártya
 y ideiglenes személyazonosító igazolvány és lakcím-
kártya

 y vezetői engedély és lakcímkártya
 y útlevél és lakcímkártya.

AyKormányablakoky2018.yáprilisy6-tólyáprilisy8-igy
rendkívüliy nyitvay tartással,y reggely 7y órátóly estey
19yóráigyállnakyazyügyfelekyrendelkezéséreyyaysze-
mélyazonosítóyokmányokyigénylése,ycseréje,ypót-
lásayügyekben.

A szavazókörök címe és a hozzá tartozó utcák listája 
változatlan, azaz:

001yszavazókör:y
Bakonycsernye,yRákócziyúty37. (Általános Iskola)
Arany J., Deák F., Dózsa Gy., József A., Kert., 
Rákóczi u. 1-48 és 120-158-ig, Táncsics M., 
Fenyő utcák, Szabadságtelep és Dolosd

002yszavazókör:y
Bakonycsernye,yRákócziyúty78. (Művelődési Ház)
Akác, Bercsényi, Ifjúság, Kossuth, Kuruc, Nagygyón, 
Rákóczi út 49-119-ig

003yszavazókör:y
Bakonycsernye,yRózsayutcay67/A. (Óvoda)
Ady E., Erdősor, Petőfi S., Rózsa utcák, Béketelep, 
Bodó-tanya

AyHelyiyVálasztásiyIrodayelérhetősége:y
8056yBakonycsernye,yRákócziyu.y83.

Tel:y22/413-001

Fidrich Tamásné
Helyi Választási Iroda

vezetője
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Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017.
(OSAPy2419)

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kö-
telezőyadatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági 
adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. 
március 1-je és április 16-a között zajlanak.
Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, 
melyek gyümölcsös ültetvény területe eléri a 2500 
m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényeltek 
alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cse-
resznye, szilva, dió vagy bodza ültetvény után.
Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK 
Kft. megbízásában álló, igazolvánnyal ellátott kér-
dezőbiztosok végzik. 
Településünkön: MélykutiyTünde.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, vala-
mint az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény elő írásainak megfelelően történik.
A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről 
a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek ol-
dal nyújt tájékoztatást. A felvétel első összesített ered-
ményei 2018 végén várhatóak.

Fidrich Tamásné
jegyző

Előtető készül az 
általános iskolához

Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén döntött az 
általános iskola épületére előtető készítéséről. 
Visszatérő problémát kívánunk megoldani, hiszen 
a buszra váró diákok, pedagógusok rossz idő ese-
tén védtelenek voltak. 
Egyúttal a kerékpártároló fölé is tető kerül, így az 
ott elhelyezett kétkerekűek, és az iskola főbejára-
ta is védve lesz. A beruházás a tavasz folyamán 
várható. Későbbiekben, a meglévő korlátra tanu-
lók rajzaival fóliázott táblákat szeretnénk kihe-

lyezni. 
A terveket az „ezer 
szállal” Csernyéhez 
kötődő Jánosi János, 
építész-tervező készí-
tette.

HIRDETMÉNY
AZyÁLTALÁNOSyISKOLAIy

BEIRATKOZÁSRÓL
Értesítem a szülőket, törvényes képviselőket, hogy 
a 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai 
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018.yáprilisy12-ény(csütörtök)y8yórátóly19yóráig
2018.yáprilisy13-ány(pénteken)y8yórátóly19yóráig.

Tankötelesyazyaygyermek,yakiy2012.yaugusztusy31-
igyszületett. A tanköteles gyermeket a szülő/tör-
vényes képviselő KÖTELES a lakóhelye, ennek hiá-
nyában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy 
a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevé-
re kiállított személyiyazonosítótyésy lakcímety iga-
zolóy hatóságiy igazolványt, továbbá az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségy eléréséty tanúsítóy
igazolást, melyet az óvoda igazol.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a gyer-
meket az iskolába nem íratja be, szabálysértést kö-
vet el. 
A járási hivatal beiratkozási hirdetményének teljes 
szövege a www.bakonycsernye.hu honlapon, il-
letve a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáb-
láján olvasható. 
Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelezett napokon 
tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíra-
tási kötelezettségüknek.
       

Fidrich Tamásné
jegyző
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Iskolánk tanulói izgalomban vol-
tak a közelgő farsang miatt. Az 
osztályok folyamatosan gyako-
roltak a szépen feldíszített torna-
termünkben (köszönjük a segí-
tőknek a lelkes közreműködést). 
Színvonalas produkciókat láthat-
tunk. Igazi nagy összefogás volt, 
köszönjük a tombolához a ren-
geteg felajánlást, a szülők aktív 
munkáját. Hagymási Krisztának 
és tánccsoportjának a szuper 
produkciót, Nochta Bálintnak a 
remek zenéket, László Gyulának 
a feledhetetlen labdazsonglőrkö-
dését, Tóth Gyulának és Csilla 
néninek a játszóstermet, Simon-
né Albu Melindának, Diákön-
kormányzatunk vezetőjének a 
remek szervezést. Köszönet min-
denkinek, és reméljük ismét egy 
feledhetetlen programot tudtunk 
szervezni tanulóinknak és a jelen-
lévőknek!

A farsangunkon nálunk járt Lászlóy
Gyula, az a roppant szerény kö-
rülmények között élő, többszörös 
Guinness-rekorder, aki nemcsak 

BMX és freestyle foci trükkjeivel 
kápráztatott el bennünket, hanem 
szerénységével, szeretetével és 
alázatával is. Produkciójába be-
vonta a tanulókat és a szülőket. 
Ők is és a kollégák is nagy szere-
tettel fogadták, és sok adomány-
nyal segítették a fiatalembert. 
Gyula nevében is köszönjük a ren-
geteg adományt, és külön köszö-
net illeti  Bognárné Énekes  Tíme-
át és családját, akik nélkül ez az 
esemény nem valósulhatott volna 
meg. Kis közösségünk jelesre vizs-
gázott emberségből!

Legfontosabbyeredményeink
Nagyszerű eredményt értek el 7. 
osztályosok a megyei Bolyai ma-
tekversenyen (3. hely Boros Pat-
rik, Jutasi Joakim Joel, Fél Máté, 
Harmadás  Áron). 
Az István Király Általános Iskola 
angol nyelvi versenyén Fráter Zsolt 
első helye nagyszerű siker. Hatvani 
Melani és Kovács Helga képviselte 
intézményünket a járási szépkiejté-
si versenyen. Mindketten tovább-
jutottak, s kimagasló eredmé-
nyeket értek el megyei szinten. 
Helga első, Melani második he-
lyezést ért el. Domavári Hanna 
a járási próza- és mesemondó 
versenyen, Csókakőn a harma-
dik helyezett lett. Óriási elisme-
rés Szolga Bálintnak, aki bejutott 
a Diákparlamentbe. Székesfehér-
váron a játékos angol versenyen 
5. osztályos csapatunk (Kalincsák 

Kristóf, Nochta Bence, Szvitek 
Barnabás) remek szerepléssel a 2. 
helyet szerezték meg.  

Népdalénekeseink ismét kitettek 
magukért a területi népdalének-
lési versenyen, Fehérvárcsurgón. 
Bartha Menta: kiemelt aranyfo-
kozat, Domavári Hanna: aranyfo-
kozat, Bartha Jácint - Bárdi Bogi: 
ezüst, Hatvani Melani: bronzfoko-
zat a kategóriájukban.

Folyamatosan csodálhatjuk Mar-
ton Kristóf fantasztikus íjász ered-
ményeit, sajnos az iskolában első-
sorban a rendetlen magatartásával 
hívja fel magára a figyelmet.
Sportban is ügyeskedtek tanuló-
ink, Jónás Patrik lett a Móri KSC 
legjobb utánpótláskorú játékosa, 
kézilabda csapataink folyama-
tosan játszanak a gyermekbaj-
nokságban, U-14-es csapatunk 
Pázmándon torna győztes lett. A 
diákolimpián a körzetből 3 csa-
patunk biztos továbbjutó. Grund-
birkózásban lány csapatunk Bu-
dapesten az országos elődöntőn 
elért második helyével kiharcolta 
az országos döntőbe jutást, ahol 
az előkelő 10. helyet szerezték 
meg. A játékos sor- és váltóver-
senyen is eljutott csapatunk az 
országos elődöntőig, ami Szom-
bathelyen volt, és csapatunk re-
mekül helytállt. Kéziseink a kör-
zeti fordulókon – egy csapatunk 
kivételével – magabiztosan to-
vábbjutottak, és várjuk a megyei 
elődöntőt.

Bihari Róbert
intézményvezető

Farsang

Vártuk már a hosszú tél után a tavasz beköszöntét, 

a virágzó kerteket, a természet ébredését.

Kívánom, hogy mindenki számára legyen a húsvét 

a hittel teli megújulás ünnepe szeretteik és barátaik körében!

Turi Balázs 

polgármester
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Nemzeti ünnepünk – Emlékezés a márciusi hősökre
„A megemlékezés úgy válik igazi ünneppé, hogy le-
hetőségünk adódik honfitársainkkal együtt emlékez-
ni, közösen elgondolkodni azon, hogy milyen erkölcsi 
üzenete van a 48-as szabadságharcnak.”
Március 14-én Bakonycsernye is ünnepi műsorral 
emlékezett. A Művelődési Házban került megren-
dezésre az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeinek tiszteletére tartott ünnepség. 

A teltházas rendezvényen beszédet mondott Turi 
Balázs polgármester, az ünnepi műsorban közremű-
ködtek a bakonycsernyei általános iskola növendé-
kei, akik ismét megható előadással örvendeztették 
meg a közönséget. Ezt követően a hagyományos 
fáklyás felvonulás indult az emlékműhöz, ahol tele-
pülésünk elöljárói, civil szervezetei és intézményei 
elhelyezték az emlékezés koszorúit.

Programok, események a Bóbita óvodában

Intézményünkben az új év első 
két hónapja bővelkedett esemé-
nyekben, programokban. Január 
19-én délelőtt rendeztük meg a 
szokásos „Nagycsoportosok Tíz-
próbája” sportvetélkedőt a Ró-
zsa úti óvodaépületünk tornaszo-
bájában. Különböző mozgásos, 
ügyességi feladatokat kellett a 
gyermekeknek végezni. Közös 
bemelegítő zenés tornával kezd-
tük a napot, majd csapatokat al-
kotva végeztük a feladatokat 10 
helyszínen. Volt egyensúlyozás, 
célba dobás, jégkorongozás, bú-
jás, akadályfutás stb. A délelőttöt 
egy közös játékkal fejeztük be. A 
gyermekek nagyon ügyesek vol-
tak, kedvvel és örömmel mozog-
tak, játszottak. Emlékül mindenki 
egy Bóbitás aranyérmet kapott, 
melyet az óvó nénik készítettek.
Február 9-én hagyományainkhoz 
híven megrendezésre került a far-

sangi mulatság, melyre nagy izga-
lommal készültünk. Feldíszítettük 
a csoportszobákat, lampionokat 
hajtogattunk, lufit fújtunk, bohó-
cot készítettünk. Verseket, mon-
dókákat, táncokat tanultunk. Kí-
váncsian találgattuk, ki minek fog 
öltözni a bálon. Természetesen 
jelmez viselése nem volt kötele-
ző, de gyermekeink, sőt az óvoda 
dolgozói is szívesen bújtak egy-
egy ötletes álarc 
mögé. Találkoz-
hattunk herceg-
nőkkel, kalózok-
kal, tűzoltókkal és 
sok egyéb mas-
karával. A mulat-
ságot játékos ver-
senyekkel és az 
elmaradhatatlan 
tánccal tettük szí-
nesebbé. Ezen a 
napon is a legfon-

tosabb a játék és a közös élmény 
volt. A szülők finom süteménye-
ket sütöttek, üdítőt hoztak, ezzel 
is hozzájárulva rendezvényünk si-
keréhez. Köszönet érte! A jóked-
vű, hangulatos délelőtt gyorsan 
eltelt. Reméljük, sikerült egy felejt-
hetetlen napot szerezni gyerme-
keinknek! 

Gyuris Pálné 
óvodavezető
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Farsangoló Móka klub, farsangi táncházi forgatag 
a Művelődési Házban

2018. február 2-án délelőtt Kultúrházak Éjjel-Nappal 
„Helyben van a sokszínűség” programsorozat keretén 
belül fogadtuk a település 0-3 éves kisgyermekeket far-
sangi mulatságunkon. A Védőnőiy Szolgálat és Barthay
Melinda zenepedagógus által megvalósított programot 
a CsaládsegítőySzolgálat által ajándékozott játékok tet-
ték felejthetetlenné az apróságok számára. 
Délután a Művelődési Ház szervezésében folytatódott 
a rendezvénysorozat, melyen a közösségi színtér fa-
lai között tevékenykedő tánccsoportok nyílt óra kere-
tén belül mutatkoztak be először szülők, nagyszülők, 
érdeklődő közönségük előtt. A 2017. októberében ala-
kult nép- és moderntánc csoport mentora Hagymásiy
Kriszta, aki oroszlánrészt vállal a hagyományőrző, illet-
ve moderntánckör felkészítésében. Kriszta és a Hold-
viola Néptánccsoport vezetésével vidám, interaktív 
táncházi forgatagon vehettek részt vendégeink, mely-
ben jól megfért egymás mellett múlt és jelen. A kínálat-
ban szerepelt interaktív farsangi táncház, néprajzi totó, 
körtánc. Modern tánc bemutató során, meglepetésként 
színpadra álltak a Hang- Szín- Tér- Művészeti Iskola ba-
konycsernyei tagozatának régi növendékei (Hagymási 
Kriszta, Hagymási Judit, Molnár Ilona és Molnár Anita), 
akik előadásukkal elkápráztatták közönségünket. Az 
estet stílusosan farsangi fánk kínálással zártuk, melyet a 
Hagymási családnak köszönhetünk. Köszönjük az ön-
zetlen felajánlást, az áldozatos munkát, a finom ételt! 
Csodálatos napot zártunk, úgy gondolom, az országos 
felhívásnak eleget téve elmondhatjuk, Bakonycsernyén 
valóban Helyben van a sokszínűség!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Soron következő rendezvényeink:
 y Gróf Wass Albert erdélyi magyar íróról emléke-
zünk az iskolakönyvtárban.

 y Áprilisban a Költészet Napja kerül megrendezés-
re a Művelődési Ház nagytermében.

 y Ugyancsak áprilisban Tavaszi Folk Divatbemu-
tatót tervezünk szintén a nagyteremben, stílus 
tanácsadással, valamint viseletkultúra témában 
hallgathatjuk és tekinthetjük meg Lovász Márta 
divattervező munkáit.

Az előadások pontos időpontjai még szervezés alatt 
állnak, részletekért tájékozódni lehet személyesen, 

vagy telefonon a könyvtárosnál, a Művelődési Ház 
és Könyvtár üzenőfalán, vagy facebook oldalán, illet-
ve a kihelyezett plakátokon.
Várjuk az érdeklődést!
Általában a könyvtárba saját témájukban jól felké-
szült előadók érkeznek azzal a szándékkal, hogy 
tudásukat, munkáikat megoszthassák, bemutassák 
arra érdeklődő közönségnek, ezzel is gazdagítva a 
vidék kulturális életét. 
Szeretettel ajánlom a könyvtárat a művelődés 
színteréül!

Valásekné Kaszner Tímea
            könyvtáros    

A könyvtári szolgáltatás hírei
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Anyakönyvi hírek
A 2017. év végén és 2018. első negyedévében született, Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik neve:

Földesiné Szurek Viktória és 
Földesi Balázs gyermeke:

Földesi Soma

Hatvani Kinga és Hatvani Csaba gyermeke:
Hatvani Vivien

Fábik Zsuzsanna és Fábik Dávid gyermeke:
Fábik Levente

Szmetena Kitti és Balogh Gábor gyermeke:
Balogh Gábor

Sulák Ágnes Nóra és Laki Krisztián gyermeke:
Laki Flóra

Szabó Nikolett Judit és Stéger Gergő gyermeke:
Stéger Linett Elizabet

Skrabák Emília és Skrabák János gyermeke:
Skrabák Zsófia

Kis Alexandra és Pálfi Tamás gyermeke:
Pálfi Kristóf

Gratulálunkyaycsaládoknak!
Az önkormányzat képviselő-testülete továbbra 
is biztosítja minden család számára az egyszeri 

40.000 Ft-os anyasági támogatást.
2017. márciusától egy Bakonycsernye címerével 

ellátott törölközőt is adományozunk 
minden újszülött számára.

Ay2018.yáprilisy1.yutányszületettygyermekeky
családjayrészéreynyújtottyanyaságiytámogatásy

mértékey50.000yFt.

Bortermelők megmérettetése
Immáron 14. alkalommal került 
megrendezésre a bakonycser-
nyei evangélikus gyülekezet szer-
vezésében a borverseny.
BorosyLajosyezerfürtűyboraykap-
tayaylegmagasabbymi-
nősítést. 
Mivel ez a bor nem 
Bakonycsernyén ter-
melt szőlőből készült, 
ezért a nálánál csak 
két tized pontszám-
mal „rosszabb” Cuvéey
lett a falu bora. Terme-
lőjeyDénesyLászló. 
A falu vörösbora Váriy
JánosyOtellója lett. 
A szakmai zsűri tagjai 
Varga Máté, Smidéli-
usz Zoltán és Veress 

István voltak. Elégedetten nyilat-
koztak a 14 év óta elért fejlődésről. 
A környék jó bortermő vidékének 
minden kétséget kizáróan Bakony-
csernye lett a vezetője. 

A mezőnyben rengetegen ér-
tek el ezüst minősítést. Nem volt 
olyan rosszul kezelt bor, amelyi-
ket ki kellet volna zárni a verseny-
ből. 

Az arany és ezüst 
fokozatot elért bo-
rokat egészen nyu-
godtan meg lehet-
ne méretni országos 
borversenyeken is. 

Gratulálunk a gazdák-
nak, köszönjük hogy 
évről évre együtt ta-
nulnak velünk.

Szarka István 
evangélikus esperes


