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SZENT GYÖRGY HAVA, BIKA HAVA, SZELEK HAVA…
Tavaly ilyenkor indult el településünk látványos átalakulásának, a
virágosításnak mozgalma. Néhány lelkes és elkötelezett önkéntes, valamint néhány segítőkész
kertészet segítségével virágágyások kialakításával és egész éven át tartó gondozásával szépítette
meg Bakonybél köztereit. Idén is várjuk mindazok jelentkezését, akik virágokkal, palántákkal,
önkéntes munkával szívesen segítenék a falu szépülését. A programot idén is Fülöp Teréz fogja
össze (+36-30-385-6573), a virágokat a Tájházban gyűjtjük. Bíztatjuk a háztulajdonosokat is az
ablakaik, kapuik előtti virágosításra.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Két nagy, a faluképet is meghatározó beruházás is indult
március elején.
Nekiálltunk a temető felújításának. Az új kerítés megépítése
előtt szükséges volt a terület megtisztítása. Kivágtuk a nagyon
öreg, elhanyagolt fákat és azokat, amelyek rossz helyen
nőttek, vagy az ágaik vagy a gyökereik veszélyeztették,
károsították a sírokat. Ezzel egy időben megtörtént a
tereprendezés, a nagytakarítás. Nagyon sok szemét került elő
a földből is. Új kerítéssel vesszük körbe a temetőt, új
kovácsoltvas kapu is készül. A kiszedett növényzetet az
építés lezárulta után pótolni fogjuk. A megújítást az év végén
pályázaton elnyert rendkívüli települési támogatás tette
lehetővé. Bízunk benne, hogy a megszépült temető arra fogja
ösztönözni a temetőlátogatókat, hogy jobban vigyáznak a
tisztaságra és a szemételhelyezésre.
Az elmúlt évben a HungaroControl Kft. településeket
támogató két pályázatán is nyertünk jelentősebb összeget,
amelyet az önkormányzat kiegészített és így nekiláthattunk a
falu központjában levő új buszváró felépítésének. A régit
teljesen elbontottuk, megerősítettük az alapot és a falazás is
elkezdődött. Az új épület a bakonybéli tájba illő, boltíves
épület lesz.
Március 7-én tartotta a zirci önkormányzati tűzoltóság éves
beszámolóját, ahol bejelentették, hogy egy használt, de jó
állapotú tűzoltó fecskendő autó beszerzése vált szükségessé,
amelyhez a vállalkozók felajánlásai mellett számítanak a
környékbeli önkormányzatok támogatására is. A bakonybéli
képviselő-testület 150 ezer forintot szavazott meg erre a célra.
Ha valaki magánemberként szeretne hozzájárulni a
Bakonybélt is érintő szolgáltatás fejlesztéséhez, annak
módjáról a zirci tűzoltóságtól kérhetnek felvilágosítást.
Március 8-án a bakonybéli turisztikai szolgáltatók egy szűkebb
körben folytatták a februári lakossági fórumon megkezdett
tervezést. Tájékozódtunk más települések turisztikai
szervezeteinek működéséről, tapasztalatairól.
Március 9-én került sor a mezőőri szolgáltatás bevezetésével
és működésével kapcsolatos lakossági tájékoztatásra. A
fórumot nagy érdeklődés és együttműködő hangulat kísérte.
Március 10-én az óvodában zajlott az idei beiskolázással
kapcsolatos megbeszélés az óvodapedagógusok, az iskola
tanárai, az önkormányzat és a szülők körében. Próbáltuk
felmérni, hány gyerek marad a bakonybéli iskolában, mit tud
tenni a problémák megoldásában az iskola, mit tud segíteni az
önkormányzat. Ismételten arra kérjük a szülőket, fontolják
meg, hová viszik a gyermekeiket, hiszen döntésük az iskola
és a falu jövőjéről is szól.
Márkus Zoltán polgármester

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolg{lat Zrt.
T{rsadalmi Felelősségv{llal{s P{ly{zat keretében a
bakonybéli központi t{jba illő buszmeg{lló építéséhez
I. ütemben:
800.000 forinttal,
II. ütemben
990.000 forinttal j{rult hozz{.

Bakonybél Önkormányzata és a
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tisztelettel meghívja Bakonybél lakosságát

a manchingi (Németország)

AIRBUS GmbH. cégtől kapott
ÚJRA TESZEDD! ÁPRILIS 30-ÁN BAKONYBÉLBEN
Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is csatlakozik Bakonybél
az
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
által
szervezett
országos
szemétgyűjtési akcióhoz.
Most is a két legszennyezettebb területet, a Jókai utcától
induló zöld + turista jelzés vonalát, valamint a Malom
utcától a piros + (
) mentét és a szennyvíztisztító
környékét tisztítjuk meg az önként jelentkezőkkel. A
munka végén ismét közös piknikezést rendezünk a
Gerence-völgyben. Ezért most is felhívással fordulunk
minden, a falujára büszke lakóhoz és a települést tisztelő
vendéghez, turistához, hogy csatlakozzon a tisztogatókhoz.
Gumikesztyűkről, zsákokról, a szervezők gondoskodnak,
ahogyan a zsákok elszállításáról is. Nem tudnak elszállítani
autógumikat, építési anyagokat, veszélyes hulladékot, ezért
aki azokat ezen a napon kiteszi, azzal tovább szennyezi a
falut! Kérjük, tartsa be mindenki. Ezek elszállítására más
módot kell találni.
Április 30-án, szombaton 10 órakor találkozunk két induló
helyszínen (kinek-kinek melyik kényelmesebb) 1. Jókai
utcai buszmegálló; 2. Faluház. Ha borult az idő, az akciót
megtartjuk. Ha szakad az eső, mindenki maradjon otthon.
Ha kérdésük van, a mezőőrnél (30-449-5262) vagy a Felföldi
Andreánál (30-692-0544) érdeklődjenek.
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LAKOSSÁGI FÓRUM A MEZŐŐRI SZOLGÁLATRÓL
A március 9-i lakossági fórumra minden érintett földtulajdonos és földhasználó személyes meghívót kapott.
Márkus Zoltán polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a mezőőri szolgálat célja a külterületi mezőgazdasági ingatlanok
felügyelete, védelme és karbantartása. Sok jelzés érkezett az önkormányzathoz illegális legeltetésekről, birtoksérelmekről,
Szemétlerakásról, állatok okozta károkról, állatok okozta veszélyhelyzetekről. Néhány esetben, amikor a felelős személye ismert
volt, megpróbáltunk baráti alapon eredményt elérni, de a jó szándék kevésnek bizonyult. A problémát a lakosság érdekében és a
javak védelmére meg kell oldani, azonban az önkormányzaton belül erre nincs ember, jogkör és felhatalmazás.
A mezőőri szolgálat működtetését viszont jogszabály teszi lehetővé, sőt részben támogatja is. A megalakításhoz szükséges
működési feltételek megteremtéséhez 500 ezer forinttal, a bruttó bérköltséghez havi 90 ezer forinttal járul hozzá az állam. Az ezen
felüli költségek fedezésére szolgál a mezőőri járulék. Ez a bevétel csak erre fordítható.
A mezőőri állást nyilvános pályázaton hirdettük meg. Két pályázó közül Károlyi Zoltán rendelkezett az előírásoknak megfelelő
végzettséggel. Februárban elvégezte szükséges mezőőri és rendészeti tanfolyamot és eredményes vizsgát tett.
A mezőőr hatósági személy, aki együttműködik a rendőrséggel, az erdészet és a nemzeti park illetékeseivel. Megkülönböztető
ruhát visel, jogosult hatósági eljárást kezdeményezni és annak folyamatát követni.
A hozzászólók között volt, aki a tájékoztató fórum döntéshozatal előtti összehívását hiányolta, volt olyan hang is, amely burkolt
adónak minősítette a mezőőri járadékot. A felvetett kérdésekre Nagy Árpád alpolgármester, Takács Ervin jegyző és a résztvevők
közül többen is válaszoltak.
A képviselő-testület három ülésén is tárgyalta a mezőőri szolgálatot. A napirend minden alkalommal meg volt hirdetve, az ülésekre
bárki eljöhetett volna és elmondhatta volna a véleményét. Adóról nem lehet szó, mert a járulékfizető szolgáltatást kap cserébe.
Jogszabály teszi lehetővé a birtokvédelem ilyen módon történő megoldását. Az érintettek mintegy felével, a legnagyobb
földterülettel érintettekkel előzetesen személyes megbeszélés történt. Körülbelül 700 hektárt (az erdőkre nem vonatkozik a
jogszabály) érint a rendelkezés. A járulékfizetési kötelezettség első körben a földhasználókat és területtulajdonosokat érinti.
Egyik hozzászóló kifejtette, hogy bármilyen jogsérelem éri a földet, nem érdemes magánszemélyként birtokvédelmi eljárást
indítani, mert több az adminisztráció, a velejáró költség, mint az eredmény. Ha a mezőőr, mint hatósági személy jegyzőkönyvezi,
fényképezi a kárt és indít eljárást a károkozóval szemben, gyorsabb és hatékonyabb a fellépés. Különösen nehéz – szinte
reménytelen - a vadak okozta károk felmérése és rendezése.
Probléma a nem megfelelően tartott és őrzött állatok okozta kár, az illegális szemétlerakók, a lopások és szándékos károkozások
ügye, amelyekkel az elmúlt években sajnos találkoztunk. Gondoskodni kell arról is, hogy a turisták biztonságosan
közlekedhessenek a környéken.
Károlyi Zoltán mezőőr vállalta a folyamatos, 24 órás elérhetőséget. Ha bárki veszélyes helyzetet lát, vagy kárt tapasztal, azonnal
hívható, még éjszaka is. A nehezen megközelíthető helyekre saját lovával is el tud jutni. Tisztában van az eljárási jog szabályaival,
a kárt előírás szerint dokumentálja és megindítja az eljárást. Szükség szerint a rendőrséggel együtt helyszínelnek. Az erdészettel
és a természetvédelemmel együttműködik. De feladatának tekinti a Bakonybél közigazgatási határain belüli kül- és közterületek
állapotának ellenőrzését is, ha kell megoldásról intézkedik. Kapcsolatban áll a szomszédos települések mezőőreivel is.
Az a kérése mind a földtulajdonosok, mind a lakosság felé, hogy a lehető leggyorsabban jelezzék a problémákat, legyen
folyamatos a kapcsolattartás és a bizalom a gazdákkal.
Éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06-30-449-5262, e-mail címe: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
(FA)

MÁRCIUSI PROGRAMOK A SZENT GELLÉRT ÓVODÁBAN

A március 15-e megünneplése óvodánkban a nemzeti jelképeink elkészítésével kezdődött. A kicsik és a nagyok
egyaránt különféle technikával készítettek nemzeti színű lobogót, kokárdát. Nagy lelkesedéssel, megunhatatlanul
énekelték a toborozó nótákat és Kossuth-dalokat. Március 12-én aztán közösen (a lányok pártában, a fiúk csákóban)
a Rákóczi téren felállított kopjafához mentünk, ahol minden kisgyerek elhelyezhette a saját maga által készített
nemzeti színű zászlót vagy a hajtogatott huszárt.
A húsvéti nyuszivárás idején sajnos sok kisgyerek betegeskedett. Ennek ellenére a tavaszi szünet előtti napon a
gyerekek nagy meglepetésére két élő nyuszi és ajándékok vártak bennünket az óvoda kertjében. Most is, mint
minden évben a gyerekek elsősorban a nyuszik simogatásával foglalkoztak, a bokorban rejlő ajándékokat csak
később fedezték fel.
Szilágyi Judit óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
Iskolánkban a március hónap munkatervi programjainkon túl - felkészülés is a következő tanévre. Ennek keretében a tagiskola vezetése,
Ábel atyával és Márkus Zoltán polgármester úrral, tartott tájékoztatót az óvodában. A tantervi kínálaton kívül ismertettük a szülőkkel, a
kötelező hit-, és erkölcstan választásának lehetőségét és a leendő első osztály indulását, valamint az iskolai nyitott tanítási nap
tervezetét.
Március 11-én megemlékeztünk az 1848-as forradalom eseményeiről az alsó tagozat életkori sajátosságaihoz igazodva - játékos és
interaktív formában történt.
A 2. és 4. osztályos diákjaink osztályfőnökükkel, Váliczkóné Takács
Zsófia segítségével a nemzeti ünnepünk eseményeit elevenítették fel,
majd az osztályok rajzokat, plakátokat készítettek az ünnep tiszteletére.
A nap bensőséges eseménye Marticsekné Szentkereszty Judit
közreműködésével egy Kossuth dal közös tanulása volt. A bakonyi
jellegzetességek a dalban, a huszárok viseletének, és a tekerő hangszer
bemutatásának nagy sikere volt.
A napot tánctanulás zárta, amellyel kicsiny közösségünk életszerűen
felidézhette a magyar múlt szép szokásait, a szabadságharc toborzó
lelkületét. Nagyon szépen köszönöm a gyermekek nevében is az
igényes, élvezetes programot Judit néninek!
Az ünneplés ezen módjával - ha a gyermek cselekszik, vele történik
valami - életszerűen megismerhetnek történelmei eseményeket is, s az
így szerzett tudást tartják kutatók a legbiztosabbnak, mely évek múlva
is könnyen előhívható a memóriából.
Március 18-án, az iskolánk nyílt tanítási napján az alsó tagozat alapvető tantárgyai: magyar olvasás, nyelvtan, német nyelv,
matematika, hit-és erkölcstan, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra bemutatása történt az 1 – 4. évfolyamokon az érdeklődő szülők
számára. Minden nevelő igyekezett osztályával a mindennapok tanítási módozataiból bemutatni tanulóink munkáját, akik egy kicsit
megszeppentebbek voltak a megszokottnál.
Tanulásszervezésünk vonatkozásában a hagyományos, frontális osztálymunka túlsúlya helyett a gyermekek együttműködésén,
cselekvéses tanulásán alapuló kooperatív munkát igyekszünk preferálni, melynek során lehetőség van az interaktív táblai programjaink
alkalmazására.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes egészében táblai alkalmazás történik, a hagyományos tanulásszervezést kis létszámú
osztályainkban változatos szemléltetéssel oldjuk meg. Sok esetben, például 1. osztályban a hang- és betűtanításkor – amikor a legtöbb
tanulónak újdonságot jelentő dologról van szó, arra szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy a gyermekek közösen éljenek át egy fontos
élményt –, létjogosultsága van a frontális tanulásszervezésnek. Sok órán kap szerepet a játékosság, pihentetésként zene és közös ének,
munkáltató rajz.
Az interaktív programok használata során megtapasztalhattuk, hogy tanulóink egyre szívesebben foglalkoztak például matematikai,
nyelvtani problémákkal. A tanórák azon részeit, amikor ezt az eszközt használtuk már nem is órának, hanem játékidőnek tekintették.
Egymással versengve, nagy izgalommal vetették bele magukat a számolásba, nyelvtani fogalmak gyakorlatban való alkalmazásába. A
csoportban végzett játék közösségformáló ereje mellett megjelent a tanulócsoporton belül az egymástól való tanulás igénye és
lehetősége is.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a kicsi óvodások az óvó nénikkel együtt meglátogatták osztályaink kézműves óráit, ahol közösen a
tanulókkal részt vehettek húsvéti készülődésünkben. Zsuzsa néni csoportja hagyományos technikával festett tojásokat, Zsófi nénivel
hűtőmágneseket készítettek az ünnepre, Hedvig nénivel és Éva nénivel festésben és húsvéti bárány készítésben ügyeskedtek a kicsik az
iskolásokkal. A nagycsoportosok ismerkedése a leendő első osztályosok tanító nénijével, Zsófi nénivel, hangulatos beszélgetéssel telt, és
a teázás után nekik készült ajándékokkal, jó kedvvel tértek vissza az óvodába.
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az áprilisi beiratkozás után a leendő elsősök szülei az első szülői értekezleten – június első
hetében - kapnak részletes tájékoztatást a tankönyvek rendjéről, a felszerelésekről és iskolai elvárásokról, ahol az osztályfőnökkel
közösen készülhetnek fel az első iskolás évre.
Takács Nándorné

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁS
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre
történő általános iskolai beíratás ideje:
a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskolában (Zirc, Köztársaság u. 3., „F” ép. első emeleti iroda)
2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig, és
április 15. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig;
Bakonybélben (Pápai u. 3-5.)
2016. április 14. (csütörtök) 18.00-19.00 óráig,
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján
tankötelezettsége teljesítését 2016. szeptember 1-jétől
megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles
beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító
általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti
jogokkal kapcsolatos nyilatkozat, lakóhely nyilatkozat,
- erkölcstan- hit- és erkölcstan nyilatkozat,
- Zircen a sorrendhez- és a választott programokhoz tartozó
nyilatkozatok,
- az óvoda által kiadott, a gyermek oktatási azonosítóját tartalmazó
igazolás.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a
szülőket.
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LELKI TÁPLÁLÉK

Lábmosás
Nagycsütörtöki homília rövidített változata
Déry Tibor Szerelem c. novellája az 1950-es években egy
B. nevű fogoly váratlan elbocsátásával kezdődik. Nem tudja,
miért engedik szabadon, mint ahogy azt sem, miért kellett 7
évig börtönben ülnie. Hihetetlen számára a szabadulás, mint
ahogy valószerűtlen a börtön megszokott szürkesége,
penészszaga és mozdulatlansága után a szabad világ
harsogó, ezer színe, a virágok illata, az emberek szabad
nyüzsgése. Az elbocsátott rab szorongva jön hazafelé, nem
tudja, mi várja otthon, Déry megrendítően ábrázolja
találkozását az őt mindvégig váró feleségével:
– Veled éltem – mondta az asszony. – Nem volt olyan nap, hogy ne gondoltam volna rád. Tudtam, hogy vissza
fogsz jönni. De ha nem jöttél volna vissza, akkor egyedül haltam volna meg. A fiad is te voltál.
– Szeretsz? – kérdezte B.
– Soha senki mást nem szerettem – mondta az asszony. – Úgy nem változhattál meg, hogy ne szeresselek. (…)
Az asszony átölelte a nyakát. – Megmosdatlak – mondta.
– Jó lesz.
Levetkőzött. Az asszony megvetette az ágyat, a lepedőre fektette férje meztelen testét. Egy bádoglavórban
meleg vizet hozott, szappant, két törülközőt. Az egyiket, összehajtogatva, a vízbe mártotta, beszappanozta. Az
egész testet tetőtől talpig megmosdatta. Kétszer váltott vizet. B.-nek olykor még meg-megreszketett a keze, de az
arca már megnyugodott.

A Déry által leírt fürdetés éppúgy, mint az evangéliumban elbeszélt lábmosás a megtisztítás és a
gyógyítás rítusa. A hű feleség gyengéd keze a testére rakódott piszokkal együtt a lemosta B-ről azt a
szennyet is, és gyógyította azt a sebet is, amelyet a szabadságvesztés, a sokféle bántás és bűn martak
a lelkébe. Micsoda művészi ábrázolása a szeretet megtisztító és gyógyító erejének.
Testvéreim, e szépirodalomból vett példa, megvilágítja a jézusi lábmosás üdvösséget kínáló
misztériumát. Péter és az apostolok nem értik mire való ez a mosakodás: Uram, te mosod meg az én
lábamat? Nem fordítva kellene, nekünk gyakorolni veled szemben a szolga gesztusát? Nem értik, hogy
ez a szeretet kitüntetett jele. A börtönből szabadult rab, B, akkor hitte el, hogy valóban szeretve van,
amikor érezte testén a felesége gyengéd érintését, amint az megmosta egész testét. A lábmosás Jézus
valóságos szeretetének és hűségének jele. Jöjjünk bármilyen távolról, bármilyen nagy fogságból, Ő
hasonló szavakkal szól hozzánk, mint a férjét váró asszony: „Veled éltem. Nem volt olyan nap, hogy ne
gondoltam volna rád. Tudtam, hogy vissza fogsz jönni. Úgy nem változhattál meg, hogy ne szeresselek.”
Valódi hitre akkor jutunk el, amikor megértjük, hogy
betegségeinkből és bűneinkből csak Krisztus szeretete
gyógyít meg bennünket. Amíg azt képzeljük, hogy a bűnös
világon kívül vagyunk, vagy azt, hogy saját erőnkből
megtisztulhatunk, addig csak a farizeusok igazságáig jutottunk.
A lábmosás misztériuma akkor tárul fel előttünk, amikor
bevalljuk sebzettségünket és engedjük, hogy Jézus
szeressen bennünket. E rítus azért adatott, hogy érezzük,
mennyire szeret bennünket az Isten. Megbocsátja bűneinket,
gyógyítja betegségeinket, segít új emberré válnunk. Ámen.
Ferenc pápa menekültek lábát mossa a nagycsütörtöki szentmisén
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KRÓNIKA
Március 4-én betegek kenetének szentségét szolgáltattuk ki a 17.00-kor kezdődő szentmise keretében. A
liturgián kb. 40 idős és beteg testvérünk részesedett e szentségben. Rajtuk kívül plébánosunk a nagyhét napjaiban
felkeresett több olyan idős hívőt is, aki nem tudnak eljönni a templomba, s e látogatás alkalmával részesülhetett a
húsvéti szentségekkel együtt a betegek kenetében is.
Március 11-én, nagyböjt IV. hetében pénteken az egyházközség maroknyi csapatával keresztutat jártunk a
Kálváriánál. A borús, hűvös nagypénteki ég alatt stációról stációra araszoltunk föl a Borostyán sziklára. Fázósan
és sokféle tehertől görnyedezve, de mégis reménnyel hallgattuk a szenvedés evangéliumát: „Ha ugyanis halálának
hasonlósága által egybenőttünk vele, akkor föltámadásában is úgy leszünk. Hiszen tudjuk, hogy a régi ember
bennünk azért feszíttetett keresztre vele együtt, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a
bűnnek…”(Róm 6,5-7)
Március 18-án Szent Benedek Atyánk ünnepén Fazakas Márton Opraemapát úr volt a vendégünk, ő vezette
liturgiánkat. Márton apát urat tavaly választotta meg a csornai premontrei közösség elöljárójának, és Asztrik főapát
úr benedikálta, azaz iktatta be áldással apáti hivatalába. Márton apát úr bakonybéli közösségünket arra biztatta,
hogy Szent Benedekhez hűen az evangélium saját értékét adjuk hozzá az itt élő és ide látogató emberek életéhez.
Március 23-án, nagyszerdán az egyházközség zarándokaival (23-an) vettünk részt Pannonhalmán az
Olajszentelési szentmisén. Az egyházmegye településeinek képviselőivel megtelt a Bazilika oszlopcsarnoka.
Asztrik főapát úr népes papi és szerzetesi asszisztenciával végezte a szertartást, melyen tanúi lehettünk a
következő egyházi évre szolgáló olajok szentelésének. Ezek a következők: a krizma, amellyel a megkeresztelteket,
a papokat, a templomot és az oltárt kenjük fel, a betegek kenete, amellyel megkenve idős és beteg testvéreinket
megerősítést és gyógyulást kérünk, és a keresztelendők olaja, amellyel pedig keresztség előtt állókat kenjük meg,
hogy legyőzzék a gonosz lélek kísértéseit. E szent olajokat másnap templomunkban a nagycsütörtöki liturgián
fogadta plébániánk hívő közössége.
Március 24-25-26-án a Szent Három Nap minden liturgiáján zsúfolásig megtelt a templom az egyházközség
tagjaival és az itt ünneplő vendégekkel. A Szent Mauríciusz Kórus mindhárom napon csodálatos énekkel szolgálta
liturgikus cselekményeket. Nagypénteken megrendítő előadásban hallhattuk a Passiót, nagyszombaton két felnőtt
keresztelésének és bérmálásának lehettünk tanúi. A nagyszombati vigília gyertyás körmenettel és agapéval zárult.
Aki ezen a három napon részt vett a liturgiákon, lelkileg teljesen felkészülhetett az örömhírre: „Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt! „
Március 26-án 9-12 óra között nagy sikere volt a Közösségi házban és a könyvtárban megtartott húsvéti
kézműves foglalkozásnak. Kb. 50 gyermek látogatott el a rendezvényre, és szinte el sem akartak menni a déli
záráskor. Ezúton is köszönjük a szervezőknek és a közreműködőknek, hogy ezzel is színesítették a húsvéti
rendezvények palettáját! Március 27-én, Húsvétvasárnap a délelőtti szentmise után az Arborétumban ismét sor
került a nyuszi és tojáskeresésre, mintegy 70-80 kisgyermek nagy örömére.
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI ÁPRILISBAN

Április 9-én, szombaton 17 órától KUZMA LEVENTE
orgonaművész jótékonysági koncertje a templom felújításáért.

Április 10-én, vasárnap a szentmise után, 10.30-kor
Szilágyi Klára, építész a plébánia közösségének bemutatja a
templomfelújítás terveit.
Megjelent
a Szent Mauríciusz Monostor 2016. I. negyedévi Hírlevele.
Igényelhető PDF formátumban a mauriciusz.hirlevel@yahoo.com e-mail címen.
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BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB
Nagyon hangulatos, jól sikerült nőnapi rendezvényben volt részünk.
Andor egy üdvözlő pohár pezsgővel köszöntötte a hölgyeket.
Az Andor által felszolgált finom és kedvezményes vacsorát saját sütésű
süteményeinkkel tettük még finomabbá.
Nem volt oly nóta, dal, amit Szlőb Attila harmonikás ne tudott volna eljátszani, amivel
igazán jó hangulatot teremtett a nótázáshoz.
Áprilisi programjaink:
8-án, pénteken 19 órai kezdettel a veszprémi Hangvillában nézzük meg Máté Péter –
S. Nagy István: Egy darabot a szívemből című musicaljét,
amelyre külön busszal megyünk a Balaton Ré- busz Kft. jóvoltából.
27-én, szerdán 3 órakor találkozunk a Közösségi Házban, amelyre vendégül hívtuk a
Bakonybéli Népdalkört, Marticsekné Szentkereszty Juditot, Szekrényes Zitát és Baky
Annát.
Erre a rendezvényre is szeretettel váruk minden érdeklődőt.
Váliczkóné Kaviczki Éva

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL
A hideg és a hóesés ellenére mintegy húszan gyűltünk össze a Bakonybéli Tájház
nagyszobájában a bensőséges ünneplésre. Nem szerveztünk műsort, nem volt
forgatókönyv, de mindenkinek volt egy gondolata a nemzetről, az összefogásról, egy
élménye régi márciusokról, egy verse, egy szövegrészlete az alkalomról. Petőfi, Gyulai
Pál, József Attila, Utassy József versei, Eötvös Károly kevésbé ismert visszaemlékezései
mellett elhangzottak a korszak nagyon gazdag népköltészetének darabjai dudaszóval, tekerőlant kísérettel. Pohár bor,
pogácsa tette családiassá a megemlékezést.
(FA)

KÖNYVTÁRI HÍREK
A monostor és a könyvtár közös szervezésében került sor a húsvéti író-olvasó találkozóra. Vendégünk Grecsó
Krisztián volt. Az író 1976-ban született, gyermekkorát a Csongrád megyei Szegváron töltötte. Műveiben a
gyermekkori évek élményeiből merít. Főként Pletykaanyu című novelláskötete vert fel nagy port, ugyanis az abban
szereplő történetek helyszíne konkrétan Szegvár, és, bár a karaktereket ihlető személyek neveit a szerző
megváltoztatta, és a történeteket kitalált elemekkel dúsította, mégis többen magukra ismertek, olyannyira, hogy hatan
pert is indítottak ellene. Ezeket a pereket megnyerte, de egy későbbit elveszített, azt hasonlóan az egyik könyvében
megjelent állítások miatt indította ellene valaki. A találkozón ezekről és a könyvei szegvári hatásairól is mesélt. Ez a
téma a hallgatóságot is foglalkoztatta. Érdekes lenne, ha valaki, aki Bakonybélben nőtt fel, megírná a helyi
történeteket, legendákat, pletykákat, nem igaz..? Bátor, sőt, vakmerő dolog a szülőfalut megjelölni helyszínnek egy
családregényben, amely olyan eseményekből áll össze, melyek sok hasonlóságot mutatnak megtörtént
eseményekkel, pletykákkal, félig-meddig titkokkal. Nekem fel is keltette az érdeklődésemet a Pletykaanyu! (És mert
rajtam kívül más olvasókét is, ezért a könyvtári példányra most csak előjegyzést tudok felvenni…) Grecsó Krisztián
humorral, ésszel és közérthető megfogalmazással beszélt, mesélt a találkozón, nem sok teret hagyva a beszélgetés
vezetésére felkért, bakonybéli kötődésű költő Kiss Judit Ágnesnek. A közönség kérdései sem maradtak válasz nélkül,
és a dedikálás során természetesen a könyvtári példányok elejébe is került ajánlás. Könyvtárunkban a szerző három
műve található meg: a Pletykaanyu, a Mellettem elférsz és a Tánciskola. Ajándékba boldogan elfogadnám a könyvtár
számára a hiányzó Isten hozott és Megyek utánad című könyveket!
Márciusban volt némi technikai fennakadás a könyvtárban, egyszer beázás, egyszer pedig a kölcsönzési rendszer
lerobbanása miatt, de a hibákat szakszerűen elhárították, így húsvétkor már akadálytalanul zajlottak a programok és a
kölcsönzés. Jelenleg az ajándékba kapott, állományba nem vehető könyvek szelektálása, továbbítása zajlik, emiatt
dobozokkal tűzdelt a kölcsönzőtér. A nem használható könyveket keresettekre cserélem, így az olvasók türelme a
dobozolással szemben érdemes erőfeszítés!
Minden olvasót szeretettel várok,
Palotás Dóra, könyvtáros

ADOMÁNY AZ ISKOLÁNAK
A húsvéti nyuszi egyik követe Bakonybélben az idén Csidei Katalin (született Szekrényes Katalin) lett. Bakonybélben
nőtt fel, majd Molnár Anna tanító nénivel egy időben pedagógus pályáját itt kezdte az iskolában, néhány tanév során
együtt tanítottak – tudtam meg, amikor nemrégiben megismertem őt. Neki köszönhető, hogy iskolánk 8 db használt
számítógéppel lett gazdagabb, amelyekhez a mieinknél sokkal jobb minőségű monitorokat is kaptunk. A Quantum
Oktatási és Tanácsadó Kft adománya húsvét előtt, nagycsütörtökön a pénzesgyőri önkormányzati kisbusszal érkezett
Győrből, köszönet érte!
Troják Zsuzsanna
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AZ ISKOLAI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSRÓL

a Bakonybéli Hírmondó márciusi számában már olvashattak. Ezúton szeretnénk az újság olvasóit, kiemelten a közvéleménykutatásban érintett szülőket tájékoztatni az elmúlt hónap történéseiről. A közvélemény-kutatás szülői kezdeményezésre indult a
bakonybéli Szent Gellért Tagiskola jelenét és jövőjét érintő kérdésekben. Az első találkozó alkalmával az iskola és az óvoda SZM
tagjai kaptak meghívást. Nem volt jelen mindenki és miután végig gondoltuk, hogy mit hogyan kellene tennünk, úgy döntöttünk,
hogy ezt a Szülői Szervezetek nevében nem tudjuk felvállalni. Így a jelen lévő szülők saját kezdeményezéseként vállalták fel az
ezzel járó feladatokat és látott napvilágot a kérdőív, amelyet Bakonybélben és Pénzesgyőrben kb. 80-90 olyan családhoz juttattunk
el, ahol 15 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Sajnos volt, akihez nem jutott el a kérdőív, de miután erről jelzést kaptunk
igyekeztünk mihamarabb korrigálni a hibát. Ezúton kérünk elnézést az érintettektől!
45 kérdőívet kaptunk vissza, amely alapján 63 gyermek szülei juttatták el hozzánk válaszaikat. Még a kérdőívek leadási határideje
előtt, március 10-én az óvodában tartott az iskola egy szülői értekezletet elsősorban az első osztályba lépő gyermekek szüleinek
tájékoztatása céljából. Ezen alkalommal a beiratkozáson felül szó volt az iskolai hitoktatásról és a közvélemény-kutatásról. A
meghívottak között volt és megjelent a helyi általános iskola nevelőtestülete, Márkus Zoltán polgármester úr, Szilágyi Zoltánné
óvodavezető és a hitoktatás kapcsán Halmos Ábel atya. A közvélemény-kutatásról beszélgetve felmerült az iskola életét érintő
néhány gondolat (német nemzetiségi tagozatról, az általános tagozatról, az óraszámokról, a szakkörökről, az uszodába járásról, az
iskolai programokról, a nyílt napról, az önállóságról, az 5-6. osztályokról beszélgettünk). Sajnálattal vettük, hogy ez a szülői
értekezlet nem megfelelően lett kommunikálva a többi szülő felé, más esetben akár többen is lehettünk volna - 9 szülő volt jelen.
Másrészről nagyon sok pozitív benyomás maradt bennünk e szülői értekezlet után. Azt érzékeltük, hogy az iskola érzi, hogy
változtatásokra van szükség és nyitott a megoldások közös keresésében. A polgármester úr támogatásáról biztosította az iskolát.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten segít, amiben tud, de ehhez a képviselő testület felé meg kell fogalmazni az
aktuális kéréseket.
Március második felében összesítettük a kérdőíveket. Valamennyi véleményt - változtatás
nélkül - begépeltünk. Ezt eljuttattuk az iskola tantestületének. Az iskola pedagógusaival április
közepére egyeztettünk egy időpontot, ahol a nevelőtestület és a kezdeményező szülők
lesznek jelen és együtt beszélgetnek a véleményekről. Külön kérdőívet készítettünk a
pedagógusoknak, ezeket is összesítettük. A tapasztalat az, hogy vannak közös pontok a
pedagógusok és a szülők véleményei között, amely kiindulási alapot adnak az együtt
gondolkodáshoz. Április folyamán felkeressük a bakonybéli és a pénzesgyőri
polgármestereket is az iskola támogatási lehetőségeivel kapcsolatban.
A személyiségi jogok tiszteletben tartása végett összeállítottunk egy rövidített kérdőívet, amely
egy tömör összesítése a véleményeknek. Fontosnak tartjuk, hogy azok a szülők, akik
megtiszteltek bennünket bizalmukkal és a kérdőíveket kitöltötték, visszajuttatták hozzánk,
azok a szülők tájékoztatást kapjanak a fejleményekről. Ezt szolgálja most ez az írás is itt az
újságban, illetve a jövőben lehetőséget adunk az összesítések megtekintésére, elolvasására és később egy szülői fórumon a
személyes találkozásra és beszélgetésre is. A kitöltött kérdőívekben számos olyan javaslatot, ötletet, véleményt olvastunk, amely
megfontolásra érdemes, illetve ami tovább gondolást igényel minden érintett, így a pedagógus, a szülő, az önkormányzat részéről.
A fejleményekről a jövőben is tájékoztatást adunk. A kérdőívek összesítésének megtekintési lehetőségének időpontjáról és
helyszínéről, valamint a szülői fórum formájáról és időpontjáról időben értestünk mindenkit.
Még egy gondolat. Sok embertől halljuk a kérdést: mi lett az eredmény? Úgy gondoljuk, hogy erre nem lehet egyszerűen és
egyértelműen válaszolni. Ez nem egy lejátszott futballmeccs, vagy egy kihúzott ötös lottó. Örültünk, hogy a válaszok között azokat
is olvashattuk, amit egyébként a szülők csak az utcán egymás között beszélnek meg. Az eredmény kapcsán felmerül, hogy mit
tekintünk eredménynek? Erre mindenkinek más a válasza, mondhatjuk nagyon sokféle válasz van erre a kérdésre.
Elgondolkodunk, hogyan lehet változtatni. Végig gondoljuk, hogy melyek a remélhetőleg jó lépések a cél elérése érdekében. Mi a
cél? Közös cél kell, ami megvalósítható. Ezen dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy az iskolát érintő kérdésekben az elmúlt hosszú
években lezajlott változásokat, amelynek oka lehet a demográfiai hullám, oka lehet az iskola, oka lehet a szülő, - nem lehet egy
kérdőívvel 10 nap alatt megoldani. Az okokat vizsgálva a saját szemszögéből nézve mindenkinek igaza van. Ebből kell kihoznunk
a még nem létező eredményt. Igyekszünk megfontoltan, jól át gondolt lépéseket tenni az ügy érdekében. Szeretnénk türelmet és
támogatást kérni mindenkitől!
A kezdeményező szülők (név szerint és ábécé sorrendben): Bognár Andrea, Czirákiné Márkus Edina, Hoffmann Mónika, KollátNémeth Alíz, Palkovicsné Brindzák Henrietta, Regenye Tamásné, Szökrényesné Brindzák Rita
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„GARÁZSVÁSÁR” A FALUHÁZBAN
A korábbi magánkezdeményezés sokakat rádöbbentett arra, hogy
amit ő már nem használ, fölösleges, nem kell kidobni, konténerbe
vinni, lomtalanításkor elvitetni, másoknak szüksége lehet rá, és
pici pénzt is lehet érte kapni. Ezért megpróbáljuk „nagyban”, azaz
a lakosság számára is megszervezni. A Faluházba mindenki
elhozhatja, amit eladható állapotúnak gondol, ruhafélét, játékot,
dísztárgyat, megunt bizsut, saját készítésű terméket,
ajándéktárgyat, stb. Az időpont: április 16. szombat, 9-14 óra
között a Faluházban. Csak annyit kell tenni, hogy április 14.
csütörtökig telefonon mindenki foglaljon magának asztalt –
többen is összeállhatnak egy asztalhoz –, gondoskodjon az áru
oda, és a megmaradt portéka visszaszállításáról és álljon a „pultja”
mögé. Célszerű az árcédulát előre elkészíteni és irányárként a
termékre ragasztani. Könyvet most senki ne hozzon, arra
teremtünk másik alkalmat.
Az igazi „garázsvásár” (a neve onnan ered, hogy az ilyen
kiárusítások sok helyen egy-egy háznál a garázsban zajlanak) nem
a pénzcsinálásról szól, hanem közösségi összejövetel, ahol
beszélgetnek, teázgatnak, sütiznek az emberek, közben
előkerülnek tárgyakhoz, emberekhez kötődő történetek, igazából
egy „jó buli” kis haszonnal.

2016. 4. szám

Tehát hívunk, várunk minden vállalkozó szellemű bakonybélit (és
csak helybelit!). Asztalfoglalás munkaidőben a 06-30-468-8938-as
telefonon vagy személyesen a Tájházban.
(FA)

A vezetett túrák mindkét nap a Faluház (Pápai u. 7.) elől
indulnak 10.15 órakor:
1. a Mészégető kemencéhez (4 km);
2. a Witt - kilátóhoz (10 km)
(A túrák esős, viharos időben elmaradnak. A túrán mindenki
a saját felelősségére vesz részt.)
Szombaton és vasárnap 12-17 óra között a
Tájház udvarán (Fő u. 15.)
medvehagymás ételek kóstolója, receptismertetők, előadás a
medvehagyma jótékony hatásairól.
Kézműves vásár.
10.30-tól sétavonatos kirándulás a Hubertlaki (Gyilkos)
tóhoz, 14 órától sétavonatozás a faluban (mindkét
szolgáltatás fizetős). Helyfoglalás. 88-461-105.
Szombaton 17 órától Orgonahangverseny a templomban
További információ:+36-30-259-1218
Rendező: Bakonybéli Szállásadók Baráti Köre
www.szallasbakonybelben.hu

VEZETETT TÚRA ÁPRILISBAN
Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1. Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu ; A túrákon való részvétel saját felelősségre!
A részvétel díja 500 Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest
2016. április 03. vasárnap 10 óra: Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a bakonyújvári
romokhoz) - Likas-kő; Táv: 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra

TÁNCHÁZ

2016. április 23-án,

17.30 - Gyerektánc (népi játék, népi tánc),
20.00 - Táncház felnőtteknek. A táncokat Vastagh Richárd tanítja.
Belépőjegy: gyerektánc 400 Ft/fő, felnőtt táncház 1500 Ft/fő.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-40/200-636
Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos

tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 óra

Hétfő: 8-11; 15-16 óra
Kedd: 8-11 óra
Szerda: 8-11; 14-15 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 8-11; 14-15 óra
Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi Ügyelet
Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104
Rendelés Pénzesgyőrben:
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra

Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra

Dr. Takács Ervin jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu

Károlyi Zoltán mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás: csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben Somfai Rita
hatósági ügyintéző
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra
között a Bakonybéli Önkormányzat
épületében.

Védőnői szolgálat
Galgán Kitti védőnő
Tanácsadások időpontjai
minden páros héten hétfőn
Várandós: 9-10 óra
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra
Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges:
Tel: (88)461-051; 20/330-5363.

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra

Okmányiroda
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány,
gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-12 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-13 óra
Elérhetőség: (88)596-770
e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu

Munkaügyi központ
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: április 25.

8.

