A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Az év első rendezvénye, a február 6-án megtartott
hagyományőrző falusi disznóvágás napsütéses időben és jó
hangulatban zajlott. A tavalyinál is nagyobb érdeklődés azt
jelzi, hogy jó a kezdeményezés és nagyobb a lakossági
összefogás. Növelte a színvonalat Nagy Árpád – aki most
nem alpolgármesteri minőségben vállalt szerepet - igen
felkészült és jó humorú konferálása. A forralt bor főző
versenyre is népes számú csapat nevezett, aminek
köszönhetően a pálinka kóstolás is nagy sikert aratott. A
versenyek fődíját, a két, művészien megalkotott malacos tortát
a Szent Gellért Óvoda dolgozói készítették el. Ezúton
köszönöm meg a magam és az önkormányzat nevében
mindenkinek a közreműködést, a segítséget, a felajánlásokat
és a részvételt.
Február 15-én a sikeres vizsgák letétele után munkába állt
Károlyi Zoltán mezőőr. Munkájáról, feladatairól és a
szolgálattal szembeni elvárásokról március 9-én, 17 órakor
tartunk lakossági fórumot, amelyre minden érdeklődőt
tisztelettel várunk.
A 2015-ös év pénzügyi értékelését követően az önkormányzat
alapos mérlegelések után, a pénzügyes munkatársakkal és a
képviselő-testülettel egyeztetve elkészítette, és a február 15-i
ülésen elfogadta a 2016-os év költségvetését. A takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően idén kisebb fejlesztésekre is
sort tudunk keríteni, amelyekkel a településünket szeretnénk
élhetőbbé tenni.
Érvénybe lépett a képviselő-testület által elfogadott rendelet
az avar és kerti hulladékok égetésének helyi szabályairól. A
rendelet-tervezetet előzetesen jóvá kellett hagyatnunk a
megyei
kormányhivatalokkal.
A
rendeletet
teljes
terjedelmében a honlapon olvashatják el.
Az enyhe időjárás lehetővé tette, hogy tereprendezéssel,
bozótirtással kitisztítottuk a temető kerítésének nyomvonalát.
Terveink szerint a kerítés március végére elkészül.
Idén is meghívást kaptunk Budapestre a HungaroControl Zrt.
– a Kőris-hegyi radarállomás cégének – évértékelő
rendezvényére.
Sikeres
időszakot
zártak,
és
elkötelezettségüknek megfelelően - a működési körzetükbe
tartozó települések fejlesztése érdekében az idén is tudnak
pályázatokat kiírni.
A Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület a bajorországi,
Ingolstadt melletti Manching településen működő AIRBUS
GmbH. cégtől egy Mercedes Benz tűzoltó gépjárművet kapott
ajándékba, amelyet február 17-18-án vehettünk át. A
kapcsolatot
és
az
ajándékozást
a
Bakonybélben
háztulajdonos Dr. Helga Weiser odaadó munkájának
köszönhetjük. A „honosítás” és a forgalomba helyezési
engedélyek megszerzése után áprilisban fogjuk a település
szolgálatába állítani.
Február 24-én lakossági fórumon vitattuk meg, hogyan
tudnánk hatékonyan fejleszteni a település turizmusát és ezen
keresztül a falu életét. Az önkormányzat szándéka szerint
jelezni
kívántuk,
hogy
partnerek
vagyunk
a
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kezdeményezésekben, de a nem az egyéni, hanem a közös
fellépést és haladási koncepciót támogatjuk. A vitát a témáról
mindenképpen folytatjuk.
Február 22-én 90.
születésnapja
alkalmából
köszöntöttük fel
otthonában
Juhász Mihálynét,
Nelli nénit. Ezúton
is kívánunk neki jó
egészséget és
tevékeny éveket.
Ugyanezen a
napon tettünk
tisztelgő látogatást a falu legidősebb lakójánál, Lakner Antalnál, aki
augusztusban töltötte be a 94. évét.

ÉRVÉNYBE LÉPETT AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főosztály jóváhagyása után. A 4/2016.(1.15.)
számú rendelet teljes terjedelmében a www.bakonybel.hu honlapon
olvasható. Itt a főbb szabályokra hívjuk föl a figyelmet.
Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban
komposztálással kell gondoskodni.
Égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az adott területen az
égetést rendelet tiltja - ha kezelésük a fenti módon nem végezhető el.
Az égetés szeptember 1. és április 30. között lehetséges,
hétköznapokon 9.00 óra és 18.00 óra között, szombaton 9.00 óra
és 12.00 óra között.
Tilos égetni:
kis-, közép- és nagyfeszültségű vezetékek (0,4kV - 120 kV);
távközlési vezetékek alatt; véderdők és helyi védelem alatti
területeken; földbe helyezett közművek felett a védőtávolságon belül,
továbbá közterületen; szociális-, egészségügyi-, köznevelési-,
kulturális- és sport intézmények 50 méteres körzetében –
függetlenül a fenntartó személyétől –, azok működési ideje alatt.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése ünnepnapokon és vasárnap
a község teljes közigazgatási területén.
Az avart és a kerti hulladékot az ingatlanon csak kialakított tűzrakó
helyen lehet elégetni, oly módon, hogy az emberi egészséget,
vagyoni és személyi biztonságot ne veszélyeztesse, a környezetet
pedig ne károsítsa.
Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű
hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb
veszélyes hulladékkal nem keveredhet.
Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, a szakszerviz által
karbantartott tüzelőberendezésekben csak erre a berendezésre
engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A tüzelőanyag ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, veszélyes
anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű hulladékot, egyéb
veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
Az erdők védelmében elrendelt országos, megyei vagy területi
tűzgyújtási tilalom esetén a település teljes közigazgatási területén
tilos a tűzgyújtás és égetés szabadtéren, amely ilyen esetben a
kijelölt tűzrakóhelyekre is kiterjed.
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A FARSANGI IDŐSZAK ESEMÉNYEI AZ ÓVODÁBAN
A farsangi időszak mozgalmasan telt az óvodában. A Maci
kiállításnak nagy sikere volt,
sok érdeklődő látogatott el
hozzánk
minden
korosztályból. A Veszprémi
Napló egy külön cikkben
számolt be az eseményről.
Az újságcikk megjelenése
után egy Veszprémben élő
német házaspár a saját
gyűjteménye egy részét az
óvodánknak ajándékozta.
A Borostyán nyugdíjasklub tagjai is éltek a meghívásunkkal,
és egy délután meglátogatták kiállításunkat. Meghitt, jó
hangulatú együttlét volt ez, ahol régi emlékek és történetek
felidézése mellett egy szerény vendéglátásra is sor került.
Örömmel fogadjuk a kapcsolatot az idősekkel, és további
közös programokat tervezünk a Nyugdíjas klub tagjaival.
A farsangi időszakot ideálisnak találtuk arra, hogy a Szent
Mauríciusz Monostor vezetőjét és szerzetes társait
meghívjuk óvodánkba. Minden évben nagyon szép
gesztusnak tartjuk azt, hogy karácsonykor 100.000 Ft
pénzösszeggel támogatnak bennünket. Közülük néhányan
még soha nem jártak intézményünkben, ezért fontosnak
éreztük, hogy megmutassuk mi az, amit az Ő segítségükkel
sikerült
megvalósítanunk,
akár
felújítás,
akár
eszközbeszerzés terén. A rövid óvodatörténeti bemutatás és
körbevezetés után, egy kellemes beszélgetés következett,
ahol szóba kerültek közelebbi és távolabbi tervek, valamint a
Monostor és óvodánk közti kapcsolat fontossága és
mélyítése.

2016. 3. szám

A bakonybéli Szent Gellért Óvoda

március 27-én,
Húsvétvasárnap

szervez a Faluházban.
Jegyek elővételben rendelhetők és kaphatók az
óvodában és az alábbi telefonszámokon:
88-461-071 és 06-30-7206425
A jegyár 1000 Ft,
amely egy üdvözlő italt is tartalmaz.
A jó hangulatról Mészáros Jocó gondoskodik.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
FARSANG AZ ISKOLÁBAN
A Szent Gellért Általános Iskola farsangját
2016. február 5-én
tartottuk a Faluházban.
Tanulóink nagy lelkesedéssel gyakoroltak erre
a napra. Mind a négy
osztályunk egy-egy
produkcióval készült.
Nagyon ötletes jelmezeket láthattunk, a
gyerekek előadásai igen látványosak voltak. Birnbauer Ferencné
mókás, játékos feladatokkal tette színesebbé a
programot. Köszönet
Bognár Andreának a
tombolasorsolás lebonyolításáért. Külön
köszönetünket szeretnénk kifejezni a Szülői
Munkaközösségnek,
minden szülőnek,
segítőnek, akik tombolatárgyakkal, harapnivalóval és gyönyörű tortákkal járultak hozzá
ehhez a vidám délutánhoz!
Jakab Attiláné

KÖZÖS ÜGYEINKRŐL KÖZÖSEN
Egyik legvidámabb és legszínesebb programunk a közös
farsangolás gyermekeinkkel. Felnőttek és gyerekek bújnak
különböző álarcok mögé, és öltenek magukra érdekesebbnél
érdekesebb jelmezeket. A délelőtt egyik meglepetése Tibi
bohóc volt, aki egy interaktív műsor keretében minden
kisgyereket megörvendeztetett egy hajtogatott lufi figurával.
Volt sok-sok vidámság, tánc, és persze finomságok az
asztalon. Köszönjük a szülőknek a sok ötletes, vicces jelmezt,
a süteményeket és Palkovicsné Heninek a gyönyörű
emeletes bohóc tortát
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LAKOSSÁGI FÓRUM
A mezőőri szolgálatról
2016. március 9-én, szerdán
17 órakor a Faluházban.
Minden földtulajdonost, földhasználót
és érdeklődő lakost várunk.

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója

2016. 3. szám

TŰZOLTÓ EGYESÜLETÜNK ÖRÖMHÍRE
Tűzoltó Egyesületünk 2015. december 22-én tartotta zárszámadó ülését.
Regenye Zsolt parancsnok tartott beszámolót. Az év során csak egy
alkalommal, februárban riasztottak bennünket tűzesethez, Mészáros
Tibornénál, a Fürdő utcában gyulladt ki a tetőtéri szoba lambéria borítása.
Parancsnokunk a riasztás után percek alatt a helyszínen volt, poroltóval
megfékezte a tüzet. A kiérkező Pápai Hivatásos Tűzoltóság már a sikeres
oltás tényét állapíthatta meg.
Több alkalommal vágtunk ki a község területén veszélyes fákat.
Feladataink közé felvettük a parlagfű irtásban való közreműködést.
Januárban pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzat segítségével a
Földművelésügyi Minisztériumhoz 3 db motoros fűkasza, valamint egy
kistraktor és a hozzá tartozó fűkasza adapter vásárlására. A siker teljes
volt: a megigényelt teljes összeget, kis híján 5 millió Ft-ot elnyertük. Ezen
felül három fő közhasznú munkást alkalmazhattunk a munkák végzéséhez négy hónapon keresztül.
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz nyújtottunk be pályázatot a tűzoltó szertárunk tetőzetének és mennyezetének a felújítására,
az esőcsatorna kiépítésére. A pályázatunk sikeres volt, erre a célra 750.000 Ft-ot nyertünk. A munkákat Réz Károly helyi vállalkozó végezte.
Köszönjük neki a szép munkát! Segítségére voltak a munka végzésének teljes ideje alatt Önkormányzatunk férfi közhasznú alkalmazottai,
valamint Regenye Zsolt parancsnok.
Tűzoltó autónkkal megoldottuk a község útjain a hóeltakarítást.
Köszönetet mondunk Egyesületünk támogatásáért Bakonybél Önkormányzata képviselőinek, kiemelten Márkus Zoltán polgármester úrnak.
Anyagi és erkölcsi támogatásuk nélkül ellehetetlenülne a működésünk. Nélkülük nem lenne pénzünk üzemanyagra, a működési költségekre.
Köszönjük a programok megvalósításához, elszámolásához nyújtott támogatást a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. Köszönetet
mondunk
azoknak, akik a 2015-ös évben adójuk 1 %-ával Egyesületünket támogatták!
Tűzoltó Egyesületünk eszközzel való ellátottsága megfelelő. Problémánk, hogy
a tűzoltó autónk megöregedett, a téli hóeltakarítások csak rontottak az
állapotán. Nagyon régen volt már, mikor Hricsovinyi Lajos őrnagy úrnak
köszönhetően Bakonybélbe érkezett. Minden próbálkozásunk sikertelen volt,
eddig nem tudtunk helyette új járműhöz jutni. Pedig kértünk mindenkitől,
próbálkoztunk mindenfelé. Aztán egyszer csak úgy alakult minden, mint a
mesében. A községünkben házat vásárolt Dr. Helga Weiser német
radarmérnök, aki Münchenben és Manchigban az AIRBUS fontos munkatársa.
A Tűzoltó Egyesületünk titkáraként kértem arra, hogy segítsen a tűzoltó autó
ügyében. Hinni sem akartam a fülemnek, mikor a télen telefonált, hogy
megvan az autó, egy MERCEDES, ami eddig a reptéren szolgált! Felvette a
kapcsolatot egyesületünk vezetőségével, Márkus Zoltán polgármester úrral, aki
most is úgy támogatott bennünket, mintha maga is tűzoltó lenne. 2016.
február 17-én indultunk Manchingba a tűzoltó autóért az Önkormányzat kisbuszával: Márkus Zoltán polgármester úr, Birnbauer Ferenc
egyesületi elnök, Regenye Zsolt parancsnok, Kuti István helyi gépkocsi szerelő, Wolf Zoltán, Dr. Helga Weiser élettársa, valamint jómagam.
Nagyon kedves, szívélyes fogadtatásban volt részünk. Megismerkedtünk a cég vezetőivel, tűzoltóival, betekintést nyerhettünk például a
vadászgépek összeállításába. A cég még a tűzoltó autó átírásának a költségeit is fizette. Meglepetésként, ajándékként a tűzoltó autót
telerakták mindenféle eszközzel. Február 18-án este sikeresen megérkeztünk az autóval. A megérkezésünk másnapján így szólt a rakományról
Nagy József, korábbi parancsnokunk: „Te Ili, ez egy vagyon!”
Sebestyén Gyuláné (Birnbauer Ferenc és Regenye Zsolt nevében is)
a Varga pincészet Juhfark-ját kóstoltatta meg, amely fehér és
BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB
száraz bor. Aztán beszélt a borok csoportosításról, ami
A hónap első találkozója az önkormányzat által szervezett
többféle lehet - színe szerinti, cukortartalom szerinti -, továbbá
falusi disznóvágáson volt, ahol süteményeinkkel igyekeztünk
az irodalmi, történelmi, földrajzi, nyelvi, kémiai, biológiai,
az eseményt színesíteni. Második összejövetelünkön a helyi
néprajzi megközelítésről. Szó volt még a Borivók 10
óvodába látogattunk el Szilágyi Judit óvodavezető
parancsolatáról
és
a
meghívására,
a
Mackó
fröccsökről.
Végül
megkóskiállításra. Megtekintettük a
toltuk a MAKRA bort, ami a
nagyon
szépen
összeSzent István-kori bakonyrendezett, színvonalas, több
béli
monostorhoz
és
mint
500
maciból
álló
Gizella királynéhoz kötődik,
gyűjteményt. A mackók között
és
a
Monostori
beszélgetve vissza-idéztük a
Ajándékboltban kapható.
gyermekkorunkat
Harmadik
Következő programunk március 10-én, csütörtökön délután
találkozónk a megszokott
16 órakor: Nőnapi köszöntő vacsorával és talpalávalóval a
helyen, a Közösségi házban
Vadszőlő Szálló és Étteremben. A harmonikás Szlőb Attila
zajlott, ahol Bakonyvári Andor
csóti kántor.
borbemutatót,
borkóstolót
tartott. A borok kínálása
Áprilisban különbusszal megyünk a Veszprémi Hangvillába,
Máté Péter – S Nagy István: Egy darabot a szívemből című
közben beszélt a szőlőfajtákról, a bor fogalmáról,
musicaljére.
származási helyéről, fajtáiról, a bortermelő vidékekről. Elsőnek
Váliczkóné Kaviczki Éva
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LELKI TÁPLÁLÉK

Miből tudom meg?
Nagyböjt II. vasárnapján, 02.21-én elhangzott igehirdetés rövidített változata

A Teremtés könyvéből (15,7-12.17-18)
7

Azután ezt mondta az Úr Ábrámnak: Én az ÚR vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdimból, és neked adom ezt a földet
8
9
örökségül. Ábrám ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki: Hozz
10
nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta
neki mindezeket, azután kettéhasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el; de a
11
madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elhessegette őket.
12
Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrám, és rémítő nagy
17
sötétség borult rá. Amikor koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és
18
tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött
az ÚR szövetséget Ábrámmal, és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a
földet.
“Uram! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt a földet?” – kérdezte
Ábrám Istentől. Ez a kérdés: “miből tudom meg”, Ábrám óta sok millió hívő
szívében visszhangzik. Olyan emberek szívében, akik Isten lelkükben
“elhangzó” szavára indultak el, s akik egy életen át az ígéret teljesedését
várták, várják. Felidézhetjük saját kérdéseinket is: miből tudom meg, hogy
helyesen döntöttem, amikor fogadalmat tettem, amikor házasságot kötöttem,
amikor ebbe vagy abba a nagy vállalkozásba belekezdtem?
A Teremtés Könyvének fenn idézett szakasza szerint Isten válaszként parancsot adott Ábrámnak: készítsen elő
áldozatot, vágjon ketté áldozati állatokat, s egymással szemben helyezze le a féldarabokat. Ez a szövetségvágás
rituáléja, melyben a szövetséget kötő felek hűséget fogadnak egymásnak. A kettévágott állatok jelentése pedig ez:
így vágjanak szét bennünket, ha hűtlenek leszünk egymáshoz!
Az elbeszélés szerint “naplementekor Ábrám mély álomba merült és rémítő
nagy sötétség borult rá”. E rémület azonban már nem a jövő bizonytalansága miatt
kerítette hatalmába. Már nem amiatt szorongott, hogy valóban ő örököli-e azt a
földet. A félelem sokkal inkább az Úr hatalommal teli látogatása miatt szállta meg:
“Amikor koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek
18
között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Ábrámmal.”
A Biblia tanúsága szerint az Úr választottja – mint annyian közülünk elbizonytalanodott a hosszú vándorúton. De amikor erőt vett rajta a kétség, Isten
hatalommal teli átvonulását és a szövetségi hűséget kapta feleletként és
erőforrásként.
Nekünk is hasonló módon ad választ az Isten. Ha azt kérdezzük: “miből tudom meg,
hogy jól döntöttem-e, hogy beteljesül-e az életem”, így válaszol: Amikor
megkeresztelkedtél, gyermekemmé fogadtalak. Amikor megáldozol, a kenyér és a bor színe alatt életemet, erőmet,
békémet adom neked. Amikor egy életre elkötelezted magad (fogadalmat tettél vagy házasságot kötöttél),
megáldottalak és megerősítettelek. Itt vagyok veled, soha el nem hagylak, kísérlek, amíg célba nem jutsz! Úgy lesz.
Ámen.

KRÓNIKA
Január 30 -án tartotta az Egyházközség immár hagyományosnak számító FARSANGI BÁLJÁT a Faluházban. A négy
órai kezdésre az eddigieknél nagyobb számban gyülekeztek a résztvevők. Kicsik és nagyok színes jelmezekbe
öltözött kavalkádja töltötte meg az előteret és a nagytermet is. Elsőként a jelmezesek felvonulása kezdődött meg, a
bemutatott jelmezek ötletességét, megjelenési módját 3 tagból álló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk, mert kb.
40 résztvevő, egyéni gyermek és felnőtt, családos és közösségi produkció közül kellett kiválasztani a legjobbakat, akik
jutalomban részesültek. A jelmezverseny díjátadása után egy másik, sokak számára izgalommal várt program
következett, a tombolasorsolás. A felajánlott tombola tárgyak sok derültség közepette találtak gazdára. A báli program
ezek után a gyermek és a felnőtt táncházzal folytatódott. A farsangot ünneplő társaság láthatóan jól érezte magát
ezen az egymásnak ajándékozott szombat délutánon. Köszönjük a szervezésben, díszítésben segítők munkáját, és a
felajánlott tombola tárgyakat is!
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Február 10-én volt HAMVAZÓ SZERDA, mellyel megkezdődött a Húsvétra felkészítő 40 nap, a nagyböjt. A bűnre hajló embernek
időről-időre szüksége van lelkiismeret vizsgálatra, Istennel való kiengesztelődésre. Erre szolgál a nagyböjti időszak, amelyben a
hívek böjttel, imával, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteivel készülnek Jézus halálának és feltámadásának húsvéti
megünneplésére, a vele való találkozásra. A liturgia végén a hamvazkodási szertartás keretében emlékezteti az egyház a híveket:
„Emlékezz ember, porból lettél és visszatérsz a porba! ” vagy figyelmeztet: „Térj meg és higgy az evangéliumban! „
Az egyházközség programjai márciusban
március 04.
március 11.
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00

betegek kenete szentmise keretében

00

március 19.

17 KERESZTÚT a Borostyán-kútnál
00
17 SZENT BENEDEK ünnepi liturgia,
főcelebráns Fazakas Márton Opraem apát úr
00
9
Húsvéti nagytakarítás a templomban
délután szentgyónási lehetőség

március 23.

18

00

OLAJSZENTELÉS liturgiája, egyházközségi zarándoklat Pannonhalmára

18

00

Nagycsütörtök UTOLSÓ VACSORA emlékmiséje

18

00

Nagypéntek PASSIÓ

21

00

Nagyszombat HÚSVÉT VIGILIÁJA, liturgia és felnőtt keresztelés

március 18.

március 24.
március 25.
március 26.
március 27.

9

00

Nagyszombati kézműves foglalkozás

9

30

HÚSVÉT VASÁRNAP szentmise

Szeretettel hívjuk az egyházközség tagjait március 23-án Pannonhalmára, a 18.00-kor kezdődő OLAJSZENTELÉSI LITURGIÁRA!
Ezen az estén egyházmegyénk többi plébániájával együtt zarándokolunk a Szent Márton székesegyházba. Jelentkezési határidő
MÁRCIUS 6, melynek betartását kérjük, hogy a szükséges méretű autóbuszt időben megrendelhessük!
NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND
.
NAGYCSÜTÖRTÖK
HÚSVÉTHÉTFŐ

7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
12.00 Déli imaóra
18.00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE
21.30 Virrasztás a templomban

NAGYPÉNTEK
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
9.00 Bűnbánati liturgia, gyóntatás
12.00 Déli imaóra
14.30 Keresztút a Borostyán-kútnál
18.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
Igeliturgia – passió
Egyetemes könyörgések
A szent kereszt felmutatása és hódolata
Szentáldozás
21.00 Kompletórium-sírbatétel

NAGYSZOMBAT
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
9.00 Gyóntatás a templomban
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
21.00 AZ ÚR HÚSVÉTJÁNAK VIGÍLIÁJA
A föltámadás meghirdetése: tűzszentelés, a húsvéti
gyertya megáldása, húsvéti örömének
Igeliturgia
Felnőtt keresztelés
Az eukarisztia liturgiája
Föltámadási körmenet
Ételszentelés – agapé

HÚSVÉTVASÁRNAP
8.30 Laudes, utána ételszentelés
9.30 ÜNNEPI LITURGIA
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
20.30 Kompletórium

8.00 Laudes
9.30 ÜNNEPI LITURGIA, KERESZTELÉS
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
20.30 Kompletórium

EGYÉB ÜNNEPI PROGRAMOK:
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN
A 21.30-kor kezdődő virrasztásban
O. Lassus: Lamentationes Jeremiae Prohetae – Lectio I. és
II. (Ausculta énekegyüttes)
NAGYPÉNTEKEN
A 9.00-kor kezdődő bűnbánati liturgiában O. Lassus:
Lamentationes Jeremiae Prohetae – Lectio III. (Ausculta
énekegyüttes)
10.30 Író-olvasó találkozó GRECSÓ Krisztiánnal.
Vezeti: Kiss Judit Ágnes
(A Szépírók Társasága támogatásával)
11.00 Keresztút gyermekeknek a Szentkútnál
17.00 Kóruspróba a monostorban
NAGYSZOMBATON
9.00
Játszóház,
Faluházban

tojásfestés

gyermekeknek

a

HÚSVÉTVASÁRNAP
Szentmise után: nyuszi keresés az arborétumban a
misén részt vevő gyermekeknek
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FELMÉRÉST KÉSZÍT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A BAKONYBÉLI LAKOSSÁG KÖRÉBEN
A KSH évről évre bizonyos témakörben és területeken végzett adatgyűjtések alapján szerez információt lakossági szokásokról. 2016-ban
Bakonybél is szerepel a vizsgálatban. A KSH kérte az önkormányzatot, hogy segítsen a lakosság előzetes tájékoztatásában, ezért rövidítve
közöljük az általuk küldött levelet. Egy felkért háztartást hat egymást követő negyedévben keresi meg összeírónk, de a második alkalomtól
kezdődően telefonos válaszadásra is van lehetőség.
Az adatgyűjtés két témában zajlik.
A munkaerő-felmérés célja a foglalkoztatottság és a munkanélküliség folyamatos megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A
felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését szolgálja, mint például azt, hogy hányan dolgoznak a gazdasági élet különböző
területein, általában mennyi időt töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének még dolgozni, és erre
képzettségük, családi kötöttségeik alapján milyen esélyük van. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre csak közvetlenül a lakossághoz fordulva
kaphatunk választ.
A lakosság utazási szokásainak, igényeinek, turisztikai keresletének vizsgálata. Arról kérdezünk, hogy az elmúlt három hónapban
tettek-e többnapos utazást, az utazás okáról, földrajzi céljáról, a használt közlekedési eszközökről, az igénybevett szálláshelyekről. Ha azonban
nem utaztak az elmúlt időszakban, az iránt érdeklődünk, melyek voltak azok a körülmények, amelyek ezt nem tették lehetővé. A kapott információk
a lakosság, az idegenforgalom területén működő vállalkozások, a nemzetközi szervezetek adatigényeinek kielégítését, a turizmuspolitika
formálóinak munkáját nagyban segítik.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az adatgyűjtés önkéntes, a megkérdezettek kiválasztása véletlenszerű. A kérdezőbiztosok erre a
megbízásra szóló STATEK feliratú IGAZOLVÁNNYAL rendelkeznek, amelyet mindenki alaposan ELLENŐRIZZEN, mielőtt bárkit
beengedne az otthonába!

ÚJRA A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
Januárban a lakosság nagyobbik részéhez
eljutottak a sárga zsákok, amelyeket a
közüzemi szolgáltató biztosít ingyen a
lakosságnak a szelektív hulladékgyűjtéshez.
Sajnos a falu nem kapott eleget, ezért nem
jutott belőle minden házhoz. Az
önkormányzat megigényelte a hiányzó
mennyiséget. Reméljük, márciusban
megkapjuk. A Hírmondóban megjelent cikkben volt egy alapvetően
félreértett információ. Egy bakonybéli lakos e-mailben kért tájékoztatást az
ügyfélszolgálattól, amelynek alapján most pontosítunk.
A gyűjthető anyagokat vegyesen, ömlesztve teheti bele a zsákokba.
Erről itt küldök egy táblázatot is, külön fájlban Önnek. Három darabot
azért osztottunk, mert az előzetes felmérések alapján nagyjából ennyi
szükséges az egy hónapnyi szelektív hulladékok tárolására, egy átlagos
háztartásban.
A "palack" kizárólag a PET-palackot jelenti, üveget nem. Tekintettel
arra, hogy a zsákokban teljesen vegyesen, ömlesztve gyűjthető a jelzett
hulladék, így a további szétválogatás után az üveg veszélyes lehetne
kollégáink részére. Az üveg elhelyezésére - tudomásunk szerint - a
legtöbb településen rendelkezésre állnak szelektív hulladékgyűjtő
szigetek, azokban kérjük elhelyezni továbbra is az üveget.
Bakonybélben minden hónap utolsó péntekje lesz a szállítási nap.
A kora reggeli kihelyezést azért kérjük, mert a szállítás időtartamában
előfordulhatnak jelentős eltérések is, akár az időjárás, akár az egyéb
szállítási feladatok függvényében.
Ha további kérdésük lenne, tájékoztatást kérhetnek a "VKSZ" Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. Ügyfélszolgálati irodájától a (+36 88) 949 849-es
telefonon, vagy személyesen a Veszprém, Haszkovó u.11/A. alatti irodától.
Köszönjük Griecs Andrásnak, hogy átküldte a neki címzett levelet.

Március 27-én (Húsvétvasárnap) lesz a pápai CATS Egyesület
hagyományos Odvas-Kő-Ris túrája 15,20,30 km-es távokkal. Indítás a
Pikoló vendéglőből. Részletek itt:
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=6799
Áprilisi előzetes: 2016. április 03. vasárnap 10.00
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a
bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő, Táv: 10 (kitérő nélkül 8) km,
menetidő 3,5-4 óra

ÚJ ÉS HASZNOS KIADVÁNY TÚRÁZÓKNAK:
Bakonybél és környéke túratérkép, amely a Bakonybél
környéki turistautakat tartalmazza néhány népszerű
túraútvonal leírásával. 500 Ft-ba kerül, a Füstiben, Mészner
Viktornál, a hirdető partnereknél is kapható.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK MÁRCIUSBAN:
Az egyházközségi húsvéti játszóház keretében március 26án, szombaton délelőtt a könyvtárban is lesz kézműves
program.
Március 1-jétől a könyvtár könyvajánló pályázatot hirdet. A
feladat a könyvtár állományában elérhető tetszőleges
könyvhöz
ajánlót
készíteni.
A
pályázatokat
a
konyvtarbbel@gmail.com e-mail címre várjuk 2016. április 30áig. A nyertes személye sorsolással dől el. Nyeremény: egy
alkalomra szóló, egy éjszakás szállás négy fő részére a
bakonybéli Galagonyás Vendégházban. A részletekről a
könyvtárban
és
a
könyvtár
webnaplójában
(www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu), illetve telefonon a
könyvtárosnál (30/487-7768) lehet tájékozódni.
Szeretettel várom az olvasókat!
Palotás Dóra, könyvtáros

BAKONYI BAKANCSOS VEZETETT TÚRÁK:
Találkozó: 10 óra, Pikoló Vendéglő,
Bakonybél, Kossuth u. 1.
Információ: Mészner Viktor 06-30-4908401, meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu
2016. március 13. vasárnap 10.00
Barátok útja – Százhalom - Tekeres-kút - Pörgöl-barlang - SzárazGerence Táv: 10 km, menetidő 3,5-4 óra
2016. március 14. hétfő 10.00
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-tanya
- Rák-tanya - Dornyay Béla emlékút – Szent-kút, Táv 15 km, menetidő
5,5 óra ,
Szeretettel várom a bakonybélieket is a túrákon.

6.

TÁRSASJÁTÉK-KÖR
Szeretnél társasjátékozni, de nincs kivel? Szeretnél
társasjátékozni, de nincs mivel? Szeretnél társasjátékozni, de
unod a régit? Szeretnél társasjátékozni és közben új arcokkal
beszélgetni?
Március 17-én 17 órakor alakul a Társasjáték-kör a Fő utcai
Közösségi Házban! Gyere el, ha van jó társasod, hozd el
(visszakapod!), és próbáljuk ki együtt másképpen! Hozhatsz
nasit is, ahogy szoktad, teáról mi gondoskodunk!
A Körbe felnőtteket és gyerekeket egyaránt várunk!
Felföldi Andrea és Palotás Dóra

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója

2016. 3. szám

RÖVID BESZÁMOLÓ A GUZMICS IZIDOR EGYESÜLETRŐL
Egyesületünk közel 16 éve működik, felvállalva a kulturális és turisztikai problémák, feladatok egy részének megoldását Bakonybélben.
Tagjaink között zömében szállásadók, kézművesek, pedagógusok vannak.
Fő profilunk a rendezvényszervezés, a hagyományőrzés, de a nyugdíjas klub is az egyesület berkein belül működik. Szívesen látunk mindenkit, helybelieket,
vendégeket, környékbelieket programjainkon, amelyek többnyire ingyenesek.
Vállalt feladatainkat tagdíjakból, egy százalékos felajánlásokból, pályázatokból, szponzori és önkormányzati támogatásokból biztosítjuk.
Köszönettel fogadjuk az 1 % felajánlásokat a Guzmics Izidor Egyesület 18929311-1-19 adószámára.
Felajánlásuk a gyereknapi program gazdagítását segíti, ahol ingyenes programokat, lángost, üdítőt, palacsintát biztosítunk a gyerekeknek.
Partnereink az erdészet, a Nemzeti Park, a Monostor,az önkormányzat, de rendezvényeinket segítik a tamburellosok, a tűzoltók, a sportkör, a nyugdíjasok,
az iskola és óvoda dolgozói is.
Rendezvényeink nem titkolt célja, hogy több vendéget csalogassunk Bakonybélbe, hiszen közel 60 család számára jelent a turizmus megélhetést, vagy
kiegészítő jövedelmet.
Szálláshelyek, éttermek, vendéglátóhelyek, szolgáltatók, üzletek, alkalmazottak sorsa függ a falu látogatottságától. A vendégeink által befizetett
idegenforgalmi adó a falu költségvetését erősíti.
Az előforduló kellemetlenségek (például parkolási nehézségek) ellenére is úgy gondoljuk, hogy a turizmus fejlődése közös érdek, és az egész falut előreviszi.
Megoldandó problémánk, hogy a turizmusban érdekeltek számához képest az egyesületben kevesen vagyunk. Ötletünk, tervünk ezer, de a végrehajtáshoz
kevesen vagyunk!
Ezért kérek minden szállásadót, vendéglőst, szolgáltatót, valamint segítőkész érdeklődőt, hogy lépjen be egyesületünkbe, tagdíjával, munkájával, ötleteivel
erősítsen bennünket és bővítsük lehetőségeinket.
ELŐNYÖK, amit cserébe kínálunk a tagoknak és vendégeiknek:

Jelenlétet a közös weboldalunkon, a www.szallasbakonybelben.hu oldalon.

Közös kiadványt, szórólapot, Facebook reklámot, reklámfelületeket.

Az éves programról plakátot és azok kihelyezését.

Első kézből információt, digitális plakátot a programokról .

Szállásadóink részére belső infót a kapacitásunkat meghaladó vendégek továbbirányításával.

Rendezvényeket, és azokon a vendégeink számára kiemelt kedvezményeket. (A medvehagymás napon egy 4 tagú családnál ez 6000 Ft juttatást
jelent!)

Szervezett túrákat, túravezetővel, kiegészítő juttatásokkal.

A Bakonybél honlapon prioritást az egyesület szállásadóinak, a rendezvényeinek,
és a biztosított kedvezmények kiemelését, hangsúlyozását!

A pályázatokon nyert eszközök (sátor, padok, projektor, kamera, számítógép) közös használatát.

Ingyenes kitelepülési lehetőséget rendezvényeinken, programjainkon.
Kérem, keressenek személyesen, telefonon a 30/2591218 telefonszámon, vagy e-mailben a bakonyvariandor@gmail e-mail címen.
Bízva a közös együttműködésben, a közös sikerekben, várom jelentkezésüket:
Bakonyvári Andor , a Guzmics Izidor Egyesület elnöke

SZUBJEKTÍV GONDOLATOK A SOKRÓL, A KÖZÖSRŐL
ÉS AZ EGYRŐL
Késve érkeztem. Rossz volt, hogy nem voltam pontos, de előtte egy
bakonybélivel sokat beszélgettem bakonybéli gyerekekről. A Faluház
nagytermébe lépve azonban jó érzés töltött el. Sok ismerős arc mosolygott
rám ezen a lakossági fórumon, amit bakonybéli önkormányzat szervezett a
"Bakonybéli turisztika, vendégfogadás s a szolgáltatások jövőjéről" címmel
február 24-én. Körülbelül harmincan voltunk. Ez sok vagy kevés? Ez csak
egy szám. Ahogy hallgattam a résztvevőket, az fogalmazódott meg
bennem, hogy milyen sok mindenünk van. Van sok jó programunk, van
még sok jó ötletünk, van sok lehetőségünk, van sok természeti és
kulturális értékünk, s van sok-sok tennivalónk. A sok mellett talán csak két
fontos dolog van, ami kevés: az idő és az ember. Kevés az idő, hiszen a
nap mindenkinek csak 24 órából áll, s tudjuk - érezzük, hogy ez a 24 óra
sokszor kevés, mégis milyen sok minden belefér. Kevés az ember, aki
aktívan részt vesz vagy segít azokban a kezdeményezésekben,
programokban, amik alakítják és formálják Bakonybél - nagy örömmel
mondhatjuk: pozitív - képét. Mit szeretnénk? A sokból csak egyet - ami
közös. A fórumon elhangzott hasonlattal élve: közösen felülni egy közös
vonatra, ami ugyanabba az irányba megy. Nem könnyű feladat. Nem
könnyű, mert az, ami közös, az egyben sokféle, sokoldalú, sokszínű is.
Sok idő, sok türelem, sok vita, sok beszélgetés és sok befektetett munka
kell ahhoz, hogy ez a közös vonat elinduljon, és sokan felüljenek rá. Eddig
is sokan tettek már sokat. Azt gondolom, még formálódnunk kell, tennünk
kell egymás felé egy-egy lépést. Mi legyen ez a lépés, amivel mindenki
egyet ért? Egy közös cél, egy közös tanulmány, egy közös szakember, egy
közös kiadvány, stb.? Volt, aki úgy állt fel talán az asztaltól, hogy nem
tettünk előre egy lépést sem. Azt gondolom, hogy az első lépés megtörtént
ezen a lakossági fórumon. Ez maga a fórum volt. Leültünk közösen egy
közös asztal köré egy közös ügy érdekében. Nehéz elsőre a jó megoldást
megtalálni. Sokan vagyunk, akik nagyon szeretik Bakonybélt és teszünk is
érte a magunk módján nagyon sokat sokféleképpen. Jó, ha sokat s sokan
tudunk beszélgetni Bakonybélről. A beszélgetések alkalmával a
nézőpontok is közeledhetnek s egybeforrhatnak. A sok nézőpontból akkor
formálódhat ki egy közös cél, amit a sok ember magának érez - ha ezt
alkalmas időben és helyen tesszük. Például egy lakossági fórumon, vagy
egy nemcsak vendégeknek szóló bakonybéli rendezvényen. Legyünk
minél többet együtt sokan, közösen, hogy ne csak együtt gondolkodjunk,
hanem egyet is gondoljunk itt Bakonybélben arról, amiből csak egy van:
Bakonybélről.
Bognár Andrea

EGY MÁSIK SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY
A fórum szépszámú résztvevői közül azon kevesek közé tartozom, akiknek
az idegenforgalomból semmiféle anyagi haszna nem származik. Az
egyetlen érdek, ami ehhez a témához köt, annyi csak: ennek a falunak a
fejlődése, a fennmaradása és a megélhetése a turizmustól függ, és én
szeretem ezt a falut. A fórum negyedik órájában nemcsak én álltam föl
szkeptikusan, kissé csalódottan a kerekasztaltól. Úgy érzem, „nem esett le
az a tantusz”, amiért ez az összejövetel megvalósult: az egyéni érdekek
közös céllá kovácsolása. Én szeretem, te szereted, ő szereti, de mi együtt
tudunk csak tenni érte. Az én vendégházam, a te vendégházad, az ő
vendégháza, de a falu vendége. A falut kell olyanná tenni, hogy vonzó
legyen, hogy érdemes legyen idejönni. Virágos utcákkal, gondozott
területekkel, teli boltokkal, jó rendezvényekkel, jó programajánlatokkal, jó
propagandával és egy jól kitalált arculattal. Egyéni akciók helyett közös
megoldásokkal. Sokan azt várták, hogy az önkormányzat majd előrukkol
egy koncepcióval, amiről jót lehet vitatkozni. Sem az önkormányzat, sem a
Guzmics Egyesület nem találhatja ki az egész falut, és nem oldhatja meg
egymaga mindenki gondját. Vagy együtt csináljuk, vagy nem lesz változás.
Elhangzott, hogy jó a falu hírneve, hogy más települések irigykedve
mondják, nálatok mennyi program van! De ha csak a gyönyörű
természetre építünk, ha a rendezvények súlyát pár guzmicsos ember és
civil cipeli, vakvágányra futunk. Összefogás és együttgondolkodás kell,
azaz szemléletváltás. Ebben kezdeményezett most az önkormányzat. Ha
jól működik a falu, a vendég is több lesz, ha több a vendég, több a falu, a
bolt, a vendéglő bevétele, a nagyobb kereslet megjelenik az üzletek
árujában, az alkalmazotti létszámban, a munkaalkalmakban. Mindez
mindannyiunk érdeke, nemcsak a szállásadóké.
Meddig jutottunk a fórumon? Legalább addig, hogy a falu egyéniségét meg
kell találni és ehhez szakember kell. Kell továbbá egy olyan szakember,
aki ezt a rendszert a szállásadóktól a propagandáig összefogni és
szervezni képes. Páran vállalkoztak arra, hogy ebbe az irányba az első
lépéseket megteszik. Talán a többiek besegítenek a következő nagy
erőpróbába, a Medvehagymás napokba. Talán lesznek, akik
elgondolkodnak a felkínált szemléletváltáson. De még mindig hiányoznak
mindazok, akik el sem jöttek. Ezért vagyok szkeptikus és kissé csalódott,
mint anyagi érdekektől mentes polgár. Várom annak a bizonyos
tantusznak a koppanását. Várom a Hírmondóba mások véleményét.
Nyissunk vitát!
Felföldi Andrea

7.

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója
5. 10.15 ó
Odvaskői
Autóspihenő

MÁRCIUSI PROGRAMNAPTÁR
Tőzikés Túra - Hubertlaki Gyilkos-tó – kb. 9
km (Guzmics Egyesület)

9. 17 ó
Faluház

Közös Ügyeinkről Közösen – A mezőőri
szolgálatról
Nyugdíjas klub

10. 16 óra
Vadszőlő
11. 9 ó
Tájház
13. 10 ó
Pikoló vendéglő

14. 10 ó
Pikoló
vendéglő
15. 16 ó
Tájház
17. 17 ó
Közösségi Ház
19. 10.15 ó
Faluház elől
25. 10.30 ó
Faluház
26. 9 ó

A Tájház ettől a naptól naponta 9-16 óra
között lesz nyitva 04.30-ig.
Bakonyi Bakancsos Túra
Százhaom - Pörgöl-barlang (kb. 10 km)
Bakonyi Bakancsos Túra
Hegyes-kő – Augusztin-tanya (Kb.15 km)
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról
Társasjáték-kör alakuló összejövetel
Víz Világnapja- Túra a Tiszta-víz forráshoz –
kb. 20 km (Guzmics Egyesület)
Író-olvasó találkozó Grecsó Kricstiánnal
Húsvéti játszóház

Faluház és Könyvtár

27.

CATS Egyesület teljesítmény túrája

Pikoló vendéglő

27.
Faluház

Jótékonysági Húsvéti Bál
a Szent Gellért Óvoda javára

2016. 3. szám

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS AZ ISKOLÁRÓL
2016. február 20-án szülői kezdeményezésre néhány
bakonybéli szülő megbeszélést tartott. A téma a bakonybéli
Szent Gellért Tagiskola helyzete és jövője volt. Ennek a
megbeszélésnek az egyik központi kérdése: hogyan látják a
bakonybéli szülők a bakonybéli iskolát, miért járnak más
intézményekbe a helyi gyerekek?
Nem célunk egyetlen egy szülő véleményének a
megkérdőjelezése sem. Mindenki döntését tiszteletben
tartjuk! Pusztán objektív módon szeretnénk az érintettek
véleményéről képet kapni.
Nagyon fontos lenne számunkra az Önök segítsége: az
Önökhöz eljuttatott kérdőív kitöltése és a kihelyezett
gyűjtődobozokba való bedobása!
Gyűjtődobozokat a Szent Gellért Tagiskolában, a Szent
Gellért Óvodában és a Védőnői tanácsadóban tettünk ki. A
kérdőívet személyesen is leadhatja Czirákiné Márkus
Edinának és Hoffmann Mónikának is.
A kérdőív névtelen! Fontos hangsúlyoznunk, hogy a
kérdőíveket bizalmasan kezeljük, azt másik fél részére nem
adjuk át. A kérdőíveket a kezdeményező szülők kis csapata
értékeli. A kérdőívek kiértékelése abból áll, hogy egy feltett
kérdésre adott válaszokat összegezzük. Az összegyűjtött
véleményekről tájékoztatást fogunk adni.
2016. MÁRCIUS 11. PÉNTEKIG VÁRJUK VISSZA A
KÉRDŐÍVEKET.
Mindenki segítőkészségére, véleményére számítunk! Nagyon
szeretnénk, hogy minden vélemény megjelenjen ebben a
felmérésben, hogy valóban objektív, reális képet kapjunk a
bakonybéli iskoláról! Köszönjük, hogy véleményével segíti
munkánkat!
A "kezdeményező" szülők

BAKONYBÉLI TÁJHÁZ
Március 11-től újra nyitva lesz a Tájház. Április 30-ig minden nap 9-16 óra között látogatható, a nyári időszakban 918 óra között. Az állandó kiállítások mellett újrarendezzük a bakonyi indián játék történetét bemutató tárlatot.
A Tájházban nyitva tartási időben információs szolgálat működik turistáknak, vendégeknek. Szállásadóktól,
vendéglőktől, üzletektől, kiállítóhelyektől várunk tájékoztató anyagokat.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Munkanap átcsoportosítás lesz a március 12-15 közötti hosszú hétvége miatt. Március 5. szombat munkanap - március 14. hétfő
helyett. A bakonybéli konyha is ennek megfelelően szolgáltat ebédet: 5-én lesz ebédkiszállítás, 14-én nem.
Tavaszi szünet az iskolákban:
március 24-29 között.
A közvilágítás, az utcai lámpák hibáját bárki bejelentheti az ingyenesen hívható 06-40-200-636-os telefonszámon.

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Ügyfélfogadás:
kedden és csütörtökön: 8-16 óra
Adóügyben csütörtökön: 8-14 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
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.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
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

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: március 29. Várható megjelenés: április 4.

