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A Szent Gellért Óvoda és a Szent Gellért Tagiskola is felkészülten várja a gyerekeket.
Kívánunk minden kisdiáknak élményekben és sikerekben gazdag tanévet,
a nevelőknek eredményes pedagógiai évet,
a szülőknek sok örömet gyermekeik gyarapodásában.

A július 25-én lehullott nagymennyiségű eső a település
Pápai utcai alsó szakaszán majdnem árvizet okozott. A
Száraz-Gerence belterületi szakaszán évek óta kritikus helyzet
alakul ki a nagyobb esőzések, a hóolvadás idején,
veszélyeztetve a lakóházakat is. Az önkormányzat úgy döntött,
hogy más, korábban betervezett feladatait és beruházásait
átütemezve elsőbbséget ad azoknak a munkáknak,
amelyekkel a Száraz-Gerence lakóterületi szakaszát
biztonságossá, nagymennyiségű víz átvezetésére alkalmassá
teszi. A munkálatok első része az árok Pápai utca és a
Gerence közötti szakaszának rendezése, kiszélesítése, a
lakóházak oldalán a partvonal megemelt sánccal való
védelme. A szakasz alsó részén mederrendezésre is szükség
van. A feladatok megoldásába bevontuk a vízügyi hatóságot
és a földhivatalt is. A Cseralja utca elején egy hidat is
nagyobbítani kell, valamint az utca teljes szakaszát a falu
végéig kitisztítva szélesíteni fogjuk

A József Attila utcában a régi vízvezetékek, tolózárak
cseréje befejeződött. Augusztus végén, szeptember elején
kezdődik az utca aszfaltozása. Reméljük, nem okoz majd a
közlekedésben nagyobb fennakadást. Köszönjük a lakosság
türelmét.
Befejeződött a Szent Gellért óvoda fogadó tereinek tervezett
felújítása. Szebb és korszerűbb körülmények között kezdheti
az óvoda a nevelési évet. Az önkormányzat is felkészült az
óvodai és az iskolakezdési támogatás kifizetésére. Koraősszel
tervezzük az önkormányzati tűzifa támogatás megszervezését
is. A részletekért figyeljék a hirdetőtáblákat!
Az új tanévtől új rendszerben működik a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ, a KLIK. A zirci tankerületet a
veszprémibe integrálták, amelynek vezetője Szauer István lett.
Augusztusban két nagy rendezvényt is szervezett a
bakonybéli önkormányzat. Augusztus 6-án a Falunap kellemes
időben, jó hangulatban, változatos és színvonalas
programokkal zajlott. A főzőversenyhez a vadhúst a
BakonyErdő Bakonybéli Erdészete ajánlotta fel, a
vendéglátáshoz a friss kenyeret a Piller Pék biztosította
támogatásként. Köszönjük! Köszönjük a lebonyolításban
segítőknek, az önkormányzat, a konyha dolgozóinak, a

közfoglalkoztatottaknak és az önkénteseknek az egész napos
fáradhatatlan munkát.
A másik nagy önkormányzati program a Cseh Tamás
tiszteletére
másodszor
megrendezett
Énekmondók
Emlékezete műsor volt. A magas színvonalú zenei
rendezvényt a Tinódi Pajzs Egyesülettel közösen szerveztük, a
lebonyolításban az önkormányzat alkalmazottain és a
közmunkásokon kívül a számos önkéntes vett részt.
Mindenkinek köszönjük a helytállást!
Augusztus elején köszönthettük fel Lakner Antalt, Anti bácsit
95. születésnapján. Bakonybél legidősebb lakójával és
családjával egy jó hangulatú, múltidéző délutánt tölthettünk el.
Ezúton is kívánunk neki jó egészséget, jó kedélyű éveket.

Október 2-án lesz az iskola épületében a migránsok
befogadásáról szóló népszavazás. Kérem a bakonybélieket,
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt, és
nyilvánítsanak véleményt!
Márkus Zoltán polgármester

Érdekesen alakult a termény betakarítás befejező szakasza. A sok esőzés
miatt bizonytalan volt az aratás időpontja, de az időjárás előrejelzés
folyamatos követésével és egy kis szerencsével sikerült elég jó minőségű
zabot betakarítani a határban. A talpon maradt búza, ami átvészelte a jeget
és az esőt, sajnos vadkáros lett. Ez az egykori TSZ- földet művelő
kisgazdákat érintette. A vadászatra jogosultak és a kisgazdák közötti jó
viszonynak köszönhetően megtörtént a vadkár felmérése és megtérítése. A
határban a kukoricaföldeket az erdészet hathatós közreműködésével
eredményesen védjük a kártevő vadak ellen. Az időjárás kedvez a
lucernaföldeknek, idén már a harmadik kaszálásra készülhetünk. A krumplit
a hetekben szedik fel.
Mezőőri felhívás: kérem a falu lakóit, a vendéglátókat és a turistákat,
figyeljünk jobban településünk és környezetünk tisztaságára. Az elmúlt két
hónapban a mezőőri szolgálat 19 zsák szemetet gyűjtött össze a határban
és a közterületeken. Vannak kihelyezett kukák bel - és külterületen is, amit
hetente ürítünk, használjuk őket!
Károlyi Zoltán
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A nyári zárás ideje alatt óvodánkban több
felújítás is történt. A folyosók padlózatát régóta
szerettük volna esztétikus, mai igényeknek
megfelelőre cserélni. A több mint 80 m2
folyosó, előtér, közlekedő teljesen új, a
januárban
vásárolt
öltözőbútorokkal
harmonizáló
burkolatot
kapott.
Az
előkészületeket, a régi padlózat felbontását, a
felület
előkészítését
az
önkormányzat
közmunkásai
végezték
a
falugondnok
vezetésével.
Ezekben a helyiségekben a régi neoncsöves
lámpákat, összesen 7 db-ot a legmodernebb
LED izzós lámpatestekre cseréltük, melynek

ingyenes felszerelését Oláh Lászlónak köszönjük.
Óvodánk tornaszobája az a helyiség, amelyet ünnepélyek és közös összejövetelek lebonyolítására használunk. Mészáros Molnár
Gabriella szülő egy mai meserészletet festett virágokkal körbevéve saját elképzelése alapján, a majdnem 15 m2 nagyságú falra.
Köszönjük neki az időt, az energiát, a türelmet, amellyel ezt a gyönyörű képet elkészítette.
A festésben segített Majorosi Vanda, Juronics Réka és Rubus Noémi, nekik is köszönjük.
A folyosók, és mosdó helyiségek festése is megtörtént, amely után az óvoda dolgozói mellett az
önkormányzat közmunkásai is segítettek a radiátorcsövek és ajtók festésében és a takarításban
Úgy gondolom öröm és elégedettség számunkra, hogy óvodásainkat esztétikus, és látványosan
megújult környezetben fogadhatjuk. Ebben az évben két pályázatot adtunk be óvoda felújításra, az
egyik eredménytelen volt, a másik elbírálása későbbre várható. Ennek ellenére igyekeztünk a
lehetőségeinkkel úgy élni és gazdálkodni, hogy a legszükségesebbnek vélt felújításokat képesek
legyünk önerőből, részben az óvodai bál bevételéből elvégezni.
Köszönünk a fenntartó önkormányzatnak minden segítséget, és azt, hogy fontosnak érzik óvodánk
arculatának és komfortosságának javítását.

Szeretném a végén, de nem utolsósorban megemlíteni azokat a helyi és volt bakonybéli
vállalkozókat, akik a szűk határidőhöz igazodva elvégezték, az igényes elképzeléseinknek
megfelelő munkát: Váliczkó Zoltán, Váliczkó József, Klesitz Jenő és munkatársaik.
Sok szeretettel - és dr Helga Weiser jóvoltából - egy kis meglepetéssel várunk minden
kisgyermeket, aki a 2016/2017-es évben a bakonybéli óvoda kis lakója lesz.
Szilágyi Judit óvodavezető

Kedves Szülők! Kedves Bakonybéliek!
Tekintsünk vissza néhány mondat erejéig az elmúlt hónapok történéseire,
amelyekről már a Bakonybéli Hírmondó korábbi számaiban beszámoltunk.
2016. februárjában aggasztó hír látott napvilágot, amely szerint csak 4 első
osztályos diákja lesz 2017. szeptemberétől a bakonybéli Szent Gellért
Tagiskolának. Néhány szülő kezdeményezett és tartott egy közvéleménykutatást március hónapban. Ezek a szülők a kérdőívek összesítése után
több beszélgetést szerveztek: áprilisban a tagiskola nevelőtestületével, majd
Ling Zoltán igazgató úrral, Bakonybél és Pénzesgyőr polgármestereivel is
találkoztak. A polgármesterek az akkori tagintézmény-vezetővel, a
tantestülettel és az igazgató úrral is elbeszélgettek. Az ez ügyben érintett
mindegyik fél a jobbító szándéktól vezérelve kereste a lehetőségeket a
kérdőívekben felmerült problémák megoldására. A közvélemény-kutatásban
kitöltött kérdőívek véleményei alapján a kezdeményező szülők úgy látták,
hogy a bakonybéli iskola megítélését tekintve, a szülők és az iskola közötti
kapcsolatban a három legfontosabb dolog: a bizalom, a kommunikáció és a
konfliktuskezelés. Májusban került sor egy zártkörű kerekasztalra, ahol jelen
volt Lingl Zoltán igazgató úr, a Szent Gellért Tagiskola tantestülete, Hajós
Ákos pénzesgyőri és Márkus Zoltán bakonybéli polgármester urak, valamint
a kezdeményező szülők. A találkozó végén megállapodás született, hogy az
iskola június 20-ig egy tervet készít a jövő tanévre vonatkozóan, amelyben
megfogalmazza a kérdőívekben felmerülő problémákkal kapcsolatos
változtatási javaslatait. Lingl Zoltán igazgató úr a tanévzáró ünnepélyt
követően eljuttatta a kezdeményező szülőkhöz és a polgármesterekhez is a
bakonybéli Szent Gellért Tagiskola következő tanévre tervezett
megvalósítandó intézkedéseit. Ebben a levélben adott tájékoztatást az
iskolát érintő személyi változásokról és az összevont osztályok működéséről.

2.

Ezen levél tükrében mind a kezdeményező szülők, mind a polgármesterek
támogatásukról biztosították az iskolát.
Ezeknek a változásoknak hivatalos bejelentésére augusztus 25-én került
sor az iskolában tartott szülői értekezleten, ahol jelen volt az iskola
nevelőtestülete, Schmidmajer Jánosné új tagintézmény-vezető, Lingl Zoltán
igazgató úr, Márkus Zoltán polgármester úr, Szilágyi Zoltánné óvodavezető
és a tagiskola diákjainak szülei.
És most nézzünk a jövő tanévre. A csütörtökön tartott szülői értekezleten
tájékoztatás történt 2016/17-es tanév során az iskola mindennapjait érintő
változásokról, amelyekről folyamatosan informálják a családokat, illetve a
családok is informálódhatnak a bakonybéli szülők honlapján. Bemutatkozott
az új tagintézmény-vezető. Elhangzott, hogy a szülők minden olyan iskolai
programban, elképzelésben szívesen közreműködnek, amelyben az iskola
kéri a szülők segítségét. Az Önkormányzat is felajánlott minden olyan
lehetőségeihez mért segítséget, amellyel az iskolai életet előre mozdíthatja.
A szeptemberben tartandó szülői értekezleten a tanévvel és az iskolai
munkával kapcsolatban még részletes tájékoztatást kapnak a szülők.
Abban mindannyian egyetértünk, hogy olyan kis települések, mint
Bakonybél és Pénzesgyőr iskolájának jövőbeli eredményes munkájához
szükség van a pedagógusokra, a gyermekekre és a szüleikre, az iskolát
támogató Önkormányzatokra, valamint segítőkész szervezetekre,
magánszemélyekre egyaránt. Nemcsak az iskoláról van szó, hanem a
falvakról és az itt élő családokról is. Kis faluban élünk, kis közösségben, ahol
az iskola és gyermekeink jövőjét a jó szándék mellett az összefogás és az
együttműködés garantálhatja.

Schmidmajer Jánosné új tagintézmény-vezető,  a bakonybéli Szent
Gellért Tagiskola nevelőtestülete, Márkus Zoltán polgármester,  Hajós
Ákos polgármester,  és a kezdeményező szülők

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója
Schmidmajer Jánosné Réz
Anikó
vagyok,
2016.
augusztus
1-jétől
a
bakonybéli Szent Gellért
Tagiskola
tagintézményvezetője.
Hogy
miért
vállaltam el a tagintézmény
vezetését?
Személyes
okokból. Születésem óta
Bakonybélben
élek.
Az
általános iskolát is itt
végeztem el, de ebbe az
iskolába járt apám, anyám, a nagyapám, a férjem és a két
fiam is. Nagyon szeretnénk, ha még az unokám is itt
tanulhatna. Ebben az intézményben kezdtem a tanítói
pályámat. Ez a kötődés volt a fő ok, valamint az, hogy az
évek folyamán olyan szakmai tapasztalatokra tettem szert,
amivel most ennek az iskolának a hasznára lehetek.
A faluban bár sokan ismernek, a szakmai munkámról
talán
csak
kevesen
és
keveset
tudnak.
1981-ben szereztem meg első diplomámat a Soproni
Óvónőképző Intézetben, amelyben okleveles óvónőnek
nyilvánítottak. Ezt követően nyolc évig voltam óvónő a
bakonybéli óvodában. (Az óvodás korosztályt most is nagyon
szeretem, és még a mai napig is megigéz a csoportszobák
hangulata.)
1990 júniusában általános iskolai tanító oklevelet szereztem
a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, majd 18
évet dolgoztam a bakonybéli iskolában. Egy évig voltam
napközis tanító, utána végig osztályfőnök. A 2000-es évek
elején nálunk is drasztikusan csökkent a gyereklétszám, s
egyre több lett a sajátos nevelési igényű tanuló, akikkel nem
igazán tudott az iskola mit kezdeni. Azért, hogy a fejlesztést
a mi iskolánkban is megkaphassák, és ne vigyék el őket más
intézménybe, Sebestyénné Ilike - az akkori igazgató javaslatára fejlesztő pedagógiát kezdtem tanulni az „Egyéni
bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája
témakörben”. 2004 júliusában szakvizsgáztam az egri
Eszterházy Károly Főiskolán.
Tanulmányaim megkezdésével egy időben fejlesztő
foglalkozásokat tartottam a sajátos nevelési igényű
gyerekeknek. Mivel az iskolában ilyen területtel még senki
sem foglalkozott, nekem kellett megteremtenem a szakmai
és tárgyi feltételeket a főiskola útmutatásai és a szakirodalom
tanulmányozása alapján. Nagy lendülettel vetettem magam a
munkába, rengeteg utánajárást, és időt igényelt ez a feladat.
2007-re annyira lecsökkentek a tanulói létszámok, hogy a
kis iskolák – mint a bakonybéli és a lókúti - csatlakoztak a
zirci Reguly Antal Általános Iskolához. Ekkor kerültem
Lókútra, ahol egy összevont tanulócsoport működött 14 fővel.
Hiába rendelkeztem több mint 25 éves gyakorlattal, mégis
nagy kihívást jelentett számomra az, hogy egyszerre 4
osztályt kellett tanítanom. Az első tanév nagyon nehéz volt,
de láttam, hogy mindent el lehet végezni, csak másképp,
más időbeosztással, más munkaformák alkalmazásával. Itt
aztán elkerülhetetlen lett a differenciálás - nem csak az
osztályok között, hanem osztályon belül is.
Szerettem összevont osztályban tanítani. (8 évet
dolgoztam így). Elégedettséggel töltött el, ha jó karmester
módjára minden osztállyal sikerült a tananyagot feldolgozni.
Alsó tagozatban szerintem sok előnye van az összevonásnak,
mert a gyerekek rengeteget tanulnak egymástól, hiszen
odafigyelnek társaik feladatára is. Többször hallják ugyanazt
a tananyagot, amely ezáltal elmélyül, és megerősödik
bennük.
Az összevont órák miatt a gyerekek nagyon önállóak
voltak a tanulásban. Amíg én az egyik csoporttal
foglalkoztam, addig a többiek párban, csoportban dolgoztak,
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segítettek egymásnak. Az ismeretszerzésből tehát aktívan
kivették a részüket. A páros és csoportmunka biztonságot
adott, és kevésbé volt stresszes számukra.
A Lókúton szerzett tapasztalataimat tudom most
kamatoztatni itt a bakonybéli iskolában, ahol ebben a
tanévben az alacsony tanulói létszám miatt két összevont
tanulócsoport indulhat. Szeretném, ha a szülők és a tanulók
elhinnék, hogy összevont osztályban is lehet eredményesen
dolgozni, és nem idegenkednének ettől a megoldástól. Igaz,
hogy a tanár számára ez nehezebb feladat, de a gyereket
nem éri hátrány. (Az összevont osztályból is sokszor vittünk
gyerekeket magyar és német tantárgyból versenyre, ahol
diákjaink jó eredményeket értek el.)
Az elmúlt tanévet a zirci bázisintézményben töltöttem,
ahol az egyik tanodai csoport vezetője voltam és fejlesztő
foglalkozásokat tartottam. Harminchárom tanuló tartozott
hozzám, 22 másodikos és 11 negyedikes. Volt lehetőségem
tehát bepillantást nyerni a nagy iskola működésébe. Csak
elismeréssel tudok szólni az ott tanító kollégák munkájáról.
Magasak a csoport és osztálylétszámok, így eleve több a
konfliktus helyzet, amit kezelniük kell.
Szerencsésnek érezhetik magukat azok a gyerekek, akik a
mi iskolánkba járnak, hogy van elég helyük, terük. Nincs
zsúfoltság, felesleges várakozás, és van lehetőségük és főleg
terük a játékra jó és rossz idő esetén is. Helyben vannak,
nincs korán kelés, hetente nem kell több órát buszra várniuk,
s utazniuk. A kis létszám kimondottan előnyös még az egyéni
bánásmódot igénylő tanulóknak is, mert több idő és figyelem
jut rájuk, mint egy nagy iskolában. Fejlesztő foglalkozásokat
tudunk biztosítani számukra, ahol a tanuláshoz szükséges
képességeiket fejlesztjük (nagy-és finom mozgásukat, téri
tájékozódásukat,
figyelmüket,
emlékezetüket,
gondolkodásukat, szókincsüket stb.) .
A jövőt illetően bizakodó vagyok. Bízom abban, hogy
sikerül „jó” iskolát csinálnunk, ahova szívesen járnak a
gyerekek, s ahol szívesen dolgoznak a kollégák és
munkatársak is. Előnyt kovácsolunk az alacsony tanulói
létszámból, hiszen egy-egy tanulóra több idő jut. Szeretnénk
olyan alapokat adni számukra, amellyel zökkenőmentessé
tehetjük a felső tagozatba való átmenetet. Ehhez persze a
gyerekek aktív munkájára és a szülők támogatására is
szükség van. Reményeim szerint a tanuló létszám
bővülésével pár éven belül ismét indulhatnak majd önálló
osztályok is.
Itt, a „tanév kapujában” kitartást, türelmet, jó erőt és
egészséget kívánok mindnyájunknak, a tanulóinknak és
szüleiknek, valamint a kollégáimnak a sikeres munkához.

Értesítjük az óvodás, illetve a 6-20 éves korú, nappali
tanulmányokat folytató tanulók szüleit, hogy a Bakonybél
Önkormányzata által biztosított beiskolázási támogatás ügyintézési
határideje: szeptember 9.
A támogatáshoz kérelmet kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell
középiskolásoknál a tanulói jogviszony igazolását,
a szülők jövedelem igazolását (folyószámla kivonatot,
bérjegyzéket vagy munkáltatói igazolást).A támogatás az érvényes
rendelkezések értelmében jövedelemhatárhoz kötött, a család
összjövedelme nem haladhatja meg a 157.500 Forint/ fő összeget.
A kérelmeket az Önkormányzathoz kell benyújtani (Pápai u. 7.),
ugyanitt vehető át a kérelem benyújtásához szükséges adatlapcsomag (mellékletekkel) is, amely a www.bakonybel.hu honlapról
is letölthető.
A támogatás összege óvodásoknál gyermekenként 10.000 Ft,
iskolásoknál 25.000.- Ft.
Kérjük az érintetteket, hogy csak ügyfélfogadási napokon,
kedden és csütörtökön 8-16 óra között intézzék a kérelmeket!
Bakonybél Község Önkormányzata
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LELKI TÁPLÁLÉK
Augusztus 20-án Szent Istvánt ünnepeltük. Ma is aktuális gondolatait fiához, Imre herceghez írt
Intelmekben fogalmazta meg, ebből közlünk egy válogatást, melyet Günter testvér állított össze:

Szent István király intelmei fiához, Imre herceghez
A katolikus hit megőrzéséről …Legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom,
kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden
Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz
keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem
mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem
ékesítik, minthogy a hit cselekedetek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök
uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hitnek pajzsát tartod, rajtad az idvesség sisakja is.
Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen.
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról …Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.
Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.
Az imádság megtartásáról … Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka… A folytonos
imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz,
hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: "Küldd el, uram, a
bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi
légyen kedves nálad minden időben." És ismét: "Uram atyám, én életemnek Istene, ne hagyj engem
álnokságnak gondolatában, az én szemeimnek ne adj kevélységet, és a gonosz kívánságot távoztasd el
tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságit, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram."
Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked
eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a
tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így
legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóiddal együtt gondtalanul,
ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.
A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről …Kell hogy a királyt kegyesség s
irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát,
szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és
mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez,
avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt
mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas
minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok és nem
áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a
hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy
alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit
se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy
szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét,
valamint a halál ösztönzőjét.
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KRÓNIKA
Augusztus 8-án megkezdődött a Guzmics ház, a falu egykori iskolájának felújítása.
A ház története röviden: Guzmics Izidor apát úr emeltette az 1830-as években az épületet, hogy a bakonybéli gyerekeknek
legyen elemi iskolája. Később a XIX. század második felében a monostor emelettel bővítette az iskolaépületet. 1961-ben végeztek
egy nagyobb méretű felújítást (ekkor nem egyházi tulajdonban, hanem a Tanács kezelésében volt a ház), vasbeton gerendák
kerültek a födémre, ekkor illesztették a kiugró lépcsőházat is az háztömbhöz. Az épület még a XX. században is a falu iskoláj aként
szolgált. A Guzmics ház 1950-ig volt egyházi tulajdonban, ekkor a Tanács vette át. Mintegy 15 évvel ezelőtt a Kaszinóval együtt
kapta vissza a Plébánia az Önkormányzattól. Ekkorra mindkét épület amortizálódott.
Az épület felmérését követően a szakemberek nagyobb méretű felújítást javasoltak. Véleményük szerint ez esetben lehet a
házat lakható állapotban megőrizni. Szükséges a ház szigetelése a vizesedés miatt, a nyílászárók cseréje, a vízvezeték és
csatornarendszer újjáépítése a földszinten, a központi fűtés az egész épületben. A gyógyszertár és a könyvkötő műhely helyén
egy–egy lakás kialakítására készültek tervek. A felújítást a monostor saját költségén az AMBISZA Kft.-vel végezteti el.
Reményeink szerint az ősz folyamán elkészülnek a munkával.
Augusztus 9-én és 10-én fogadtuk községünkben a Barátok útja zarándoklatot. A Barátok útja 20 éves jubileuma alkalmából jött
ismét Bakonybélbe. Még 1996-ban II. János Pál pápa pannonhalmi látogatása alkalmából a bencések, a piaristák és az
iskolanővérek diákjai közül mintegy százan néhány lelkes tanár kíséretében útra keltek Tihanyból, hogy Pannonhalmán az idős és
szentéletű főpappal találkozzanak. 20 évvel ezelőtt, azon az első Barátok útján is, amikor még Ábel atya vezette a zarándoklatot,
Bakonybél volt a középső, a harmadik napi állomás.
Azóta a barátok minden évben útra kelnek, most a 20. évfordulón újra az eredeti, az első Barátok útján indultak el, melynek
középpontjában ismét Bakonybél áll. A zarándokok két éjszakát és egy teljes napot töltöttek nálunk, önkéntes munkát
ajánlottak a falunak és a monostornak is. A fiúk egyik (kb. 40 fős) csoportja a Száraz-Gerence árkát tisztította ki, a másik csapat
(25 fő) pedig a Guzmics ház melléképületének lebontásában, a terep és az építőanyagok rendbetételében segített. Köszönjük a
munkájukat!
Augusztus 20-án bakonybéli monostorunk alapítójának, Szent István királynak ünnepén, a szentmisén Anzelm testvér hirdetett
igét. Többek között arról beszélt, hogy senki sem születik automatikusan kereszténynek és nem születik automatikusan
magyarnak. Mindannyiunk hivatása, hogy igaz kereszténnyé és magyarrá váljunk. Ehhez pedig szuverén, önálló személyiséggé
kell legyünk, aki képes a lelkiismerete szerint döntéseket hozni, akár az árral szemben is. A szentmisét követően a
zarándokudvarban kenyér és boráldásra került sor. Az Izsák atya által megáldott új kenyeret a szerzetesek felszeletelték és
kiosztották a liturgia résztvevői között.
A másik István által alapított monostor, Pannonhalma, ahol augusztus 20-án Szent István napi vásárt rendezett az ottani
gyógynövénykertben. A bakonybéli termékeket Ábel atya és Károlyi Zoltán vitték el és árusították a Szent Hegy tövében. A
pannonhalmi vásáron nagy sikert aratott a monostori sör, a Mauritius és az Innocens, különösen is a csapolt változatok.

TERVEZETT PROGRAMOK
Augusztus 28- szeptember 1-ig a szerzetesek közös nyaralása Bükkszentkereszten
Szeptember 8-án, Mária születése, Kisboldogasszony ünnepén 17 órakor ünnepi szentmise a Borostyán-kútnál, a Kápolna búcsúja
Szeptember 11-én 9.30-kor kezdődő szentmisén lesz a hittanos tanévnyitó szentmise, a Veni Sancte. Hittanórákat már az előző
héten is tartunk. Az alsó tagozatosok iskolai hitoktatója szeptember 1-jétől Vörösházi Veronika hittanár lesz.
Szeptember 18-án a délelőtti szentmisén 9.30-kor lesz az őszi keresztelő
Szeptember 24-én Szent Gellért ünnepe, 17.00-kor ünnepi szentmise a Borostyán-kútnál
Szeptember 25-én Szent Mauríciusz ünnepe, búcsú, 9.30 ünnepi szentmise

AZ EGY ÚTON ZARÁNDOKLAT NAPJA BAKONYBÉLBEN
Harmadik alkalommal, augusztus 27-én rendezte meg a
Mária Út Egyesület az 1Úton nemzetközi zarándoknapot. A
résztvevők Mariazelltől Csíksomlyóig egy közös célért,
gyermekáldásért, a megszületett gyermekek keresztény
szellemben történő neveléséért imádkozva járták végig a
több mint száz szakaszra osztott utat. Bakonybél is érintett
volt, mivel több irányból – Zirc, Veszprém, Nagytevel - is
fogadtunk zarándokokat. Az egyházközség tagjai 45 fős
csoportban Nagytevelről indulva tették meg a közel 20 km-es
távot. Az esti szentmisét, melyen közel 200 fő vett részt, Ábel
atya vezette. Köszönet illeti az önkormányzatot és az
egyházközséget a zarándokok fogadásáért, a szíves vendéglátásért! Sajnálattal láttuk azonban, hogy éppen az érintettek – a
gyermekes családok – a kérés ellenére sem vettek részt a fogadáson.
Fülöp Teréz
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Hol volt, hol nem volt...... a Bakony legmagasabb csúcsán túl, a Gerence-patak völgyében van egy kis falu: a neve Bakonybél. A
hegyekkel, erdőkkel körülvett település sok-sok kis Tündér, kis Angyal, kis Galagonya, kis Gesztenye és számos Kisiskolás otthona.
Számukra ez a hely maga a Kerekerdő, amelynek története ezer éve kezdődött..... és bár kicsit megváltozott azóta az élet, az erdő
varázsa nem múlt el. Ha jól kinyitjuk füleinket, hallhatóvá válnak ennek az erdőnek a titkos hangjai: a patak csobogása, az erdő
madárdala, a gyermekeink önfeledt kacagása tölti be a völgyet, az óvoda udvarát és az iskola folyosóját. Ennek a varázserdőnek
vannak csendesebb alakjai is. Azok a szülők és felnőttek, nevelők, pedagógusok, falubeliek, akik szerető figyelemmel viseltetnek
gyermekeink iránt. Olykor csak egy-egy fa mögül kukucskálva figyelik, hogy Kerekerdő kis lakói mit, hogyan csinálnak. Évről évre
jobban oda kell figyelniük, hogy az erdő varázslatos dallamait, hangjait hallhassák. Ha azt szeretnénk, hogy a gyermeki kacaj még
sokáig hallható legyen Kerekerdőben, meg kell találnunk a varázsigét, ...... amely ott lapul minden bakonybéli szívében.
A bakonybéli gyermekeket érintő hírekkel, információkkal kapcsolatban Bognár Andrea és Kollát-Németh Alíz áll szíves
rendelkezésre az email címen. Szívesen fogadunk és közhírré teszünk bármilyen a bakonybéli gyermekeket érintő eseményt, hírt,
rendezvényt. Jó szívvel fogadjuk az ötleteket és a segítő gondolatokat.
www.bakonyi-kerekerdo.eoldal.hu
bakonybelikerekerdo@gmail.com

Nagy örömmel osztom meg a hírt minden
olvasóval, hogy könyvtárunk sikeres pályázattal
lehetőséget
kap
a
bútorzat
rozzantabbik
részének
cseréjére.
Ezzel
megtesszük
a
megújulás második lépését is. Bízom benne, hogy az új
bútorok még ebben az évben a helyükre kerülhetnek.
A nyár folyamán sok új könyvvel gazdagodott az
állományunk. Ezek nagy részét az olvasók igényeihez
igazodva – a kölcsönzési szokások és a visszajelzések alapján
–szereztük be. Könyvtárunkat kéréseink figyelembe vételével
továbbra is a megyei könyvtár látja el könyvekkel és
eszközökkel, de emellett, ha van rá forrásunk, lehetőségünk,
saját erőből is bővíthetjük az állományt, illetve szerezhetünk
be eszközöket. Az adományokból, amelyeket a könyvtári
perselyben lehet elhelyezni, idén eddig hat kötetet sikerült
beszereznem: skandináv krimiket és egy
népszerű
családregényt. Veszprémből a nyár során két alkalommal
kaptunk új könyveket, legutóbb 18 példányt. Az állomány
évente több mint 100 új könyvvel és legalább ugyanennyi
korábban kiadott, de könyvtárunk számára hasznos kötettel
gyarapszik. Olvasóink egyre gyakrabban ajánlanak fel a
könyvtárnak
házi
könyvtár
selejtezéséből
származó
könyveket. Ezek között is akad mindig néhány, amely
állományba vehető, de a legtöbbet más módon tudom
hasznosítani a könyvtár javára. Ezzel kapcsolatban bővebb
információ olvasható webnaplónkban, és szívesen adok
felvilágosítást személyesen is. A legutóbbi papírgyűjtésből
(360 kg papírt gyűjtöttem össze a Szent Mauríciusz Monostor
szerzetesei és olvasók segítségével) származó pénzecskéből
két nélkülözhetetlen ifjúsági könyvet szeretnék megvásárolni,
Kalapos
Éva
D.A.C.
című,
középiskolásoknak
szóló
sorozatának 4. részét és Berg Judit általános iskolásoknak
ajánlott Rumini-sorozatának második részét.
Az állomány gyarapításában elsődleges célom a gyerekeknek
szóló kínálat frissítésének folytatása. Ezen a téren az elmúlt
másfél évben a veszprémi támogató csapat segítségével már
nagy
előrelépéseket
tettünk,
de
még
bőven
van
megvalósításra váró tervem. Szeretném, ha minden
bakonybéli gyerek otthonosan mozogna a könyvtárban, és
számíthatnának arra, hogy a helyi könyvtárban saját
állományból,
vagy
a
gyorsan,
ingyenesen
működő
könyvtárközi kölcsönzéssel elérhetik az új, érdekes ifjúsági
könyveket is. A gyarapítással párhuzamosan selejtezést is
folytatok, hiszen a könyvtár nem elsősorban a gyűjteménye
nagyságától, hanem annak minőségétől jó!
A tagságot évente hosszabbítani kell. Aki az elektronikus
kölcsönzés bevezetése előtt iratkozott be, azoknak a tagsága
már biztosan lejárt. Mostanában jár le azoké az olvasóké is,
akiknek már Corvina-logós (fehér karton fekete hollóval)
olvasójegyük van. A beiratkozás és a tagság megújítása
minden bakonybéli lakosnak ingyenes. Egyelőre késedelmi díj
sincsen, de ennek bevezetését tervezem, mert sajnos sokan
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nem
veszik
figyelembe
a
lejárati
időt,
ezzel
megvárakoztatva/elszomorítva/felbőszítve más olvasókat.
A
nyáron
kézműves
foglalkozások
és
filmvetítések
szerepeltek a programpalettán. A Kinedok filmklub, amelynek
keretében új, közép- és kelet-európai, érdekes témákat
felvető, játékfilmes technikákkal felvett dokumentumfilmeket
vetítünk, az ősszel is folytatódik. A vetítési időpontokról és a
filmekről a könyvtár webnaplója, Facebook oldala és plakátok
adnak tájékoztatást.
Nyáron többször Strommer Lászlóné, Éva vállalta helyettem
az olvasószolgálat feladatait, ősztől egy-két alkalmat kivéve
újra leginkább velem találkozhatnak majd a könyvtárban.
Szeretettel várok minden régi és új olvasót sz-betűs napokon
a könyvtárban!
Palotás Dóra, könyvtáros

Augusztusban a Guzmics Egyesületnek köszönhetően a
hagyományos nyármarasztaló rendezvényen vendégeskedtünk.
Hat órától kezdődött a műsor, melyen elsőként Tóth Tünde énekelt,
aki a Facebookon így nyilatkozott a szombat estéről:
„Szombaton BAKONYBÉLBE kaptam meghívást, aminek nagyon
örültem, hiszen ritkán adatik meg egy előadónak, hogy ilyen
gyönyörű természeti kincsekkel megáldott környezetben énekeljen.
Annyira felfokozódott a hangulat a műsor második felében, szinte az
egész közönség feljött mellém és együtt énekeltünk: "Kör közepén
állok, körbevesznek jó barátok"…Ezúton is nagyon köszönöm a
kedves meghívást Bakonyvári Andornak, valamint a felejthetetlen
élményt, a tábortüzet, a csillagászati bemutatót, az éjszakai
vonatozást! Nagyon jól éreztük magunkat! „
Tünde műsora után Szlőb Attila kívánság műsoros harmonikázása
színesítette az estét, miközben elgyújtották a tábortüzet is. Közben a
guzmicsos lányok – fiúk folyamatosan kínáltak bennünket,
lilahagymás zsíros kenyérrel és jó finom italokkal, folyamatosan
körbejárva a nézősereget. Sötétedéskor megérkezett a csillagász,
aki megmutatta nekünk a Skorpió csillagképet és lehetővé tette,
hogy közelebbről is megpillantsuk a Mars bolygót. Később a Dorbi
kisvonat is kijött a focipályára egy másik harmonikással, Taródi
Istvánnal, akivel séta utat tettünk Bakonybél utcáin nótaszóval.
Nagyon jó hangulatú estét köszönhetünk a szervezőknek. Köszönjük
a meghívásukat.
Legközelebb szeptember 14-én 16 órakor találkozunk a Közösségi
Házban, amikor Szökrényes Anitával találkozunk, aki bemutatja
könyvét és mesél az írás, a fotózás, a szerkesztés nehézségeiről és
örömeiről. Ugyanekkor beszéljük meg Mészner Viktorral a tervezett
túrát is. Mindenkit, klubtagot és érdeklődőt is szeretettel várunk!
Váliczkóné Kaviczki Éva
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Igazán változatos programot nyújtott a lakosságnak és a vendégeknek az augusztus 6-án
megrendezett Falunap, amelyen a bakonybéliek is aktív szerepet vállaltak. A reggel 9-től zajló
fociversenyen a felnőttek mellett a bakonybéli ificsapat is bemutatkozott. Helyiek neveztek a
főzőversenyre, színpadra lépett a Bakonybéli Népdalkör, „tüzes” gyakorlati bemutatót tartott az
önkéntes tűzoltó egyesület és a nézők tapssal, csápolással, színpad előtti tánccal fejezték ki jó
hangulatukat. A műsor tényleg nagyon változatos és színvonalas volt. A Bakonybéli Népdalkör
fiatal asszonyai nagyon értékes népdalműsorral készültek, az éneklésben lelt sugárzó
örömükkel, hangjukkal meglepték az őket még nem ismerő közönséget. Ugyanilyen elhivatott
előadást nyújtott a padragkúti néptáncosok csoportja is. A mulatós, a retro, a musical, az
operett műfajt képviselő előadók is kitettek magukért a hajnalig tartó műsor során. Nagyon
sokan voltak kíváncsiak a megyei rendőrség „lefegyverző” bemutatójára. A gyerekek minden
korosztálya kiélvezhette a játékok széles skáláját, a kézműves foglalkozást, még az arcfestésért is zokszó nélkül álltak sorban. Úgy gondolom
igazán remek nap volt sok száz megjelenő számára. Ahogy kérdezgettem a közönséget arról, hogy mi volt a legjobb a falunapban, többen
említették, hogy olyan ismerősökkel találkoztak, akiket évek óta nem láttak. „Az utcán csak elmegyünk egymás mellett, most végre
beszélgettünk is.” „Mióta elköltöztek, nem is találkoztunk, csak most.” „Kislány volt még a Beácska, mikor utoljára láttam, most meg milyen
ügyesen konferálja a műsort.” „Nekem az a lángos olyan jól esett…!”
Erről szól a falunap – találkozások, jó beszélgetések, együttlét jó hangulatban, jó műsor, jó szórakozás. Minden megvolt.
(FA)

Másodszor vállalkozott Bakonybél Önkormányzat és a Tinódi
Pajzs Egyesület arra, hogy nem szokványos koncerttel idézi
meg díszpolgárának, Cseh Tamásnak emlékét. Van, akinek
Cseh Tamás neve a művész-énekest jelenti, van, akinek indián
ruhában, Füstként idéződik fel. Hozzánk, bakonybéliekhez
elsősorban az indián játék köti, de hozzá kapcsolódik a
településünkről készült egyik legbensőségesebb film, a
Szerelmes földrajz sorozatban látott szívből jövő vallomás.
Megadatott az a lehetőség, hogy sokféle arcát lássuk, és
sokoldalú művészként ismerjük őt. Ezt a sokoldalúságát
érzékeltette szándéka szerint az Énekmondók emlékezete
műsor. Kátai Zoltán – aki a program zenei rendezője is-, Szabó
István és Róka Szabolcs Tinódi Lant-díjas előadóművészek
16-18. századi, magyar és csángó egyházi énekeket,
könyörgéseket, historikus dalokat adtak elő. Megkapó pillanat
volt, amikor Szabó István a kápolnában Anzelm testvér
ősének, Vásárhelyi Andrásnak énekeskönyvéből énekelte el
egyik imádságát.
A szünetben, a Szentkereszty-Ház által felajánlott birkapörkölt,
és az önkormányzat kínált zsíros kenyér és jófajta borból
készült fröccsök és szörpök elfogyasztása után, Legeza
Márton, Szerényi Béla és Dóra Áron tekerőn, furulyákon és

énekelve a régi bakonyi népdalok világába vezetett el. A Cseh
Tamás Archívum által összeállított Cseh Tamás arcai című film
igazolta, hogy az eddig hallott énekes műfajok mennyire közel
álltak Cseh Tamás művészi és emberi világához.
A tábortűzi műsorban Mülhauser Martina egyéni énekhangja
és stílusa a Cseh Tamás-dalok hangulatát idézte fel, de
nemcsak ő, valamennyi szereplő és a közönség is együtt
énekelt. Bensőséges és magas színvonalú megemlékezés volt
ez a program, amelyről mindenki úgy távozott: jövőre,
ugyanitt…
Mint a rendezvény felelőse, ezúton köszönöm meg valamennyi
segítőnek - Regenye Zsoltnak a kiváló munkaszervezést, Kuti
Zoltánnak a profi technikát, a közösségi munkásoknak a szíves
vendéglátást, a közfoglalkoztatottaknak és önkénteseknek a
többletmunkát-, amellyel lehetővé tették, hogy ne csak a
műsor, de a körülmények is színvonalasak legyenek. Ezt a
nagyszámú közönség is említésre méltónak tartotta.
Az útirány.hu által készített, közel 2 órás filmet megnézhetik a
www. youtube.hu-n, vagy az
utirany.hu/rendezveny/bakonybel.enekmondokemlekezete2016

honlapon.
Felföldi Andrea

Augusztus 20-án 9. alkalommal tartottuk meg a Guzmics Izidor
Egyesület szervezésében nyármarasztaló programunkat a sportpályán.
Idén Papatyi Tóth Tündy nosztalgia- és operett műsorával kezdődött az
este, majd Szlőb Attila harmonika szójára vigadtunk hajnalig.
Mindkét
előadó
közvetlen,
barátságos
hangulatot
teremtve
szórakoztatott, énekeltetett, táncoltatott bennünket.
A jó hangulathoz a finom bor és a pálinka is hozzájárult, amit a tábortűz
fénye már csak fokozni tudott.
Zsíros kenyérrel és pogácsával is kínáltuk vendégeinket.
Megérkezett Horváth Ferenc is, aki távcsöves csillagász programjával
bővítette a kínálatot.
Dorbi, a sétavonat kettőt is fordult, rövid éjszakai vonatozásra invitálva a vendégeket, köztük a helyi nyugdíjas klub
tagjait is. A vonatos programot Taródi Pityu harmonika játéka tette még vidámabbá.
Reméljük, ingyenes programunkon mindenki jól érezte magát, helyiek, vendégek, szállásadók egyaránt!
És abban is bizakodunk, hogy a nyár még kitart, hiszen mi minden tőlünk telhetőt megtettünk a nemes cél érdekében.
A résztvevők nevében ez úton kérünk elnézést, ha valakinek az éjszakai pihenését megzavartuk.

Bakonyvári Andor
7.
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Jó tíz éve határozták el nyugat-európai és tengerentúli környezetvédő szervezetek, civil közösségek,
egyházak, hogy az öko-, és klímakatasztrófa felé sodródó világhelyzetre, s a menthető menthetésére
határozott akciókkal hívják fel a környezetükben élők, mindenek előtt a felelős kormányzati szervek, a
környezetrombolásért felelős vállalatok, és a szélesebb közvélemény figyelmét. Ezért minden év szeptember
első vasárnapjától október első vasárnapjáig terjedő időszakban kezdeményezték a Teremtés Napja vagy
Hete megtartását. A kezdeményezés mára széleskörű világmozgalommá nőtte ki magát. Ehhez hazánkban is
egyre többen csatlakoznak. Most kárpát-medencei magyarságunk egyik fontos szellemi és ökológiai
ősforrásához, a keresztyénség és a boldogító ember-természet kapcsolat ősi helyéhez, a bakonybéli Szentkúthoz hívunk szeretettel mindenkit, akinek a jövő, a természet fennmaradása, s az ember-természet békés
együttélése fontos, hogy e gyönyörű bakonyi tájon ültessen velünk együtt minket túlélő fácskát. Mi hiszünk
abban, hogy a teremtett világ, a természet testvérünk, s a nálunk erőben mérhetetlenül hatalmasabb natúrát
sikerül továbbra is partnerként, teremtésbeli társunkként javunkra, a jövő generációi javára környezettudatos
életmóddal megtartani. A jövő fája, a remény fája ültetésére szeptember 10-én, szombaton 17 órától kerül sor a Szent-kútnál műsor
kíséretében. Az ünnepélyes alkalom különlegessége lesz, hogy furulya szólóval, műsorral fellép közöttünk az ifjú virtuózok fuvola döntőse, Kiss
Benedek Máté, édesapja, Kiss Zoltán orgonaművész kíséretében. A bakonybéli fiatalokat Berkes Balázs képviseli szavalatával. Égi
üzeneteket, jókívánságokat fogalmazhatnak meg a gyerekek lufi-eregetés során, majd öko-versek és énekek hangzanak el gyertya-, illetve
tűzgyújtás mellett. Családokat, iskolásokat, fiatalokat, de minden korosztályt hívunk és várunk a különleges faültetési programra, melynek
védnökségét Steinbach József dunántúli református püspök és Dr. Birkás Antal, a Protestáns Szellemi Műhely elnöke vállalta. Szeretnénk, ha
a kezdeményezés Bakonybélben meghonosodna, amiként az elültetésre kerülő fácska gyökerei is elmélyülnek a talajban. Egy kínai mondás
szerint, ha egy évre tervezed az életed, rizst ültetsz. Ha tíz évre, akkor bambusznádat. Ha száz évre tervezed, akkor fát és hitet ültetsz az
emberek szívébe. E gondolatok jegyében találkozzunk a Szent-kútnál a jövő és a remény fácskája ültetésekor. Szeretettel várunk mindenkit!
Rossz idő esetén a műsort a Közösségi Ház előadótermében tartjuk meg, s a fácskát vasárnap ültetjük el.
A szervezők nevében: Dr. Békefy Lajos öko-újságíró

2016. szeptember 7-én, szerdán délelőtt
8-10 óra között a Faluház előtti téren.
A pótoltás időpontja szeptember 8-án,
csütörtökön 15-17 óra között.
Az oltás háznál is megoldható. Hívják
Dr. Péter Évát a +36-30-743-9314-es telefonon.
Az oltás ára 4000 Ft, amely a féregtelenítést is
tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a veszettség elleni
eboltás 3 hónapos kortól évenként kötelező!

Az utóbbi időben több lakossági panasz is érkezett a házak előtti,
útszegélyre kihelyezett kövek, egyéb dísznek szánt tárgyak által
okozott károkról.
Két évvel ezelőtt körlevélben értesítettünk minden helyi lakost arról,
hogy tulajdonosi kötelezettségük az útpadkákat, az úttestig terjedő
területeket, az árkokat tisztán, rendben tartani, az oda kihelyezett
tárgyakért felelősséget vállalni. Ha ebből, illetve ennek
elmulasztásából bárkinek kára származik, vagy balesetet okoz,
azért a tulajdonos a felelős és kártérítésre kötelezhető.
Tisztelve a szépítési szándékot, arra kérünk minden érintettet,
hogy távolítsa el a veszélyes tárgyakat.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533

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. szeptember 25.

