A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója
Április 19-én és 20-án szokatlan és szélsőséges időjárás
lepte meg Bakonybélt. A nagy mennyiségű hó váratlanul
érte az egész országot.

Mind a Közútkezelő, mind az önkormányzat gépei már
a tavaszi munkára voltak átállítva, fűnyírásra
készülődtünk. Azonban szerda délutánra nyilvánvalóvá
vált, hogy sürgősen cselekednünk kell. Visszaszereltük a
hótoló lapátot a traktorra, és éjjel 1 óráig folyamatosan
tisztítottuk a belterületi utakat. A hófúvás mellett a
viharos erejű szél még nagyobb problémákat okozott. A
Veszprém
Megyei
Közútkezelő
Igazgatósággal
egyeztetve szerda este 10 órától másnap reggelig a
fakidőlések miatt le kellett zárni a Gerence-völgyi
útszakaszt. A Közútkezelő kérésére a falu végén az
önkormányzat és a Bakonybéli Erdészet munkatársai
felváltva ügyeletet tartottak, az önkéntes tűzoltók egész
éjjel készenlétben voltak.
Csütörtökön délelőtt folytatódott a hóeltakarítás, ami
kiterjedt a főbb külterületi közlekedési útvonalakra is. A
hathatós fellépésnek és a munkatársak áldozatvállalásának köszönhetően ebben a viszontagságos
helyzetben Bakonybél lakossága különösebb fennakadás
nélkül élhette hétköznapi életét, míg az országban sok
helyen nem így alakult. Bakonybélben külső segítség
nélkül, helyi erőkkel sikerült úrrá lenni a helyzeten. Külön
kiemeljük Regenye Zsolt és Károlyi Zoltán munkáját, a
Bakonyerdő Bakonybéli Erdészet és a Bakonyszentlászlói Erdészet vezetőinek és munkatársainak
gyors és eredményes segítségét: Id. és Ifj. Pap Zoltán,
Horváth Martin, Albrech László erdészeknek, Koczor
Zoltán erdészeti vállalkozónak. Valamennyiüknek a
magam és a lakosság nevében köszönöm önzetlen
segítségnyújtásukat és fáradhatatlan hozzáállásukat.
Szerencsére a megyei Közútkezelő veszprémi és pápai
üzemmérnökségei is megfelelő mennyiségű géppel és
időben meg tudott jelenni az akadályok elhárítására.
A településen nagyobb kár nem történt.
Április 8-9-én, a megelőző hét borongós időjárása
ellenére, ismét nagy sikerrel zajlott a Guzmics Izidor
Egyesület
hagyományos
Medvehagymás
Napok
rendezvénye. A program sikerét nagyszámú önkéntes és
a nyugdíjas klub segítette. Köszönjük, hogy hozzájárultak
a magas színvonalú és országszerte népszerű program
lebonyolításához. Ez a hétvége a tizedik medvehagymás
alkalom volt, így a jubileumot tortával is köszöntötte az
egyesület.
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Somhegyen elbontottuk az öreg buszváró épületét és
új, tájba illő, fából készült váróhelyiséget állítottunk fel a
HungaroControl 2016. évi pályázati támogatásából. Az
építményhez új felszálló peron is készül.

A hónap végén a 2018-as millenniumi ünnepek
rendezvényeinek
terveiről
kezdett
egyeztető
megbeszélést a monostor és az önkormányzat. A
tervezés részleteiről később tájékoztatjuk a lakosságot.
Május 8-14. között rendezzük a „Közösségünk Hete”
programsorozatát. Ez a hét a faluról, az itt élőknek, a
lakóközösségről fog szólni. A változatos programok
mindegyikére várjuk a lakosság apraját-nagyját.
Május 20-án és 21-én két külső szervezésű
rendezvényt is érinti Bakonybélt. A hagyományossá váló
Kelly’s Bakonyerdő Maraton Kerékpárverseny a
sportpálya környékén és a Kőris-hegyre vezető
útszakaszon zajlik majd. A Volán Rallye Historic 2017
(régi autók felvonulása) szombaton a buszforduló
környékét, vasárnap a Pápai utca - Fő utca – Köveshegy utca útvonalát érinti. Kérjük a lakosságot, segítsék
a zökkenőmentes lebonyolítást.
Márkus Zoltán polgármester

LEZÁRULT A HUNGAROCONTROL
2016. ÉVI PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA
A HungaroControl Társadalmi Felelősségvállalás
pályázatán összesen 2 millió forint támogatást nyert
Bakonybél.
Ebből az összegből Somhegyen a 70 éves
buszmegálló került lebontásra, helyette új, tájba illő,
fából készült váró épült, felszálló peron kiépítésével,
hulladékgyűjtő elhelyezésével. A túloldalon is
felszálló peront építettünk ki.
A Jókai utcai megállónál a meglévő váró felújítása
mellett felszálló peront alakítottunk ki, a túloldalon
szintén peront építettük ki, hulladékgyűjtők
elhelyezésével.
A Pápai utcai megállónál felújítottuk a buszvárót, itt
és a túloldalon felszálló peront létesítettünk,
hulladékgyűjtők elhelyezésével.
Minden munkálat megfelel a balesetvédelmi
előírásoknak.
A támogatásnak köszönhetően a kivitelezés során a
falunak főképp anyag- és szolgáltatási költsége
merült fel.
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A nem mindennapi áprilisi időjárás Bakonybél kül- és
belterületeit egyaránt meglepte és megviselte.

Április 19-én 14 óra körül a mezőőrség gyors
terepbejárást tartott, ahol megállapítottuk, hogy már 10
cm a hó és helyenként hóátfúvás nehezíti a közlekedést.
A mezőőri jelentést követően a polgármester riasztotta a
falugondnokot, Regenye Zsoltot, hogy a tolókanalat
vissza kell szerelni az új önkormányzati traktorra, amit
hamarjában el is végeztünk. Mire a felszerelés
megtörtént, a traktornak már is indulnia kellett a
hóakadályok elhárítására.

Mivel a két kerékmeghajtású mezőőri autónak is akadályt
jelentett ez az időjárás, így Koczor Zoltán felajánlotta a
négy kerékmeghajtású terepjáróját és személyes
segítségét is. Délután 3 órától másnap délig segítette a
szolgálat munkáját, elakadt és árokba csúszott autókat
húztunk ki, letört ágakhoz, kidőlt fákhoz, egyéb
riasztásokhoz mentünk a helyszínre. Volt, ahol a tűzoltók
előtt fél órával tudtunk érkezni, és tudtunk segítséget
nyújtani. Este 9 órától az erdészet munkatársaival,
idősebb és ifjabb Papp Zoltánnal, Horváth Martinnal és
Albrecht Lászlóval összefogva próbáltuk a Gerencevölgyi útszakaszt kontrol alatt tartani, folyamatos
tisztítással és figyelemfelhívással, de a helyzet annyira
veszélyesnek bizonyult, hogy Kovács Attila, a
Bakonyszentlászlói Erdészet igazgatója a helyszínre
érve mérlegelt, és azonnal visszahívott minket a
völgyből. Ekkor dőlt el, hogy a völgyön keresztülmenő
utat le kell záratni, amire engedélyt is kaptunk, és ránk
bízták a felügyeletét egészen reggel 9 ig, amíg az erdész
kollégák járhatóvá és biztonságossá nem tették a
forgalom útját.
A bakonybéliek, emberségből és összetartásból jelesre
vizsgáztak!
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Köszönet azoknak, aki ezen a félelmetes és különleges
éjszakán lehetetlent nem ismerve, valamilyen formában
részt vettek a kialakult körülmények elhárításában. Külön
köszönet Regenye Zsolt falugondnoknak, aki pár óra
alvással és fáradtságos munkával mentesítette a hó alól
Bakonybélt.
Az első benyomások alapján nagy a kár a határban, de
még folyamatban van a kárfelmérés, amiről a jövő
hónapban fogunk részletesen beszámolni.

A Földművelésügyi Minisztérium április 19-én feloldotta a
március 3. óta érvényben lévő, az ország teljes területére
kiterjesztett tűzgyújtási tilalmat. A házak kertjében
történő kerti hulladék égetésére az önkormányzat
4/2016.(I.15.) számú rendelete értelmében április 30-ig
hétköznap 9:00-18:00 óra, szombaton 9- 12 óra között
van lehetőség a tűzvédelmi előírások betartása mellett.
Az erdőkben továbbra is csak a kijelölt és kiépített
tűzrakóhelyeken, szélcsendes időszakban lehet tüzet
gyújtani úgy, hogy az a környezetre ne jelentsen
veszélyt. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni,
távozás után pedig gondoskodni kell a lángok és a
parázs biztonságos eloltásáról.
Felhívjuk a gazdálkodókat és a külterületen dolgozók
figyelmét, hogy az erdőkön kívüli, illetve a legelők és
kaszálók mentén gyújtott tüzek esetében továbbra is
fokozott óvatossággal járjanak el, mert a felügyelet nélkül
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel,
vagy súlyos kárral fenyegető közvetlen tűz forrása lehet.
Károlyi Zoltán mezőőr

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szokásos éves
időpontjaként a szolgáltató
jelölte ki.
A Szent Gellért Általános Iskola a papír- és
vasgyűjtési akcióját JÚNIUS ELEJÉRE tervezi.
minderről a következő számban részletes hírt
adunk.
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Régóta terveztük a tornaszobánk mennyezetének a szigetelését, ami ebben a
hónapban megvalósult. Felszerelésre kerültek ebbe a helyiségbe is az új led izzós
lámpatestek, amelyek a mai kor igényeinek küllemben és fogyasztásban is maximálisan
megfelelnek. Ez a terem, úgy gondolom, mára elnyerte azt a formáját, hogy bármely
ünnepségnek, eseménynek helyet adjon.
A Bakony Erdő helyi erdészetének köszönhetően játszókertünk egy új homokozóval
2
gazdagodott. A több mint 30 m nagyságú, kiváló fából készült homokozót az erdészet
munkatársai össze is szerelték, le is festették, és a gyermekek nagy örömmel már
birtokba is vették. Nagyon köszönjük az Erdészet vezetőjének, Meinczinger Józsefnek,
Berger Péternek és Albrecht Lászlónak az ebben nyújtott segítséget. Oláh Dezső helyi
vállalkozónak köszönhetően jó minőségű homokozó játékokat, homokozó
szerszámokat és labdákat is kaptak a gyerekek.
Április 5-én
nagycsoportosaink az
Eötvös Károly
Megyei
Könyvtárba
látogattak.
A könyvtár szervezésében egy rendhagyó könyvtári
órán vettek részt, ahol játékosan megtanulhatták a
könyvtárba járás előnyeit, a könyvtár és a könyvesbolt
közti különbséget, a könyvtárban tartózkodás helyes
magatartásformáit, és az őrjegy használatát. A
kézműves tevékenységen mindenki elkészítette saját
könyvjelzőjét, és egy virágokkal, pillangókkal díszített
képeslapot. A program befejezéseként egy mesét
hallgathattak meg a gyerekek, amit az előadó egy
mesedoboz segítségével tett érdekesebbé. Köszönjük
Palotás Dóra helyi könyvtárosunknak a szervezésben,
lebonyolításban, valamint a két önkormányzatnak az
utaztatásban nyújtott segítséget.
Április 12-én iskolába készülő nagycsoportosaink meghívást kaptak a Szent
Gellért Tagiskolába húsvét előtti barkácsolásra. Köszönjük a tanító néniknek a
tartalmas délelőttöt. Az iskolából visszaérkezve a gyerekeket meglepetés
várta. A húsvéti nyuszi meglátogatta az óvoda kertjét ahol elrejtette a
gyermekeknek hozott ajándékait.
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre óvodánk szervezésében, a
Húsvéti Jótékonysági Bál. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bál bevételéből
gyermekeink mindennapjait, illetve környezetét szeretnénk színesíteni. A bál
előkészületei és lebonyolítása sok-sok munkát és szervezést igényelt.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármely formában a segítségünkre
volt, akár munkájával akár egyéb módon.
A hónap utolsó eseménye a Föld napjának megünneplése volt. A gyerekek a
különböző kőzetekkel és azok keletkezésével kapcsolatban kaptak sok új
információt Anna óvónénitől, aki lelkes kőzetgyűjtő. A csoportszobában
szebbnél szebb, érdekesebbnél érdekesebb kőzetet nézegethettek,
tapogathattak, figyelhettek meg a gyerekek. Ezután mindenki elkészítette
sógyurmából kagylónyomattal saját kőzetét. A nap legizgalmasabb eseménye
pedig a „kőcsoki” elkészítése volt, ami folyékony csokoládéba forgatott olajos
magvak, zselédarabkák és pattogatott kukorica keveréke. A délelőtt
lezárásaként a gyerekek meghallgatták a Föld meséje című történetet,
amelyben a Nap a gyerekeket bízta meg azzal, hogy vigyázzanak az ő
legféltettebb kincsére, a Kék Bolygóra.
Szilágyi Judit óvodavezető
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Jn 19. 28-30
Jézus Krisztus földi életének utolsó pillanatairól szól ez a három evangéliumi vers. A teljesség kifejezése
három alkalommal jelenik meg ebben a rövid szakaszban: Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett – hogy
egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” – és így szólt: „Beteljesedett!” A teljességről, az egészről
nekünk más elképzeléseink vannak, mint egy keresztre feszített ember agóniája. Ahogy a beteljesedés is három
alkalommal jelenik meg, úgy az élet nehézségének is három aspektusával találkozhatunk Jézus életének végén: a
szenvedéssel, az értelmetlenséggel és a kiszolgáltatottsággal.
Mi igyekszünk távol tartani magunkat a szenvedéstől, és ez érthető is - az Úr Jézus is imádkozott, hogy ha
lehetséges, múljék el tőle ez a keserű pohár. Mi nem szeretjük a felesleges, értelmetlen dolgokat. Amikor Ponciustól
Pilátusig küldözgetnek bennünket. Jézust is küldözgették, és ő ebbe a szenvedésbe belehalt. És mégis azt mondja,
hogy beteljesedett. A mindenáron értelemkereső gondolkodás mondja ki azt betegnek tartott magzatokról, hogy nincs
értelme az életüknek. Vagy azt, hogy el lehetett volna adni a kenetet 300 dénárért. Vagy a Mestert 30 ezüstért, ha
annak látjuk értelmét. Jézus ott van az értelmetlenségben, és mégis azt mondja, beteljesedett.
És Jézus ott van a kiszolgáltatottságban is. Az ÁVÓ vallatási módszeréhez tartozott úgy megalázni és
összetörni az áldozatot, hogy azoktól kellett segítséget kérjen, akik kínozták. Attól kérni, hogy kimehessen vécére, aki
a körmét letépte. Jézusnak is olyantól kellett inni kérni, aki keresztre feszítette. És ott van Jézus, ilyen kiszolgáltatott
helyzetben, és mégis azt mondja, hogy beteljesedett. Mi a beteljesedés a kiszolgáltatottságban, az értelmetlen
helyzetekben és a szenvedésben? Az, hogy Isten meglátogatta ezeket a szituációkat. Ott függött a kereszten, ott
szenvedett kiszolgáltatottan, egy értelmetlen jogi procedúra után. Krisztusnak akkor teljesedett be az emberi élet,
mikor mindezt megtapasztalta. Mi a szenvedésben enyhülést keresünk - de nem biztos, hogy megkapjuk. A
kiszolgáltatottságban biztonságot keresünk - és nem biztos, hogy a miénk lesz. Az értelmetlenségben tisztán
szeretnénk látni - de nem biztos, hogy részünk lesz benne. Amiben viszont részünk lehet, az a Krisztussal való
találkozás ezekben az élethelyzetekben. Mert Krisztus ezeket átélte, szó szerint a saját bőrén tapasztalta meg, hogy
mindenben hasonlatos legyen hozzánk, kivéve a bűnt. Jézus végül így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és
kilehelte lelkét. (János testvér nagypénteki homíliájából)

Ábel atya osb: Nagycsütörtöki lábmosás (IV.13.)
A nagycsütörtöki liturgia megható eseménye a lábmosás szertartása. Ilyenkor a liturgiát végző pap megmossa 12 hívő
lábát, annak emlékére, hogy Jézus az Utolsó Vacsorán megmosta apostolai lábát. Ez a gesztus a szolgáló szeretet
jelképe, és a megtisztulásé. Isten szeretete megmos bennünket, közösségre léphetünk vele. Ha megmossuk egymás
lábát, ha szeretettel szolgáljuk egymást, akkor közösség lesz belőlünk. Ebben az esztendőben a bakonybéli liturgián –
Ferenc pápa példájára – nemcsak férfiaknak, hanem asszonyoknak is megmostuk a lábát. Jelezve, hogy a nők, akik
annyit szolgálják családjukat, és többi embertársaikat, milyen fontosak az Úr számára, s mennyire kedves az ő
személyük és szolgálatuk Isten előtt.
János testvér osb: Író-olvasó találkozó Kálmán Gáborral (IV.14.)
Már hagyományosnak mondható, hogy a Szent Három Napon író-olvasó találkozót szervez a Monostor. Idén
Nagypénteken Kálmán Gábor, a pápai Refi egykori diákja volt a vendégünk. A felvidéki születésű író két regényéről
(Nova, A temetés) és verseiről beszélgettünk, a szerző gimnáziumi osztályfőnökének, Veress Zsuzsának a
vezetésével. Kálmán Gábor versei, regényeiből részletek, vele kapcsolatos írások olvashatók a blogján:
http://kalmangabor.blog.hu/
Posta Zsoltné: Nagypénteki stációk (IV.14.)
Aggódva lestük az eget, milyen idő köszönt ránk Nagypéntek délután. Hál' Istennek kimehettünk a Borostyán-kúthoz
és nem is esett, nem is fújt, amíg a Keresztutat jártuk. Szívfájdalmam,hogy a faluból alig voltunk. De annál
számosabban a Vendégek! Ábel atya vezette szertartást. Kurucz Emese rövid, de mélyenszántó mondatai egy-egy
stációnál megállítottak és elgondolkodtattak bennünket. Szembesülhettünk hétköznapi kisebb-nagyobb vétkeinkkel,
amik fölött hajlamosak vagyunk átsiklani. Emlékeztettek arra is, hogy mindnyájan járjuk a magunk kis
keresztútját,amihez erős hitre van szükségünk.
Este, a nagypénteki szertartáson, a Passió hallatán, amelyet a Szent Mauríciusz Kórus szólaltatott meg,
átelmélkedhettük Krisztus szenvedéstörténetét. A 9-kor kezdődő sírbatétel alatt megrendítően szépen énekelt az
Ausculta énekegyüttes. Sokan maradtak a Szentsír körül imádkozva, hívő lélekkel bízva a feltámadás örömében.
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Fülöp Teréz: Kézműves játszóház Nagyszombaton (IV.15.)
Nagyszombat délelőtt a Közösségi Házban 9-12 óra között tartottuk meg a már hagyományosnak számító kézműves
foglalkozást. A nagy számban érkező gyerekek életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően sokféle lehetőség
közül választhattak. Lehetett hagyományos módon - hagymahéjjal és levéldíszítéssel - tojást festeni, quilling
technikával üdvözlő lapokat készíteni, papírból kosárkát hajtogatni. Az otthoni tojásfára díszítő alkotásokat készítettek
az ügyesebbek: dekupázs technikával szívet, hungarocell tojásból nyuszikát, csibét varázsoltak a gyerekek. A
rendezvényhez csatlakozott a könyvtár is, ahol Palotás Dóra segítségével kézzel varrt nyuszibábok készültek. Nagyon
sok érdeklődő kis vendégünk volt, kb. 50 gyermek töltötte a délelőttöt alkotó munkával. Köszönet a közreműködőknek!
(Anna néninek, és a hitoktatóknak)

Békés-Varró Lili: Bakonybélben kerültem közel Jézushoz (IV.15.)
11 éves vagyok, és nagyon sokat tudok az Ószövetségről, mert
kisgyermekkorom óta olvastak föl belőle otthon és az óvodában, majd az
iskolában. Jézussal viszont csak pár éve találkoztam, nem is igazán
emlékszem, mikor. Pál Feri atya miséire kezdtünk járni Budapesten, majd
az egyik Szent Három Napon Bakonybélben megismerkedtem Izsák
atyával. Tulajdonképpen az öcsém, Gáspár szólította le a Keresztúton és ez
a barátság azóta is tart. Az előkészítésen sokat gondolkoztam, hogy vajon
milyen érzés lesz megkeresztelkedni. Pontosabban azon, hogy abban a
pillanatban, amikor végigömlik a homlokomon a keresztvíz, na, akkor vajon
mit fogok érezni? Csak azt tudom mondani, hogy igazából fel sem tudtam
fogni, hogy mi történt és sokszor kellett figyelmeztetnem magam húsvét
éjjelén, hogy hahó, most történt és történik életem egyik legnagyobb
változása, legszebb pillanata. Közvetlenül előtte azon izgultam, hogy el ne
rontsak valamit, mondjuk elesek, vagy rossz helyre állok, vagy rálépek Izsák
vagy Ábel atya lábára. Jövőre az öcsém fog szintén Bakonybélben
megkeresztelkedni. Még kitart amellett, hogy a pápa legyen a keresztapja.
Szabó Kornél osb jelölt: Ki megy fel az Úr hegyére? – egy bérmálás margójára (IV.15.)
Jó, ha van elég ész az emberben, hogy fel tudja fogni azt, ami vele történik. Sokszor ez az ész, ami megérti a világot,
visz abba a hibába, hogy az események pusztán azok, amik a testi valóságban képesek eljutni hozzánk. De ez nem
teljes. A bérmálás is ilyen esemény. Ami a háttérben történik az a titok, amiről nem tudunk az a valódi lényeg, amit
nem hallunk az a fontos. Akkor mégis mi értelme tudni azt, hogy az igazán lényegeset nem fogjuk megtudni? Az a
bizalom Isten felé. Hogy ami közeledési lehetőségünk van felé, abba beleállunk, és a kérdésre, amit kapunk:
- Ki megy fel az Úr szent hegyére?
Őszintén tudjunk felelni:
- Én!
Arra pedig, hogy ki ez az „én”, kiváló választ ad önmagában a bérmálás megtörténte, hiszen ezáltal lesz valaki teljes
jogú tagja a közösségnek. Tehát én megyek fel a Hegyre, veletek, vagyis mi megyünk fel.

Rádai Róbert osb jelölt: Húsvét reggel Bakonybélben (IV.16.)
Nekünk, keresztényeknek húsvétvasárnap a liturgikus év legnagyobb ünnepe. Ilyenkor az ünnepi misén a feltámadt
Krisztust ünnepeljük, aki bennünket arra hív, hogy a világosság gyermekeiként új életre kelve az odafent valókat
keressük. Anzelm testvér homíliájából a rendre és a káoszra vonatkozó humoros történet különösen tetszett.
Számomra mindenképpen emlékezetes lesz ez a Húsvét, hiszen most első alkalommal ünnepelhettem itt
Bakonybélben közösségünkkel ezt az örömteli ünnepet!
A nyuszikeresés közvetlenül szentmise után kezdődött, amelyben kicsik és nagyok is részt vettek. Számos fiatal
segítőmmel már az ünnepi liturgia megkezdése előtt elrejtettünk rengeteg csokitojást és csokinyuszit. A kisebbeknek
a Szent Mauríciusz vendégház előtti kertben kellett keresgélniük, míg a nagyobbaknak már az arborétumban kellett a
csokinyuszikra vadászniuk. Jó érzés volt látni, hogy milyen örömmel keresik-kutatják a gyerekek az elrejtett kincseket!
Szeretném megköszönni a csokifelajánlást Nezvál Orsiéknak és számos ifjú segítőmnek a közreműködését a játék
során!
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sugárzó részlet Fülöp Teréz tolmácsolásában, miközben
finomabbnál finomabb süteményeket kóstolhattunk.
Ezután hallgattuk meg Dr. Kozma Zoltán háziorvosunk
praktikus előadását az ízületi gyulladásokról, és arról, hogyan
tudunk ezekkel a legkönnyebben együttélni.
Április 8-án és 9-én tagjaink felvállalták a Medvehagymás
Napon a lángos sütést. Mindkét nap több száz lángos készült,
mindenki jól el is fáradt, de örültünk, hogy segíthettük a
rendezvény sikerét.
A tervezett bűnmegelőzési könyvbemutatót és beszélgetést
„behavazta” az idő, a találkozót későbbre kellett halasztanunk.

Fotó: Müller Anikó Hanga

Márciusi összejövetelünkön vetődött föl a kérdés, hogyan
tudnánk a klub programjait színesebbé, még tartalmasabbá
tenni. Elhatároztuk, hogy minden alkalommal négyen-öten
összefognak, és a kis csoportok verssel, felolvasással, egyéni
ötletekkel készülnek, és saját recept szerint készült
süteményekkel lepik meg a többieket.
Áprilisi első összejövetelünkön volt az első „csoportos”
program, amelyen a verselés mellett Janikovszky Éva
Mosolyogni tessék! című könyvéből is elhangzott egy derűt

Tizedik alkalommal rendezte meg idén a Guzmics Izidor
Egyesület a Medvehagymás Napokat. Tíz év rengeteg idő ahhoz,
hogy a szervezés gyermekbetegségeiből kinőjünk, így minden
gond nélkül, ügyes, rutinos csapattal bonyolítottuk le
programunkat, melyben szinte csak az időjárás a
legkiszámíthatatlanabb tényező, de ez idáig abban is mindig
szerencsénk volt.
Miből is áll egy ilyen rendezvény megszervezése?
Ugyan, semmiség, gondolhatják sokan. Valóban, de sok
semmiségből, apróságból tucatjával van. Egy kis ízelítő a
tennivalókból, a teljesség igénye nélkül.
Időpont kiválasztása, engedélyek beszerzése 3 helyről, előadók,
kiegészítő programok lekötése, árusokkal egyeztetés, megfelelő
placc biztosítása. A szállásadókkal, közreműködőkkel
megbeszélni, ki mit, mennyit készítsen. Mindehhez alapanyagok
beszerzése, kiszállítása. A helyszíni sütéshez, főzéshez a konyhai
eszközök, gázpalackok kiszállítása, padok asztalok kipakolása,
rendezvényhelyszín
előkészítése,
szemeteszsákok,
mellékhelységek, hangosítás…Plakátkészítés, azok kihelyezése,
kóstolójegyek receptek, szórólapok készítése, reklámozás,
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Májusban három programot tervezünk.
4-én, csütörtök délután 15 órai kezdettel Halmos Ábel atya a
„pincétől a padlásig” bemutatja a monostort, és tájékoztat
minket a templomban tervezett renoválási munkálatokról,és a
Szent Gellért tér átalakításának terveiről. Találkozó a
templomnál.
Május 17-én, szerdán délután 15 órai kezdettel a Vadszőlő
vendéglőben ünnepeljük 8. születésnapunkat, vacsorával,
tortával, és Attila harmonika játékával.
Május 22-én, hétfőn tervezzük az immár hagyományos óvodás
- nyugdíjas találkozót. A Dorbi kisvonattal kimegyünk az Odvaskői rétre, ahol a szokásos paprikás krumplis partit tartjuk.
Továbbra is várjuk az érdeklődő nyugdíjasok csatlakozását
klubunkhoz.
Váliczkóné Kaviczki Éva

Facebook megosztások, sajtókapcsolat…Kísérő programok,
kirándulások, túravezetők, sétavonat program, gyógynövényes
előadás, előadók leszervezése. Mindkét napra a segítők
beosztása, számukra frissítő, kávé biztosítása.
Az elkészült ételek kiosztásához tányért, kanalat, poharat,
szalvétát, kenyeret biztosítani. Bor, szóda, medvehagymás
pálinka, szörp beszerzése.
Majd a két nap után mindezek visszaszállítása, takarítás,
elszámolások.
Dióhéjban ennyi, bár elég nagy dió ez számunkra. És hasonló,
vagy még több feladat van a falu nagyrendezvényeinél is, egy
Falunapnál, egy Faünnepnél, egy disznóölésnél.
A háttérben szorgos csapatok dolgoznak egy-egy rendezvény
sikeréért!
Összefognak
a
közösségek,
egyesületek,
szállásadók,
nyugdíjasok, óvodai és önkormányzati dolgozók, a monostor,
pedagógusok és szülői munkaközösségek, önkéntesek, és egyegy közös cél, program érdekében közösen dolgoznak.
Nekik szeretném ezúton megköszönni tenni akarásukat,
munkájukat, segítségüket, idejüket!
Bakonyvári Andor, a Guzmics Izidor Egyesület elnöke
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Májusban indul az idei Kinedok filmklub, amelyben a tavalyinál még izgalmasabb, mai,
friss, kelet-közép-európai filmeket mutatunk be. Az első film Cinema mon amour címmel a
Közösségünk Hetében, május 8-án, hétfőn 17 órától a Beli kultúrkocsmában lesz látható. A
film után ugyanott beszélgetünk majd arról, hogy mit jelent számunkra a közösség – vagy
akár annak hiánya. A hét záróeseményei között társasjátékos délelőttre várom nem csak a
gyerekeket, hanem a felnőtteket is.
A májusi programok részleteiről a kihelyezett plakátokon, a könyvtárban, a könyvtár
webnaplójában és Facebook oldalán lehet tájékozódni.
A Szent Mauríciusz Monostornak köszönhetően könyvtárunk állománya áprilisban is gyarapodott:
ajándékba kaptuk meg Notker Wolf Szánj időt magadra, hogy életed legyen című, idén megjelent könyvét,
amelyet minden felnőtt olvasónknak figyelmébe ajánlok.
Az április 20-ára tervezett, de a rendkívüli időjárás miatt elmaradt bűnmegelőzési előadásra várhatóan
június 7-én kerül majd sor.
Minden olvasót szeretettel vár
Palotás Dóra, könyvtáros
Újra megpróbáljuk megszervezni a tavaly meghiúsult térítésmentes alapfokú informatikai és internetes képzést.
A program pályázati támogatásból valósulhat meg, ha Bakonybélben és Pénzesgyőrön legalább 15 fő jelentkezik. A 70 órás
képzés a személyi számítógépek, tabletek, okostelefonok használatával a digitális információgyűjtésre, az internet alapú
kommunikációra, a szöveges dokumentumok szerkesztésére, a táblázatkezelői alapműveletekre, a számítógép és az internet
biztonságos használatára terjed ki. A tanfolyam végén a hallgatók az európai közösség digitális irányelveit is teljesítő Tanúsítványt
kapnak. A jelentkezés feltételhez kötött. Az vehet részt, aki igazolhatóan az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:
- elmúlt 16 éves, és nincs tanulói jogviszonya; - nem töltötte be a 65 évét; - 50 év fölött nincs feltételhez kötve.
Kiváló lehetőség a munkaerőpiaci hátrányok csökkentésére és a modern technikai eszközök használatának megtanulására.
Egyelőre csak felmérjük az igényeket, ehhez ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, amihez csak a személyes adatokra van szükség,
és a Faluházban az információs szekrényről levehető.
A jelentkezési határidő május 31. Bővebb információval csak ez után tudunk adni.
A jelentkezési lapot Bakonybélben Felföldi Andreának (30-692-0544), Pénzesgyőrben Busz Jánosnak (30-560-3329) lehet leadni.
A tanfolyamot még a nyár folyamán szeretnénk beindítani, az időpontokról a jelentkezőkkel közös megbeszélésen döntünk.

Május 3-án, szerdán 17 órakor
a Faluházban
tart előadást Spanberger Zsuzsa
körzeti megbízott.
A programot elsősorban a szülőknek
ajánljuk.

2017. május 10. szerda 8- 14 óra között a
Faluházban
A vásáron használt, de jó állapotú, felnőtt,
csecsemő-, és gyerekruhákat, cipőket, takarókat
játékokat kínálunk kedvező áron.
Minden vásárlással a bakonybéli Szent Móric és
Vértanútársai Plébánia karitász csoportjának munkáját
támogatják, a vásár teljes bevételét a helyi rászorulók
megsegítésére fordítjuk!

A Guzmics Izidor Egyesület, a Szent Gellért Tagiskola
és az Önkormányzat
szeretettel várja a gyerekeket

május 27-én, délután 14 órától a Faluházhoz
a

Május 28-án, vasárnap 11 órakor
a templom előtt tartjuk az ünnepi
megemlékezést.

Légvár, kézműves foglalkozások, sportos játékok,
sokféle meglepetés vár rátok!
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Május 20-án a Faluházban
17.30-tól Gyerektánc
(népi játék, népi tánc),
20 órától Táncház
felnőtteknek.
Belépőjegy: Gyerektánc – 500 Ft/fő, Felnőtt: 1500 Ft/fő.

2017.április 30. vasárnap 10.00
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy
Táv 11 km, menetidő 4 óra

Bakonybéli Gyülekezetének
májusi alkalmai:
13-án és 27-én 16 órakor
a Közösségi Házban.

2017. május 21. vasárnap 10.00
Száraz-Gerence –Lipka-út - -Kőris-hegy - Márvány-völgy Nagy- Mély-völgy - Nagy-Som-hegy oldala (Borzavári út) Meszes-kerti-árok
Táv 15 km, menetidő 5,5 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

4

Fő utca 3.

Fő utca 15.

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

Május 1-jétől
minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között tart
nyitva.
tel: 30-468-8938
bakonybelitajhaz@gmail.com

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

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 szakügyintéző (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 15.00 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)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: 2017. május 25.

