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A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK

Aranyosi Ervin

Tudod, a NŐ!

„Egy fényesebb nap, amely csak róla szól.
– Vajon ki Ő? – A szíved válaszol!
Hogy lénye neked, és nekem mit jelent?
Ott volt a múltban, betölti a jelent,
s jövőt alkotni, lénye inspirál,
lüktető fény, egy végtelen spirál,
mely születéstől figyeli lényedet,
s általa érted csupán a lényeget!”

Nőnap alkalmából 

szeretettel köszöntöm 

nagyközségünk hölgyeit 

önkormányzatunk férfi 

tagjai nevében is.

Turi Balázs

polgármester

Önkormányzatunk a már meg-
szokott lendülettel kezdte meg a 
munkát az idei évben is. Az első 
hónap a költségvetés összeállí-
tásával kezdődött. Ha röviden 
kellene összefoglalnom, akkor 
egy stabil, biztonságos üzemelte-
tést, és ami a legfontosabb, hogy 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
nagymértékű fejlesztéseket is 
tartalmaz.
Ha kiemelhetnék valamit, akkor 
az mindenképpen a járdaépítés 
lenne, hiszen Bakonycsernye újko-
ri történetében soha ennyi járda 
nem épült egy év alatt, mint ami-
re idén aláírt vállalkozói szerződé-
sünk van.  Ez több mint 3000 m2 
térkő burkolat lefektetését jelen-
ti, és ezen kívül újabb szakaszok 
megterveztetésről is döntöttünk, 
több mint 500 m hosszban, amit 
ugyancsak szeretnénk idén elké-
szíttetni. 
De nem leszünk elégedettek 
mindaddig, amíg egy m2 rossz mi-

nőségű járda is lesz a falunkban. 
Nyilván mindenki azt szeretné, 
hogy előtte készüljön el a járda, 
vagy újuljon meg az út. De ahogy 
azt szoktam kérni, gondoljunk 
csak bele: otthon sem tudunk 
egyszerre mindent megcsinálni, 
bármennyire szorgalmasak is va-
gyunk. Annyi pénzt tudunk csak 
költeni, amennyi a pénztárcánk-
ban vagy számlánkon van, és ez-
zel az önkormányzatnál is így va-
gyunk. Azonban úgy gondolom, 
hogy lakosaink a folyamatos fejlő-
dést érzékelik, láthatják, hogy mé-
terről méterre haladunk előre, le-
gyen szó út vagy járdahálózatról, 
vagy akár középületeink fejleszté-
séről. 
Minden pályázati forrást igyek-
szünk megragadni, hogy előrébb 
tudjuk vinni falunkat. Jelenleg 19 
különböző pályázatunk fut, van 
ami előkészítés alatt, van ami kivi-
telezési szakaszban, de van olyan 
is ami éppen az elszámolási fázis-

ban áll. Ez óriási mennyiség. Egy 
ilyen méretű önkormányzatra ez 
nagy terhet ró, de kollégáim nagy-
szerű munkát végeznek, és a napi 
ügyek mellett ezt is megoldják. 
Ma is vannak települések, ahol 
szoros az összetartás a telepü-
lésvezetők és a lakosság között, 
s olyanok is, ahol inkább a békés 
egymás mellett élés a jellemző. 
Utóbbinak egy családon belül 
szerintem nincs helye – a falu pe-
dig a családok családja. A békés 
egymás mellett élés helyett a bé-
kés egymásért élésnek kell teret 
nyernie. Reményeim és tapaszta-
latom szerint Csernye ilyen hely. 
Ha továbbra is fent tudjuk tartani 
ezt az összetartást, akkor egy jó 
közösség maradunk, hosszú és 
eredményes jövővel. Ebben sze-
retnék partner lenni az előttünk 
álló években is.

Turi Balázs
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Örömmel értesítjük lakosainkat, 
hogy sikeres pályázataink alap-
ján településünk számos pontján 
megújulhatnak járdáink. 
Az elmúlt hetekben megkezdőd-
tek a járda felújítási munkálatok a 
Rózsa utca 75–98. szám közötti 
szakaszon, a későbbiek során pe-
dig a Petőfi utca 1–27/A szám 
között.
A Rákóczi utca és Fenyő utca új 
csatlakozása is kialakításra kerül.
Gyalogos átkelő létesül a sikáto-
ri buszmegállóhoz (Rózsa utca 
és a Petőfi utca kereszteződése), 

az evangélikus templomnál 
(Dózsa utca és a Rákóczi út 
csatlakozása), valamint a te-
lepülés központjában (Ber-
csényi utca és a Rákóczi út 
csatlakozása).
A Bercsényi utcai járdasza-
kasz a hulladékgyűjtők irá-
nyában új térkő burkolattal 
összekötésre kerül a Rákó-
czi úti gyalogátkelőhellyel. 
Emellett a jelenlegi szalag-
korlát mellett kiemelt szegéllyel 
járda készül a virágboltig.
A munkálatok várható befejezési 

ideje 2019. augusztus vége. 
A felújítással járó kellemetlensé-
gek miatt szíves türelmüket és 
megértésüket kérjük!

További 
járdaszakaszok 

terveztetése

Tervezői szerződés aláírásra került 
az alábbi szakaszokra:

 y Evangélikus templom alatti 
buszmegálló és a Deák Ferenc 
utcát összekötő járdaszakasz

 y Arany János utca 3-20/A szám 
előtti szakasz

 y Rózsa utca 61–67. szám előtti 
szakasz

A kivitelezésről várhatóan az ápri-
lisi testületi ülésen születik döntés, 
a megvalósítást ugyancsak az idei 
évre tervezzük.

Minden a tervek szerint alakul a 
béketelepi klub felújítási munkála-
tai során. A nyílászárók cseréje és 
a fűtés-korszerűsítés már megtör-
tént, jelenleg a külső színezés van 
folyamatban. Az épület várhatóan 
június elején kerül átadásra.

Járdafelújítások Bakonycsernyén

Jól haladnak 
a munkálatok 
a béketelepi 

klubban

Tájékoztató 
háziorvosi 
ellátásról

Szigetváriné Dr. Papp Éva, 
a II. körzet háziorvosa, 

2019. július 31-ig látja el 
háziorvosi feladatait az 

érintett körzetben. 
Tájékoztatjuk a 

Tisztelt Lakosságot, hogy a 
körzetben a rendelés 

2019. augusztus 1-től is 
folyamatosan működni fog, 
az egészségügyi alapellátás 

nem szakad meg.

INGYENES  EMLŐSZŰRÉS
A Bakonycsernyén lakó 45-65 év közötti asszonyok, 
akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, 
névre szóló meghívót kapnak a szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja: 2019. március 21-26.
Rendelési idő: 9-15:30 óráig
A vizsgálat helye: Bakonycsernye, 
                                 Polgármesteri Hivatal parkolója

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel 
rendelkezik! Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható! Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdé-
seivel forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal. 
Telefonszám: 06-20/456-4256
  

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
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 yMinden a csernyei általános 
iskolába járó gyerek után Is-
koláztatási támogatás 10.000 
Ft/diák 

 yMinden újszülött után anyasági 
támogatás 50.000 Ft + Cser-
nye címerével ellátott törölköző

 y A középiskolás gyermekek ré-
szére kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elérő diákok tanul-
mányi támogatása 4,7-5 közöt-
ti eredményért 20-40.000 Ft-ig.

 y BURSA felsőoktatási támoga-
tás a rászoruló diákok számára

Tehetségek 
támogatása

A képviselő-testület pályázatot 
kíván kiírni a tehetséges Bakony-
csernyén élők számára.  
Korhatár nélkül kiemelkedő sport, 
művészeti, kulturális és tudomá-
nyos területen elért eredményeik 
alapján, a további megmérette-
tésben való részvételük támoga-
tására. Részletes pályázati kiírás 
a www.bakonycsernye.hu honla-
pon fog megjelenni.

Bakonycsernye önkormányzata 
hosszú évek óta partnerként te-
kint a településen működő civil 
szervezetekre. 
Ennek fényében támogatja mű-
ködésüket, főleg azokét, melyek 
tevékenysége a település egészé-
re vannak kihatással, így például 
a Bakonycsernyei Bányás Sport 
Egyesületet, a Polgárőr Egye-
sületet, nyugdíjas klubokat és 
a Mentők a Mentőkért Alapít-
ványt.
Együttműködési megállapodás 
alapján az önkormányzat szo-
ros kapcsolatban van a Horgász 
Egyesülettel a horgásztó, és a Ba-

konycsernyei Iskolásokért Ala-
pítvánnyal a balatonszepezdi tá-
bor működtetése kapcsán is.
Az idei évben először, a csernyei 

tagokra figyelemmel támogatták 
a Móri Fúvószenei Egyesületet is.
A polgárőrök önzetlen szolgála-
ta nagyban hozzájárul a település 
közbiztonságának erősítéséhez, 
ezért a képviselő-testület - a szo-
kásos éves működési támogatás 
mellé - az idei évben 100.000 
Ft-ot biztosít az egyesületnek ru-
házati felszerelés vásárlásához, 
elismerve a hosszú évek óta tartó 
önzetlen munkájukat.

Turi Balázs polgármester és Schel-
bauer József elnök úr múlt héten 
aláírták a támogatást biztosító 
szerződést.

Együttműködés civil szervezetinkkel

Borversenyre fel!
Bakonycsernyei Evangélikus Gyülekezet 

szervezésében idén is megrendezésre kerül a helyi 
gazdáknak szóló megmérettetés. 

A versenyre jelentkezni bormintával lehet, melyet 
2019.03.12-én és 13-án lehet leadni 

a gyülekezeti teremben.
Nevezési díj: 1.000 Ft/minta

A szervezők minden mintából 2 palackot kérnek (7 dl).
Elérhetőség: Szarka István esperes (06-20-981-5923)

A verseny időpontja: 2019.03.14. csütörtök 15:00

Hirdetmény 
az általános iskolai 

beiratkozásról
A Fejér Megyei Kormányhivatal 

hirdetménye alapján értesítjük az érintett 
szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 
2019/2020 tanévre történő általános 

iskolai beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11-én csütörtökön 8-19 óráig
2019. április 12-én pénteken 8-19 óráig

Önkormányzati 
támogatások

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is tudjuk a következő önként vállalt 
támogatásokat is biztosítani:
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Bakonycsernye 
legszebb 

hóembere

Az első nagyobb mennyiségű hó de-
cember közepén érkezett települé-
sünkre. Ennek kapcsán versenyt hir-
dettünk, ahol a legszebb csernyei 
hóembert kerestük. 
Az elkészült alkotásokról készült képe-
ket a Facebook oldalra kellett feltölte-
ni. A legtöbb like-ot kapott mű készítői 
egy két főre szóló négy órás belépője-
gyet nyertek az Eplényi Síarénába. 

Gratulálunk a nyerteseknek: 
Horgas Dorina és Dávid!

A Depónia Kft. február elejéig 
„türelmi” időt hagyott arra, hogy 
a közszolgáltatási szerződés-
sel rendelkező ügyfelek részére 
megküldött 2019. évi szemét-
szállítás igénybevételére jogosító 
matricát a szeméttároló edényre 
felragasszuk. Többen tapasztal-
hatták, hogy ennek hiányába a 
tárolót nem ürítették ki. A matrica 
kiragasztására azért van szükség, 
hogy ezzel igazoljuk, hogy nekünk 
valóban van hulladékszállítási szer-
ződésünk, és BE IS FIZETTÜK, FI-
ZETJÜK a szemétszállítási díjat. Ne 
forduljon elő olyan, hogy valaki 
rendelkezik „kukával”, azt ki is he-
lyezi a ház elé, de nem fizeti meg a 
díjat és szemetét ugyan úgy elszál-
lítják, mint aki becsülettel megfize-
ti a díjat. 
Sajnos azok a személyek, akik nem 
fizetnek szemétszállítási díjat, de 
természetesen szemetet termel-
nek, a jó idő beköszöntével a te-
lepülés határában több helyen ille-
gálisan elhelyezték a felhalmozott 
hulladékot. Ezzel a cselekménnyel 
több jogszabályt is megsértettek:

1. Mindenkinek kortól függetle-
nül KÖTELEZŐ igénybe vennie 
a szemétszállítási közszolgál-
tatást, melyet Bakonycsernyén 
a Depónia Kft. végzi. Aki nem 
rendelkezik érvényes közszol-
gáltatási szerződéssel, az jog-
szabálysértést követ el, és hul-
ladékgazdálkodási bírsággal 
sújtható. Megkérjük Depónia 
Kft.-től a hulladékgazdálkodási 
szerződéssel rendelkezők jegy-
zékét. Az a háztartás, amelyik 
nem szerepel benne, függetle-
nül attól, hogy kiteszi-e a hulla-
dékgyűjtő edényét vagy sem, 
hulladékgazdálkodási bírság-
ban részesül.

2. A hulladék elhelyezése ille-
gális közterületre vagy más 
területére szintén jogszabály-
sértés, amely hulladékgazdál-
kodási, valamint szabálysértési 
bírsággal súlyható. A hulla-
dékgazdálkodási bírság össze-
ge függ a kihelyezett hulladék 
mennyiségétől, a veszélyezte-
tés mértékétől. A szabálysértési 

bírság összege a 150.000 Ft-ot 
is elérheti. A két bírság együtte-
sen is kiszabható.

3. Az, aki illegális hulladék elhelye-
zés során veszélyes hulladékot 
helyez el, az bűncselekményt 
követ el, amely szabadságvesz-
téssel büntetendő. 

A fent leírtak alapján felhívjuk 
mindenki figyelmét, hogy tartsák 
be a környezetvédelmi szabályo-
kat, mert a polgárőrség bevonásá-
val, és szúrópróbaszerű helyszíni 
szemlékkel fokozottan ellenőriz-
zük a települést, és minden egyes 
esetben lefolytatjuk az eljárást. 

Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal

Megérkezett a jó idő, 
megkezdődött az illegális szemételhelyezés
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Nagy élmény volt látni és átélni a 
falu összefogását, ahogy a „cipős-
doboz” akcióban részt vettek. A 
dobozok csak gyűltek, szaporod-
tak, én pedig csak csodáltam. Foly-
ton az árvák voltak a gondolataim-
ban, hogy mekkora öröm lesz ez 
számukra, amikor átadjuk nekik. 

Az utazást úgy igyekeztünk szer-
vezni, hogy pár munkatárssal még 
a hajnali sötétben elindulunk, és 
lehetőség szerint késő éjjel vissza-
érünk otthonainkba, ugyanis az 
előrejelzések szerint estétől hava-
zás veszi kezdetét. Még gyorsan 
kattintgattunk pár fotót, és az iz-
galomtól a szívünkkel a torkunk-
ban elindultunk. 

Már csak az járt a fejemben, hogy 
akadálymentesen átjussunk a vá-
mon, és el tudjunk jutni az árvahá-
zakhoz. Amikor a vámosok meg-

látták az ajándékokat, teljes 
megdöbbenéssel fogadták, 
hogy egy település úgy ösz-
szefogott, hogy 115 ajándék 
dobozt küldenek az árva 
gyerekeknek. 

Nem is beszélve a gyerekek 
fogadtatásáról. Csillogtak a 
szemeik, folytak a könnyeik, 
aztán ahogy elfordultunk és 
már nem kellett visszatartani-
uk az örömüket, ugrálni kezdtek. 
Hatalmas öröm örömöt okozni. 

Ami a legjobban megrázott, egy 
tizennégy éves fiú hozzáállása 
volt, aki azt mondta, hogy ő a sa-
játját inkább odaadja másoknak, 
csak a kishúgának vinne, aki most 
nincs ott. Könnyes szemmel adtuk 
át neki, és a történetük beszédté-
ma volt a hazafelé tartó úton hosz-
szú kilométereken át.

Nagyjából ötven kilométerre le-
hettünk Bakonycsernyétől, ami-
kor a havazás megindult, de bal-
esettől mentesen hazaértünk. A 
szíveink telve voltak élményekkel, 
örömmel, hogy Isten szeretetéből, 
ajándékaiból egy keveset igazán 
rászorulóknak tudtunk továbbad-
ni. Köszönöm mindazoknak, akik 
ebben részt vállaltak!

Kocsis József
lelkipásztor

Cipős dobozba zárt öröm!

Iskolai összefoglaló a 2018-19-es tanév I. félévéről
Gyorsan és rengeteg újdonság-
gal, munkával, röppent el az első 
félév. Szeptemberben az évnyitón 
felköthették iskolánk nyakkendő-
jét a nyolcadikosok segítségével 
pici elsőseink, akik az esküvel és 
a nyakkendő felkötésével isko-
lánk igazi tagjaivá váltak. Megsz-
épült és modernizálódott iskolánk 
ebédlője, informatika terme, a ta-
nári (bútorzat, meleg víz, máso-
ló), néhány tanterem, a könyvtár, 
az alsó folyosó és a tankonyhát is 
birtokba vették technika órán a lá-
nyok. Hangszereket kaptunk, ami-
vel még színvonalasabb lehet a 
zeneiskolán a hangszeres oktatás. 
Az e-napló bevezetése számos új 
feladatot adott a kollégáknak és a 
szülőknek. Ismét egy fantasztikus 

Európai Diáksport Napon vehet-
tek részt tanulóink. Köszönet az 
október 23-i iskolai és nagyköz-
ségi műsorért a felkészítőknek és 
a gyerekeknek. Megemlékeztünk 
az aradi vértanúkról az iskolarádi-
ón keresztül. Nagyon eredményes 
volt a papírgyűjtésünk. Lezajlottak 
az osztálybajnokságok kézilabdá-
ban és fociban. Nagy sikert aratott 
a zöldség szobrászat, remek alko-
tások születtek idén is. 
Folyamatosan zajlottak a pályavá-
lasztáshoz kapcsolódó program-
jaink, és ismét remekül sikerült a 
pályaorientációs napunk. Bízunk 
benne, hogy tudtunk segíteni az 
iskolaválasztásban. Fergeteges 
Őszi forgatag programunkban je-
len volt a tánc, a jókedv, a főzés, 

az evés, és reméljük közösségünk 
egységesebbé formálását is jól 
szolgálta. Beindultak az iskolanyi-
togató programjaink. 
Leendő elsős tanító néni, Marton 
Tímea szeretettel várja a foglalko-
zásokon a gyermekeket. A Már-
ton napi programjaink ismét nagy 
tetszést arattak. A szépkiejtési ver-
seny körzeti győzteseként, Hatva-
ni Melani 4. osztályos tanulónk, 
a megyei döntőn második lett. 
Székesfehérváron a játékos angol 
csapatversenyt a 6. osztályos fiúk 
nyerték meg (Szvitek Barnabás, 
Kalincsák Kristóf, Nochta Bence), 
németből a megyein Hatvani Re-
beka 1. és Schweighardt Luca a 2. 
lett. A kézilabda diákolimpián csa-
pataink a körzet bajnokaként vár-
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Óvodánk életéből

„Kibújás vagy bebújás” – Gyer-
tyaszentelő – időjós nap
Óvodánkban – hagyományosan 
a Gyertyaszentelő napjához, azaz 
február 2-ához kapcsolódóan – 
„Maci-hetet” tartottunk. A népha-
gyományt igyekeztünk gyermek 
közelien feldolgozni. Az egész 
hét ennek jegyében telt, mely-
nek kapcsán megismerkedhettek 

a kicsik a különbö-
ző medvefajtákkal, 
azok életmódjával, 
élőhelyeivel, táplál-
kozásukkal. A hét 
egy napján méhész 
jóvoltából mézkós-
tolást tartottunk. 
Nagy élmény volt 
a gyermekeknek, 
hogy kipróbálhat-
ták a méhészke-
déshez szükséges 
eszközöket. A be-
mutató végén különféle mézfaj-
tákat ízlelhettünk meg, kiemel-
ve a méz egészségre gyakorolt 
jótékony hatását. Az időjós nap 
sok-sok játékot kínált, mely köz-
ben lehetősség nyíl a fény, árnyék 

megtapasztalására 
a hol napsütéses, 
hol borús időben. 
Hétvégén pedig kí-
váncsian vártuk, ki-
bújik-e a medve a 
barlangjából, s jó 
időt jósol-e nekünk. 

„Itt a farsang, áll 
a bál…” - Farsangi 
mulatság
Hagyományaink-
hoz híven február 

8-án tartottuk farsangi mulatsá-
gunkat. Feldíszítettük az óvodát, 
vidámmá varázsoltuk környeze-
tünket a mulatozáshoz. Megis-
merkedtünk a farsanghoz kötődő 
népszokásokkal. A jeles napon 

ják a megyei elődöntőket. 4. lett a 
megyei döntőn futsal csapatunk, 
és a játékos sor- és váltóverseny 
csapatunk is. Grundbirkózásban 
lány csapatunk az országos elő-
döntőn a 2. lett, az országoson 
pedig a 7. helyet szerezték meg. 
Az I. Negyedév diákja győztese 
Hatvani Melani és Németh Bian-
ka lett.
Az adventi gyertyagyújtások, az 
adventi vásár, a tanári kórusunk 
immár mondhatjuk, hogy hagyo-
mányosan remekül sikerült. Az 
adventi forgatagot a gyerekek na-
gyon élvezték, sok szülő segített, 
köszönjük. A zeneiskolai és az is-
kolai karácsonyi koncert, illetve 
előadások ismét bebizonyították, 
hogy a szülők igénylik ezeket a 
programjainkat. 
A már említett programok és 
fejlesztések nem jöhettek volna 
létre az Alapítványunk nélkül, a 
Menő Menza pályázat nélkül és 
persze a kollégák áldozatos mun-

kája nélkül. Nagy köszönet min-
denkinek, aki teljes szívvel oda-
tette magát pénzt, időt, energiát 
nem nézve.
Alapvetően a munkatervben ter-
vezett dolgainkat szinte maradék-
talanul elvégeztük. Nagy öröm 
számunkra, hogy a változások-
nak köszönhetően sokkal jobban 
bekapcsolódik iskolánk a nagy-
község életébe, remek partne-
ri kapcsolatok indultak el a helyi 
szervezetekkel, s az önkormány-
zat pedig polgármester úrral az 
élen segít, ahol tud. Köszönjük 
a támogatást, s bízunk benne, 
hogy továbbra is remekül tudunk 
együtt tevékenykedni a nagyköz-
ség, a gyerekek érdekében.
Egy idézet egyik kolléga beszá-
molójából, ami hűen tükrözi isko-
lánk törekvéseit:
„….olyan nagyszerű programokat 
tudtunk megvalósítani, ami ennek 
az iskolának a falai között még 
soha nem volt. Összeadódtak az 

ötletek, a lehetőségek, az erők, 
és legfőképp a gyermekekért ten-
ni kívánó mérhetetlen szeretet. A 
szeretet mozgatta az összes prog-
ramot, és felülírt minden konflik-
tust, és eljutott azokhoz, akikhez 
indult, a GYEREKEKHEZ.”

Néhány statisztikai adat a féléves 
értékelésekből:
tanulmányi átlag: 4,06; 
bukás: 6; 
dicséret: 318; 
figyelmeztető: 41 

Központi írásbeli felvételi átlagai: 
iskolai átlag: 51,25 pont; 
országos átlag: 49,5 pont

Arisztotelész szavaival zárnám fél-
éves összefoglalómat: 

„ Amikor csak az elmét tanítják, 
de a szívet nem, azt tilos tanítás-
nak nevezni”

Bihari Róbert
intézményvezető 
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felnőttekkel, gyermekkel jelmez-
be bújtunk, ettünk, ittunk, táncol-
tunk, vigadoztunk. Vidám, mókás 
farsangi dalokkal, tréfás rigmu-
sokkal, versekkel, játékokkal pró-
báltuk elűzni a telet. Köszönjük 
a szülők támogatását, akik finom 
süteményekkel, italokkal járultak 
hozzá a jókedvű délelőtthöz.

Nagycsoportosok tízpróbája
Február 14-én valósítottuk meg in-
tézményi innovációnk keretében 

a „Nagycsoportosok tízpróbáját”. 
Óvodánk nagycsoportosai tízféle 
mozgásos ügyességi próbát telje-
sítettek, amiért aranyérem volt a 
jutalmuk. Élvezték a zenés beme-
legítő tornát, és a program zárá-
saként megtartott közös játékot. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt 
jót mozogtak, kellemesen elfá-
radtak ezen a jó hangulatú, közös 
délelőttön. Mindenkinek sikerült 
teljesítenie a próbát. Egészsé-
günkre!

  
Fojtyikné Gyuris Andrea

óvodavezető helyettes

Hírek 
a könyvtárból

A könyvtárban január 22-én tar-
tottuk a Magyar Kultúra Napját. 
Kiselőadással, könyvbemutatóval, 
gobelin kiállítással és forgácsfánk-
kal ünnepeltünk. 
Február 7-én az Irodalomked-
velők társasága kezdte meg szo-
kásos vers-foglalkozásait. 
Február 20-án Wass Albert em-
léknapján a kicsik kaptak egy 
csodaszép erdei mesét természe-
tesen az írótól, a könyvtáros tol-
mácsolásában.
A könyvtár továbbra is egész év-
ben változatlanul szeretettel vár 
mindenkit!

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

„Kultúrházak éjjel-nappal” 
a Művelődési Házban

„Minden nap érté-
ket adunk” hangzott 
az idei évi országos 
felhívás szlogenje. A 
Művelődési Ház ismét 
csatlakozott a prog-
ramhoz, 2019. feb-
ruár 15-én pénteken 
Farsangoló Móka 
klubban fogadtuk a 
0-3 éves gyermekeket, 
ahol Bartha Melin-
da tanárnő és Sekkné 
Steiner Anita védőnő vezetésével 
gyermekdalok, zenés mondókák 
csendültek fel a kicsik érdeklődő 
örömére. Vidám hangulatú volt dé-
lelőtti rendezvényünk.
Délután ismét a muzsika, a hagyo-
mányőrzés szele lengedezett a 
nagyteremben, ahol a Holdviola 
Néptánccsoport táncosai szóra-
koztatták az érdeklődő közönséget. 
Nyílt óra keretén belül mutatták be 
eddig tanult koreográfiáikat, majd 
néprajzi totót töltöttünk, melynek 
fő kérdéskörei a télűzés, téltemetés 
szokásait tartalmazták. Fergeteges 
farsangi táncházi forgataggal zá-
rult hagyományőrző blokkunk, ahol 
együtt táncolt anya és gyermeke, 
nagyi és unokája, barátnő és barát-
nője, táncos és meghívott vendég. 
És a tánc tovább folytatódott, csu-
pán a stílus és az öltözet változott. 

A Dream Team moderntánc-cso-
port növendékei is számot adtak ed-
digi munkájukról. Családi légkörben 
telt el 2 órás bemutatkozó rendezvé-
nyünk.
A nap zárásaként, legnagyobb érté-
künk, az egészségünk megőrzésére 
fordítottuk figyelmünket. A Művelő-
dési Házban működő funkcionális 
jóga órát varázsoltuk egy alkalomra 
bohókás, mókás gyakorlásra. Ha far-
sang, hát jelmez, móka, kacagás. Így 
telt a gerinctorna, a nyújtás, a lazítás!
Csodás napot töltöttünk, s bár nem 
csak ezen a napon, de valóban, 
„Minden nap értéket adunk”!
Az előttünk álló hónapokban a Mű-
velődési Ház rengeteg programmal 
készül, melyről a www.bakonycser-
nye.hu oldalon tájékozódhatnak.

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező
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Hegedűs Anikó és Nyevrikkel Richárd gyermeke:
Nyevrikkel Lina

Nagy Nikolett és Pécsi Zoltán gyermeke:
Pécsi Zoé

Héra Orsolya és Németh István gyermeke:
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Osgyánné Góczán Vivien és Osgyán Rajmund 
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