A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója

Az új buszváró a falu központjában

A temető új kapuja

Mart aszfaltos burkolatot kapott a Páskom utca

Márkus Zoltán polgármester és Tókos János osb fogadta a Mária
Maraton kerékpáros zarándokait.

2016. 7. szám

Több, tavasz óta húzódó beruházást sikerült
befejeznünk júniusban.
Helyére került a temető díszkapuja, ezzel lezárult a
bakonybéli temető takarítására, rendberakására,
tereprendezésére,
körülkerítésére
indított
munkaprogram. A településen élők elődeik
tiszteletéhez méltó sírkertet tudhatnak magukénak.
Gondozása, megóvása valamennyiünk közös
feladata. Köszönjük a telekszomszédok, a környéken
lakók megértő türelmét.
A falu központi buszmegállója elől is elbonthattuk a
deszkakerítést, elkészült a teljesen új, környezetbe
illő váróépület, és ezzel egy időben a felszálló peron
megújítása. Köszönjük Verla Józsefnek az épület
tervének önzetlen elkészítését, a helyi vállalkozóknak
a kivitelezésben való korrekt részvételét, az
önkormányzat
dolgozóinak
és
a
közfoglalkoztatottaknak a tisztes munkát, valamint a
Gábriel és a Vánik család türelmét.
A
bakonybéliek
tapasztalhatják,
hogy
a
közfoglalkoztatottak nem csak a napi karbantartási
munkákban, fűnyírásban, takarításban és hasonló
munkálatokban vesznek részt, hanem igyekszünk
bevonni őket a beruházási feladatok – építkezés,
festés - elvégzésébe. Segítségük nélkül a feladatok
kivitelezése sokkal nagyobb anyagi terhet rónának a
településre.
Évtizedek óta húzódó problémára tett pontot a
Páskom utca mart aszfaltos burkolattal történt
ellátása, ami jelentősen megkönnyíti az ott lakók
mindennapjait.
Ennek
anyagi
fedezetét
az
önkormányzat osztatlan tulajdonú földterületének
eladása biztosította, így a lakosságnak nem kellett
hozzájárulást
fizetnie.
Az
önkormányzat
állásfoglalása az, hogy ha egy területet értékesítünk,
újabb ingatlanba fektetjük annak értékét. Ebben az
esetben azonban azt is mérlegeltük, hogy erre a
beruházásra pályázati támogatást nem nyerhetünk.
Ezért ezt a bevételt ennek a régi gondnak a
megoldására fordítjuk, hogy az ott lakók
életkörülményein javítsunk. Anyagi lehetőségeink
függvényében a most elkészült szakaszt a jövőben
hengerelt, meleg aszfaltos burkolattal szeretnénk
véglegesíteni.
Június közepén Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapáttal személyesen egyeztettünk a Szent Gellért
tér megújításával kapcsolatos tervekről, a 2018-as
millenniumi évhez kapcsolódó beruházásokról,
rendezvényekről és a további együttműködés
lehetőségeiről.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az első oldalról)

Változás történik a bakonybéli iskolában. Takács Nándorné tagintézmény vezető lemondott vezetői megbízásáról és a zirci
Reguly Antal iskolában fogja folytatni pedagógusi munkáját és szakmai szakértői tevékenységét. Az önkormányzat nevében
köszönöm, amit az iskola és a bakonybéli gyerekek előrejutásáért tett, és sok sikert kívánunk további megbízatásához. Vele együtt
még három pedagógus döntött úgy, hogy nem itt folytatja pályafutását. Nekik is köszönjük az itt végzett munkájukat és sok sikert
kívánunk. Az intézmény igazgatója, Lingl Zoltán Schmidmajer Jánosnét bízta meg a bakonybéli tagintézmény vezetésével és a
2016-17-es tanévre a tantestület felállításával. Az új vezető számíthat az önkormányzat támogatására, amiben tehetjük, segíteni
fogunk az iskola működését. Az önkormányzat nevében kérjük az iskolás és a leendő iskolás gyermekek szüleit, hogy a bakonybéli
iskola jövője érdekében adjanak bizalmat az új tantestületnek, segítsék az iskola és a vezetés munkáját, hogy eredményes
lehessen a pedagógiai és nevelő munka újraszervezése.
Márkus Zoltán polgármester

Június 10-én tartottuk óvodánkban az évzáró ünnepséget,
amely egyben a nagycsoportosaink búcsúzása is volt
óvodájuktól. Ősztől hét kisgyerek kezdi meg az iskolát,
kívánunk nekik sikeres, boldog iskolás éveket.
Az évzáró estéjén immár hagyományos jelleggel szalonnasütés
volt az óvoda udvarán, ami nagyon jó hangulatban telt, majd
ezt követően a "bátrabb" gyerekek az éjszakát is az óvodában
tölthették. Ennek mindig nagy sikere van, így volt ez az idei
évben is.
Június 16-án a középsős, és nagycsoportos gyerekek egész
napos programon vettek részt a huszárokelőpusztai erdei
óvodában. Ilyen hosszú túrára még soha nem vállalkoztunk, de
a gyerekek nagyon élvezték és érdeklődéssel hallgatták Csiszár Adriennt, aki a túravezetőnk volt. A
kíséretben még segítségünkre volt Károlyi Zoltán mezőőr is. A körülbelül 4 km-es út során sok érdekes
dolgot tudhattak meg a gyerekek, az erdőben élő állatokról, növényekről. A hubertlaki tóhoz érve
kellemesen elfáradva vártuk az autókat, amelyek visszaszállítottak bennünket Huszárokelőpusztára. A
szabadban elfogyasztott ebéd után vadászati program következett. Az erdeinkben élő állatokat kellett
lábnyomaik alapján megkeresni, majd fotója és trófeája alapján megnevezni és beazonosítani. Ez egy
nagyon izgalmas és érdekes játék volt, az addig fellelhető fáradtság teljesen eltűnt a gyerekek arcáról.
Köszönjük a Bakonybéli Erdészetnek a lehetőséget a
programban való részvételre. Szeretnénk ezt a őszi évszakban
megismételni, hogy a gyerekek a különböző évszakokhoz
kapcsolódóan szerezzenek minél több ismeretet.
Június 21-én az év utolsó közös kirándulását tartottuk az
Odvaskői pihenőparkban. Reggel 9 órakor az egész óvoda aprajanagyja útra kelt Dorbival a kisvonattal. A kisebb gyerekek a
közeli erdő szélen sétáltak, játszottak, a nagyobb gyerekekkel
pedig felsétáltunk az Odvaskői barlanghoz. Az előző héten tartott
hosszú erdei túra után ezt már kiválóan bírták a gyerekek, és
sorra emlegették akkor szerzett élményeiket. Köszönjük
Bakonyvári Andornak a vonatozást.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy gyermekeink a környező
erdőt, mezőt megismerjék, és közvetlen tapasztalatszerzés útján
bővítsék ismereteiket. Már egész kisgyermek korban kell arra
nevelni a gyermekeket, hogy értékeljék lakóhelyük adottságait és
szépségeit, óvják védjék környezetüket és az alapvető viselkedési
szabályokat elsajátítsák és betartsák.
A tanév végéhez közeledve szeretném megköszönni minden
kedves Szülőnek, aki a Bakonybéli óvodát választotta
gyermekének, köszönjük a bizalmukat. A Fenntartó Önkormányzatnak köszönjük, hogy elképzeléseink
mellé az anyagi forrást biztosították. Az idei évben is voltak támogatók,segítők névvel és anélkül, akik úgy
döntöttek, hogy felajánlásaikkal óvodánkat támogatják. Köszönjük nekik is. Kívánok minden családnak
kellemes, balesetmentes, vidám nyarat, jó pihenést feltöltődést a nyári szünetre!
Óvodánk 2016. július 25-től augusztus 21-ig a nyári nagytakarítás és tisztasági festés miatt zárva tart. Ez
idő alatt, ha bármilyen problémájuk, kérésük van, hívják a 30-720-6425 telefonszámot.
Szilágyi Judit óvodavezető
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Tizenhárom éve hirdetik és szervezik meg Magyarországon a Múzeumok Éjszakáját, és mára igen népszerű
programmá vált. Szokatlan időpontban és rendhagyó formában lehet megnézni kiállításokat vagy részt venni a
hozzájuk kapcsolódó rendezvényeken.

Bakonybél idén harmadik alkalommal csatlakozott az országos felhíváshoz. Június 25-én – mindig Szent Iván
éjszakájához közeli szombaton szerveződik a „muzéj” – kora délutántól éjfélig a tájház, este a monostor kínált
különleges élményt a vendégeknek, de sokan indultak éjszakai vonatozásra DOR-BI-val.
Gyerekeket és felnőtteket egyaránt vonzott a nemezelés. A gyapjúból „gyúrt” kis tarsolyok, tartók készítésére Váliczkó
Éva tanította a résztvevőket. A bőrműves bemutatón, amelyet Troják Zsuzsanna tartott, szintén ki lehetett próbálni
néhány technikát.
A Bakonyi indián játék története kiállításon Polgár István mesélt az indián tábor életéről és válaszolt a titkokat firtató
kérdésekre. Erre a napra Taródi István berendezte a tipit is, a mindennapi használati tárgyak mellett néhány
különleges eszköz is alkalmat adott a tábor életének részleteiről való mesélésre. A Mozgó árnyékok című
dokumentumfilmet, amelyet a Cseh Tamás Archívum bocsájtott rendelkezésünkre, az est folyamán kétszer is le kellett
vetíteni.

Ez a nap adott alkalmat arra, hogy bemutassuk Szökrényes Anita Bakonybél – A Bakony szívében című kibővített és
átdolgozott könyvét, amelyet a szerző dedikált is a közönségnek.
Idén először a Szent Mauríciusz Monostor is falai közé invitálta a muzéj látogatóit. A kompletórium zenés áhítatát, a
szerzetesi énekeket egy alig ismert hangszeren, a pszalterionon kísérte Izsák testvér, zenei és lelki impulzust adva a
hívőknek és nem hívőknek egyaránt. A program a monostorkertben folytatódott, ahol a bencések újító
tevékenységéről esett szó séta közben, de a szentjánosbogarak fényjeleinek ritka látványa is elvarázsolta a
közönséget.
Felföldi Andrea

MEGHÍVÓ
A „Restoring the Shire - A Megye Megújítása" nemzetközi Tolkien tábor
szervezői szeretettel várják Bakonybél lakóit is

2016.július 23-án 15 órára
egy vásári kavalkádra (Fair), ahol bemutatják hagyományőrző, kézműves, környezetvédelemre és mitológiákra koncentráló
táboruk programjait, eredményeiket, az általuk fontosnak tartott értékeket. Megismerkedhetnek a Magyar Tolkien Társasággal
és az EU külföldi csereprogramjaival, illetve az idelátogató litván és finn táborozókkal is.
Cím: Pénzesgyőr, Béke út 57. Pangea Alapítvány Breuer László Oktatóközpontja
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LELKI TÁPLÁLÉK
Isten szeretete és a méltatlanok méltósága
Részlet Pszeudó Makáriosz: 7. homíliájából

1. Milyen az, amikor valaki bemegy a császár palotájába, s látja emitt a falra festett történeteket és a
díszítéseket, amott pedig a felhalmozott kincseket, aztán leül a császár mellé, felszolgálnak neki
ínycsiklandozó ételeket és italokat, s egészen átadja magát a szépségekben való gyönyörködésnek, de aztán
hirtelen kiragadják onnan, és bűztől áradó helyre vonszolják? Vagy milyen az, amikor egy gyönyörűséges
leány, a legokosabb és leggazdagabb mindközül, fog egy nincstelen, nyomorult, büdös, rongyokba öltözött
férfit, leveti róla rongyos öltözetét, királyi pompába öltözteti, koronát tesz a fejére, s házasságban egyesül
vele, majd pedig a koldus elkezdi kényelmetlenül érezni magát, s így szól: „Nekem, a koldusnak,
szegénynek, senkiházinak és nyomorultnak ilyen feleséget adtak?”. Pedig így tett Isten is a koldus és
nyomorult emberrel. Megízleltetett vele egy másik világot, más, mézédes eledelt, kimondhatatlan, mennyei
királyi dicsőséget és ragyogást mutatott neki. S ezután már, ha az ember összehasonlítja azokat a lelki
dolgokat a jelen világ dolgaival, akkor, lásson bár maga előtt királyokat, hatalmasokat vagy bölcseket,
elfordul ezektől, s tekintetét a mennyei kincsekre emeli. S mivel az Isten szeretet, az ember megkapja tőle
Krisztus égi és isteni tüzét, megnyugvásra talál benne, öröm tölti el, és ragaszkodik hozzá.

Dr. Baán Izsák OSB fordítása

KRÓNIKA
A Szent Mauríciusz Kórus a Mária Rádió II. országos kórusversenyén:
47 kórus, 54 verseny műsor, csaknem 1250 éneklő hang és szív
Június 3-4-én rendezték meg második alkalommal a budapesti Szent Gellért templomban a Mária Rádió országos
kórusversenyét. A faluból a Szent Mauríciusz Kórus, a monostor Gregorián Scholája, és az Ausculta énekegyüttes is
benevezett a rangos megmérettetésre.
A hosszú hónapok szorgalmas felkészülése meg is hozta eredményét, hiszen mindhárom kórusunk szépen teljesített
a zömmel budapesti, vagy más nagy
városokból érkező együttesek
mezőnyében.
A Szent Mauríciusz Kórus
kategóriájában 6. helyezést ért el,
ezüst fokozatot kapott, illetve
műsorválasztásáért különdíjat is.
Az Ausculta énekegyüttes
kategóriájában szintén 6. helyezett
lett, arany fokozattal.
A Gregorián Schola 1. helyezett lett
kategóriájában, a szigorú zsűri ezüst
fokozatba sorolta az együttest.
Kórusaink műsora elérhető lesz a
rádió honlapján: www.mariaradio.hu
Köszönjük a buzdítást és a Szent
Mauríciusz Alapítvány támogatását!
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Monostori termékek minősítése:
A Bakonyért Egyesület tavaly hozta létre a „Vidék minősége” védjegyrendszert, amely kapcsolódik az Európai Unió több
országában is sikerrel zajló hasonló kezdeményezésekhez. Ennek keretében azok a termelők, kézművesek, vendéglátók
kaphatnak minősítést, akik megfelelnek a minősítési eljárás során támasztott magas minőségi követelményeknek.
A monostor gyógynövényes termékei, ajándékboltja, vendégháza, és Anzelm testvér Gemmauriciusz műhelye is elnyerte a
Bakonyi Helyi Márka védjegyet, melyről az oklevelet május 31-én vette át Izsák atya Zircen.
Egyházközségünk 2016-os zarándoklata június 18-án Mariazellbe
vezetett. Az ausztriai Stájerországban található kegyhely Közép-Európa
egyik legismertebb zarándokhelye. A hely eredete a 12. századba vezet
vissza, amikor egy Magnus nevű bencés szerzetes érkezett a településre,
hogy az ott lakók lelkipásztora legyen. Magával hozta fából faragott
kedves Mária szobrát is, melyet egy kis fakápolnával vett körül. A település
neve is innen származik (Maria in der Zelle) A kegyszoborhoz számos
legenda, csoda és imameghallgatás kapcsolódik. Magyar vonatkozása,
hogy Nagy Lajos királyunk is a szobor előtt elmondott imájának
tulajdonította a tatárok feletti győzelmét. Zarándokcsoportunkkal részt
vettünk a bazilikában tartott szentmisén, ahová magunkkal vittük
kéréseinket, imáinkat szeretteinkért, egyházközségünkért. A hazafelé
vezető úton Szombathelyen is megálltunk, ahol meglátogattuk a Szent
Mártonnak szentelt templomot . A látogatás aktualitását az adta, hogy
ebben az évben ünnepeljük a szent születésének 1700. évfordulóját.

Június 19-én az alábbi kilenc gyermek számára szolgáltattuk ki a keresztség szentségét a Borostyánkútnál: Papp
Kristóf, Koczor Hanna Júlia, Heim Zselyke, Stáhl Rebeka Zsófi, Turi Marcell, Horváth Mira Zsófia, Moricz-Clark Zora,
Szekrényes Bíborka, Horváth Benedek
Június 23-án a Monostor zarándokudvarán fogadtuk a Mária –
Maraton résztvevőit, akik a Mária utat (Mariazelltől
Csíksomlyóig) kerékpáron illetve futva tették meg.
Polgármester úr köszöntötte a zarándokokat, az egyházközség
és a monostor képviselői pogácsával és ásványvízzel fogadták
a hőségben futókat és biciklizőket.
Június 21-26 között rendeztük a hittantábort a Kaszinórom
épületében, 37 gyermek (6-12 éves) vett részt a programon, 7
vezető és 8 segítő irányításával. Részletes képes beszámolóval
a Hírmondó júliusi számában jelentkezünk

TERVEZETT PROGRAMJAINK
Június 30-tól kb. két héten át SZEDD MAGAD LEVENDULA akciót hirdet a monostor bio-kertje. Aki szívesen vinne
haza ebből az illatos és sokoldalúan felhasználható növényből, jöjjön el, és szedjen belőle! Részletek és információk:
a Monostori Ajándékboltban (Szent Gellért tér 1.), vagy telefonon: 30-900-1992.
Július 7-én érkezik Bakonybélbe a Szent Benedek Zarándoklat. Várhatóan több mint 100 gyalogos zarándok járja
végig a Győr – Pannonhalma – Bakonybél – Tihany útvonalat, Szent Benedek Atyánk nyári ünnepe előtti napokban,
ezzel kapcsolva össze a magyar bencés monostorokat.
Július 8-10-ig lesz a bencés oblátusok lelkigyakorlata Bakonybélben, amelyet Anzelm és Günter testvér, valamint
Kovács Éva obláta vezetnek.
Július 11-én SZENT BENEDEK ATYÁNK ünnepe, oblátus találkozó a monostorban.
Az ünnepi liturgia 11.00-kor lesz.
Július 18-án érkezik Bakonybélbe a Szent Márton Zarándoklat. Az 1700 éve (Kr.u. 316-ban) Pannóniában
született Szent Márton tiszteletére Pannonhalmáról Szombathelyre gyalogos zarándoklat indul. A kb. 170
kilométert 7 nap alatt gyalogoljuk végig. Bakonybél a második állomás, kb. 70 zarándokot várunk.
A zarándoklat lelki vezetője Ábel atya.
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Június hónapban a hagyománnyá vált óvodás, szülős és nagyszülős közös kirándulásunkra került sor az Odvaskőpihenőnél. A lelkes ovisok és felmenőik társasága szép számban fogadta el meghívásunkat és szerencsénkre szép
idő lett a piknikezéshez.

Nyugdíjasaink hagyományainkat követve paprikás krumplit főztek és kínáltak a megjelenteknek.
A gyerekek élvezték a szabadban eltöltött időt és a kisvonatos kirándulást. A nagyik otthonról hozott házi készítésű
süteményekkel kedveskedtek mindenkinek.
Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, aki bármilyen formában a segítségünkre volt a kirándulás
lebonyolításában.
Az ugodi nyugdíjas klubbal tervezett közös piknikre július 19-én 14 órától kerül sor a Bakonybéli Tájházban.
Július végén még egy sétavonatos kirándulást tervezünk a DOR-BI kisvonattal, ennek időpontját és úti célját később
beszéljük meg.
Addig is jó pihenést, kellemes nyaralást kívánok kis társaságunk tagjainak!
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

Hagyományosan július első szombatján rendezi meg a
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület a
Tájház udvarán a kézműves technikákat és ötleteket
bemutató, tanító egész napos rendezvényt. A
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló program 10
órakor kezdődik. A szövés, fafaragás, agyagozás mellett
lehet majd képet készíteni magokból és praktikus
tárgyakat újrahasznosított anyagokból. Ebédszünet után,
14 órától lehet folytatni az agyagozást, magmozaik
készítést és az otthon fölöslegessé vált tárgyak
újjávarázsolását.
A foglalkozásokat Csóti Gabriella, Kropf Milán, Takács
Barbara, Troják Zsuzsanna, Urák Éva, Varga Edit vezetik.

16.30 órától pedig a Happy German Bagpipers,
az alsó-szászországi Jade – Bakonynána testvértelepülése ifjúsági skótdudás zenekara ad hangversenyt.
A rendezvények ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Guzmics Izidor Egyesület
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Évről évre július első hétvégéjén rendezi meg a
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület a Bakony Kupát.
Az idei versenyre az angyalföldi, a budai, a budaörsi
egyesületek neveztek a bakonybéliek mellett. Kilenc
férfi és öt női csapat méri össze erejét ebben a kevéssé
ismert, a teniszhez hasonló, de attól sokban eltérő
sportban. Július 2-án és 3-án reggel 9 órától várják a
játékosok az iskola sportpályáján az érdeklődőket és a
szurkolókat. A szünetekben arra is nyílik lehetőség,
hogy akik kedvet kapnak rá, kipróbálják ezt az érdekes,
mediterrán eredetű játékot.

Július 9-én nyolcadik alkalommal rendezzük meg a
FaÜnnepet Csoda-Fa-Falván, Bakonybélben.
Az eddigi évektől eltérően új útvonalon, a Faluháztól
indulva a 18-as rét felé, majd az üdülő feletti kék jelzésű
úton haladva a mészégetőig, végül a mélyúton (piros +,
) lesétálva, a focipálya érintésével érünk vissza a
Faluházhoz.
A tisztásokon, megállókon változatos programok várják
az érdeklődőket.
Trófea kiállítás, erdészeti bemutató, kézműves
programok,
a
hagyományos
famegmunkálás
bemutatója, lovaglási lehetőség, tűzoltó bemutató,
légpuskalövészet, íjászat, hagyományos népi játékok, a
Mária Út Egyesület bemutatkozása a tíz éves jubileum
alkalmából,
a
Bakonybéli
Népdalkör
műsora,
Szökrényes Anita könyvbemutatója, faesztergályos
bemutató kínálnak programokat.
Késő délután DOR-BI, a sétavonat viszi Csoda-FaFalva körútra a résztvevőket.
Az est a Győri Fúvószenekar koncertjével zárul.
Szeretettel várunk mindenkit a Guzmics Izidor
Egyesület egyik nagyrendezvényén, amely a helyi civil
egyesületek
segítségével,
az
erdészet
közreműködésével, önkormányzati támogatással, a
helyi mesteremberek segítségével valósul meg.

VEZETETT TÚRÁK
Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1.
Információ: Mészner Viktor 06-30-4908401, 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. július 03. vasárnap 10.00
Mészégető – Pápa-vár alja – Pénz-lik – Szénahordó út –
Tiszta-víz – Fekete-Séd – Szent-kút.
Táv 19 km, menetidő 6,5 óra
2016. július 17. vasárnap 10.00
Szarvad-árok - Odvaskői-barlang- Gerence-völgy
Táv 11,8 km, menetidő 4,5 óra
Ezeken kívül lesz 2 teljesítménytúra is:
07.09: Bakonybélből,
07.23: Vinyéről

2016. 7. szám

A napokban érkezett
meg a nyomdából
Szökrényes
Anita:
Bakonybél
–
a
Bakony
szívében
című könyve. A falu
természeti látnivalóit
és kulturális értékeit
bemutató kiadvány
anyaga már néhány
éve megjelent és
nagyon gyorsan el is
fogyott. A szerző további gondos anyaggyűjtéssel és
újabb fotókkal kiegészítette, kibővítette és aktualizálta
korábbi kéziratát. Keményfedeles formátumban,
gyönyörű kivitelben veheti kézbe minden érdeklődő.
Részlet a polgármester előszavából:
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik már
jártak ezen a tájon – minden lapja feleleveníti
emlékeiket. Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik
még nem jártak ezen a tájon – minden lapja hívogat
és csábít. Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik most
éppen itt vannak - minden lapján megtalálják azt az
információt, amire kíváncsiak. Minden lapja érték,
amelyet érdemes magunkkal vinni.
A könyv ára 2990.- Ft a Tájházban, de megvásárolható a
Monostori Ajándékboltban, a Csillagdában, a Füstiben
is.
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ORNITOLÓGIAI
TÁBOR
Július 9-16 között a természetvédelem mellett elkötelezett
érdeklődők számára, mintegy 120-140 fő részére rendez
nemzetközi
sátortábort
a
Magyar
Madártani
és
Természetvédelmi Egyesület 13. számú Herman Ottó Helyi
Csoportja a Bakonybél határában fekvő Öreg-réten. A
résztvevők faunisztikai, gyűrűző, botanikai, kisemlős,
természetfotós, ifjúsági szekciók közül választhattak. A
résztvevők az erdőben végzik munkájukat, de alkalmanként a
faluban is megfordulnak. Kérjük, segítsék feladatvégzésüket.
Akit a tábor bővebben érdekel, Szentkereszty Judittól kaphat
felvilágosítást (+36-20-30-5942).

SZÁMÍTÓGÉPES - DIGITÁLIS – KÉPZÉS
Az előző számunkban meghirdetett tanfolyamra többen
jelentkeztek, mint a megadott csoportlétszám, de nem elegen
ahhoz, hogy két csoportot indíthassunk.
Ezért arra kérek minden érdeklődőt, hogy július 15-ig keressen meg
engem, illetve a Tájházban és a Faluházban – a földszinti hirdető
szekrényen – elhelyezett jelentkezési lapot töltse ki és adja le a
Tájházban. A tanfolyam ingyenes, de feltételhez kötött, amelyekről
az előző (2016.6. szám) Hírmondóban részletesen írtunk.
Felföldi Andrea

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=
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2016. JÚLIUS 4-ÉN, HÉTFŐN
8.30-12.00 és 12.30-17.15 óra között
Bakonybél lakosai számára a FALUHÁZ mellett.
A SZŰRÉSRE HOZZA MAGÁVAL A TAJ-KÁRTYÁJÁT,
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁT!
A lakosságnak névre szóló értesítést
NEM KÜLDÜNK!

2016. 7. szám

A vizsgálat térítésmentes a 40 éven felüli, állandó
vagy ideiglenes Veszprém megyei lakcímmel
rendelkezők számára. A 18 éven aluliaknak
dokumentált szülői beleegyezéssel,18 év felettieknek
iskolaorvosi beutalóval kell rendelkezniük, ha nappali
tagozatos oktatásban részesül.
Térítésköteles
(1700
Ft),
ha
foglalkozásegészségügyi alkalmasság céljából készül a vizsgálat,
vagy 18-40 év közötti és saját kezdeményezésre vagy
orvosi beutalóval veszi igénybe a szűrést, vagy ha
nincs igazolt Veszprém megyei lakcíme, vagy nem
rendelkezik TAJ kártyával.

A MEZŐŐR KÖZLEMÉNYEI
FELHÍVJUK a lakosság, a vendéglátók és vendégeik figyelmét, hogy a Hegyeskő, a Falubitang, a Vánik-legelő, a Fehérkő-árok, a Szömörke-völgy
környékén fokozott figyelemmel túrázzanak az esetlegesen kóborló bivalyok
miatt. Ha szabadon levő állatot látnak, messze kerüljék el, és értesítsék a
mezőőrt!
Telefon: +39-30-449-5262,
Kérjük, hogy a Szent-kút környékének természeti védettségét, a szakrális hely méltóságát tartsák tiszteletben és
erre a turistákat is figyelmeztessék. A Szent-kút tavában horgászni és fürdeni tilos! Aki ezt megszegi,
szabálysértést követ el és ellene eljárás indítható.
Károlyi Zoltán

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: 2016. július 25.

