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LEHETŐSÉGEK A JÖVŐBEN

Móra Ferenc: Anyának

Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon,
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

Virággal, meghitt szép szavakkal, szelíd 
öleléssel köszöntjük édesanyánkat, életünk 
legkedvesebbjét, az esztendő legszívmelen-
getőbb ünnepén, ANYÁK NAPJÁN. 

S tesszük ugyanezt gondolatban akkor is, 
ha Ő már csak emlékeink legmélyebb, örök-
ké tartós tarsolyában létezik. 

S ugyanilyen szeretettel köszöntjük a nagy-
mamákat, dédmamákat is, hiszen ők terem-
tették meg életünk folytonosságát.

Gondolom, mindannyiunk örö-
mére, a település számos terüle-
tén folytatódnak a beruházásaink. 

Azonban már most az önkor-
mányzat igyekszik további, a jövő-
ben megvalósuló fejlesztésekben 
is gondolkodni. 

Így örömmel vettük a magyar 
kormány által meghirdetett Ma-
gyar Falu Programot. Ez a lehető-
ség – véleményem szerint – meg-
oldás lehet a vidéki települések 
előtti kihívásokra, azért is, mert 
nem egyszeri alkalomról van szó, 
hanem több éven keresztül elér-
hetőek lesznek a kiírások.

A következő évben/években 
Bakonycsernyén szeretnénk az 
egészségügyi alapellátást fejlesz-
teni, a leromlott állapotú út- és 
járdahálózatainkat felújítani, vala-
mint az intézményrendszerünket 
tovább fejleszteni. 

De mik is a konkrétumok?

A képviselő-testület döntött a 
Kuruc utca felújításának, vala-
mint a Bercsényi bevezető sza-
kasz szélesítésének (Rákóczi 
utca találkozási csomóponttól a 
gyógyszertárig) terveztetéséről. 
Ezeket a szakaszokat már konkrét 
pályázati felhíváshoz igazítjuk, 
szóval jó eséllyel a közeljövőben 
meg is tudnak majd szépülni.

Véleményem szerint, a követke-
ző 5-10 évben elérhető az a cél, 
hogy minden bakonycsernyei út 
és járda a kor igényeinek megfe-
lelő állapotba kerülhessen. 

Az egészségügyi alapellátás-
ra is vannak elképzeléseink, me-
lyeket a szakmával egyeztetve az 
elkövetkező időszakban pontosí-
tunk.  Itt is több lépcsőben vár-
hatóak a fejlesztések; már az idén 
az eszközhálózatot próbáljuk fel-
frissíteni, de az előttünk álló idő-

szak legnagyobb kihívása, hogy 
megoldást találjunk további infra-
strukturális fejlesztésekre is. 

Már többször beszámoltunk ró-
la, de fontos nem elfelejtenünk, 
hogy az általános iskola komp-
lett tetőszerkezete várhatóan 
még az idei évben lecserélésre 
kerül, hiszen arra a  tankerület 
sikeresen pályázott. Ezen túl új 
nyelvi labor kerül kialakításra, és 
az alsó szinten a mellékhelyisé-
gek is megújulnak.

Képviselő-testületünk döntött 
arról is, hogy a Rákóczi úti óvo-
da udvarfelújítására pályázatot 
nyújt be, új játszótéri eszközökre 
fókuszálva.

 
Fontos az is, hogy a legutóbbi kor-

mányzati intézkedés a falusi CSOK  
Bakonycsernyén is igénybe vehető!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nincs megállás, 
a járdafelújítások folytatódnak

Pontos feltételek július hónap-
ban lesznek elérhetők, de ami 
már most látszik, hogy használt 
lakásra is igényelhető lesz az 
egy gyermek utáni hatszázezer 
forint, két gyermeknél 2,6 millió 

forint, míg legalább három gyer-
meknél tízmillió forint vissza nem 
térítendő támogatás.

Optimistán tekintek az előttünk 
álló időszakra, hiszen számos olyan 

esély körvonalazódik, ami pozití-
van befolyásolhatja közös jövőn-
ket.

Turi Balázs
polgármester

Az idei év a járdák éve Bakony-
csernyén. Áprilisban átadásra ke-
rült a Rózsa utca 75-98-ig tartó 
felújított szakasza, illetve megkez-
dődtek a munkálatok a Petőfi ut-
ca 1-27. számú ingatlanok közötti 
területen is.
A felújítások mellett egy teljesen új 
– az akadálymentes közlekedést 

biztosító – járdaszakasz építése 
is folyamatban van a Bercsényi és 
Rákóczi utca csatlakozásánál. 
Itt a meglévő járda tovább folyta-
tódik a hulladékgyűjtők irányában 
és új térkő burkolattal összekö-
tésre kerül a Rákóczi úton létesü-
lő gyalogátkelőhellyel. Emellett 
a jelenlegi szalagkorlát mellett is 
kiemelt szegéllyel járda készül a 
virágboltig.
Az áprilisi képviselő-testületi ülé-
sen pedig döntés született arról, 
hogy az elkészült tervek alapján 
elindítják a közbeszerzési eljáráso-
kat az Evangélikus templom alat-
ti buszmegálló és a Deák Ferenc 
utcát összekötő, illetve az Arany 
János utca 3-20/A. szám előtti 
járdaszakaszokra vonatkozóan 
is. A kivitelezési munka kezdete 
a nyár második felében várható, 
melynek pontos időpontjáról ér-
tesíteni fogjuk a lakosságot.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy az ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz elvezető árkok 

tisztításáról és karbantartásáról minden esetben 
a tulajdonos köteles gondoskodni. 

Az önkormányzat segítséget nyújt abban, hogy az árkokból 
– a lakosság által – kiszedett földet elszállítja 

a megjelölt időpontokban. 

A föld elszállítás ideje:
2019. május 27-i hét (22. hét) 
2019. július 15-i hét (29. hét)

Márciusban átadásra került tele-
pülésünk első szabadtéri sport-
parkja. 
A sportpálya mellett megépült 90 
négyzetméter alapterületű létesít-
mény felül fedett, azaz esőtől vé-
dett, viszont oldalt nyitott, így biz-
tosítva a szabad levegőn edzést. 
A sportpark megvalósítását a 
Nemzeti Fejlesztési Alap finan-
szírozta, az önkormányzat pedig 
a létesítmény megvilágításán túl 
megépítette a hozzá vezető jár-
dát is.
Az átadó ünnepségen Szarka 
Márton, Kovács Dániel és Képesi 
Tamás mutatták be az eszközök 
használatát a gravitációt megha-
zudtoló gyakorlatokkal.
Bízunk benne, hogy kondi par-
kunk a mozogni vágyó lakosaink 
számára közkedvelt helyszín lesz.

Fotó: B. Kiss László  
Fejér Megyei Hírlap

Szabadtéri 
„edzőterem” 

Bakonycsernyén

Árkok tisztántartása
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Mint sokan emlékezhetnek, 
múlt ősszel aláírást gyűjtöttünk 
településünkön és Balinkán a Ga-
ja-patak medrének kitisztítására. 
A petíciót összesen 1300-an írták 
alá.

Összefogásunk eredménye-
ként, a Fejér Megyei Vízügyi 
Igazgatóság – mint a vízfolyás 
kezelője – a munkálatokat az el-
múlt hetekben fejezte be, mely-
nek során a balinkai elágazástól a 
kisgyóni elágazásig kitisztították 

a Gaja-patak medrét. Ígéretük 
szerint a közeljövőben két olyan 
zsilip is elkészül, amely segítségé-
vel a patak medrében lesz tartha-
tó a víz, és az nem duzzad vissza, 
ezzel veszélyeztetve a Petőfi utca 
hátsó udvarait. 

Felhívtuk az igazgatóság figyel-
mét arra is, hogy a Petőfi utca mö-
götti szakaszon ugyancsak szük-
séges a medertisztítás, hiszen a 
növényzet ott is akadályozza a víz 
szabad elfolyását. 

Aláírásgyűjtésünk sikere

A lomtalanítás a hulladékszállítási 
díjtartozással nem rendelkező 
ingatlanhasználó által, a Depónia 
Kft.-vel előre egyeztetett napon, 
évente 1 alkalommal, házhoz me-
nő jelleggel történik. 

A bejelentés minden év január 
02. és szeptember 30. között te-
hető meg.
Az elszállítandó hulladék alkal-
manként legfeljebb 3 m3 lehet. 
A ki nem használt alkalmak szá-
ma a következő évre nem vihető 
át. Lomhulladékot a szállítás nap-
ján reggel hat óráig kell kihelyez-
ni oda, ahova hulladékszállítási 
napon a hulladékgyűjtő edény 
kerül. A kihelyezett lomhulla-
dék sem a gyalogosforgalmat, 
sem a közúti forgalmat nem aka-
dályozhatja. Lomhulladékot csak 
gyűjtőautóval megközelíthető 
helyről szállítanak el.

Lomtalanítás kéréséhez a követ-
kező adatok szükségesek:

 y  név, cím, számlán található 
partnerkód,

 y  elszállítandó lom mennyisége 
(m3),

 y  elérhetőség (vezetékes vagy 
mobil telefonszám)

További információk és jelent-
kezés a Depónia Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodájában, az 
alábbi elérhetőségeken:
Cím: 8000 Székesfehérvár, 
         Sörház tér 3.
Telefon: +36-22/202-260
E-mail: ugyfel@deponia.hu

Házhoz menő lomtalanítás

Tájékoztatjuk kedves lako-
sainkat, hogy településün-
kön nincs már egységes 
időben történő „közös” 
lomtalanítás, ezt egyéni-
leg az alábbi módon van 
lehetőségük megoldani:

Mit tehetünk ellene és mik a 
következményei?

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
egyre gyakrabban ütközünk az 
utcán, járdán szabadon kóborló, 
de nem kóbor kutyákkal. Miért is 
probléma ez?

1.) Az állat úttesten történő je-
lenléte balesetet okozhat. Hir-
telen fékezés, kormányelrántás 
miatt nem csak az állat, hanem 
gépjármű, de esetlegesen sze-
mélyi sérülést is okozhat. Ebben 

az esetben az eb tulajdonosának 
áll fenn a felelőssége a károkozás 
miatt. 

2.) Az állat félelmet kelthet az 
arra járókban, főként az idősek 
és a gyermekek körében. Előfor-
dult olyan eset is, hogy valaki a 
kint kóborló kutya miatt késte le 
a buszt, tehát járulékos károkat is 
okozhat.

3.) Az állat kellemetlenségeket is 
okozhat, hiszen szétrághat dolgo-
kat, ürülékét ott hagyja, melynek 

helyreállítása illetve eltakarítása 
az eb tulajdonosának kötelezett-
sége.

4.) Kutyaharapás! Fontos tudni, 
hogy amennyiben kutyaharapás 
ér minket, úgy keressük fel a há-
ziorvost. 8 napon belül gyógyuló 
sérülés esetén szabálysértési eljá-
rás indítható a járási hivatalnál, 8 
napon túl pedig bűncselekmény-
nek minősülhet, amely a rendőr-
ség hatáskörébe tartozik.

5.) S végül, de nem utolsó sorban 

Elszaporodtak az utcán lévő ebek Bakonycsernyén!
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Tisztelt Ebtartók!

Ez évben is sor kerül az ebek veszettség elleni oltásá-
ra az alábbi időpontokban és helyeken:

Május 6. 
07-08 óra Bakonycsernye, Táncsics utca eleje
08-09 óra Bakonycsernye, Dózsa Gy. u. eleje
09-9:30 óra Bakonycsernye, Vásártér
14:30-16  óra Bakonycsernye, Ady E. utca eleje
16-17 óra  Bakonycsernye, Rózsa utca

Május 13. 
15-16:30 óra  Bakonycsernye, Akác u., 
 Benzin kúttal szemben
16:30-17 óra  Bakonycsernye, Vásártér

2013. január 1-től a 164/2008. (XII.20.) FVM ren-
delet 4. § (7) bekezdés szerint veszettség ellen csak 
elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb 
oltható.

Kérjük az ebtartókat, hogy az oltásra csak chippel 
megjelölt ebet hozzanak el.  Az oltás valamennyi 3 
hónaposnál idősebb ebnek kötelező. Kérjük, hogy 
az oltási könyvüket hozzák magukkal.

Az oltás díja: 4.900 Ft/eb
Az oltás helyén kerül sor a kötelező féreghajtásra is, 
melynek díja:

 10 kg-ig  200 Ft
 10-20 kg-ig  400 Ft
 20-30 kg-ig  600 Ft
 30-40 kg-ig  800 Ft  

Háznál oltásra, illetve chippel történő megjelölés-
re jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

06-30/816-1366 vagy 06-30/937-7697
     

dr. Németh Kálmán
állatorvos

EBOLTÁS

az állat is veszélynek van kitéve 
(lásd 1. pontban), hiszen a balese-
tek kapcsán gyakran életét veszti. 

Amennyiben a kóbor állat befo-
gásra kerül, úgy annak költségeit 
az eb tulajdonosának kell viselnie.

A 4 hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (chip) meg-
jelölve tartható. Amennyiben az 

ebtulajdonos ennek nem tesz 
eleget, úgy bírság kiszabására 
van lehetőség. 

Felhívjuk minden ebtulajdo-
nos figyelmét, hogy a felügyelete 
alatt álló ebet tartsa az ingatlanán 
belül, s teremtsen olyan körülmé-
nyeket, amely az állat számára is 
megfelelő, de megakadályozza 

annak közterületre történő kiju-
tását. A tartásáról pedig úgy gon-
doskodjon, hogy az a környező 
lakóközösség kialakult élet- és 
szokásrendjét tartósan és szük-
ségtelenül ne zavarja.

Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy 
2018 óta Jánosi János főépítész 
Bakonycsernyén ingyenes kon-
zultációt tart havi rendszeres-
séggel. Célunk, hogy ügyfeleink 
Bakonycsernye Települési Ké-
zikönyvében (TAK) és a hozzá 
kapcsolódó településkép védel-
mi önkormányzati rendeletben 
meghatározott kötelezettségek 
és ajánlások között el tudjanak 
igazodni. Ebben nyújt segítséget 
Jánosi János építész, aki tervezői 
előzetes konzultációkkal részt 
vesz a tervezési és engedélyezé-
si előkészítő munkákban.

Fogadó órát tart: minden hó-
nap utolsó hétfőjén 14.30-15.00 
óráig (előzetes bejelentkezés 
alapján). 
Ettől eltérően a következő alka-
lom 2019.05.06-án hétfőn lesz, 
ezt követően viszont ugyanúgy 
minden hónap utolsó hétfőjén.
Bejelentkezni a 22/413-001-es 
telefonszámon lehet.
Fontos kiemelni azonban, hogy 
az építésügyi hatóság szerepét 
nem veszi át, konkrét építési 
ügyekkel továbbra is a Móri Pol-
gármesteri Hivatal építésügyi 
hatóságát kell megkeresni.

Főépítész Bakonycsernyén Ignéczi Róbert c.r. főtörzszászlós, 
körzeti megbízottunk, 

a 06 20 381 5496 telefonszámon ügyfélfoga-
dási időn kívül is – a nap bármely szakában – 
elérhető, azonban kérjük a kedves lakosokat, 
hogy minden bejelentést első sorban a 112-es 

segélyhívón tegyenek meg, mivel azonnali 
intézkedést csak így tudnak foganatosítani. 
Ha hosszabb időre elutaznak, jelezhetik a 

fenti telefonszámon körzeti megbízottunk felé.  
Működési területe: 

Bakonycsernye Község közigazgatási területe

Fogadó óra: minden hónap 3. szerda 8.00-10.00
Iroda címe: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 79. 

E-mail: igneczirobi@citromail.hu
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A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól on-
line!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál 
nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállal-
kozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az 
e-ügyintézési felületen keresztül az ország bár-
melyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intéz-
hetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus 
ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás 
miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, 
hanem támogatják a papírmentes és környezetkí-
mélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő ad-
minisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz 
a rohanó hétköznapok során még az önkormányza-
ti hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre 
már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digi-
tális tér, amelyre belépve egyre többhelyi hivatali ügy 
elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon ke-
resztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek 
sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 
A portál segítségével a papír alapú, személyes meg-
jelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bár-
mely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is in-
tézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek 
is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés 
és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve 
termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkor-
mányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van 
mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segít-
ségével szintén könnyűszerrel megoldható, függet-
lenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékeny-
ségről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően je-
lentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordí-
tott idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szerveze-
tek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással 

kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belé-
pést és személyes azonosítást követően ismét időt 
takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis 
közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes 
adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az 
űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különfé-
le ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, 
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az 
Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken 
elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.
gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is 
benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett fel-
használók bármikor nyomon követhetik az általuk in-
dított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás 
után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az 
előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén el-
érhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-on-
kormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk 
weboldalán is elérhető.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

2018. év decemberében pályázatot nyújtottunk be 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „TESTVÉR-TE-
LEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉ-
SEK” címen meghirdetett felhívásra. A márciusban 
érkezett döntési értesítő értelmében 1 000 000 Ft 
összegű támogatásban részesült az önkormány-
zat, melyből 2019.07.29-08.02. közötti időszakban 
a három testvértelepülés (Magyarcsernye, Dózsa 
György település és Bakonycsernye) fiatal sporto-
lóinak ifjúsági tábor, sporttábor megszervezését 

tervezzük Balatonszepezden. Bízunk abban, hogy 
a gyermekek sok szép élménnyel és emlékkel gaz-
dagodnak, valamint határokon átnyúló barátságok 
születnek.

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Testvér-települési együttműködés

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
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Bakonycsernye önkormányzata 
mindig törekedett arra, hogy a le-
hetőségekhez mérten minél több 
civil szervezetet támogasson – fő-
ként – melyek mindennapi tevé-
kenységük során fontos szerepet 
játszanak a település életében.
Ennek fényében a képviselő-tes-
tület hosszú évek óta támogatja 
a Mentők a Mentőkért Alapít-
vány munkáját. 

Idén egy lélegeztető ballon meg-
vásárlásával segítettünk, melynek 
értéke közel 100.000 Ft. 
Az eszköz a kistérség települése-
in is szolgálatot teljesítő esetkocsi 
tartozéka lesz. 
Bízunk benne, hogy a megvásá-
rolt eszköz – ha kis mértékben 
is – de megkönnyíti a mentősök 
elismerésre méltó és nehéz mun-
káját.

Együtt többet segíthetünk

Óvodai nevelésünkben hangsúlyos 
szerepet kap a hagyományőrzés.  
Kellemes, közös élményekkel tesz-
szük hagyománnyá a gyermekek 
számára az ünnepi alkalmakat. A 
tavaszi ünnepek közül a húsvéti 
népszokások felelevenítése mindig 
nagyon érdekes, kedvelt tevékeny-
ség. Az ünnepek előtti közös ké-
szülődés közben megélt élmények, 
a családok együttműködése mind 
megerősítik a kicsiket abban, hogy 
az ünnep nem csak egy óvodai 
esemény. A lázas készülődés már 
az ünnepek előtti hetekben elkez-

dődött. Búzát vetettünk, hogy az-
tán ebbe rejtsük a hímes tojásokat.  
Ismerkedtünk a húsvéthoz köthető 
állatokkal, ételekkel. A fiúkkal „ti-
tokban” locsolóverset tanultunk, 
a lányokkal tojást festettünk. Az 
ünnepi hangulatot előkészítve al-
kalomhoz illően „öltöztettük fel” 
közvetlen környezetünket, mely-
nek legfontosabb része a gyere-
kek alkotásai. Többféle technikával 
készült, ötletes, színes gyermek-
munkákban gyönyörködhettünk. 
Versekkel, dalokkal, körjátékokkal 
köszöntöttük a tavaszt.  Az ünnep 

napján felelevenítettük a locsolko-
dás hagyományát, majd különbö-
ző mozgásos, ügyességi játékokkal 
tettük élvezetessé a délelőttöt. 

Fojtyikné Gyuris Andrea

A márciusi Te szedd! akció keretében iskolánk tanulói, pedagógusai, 
volt diákjai szebbé tették az utcákat, összeszedték a szemetet a pol-
gárőrség segítségével és az önkormányzat  támogatásával.
A napköziben tovább folytatták a délelőtti Te szedd! programot. A 
Fenntarthatóság hete keretében a szelektív hulladékgyűjtés fontossá-
gáról, hulladék-fajtákról beszélgettek, témához kapcsolódó dalokkal 
ismerkedtek, valamint hulladékot szelektáltak Timi nénivel az elsős 
napközisek. A gyermekek munkáiból kiállítást is rendeztek.

Gyerekek a tisztább környezetért

Megérkezett a tavasz, s vele együtt a húsvéti nyuszi

Legyen saját zászlód, 
díszítsd fel otthonod!
Településünk az idei évben 
ünnepli újratelepítésének 

295 éves évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a képvise-
lő-testület lehetőséget biztosít 

minden helybéli lakosnak 
Bakonycsernye címerével 

ellátott 40 cm x 60 cm méretű 
zászló megvásárlására.

A zászló 3 000 Ft-os áron 
a Polgármesteri Hivatalban 

beszerezhető.
Reméljük minél több otthon 

dísze lesz a szívünkhöz 
legközelebb álló lobogó!
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Több hetes készülődés előzte meg 
tavaszi ünnepkörünk legnagyobb 
eseményét, a Húsvétot. A Műve-
lődési Házban működő Varázs-
fonal Kézimunka Szakkör tagjai 
serényen készítették a bakonycser-
nyei húsvéti dekorációs kellékeket, 
melynek köszönhetően szemet, 
lelket, szívet melengető összeál-
lítással sikerült megörvendeztet-
nünk településünk apraját-nagyját. 
Tavaszköszöntő, húsvéti kiállítá-
sunk tárlatának anyagát szintén a 
Varázsfonal Kézimunka Szakkör 
ügyes kezű asszonyainak munkái-
ból válogattuk össze. Természete-
sen a hagyományokhoz híven idén 
sem maradhatott ki a kiállítók közül 

Pácser Jucika virágkö-
tő, akinek virágkom-
pozícióinak köszön-
hetően átélhettük a 
természet ébredésé-
nek csodáját, illatát, 
ízét, zamatát.
A tavaszi szünet előtti 
utolsó napon fogad-
tuk a bakonycsernyei 
óvodásokat, valamint 
az elsős és másodikos 
gyermekeket hagyo-
mányos, tavaszi mese 
előadásunkon, melyben a buda-
pesti Batyu Színház Malacmese 
című interaktív előadás részesei 
lehettek. Izgalmasan szórakoztató 

perceket élhettünk át közösen a 
gyermekek nagy megelégedésére.

Turjákné Szentesi Icu 
művelődésszervező

Tavaszköszöntő, húsvéti forgatag a Művelődési Házban

A bakonycsernyei kulturális és kö-
zösségi élet meghatározó prog-
ramjainak megvalósítása mellett 
2018. novembertől új feladatot is 
ellát a Művelődési Ház. Idősügyi 
programunkban 65 év feletti he-
lyi lakosaink digitális kom-
petenciájának fejlesztését, 
digitális írástudatlanságuk 
csökkentését tűztük ki cél-
ként. Az igények felmérése, 
a célcsoportok megkere-
sése beigazolta, hogy igen 
is szükség van a digitális 
felzárkóztatásra, melynek 
jelenlegi mérlege: 2 heten-
te heti 3 csoportban több 
mint 20 fő vesz részt fog-
lalkozásainkon.  Az igazat 
megvallva, november óta 
történtek természetes le-
morzsolódások, azonban a 
„kemény mag” hamarosan számot 
vethet tudásáról. A kitartásnak, a 
szorgalomnak, a fejlődni akarásnak 
eredményeként, a nulláról történő 
indulást követően, már biztonsá-
gosan használják a szövegszer-

kesztő programot, e-mailt írnak, 
küldenek, fogadnak, ügyesen 
használják a böngésző programo-
kat, és végül, de nem utolsó sor-
ban naprakész információkat tud-
nak szerezni az internetes portálok 

segítségével. Betekintést nyernek 
a legnagyobb közösségi portálra, 
ahol örömmel fedezik fel rég nem 
látott rokonaikat, ismerőseiket, ba-
rátaikat. Mondhatni sokak számá-
ra pár hónap alatt „kitágult a világ”, 
s akik ezt érdeklődéssel fogadták, 

a nehézségek ellenére, kitartóan 
vették az akadályokat, elsajátítot-
ták az alap tudásanyagot, könnye-
dén kamatoztatni fogják!
Büszke vagyok minden egyes 
klubtagunkra, hatalmas ered-

ményt értek el ebben 
a nem könnyű, felgyor-
sult, információ-áradat-
tal ellátott virtuális világ-
ban. Kívánom, hogy a 
nehézségek ne szegjék 
továbbra sem kedvüket, 
csak így tovább, már lát-
juk a fényt az alagút vé-
gén!
Június hónapban új cso-
portok indulnak! Várom 
a személyes jelentkezé-
seket a Művelődési Ház 
nyitva tartási idejében. 

Amennyiben laptoppal 
rendelkezik, előnyt élvez, mivel a 
jelenlegi nagy csoport létszámok 
is saját eszközzel működnek!

Turjákné Szentesi Icu 
Digitális Jólét Program Pont 

mentor

Digitalizáció az aktív idősekért a bakonycsernyei Digitális Jólét Program Ponton
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Könyvtárunk  tavaszi időszakának 
programjai az alábbiak voltak:

Internet Fieszta program kere-
tében előadást hallgathattunk az 
„Okos otthonokról”. Megtudhat-
tuk, mitől okos egy otthon, azaz a 
beépített és összehangolt eszközök 
működéséről, amely mind kényel-
mi, mind takarékossági szempont-
ból segíti a lakásunk működését. 
Tulajdonképpen velük él a lakás a 
szükségleteinknek megfelelően. 

„Papként bevetésen” 
Vendégünk volt Takács Tamás ez-
redes, tábori lelkész. Témája, hogy 
hogyan lett lelkészből katona. Be-
mutatta, hogy milyen egy szolgáló 
élet.  Irakba, Koszovóba, Afganisz-
tánban a magyar katonák mellett, 
illetve velük élt.

Költészet Napja
„Rejtelmek, ha zengenek” –  Figu-
ra Ede előadóművész énekelt gi-
tárkísérettel verseket adott elő. 

Vidám hangulatú délután volt.

„Posztolj verset az utcára!” 
Ez egy országos felhívás volt, az ut-
ca emberének szólt, s Bakonycser-
nye is részt vett benne. Ez a nap a 
versről szólt, akár ablakban, akár az 
utcán, a villanyoszlopon, dalban. 
A versek ünnepén egész délután 
szóltak a versek az utcán, dalban 
elbeszélve, „menütáblán” kínálva, 

kötetekben tálalva, kézírással posz-
tolva. Remélem, hogy a „Párizsban 
járt az ősz” , az utcára varázsolt le-
heletnyi párizsi hangulattal, sokak-
nak szerzett derűs perceket.
 Köszönet mindazoknak, akik meg-
álltak egy pillanatra és olvastak, 
hallgattak, fotózkodtak, integettek 
vagy csak mosolyogtak.

LEGKÖZELEBBI 
PROGRAMJAINK

Május 6-án 17 órakor „Magyar-
ként Costaricában”. Kovács Do-
minika úti beszámolója.

Május 8-án 17 órakor „Tudástár a 
Könyvtárban”, MIRE KÉPES AZ 
AGYUNK, HOGYAN SZÜLETIK A 
GONDOLAT  címmel.

Gyertek! Jöjjenek! Hiszen tovább-
ra is szeretettel fogad mindenkit 
a könyvtár!

Valásekné Kaszner Tímea
könyvtáros

Könyvtári hírek

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi 
okmányok bemutatása szükséges:

 y Adatlap óvodai beiratkozáshoz 
mindkét szülő aláírásával ellátva 
(Letölthető dokumentum.)

 y Védőnői Szakvélemény Szak-
értői Vélemény, amennyiben a 
gyermek különleges bánásmó-
dot igényel. (Sajátos nevelési 
igényű, beilleszkedési, maga-
tartási és tanulási nehézséggel 
küzd.)

 y Nyilatkozat az intézményvá-

lasztáshoz való beleegyezéshez 
– külön élő, de közös felügyeleti 
jogot gyakorló szülők esetében,

 y születési anyakönyvi kivonat,
 y egészségügyi könyv,
 y oltási lap,
 y a személyi azonosítót is tartal-
mazó lakcímkártya, ennek hi-
ányában Védőnői Igazolás az 
életvitelszerű itt lakásról,

 y Taj kártya,
 y mindkét szülő személyazonosí-
tó okmánya és lakcím kártyája.

(Amennyiben megoldható, ezeket 
fénymásolva is kérjük szépen!) 

A felvételi döntésről az óvodave-
zető 2019. május 25-ig írásbeli 
határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben gyermeküket má-
sik településen íratják óvodába, a 
jogviszony létrejöttéről igazolást 
kérünk benyújtani a felvételt biz-
tosító óvodától a Bakonycsernyei 
Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde ve-
zetőjének, valamint a település 
jegyzőjének.

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról
Értesítjük az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történő beiratkozás: 

Ideje: 2019. május 8-9-én reggel 8 órától 18 óráig
Helye: Bakonycsernye, Rákóczi út 141. 


