
Fenyő utcai és Béketelepi 

játszóterek építése
Bakonycsernye Község 
Önkormányzata  - Bakonycsernye                  
Falumegújítás és fejlesztés 
Megítélt támogatás - 4.955.340 Ft      

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a 
vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió 

és a Magyar Köztársaság támogatásával.”



Játszótér építésének megkezdése: 

Bakonycsernye Község Önkormányzat megkezdte a játszótér 
építését az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és- fejlesztésre igénybe vehető támogatásból. 
Az elnyert összeg: nettó 4. 955.340,- Ft
Az önkormányzat a nagyszabású beruházáshoz az áfát biztosítja. A 
támogatás keretén belül a településen már meglévő játszóterek közül 
egy felújítását, valamint egy teljesen új játszótér felépítését 
valósítjuk meg az EU normáknak megfelelő játékok telepítésével.
Az új játszótér létesítését az általános iskola, illetve a fiatalok 
garzonháza szomszédságában lévő telken valósítjuk meg a közelben 
lévő gyerekek szórakozási igényének eleget téve.  A meglévő 
játszótér korszerűsítésével pedig a biztonságos szabadidő eltöltését 
szeretnénk biztosítani. 

Pácser Andrea



















Bakonycsernye község Polgármestere

Bakonycsernye Rákóczi út 83.

Telefon/fax: 22/413-001    

E-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

M E G H Í V Ó 

Bakonycsernye község Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel meghívom a 2010. június 23-án tartandó 

(péntek)  rendezvényeinkre: 

16.00 óra  EU forrásból  épített játszóterek avatása

Helyszíne:  Fenyő utca 

17.00 óra  2010. évi Bakonycsernyéért Díjak átadása 

Csuhé életképek - Palik Ferencné önálló kiállításának megnyitása

Könyvbemutató: Varga Ferenc  Bakonycsernye  1848-2009

Helyszíne: Művelődési Ház  Rákóczi u. 78. 

Egyúttal ajánlom figyelmébe a falunap további programjait ! 

Kérem, hogy megjelenésével tisztelje meg rendezvényeinket !

Bakonycsernye, 2010. július 19.

Turi Balázs

polgármester

•

mailto:pm.bakonycsernye@morterseg.hu


EU forrásból épített játszóterek avatása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre

igénybe vehető támogatásból épült játszótereket avattak 2010. július 23-án, pénteken 16

órakor Bakonycsernyén a Fenyő utcában.

Az iskola mögött, a fiatal pároknak otthont adó Fecskeház szomszédságában fekvő új

játszótéren rendezték meg délután az átadási ünnepséget, melyre egyesületünk is

meghívást kapott. Bakonycsernye öt kilométer hosszú falu, egy játszótérrel még nem lettek

volna kisegítve, ezért a Deák utcában és a Béke utcában is építettek egyet. A három

játszótér megépítése összesen mintegy hétmillió forintba került, amelyből a Fenyő utcai és

Béketelepi játszóterek építésére nettó 4. 955.340,- Ft-ot nyertek pályázaton. Az ünnepséget

a község polgármestere Turi Balázs nyitotta meg, aki elmondta milyen fontos a gyermekek

életében egy ilyen a szabadidő eltöltésére alkalmas helyszín. Bakonycsernye igyekezett ezt

megelőzően is kiemelten gondoskodni fiataljairól, hiszen megnyitották a fecskeházat,

tavaly felújították az óvodát, folyamatosan fejlesztik iskolájukat- tudtuk meg az elöljárótól.

Ezután Törő Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, kiemelve az

európai források adta lehetőségeket

A műsor után a község polgármestere, Törő Gáborral és a „A BAKONYÉRT” Egyesület

elnökével, Bajkai Jánossal közösen elvágták a szalagot, átadva ezzel a játszóteret a

melegben kitartó gyerekeknek, akik az avatás után már birtokba is vehették.










