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November 29-én a Bakony Hotelben rendezték
meg a vízügyi intézmények vezetőinek országos
találkozóját. Örülök, hogy köszönthettem a
résztvevőket, és köszönjük a Bakony Hotelnek, hogy
ilyen
rangos
rendezvényeket
szervez
a
településünkre.
November 30-án a Borostyán Nyugdíjas klub
évzáró összejövetelére kaptam meghívást. Mindig
öröm ezzel az összetartó és aktív közösséggel együtt
lenni. Az időseket a bakonybéli kisiskolások
műsorral köszöntötték, majd hangulatos vacsorával
és közös énekléssel telt az este. Köszönjük az
iskolásoknak és a közreműködőknek a szereplést.
December 2—án Győrben a Bakonybélbe tervezett
Pannon Öko-centrum adománygyűjtő estjére
voltunk hivatalosak. Lehetőségünk nyílt bemutatni a
falut köszöntő beszéddel, kisfilmek vetítésével és egy
kézműves munkákból összeállított kiállítással.
A gyermekjóléti- és családsegítési kötelező
feladatellátást január elsejétől nem a FixPont,
hanem a KAVICS Alapítvány látja el a
településükön, ugyanazokkal a dolgozókkal és
változatlan színvonalon.
December 15-én Pénzesgyőrön átadták az új
háziorvosi rendelőt. Örülünk, hogy a társtelepülésen
is jobb körülmények között és jobb színvonalon
tudja végezni munkáját Dr. Kozma Zoltán háziorvos.
Az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Bakony Mgtsz-től megvásárolja a Szentkúthoz vezető utat és a Kálvária-domb területét. Az
adás-vétel már folyamatban van.
Elkészült
az
önkormányzat
nagy
értékű
gépjárműveinek tárolására szolgáló, faszerkezetes
kocsiszín a tűzoltóság udvarán. A gépek megóvása
érdekében indokolt volt ez a beruházás.
Az év végén ötezer forint támogatásban
részesültek azok a 65 év feletti bakonybéli állandó
lakosok, akik nem részesültek szociális tűzifa
támogatásban. Kérjük, ha valaki jogosult lenne a
pénzjuttatásra, de adminisztratív okokból nem
kapta meg, jelezze az önkormányzatnak.
December 16-án nagy érdeklődés kísérte a
Mindenki Karácsonya rendezvényünket. A Szent
Mauríciusz Kórus, a Szent Gellért Óvoda, a Szent
Gellért Tagiskola és a Bakonybéli Népdalkör
egyaránt
nagyon
színvonalas
produkcióval
köszöntötte a falu lakóit. Itt mondok köszönetet
mindazoknak, akik a karácsonyi hangulat
megteremtésében köztereinken segítettek.
Sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Ahogy rendjén van, december elsejével megjött a
hideg és vele együtt a hó is, ami az első héten okozott
kellemetlenségeket a határban, főleg a magasabb
helyeken, de az utakon is. Letört faágakat, csúszós
útszakaszokat, elszakadt villanypásztort észlelt és jelzett
a mezőőrség az illetékesek felé, de észlelt a főút mentén
fának csúszott autó is. Szerencsére személyi sérülés
nem történt. Itt hívom föl a figyelmet arra, hogy a
Somhegy - pénzesgyőri útszakaszon rendszeresen
tapasztalható jegesedés, emellett még a vadmozgás is
nehezíti a közlekedést, vezessenek óvatosan!
December 4-én és 18-án a Bakonybéli Erdészet
hajtóvadászatot tartott a határban. Felhívom a
külterületen gazdálkodók figyelmét, különösen a
villanypásztor- és kerítés rendszert alkalmazókét, hogy
januárban is számítani kell hajtóvadászatokra. Kérem az
érintett gazdákat, ellenőrizzék villanypásztor- és
kerítésrendszereiket, mivel óhatatlanul is előfordulhatnak
károk a vadmozgás miatt. A hajtóvadászat által érintett
területek mentén gazdálkodókat a mezőőrség minden
alkalommal értesíti telefonon a vadásztatás napjáról és a
várható vadmozgásról. Ha a mezőőrség kárt észlel,
természetesen arról is értesíteni fogja az érintett gazdát.
A bakonybéli focisok rongálást jeleztek a sportpályán.
A mezőőri terepszemle során további károkat is
észleltünk a pálya környezetében lévő földeken. Az
ügyekkel kapcsolatban több hatóságnál is indítottunk
eljárást, ahonnan már érkeznek a visszajelzések.
Többen tettek lakossági bejelentést, valamint az
erdészet is jelezte a Szent-kút környékén bolyongó
három szürke marhát. Az ügy kezdetétől tudunk az
esetről, ami miatt több alkalommal éjjel is razziázik a
mezőőrség, és figyeli az állatok mozgását. Napi szintű a
rendőrségi járőrözés is. Az jószágokért felelős állattartót
figyelmeztettük, és a hatóságok felé megindítottuk az
eljárást. Megjegyzem, az jószágok befogására többször
is tettek kísérletet a pásztorok, ami csak részben hozott
eredményt, még lehetnek szabadon állatok. Ha látják,
kérjük jelezzék a mezőőrségnek.
Károlyi Zoltán mezőőr

A templom felújítása miatt sem maradt el Jézus
születésének misztériuma az ünnepi liturgiákon.
Hoffer Ildikó zirci keramikus Betleheme a
Faluház előterében került felállításra.

Márkus Zoltán polgármester
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2017-ben a HungaroControl Zrt. cégüknél lecserélt, de
használható állapotban levő számítógépeket ajánlott fel
Bakonybél Önkormányzatnak. Az képviselő-testület úgy
határozott, hogy olyan diákoknak adja tovább, akiknek
családja nem engedheti meg a tanulmányokat segítő
otthoni eszköz vásárlását, és a döntést a szülői
munkaközösségre bízta. A gépeket december 21-én az
iskolában vehették át a szülők Kolláth-Németh Alíz
munkaközösség vezetőtől és Troják Zsuzsanna tanárnőtől.
Troják Zsuzsanna elmondta, hogy nagyon jó teljesítményű
gépekhez jutnak a családok, a jól használható programot Kuti Zoltán telepítette fel, és az önkormányzat
vásárolta meg a tartozékokat. A szülői munkaközösség az iskola egykori, most már felsőtagozatos diákokra
is gondolt, akiknek tanulmányi teljesítményét ezek a gépek nagyban javíthatják. Most öt gép talált gazdára.
Köszönetét fejezte ki a HungaroControl Zrt. vezetőségének és az önkormányzatnak a szülők nevében is.

A
Laczkó
Dezső
Múzeum
főigazgatója, S. Dr. Perémi Ágota
ajánlotta fel a lehetőséget a
bakonybéli iskolásoknak és az
érdeklődő
felnőtteknek,
hogy
tárlatvezetéssel megtekinthetik a
Kincsek „Szent Gellért sziklája”
mellől című, a bakonybéli ásatás
anyagából
rendezett
tárlatot.
November 30-án került sor a
látogatásra.
A felnőtteket Nagy Szabolcs Balázs régész kalauzolta végig a kiállításon, míg a
kisdiákok a Bakonyi Ház néprajzi anyagával ismerkedtek meg Király András
múzeumpedagógus vezetésével.A gyerekek dicséretet is kaptak néprajzi ismereteikért, hiszen „hazai” tájházi tudással
rendelkeztek.
A program után nagy örömmel vették birtokba A Kis herceg történetét megelevenítő Bolygón innen –Földön túl című
interaktív kiállítást.
Végül Nagy Szabolcs Balázs
régész
koruknak
megfelelő
játékkal mutatta be a Griffek és a
Sárkányok
csapatának
az
ásatást. Köszönjük Főigazgató
Asszonynak, Király Andrásnak és
Nagy Szabolcs Balázsnak az
emlékezetes
programot,
amelyhez a különjáratú buszt az
önkormányzat biztosította.
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KÖNYVTÁRI PROGRAM
A magyar népmese jegyében, november hónapban a Galagonya
csoport nagycsoportosai könyvtári foglalkozáson vettek részt a
helyi könyvtárban. A foglalkozás egyik témája a téli madáretetés
volt. Kártyákat kaptak a gyerekek, amelyeken mindenféle étel és
eleség képe volt látható. Ezek közül kellett kiválasztani azokat,
amelyek adhatók a madaraknak. Sok hasznos információt
hallottak a gyerekek, például a madáretetés folyamatosságáról
és hasznosságáról. Aztán kedvük szerint madarakat
színezhettek, amelyeket elhelyeztek a közös madáretető köré.
Mivel könyvtári látogatás volt, természetesen a gyerekek a
könyvtári rend szabályait is megbeszélték. Mindenki kedve
szerint választhatott könyvet, amelyet aztán gondosan a
megfelelő helyre kellett visszatenni, gyakorolva ezzel az őrjegy
használatát. A foglalkozás befejezéseként Dóra néni, két ismert
mesét is vetített a gyerekeknek.
Köszönjük a tartalmas programot és lehetőséget a könyvtár
vezetőjének, és amennyiben a lehetősége engedi, szeretnénk
vele élni a jövőben is.

MIKULÁS A FALUHÁZBAN

December 8-án délelőtt tartottuk a Faluházban a közös Mikulás délelőttöt. A korábbi évek hagyományát folytatva,
meghívtuk a faluban élő összes kisgyereket, akiket az Önkormányzat és a konyha dolgozóinak segítségével vendégül
is láttunk. Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sokan elfogadták meghívásunkat és szinte teljesen megtelt a Faluház
nagyterme. A gyerekek közös énekléssel és tánccal fogadták a Mikulást, és köszönték meg az ajándékokat.
KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN
December 21-én csütörtökön volt óvodánkban a karácsonyi ünnepség. Reggel gyülekeztünk a Galagonya csoportban,
ahol a gyerekek műsorral kedveskedtek a szülőknek és a vendégeknek. Ezt követően aztán mindenki figyelte a
csengőszót, ami azt jelentette, hogy valami meglepetés várja a gyerekeket a Gesztenye csoportban. A sok-sok
ajándék mellett, névre szóló Karácsonyi üdvözletet kapott minden kisgyerek egy betlehemi jelenettel díszített fa
puzzle formájában. Mindenkinek jutott még gyümölcs csomag és szaloncukor is. Szeretném megköszönni a fenntartó
önkormányzatnak, a Bakony Erdő vezetőségének, a szülőknek és minden segítőnek, adományozónak, aki segített az
adventi időszakban az előkészületekben, vagy a karácsonyi vásár lebonyolításában, és hozzájárult ahhoz, hogy
színes és gazdag karácsonya lehessen óvodásainknak.
Szilágyi Judit óvodavezető
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November végén az önkormányzat szervezésében a
kisiskolásokkal ellátogattunk Veszprémbe, a Laczkó Dezső
Múzeumba, ahol megtekintettük a bakonybéli Szent-kútnál, a
kálvárián talált ásatási leleteket. A kincsek az ős-, réz-, római,
majd avar és középkori időkből származnak. Kissé távolabb egy
– azóta már elkorhadt - fa tövében találtak még nagyon jó
állapotban lévő ezüst bécsi dénárokat, amit nálunk csak a 13.
századtól ismertek. A bakonybéli leletanyag megtekintésén túl
megnézhettük a múzeum állandó kiállítását és a Bolygón innen –
Földön túl – Antoine de Saint-Exupéry által írt A kis herceg című
mű időszakos tárlatát.
A tárlat egy igazi elvarázsolt utazásra hívja a kicsiket és
nagyokat, ahol néhány percre - vagy akár néhány órára –
elmerülhettünk a Kis herceg csodálatos világába.
Köszönjük a Laczkó Dezső Múzeum meghívását és az
önkormányzat buszos támogatását.
Hagyományainkhoz ragaszkodva idén is elkészítettük a
betlehemi bábuinkat Adventre a falu központjába, sok látogató gyermek és felnőtt örömére.
December 8-án tartottuk évzáró összejövetelünket a Pikoló vendéglőben, finom vacsorával, asszonyaink szorgos keze által
készített süteményekkel. Először kisiskolásaink köszöntöttek minket körjátékkal és
kedves műsorral. Utána Nagy Árpád alpolgármester beszélt a Pikoló vendéglő éves
terveinek megvalósításáról, közben – közben vicceket, aforizmákat mesélve,
gondoskodott jó hangulatunkról. Polgármesterünk, Márkus Zoltán is mondott kedves
szavakat klubunk nyugdíjasainak megköszönve éves tevékenységeinket. A vacsora
végeztével a meglepetéscsomagok kiosztása következett, amelyet a következő
magánszemélyek, vállalkozók segítségével szedegettem össze: 34. sz. kisbolt –
Bakonybél, Mészáros Zoltánné, Mészner Viktor Bakonyi Bakancsos-túravezető, WB IronBt. Papír bolt - Zirc, Palotás Dóra–Községi Könyvtár, Pikoló Vendéglő - Nagy
Árpádné, Vadszőlő Étterem - Bakonyvári Andor, Füsti söröző – Kaszás Krisztián,
Monostor – Baky Anna, és nem utolsó sorban Márkus György vállalkozó. Köszönöm,
köszönjük segítségüket.
Külön köszönöm nyugdíjasaim nevében is az önkormányzatnak és az óvoda vezetőjének
ajándékait, a Pikoló vendéglőnek a szíveslátást és a rendelkezésünkre bocsátott szörp
felajánlását.
Köszönöm támogatóinknak és segítőinknek az egész éves közreműködést.
Januári első összejövetelünk 2018. január 18. csütörtök, délután 14 órai kezdettel lesz a
Közösségi Házban, témája: Bakonyvári Andor albániai élménybeszámolója.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Békés, boldog, egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt kívánok Mindenkinek!
Váliczkóné Kaviczki Éva

Találkozó: Pikoló Vendéglő, Bakonybél, Kossuth u. 1.
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu ; A túrákon való
részvétel saját felelősségre!
A részvétel díja 500 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt / hűtőmágnest.

2018. január 13. szombat 9.00 (!) ÚJ ÚTVONAL
Száraz-Gerence - Szarvad-árok – Tönkölös - Parajos nyereg- Kőris-hegy, kilátó – Lipka-út
Táv 13 km, menetidő 5,5 óra
2018. január 28. vasárnap 9.00 (!)
Száraz-Gerence – Árpád-forrás – Éliás-hegy – Kertes-kői szurdok – Csúcs-hegy – Szent-kút – Öreg-rét
Táv 11,2 km, menetidő 4 óra
Január 20-21-én lesz a Téli Bakony teljesítménytúra, a Pikolóból indul, 10, 25, 42, 50 és 100 km-es távokkal, kemény
kihívásokkal.

4.

1018

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA IV. ÉVFOLYAM

2018. 1. szám

2018

2017-ben
130
könyvtárközi
kérést
indítottunk
Bakonybélből, túlnyomó többségét a veszprémi Eötvös
Károly Megyei Könyvtárhoz, amely a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Szerződés keretében ingyenesen küldi meg
olvasóinknak a könyveket. Saját állományunk idén is
bőségesen gyarapodott, az új könyvek legtöbbjét a megyei
könyvtártól kaptuk, de bővült állományunk az
adományokból befolyt összegből és könyvtárunkat
támogató olvasóink által is. Bár nagyon sok könyvet
kaptunk olvasóktól, ezeknek csupán töredéke vehető
állományba. A feltételekről a könyvtár blogjában lehet
olvasni, illetve szívesen adok felvilágosítást erről a
könyvtárban. Természetesen az állományba nem vehető
könyveket sem pazarlom el: az ép példányok a
könyvtárban elhelyezett polcra kerülnek, ahonnan
adományért cserébe elvihetők. Azokat, amelyek szétestek
vagy penészesek, gombásak, papírgyűjtésen hasznosítom.
Az adományozni szándékozókat a kapott könyvek
hasznosításának módjáról mindig előre, részletesen
tájékoztatom. A könyvekért kapott pénzt a könyvtárra
fordítom olyan módon, amely az adott időszakban a
leghasznosabbnak tűnik, jellemzően társasjátékot vagy
könyvet vásárolok a könyvtár számára. Felföldi
Andreának köszönhetően a tájházba is került a
pénzadományért elvihető könyvekből, és a könyvtári
gyűjtésnél jelentősebb összeg, 5000 Ft folyt be a nyári
szezonban. Ezt a könyvtári perselyben összegyűlt pénzzel
kiegészítve két társasjáték megvásárlására fordítottam.
November óta már használják is a Dobble és a Panic Lab
játékot fiatal olvasóink.
A novemberi könyvtári eseménnyel, amely a Nyugdíjasok
hónapja címet kapta, a nyugdíjas olvasóknak szerettem
volna megköszönni, hogy látogatják könyvtárunkat,
tanácsaikkal, ötleteikkel elősegítik, hogy a könyvtár egyre
jobbá váljon és a sok jó beszélgetéssel erősítik bennem az
érzést, hogy érdemes könyvtárosként is tenni ezért a
közösségért. Öt helyi vállalkozás vagy szervezet ajánlott
fel a hónap utolsó napján megtörtént sorsoláshoz
ajándékot. A sorsolás a következő eredménnyel zárult:
A tulajdonos által felajánlott két fős vendéglátást a Pikoló
vendéglőben kávéra /teára és egy süteményre Vadasi
Miklósné nyerte;
A gyümölcscsomagot Márkusné Ircsik Zsuzsanna
zöldség- gyümölcsboltjának ajándékaként Fülöp Teréz
nyerte;
A Peggy-Market Kft. 2000 Ft értékű ajándékcsomagját
Strommer Lászlóné nyerte;
A Stubán család Mini ABC-jének 3000 Ft értékű
ajándékcsomagját Márkus György nyerte;
Gyógynövényekből álló 3000 Ft értékű ajándékcsomagot,
amelyet a Szent Mauríciusz Monostor ajándékboltjától
kaptunk Imre Miklósné nyerte;
A Vadszőlő Szálló és Étterem ajándékát, a két fős
vacsorát - Váliczkó Lászlóné nyerte;
Az 5000 Ft értékű Bookline könyvutalványt, amelyet a
bakonybéli önkormányzat biztosított Vánik Károlyné
nyerte.

Szeretettel gratulálok a nyerteseknek, köszönöm minden
nyugdíjas olvasónknak, hogy részt vett a játékban és
köszönöm szépen a felajánlásokat!

A Kinedok filmklub keretében 2017-ben is hat keletközép-európai dokumentumfilmet vetítettünk két
helyszínen. Öt vetítésre vendéget is hívtam, olyan
embereket, akik munkájuk vagy tapasztalataik miatt
jártasak a levetített film témájában és a filmet követő
beszélgetés során segíteni tudták a téma feldolgozását.
Vendégeink voltak Brokés Judit, a veszprémi
Autispektrum Alapítvány elnöke, dr. Baán Izsák OSB,
Horváth Gizella a veszprémi bv. intézet pártfogó
felügyelője, Stumpf Ákos családsegítő és Szalay Tímea a
Csalán Egyesület elnöke. Témáink voltak az autizmus
spektrumzavar, a bevándorlás és annak fogadtatása, az
élelmiszerpazarlás, a börtönben töltött éveket követő
esélyek, a romák és az értelmi fogyatékkal élők megítélése
a magyar társadalomban. Bízom benne, hogy a 2018.
évben is megkapjuk a lehetőséget a dokumentumfilmprogramban való részvételre.
2018-ban is várok minden régi és új olvasót szerdai és
szombati napokon. A beiratkozás bakonybéli lakosoknak
ingyenes. A könyvek kölcsönzése mellett kényelmes
lehetőség van a helyben olvasásra, lehet folyóiratokat is
kölcsönözni és internetet használni. Társasjátékaink
helyben használhatók.
Boldog új évet kívánok! Találkozunk a könyvtárban!
Palotás Dóra, könyvtáros
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A népnek,
amely a halál árnyékának sötét országában lakott,
Világosság támadt és így nagy Fényességet látott. (Iz 9,1)
A Világosság Isten közvetlen beavatkozása,
a Fényesség pedig a Gyermek, aki nekünk született.
Az ünnep hangsúlya azon van, hogy mit tesz az Isten az emberért. A betlehemi megérkezés ugyanis Isten utolsó
válasza az embereknek. Innentől Jézus beszél és magyarázza el mi az Isten tanácsa számunkra, ha élni akarunk.
Így válik ez az ünnep az élet ünnepévé, a gyermek felsírásában újjászülető életéé, amiben megjelenik a rend a
káoszban, a fény a sötétségben, és a béke a háborúban. Ahogy kezdetben is tervezte Isten: Legyen világosság!
És világosság lett. Azzal lett világosság, hogy Isten emberként jelent meg a világban. Ezzel valami nagyon új
következett be és valami rendkívülit indított el. Ez a rendkívüli esemény a rabságban szenvedő ember lehetősége a
szabadságra.
Izajás neve azt jelenti: Isten szabadulás.
Jézus neve pedig azt jelenti: Isten megszabadít.
Az Isten, aki a szabadulás, Ő szabadít meg, úgy, hogy megmutatja, hogy ki is Ő, mint ember.
Hogy mitől is szabadít meg, miféle rabságból, erre kapunk meghívást ezen az ünnepen. Gondoljuk át, hogy mi az,
amitől valóban szabadulni akarunk, el tudjuk-e engedni, és hiszünk-e abban, hogy akinek végtelen hatalma van az
képes megszabadítani minket. Mert csak ezen múlik.
(Szabó Kornél testvér elmélkedése a IV. adventi gyertya meggyújtásakor)

Dublecz Gyula (elhunyt 01.06.)
Üveges Imre (01.27.)
Pék Lajosné született Váliczkó Erzsébet (02.09)
Birnbauer Jenőné sz. Bauer Katalin (03.01.)
Varga Kálmánné sz. Trungel Anna (03.30.)
Réz Károly (04.23.)
Gazdig Balázs (04.30)
Bácsi Mihály Gyula (05.16.)
Gazdig Zoltán (06.14.)
Heim Ferencné sz. Vörös Mária (06.17.)
Schmidmayer Istvánné sz. Szanyi Annus Erzsébet (06.29.)
Mészáros Ferencné született Kecskés Erzsébet (07.22.)
Neuburger Antal (08.07.)
Aranyosi Erzsébet Margit (10.13.)
Resze István (10.19.)
Ivánkovics Balázs (10.19.)
Végh Anita (10.19.)
Dublecz Károly (10.28.)
Regenye Viktor (10.30.)
Özv. Kaufmann Istvánné sz. Hédl Ilona (11.02.)
Papp Károly (11.03.)
Mészáros András (11.06.)
Bertalan Lajosné sz. Hasprai Mária (11.13.)
A Magyar Református Egyház liturgiájával búcsúztatták:
Varga Kálmán
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December 2-3. Csendes hétvége
Idén is csendes, imádsággal töltött napokkal kezdtük az Adventet. Az immár hagyományossá váló csendes
hétvégére megtelt a vendégház, sokakkal együtt lehettünk Isten jelenlétében a zsolozsmán,
gyertyagyújtáson, csendes imaalkalmakon és szentségimádáson.
December 9. Koncert az üres templomban
A felújításra váró, üres templomban nagy sikerű koncertet adott a Szent Mauríciusz kórus. A műsorban
adventi és karácsonyi dalok csendültek fel. Először mutatkozott be a koncerten a tavaly szerveződött
templomi gyermekkórus.

December 16. Mindenki Karácsonya

A Faluházban került megrendezésre a hagyományos
„Mindenki Karácsonya”.
A polgármester mellett Ábel atya is köszöntötte a jelenlévő
falubelieket és vendégeket, az óvodás és iskolás
gyermekek műsora mellett pedig a Szent Mauríciusz Kórus
és a Bakonybéli Népdalkör is gazdagította az ünnepet.

2018. Január 1. Istenszülő ünnepe 9.30 szentmise a Faluházban
Január 6. VÍZKERESZT ÜNNEPE 17.00 ünnepi szentmise
Január 12. Millenniumi Projekt indító esemény a Monostorban
Január 27. 17.00 Ökumenikus Vesperás a Kápolnában
Február 2. Megszentelt Élet Napja 17.00 Ünnepi liturgia
7.
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Meghívást kapott Bakonybél Önkormányzata december 2-ára Győrbe, a Gyújts egy gyertyát a Földért címen
meghirdetett rendezvényre. Az egyetem hangversenytermében, a gyönyörűen felújított győri zsinagógában megtartott
programot a Bakonybélbe tervezett Pannon ÖkoCentrum
és
Természetismereti
Élménypark
megvalósításáért, jótékonysági céllal szervezte meg
Békefy Tünde és Dr. Békefy Lajos projektfelelős. Az est
szerves folytatása volt a szeptemberben másodszor, a
Szent-kútnál megtartott Teremtés Napja –Jövőfa ültetés
ünnepségének. A magas színvonalú, látványban,
zenében, gondolatokban gazdag élményt nyújtó
ünnepséget Dr. Bándi Gyula professzor, a környezeti jog
nemzetközileg ismert tudósa, „zöld ombudsman”
nyitotta
meg.
Márkus
Zoltán
polgármester
köszöntőjében bemutatta a falu történetét és látnivalóit,
én pedig a bakonyi táj és a bakonybéli emberek
kapcsolatáról, a Szent-kút szakrális értékéről szóltam. A
műsorok alatt végig látható volt a kivetítőn az Útirány
Média Kft. településünkről szóló kisfilmje, valamint az
Egy perc Magyarország sorozatban készült összeállítás, Dr. Alexay Zoltán természetfotós képei. Bemutatkozó
kiállítással is készültünk, Obermajer István, Kropf Milán, Troják Zsuzsanna, Csóti Gabriella, Nyári Péter munkáival és
a monostor kézműves termékeivel „terítettünk meg” egy asztalt.
A programon fiatal zenészek, közöttük az ősszel nálunk is fellépett Kovács
Bálint furulyaművész természet ihlette zeneműveket adtak elő.
A jövő környezetéért, természet védelméért szervezett program
legelgondolkodtatóbb része az a kerekasztal beszélgetés volt, amelyben Dr.
Bándi Gyula, Dr. Hardi Tamás docens, primor Bakk István, Lampert Bálint
főiskolai tanár, Dr. Alexay Zoltán mondta el, miben látja a saját
szakterületén a természet veszélyeztetettségét és annak következményeit. A
konklúzió egybecsengett a tervezett természetismereti centrum
célkitűzésével:
„Az Öko-Centrum multifunkcionálisan működne, egyrészt őrizné a
paraszti élet hagyományait, az egyszerű természet közeli életmód 21.
században is gyakorolható formáit. Egyidejűleg nevelési, szemléleti
modellt is adna számos programján keresztül a felnövekvő
nemzedékeknek. …Szeretnénk hazánk, a magyar föld, a bakonyi tájegység,
a
természet,
a
népi
kultúra és a
korszerű 21. századi környezettudatos életmód
sajátos szimbiózisát megalkotni és tanítani. Ennek
pedig bizonyára magyarságtudatra, föld-, és
hazaszeretetre, egészséges életmódra nevelő hatása
egyértelmű és nagyon hasznos lehet a felnövekvő
nemzedékek és ugyanezen szellemiségben és
értékvilágban élő felnőttek számára is, tehát
generációközi és generáció-hidakat építő hatása is
van.”
A megvalósításban a legfőbb cél a gyermekkorban
kezdődő szemléletformálás. A programokban szerepel
a fiatalok táboroztatása, téma- hetek, botanikai-,
kultúrtörténeti túrák, speciális hétvégék, éjszakai megfigyelő-, és felfedező túrák lebonyolítása, melyek az égbolt és a
földi természeti környezet (erdő, patak, állat-, és növényvilág) összefüggéseire is kiterjeszti a figyelmet. Lehetőséget
biztosít az egészséges-, és bio-táplálkozási szokások kialakítására, a hungarikumok megismerésére, a pazarlásmentes,
önfenntartásra képes életmód propagálására, begyakorlására, a gyógynövények és gyógyhatásainak megismertetésére.
A rendezvény színvonala, hangulata, a mellé állt szakemberek állásfoglalása és támogatása bíztató jel arra, hogy
Bakonybél a környezettudatosság terén élenjáró lehet az országban.
Felföldi Andrea

8.

1018

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA IV. ÉVFOLYAM

2018. 1. szám

2018

9.

1018

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA IV. ÉVFOLYAM

2018. 1. szám

2018

Három évvel ezelőtt a Bakonybéli Szabadidő és Sport Egyesület jóvoltából indulhatott el településünkön a Bozsik
program keretein belül gyermekek számára is szervezetten a labdarúgás. A lelkes diákok edzéseit Dublecz Árpád és
Gazdig László vezeti. Sokat fejlődtek a gyerekek, és ennek a 2017. évben örömmel tapasztalható jelei is voltak. Eleinte
csak barátságos mérkőzéseken játszottak a fiatalok a környékbeli csapatokkal. Többször találkoztak zirci és csetényi
focis barátaikkal. Az első igazán lelkesítő teljesítmény tavasszal történt. Az Ugodon megrendezésre kerülő tornát
megnyerte a bakonybéli U11-es csapat.
A Bakonybéli Szabadidő- és Sport Egyesületnél leigazolt játékosok az őszi szezonban megrendezett Bozsik tornán is
nagyon szépen teljesítettek. Öt hétvégén szervezték meg a torna mérkőzéseit - legtöbbször Gyulafirátóton -, ahol egyegy délutánon négy - öt 20 perces meccset játszottak végig az U 11-es és az U13-as korcsoportban. A mérkőzéseket nem
pontozták, így helyezések és rangsor sem született, de elmondhatjuk, hogy a bakonybéli focista gyerekek nagyon jól
teljesítettek, sok győzelem és döntetlen eredmény született. Sok tapasztalatot szereztek, a játékosok és az edzők
számára is tanulságosak voltak ezek az alkalmak.
Az ősz elmúltával kezdődtek a téli teremtorna mérkőzések Zircen. December – január - február hónapban egy-egy
hétvégén az őszi fordulóhoz hasonlóan több meccset is játszanak majd. A gólok után nagy az öröm, a hibák vagy a
kapott gólok után a bosszankodás vagy a bánat. De a jó élmények és a korosztályra jellemző versenyszellem sok jót hoz
ki a csapatból és lelkesíti a gyerekeket a további munkára. A gyerekek a jó eredményekért sokat dolgoznak. Ma már
heti két edzésen vesznek részt. Fontos a csapatszellem erősítése is, a közös élmények átélése. Ennek egyik
legemlékezetesebb eseménye volt novemberben a Magyarország –Costa Rica barátságos mérkőzés, amikor a fővárosba
a Groupama Arénába utaztak a gyerekek. Többször szurkoltak már együtt a Veszprémi Futsal csapatnak. Többen
segítettek a bakonybéli sportpálya rendezésében, a fűnyírásban, a felnőtt mérkőzések előtti pályaelőkészítésben.
A Bozsik-program megvalósulásához
sok helyi segítséget is kaptunk. Az
utazásokat kisbuszával és anyagilag
is
támogatta
Bakonybél
Önkormányzata.
A
mezek
mosásában, a mérkőzésekre való
szállításban és a szurkolásban is
segítenek a gyermekek szülei.
A gyerekek nagyon büszkén viselik a
csapat mezét, és mi is a szülőkkel
együtt nagyon büszkék vagyunk
gyermekeink kitartására, küzdeni
akarására.
A
jó
teljesítmény
érdekében a „munka” 2018-ban is
folytatódik.
Az edzésen készült képen felső sor balról jobbra: Gazdig László, Sebő Kevin, Kaufmann Dominik, Bacsák Vivien,
Regenye. Dániel. Középső sor balról jobbra: Kiss László, Palkovics Márton, Nyári Dávid, Birnbauer Márton, Berkes
Balázs, Szigeti Levente, Kaufmann Krisztián. Alsó sor balról jobbra: Bertalan Szilárd, Nyári Máté, Mészáros Bálint,
Mészáros László, Szökrényes László. A csapatot erősíti még Pék Milán, Regenye Máté, Bácsi Gábor
Bognár Andrea
Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadása:
06 30/377-4272,drfabianalexandra@gmail.com
Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. (Zöld Ház), I./107.
2018. január 4-én 8.00 – 12.00 óra között
2018. január 8-án 8.00 - 12.00 óra között

10.
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2018. január 22-én 8.00 - 12.00 óra között
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6-án a hagyományostól
eltérő, improvizációra épülő színházi
várja a bakonybéli közönséget az

IttésMost Társulat a Közösségi Házba, este 7
órára.
A társulat 7 éve alakult és a kezdetektől a rögtönzés
művészetével foglalkozik. Csapatunk tagjai között van
színész, szinkronszínész, drámatanár, tréner, szóval
nagyon vegyes az összetétel.
De mi is az a rögtönzés: A pillanat művészete. Rövid ,
gyors, kreatív, frappáns, humoros jelenetek, helyzetek
megelevenítése a néző szeme előtt a színpadon, az ő
ötlete alapján, hiszen ez a műfaj interaktív, közvetlen.
Semmit nem találunk ki előre, minden “IttésMost”
(OttésAkkor) születik meg a színpadon.

nem mindennapi
vendégekkel!:)
Citerán játszik Husi Gyula, a
táncokat Szabó Csaba
tanítja!
Igazi ínyencségek várhatók a
Bakony és a Balaton-felvidék
zenéiből és táncaiból. Ne hagyjátok ki!
17.30-tól Gyerektánc – Belépőjegy: 500 Ft/fő
20 órától Felnőtt tánc – Belépőjegy 1500 Ft/fő

az Önkormányzat, a Guzmics Egyesület és a Monostor szervezésében

IDŐPONT
Február 10. 8 órától Faluház előtt
Március 10. 10.15 órától Odvaskőtől
Március 24. 10 órától Faluháztól
Március 24.
Április 7-8. 12 órától a Tájházban
Május 7-13.
Május 26. 14 órától a Faluház előtt
Június 23. 16 órától a Tájházban
Június 30. 10 órától
Július 7. 12 órától a környék erdeiben és rétjein
Augusztus 4. Faluház
Augusztus 11. 17 órától a Szent-kútnál
Augusztus 20.
Augusztus 25. 18 órától a Focipályán
Szeptember 8. 17 órától a Szent-kútnál
Szeptember 29. 12 órától a Faluház előtt
Október 6. 14 órától a Tökgurító-réten
Október 20. Szent Mauríciusz Monostor
November 9. 16 órától Faluház, Monostor
December 15. 14.30 órától

RENDEZVÉNY
Hagyományőrző Falusi disznóvágás
Tőzikés túra
Víz világnapi túra
„Bakonybél 1000”
Millenniumi emlékév megnyitó
Medvehagymás Napok
Közösségünk Hete
„Együtt lenni, együtt tenni jó!”
Gyermeknap
Múzeumok éjszakája
Kézműves Nap a Tájházban
Faünnep Csoda-Fa-Falván
Falunap, Ezer éves falvak találkozója
Énekmondók Emlékezete - Cseh Tamás tábortűz
Szent István Nap- Millenniumi emléknap
Nyármarasztaló
Teremtés Napja
Gerence-parti Pityóka-party
Tökös délután
Monostori Nyílt Nap
Szent Márton Nap
Mindenki Karácsonya
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Fő utca 3.

Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.

bakonybéli gyülekezetének
összejövetelei a Közösségi
Házban:

konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

január 7. vasárnap 14 óra, és
január 27. szombat 15 óra.

Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. www.vhkn.hu
Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 (ingyenesen hívható)
Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16
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
Markácsné Kis Vera 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 Birnbauer Tímea
hatósági szakügyintéző (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második
és negyedik csütörtökén 15.00 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)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási Osztály)
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662; 550-670
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: 2018. január 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!
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