
2018. október 28-án, az evan-
gélikus templomban, az istentisz-
telet végén, méltó ünnepség ke-
retében, nagyon sok érdeklődő 
előtt került átadásra településünk 
legmagasabb kitüntetése. A kitün-
tetettek mit sem sejtettek, min-
den a szokásos mederben zajlott 
egészen az istentisztelet befeje-
zéséig. Először Csernyin Sándor, 
a gyülekezet felügyelője emelke-
dett szólásra, aki felelevenítette az 
ünnepeltek egyházi vonatkozású 
életpályáját, majd átnyújtotta a kö-
zösség ajándékát.

Ezt követően Turi Balázs polgár-
mester úr tolmácsolásában meg-
hallgathattuk a Szarka házaspár 
a település egészére gyakorolt 
munkásságát:

„...Már ideérkezésük után nem 
sokkal, óriási feladatot a nyakuk-
ba véve, önkéntes elhatározásból 
megalapították az egyházi óvodát 
településünkön, melyet az akkori 
önkormányzat is teljes mellszéles-
séggel támogatott, hiszen a hatá-
rozatlan időre szóló szerződéssel 
biztosította a tulajdonában lévő 
épület használatát.  Igen, itt már 
látszódott, hogy ők nem eléged-
nek meg a készen kapott dolgok-
kal, hanem szeretnének többet és 
magas színvonalon adni.

A település iskolájában is szere-
pet vállaltak. Hittan alkalmakon 
túl tavaszonként a nagyobb di-
ákoknak számtalan alkalommal 
szerveztek evangélikus táborokat. 
Nagyszerű otthont biztosítanak 

az iskolai karácsonyi koncertek-
nek a templom épületében, és az 
Adventi gyertyagyújtásnál is szol-
gálatot nyújtanak a legnagyobb 
oktatási intézményünkben.

 A falu egésze részesülhetett 
azokból az alkalmakból, amit a 
termelői piac, a változatos témák-
ban tartott különféle előadások, 
estek, vagy akár a települési bor-
versenyek nyújtottak.

Az Örömhír Kórus is az ő  kezde-
ményezésükre jött létre, ami nem-
csak az egyházi rendezvényeken 
biztosítanak színvonalas  műsort, 
hanem számos önkormányzati 
megemlékezésen is.

Bár nem ők kezdték el, de lelkes 
folytatói a gyülekezet finn kapcso-
latainak, ami  nemcsak települési, 
hanem régiós szintű, és ha már a 

nemzetközi kapcsolatnál mara-
dunk, ne feledkezzünk meg az 
óvoda bajor kapcsolatairól sem.

A nyugdíjas klubokat is gyakran 
látogatják, szolgálatukkal nagyon 
sok rászorulónak segítenek.

 Az egyházhoz köthető ingatla-
nokon itt is láthatjuk a kezük nyo-
mát, hiszen sikeres pályázatok 
segítségével megszépülhetett, és 
közben energiatakarékossá is vált 
a templom, az óvoda épülete, tár-
sadalmi munkában a gyülekezeti 
terem is.

 Tudjuk, hogy ők ezzel nem érik 
be, további megvalósulásra váró 
terveket, álmokat szövögetnek, 
hogyan lehetne még szebbé tenni 
a csernyei mindennapokat.

A hosszú évekig aktívan mű-
ködő Együtt Bakonycsernyéért 
Egyesületben mind a ketten részt 
vállaltak, lelkész asszony pedig el-
nökségi tagként is aktív szereplője 
volt. A helyi emberekkel együtt ül-
tették a virágokat, szépítették tele-
pülésünk közterületeit.

 Itt vannak a csernyei hétközna-
pokban is, közöttünk élnek, bár-
hol bármikor összefuthatunk velük 
futballpálya mellett, boltokban, 
fodrászatban,  a szőlőhegyen, szó-
val ott ahol a csernyei átlagember 
is megfordul.

Három szép gyermekük is aktí-
van bekapcsolódik a helyiek éle-
tébe, ezáltal is gazdagítva közös-
ségünket.

Esperes úr hivatalos minőség-
ben választott tagként is részt vesz 
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a község életének alakításában. 
Egy cikluson keresztül az Okta-
tási és Kulturális Bizottság tagja, 
majd immáron 8 éve települé-
si képviselő, ahová mindig nagy 
többséggel választják meg a he-
lyi lakosok.

Turi Balázs polgármester a kö-
vetkező szavakkal zárta beszédét:

„Bakonycsernye több mint há-
romezer ember lakóhelye, ám ah-
hoz, hogy Csernye az itt élők ott-
hona is legyen, érzések, élmények 
és közösségek kellenek a magány-
nyal szemben. Többek között ezt 
teremti meg az a munka, amit ti 
végeztek itt a Dózsa György út 1. 
szám alatti templomban, immá-
ron két évtizede.  

 Amit a munkátokból tanulha-
tunk:

 Ha ott állunk teljes akaratunk-
kal, hitünkkel, életünkkel a mö-
gött, amit teszünk, amit csinálunk, 
ami a munkánk, ami a szenvedé-
lyünk, akkor abból hiteles alkotás 

lesz, akkor az megragadja a körü-
löttünk élőket, akkor annak hatása 
lesz a világra, akkor annak hatása 
lesz a településünkre, melyben 
élünk. Az életnek csak az önfelál-
dozó munka, a szolgálat adhat ér-
telmet. Azaz többet kell tennünk 
a világért, a településünkért, mint 
amennyit a világunk, a világ, az te-
lepülésünk tesz értünk. 

Továbbá azt, hogy a kiteljese-
dett emberi élethez szükség van 
segítő társra, úgy gondolom ti 
mindig számíthattatok egymás-
ra.   Hiszem azt, hogy Éva ebben 
a szolgálatban nemcsak feleség, 
hanem szolgatárs, valóságos társ 
a szolgálatban. A család úgy élte 
meg a mindennapjait, hogy Krisz-
tusért mindent megtettek ebben 
a gyülekezetben, és nemcsak a 
gyülekezetben, hanem az egész 
településen is.

Kedves Éva és István!  Tőletek 
mindig megvilágító bölcs szava-
kat hallottam a templomon be-

lül és kívül egyaránt. Ti vagytok 
számunkra a szelíd, megfontolt 
pásztorok, akik az általa hirdetett 
Igéhez igyekszenek igazítani tet-
teiket. Mellettetek nyugalomban, 
biztonságban érezheti magát a 
nyáj...”

Szem nem maradt szárazon, 
amikor a gyermekek nevében a 
legidősebb Orsolya állt a mikro-
fon mögé: 

Kedves szüleink! Tudjuk, hány 
helyről csábítottak benneteket, de 
Ti maradtatok, köszönjük nektek, 
hogy itt nőhettünk fel, hálásak va-
gyunk a csodálatos gyermekko-
runkért, amit Nektek és a gyüle-
kezetnek köszönhetünk...”

Az ünnepség különböző szerve-
zetek, magánszemélyek ajándé-
kozásával, valamint állófogadással 
fejeződött be a gyülekezeti terem-
ben, ahol többek között a hivatali 
dolgozók által sütött süteménye-
ket szolgálták fel.

-szerk.-

KÖZLEMÉNY

Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
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17 órakor 
tartja éves

KÖZMEGHALLGATÁSÁT.

Helye: Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Tanácsterme

Jövőre megkezdődik 
a járdafelújítás a Rózsa utcában
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata az ide évben is pályáza-
tot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt felhívásra.
A projekt célja: Bakonycsernye, Rózsa utca jobb oldali járda felújí-
tása a 75-98. számú ingatlanok közötti szakaszon.
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy a pozitív támogatói 
döntés 2018.10.24-én megérkezett. 
A beruházás 15 000 000 Ft támogatásból (Magyarország kormánya) 
és 2 500 000 Ft önkormányzati önerőből valósulhat meg.
A kivitelezésre várhatóan 2019. tavaszán kerül sor.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bakonycsernye Nagyközség teljes területén 

2018. november 28-án ZÖLDHULLADÉK gyűjtést végez a Depónia Hulladékkezelő Kft. 
A zöldhulladékot az alábbiak szerint kell összegyűjteni, kitenni: 

110 literes zsákba, matrica felragasztásával vagy
max. 50 cm átmérőjű és 70 cm hosszú kötegekbe, melyre szintén matricát kell ragasztani. 

A zöldhulladék elszállításához szükséges matrica az év elején megküldött számlaértesítésben található. 
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Szemléletformáló rendezvény
Bakonycsernye Belterületi Víz-
rendezése IV. ütem, Akác utca 
és térsége beruházás alkalmá-
ból rendezett szemléletformá-
ló rendezvényt Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzata a 
Művelődési Házban. 
Előadások hangzottak el a talaj-
megtartás és az éghajlatváltozás 
szerepéről. 
Az esemény keretein belül köszö-
netet mondtunk a nemrég bekö-
vetkezett árvízi helyzet védeke-
zésében részt vevő embereknek. 
A jelen lévő önzetlen segítőknek 
Turi Balázs polgármester és Törő 

Gábor országgyűlési képviselő úr 
névre szóló oklevelet nyújtott át.
Azért, hogy a jövőben hasonló ár-
vízi vészhelyzeti esemény ne kö-
vetkezzen be, önkormányzatunk 
Balinka önkormányzatával karölt-
ve aláírásgyűjtési akciót szerve-
zett az elhanyagolt medertisztí-
tások ügyében.
Az 1300 aláírást tartalmazó ké-
relmet Turi Balázs és Wéninger 
László polgármester urak eljuttat-
ták a Fejér Megyei Vízügyi Igaz-
gatósághoz, ahol ígéretet kaptak, 
hogy még az idei évben meder-
tisztítások történnek a Gaja és Súri 

vízfolyás kritikus szakaszain. Ezek 
mellett kialakításra kerül a régi és 
az új Gaja medrének találkozásá-
nál egy zsilip, ezzel elejét vennék 
a Petőfi utcai ingatlanoknál törté-
nő további kiöntéseknek.

Tisztelt Adózók!
Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket:
Fontos azt tudniuk, hogy ingatlan (lakás, családi ház, bel-
területi telek) adás-vétel (öröklés, ajándékozás) esetén az 
eladót és a vevőt (örököst) egyaránt terheli a bevallási kö-
telezettség. Az eladó esetében a bevallás benyújtásával ke-
rül megszüntetésre az adókötelezettség az adott ingatlan 
vonatkozásában, míg a vevő esetében a bevallás benyújtá-
sával kerül előírásra a magánszemélyek kommunális adója. 
Azonban, ha az eladó nem tesz eleget bevallási kötelezettségé-
nek, az eladott ingatlana után továbbra is előírásra kerül az adó, 
hiszen nem áll rendelkezésre olyan irat, ami alapján az adóha-
tóság jogosult lenne eljárni. Az önkormányzati adóhatóság – a 
törvény erejénél fogva – úgy tudja megváltoztatni a határozati 
előírásait, ha az érintett adózó bevallási nyomtatványon eleget 
tesz bevallási kötelezettségének.
A Földhivatal nem szolgáltat adatot az ingatlan-tulajdonban 
bekövetkezett változásokról, így az önkormányzati adóható-
ságnak – adózói bevallás hiányában – nincs tudomása a tulaj-
donos-váltásról. Hiába történik meg a változás földhivatali nyil-
vántartásba történő bejegyzése, az nem mentesíti a feleket az 
adóbevallási kötelezettségük alól.
Összefoglalva: mind az adókötelezettség keletkezésről, 
mind annak megszűnéséről, illetve bármilyen, a tulajdo-
nost, illetve az adótárgyat érintő változásról az érintett adó-
zóknak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük.
2017. évi CL. törvény II. rész értelmében
Ha a helyi adóban az esedékes adó összege az ezer forin-
tot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell 
megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben ese-
dékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri. Az 
ezer forintot el nem érő, korábban esedékessé vált adó után 
- az adónemben ezer forintot elérő adófizetési kötelezett-
ség esedékességéig - késedelmi pótlék nem számítható fel.
Az önkormányzati adóhatóság az adónemben túlfizetés-
ként fennálló, ezer forintot el nem érő adót nem téríti visz-
sza, azt a jövőben esedékes - az önkormányzati adóható-
ságnál nyilvántartott - adóra, egyéb közteherre számolja el.

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 
2018. január 1-jét követően a gazdasági társasá-
gok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók ki-
zárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazga-
tási eljárást!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: 
E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, 
továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb 
szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelke-
zéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormány-
zat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektro-
nikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak sze-
rint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 
2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre kö-
teles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, vala-
mint az ügyfél jogi képviselője.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében ipa-
rűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatal-
mazás szükséges.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír ala-
pon tehát nem áll módunkban ügyindító dokumentu-
mot befogadni, így a postai úton benyújtott bevallás 
az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint 
az ügyfél jogi képviselője esetében nem alkalmas adó-
igazgatási eljárás megindítására.
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Tisztelt Bakonycsernyei Lakosok!
Tavasszal megismerkedtünk a kárpátaljai magya-
rokkal, együtt töltöttünk velük egy hétvégét, és rá-
döbbentünk, hogy miközben szívüket-lelküket kitet-
ték értünk, mi mennyivel jobb körülmények között 
élünk. Ezért gyülekezetünk úgy döntött, hogy kará-
csonyra szeretnénk az Ukrajnában levő Beregszászi 
Árvaházban élő árva, félárva gyerekeknek, valamint 
szegény sorsú gyerekeknek örömet okozni és meg-
ajándékozni őket. 
Az önkormányzat támogatásával szeretnénk ezt a 
felhívást kiterjeszteni, hogy mindenkinek lehetősége 
legyen hozzájárulni. 
Azt kérjük, hogy aki teheti, helyezze egy cipős do-
bozba az erre a célra szánt ajándékát, melynek  
értéke körülbelül 2000 Ft legyen. 

A dobozba az alábbi dolgokat javasoljuk: tisztálko-
dási szerek, mint például fogkefe, fogkrém, szappan, 
valamint kisjátékok, füzetek, színezők, rajzeszközök, 
kisméretű plüssök, édességek. Folyékony dolgokat 
ne helyezzünk a dobozba. 
A dobozt és fedelét csomagoljuk külön, hogy ha a 
vámon belenéznek, ne kelljen újracsomagolni. Kér-
jük, hogy korosztályt és nemet írjunk rá, hogy kisfiú-
nak, vagy kislánynak szánjuk. 

A gyűjtés a Pünkösdi Imaház tárolójában történik de-
cember 9-ig, ezt követően fogjuk nekik elszállítani. 
Kérjük, hogy az átadással kapcsolatban keressenek 
a következő telefonszámokon: 
06-70/311-8474; 06-70/315-3457. 

Kocsis József, lelkipásztor

Anya és csecsemővédő - Hírek
2018 júliusában megszépült a védőnői tanácsadó, 
vidám barátságos színre festett falak, dekorációk is 
várják a babákat, gyermekeket, kismamákat. 
Szeptember 7-én tartotta meg a legkisebbeknek az 
Anyatejes Rendezvényt, melynek augusztus 1-je a 
világnapja. 

Móka klub keretében mondókáztak, énekeltek, a 
szoptatás tiszteletére jó páran összejöttek, és kis em-

léklapot, lufit vihettek haza az édesanyák gyerme-
kükkel. 
Minden elismerés megilleti őket, hiszen a kicsiknek 
ez a legideálisabb, legkézenfekvőbb eledel, amit ki-
találni sem lehetett volna jobban, és minden anya 
képes hosszabb-rövidebb ideig erre a nemes „fela-
datra”.  
Kisbabások, bátran csatlakozzatok a havonta ismét-
lődő Móka klubokra!  

Sekkné Steiner Anita
védőnő

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata számos ügytípus-
ban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési 
Portálon (az alábbi linken elérhető: https://ohp-20.asp.lgov.hu) 
közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben 
e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrá-
cióval rendelkező adózók vehetik igénybe. Az ügyindítás beje-
lentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azo-
nosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után 
az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását köve-
tően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatá-
sok érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy 
melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást 
igénybe venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 42/D. § (1) bekezdése szerint az 
adózó állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbeval-
lási kötelezettségét – ideértve a benyújtott adóbevallás kija-
vítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a PM rende-
let szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatóságon 
keresztül, elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő 

(ÁNYK) program használatával is teljesítheti. A (2) bekezdés 
alapján az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, (1) bekez-
dés szerinti adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra köte-
lezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a be-
fogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási 
nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti ön-
kormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus 
úton megküldi.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes sze-
mély ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem 
teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, 
azonban lehetőséget biztosít számukra is.
A fizetési kötelezettségét a pénzforgalmi számlanyitásra köte-
lezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, 
pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi 
fizetési számlájáról történő átutalással vagy a Hivatalunknál be-
szerezhető készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell telje-
sítenie.

Fidrich Tamásné
jegyző
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Bakonycsernye Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testü-
leti döntése alapján az idei évben 
a fásítási program harmadik 
ütemének a megvalósítására 
került sor a Túra sörözőtől Kis-
gyón irányába. Több mint 50 je-
lentkező „fogadott örökbe”dísz-
körte csemetefát, ezzel 170 fölé 
emelkedett a csemetéket örök-
befogadó családok száma Ba-
konycsernyén. 
A fák ültetésére október 13-án 
szombaton került sor. 
Családias hangulatban telt a déle-
lőtt, nagy részvétel mellett. Min-
den örökbefogadó család egyé-
ni, névre szóló dísztáblát kapott, 

és egy „örökbefogadói oklevél-
lel” is gazdagabb lett. 
Az ültetés után mindenkit meg-
vendégeltünk egy tál babgu-
lyásra a Rózsa úti óvoda ud-
varán, és aki akart a nemrég 
felújított óvodaépületben is kö-
rülnézhetett.
Ezzel egy időben a Bányász fa-
sor elpusztult fáinak pótlására 
is sor került, valamint az összes 
dísztábla cseréje is megtörtént.
Itt is felhívnánk a figyelmet az 
örökbefogadott facsemeték gon-
dozására, mert az mindenki saját 
felelőssége. Az önkormányzat-
nak már nem áll módjában eze-
ket pótolni.

Köszönjük a résztvevőknek az ak-
tivitást, hogy ismét együtt szépít-
hettük településünk környezetét! 
Jövőre folytatni tervezzük ezt az 
immár hagyománnyá vált ese-
ményt!

Néhány héttel ezelőtt sikeresen zajlott az elektro-
nikai hulladékgyűjtés településünkön. 
Rekordmennyiségű hulladék került összehordásra. 
Köszönjük mindenkinek, aki élt ezzel a lehetőség-
gel! Az önkormányzat fuvaronként 20.000 Ft érték-
ben megjelölhetett bejegyzett civil szervezetet tá-
mogatottként.
Az idei évben a következő szervezetek kapnak támo-
gatást:

 y Bakonycsernyei Horgász Egyesület
 y Élő Kövek Alapítvány
 y Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány
 y Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület

Jövőre is tervezzük megszervezni ezt az akciót, ami 
által újabb civil szervezetek kaphatnak támogatást!

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

Kisgyóni Fasor
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Könyvtárunk idén is részt vett 
az Országos Könyvtári Napok 
programsorozatában.
Október 5-én Pintér József fő-
törzszászlós, baleseti helyszínelő 
tartott figyelemfelkeltő előadást 
a közúti balesetek elkerüléséről. 
A szomorú aktualitással bíró té-

mában kíméletlen őszinteség-
gel, mégis diszkrét emberség-
gel, érzelmekre hatva győzte 
meg a fiatalságot az óvatos 
közlekedés fontosságáról a 

felkészült előadó.
Október 6-án Kovács Imre iro-
dalomtörténész Balassi Bálint-
ról és Zrínyi Miklósról mesélt, 
mégpedig csupa szépet és 
igazat. Olyan „ apróbetűs” tör-
téneteket tudtunk meg a fenti 

költőkről, hadvezérekről, 
melyek kevéssé ismertek 
az irodalmat ismerő és 
szerető emberek köré-
ben is. 
Az előadók és a könyv-
táros köszönik a résztve-
vők érdeklődését.

Valásekné Kaszner Tímea 
könyvtáros

A Könyvtár Mo-
zi program kere-
tében A magam 
módján című 
portréfilmet lát-
hattuk  2018. ok-
tóber 29-én 18 
órakor. Mészáros 
Éva ruhatervező 
és iparművész 
mesélt pályájáról, 
és a rendszervál-
tás utáni Magyar-

ország öltözködéséről, divatjáról. A 
széles, őszi estén a könyvtár kellemes 
környezetében, kényelmes babzsákfo-
telekben beszélgettünk a filmről, ko-
rabeli divatlapokat nézegetve fedez-
tük fel az Állami Áruházban kapható 
néhány száz forintos ballonkabátot, 
flanelruhát és tweed-kosztümöt. 
Legközelebb is szeretettel várok min-
denkit! 

Hírek a Könyvtárból

Ősz a Bóbita óvodában

A Bóbita óvodások számára az ősz, a  tanévkez-
dés mindig bővelkedik eseményekben, rendezvé-
nyekben. Így volt ez az idei évben is. Szeptember 
15-én részt vettünk a szüreti vigasságon, a gye-
rekek ügyes műsorral kedveskedtek a vendégek-
nek. Szeptember 28-án Mihály-napi vásárt ren-
deztünk mindkét óvodaépületünkben.  A vásári 
forgatagban népi játékokat játszottunk, daloltunk, 
verseltünk, népzenére táncoltunk,   finomságokat 
kóstoltunk, a „piacon” vásárfiát vásároltunk.

Ezután 3 hetes projektünk, az „Őszi kóstolgató” megvalósítása következett. En-
nek keretében Móron a Vitamor almáskertjében almát szedtünk, majd a kö-
vetkező héten őszi terméseket gyűjtöttünk, szüreteltünk, diót vertünk. Az óvo-
dában ötletes, szép dolgokat barkácsoltunk. Kiállítást rendeztünk a gyönyörű 

gyermekmunkákból, finomságo-
kat sütöttünk,  majd “Alma-par-
ti” nyílt napra hívtuk a szülőket. 
A gyermekeknek bábelőadás-
sal kedveskedtünk, a Tekergő 
Bábszínház közreműködésével 
A répatorta mesét nézhették 
meg.

Gyuris Pálné óvodavezető
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2018-ban is megrendezésre ke-
rült a Nyitott Pincék Szüreti Vi-
gassága a bakonycsernyei Iznai 
szőlőhegyen. 
A negyedik Vigasság méltóvá vált 
elnevezésére! Szüreti Vigadalom! 
Több tucatnyi Nyitott Pince! Sze-
retetteljes vendéglátás, vendég-

szerető szőlősgazdák, pincetulaj-
donosok! Finom csernyei borok, 
még finomabb csernyei házi sü-
temények! Jó hangulat, vidám-
ság, csodálatos idő!
Óvodásaink, néptáncosaink az 
ünnepi megnyitó műsorában! 
Holdviolák szüreti néptánca, drá-

ga kitartó gyermekek! 
Köszönet mindenkinek ezért a 
csodálatos napért, mely valóban 
a közösségről, annak építéséről, 
fontosságáról szólt! Hát, így viga-
dunk mi Csernyén, szüret idején!!

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Digitális Jólét 
Program Pont 

Bakonycsernye
Művelődési Ház

Digitalizáció az idősekért –
 „A Nagyi is kattint…” 

Csernyén, a Művelődési Házban műkö-
dő Nyugdíjas-, és Nő-klub tagságának 
bemutatkozott Digitális Jólét Program 
Pontunk, megkezdődött a munka a he-
lyi idősek digitális írástudásának növelé-

se érdekében. A fórumokon szó esett a 
nyitvatartási időről, bemutatásra kerültek 
az eszközök, valamint a jövőbeni lehető-
ségek. Igényfelmérés után megalakultak 
a kis létszámú tanulócsoportok.
Szeretettel várom azon kedves idős lako-
saink jelentkezését, akik nem rendelkez-
nek digitális tudással, azonban informa-
tikai műveltségük érdekében szeretnék 
elsajátítani az alap ismereteket, a digitális 
eszközök használatát.

Turjákné Szentesi Icu 
Digitális Jólét Program Pont mentor

Ünnepi 
megemlékezés

Az ’56-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójának 
a tiszteletére megemlékezést tartottunk a Művelődési Ház-
ban. Az általános iskolások színvonalas műsort adtak elő, 
majd elhelyeztük a megemlékezés koszorúit a Bercsényi ut-
cai emlékműnél.

Nyitott Pincék Szüreti Vigassága
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Anyakönyvi hírek
A 2018 negyedik negyedévében született, Bakonycsernyén élő gyermekek és szüleik neve, 

akik hozzájárulásukat adták az újságban való megjelenéshez:

Wirth Anikó és Szücs Róbert gyermeke:
Szücs Bálint

Szalai Johanna és Szalai Kálmán gyermeke:
Szalai Zsófi

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-3.2.1-15-FE1-2016-00040 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSE 

Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt 
és családját a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 
épületének energetikai korszerűsítése beruházás alkalmából rendezett átadó 
ünnepségre. 

Helyszín: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67/B 

Időpont: 2018.11. 16.  

PROGRAM: 
14:00 -14:10 KÖSZÖNTŐ Turi Balázs polgármester 
14:10-14:30 ÜNNEPI BESZÉD Törő Gábor országgyűlési 

képviselő és Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke 

14:30 -15:30 ÜNNEPI MŰSOR a Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda közreműködésével, VENDÉGLÁTÁS 
 

 

Turi Balázs  

Bakonycsernye Nagyközség polgármestere 

 

 


