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AZ ÁLMOK MEGVALÓSÍTÓI 

„Mi, csernyeiek, szeretünk ál-
modni, majd azokat meg is való-
sítani.”

Fogalmazott elcsukló hangon 
Varga Jenő, a Bakonycsernyei Bá-
nyász Sport Egyesület elnöke az 
ünnepélyes avatón, és valóban, 
egy újabb fontos beruházás való-
sult meg az egyesület koordinálá-
sával, a csernyei emberek össze-
fogásával. 

Egy átadón már minden olyan 
egyszerűnek, magától értetődő-
nek tűnik. Gyönyörű pálya, a hi-
bátlan műfű, az azt körbevevő 
szponzorok emblémáival feldíszí-
tett palánk és a térkö-
ves járda, a labdafogó 
háló, a mértani pon-
tossággal beállított 
kapuk, majd pedig az 
első gólokat lövő lel-
kes gyermekek. Kör-
ben pedig a szülők, 
edzők adják a hasz-
nosnak vélt tanácso-
kat, megtapasztalva 
az érzést, hogy meny-
nyivel nehezebb a 
pálya széléről figyelni 
az eseményeket, mint 
bent izzadva kergetni 
a labdát.

Ha azonban egy kicsit a szín-
falak mögé tekintünk, akkor va-
lóban megérthetjük az egyesü-
let elnökének elcsukló hangját, 
hiszen rájövünk, hogy ismét egy 
nagyszerű dolog jött létre falunk-
ban, bizony nem kis munka árán.  

Nekem, akinek nagyobb lehető-
ségem van az átlagosnál is jobban 
belelátni dolgokba, látom, hogy 
megint (nem először, és bizonyo-
san nem utoljára) mennyit dol-
goztak  az emberek, azok, akik 
hittek abban, hogy ismét valami 
nagyszerű dolgot hozhatnak létre. 
Kezdve ott, hogy megtervezték a 
pályázatot minden apró részletet 
figyelembe véve, mondhatni az 
utolsó csavarig. Ezután megtalálni 
a legmegfelelőbb helyet a pályá-
nak, és drukkolni azért, hogy a pá-
lyázatot támogassák.

Az MLSZ-hez benyúj-

tott anyag lehetőséget biztosított, 
hogy 15 millió forint értékben 
vállalkozások nyereségadóját 
összegyűjtse az egyesület. Már 
ez sem  ígérkezett  könnyű fel-
adatnak, hiszen olyan nagyvál-
lalatokat kellett megkeresni, me-

lyek rendelkeztek ilyen mértékű 
“profittal”, és meggyőzhetőek 
voltak, hogy érdemes Csernyére 
fizetni adójuk ezen részét.  Aztán 
a több mint 6 millió önrészt is elő 
kellett teremteni, amibe az ön-
kormányzat, és más szponzorok 
nyújtottak segítséget. Az így ka-
pott összeg még mindig nem lett 
volna elég, és több munkafázis-
nál bizony szükség volt társadal-
mi munkára. De ezen sem akad-
tunk el, hiszen mindig minden 
szükséges helyzetnél meg volt a 

segítő kéz, de inkább 
kezek. Az ezen a nyá-
ron tapasztalható rek-
kenő hőség ellenére, 
ha kellett betonozni, 
ha kellett oszlopokat 
állítani, ha kellett hálót 
felrakni, jöttek az em-
berek segíteni, akik-
nek hálás köszönettel 
tartozunk. Ha valaki, 
akkor ők voltak az ál-
mok igazi megvalósí-
tói a szponzorokkal, 
egyesületi, képvise-
lő-testületi tagokkal 
egyetemben. De nem 
mehetünk el szó nél-
kül a legnagyobbat 

álmodó, és azért a legtöbbet te-
vő személy megemlítése mellett: 
Köszönjük, Jenő bácsi!

Meggyőződésem, hogy az ilyen 
létesítményeknek óriási szerepük 
van a gyermekek egészséges fel-
nőtté válásában, a felnőtteknél 
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A falunapi rendezvény ré-
szeként avatták fel az új 
műfüves labdarúgópályát. 
A helyi és a környékbeli fi-
atalok tornájával került hi-
vatalosan is átadásra a lé-
tesítmény.
Az ünnepélyes esemé-
nyen beszédet mondott 
Turi Balázs polgármester, 
Dr. Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, Schneider Béla, a 
Fejér Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöke, valamint Var-
ga Jenő, a Bakonycsernyei Bá-

nyász SE elnöke.
A 15 milliós keretre a sportegyesü-
let pályázott, a hiányzó összeget 

szponzorok adták össze.
Az egyesület újabb pályá-
zatot nyújtott be a pálya 
világítására, amelyet vár-
hatóan 2019 tavaszán va-
lósítanak meg 6 millió fo-
rintból, 30 % önrésszel.
Ezzel a létesítménnyel ja-
vulnak az utánpótlás-ne-
velés edzési körülményei.
A pályát a falu lakossága is 
használhatja, ennek a fel-
tételeiről a sport egyesü-
letnél kell érdeklődni.

-szerk-

pedig annak megőrzésében. A 
mai világban, amikor valóban 
rettentően nehéz kicsalogatni a 
szabadba a gyermekeket, hiszen 
bekapcsolva a telefonokat, szá-
mítógépet egy gombnyomásra 
már a szobában is elérhetőnek 
tűnik minden. 

Azonban, úgy gondolom, hogy 
igenis nem a FIFA 18 - vagy ahhoz 
hasonló számítógépes játékokon 
keresztül kell egy-egy meccset, 
bajnokságot megnyerni, hanem 

a valóságban megizzadva, meg-
küzdve az ellenfelekkel, hiszen 
így fizikálisan és mentálisan is 
sokkal erősebbeké válunk. Sze-
rintem, akkor haladunk helyes 
irányba, ha minél több hasonló 
létesítmény jön létre. Itt említe-
ném meg, hogy a közeljövőben 
ugyancsak a sportpályánkon 
megépül a sportpark (kondipark), 
amire sikeresen pályázott az ön-
kormányzat, és ami minden kor-
osztály számára elérhető lesz, 

ingyenes használattal. Igazi sza-
badidő-centrummá válik a te-
rület, mely jelen állapotában is 
egyik ékköve településünknek, a 
maga és azt körülvevő természe-
ti szépségével, és az utóbbi idő-
ben megvalósuló fejlesztésekkel 
egyetemben.

Gyerekek, innentől tiétek a pálya!

Turi Balázs
polgármester

Műfüves pályaátadó - utánpótlás tornával

Megvalósult a belterületi vízrendezés 
újabb üteme

Önkormányzatunk immáron ne-
gyedik sikeres belterületi vízren-
dezéses beruházását hajtotta 
végre. Ezt megelőzően a telepü-
lésközpontnál, a Dózsa György 
utcánál, a Deák Ferenc utcánál, 
Kossuth utcánál, valamint a Pe-
tőfi utcánál végeztünk hasonló 
fejlesztéseket. Az Akác utcai pro-
jekt még a tavalyi évben indult, és 
június hónapra jelentette készre a 
vállalkozó. A pályázat keretében 
az Akác utcában több mint 1800 
méter hosszú árok készült és 624 

méteren a járdát is helyreállították, 
valamint kapubejárókat állítottak 
helyre. Építettek továbbá 93 méter 
hosszban egy három méter széles, 

vápás utat is, ami szintén levezeti 
a hegyről a vizet. A beruházásba 
bruttó 136 millió forint „épült be”. 
Ezt az összeget - az utca egyik 
szakaszának leaszfaltozása céljá-
ból – további nyolcmillióval tol-
dotta meg az önkormányzat.
A beruházás átadó ünnepségét 
2018. június 28-án tartották, ahol 
Turi Balázs polgármester mellett 
Törő Gábor országgyűlési képvi-
selő és Dr. Molnár Krisztián a me-
gyei közgyűlés elnöke is beszédet 
mondott.
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Rózsa utcai óvodaépület felújítása
A Rózsa utcai óvodaépület felújí-
tásával kapcsolatos munkálatok a 
végéhez közelednek. A fejlesztés 
magában foglalta a homlokzat szi-
getelését, külső nyílászárók cseré-
jét, akadálymentesített bejárat ki-
alakítását, csoportszobák, mosdó 
helyiségek, gazdasági iroda, köz-
lekedő felújítását valamint egyéb 
berendezési tárgyak, játékok be-
szerzését és kültéri játszótér kiala-
kítását. Az épületben kap helyet a 

mini bölcsődei csoport is, melybe 
- az új „többcélú óvoda-bölcső-
de” intézményi formában - már 
hat hónapos kortól van lehetőség a 
bölcsődei ellátás igénybevételére.
 A mini bölcsőde előreláthatólag 
2018. október 01-től várja a kis-
gyermekeket, melyben 7-8 gyer-
mek elhelyezése biztosított. 
A beruházás 34 996 742 Ft önerő-
ből és 14 500 000 Ft önkormány-
zati önrészből valósult meg.

KMB iroda 
kialakítása

A nemrégiben teljes körűen 
felújított Szociális Alapszolgálat 
épületében kap helyet a helyi 

körzeti megbízott irodája. 
Ignéczi Róbert minden hónap 
második szerdáján 8-10 óra 

között áll a lakosság 
rendelkezésére. Elérhető a 

06/20/381-5496-os 
telefonszámon.

Bakonycsernyén több évtizedes probléma, hogy a kü-
lönböző autóbusz-közlekedési vállalatok rendszeresen 
a településen parkoltatják a járműveiket. Olykor 10-12 
busz is a községben éjszakázik, és a napközbeni kiállá-
sok alkalmával is a falu utcáit használják. Ezt a régi prob-
lémát sikerült most az önkormányzatnak orvosolni.
A lakók nyugalma érdekében buszparkolót építtetett 
az általános iskola mögött. Ez a település központi ré-
szén van, mégis távol a lakóházaktól. A parkoló első üte-
me elkészült, már legalább hat jármű várakozhat itt. A 
befejezés – a tervek szerint – jövő őszre várható. Az ön-
kormányzat eddig mintegy kétmilliót költött saját erőből 
a parkolóra, melynek használatáért bérleti díjat fizetnek 
a későbbiekben a buszos cégek.

Autóbuszparkoló kialakítása

Már több fórumon hirdettük, il-
letve közmeghallgatást is szer-
veztünk Bakonycsernye Telepü-
lési Kézikönyve (TAK) és a hozzá 
kapcsolódó településkép védel-
mi önkormányzati rendeletünk 
megalkotásáról, melyek 2018. 
január 1-vel léptek hatályába.
Ezen dokumentumok kötelezett-
ségeket és ajánlásokat tartalmaz-
nak az építkezők, épület felújítók 
számára. Azért, hogy ügyfeleink 
el tudjanak igazodni ezekben az 
ajánlásokban és kötelezettségek-
ben, új szolgáltatásként az önkor-
mányzat főépítészi szerződést 
kötött Jánosi János építésszel, 
aki – a településen a családi-ház 

építés színvonalának emelése ér-
dekében – tervezői előzetes kon-
zultációkkal részt vesz a tervezési 
és engedélyezési előkészítő mun-
kákban, adott esetben – külön 
díjazással – konkrét tervezéssel 
is segíti az épített környezet szín-
vonalának emelését.
Fontos kiemelnünk, hogy nem 
veszi át az építésügyi hatóság 
szerepét, konkrét építési ügyek-
kel továbbra is a Móri Polgármes-
teri Hivatal építésügyi hatóságát 
kell megkeresni, viszont a TAK és 
a helyi rendeletünk értelmezésé-
ben nagy segítséget tud nyújtani 
lakosaink részére.
Fogadó órája havonta egyszer, 

minden hónap utolsó hétfőjén 
13-16 óráig előzetes bejelentke-
zés alapján.
Bejelentkezni a Közös Önkor-
mányzati Hivatal 22/413-001-es 
telefonszámon lehet.

Főépítész Bakonycsernyén
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Bővült 
a hivatal parkolója

 Az utóbbi években már szűkösnek bizonyult a par-
kolási lehetőség, ezt próbálta orvosolni a képvise-
lő-testület a murvás rész kialakításával. Az önkor-
mányzat épülete melletti területen így legalább 20 
gépjármű parkolása megoldott, megkönnyítve ezzel 
az ügyintézést a hivatalba és a védőnői rendelőbe 
érkezőknek.

Egy család - egy fa - legyen Önöknek is saját fájuk!
Helyszín: 
A Túra sörözőtől Kisgyón irányába

Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testületi 
döntése alapján az idei évben a fá-
sítási program harmadik ütemének 
megvalósítására kerül sor, Kisgyóni 
fasor elnevezéssel.
Jelképes összegért, 2500 Ft/db 
áron az első 50 jelentkező „örök-
be fogadhat” díszkörte csemetéket. 
A jelentkezésben előnyt élveznek 
azok, akik az előző két fasor ültetés-

kor nem jutottak fához. 
Október 13-án (szombaton) közös 
faültetés keretében mindenki saját 
kezűleg ültetheti el a növényeket. 
Névre szóló emléktáblával köszön-
jük meg az aktivitást!
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, 
hogy az örökbefogadott növény 
gondozása mindenkinek saját köte-
lessége.
A hivatalban Göndöcs Edinánál le-
het személyesen feliratkozni, jelent-
kezni!

-szerk-

FELHÍVÁS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a köz-
ség lakossága részére elektronikai hulladékgyűjtési 
akciót szervez.

A gyűjtés helye: 
Bakonycsernye Sportpálya

A gyűjtés időpontja: 
2018. 09. 23. (vasárnap) 14.00 órától 18.00 óráig, 

valamint 
2018.09.24. (hétfő) 07.00 órától 09.00 óráig

A gyűjtőhelyen díjmentesen leadhatók 
a háztartásokból kikerülő elektro-
mos berendezések.

Elektromos hulladékként leadha-
tó eszközök lehetnek:

• Nagyméretű háztartási beren-
dezések (mosógép, hűtőszek-
rény…)

 • Kis méretű háztartási berendezések (porszívó, 
gyorsforraló, konyhai robotgép…)

 • IT és telekommunikációs berendezések, (számí-
tógép, nyomtató, mobiltelefon…)

 • Szórakoztató elektronikai berendezések (rádió, 
TV, HiFi torony…)

Felhívjuk a figyelmet a meghirdetett időpontok 
pontos betartására, valamint hogy szétbon-

tott, hiányos állapotú készülékeket nem 
áll módunkban átvenni!

További információ kérhető 
az önkormányzat 
06/22/413-001-es 

telefonszámán, vagy a 
pm.bakonycsernye@morterseg.hu 

e-mail címen.



5

Képviselő-testületünk döntésének meg-
felelően az Ady utcai közparkban 
streetball palánk kerül kihelyezésre. 
A 25 m2-es beton talapzatra felszerelt 
palánk mellé utcai bútorok is kerülnek. 
Pihenőpad és szemetes is lesz a kényel-

mes ott tartózkodás érdekében. Ezzel el-
sősorban a gyermekeknek szeretnénk 
kedveskedni, de természetesen min-
denki díjmentesen igénybe veheti az új 
játékszert.

-szerk-

Streetball palánk épül az Ady utcai közparkban

Bethlen Gábor pályázat – Határtalan barátság tábor
Önkormányzatunk sikeres Beth-
len Gábor pályázatának köszönhe-
tően 2018.07.18-tól 2018.07.23-ig 
a testvértelepülé-
sek - a vajdasági Ma-
gyarcsernye, az er-
délyi Dózsa György 
község és Bakony-
csernye - diákjainak 
találkozóját valósí-
totta meg. 
Ez fedezte a há-
rom településről 
résztvevők szállásának, étkezé-
sének, kirándulásnak költségeit. 
Az utaztatás költségeit – szülői 
hozzájárulás megfizetése mellett 
– mindhárom önkormányzat sa-
ját költségvetéséből biztosította, 
kiegészítve a diákok fellépési ru-
háinak bérlési díjával.

Ezáltal 16 csernyei általános is-
kolás gyermek kirándulhatott a 
Vajdaságba.

A táborozás célja a testvértelepü-
lési-kapcsolatok ápolása, elmélyí-
tése, a községek alaposabb meg-
ismerése. 
Kirándulásokat, strandolást, tánc-
házat, közös éneklést és kézmű-
ves foglalkozásokat is szerveztek 
a fiataloknak. 

A diákok hagyo-
mányőrző nép-
tánc csoport tag-
jaiból álltak, ezért 
előadással örven-
deztették meg a 
magyarcsernyei fa-
lunap résztvevőit. 
Ezzel a jó hangula-
tú rendezvénnyel 
zárult a program-
sorozat.

Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok
Három éve alkotta meg az önkormányzat azt a he-
lyi rendeletet, ami lehetőséget biztosít a díjazásra.
Az ünnepélyes falunapi megnyitón adták át azok-
nak a bakonycsernyei középiskolás diákoknak – a 
pénzjutalommal is járó – elismerő oklevelet, akik 
az elmúlt tanévben kiemelkedően jó tanulmányi 
eredményt értek el. 
Az idén hét diákot jutalmazhattak, név szerint Lo-
vasi Gergőt, Szakasits Lili Reginát, Kertai József 
Károlyt, Szakács István Bencét, Valásek Jázmint, 
Lenchés Katalint, valamint Buda Tímeát. Minden 
diák a 4.7 -es átlag felett teljesített, Tímeának kitű-
nő lett a bizonyítványa. 
Mindegyikőjüknek szívből gratulálunk!
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Balatoni nyár
Bakonycsernye Nagyközség Önkor-
mányzatának Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálata az idei évben is 
több napos nyári táborozást szer-
vezett 8 gyermek részére Balaton-
szepezdre. 
A gyermekek a táborozás során a 
balatoni fürdőzés mellett élmény-
dús színes programokban vehet-
tek részt. 
Egy hajókirándulás során Siófokon, 
a belváros szívében a 45 méter 
magas víztoronyból a nyitott kilátó 
rész mellett egy forgó kilátótérből 
egy helyben ülve is megtekinthet-
ték a város teljes körpanorámáját. 
A kézműves foglalkozás kereté-

ben vitorlás hajókat készíthettek, 
melyeket üvegfestékkel díszítet-
tek, majd a színes flotta kavalkádot 
nagy örömmel engedték a Balaton 
vízére. A programból a balatoni 
lángos és fagylaltozás sem marad-
hatott el. A táborozásnak ez évben 
is elengedhetetlen fénypontja volt 
az esti tábortűz, ahol a gyermekek  
szalonnasütés mellett oszthatták 
meg egymással az élményeiket. 
A program megvalósulásával ez 
évben is lehető vált, hogy több, 
szerényebb körülmények között 
élő gyermek is elmondhassa, „én 
is voltam nyaralni!” továbbá, a gaz-
dag élményekből hosszútávon ér-

zelmi töltést 
nyerjenek.
A tábor meg-
valósulásáért sze-
retnénk köszönetet mondani a 
Bakonycsernye, Balinka és Nagy-
veleg Község Önkormányzatának, 
a Bakonycsernye Iskolásokért Ala-
pítványnak az ingyenes szállás és a 
napi ízletes háromszori díjmentes 
étkeztetés biztosításáért, és a Ba-
konycsernyei Evangélikus Egyház-
községnek az utazásban történő 
segítségnyújtásáért. 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat

A Bakonycsernyei 
Könyvtári Információs és 

Közösségi Hely hírei

A könyvtár szeretettel várja az 
őszi-téli időszakban is a szokott 
nyitvatartási időben olvasóit, lá-
togatóit! 
Kedvenc olvasmányaik mellett 
friss kulturális programok közül 
válogathatnak!
Előreláthatóan egy szép kiállítás 

alkalmával, történelmi családok 
nyomába eredve a magyar vise-
letkultúra fejlődésébe tekinthe-
tünk bele. 
Az Országos Könyvtári Napok 
változatos témákban, színesen, 
élményszerűen, fogyaszthatóan 
igyekszik feltálalni a kultúrát az 
arra érdeklődőknek. Az alkalma-
kon különösen számítok az aktív 
könyvtárhasználók látogatására!
Felhívom kedves olvasóim tisz-
telt figyelmét a kölcsönzött doku-

mentumok védelmére, és a lejá-
rati idő pontos betartására! 
A könyv érték, fontos a példá-
nyok maradéktalan visszaszolgál-
tatása!
Szívesen ajánlom legújabb si-
kerkönyveinket, folyóiratainkat, 
középiskolai tankönyveinket! A 
főbejáratnál kihelyezett selejt pél-
dányok tetszés szerint elvihetők!

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

MóKaland Nyári Játszóház a Művelődési Házban
Első napunk ismerkedés-
sel indult, mivel sok új, el-
ső játszóházas gyermeket 
fogadhattunk. Új design, új 
külső, játszóházi lógónk és 
egyenpólónk is újdonság-
nak számít. Ismét vendé-
günk volt Persoczki Gábor 
jógaoktató, akivel vidám egy 
órát töltöttünk a szabadban, 
gyermekjóga keretén belül 
mozgattuk át izmainkat. Majd csa-
patokba verődtünk, elkészültek a 
csapatzászlók és a csapatindulók. 
Szorgos munka folyt MóKaLand 
Játszóházban. Felöltöttük pó-

lóinkat, elkészítettük a kirándu-
láshoz nélkülözhetetlen hátizsá-
kocskáinkat!:) Mindenki saját 
ízlése, elképzelése szerint dol-
gozott, serényen tevékenyked-
tek az apró kezecskék. A nap vé-

gére csodálatos alkotások 
születtek. Végre elkészült 
játszóházi zászlónk is, me-
lyen minden MóKaLandi 
lakos kezenyoma látható!:) 
Hol, máshol?! “koronázhat-
tuk” volna meg játszóházi 
napjainkat, mint Magyar-
ország királyainak koroná-
zó városában, - csodálatos 
megyeszékhelyünk - Szé-

kesfehérvár ódon falai között. 
MóKaLand lakocskái nem szűköl-
ködtek ismeretanyagban, móká-
ban, kacagásban, élményekben. 
Gyalogszerrel, majd városnéző 
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Idén is kiemelkedően magas érdeklődés 
mellett került megrendezésre a bakony-
csernyei falunapok. Az ünnepélyes meg-
nyitót a Művelődési házban tartották. Turi 
Balázs polgármester beszéde után helyi 
művészeti csoportok – a Bányász asszony-
kórus, a szlovák hagyományőrzők énekka-
ra, illetve a művelődési ház modern tánc 
csoportja is felléptek, majd Abba slágerek 
csendültek fel az Abbasolut zenekar előa-
dásában. A teltházas rendezvény jó ala-
pokat adott a további programokhoz. Itt 
nyújtották át a települési kitüntetéseket is.
 Az idei évben először került megrendezésre a „Cser-
nyefeszt futás”, melyet a kedvezőtlen időjárási feltéte-
lek ellenére a reméltnél is nagyobb érdeklődés kísért. 
Közel ötven induló mérettette meg magát két távon. 
Szeretnénk, ha ez a program a jövő-
ben is a Falunapi rendezvény részét 
képezné, hagyománnyá válna.
Átadták a műfüves labdarúgópályát, 
melyet a gyerekek barátságos mér-
kőzésekkel rögtön birtokba is vettek.
A három napos programsorozat ré-
szeként fellépett számtalan könny-
űzenei formáció, minden nap telje-
sen megtöltve a nagyszínpad előtti 
területet.
A falu apraja-nagyja együtt szórako-
zott, a változatos programok idevon-
zották az érdeklődőket a környező 
településekről is. A Csernyefeszt 
nemcsak településünkön, hanem a 
térségben is fogalommá vált. 
Köszönet illet mindenkit, aki részese 
volt a három napnak. Polgárőrök-

nek, rendőröknek, a mentőszolgálatnak, a programo-
kért felelős vállalkozónak, képviselő-testületnek és az 
önkéntes segítőknek, de azoknak is, akik aktív részt-
vevőként,lelkes közönségként vettek részt az esemé-
nyekben.

vonatos idegenvezetéssel ismer-
kedtünk a város történetével, ne-
vezetességeivel. Utazásunkat a 
XXI. század elvárásainak megfe-
lelően kialakított, történelmi Koro-
nás Parkban zártuk. Csodás napot 
töltöttünk együtt, csodás gyere-
kekkel, csodás programokkal.
Pénteken zárta kapuit MóKa-
Land játszóháza. Zárónapunk 
az önfeledt játék keretében telt. 
Buborékpartiztunk, ügyessé-
gi sorversenyeken szerezhettük 

meg csapatainknak a még hiány-
zó értékes pontokat. Csillámtet-
koztunk, néptánc táncház kere-
tén belül hagyományt őriztünk, 
egyet-kettőt perdültünk! A nap és 
egyben a hét végén mérleget ké-
szítettünk, a gyerekektől kiváló ér-
tékelést nyertünk!:) Mindenki na-
gyon jól érezte magát MóKaLand 
“szigetén”, új barátságok köttet-
tek, sok-sok szép emlék vésődött 
be a kicsi szívekbe.
Köszönjük Nektek gyermekek, 

ezt a békésen, jó hangulatban el-
töltött hetet!
Nagyon nagy köszönet Koltai Va-
léria, Turják Barbara, Hagymási 
Kriszta és Havasi Klaudia önzetlen 
segítségéért, mivel nélkülük ez a 
remek hét nem jöhetett volna lét-
re!! Immár van saját lógónk és pó-
lónk, ennyi újat hozott számunkra 
2018.:)

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Csernyefeszt 2018
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Anyakönyvi hírek
A 2018 harmadik negyedévében született, Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik neve, 

akik hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez:

Szolnoki Szabina és Szalai Gábor gyermeke:
Szalai Benedek

Berze Melinda és Berze Attila István gyermeke:
Berze Zalán

Soproni Barbara és Valasek Tibor gyermeke:
Valasek Zsófia

Németh Edina és Molnár Csaba gyermeke:
Molnár Csaba József

Szabó Anikó és Steiner Márton gyermeke:
Steiner Hanna Kira

Frey Szabina és Szkok Róbert Lajos gyermeke:
Szkok Noémi

Gratulálunk a családoknak!
Az önkormányzat képviselő-testülete továbbra is biztosítja 
minden család számára az egyszeri 50.000 Ft-os anyasági 
támogatást. 2017 márciusától egy Bakonycsernye címerével 

ellátott törölközőt is adományozunk minden újszülött számára.

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal - Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Telefon: 22/413-001

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-16:00Szerda: 8:00-16:00Péntek: 8:00-12:00

MEGHÍVÓ
TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt és családját a Bakonycsernye Beltéri 
Vízrendezés IV. ütem, Akác utca térsége beruházás alkalmából rendezett szemléletformáló rendezvényünkre.

Helyszín: Művelődési Ház (Bakonycsernye, Rákóczi út 78.)

Időpont: 2018.09.10.

PROGRAM:

17:00 - 17:10 PROJEKTISMERTETŐ Turi Balázs polgármester
17:10 - 17:15 KÖSZÖNTŐ Törő Gábor országgyűlési képviselő
17:15 - 17:35 SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁS a talajmegtartásról 
                           Grüll helga agrármérnök
17:35 - 17:55 SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁS 
                           Az éghajlatváltozás szerepe - az OMSZ munkatársa
18:00 -  ÁLLÓFOGADÁS

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Turi Balázs
Bakonycsernye Nagyközség polgármestere


