A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója

Január 1-jétől az önkormányzat és a közös hivatal áttért a
központi, úgynevezett ASP rendszerre, ami hivatalok ügyvitelét
érinti. Ehhez új, korszerűbb informatikai eszközökre volt
szükség, amelyek beszerzése, beüzemelése és a munkamenetre
való átállás ebben a hónapban megtörtént. A lakossági
ügyintézést a váltás nem érinti.
A kötelező minimálbéremelés az önkormányzatot is érinti,
ami plusz költséget ró a költségvetésre.
Az óvodai bérlakásban át kellett húzni az elöregedett
villanyvezetékeket, és új szerelvényeket kellett beépítenünk.
Január 19-én, a nyugdíjas klub hívott meg évnyitó
találkozóra. A jó hangulatú beszélgetésen értékeltük az előző
évet, beszélgettünk a várható feladatokról és tervekről.
Január 23-án rendkívüli testületi ülésen vitattuk meg a Zirci
Járás területét érintő, központi háziorvosi ügyeletben javasolt
változásokat. A testület egyöntetűen úgy foglalt állást, hogy
Bakonybél nem járul hozzá a jelenleginél korlátozottabb,
csökkentett színvonalú szolgáltatás bevezetéséhez.
Fontosnak tartjuk, hogy a hosszantartó, rendkívüli hideget
településünk minden lakója biztonságban vészelje át. A mezőőr
és a falugondnok folyamatosan ellenőrzi a legrászorultabbakat,
hogy van-e elég tüzelőjük. Kérjük a lakosságot, figyeljen a
szomszédjára, gondoskodjon a háziállatokról, és ha valahol
problémát érzékel, értesítse az önkormányzatot.
Készülünk a február 18-ra tervezett falusi disznóvágásra,
amelyre minden lakost szeretettel várunk.
Márkus Zoltán polgármester

A 2015-ös év óvatos gazdálkodásának tapasztalatait
leszűrve 2016-ban bátrabban nyúltunk a költségvetés adta
lehetőségekhez. A takarékosság elvét megtartva kisebbnagyobb fejlesztésekre is sort tudtunk keríteni.
Ezek közül kiemelkedik a bakonybéli temető rendezése. A
kerítéssel való körbevételt rendelet írta elő, amelynek meg
kellett felelnünk. A földmérés, telekkijelölés után nagyarányú
tereprendezésre került sor. Kivágtunk néhány elöregedett vagy
veszélyes fát, kiirtottuk a bozótot majd megépítettük a kerítést.
A tavaszra az új, esztétikus kapu is elkészült. Úgy gondoljuk,
méltó környezetet tudtunk biztosítani elődeink, elhunyt
szeretteink tiszteletéhez.
A falukép meghatározó épülete lett az új központi
buszmegálló. Az életveszélyes régi várót elbontottuk, alapjait
megerősítve emeltük helyére a Verla József által tervezett,
jellegzetes bakonyi házat idéző épületet, amely a falubeliek és
a vendégek elismerését is kivívta. Ezzel egy időben itt és a
Jókai utcai várónál is kiépítettük a felszálló peronokat,
kényelmessé és biztonságossá téve a közlekedést. Szélfogóval
toldottuk meg a Pápai utca buszmegállót is, aminek végső
kialakítása idén tavasszal megtörténik . Mindkét váróba új
padok készültek.
Ezeket a beruházásokat a HungaroControl Zrt. települési
pályázatán elnyert, és saját forrással kipótolt 2015-2016. évi
támogatás tette lehetővé. A „buszváró projektet” a somhegyivel
folytatjuk.
Két utcát, a Páskom és a József Attila utcát láttuk el szilárd
burkolattal. Régóta húzódó gond volt az ott lakók biztonságos
közlekedése. Erre nem volt pályázati kiírás, ezért egy
önkormányzati tulajdonú terület értékesítéséből származó
bevételt fordítottunk erre a beruházásra, amit saját
költségvetésből egészítettünk ki. A munkálatok megkezdése
előtt a József Attila utcai házakhoz csatlakozó elöregedett
vízvezetékeket és tolózárakat is kicseréltettük. Ugyanekkor a
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belterületi utak kátyúzását és a fő útvonalak menti járdák
egyenetlenségeit is kijavíttattuk.
Nem terveztük 2016-ra, de az élet kényszerített rá minket,
hogy a Száraz-Gerence és a Gerence-patak medrét
szabályozzuk. A júliusi esőzés után kialakult villámár a
belterületi ingatlanokat veszélyeztette. A problémát csak a
meder kiszélesítésével lehetett hosszú távon megoldani. Teljes
egészében önkormányzati költségen végeztettük el a munkát,
amit lehetett, saját munkaerővel. A Cseralja utcában egy hidat
is ki kellett szélesítenünk. Közben telekhatár gondok is
felmerültek, amiket a tulajdonosokkal rendeznünk kellett. Úgy
gondoljuk, végre megnyugtatóan tudtuk lezárni ezt a régóta
esedékes gondot.
Kisebb beruházásokra is futotta a költségvetésből. A
szennyvíztisztító
telepen
egy
meghibásodott
frekvenciaszabályozót kellett kicserélnünk, jelentős költséggel.
A régi önkormányzati kisbusz értékesítéséből vehettünk egy
használt, platós kisteherautót, ami a mindennapi karbantartási
munkákat könnyíti meg a településen. Év végén, a
hóeltakarítás nehézségeire gondolva egy szintén használt, de
jó állapotban lévő nagy traktort vásároltunk, amit felszereltünk a
szükséges kiegészítőkkel, és a januári hóesésben már
bizonyítani is tudott. A tűzifa feldolgozás megkönnyítésére
pedig egy hasítógépet vettünk. Az óvodai nevelés körülményein
is tudtunk javítani, új gyerekágyakat, új wc ülőkéket, fűnyírót,
fűkaszát tudtunk venni, van elegendő tüzelő. Felújítottuk a
folyosókat, kifestették a tornaterem falát, új, energiatakarékos
led lámpatesteket szereltek fel. Ezek költségeihez alapul
szolgált a jótékonysági bál – és más egyéb óvodai
kezdeményezés bevétele. Szülői hozzájárulásból pedig
sószoba került kialakításra. Szerencsére nő a gyereklétszám,
így az állami finanszírozás is jónak mondható.
Az általános iskola már nem tartozik az önkormányzat
hatáskörébe, lehetőségeink szerint erkölcsileg és anyagilag is
támogatjuk az iskola vezetését és a nevelőtestület munkáját. A
testület döntése alapján magunkra vállaltuk a szakköri
foglalkozások költségét.
Szintén nem önkormányzati ügy, de településünk életére
nagy hatással van az új tűzoltóautó, amit az önkéntes tűzoltó
egyesület térítésmentesen kapott Helga Weiser asszony
közvetítésével az AIRBUS GmbH. manchingeni cégétől.
Ebben az évben a szociális keretünk lehetővé tette, hogy
jelentős juttatásokkal támogathattuk a lakosságot. Emelni
tudtuk a temetési segély, a tanévkezdési, a házasságkötési
támogatások összegét, megdupláztuk a „babapénzt”, az állami
tűzifa támogatáson (51 m3) felül önerőből is vásároltuk 30 m3
tüzelőt a rászorultaknak.
Elismerve nagyon fontos tevékenységüket, támogatni tudtuk
a civil szervezetek és a nyugdíjas klub munkáját, valamint a
zirci
önkéntes
tűzoltók
fecskenős
gépjárműjének
megvásárlását. Anyagilag is segítettük a virágosítók látványos
munkáját, a virágvásárlást, a magnólia-liget megvalósulását.
Az önkormányzat is bekacsolódott a helyi rendezvények
szervezésébe, a Falunap és az Idősek Napja mellett a
népszerűvé váló disznóvágás, az Énekmondók Emlékezete, az
1Úton program, a Jövő Fája ültetés gazdagítja a település
programkínálatát. Emellett lehetőségeink szerint segítjük a
Guzmics Egyesület által szervezett falubeli eseményeket.
Valamennyien érzékelik, hogy a település közterületei
rendezettek, tiszták, javult a faluról alkotott összkép. Ebben
fontos szerepet játszik a virágosítók áldásos tevékenysége
mellett a közfoglalkoztatottak munkája.
Szükséges és megnyugtató döntés volt a mezőőri szolgálat
bevezetése. Fegyelmezettebb lett az állattartás, segíteni tudjuk
a gazdákat a problémák megoldásában.
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az első oldalról)

Szükséges és megnyugtató döntés volt a mezőőri szolgálat
bevezetése. Fegyelmezettebb lett az állattartás, segíteni tudjuk
a gazdákat a problémák megoldásában.
Szólnunk kell még az önkéntesek munkájáról. Köszönjük a
magánszemélyeknek,
hogy
segítenek
programjaink,
elképzeléseink megvalósításában. Most is külön kiemeljük a
nyugdíjas
klub
és
a faluszépítők
áldozatvállalását.
Beruházásainkhoz számos helyi vállalkozó csatlakozott,
támogatásuk nélkül sokkal nagyobbak lettek volna a kiadások.
A Bakonybéli Erdészet, a Szent Mauríciusz Monostor
együttműködő partnersége nagyon fontos a településnek.
Köszönjük.
Végül még egy nagyon fontos ügy megnyugtató lezárásáról
kell szólnunk: megszületett az új, használható, színvonalas
https://bakonybel.hu honlap az UiWeb.hu (utirany.hu) stábjának
köszönhetően. Reméljük, mind a lakosság, mind a látogatók
megelégedéssel fogják használni.
Beszéljenek a számok. A 2016-os évet úgy kezdtük, hogy
ez a pályázatok éve lesz. Sajnos több beadott pályázatunk nem
kapott támogatást, több pályázat esetében még nincs döntés,
és vannak olyan pályázatok is, amelyek kiírását előkészített
anyaggal várjuk. Gyakorlatilag egyetlen pályázaton nyertünk, a
könyvtár berendezésének megújítására, amelyet Palotás Dóra
segítségével készítettünk elő.
Előjáróban el kell mondanunk, hogy a pénzügyi mérleg még
nem lezárt, itt és most csak a nagyságrendileg nagyobb
tételeket jelenítjük meg, és kerekített összegekkel.
2015. január 1-jén az önkormányzat saját gazdálkodási
keretének nyitókészlete 22 millió forint volt, 2016. január 1-jén
49 millió Ft, 2017. január 1-jén 46 millió Ft.
Jelentősebb bevételeink 2016-ban:
rendkívüli települési támogatás 5 millió Ft; HungaroControl
pályázat: 2 millió Ft, földterület értékesítés: 5,5 millió Ft, régi
kisbusz eladása: 2,6 millió Ft, könyvtáros pályázat: 1 millió Ft,
mezőőri szolgálat kiépítéséhez kapott támogatás: 1 millió Ft, az
ASP rendszerre történő átálláshoz kapott támogatás: 6 millió
Ft).
Adóbevételek: (idegenforgalmi adó: 7,4 millió Ft; iparűzési: 19,7
millió Ft; gépjármű: 3,4 millió Ft; építményadó: 4,2 millió Ft).
Nagyobb volumenű kiadások:
temető: 6,9 millió Ft; központi buszmegálló: 2,5 millió Ft;
Páskom és József Attila utcák: 10,4 millió Ft; kátyúzás és
járdajavítás: 6,4 millió Ft; patakmeder szélesítése + Cseralja
utcai hídszélesítés: 1,7 millió Ft; kisteherautó vásárlás: 2,6
millió Ft, traktor vásárlás: 4,6 millió Ft; ASP rendszerhez
számítástechnikai eszközök: 3 millió Ft.

Az ünnepek utáni hideg, de hó nélküli időt kihasználva év
eleji szemétfelmérést tartottunk a falu közvetlen
határában, a kedvelt turista helyeken-útvonalakon, a
Bakonybél-Somhegy összekötő útszakaszon, valamint a
régi szeméttelep környékén. Látszott, hogy az ünnepek
alatt is sok turista, vendég fordult meg a faluban és a
határban,mert a kihelyezett kukák is tele voltak, valamint
jócskán akadt elszórt szemét. Szemétgyűjtési akciónkat
példaértékű munkával segítette Horákné, Ili néni, akivel
az érintett területeken 9 db,160 literes zsákot töltöttünk
meg. A szemétgyűjtési akciónkhoz Pék Béla faiparos
szerszámozott fel minket szemétgyűjtő szúróbotokkal,
amelyekkel
gyorsabb
és
testkímélőbb
lett
a
hulladékgyűjtés.
Ettől az évtől minden hónapban szervezünk
szemétgyűjtési akciót. Főleg főszezonban szükséges a havi
szintű tisztogatás, akár többször is, mivel a több ezer
látogató Bakonybél kül- és belterületén rengeteg szemetet
hagy maga után.
Kiemelten fogjuk figyelni a faluból a külterületre
kiszállított szemetet, törmelékeket, zöld hulladékot, mivel
ezek az esetek sajnos, gyakoriak a határban. Ez mind a
hulladékgazdálkodási rend megsértését jelentik.
Érthetetlen számunkra, hogy a fel nem használt disznó
belsőségeket és egyéb maradékait miért kell más
magánterületén, lezárt zsákba kidobni?! Ahol disznót
vágnak, ott van trágyadomb is! Vagy még sem?! Tovább is
fokozhatom: találtunk túraútvonal és közút mellett is
lezárt zsákban kidobott, elpusztult háziállatokat is. A
hasonló eseteket jelentenünk kell, és hatósági intézkedést
vonnak maguk után.
Ebben a hideg időben is akadt tennivalónk a határban. Az
erős fagy és az utóbbi időszakban tartott társasvadászatok
miatt a vadásztatott területek menti legelőkön, szántókon
is ellenőriztük a bekerített legelők villanypásztorait,
figyeltük a kerítésben keletkezett károkat, a farádőléseket
és a meghibásodásokat. Észrevételeinket azonnal jeleztük
az érintetteknek.
Károlyi Zoltán mezőőr

Köszönjük
a
lakosságnak
megértő
támogatásukat,
észrevételeiket,
javaslataikat.
Felvetéseiket,
jelzéseiket
továbbra is várjuk a képviselő-testület nyilvános ülésein.
Márkus Zoltán polgármester

Január 5-én búcsúztatta Bakonybél
legidősebb lakóját a falu. Anti bácsit
nemrég
köszöntöttük
95.
születésnapján. Jó egészségben, jó
kedvben és anekdotákkal telve várt
minket. Ő volt, aki lakodalmakon,
bálokon, összejöveteleken muzsikált,
főképp
dobolt,
de
kitűnően
szájharmónikázott és remek hangja
volt. Egész életében a faiparban
dolgozott, néhány ujját is áldozta a
fűrészgépnek, de kedélye sosem szenvedett csorbát. Az utóbbi
időben már nem járt a faluban, de jó kedélyét, mesélő kedvét,
mosolygós arcát nem felejti a közösség.

2.

Bakonybél Önkormányzata tisztelettel meghívja
a Bakonybél területén földtulajdonnal
rendelkezőket, a földhasználókat, bérlőket és
minden érdeklődő lakost

a bakonybéli Faluházba (Pápai u. 7.).
Téma:
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Év vége felé, az új év kezdetén az emberek gyakran készítenek valamiféle leltárt, számadást arról, hogy milyen évet is
zárnak, hagynak maguk mögött. Most én is ezt teszem. Ha a 2016/17-es tanév első félévét kellene két szóval jellemezni, akkor
azt mondanám, hogy jó és mozgalmas. Jó, mert a kezdeti nehézségek után sok jó dolog történt velünk, jó irányba indultak el a
dolgok.
Munkatársaimmal egyetértettünk abban, hogy az egyik legfontosabb
dolog egy iskola életében a fegyelem, mert eredményes munka csak
rendezett körülmények között végezhető. Nagy figyelmet fordítottunk az
iskolai fegyelem megteremtésére úgy, hogy a szabályok megalkotásába a
gyerekeket is bevontuk. Törekedtünk arra, hogy segítségükkel a
konfliktusokat megelőzzük, vagy a már kialakultakat azonnal kezeljük. Azt
tapasztaljuk, hogy következetes munkánk eredményeképpen tanulóink
sokkal nyugodtabbak, fegyelmezettebbek, mint év elején.
Igyekeztünk
számukra
változatos
programokat
biztosítani:
színházlátogatást szerveztünk a veszprémi Petőfi Színházba, majd
korcsolyázni vittük őket a zirci jégpályára, - amit nagyon élveztek, és azok,
akik ott voltak, meg is tanultak korcsolyázni-. Februárban szeretnénk
elvinni tanulóinkat az eplényi SÍARÉNÁBA, hogy kipróbálhassák a sízést
is. Szerencsére Dobos Mónika tanító nénink szakképzett síoktató, aki
segíteni tud ebben.
Az elmúlt félévben nagyon sok rendezvényen vettünk részt. Műsort készítettünk pl. az Idősek napjára, Márton napra, a
Mindenki karácsonyára, de szerepeltünk a Borostyán Nyugdíjas Klub egyik összejövetelén is. Nagy sikere volt a Márton napi
lampionkészítésnek,- ahol tanulóink az óvodásokkal együtt barkácsoltak-, vagy a karácsony előtti mézeskalácssütésnek, és a
kézműves napnak. (Úgy érzem, hogy sikerült bekapcsolódnunk a falu „vérkeringésébe”, kicsit felpezsdítettük azt.) Jó a
kapcsolatunk az óvodával, tervezzük, hogy több közös programunk is lesz. A nyugdíjas klubbal is jó kapcsolatot ápolunk, már több
rendezvényünkbe is bekapcsolódtak, szeretettel várjuk őket máskor is.
Iskolánk épülete régi, sok minden elavult, elhasználódott, ezért a tanév elején sok fejtörést okozott az, hogy a
legszükségesebb javításokat milyen forrásból végezzük el. Szerencsére október elején fenntartónktól, a KLIK-től érkezett
segítség.(Köszönet érte!!) Kezdetben kaptunk egy kisebb összeget a legégetőbb karbantartási munkák elvégzéséhez, később
pedig néhány felújítás megvalósításához érkezett támogatás. Ezekből a pénzekből sikerült a fiú WC-ben a vízvezeték és
lefolyórendszer cseréjét s a járólapozást elvégezni. Hamarosan sor kerül a piszuár szerelvények és a WC tartályok cseréjére, a
szükséges anyagokat már beszereztük. Lehetőségünk lett az egyik bejárati ajtó helyett újat vásárolni, s ha minden jól megy, még
januárban beépítik. Az egyik osztályteremben a neonok helyett ledes armatúrákat szereltünk fel. A másik tanterem világításának
korszerűsítésében iskolai alapítványunk segített azzal, hogy megvásárolta oda az armatúrákat. Nagyon örülünk, mert így ezekben
a termekben energiatakarékos, csendes és jobb lesz a világítás, amely a szemet sem rongálja.
A napokban kaptunk testnevelés órákhoz sportszereket: 3 zsámolyt, egy tornaszőnyeget, gumilabdákat, focit, ugróköteleket a
fenntartónktól. A gyerekek nagyon örültek ezeknek az eszközöknek. A tanév elején nagy szomorúsággal töltött el, hogy a délutáni
tanodában nem volt játék. Igaz, hogy a gyerekeknek a magas óraszámok miatt kevés ideje van játszani, no de egy iskola, játék
nélkül?!! Szerencsére októberben a papírgyűjtés bevételéből tudtunk venni néhányat.
Karácsony előtt nagy meglepetésben volt részünk, mert a Szent Mauríciusz Alapítványtól is kapott iskolánk támogatást
eszközökre és játékokra. Nagyon örültünk ennek a segítségnek, mert karácsonyra tudtunk játékot vásárolni a gyerekeknek, és
lehetőségünk lett egy multifunkciós készüléket is beszerezni, amely nyomtat, szkennel és másol. Nagy segítséget jelent ez a gép
az iskolai munkában.
Advent idején, a gyerekek naponta kaptak valami kis meglepetést a Szülői Munkaközösségtől és a tanító néniktől. Hol egy
mesét, színezőt, újságot, vagy valami apró kis ajándékot. Karácsonykor a feldíszített fa és az alatta sorakozó játékok (Lego,
fémépítő, társas játékok, labdák) ámulatba ejtették a gyerekeket. Azt vettük észre, hogy egyre közelebb húzódtak a fához, szinte
már a fa alatt, a játékok közt ültek. Jó volt látni az örömtől sugárzó arcokat.
Januárban a mosdókban bevezettük a papírtörlő használatát, mivel higiénikusabb, mint a törölköző. Az iskolai alapítványunk
vásárolt 3 db szemetes edényt az elhasznált törlők gyűjtésére.
Úgy érzem, hogy a tanév elejétől sok dolog történt, amitől jobb,
komfortosabb lett az iskolai élet. Azonban egyedül, segítők nélkül ez
nem sikerült volna. Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki
valamilyen módon segített, támogatott bennünket. Köszönöm az
Önkormányzatunknak a szakkörök működéséhez nyújtott anyagi
támogatást, a polgármestereknek, hogy bizalommal fordulhatunk
hozzájuk, mert mindig készek a gyerekek érdekében tenni.
Köszönetet mondok a Szent Mauriciusz Alapítványnak a pénzbeli
támogatásért, az Iskolai Alapítványunknak, hogy a pénzbeli
támogatáson túl mindig mellettünk áll a napi problémák
megoldásában is. A szülőknek és a Szülői Munkaközösségnek azt
köszönöm, hogy mindig meglátják, hogy hol, mikor, mit kell segíteni
és akkor ott vannak. Végül köszönöm a kollégáim áldozatos
munkáját, s azt, hogy időt, energiát nem sajnálva dolgoznak a faluért
és iskoláért. Köszönöm azt a segítő, támogató légkört, amelyben jól
lehet dolgozni.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
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VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 2017/I. KÖRLEVELE A TERÜLETI APÁTSÁG
HÍVEINEK ÉSPAPJAINAK
Kedves Testvérek!
A karácsonyi idő elmúltával még mindig Karácsony és Vízkereszt Ünnepe emlékezetében élünk, hiszen
a hívő ember naponta keresi a Betlehemben megszületett és kinyilatkoztatott Istent. Ferenc pápánk a
Vízkeresztkor mondott homíliájában a napkeleti bölcsek példájára mutatva tanít bennünket, miként
készüljünk az üdvösség új esztendejére. Az egyházatyák szellemében értelmezi a bölcsek magatartását: „a
bölcsek nem azért indultak útnak, mert meglátták a csillagot, hanem azért látták meg a csillagot, mert útnak
indultak (vö. Aranyszájú Szent János). Szívük nyitott volt az égboltra, és meg tudták látni, amit az ég
mutatott, mert bennünk élt a vágy, mely sarkallta őket: nyitottak voltak az újdonságra.”
A mai kornak ugyanúgy szüksége van Istenre, mint a kétezer évvel ezelőttinek, de az emberek nem
találják a válaszokat a kérdéseikre. Ezek a kérdések viszont megkerülhetetlenek. A mai világban is van jó
föld, ami jó termést hozhat. Kérem Testvéreimet, hogy mind a liturgikus, mind a személyes imádság
elmélyítésének szorgalmazásával készüljünk mindannyian, lelkipásztorok és hívek az újesztendő
közösségi eseményeire. A bölcsek a hívő ember alakját rajzolják meg, annak az embernek az alakját, aki
Isten után sóvárog, akit nosztalgia tölt el, akinek hiányzik az otthona, a mennyei haza. Az összes embert
tükrözik, akik nem hagyták életük folyamán, hogy érzéketlenné váljon a szívük.
Az Isten utáni szent sóvárgás azért jön létre a hívő ember szívében, mert tudja, hogy az evangélium
nem a múlthoz, hanem a jelenhez tartozó esemény. Ez a sóvárgás az, ami ébren tartja a hívő közösség
reményét, amely hétről hétre így fohászkodik: „Jöjj el, Úr Jézus!”
A bölcsek sóvárgást éreztek… „Hozzászoktak koruk Heródeseihez, megszokták őket, és beléjük fáradtak.
De Betlehemben ott volt az új ígérete, az ingyenesség ígérete. Ott valami új dolog volt kezdődőben. A
bölcsek tudtak imádni, mert volt bátorságuk haladni és leborulni a kicsi előtt, leborulni a szegény előtt,
leborulni a védtelen előtt, leborulni a szokatlan és ismeretlen betlehemi gyermek előtt, és ott felismerték
Isten dicsőségét.” (Ferenc pápa)

2016. december 30. Családok kirándulása,
gyermekek és játékaik megáldása
December 30–án kora délután indult útnak az
a kb. 20-25 fős vidám csapat: gyermekek, fiatal
szülők és néhány javakorabeli nő és férfi, akik
vállalkoztak a hagyományos Szent Család napi
kirándulásra. A 3 órás séta után a monostorban forró
tea és sütemény mellett folytatódott az együttlét. A
17.00-kor kezdődő szentmise végén pedig
megáldottuk a gyermekeket és játékaikat
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A Monostor millenniumi felújításának támogatása
Örömmel tájékoztatunk minden bakonybéli lakost arról a 2016. év utolsó napjaiban hozott
döntésről, mely szerint Magyarország Kormánya a Pannonhalmi Területi Apátságnak jelentős anyagi
támogatást nyújt néhány fejlesztési céljához. A Monostor és a Plébánia az egyházi közigazgatásban mint egyházmegyéhez - a Pannonhalmi Területi Apátsághoz tartoznak, ezért e támogatások közé
sorolták a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor Millenniumi Felújítása címen beadott
pályázatunkat is.
A támogatást elnyert projekt magában foglalja: az egyházközség és a monostor templomának teljes
felújítását, turisztikai vonzerőt növelő egységek fejlesztését (mint az ajándékbolt, kiállító terem, turista
fogadó tér), a romos Kaszinó helyén az egyházközség közösségi házának felépítését, valamint
megújuló energiaközpont létrehozását is. Ezek a fejlesztések szépítik falunkat és emelik vonzerejét.

Január 19. Az Egyházközségi Képviselő-testület ülése
Napirend:
1) Beszámoló a Millenniumi pályázat eredményéről, a tervezett változtatáshoz az egyházközség képviselőinek
hozzájárulása
2) Az Egyházközség 2016-os zárszámadásának és 2017. évi költségvetésének áttekintése és elfogadása
3) Rövid beszámoló a Karitasz eddigi munkájáról és terveiről
4) Beszámoló a Guzmics ház lakásainak felújításáról és azok megtekintése
5) Az egyházközség téli és tavaszi programjainak rögzítése

Döntések:



A Képviselőtestület jóváhagyólag elfogadta a plébános beszámolóját a pályázat eredményéről, és teljes
egyetértéssel támogatja, hogy az egyházközség Közösségi Háza zarándokszállás nélkül épüljön meg.
A Képviselőtestület ellenszavazat nélkül elfogadta az egyházközség 2016.évi zárszámadását és a 2017. évi
költségvetését.

Január 21. Ökumenikus Istentisztelet templomunkban
Január 15-22. között ünnepeltük világszerte a keresztények egységének szentelt imahetet. Különös
jelentősége idén az imahétnek, hogy 2017-ben emlékezünk a Reformáció kezdetének 500.évfordulójára.
A reformáció az Egyház megújulását kívánta, sajnálatos, hogy egyházszakadáshoz vezetett. Az
egyházszakadás sebét különösen az egy családban élő, különböző felekezetű testvéreink élik át. Például,
amikor együtt mennek vasárnap a templomba, de a protestáns fél nem áldozhat a mi szentmisénken, a
katolikus fél pedig nem vehet Úrvacsorát az ő istentiszteletükön. Az ökumenikus imahét célja éppen a
szétszakadt egyház egységének helyreállítása a Szentlélek segítségül hívása által.
Szombaton délután 5 órakor ökumenikus vesperás keretében imádkoztunk a Jézus akarata
szerinti egységért. Vecsey Katalin, zirci református lelkész hirdetett igét, a 2.Kor5,14-20 alapján szólt arról:
„Krisztus szeretete szorongat: béküljünk meg az Istennel” Ez az Istennel való kiengesztelődés vezet el
bennünket az egymással történő megbékélésre is.
Az istentiszteleten részt vett a Krisztus Szeretete Egyház bakonybéli közössége is. Saját énekükkel
gazdagították imádságunkat. Sajnos egyházközségünkből csak szerény létszámban voltak jelen a
testvérek. Az istentisztelet után forralt bor, forró tea és pogácsa mellett a Monostorban folytattuk a testvéri
beszélgetést bakonybéliek, zirciek, és a Krisztus Szeretete Egyház tagjai.

Február 2.
Február 5.
Február 19.
Február 25.
Március 1.

Megszentelt Élet Napja 17.00 Ünnepi liturgia
15.00 Játszóház, 16.00 Gyerekmise
15.00 Játszóház, 16.00 Gyerekmise
Egyházközségi farsang: szervezők: Fülöp Teréz, Stenger Éva
HAMVAZÓSZERDA: böjtkezdő liturgia
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A tavalyi év legfontosabb eseménye könyvtárunkban, hogy pályázat segítségével lecserélhettük a
felnőtteknek szóló szép- és szakirodalom polcait. Az új bútorzattal és elrendezéssel barátságosabb,
korszerűbb könyvtári tér jött létre.
2016-ban állományunk 195 db könyvvel gyarapodott. Ezeket részben a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer (KSZR) keretében a könyvtárunkat ellátó veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár szerezte be
számunkra, részben pedig saját beszerzésből illetve támogatóinktól származnak. Elsődleges gyarapítási
célként idén is szeretném folytatni az ifjúsági könyvállományunk bővítését és frissítését, de emellett
természetesen a kortárs szépirodalmi állományunk is folytatja a gyarapodást. Kölcsönözhető folyóirataink
2017. első félévében a Nők Lapja Konyha, a Csodaceruza, az Ötlet Mozaik, a Praktika és a Rubicon, ezek
mellett olvasóinktól rendszeresen megkapjuk a Nők Lapja, a HVG és a Heti Válasz minden lapszámát is. A
könyvekkel kapcsolatos információ elérhető internetes elektronikus katalógusban a megyei könyvtár
weboldalán keresztül a főmenü KSZR menüpontjára kattintva. A katalógushasználatot örömmel
megmutatom minden érdeklődőnek a könyvtárban. Könyvtárközi kölcsönzéssel, néhány napos várakozási idővel olvasóink olyan
könyveket is kézhez kaphatnak, amelyek helyben nem elérhetőek. A szolgáltatás a megyei könyvtár és a bakonybéli könyvtár között
ingyenes. 2016-ban csaknem 200 könyvet kértek az olvasók ezen az úton.
Az állományból kikerült vagy olvasóinktól kapott, de állományba nem vehető könyvekből szabadon lehet válogatni, ezek a könyvek
elvihetők. Cserébe néhány száz forintos adományt elfogadunk. A tavaly befolyt adományokat könyvek vásárlására fordítottam.
A könyvtár jelenleg technikai okból zárva tart, az első nyitva tartási nap várhatóan február 8-án, szerdán lesz.
Minden olvasót szeretettel vár:
Palotás Dóra, könyvtáros
Januári évnyitó összejövetelünkre Márkus Zoltán polgármestert hívtuk el, aki
beszámolt az elmúlt év változásairól, eredményeiről, az idei tervekről. Külön
köszönte azt a sok segítséget, amit a faluközösség életében tagjaink vállaltak és a
rendezvények lebonyolításához nyújtottak.
Külön szólt a 2018-as, millenniumi év előkészítésével kapcsolatos feladatokról.
Tagjaink hozzászólásukban véleményt mondtak az egyes beruházásokról,
kiemelve a temető, a buszmegállók felújítását, a Száraz-Gerence meder
kiszélesítésének jelentőségét. Pozitív értékelést kapott az új honlap is, ami jól
használható, de folyamatosan kell friss tartalommal feltölteni.
Következő összejövetelünkön, január 26-án a Bakony Hotel által szervezett
Bereményi Filmklub filmvetítésén vettünk részt
Februárban az óvoda Maci kiállítását készülünk megtekinteni, és vállaltuk, hogy
február 18-án, a 3. bakonybéli falusi disznóvágáson saját készítésű süteményekkel
segítjük a program sikerét.
Váliczkóné Kaviczki Éva

A téli időszakban megkezdtük az Ugod-Odvaskő és Bakonybél települését összekötő kék kereszt turista útvonal mentén az
egészségügyi fakitermeléseket, melyet a turista útvonal kezdetén s végén figyelmeztető táblával jeleztünk a turistáknak. A
balesetveszély elkerülése érdekében a termelés időszakára a turistaút egyes szakaszait lezártuk.
A fakitermelés oka az volt, hogy a turistaút mentén található pusztulófélben lévő kőris
egyedek veszélyeztették az arra járók biztonságát.
Pár mondatban a felmerült betegségről:
A magas kőris (Fraxinus excelsior) pusztulását eredendően egy Chalara fraxinea nevű
gombafaj okozza. A gomba a kőris hajtásainak pusztulását idézi elő, ettől a faegyed
egészségi állapota összességében leromlik és egyéb más kórokozók, fakárosítók (pl. szú
bogarak) számára is táptalajt biztosít. Az akár 4-5 évig is eltartó legyengülési folyamat
a faegyed halálához vezet.
A betegséget először az 1990-es években Észak-Európában (Baltikum, ÉszakNémetország) észlelték, hazánkba a 2000-es évek derekán érkezett meg. Eleinte csak a
fiatal egyedek kórtünetei voltak szembetűnőek, azonban napjainkban már a magas
kőris mindenféle korosztályában okoz pusztulást.
A pusztulás szembetűnő jelei a következők:
évről-évre látványosabb a lombozat kiritkulása, majd egyre több száraz ág jelenik meg
a fakoronában, a pusztulás utolsó éveiben a faegyed kérge leválik, látványosabbak a
kéreg alatt a fatestbe fúródó szújáratok, ennek következménye a fa teljes pusztulása. A
betegséget művi beavatkozással nem lehet gyógyítani, a pusztulás folyamata nem
visszafordítható, a rezisztens faegyedeket idővel a természet szelektálja.
A fakoronából lehulló száraz ágak balesetveszélyessége miatt vélhetően a
jövőben további egészségügyi fakitermelési beavatkozásokra lesz szükség.
Január közepén véget értek a fakitermelési munkák, megkezdtük a turistaút mentén a
letermelt faanyag koronarészeinek összegyűjtését, összerakását.
A turistaút szakasza már járható, használható. Azonban felhívjuk az arra járók figyelmét, hogy körültekintően
haladjanak végig az említett szakaszon!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészet
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2015 adventje idején a szülői munkaközösség jótékonysági
vásárt szervezett, az adományokból befolyt összeg 158 700 Ft
volt. A 2016-os iskolai farsangi mulatság megszervezésében és
lebonyolításában is sok feladatot vállaltak, aktivitásuknak
köszönhetően 36 050 Ft adomány került befizetésre az
alapítvány számlájára.
2016 tavaszán a Quantum Oktatási és Tanácsadó Kft.
megajándékozott bennünket, rajtunk keresztül az iskolát nyolc
db használt számítógéppel, s a hozzájuk tartozó monitorokkal.
Májusban
hulladékgyűjtést
szerveztünk
szülői
és
önkormányzati segítséggel, ezzel közös erőfeszítéssel 66 930 Fttal gyarapítottuk az alapítvány vagyonát.
A személyi jövedelemadó felajánlásából 99 523 Ft érkezett
támogatóinktól. Köszönet érte!
Magánszemélytől és vállalkozótól 20 000 Ft támogatást
kaptunk.
A szülők 2016. adventjén is jótékonysági vásárt szerveztek,
“Bakonybél Anno” naptárt készíttettek, amelynek részben az
alapítvány vállalta a költségét. Szervező, támogató
munkájuknak köszönhetően további 182 210 Ft bevételhez
jutottunk.
Támogatások:
Az iskola tanulóit hagyományosan támogatjuk azzal, hogy az
egyik színházlátogatás útiköltségét térítjük, ez 31 750 Ft volt.
2016-ban
is
segítettük
az
iskola
rendezvényeit.
Támogatásunkkal az iskola diákjai virággal lephették meg az
édesanyákat, nagymamákat. A kérelemmel hozzánk forduló
tanulók korcsolyázási költségét fizettük.
Az iskola tantestülete a fertőzések elkerülése érdekében
higiénikusabb mosdóhasználatra kívánja a tanulókat szoktatni,
bevezették a papírtörlők használatát, ezek tárolására pedálos
szemeteseket vásároltunk
2016 őszétől szakkörök működnek az iskolában (Furulya és
dalos játék, játékos képességfejlesztés, kézműves). Vállaljuk
ezek támogatását, amihez Bakonybél Önkormányzatától is
segítséget kértünk. A tanév egészére 325 000 Ft hozzájárulást
kaptunk,
felhasználása
folyamatban
van.
Furulyákat
vásároltunk, kölcsönzési lehetőséget biztosítunk a tanulóknak.
A hulladékgyűjtés bevételét már két éven át tartalékoltuk arra,
hogy az osztálytermek elavult világító berendezéseit
korszerűbbre cseréljük. December és január folyamán, korszerű
ledes világítótestekre cseréltük az egyik tanterem fénycsöveit,
89 910 Ft értékben.
Az év során legfőbb támogatóink a szülők, legfőképp a szülői
munkaközösség tagjai, valamint Bakonybél Önkormányzata és
alkalmazottai voltak. Köszönet érte!
A kuratórium tagjai munkájukat idén is társadalmi munkában,
költségelszámolás nélkül végezték. A fentieken kívül a
működésre voltak csak kötelező kiadásaink (könyvelés,
bankköltség).
Élünk a lehetőséggel, hogy a Bakonybél Általános
Iskolájáért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik az advent idején rendezett jótékonysági vásár során
munkájukkal, felajánlásukkal, adományukkal hozzájárultak az
alapítvány céljainak megvalósításához. Köszönjük azoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ának rendelkezésekor az
alapítványt jelölték kedvezményezettnek. Támogatásukra a
jövőben is számítunk, hiszen célunk a gyermekek helyben
történő iskoláztatásának megőrzése, támogatása.
Számlaszám: 73900054-10006519; Adószám: 18931233-1-19
Sebestyén Gyuláné alapítványi elnök és
Troják Zsuzsanna alapítványi titkár
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Egyesületünk 2011-ben alakult, kezdetben csak a ritka
sportág megismerését, a közös játékot, a családok közös
együttlétét tűzve ki célul. Magunk sem gondoltuk, hogy
rövid időn belül az amatőr sportversenyek résztvevőivé és
országosan jegyzett csapattá válunk. Ebben az évben 15
versenyzővel, női, férfi és junior kategóriában indultunk
számos megmérettetésen, Bakonybél nevét ismertté téve
az országban és a világban.
Hazai versenyeink 2016-ban: Farsangi Mix kupa, VI.
Magyar Tamburello Országos Bajnokság és az évet záró
V. Magyar Kupa. A Bakony Kupa versenyt – 2016-ban
hatodik alkalommal – egyesületünk rendezi minden
évben Bakonybélben. A versenyeken kívül többször
sikerült közös edzéseket szervezni a magyarországi
egyesületek részvételével.
Nemzetközi
versenyeink:
2016.
február
elején
Olaszországban a XXIII. Európa Kupán Bakonybél
képviselte
hazánkat.
Augusztus
26-28
között
Olaszországban a II. Tamburello Open Világbajnokságon
öt bakonybéli játékos is bekerült a magyar válogatott
csapatába. Október közepén bakonybéli fiataljaink részt
vehettek, szintén Olaszországban, az első Junior Indor
Európa Bajnokságon, lány és fiú kategóriában. Ezen a
versenyen való részvételhez az önkormányzattól anyagi
támogatást kaptunk, amely nagymértékben segítette a
fiataljaink versenyre való kijutását. Ezúton mondunk
köszönetet a képviselő-testületnek.
Évközben bemutatókkal, nyitott edzésekkel gazdagítottuk
a falu rendezvényeit. Kiadásainkat az egyesület tagjai, a
családok fedezik. Sikereink mellett továbbra is mozgás, a
családok összetartása a legfőbb célunk.
Mészáros Antal

Köszönjük, ha adója 1 %-val Ön is egy
bakonybéli szervezetet támogat.

Segítségként:
BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK:
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány: 18931233-1-19
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
18926552-1-19
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:
18929146-1-19
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:
18222322-1-19
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:
18929311-1-19
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület: 18921980-1-19

EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:
0011

A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház kosárfonó,
fazekas és szövő tanfolyamokat hirdet felnőtteknek 2017. február
közepétől, 10 alkalommal, heti egyszer 3 órában, összesen 30
órában. A részvételi díj 21000 Ft, ami tartalmazza az oktatást,
valamint az alapanyag díját. Jelentkezni 2017. február 12-ig lehet.
További információ kérhető a múzeumban 9-16 óra között (Zirc,
Rákóczi tér 10.), a (88)415-422-es telefonszámon vagy a
regulymuzeum@regulymuzeum.hu e-mail címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

7.

A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója

Teljes körű épületbádogozás,

ereszcsatorna-rendszerek, fémlemez
fedések, homlokzatburkolás. Tetőfedés,
palatetők bontás nélküli felújítása
cserepes lemezzel. Csarnokok építése,
fedése, burkolása trapéz lemezzel.
Előtetők, faházak, kerti tárolók, teraszok,
kiülők kivitelezése.

Ingyenes árajánlat-készítés
06-20/8077-319,
macsaiteto@gmail.com

III. évfolyam

2017. 2. szám

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
2017. február 4-5-én lesz az immár hagyományos kétnapos téli bakonyi
vándorlásunk Bakonybél - Száraz-Gerence - Lipka út - Kőris-hegy - Szépalma Porva - Csárda-tető - Fenyőfő útvonalon, másnap Fenyőfő - Szentkereszt - régi
vasút - Huszárokelőpuszta - Hubertlaki-(Gyilkos-)tó - Odvas-kő pihenő - Gerencevölgy – Bakonybél útvonalon. Előjelentkezés szükséges február 1-ig.
2017. február 18. szombat 10.00
Barátok útja – Százhalom - Tekeres-kút - Pörgöl-barlang - Száraz-Gerence
Táv 10 km, menetidő 3,5-4 óra
2017. március 04. vasárnap 10.00
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – régi vasút – Móricháza – Bakony Hotel
Táv 16,8 km, menetidő 5,5-6 óra

2017. február 25-én, szombaton a Faluházban
az egyházi Farsang alkalmával
Gyerektánc (népi játék, népi tánc),
20.00 - Táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 1500 Ft/fő.
Közreműködnek: Szórádi Viktor, Bálint Károly és a Tititá Együttes
2

Legközelebbi patikák:
ZIRC:
Aranyszarvas Gyógyszertár, Kossuth Lajos u. 18.
Tel: (88) 599-022.Nyitva hétfőtől péntekig: 8-18 óra
Szent Hubertus Patika, Kossuth Lajos u. 11.
Tel: (88)583-780, Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-18 óra
PÁPA:
Gránátalma Gyógyszertár, Jókai u. 5-9.
Tel: (89)317-904, nyitva hétfőtől péntekig:
7.30-19 óra,szombaton: 8-12 óra
Karlovitz Gyógyszertár, Fő u. 24-26.
tel:(89)324-748, hétfőtől péntekig: 7-18 óra,
szombaton: 9-12 óra

februári alkalmai:
4-én és 18-án,
15 órától,
a Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Fő u. 3.
Nyitva: szerdán 15-18-ig, szombaton 9-12-ig.
Elérhetőség: 88/461474,30/487-7768, konyvtarbbel@gmail.com
Web: www.konyvtarbakonybel.blogspot.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
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
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra
között az önkormányzat épületében.

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

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
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: 2017. február 23.

Bakonybél Önkormányzata tisztelettel meghívja a
Bakonybél területén földtulajdonnal rendelkezőket, a
földhasználókat, bérlőket és minden
érdeklődő lakost

a bakonybéli Faluházba
(Pápai u. 7.).
Téma:

