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A december az év lezárása és az ünnepre való
készülődés hónapja, amikor a közösségek,
munkatársak is közös ünnepen elevenítik fel az
elmúlt év eseményeit, örömeit. December 7-én
Bakonybél egyik legaktívabb társasága, a
Borostyán nyugdíjas klub hívott meg évzáró
összejövetelére. A jó hangulatú délutánra a
Pikoló vendéglőben került sor, ahová a Mikulás is
megérkezett Mészner Viktor álcájában. Ajándék
gyanánt ötletesen mindenki egy 2017-es
zsebnaptárt kapott tollal, hogy be tudják jegyezni
a soron következő „borostyán napokat”. A
nyugdíjas klub tagjaira egész évben, minden
programunkon aktív segítőként számíthattunk,
fáradságot nem kímélve, jókedvvel működtek
közre.
Köszönjük
nekik,
és
kívánunk
programokban gazdag új esztendőt.
December 8-án tartotta a képviselő-testület az ez
évi közmeghallgatást. Ez egy olyan alkalom,
amikor a lakosság problémákat jelezhet,
kérdezhet, vitatkozhat a települést érintő
kérdésekben. Idén - az előző évihez képest viszonylag kevesen jöttek el.
December közepén tudtuk kiszállítani a szociális
tűzifa-támogatást.
A
képviselő-testület
a
nagyszámú igénylő közül a legrászorultabbak
3
között osztotta el az 51 m tüzelőt. Nehéz volt
igazságot tenni, hiszen ebben a faluban az
alacsony jövedelem és nyugdíj a jellemző.
Az idei állami szociális keret fel nem használt
összegét ebben az évben is az idősek
támogatására fordítottuk, ahogyan tavaly is.
Azoknak a 65 év felettieknek kézbesítettük az
egyszeri, 5000 forintos juttatást, akik az ősszel
nem részesültek tűzifa-támogatásban. Így
minden nyugdíjas korút tudtunk valamilyen
formában segíteni. A szociális keret maradványát
a
képviselő
testület
döntése
alapján
önkormányzati keretből egészítettük ki, hogy
kerek összeget tudjunk kézbe adni.
December 16-án Oláh Lászlót köszöntöttük 90.
születésnapján. A protokoll után élvezettel
hallgattuk Laci bácsi történeteit. Ezúton is
kívánunk neki jó egészséget és hosszú életet!
December 17-én került sor a hagyományos
Mindenki Karácsonya ünnepére. Valamennyi
fellépőtől magas színvonalú műsort láthattunk.
Köszönjük Sebestyén Gyulánénak a két fenyőfa
felajánlását, Marticsek Józsefnek és segítőinek
az élő betlehem felállítását, a nyugdíjas klubnak
a betlehemi figurák megújítását, minden
közreműködőnek
a
mézeskalács
díszek
elkészítését.
Reméljük, a családi karácsony is hasonlóan
meghitt hangulatban telt. Kívánunk Bakonybél
minden lakójának és családjának eredményes,
élményekben, sikerekben gazdag, teremtő új
évet!
Márkus Zoltán polgármester
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Faggyal és nagy erejű széllel érkezett a december. A határban az erős széllökések és a fagy okozott kárt
több fában, melyek a legelőkre, szántókra, gazdasági utakra hullottak. A gazdáknak és a mezőőrségnek
egyaránt a fatörmelékek eltakarítása adott munkát így a tél elején.
A pénzesgyőri mezőőrséggel közös területbejárásokat tartottunk bakonybéli belterületeken, melynek célja a
többek által jelzett vadmozgás felmérése volt a lakóingatlanoknál. Több telekhatáron nincs kerítés, amely
javíthatna a kert védelmén, esetlegesen a légmozgást használó vadriasztók segíthetnének még a
probléma korlátozásában.
A területbejárás során illegálisan kihelyezett hurkokat találtunk, ez bűncselekménynek számít és
szabadságvesztéssel sújtható, és kártérítést is von maga után! A csapdákról fotók készültek, majd
eltávolítottuk őket, amelyek bizonyítékként megőriztünk. Az érintett területre vadfigyelő kamerákat
helyeztünk ki további bizonyíték szerzés céljából.
Több lakóingatlanhoz vonultunk ki állatorvossal, mivel bejelentések alapján a faluban számos helyen
eltűnnek a macskák, de van, hogy a szerencsésebbek napok után hazatérve igen költséges állatorvosi
ellátásra szorultak, mivel vágott, szúrt, nyílt sebekkel, bőrük alatt légpuskalövedékekkel jöttek haza. Ezek
az
esetek
szintén
bűncselekménynek
számítanak,
melyek
állatkínzásnak
minősülnek,
szabadságvesztéssel és pénzbírsággal büntethető! Az esetekről jegyzőkönyvek készültek, mely alapján
kezdeményezhető az ismeretlen tettes(ek) elleni eljárás.
A határban rendezettek a gazdasági területek, a gazdák előkészítették a földjeiket a télre, a továbbiak az
időjárás dolga.
A tavalyi évről nincs viszonyítási adatunk, az idei mezőőri felmérések alapján úgy ítéljük meg, hogy
elfogadható gazdasági évet zárhattunk.
A bakonybéli mezőőrség ez úton szeretné minden gazdának és földhasználónak megköszönni a
megelőlegezett bizalmat és az egész éves jó együttműködést. Kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket
és gazdálkodói sikerben gazdag boldog új esztendőt!
Károlyi Zoltán mezőőr

Laci bácsi 1926. december 16-án született a négygyermekes
család első gyermekeként. 1945. február 28-án, a bakonyi
leventékkel együtt Németországba hurcolták, majd a háború végén
francia fogságba esett. 1945. június 8-án érkezett haza.
Favágóként dolgozott, majd a „Kacatgyárban”, végül a veszprémi
Háziipari Szövetkezettől ment nyugdíjba. Gyönyörű esztergályozott
dobozait, dísztárgyait, emléktárgyait otthonában csodálhattuk meg.
90. születésnapján
Márkus
Zoltán
polgármester és Dr.
Takács Ervin jegyző
köszöntötte
az
önkormányzat és a
falu
nevében.
Délután még élő
testvérei, menye, két
unokája
és
dédunokája körében
ünnepelhetett.
Kívánunk neki egészséget és erőben, jó kedélyben töltött hosszú életet.
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Óvodánkban már hagyomány, hogy Mikulás napját a faluban élő még nem óvodás kisgyermekekkel együtt
ünnepeljük. Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben huszonhat kisgyermeket hívhattunk erre a rendezvényre. A
Mikulás pónifogattal érkezett a Faluház elé és minden gyermeket egyenként magához szólított, hogy átadhassa az
ajándékát. Az óvodások versekkel, dalokkal és tánccal köszöntötték a várva várt Mikulás bácsit. Az összejövetel végén
közös vendégség volt kakaóval és kaláccsal.

Az idei évben a nagyobb gyermekekkel ellátogattunk Nagykarácsonyba, hogy megnézzük, hol lakik a Mikulás. Nagy
izgalommal készültünk erre a napra, hiszen ilyen hosszú kiránduláson még nem voltunk. Külön autóbusszal indultunk
december 9-én reggel fél nyolckor. A közel 100 km-es utat nagyon jól viselték a gyerekek, de természetesen egész
úton roppant izgatottak voltak. Amikor megérkeztünk a pirosra festett házikóhoz, a Mikulás manói fogadtak
bennünket. A kapuban megcsodáltuk a Mikulás szánkóját, megetettük a rénszarvasait, majd következett a várva várt
találkozás a Mikulással. A hangulatosan berendezett szobában megnézhettük a Mikulás szekrényeit, amelyek
roskadásig tele voltak a gyerekek által küldött levelekkel. Mindenki kérdezhetett valamit a Mikulás bácsitól, aki
természetesen ajándékkal is kedveskedett a gyerekeknek. Az udvaron a Jóság kútjába minden gyermek
belekiabálhatta jövőre vonatkozó ígéreteit. Megkerestük a Csere-bere ládikókat, ahova minden kisgyerek hozott egy
megunt, de természetesen jó állapotú játékot, amit belerakott egy fiókba, és másik fiókból pedig kivehetett egy játékot.
Ezután megnéztük a Nagykarácsonyi Betlehemet, majd a manók segítségével kézműves foglalkozáson is részt
vettünk. Az udvaron aztán kedvükre kiszaladgálhatták magukat a szalmabála labirintusban. Kellemesen elfáradva
élményekben gazdagon értünk vissza az óvodába.
Halász Judit dalaiból összeállított zenés műsoron vettünk részt a
Faluházban december 15-én délelőtt. Erre a rendezvényre
minden gyermek meghívást kapott Palotás Dórától, a könyvtár
vezetőjétől. Az előadás A Varázsceruza nevet kapta, mert minden
egyes dal mellé az egyik előadó fantasztikus rajzot készített,
illusztrálva a hallott dal tartalmát. A műsor egyrészt a gyakran
hallott dalok, másrészt az előadók interaktív, gyermek közeli
előadás módja miatt is maradandó
élmény
volt,
amit
ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
a
szervezőnek, Dórának.
December 21-én volt óvodánkban a karácsonyi ünnepség. Reggel gyülekeztünk a
Gesztenye csoportban, ahol a gyerekek műsorral kedveskedtek a szülőknek és
meghívott vendégeknek. Az idei karácsony is meghitt hangulatban telt sok-sok
ajándékkal a fa alatt. A Szent Mauríciusz Alapítvány jóvoltából 20 db modern ágyat
tudtunk vásárolni, amit a Galagonya csoportos gyerekek kaptak. Így már minden
kisgyermeknek jut a színes, praktikus és modern ágyból. Így talán az alvás is
vonzóbbá válik. Természetesen a meglepetések között játék is volt bőven, melynek
egy részét egy magánszemély támogatásával, másik részét saját forrásból szereztük
be.
Szeretném megköszönni a fenntartó bakonybéli önkormányzatnak, a Szent
Mauríciusz Alapítványnak, a Bakony Hotel és a Bakonyerdő Zrt. vezetőjének, a
szülőknek és minden segítőnek, adományozónak, aki segített abban hogy színes
és gazdag karácsonya lehessen óvodásainknak.
Szilágyi Judit óvodavezető
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TÉRJETEK MEG, ELKÖZELGETT A MENNYEK ORSZÁGA!
Advent 2. vasárnapján elhangzott homília

(szerkesztett változat)
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg,
elközelgett a mennyek országa!” (Mt 3,1)
Három értelemben beszélhetünk arról, hogy elközelgett a Mennyek Országa.
Az egyik a fejünk fölött lévő ítélet. A Keresztelő nem dédelgeti agyon a hozzá jövő népet: olthatatlan
tűzről és kivágandó fákról beszél. Az Evangélium azt mondja, hogy ami nem Istentől van, az meg fog
semmisülni, az a fa kivágásra kerül, az a pelyva olthatatlan tűzben ég meg. Akkor is, ha bennünk van az a
fa és az a pelyva.
A második értelem, ahogyan közel van hozzánk a Mennyek Országa, az az izajási prófécia: Akkor
majd együtt lakik a farkas a báránnyal … A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél. Izajás
próféta egy olyan világot ír le, amilyenben élni szeretnénk, közel van a vágyainkhoz, töredékesen meg is
tapasztaltuk, ez az eredeti állapota az embernek! Ezt akarja Isten az embernek, erre lettünk teremtve – és
nagy kibéküléseknél, egymásra találásoknál át is éljük. Akit addig lekígyóztunk, arra a csecsemőnket is
rábízzuk. Így a megtérés: az Isten által felkínált szép, jó, igaz világ elfogadása, áhítása. Ez valamilyen
szinten működik, de mégis ugyanazokkal a visszatérő bűnökkel küzdünk, nem tudunk a bűntől teljesen
szabadulni.
A harmadik dolog, amiért azt mondhatjuk, hogy elközelgetett a Mennyek Országa, az az, hogy
Krisztusban Isten olyan közel jött közénk, amilyen közel csak lehet. Megszületett, leélt egy tiszta, Istennek
engedelmes emberi életet, váltsághalált halt. Így a megtérés: Krisztus áldozatának az elfogadása. Annak a
beismerése, hogy én nem tudom elengedni a bűnt, és annak elfogadása, hogy ezért Krisztus szenvedte el
a büntetést. Ennek a beismerésnek van helye nap, mint nap. Ott van a Miatyánkban is, amit naponta
elmondunk. Nem heti vagy havi imának szánta Jézus, tudta, hogy naponta szükségünk van rá. Ennek a
beismerésnek a hatása már át tud formálni, jobban, mint az ítélettől való félelem vagy a vágyott jutalom. Így
a Mennyek Országa nemcsak a közelemben, hanem bennem magamban is megjelenik. Maradjatok
bennem, akkor én is bennetek maradok – hív minket a vele való közösségre az Úr Jézus János
evangéliumában. Ehhez adjon nekünk erőt a Mindenható Isten! Úgy legyen! Ámen.

November 27. Szentségimádás a kápolnában és csendmeditáció a Tetőtérben
Advent első vasárnapja hagyományosan a szentségimádás napja Bakonybélben. Idén első alkalommal a szentségimádást
összekötöttük egy monostori csendmeditációs nappal. A bakonybéli hívek mellett meghívtunk olyan vidéki érdeklődőket is, akiket
vonzott az imádságnak ez a formája. A homíliában Izsák atya Keating atyát idézte: Isten anyanyelve a csend. A szentmise után
Ábel atya a kápolnában ünnepélyesen kihelyezte az Oltáriszentséget. Két helyszínen imádkoztunk: azok, akik időkeretektől
függetlenül akartak meditálni, és akik részt kívántak a Jézus szíve család tagjai által vezetett egyházközségi imaórán, a kápolnába
jöttek. A többiek a tetőtéri meditációs teremben 25 perces blokkokban meditáltak. A program 17.00-kor a szentség eltétellel és az
azt követő Vesperással ért véget. Folytatását tervezzük, Deo volente böjt első hétvégéjén.

December 6.
kirándulása

A monostori munkatársak

Idén sem maradhatott el a szerzetes közösség és a
munkatársak kirándulása. December 6-án, Szent
Miklós napján látogattunk el Várpalotára. Közösen
megnéztük a Thury várat majd, szabad program
következett. Ennek keretében egy kisebb csoport a
Trianon Múzeumot járta körbe, mások a helyi
temetőben keresték fel Anzelm testvérrel a korábbi
ferences kolostor romjait. E kirándulás a kikapcsolódás
mellett segített rácsodálkozni arra is, hogy mennyi
érdekes látnivaló van Bakonybél környékén, melyek
mellett oly sokszor elhaladunk, mégsem térünk be
szétnézni.
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Az egyházközségi karitász karácsonyi akciója
A hagyományos, karácsony előtti tartós élelmiszer osztásával idén is szerettük volna azokat a családokat,
időseket megsegíteni, akiknek anyagi nehézséget okozna ezeknek a termékeknek a beszerzése. December 19-én 31
csomagot tudtunk kiosztani az önkormányzat segítségével. Idén az élelmiszercsomagok mellé krumplit is tudtunk
adni, köszönhetően egy nagylelkű adományozónak.

Betlehemes pásztorjáték Szenteste és karácsonyi zenés áhítat a templomban
December 24.-én délután 16.00-kor a bakonybéli hittanos gyermekek pásztorjátékot adtak elő a
templomban, ezzel készültek Jézus születésének nagy ünnepére. A betlehemest Posta Zsoltné Jolán hitoktató és
Vajda Szekrényes Zita tanították be a gyermekeknek.
Az éjféli és a karácsony ünnepi szentmisén a Szent Mauríciusz Kórus végezte a zene szolgálatát, több
hangszer (hegedűk, furulyák és a pszaltérion) is megszólalt a Gyermek Jézus dicsőítésére. A Szent Mauríciusz
Kórus, mely idén Karácsonykor ünnepelte15. születésnapját, 25.-én, a szentmise után rövid karácsonyi zenei áhítatot
is adott a híveknek. A mostani ünnepen bemutatkozott a kórus gyermek tagozata is, a felnőttek mellett 7 gyermek is
énekelt. Ezek a gyermekek a jövő, új remény Bakonybélnek.

Az Ajándékbolt hírei
Idén második alkalommal vettünk részt a Bakony Expo-n, a bakonyi ízek vásárán a Veszprém Arénában. A
nagyszabású kulturális és gasztronómiai rendezvényen sok érdeklődő kereste fel a monostor standját.
Legnépszerűbb termékeink itt is a kézműves sörök voltak, de sokan kóstolták és vásárolták a monostor megújult
likőrjeit és a gyógynövényes csokoládékat, bonbonokat is.

2016.
December 30. Szent Család ünnepe, 13.00 Családok kirándulása, 17.00 szentmise
December 31. Szilveszter napja, 17.00 Év végi hálaadó szentmise

2017.
Január 1. Istenszülő Szűz Mária ünnepe, Újév napja, 9.30 ünnepi liturgia
Január 21. Imanap a keresztények egységéért, 17.00 Ökumenikus Vesperás
Február 2. Megszentelt Élet Napja 17.00 Ünnepi liturgia

A katolikus liturgia szerint eltemetett, 2016-ban elhunyt bakonybéliek:
Az elhunytak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a halálozás időpontja

Sághy Pál
Pap András
Váliczkó Gyuláné, szül. Galba Rozália
Hasprai Győző Károly
Rothweil Györgyné, szül. Brunner Margit
Németh Vincéné szül. Takács Margit
Szalai Tibor
Tenk Géza
Haik Róbertné, szül. Kecskés Ilona
Schmidmajer János
Bácsi Ferenc
Váliczkó Béla
Lakner Antal

2016. 01. 30.
2016. 03. 10.
2016. 03. 11.
2016. 03. 15.
2016. 05. 16.
2016. 06. 07.
2016. 07. 06.
2016. 07. 19.
2016. 08. 21.
2016. 09. 14.
2016. 10. 11.
2016. 12. 16.
2016. 12. 25.
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November végi és decemberi találkozóink a
hagyományainkhoz híven a betlehemi bábuk
újjávarázsolásával kezdődött, melyhez az előző
évekhez megszokottan Marticsek József és
segítői készítették a Bakonybéli Erdészettől
kapott faanyaggal a karámot, a bábuk és az élő
állatos
betlehem
részére.
A
csacsikat
Virgoncnak, kiscsikóját pedig Virágnak hívják.
Ez a látványosság már több éve büszkeségünk
a falu központjában, ahol idegenek is
megállnak autójukkal és gyönyörködnek a
látványban, vannak, akik felkészülten érkeznek
kis alma illetve sárgarépával kedveskedve a
betlehemi állatoknak.
December eleji rendezvényünk az előző évhez hasonlóan, ismét a
Pikoló Vendéglőben zajlott. Felkértem a Szent Gellért Tagiskola
tanulóit, hogy szereplésükkel tegyék színvonalasabbá esténket,
melynek örömmel tettek eleget, jó hangulatot adva az est további
részéhez. Nagy Árpád köszöntője után polgármesterünk, Márkus
Zoltán szólt pár kedves szót hozzánk, kiemelve összetartásunkat és
segítőkészségünket a falu rendezvényein. Ezt követően Szilágyi
Zoltánné Judit ajándékkal kedveskedett. Tagjaink közül páran verset
mondtak, Galba Irénke, Imréné Sekk Mária és nem utolsó sorban
Bakonyvári Andor.
Majd a nagyon finom, ízletes és bőséges vacsorával folytatódott az
esténk. Köszönet érte Marikának és Balázsnak. A vacsora finomabbnál
finomabb süteményezéssel folytatódott, amiket tagjaink készítettek és
hoztak.
Vacsora közben polgármesterünk segítségét kérve megérkezett
közénk a piros sapkás, fehér szakállú, nagy puttonyú Mikulás,
aki szép ajándékcsomagot adott át minden kedves
nyugdíjasunknak kis ,,krampusza„ segítségével, aki az ajándék
beszerzésében, elkészítésében és a kiosztásában segédkezett.
A kedves Télapó ajándékosztás közben megénekeltette
társaságunkat.
Hálás köszönet érte, és a Pikoló Vendéglő dolgozóinak is, akik
a szörpöt és a limonádét úgyszintén ajándékba adták.
Külön köszönet polgármesterünknek és az önkormányzat
képviselő-testületének, hogy ezt az estét a nyugdíjas klub
tagjainak finanszírozták.
Minden klubtársam nevében kívánok boldog, békés, egészségben, szerencsében gazdag új esztendőt a falu
minden nyugdíjasának és lakójának.
2017. évi első találkozásunk a megszokott helyen, a Közösségi Házban lesz január 19-én, csütörtökön délután 14
órakor. Vendég: Márkus Zoltán polgármester.
Váliczkóné Kaviczki Éva

Márkus Zoltán polgármester meglátogatta a Krisztus
Szeretete
Egyház
bakonybéli
gyülekezetét
a
karácsonyi
összejövetelükön.
Köszöntötte
a
közösséget és gratulált a 10 éves fennálláshoz.
A januári alkalmak időpontjai a Közösségi Házban:
január 7. szombat 14 óra, és
január 21. szombat 15 óra.
Csidei Gyuláné
pásztor

6.

A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója
hogy az elmúlt két hónapban a Fürdő utca környékén
számos cica pusztult el szörnyű kínok között mérgezés
következtében. Az állatorvos is mérgezett, lőtt vagy szúrt
sebű állatok kezeléséről számolt be. Ne kerteljünk, valaki
szándékosan
pusztítja
a
háziállatokat.
Mivel
körülhatárolható környékről érkeztek bejelentések,
viszonylag könnyű lesz kinyomozni a tettest vagy
tetteseket. Az állatvédelmi törvény egyértelműen
fogalmaz: ha valakiről bebizonyosodik, hogy minden ok
nélkül kioltotta egy gerinces állat életét, vagy maradandó
sérülést okozott neki, az illető pénzbírsággal vagy
letöltendő
szabadságvesztéssel
sújtható.
Magyarországon is volt nem egy példa tényleges
börtönbüntetésre.
Így karácsony tájékán megengedem magamnak azt a
luxust, hogy a tettes(ek)ről jóhiszeműséget feltételezzek.
A fagyállót (patkánymérget, csigaölőt, stb.) tyúkjai
védelmében, a nyestek, rókák ellen helyezte ki a kertben
(bár ellenük sem méreggel kell védeni a háztájit!), s nem
gondolt arra, hogy ezzel a háziállatokat is veszélyezteti.
Mert a macskák már csak olyanok, hogy nem ismerik a
kerthatárokat, génjeikben van a csavargás és a
vadászat. Ilyenné tenyésztettük őket az ember hasznára.
A tüzelő kutyák előtt sem kerítés, sem távolság nem
akadály, ha hajtja a vérük. Ezt minden ép eszű-lelkű
falusi ember tudja.
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Ebben a faluban nincs kóbor állat, mindnek van gazdája,
az „elbitangoltnak” is. Aki ezekre a jószágokra támad,
a gazdájának is kárt okoz. Vagyonit, is érzelmit is. Ez is
törvényileg számon kérhető. Ezen kívül büntetendő a
méreggel való visszaélés és a természetkárosítás.
A vadkár ellen védekezni lehet a kerítések és a tyúkólak
vadbiztossá tételével, sűrű hálóval, átrághatatlan
anyagból készítésével, stb. Biztos nem olyan olcsó, mint
a faketrec, de kevesebbe kerül, mint a bírság. Gondolni
kell arra is, hogy a mérgezett, legyengült egeret
levadászó macskát is megöli az egérméreg. Ugyanez
érvényes a csigaölőre is. Mindegyik méreg illata vonzó,
édeskés – ezért működik csaliként -, és minden állatra
hat. Mégpedig több napig tartó szörnyű haláltusával jár.
Háziállatainkat sok mindenre megtanítottuk, de nem
tudnak különbséget tenni ehető és mérgezett eledel
között. Ahogy szerető és gyilkos ösztönű ember között
sem. A gazdáknak csak azt tanácsolhatom, ivartalanítsák
macskájukat, kutyájukat, így kevesebb lesz a kóborlás és
a vele járó veszélyeztetés. Ha pedig az állat elesetté,
levertté válik, azonnal vigyék állatorvoshoz, de nézzenek
utána a házi gyógymódoknak is. És még egy tanács: ha
az állatok elleni merénylet nem marad abba, azonnal
tegyenek feljelentést.
A tettes(ek)nek pedig legyen ez a cikk figyelmeztetés:
senkinek nincs joga önös érdekből életet elvenni,
másnak tulajdonát elpusztítani, szenvedést és bánatot
okozni.
Felföldi Andrea

December 3-án, szombaton délelőtt hét didergő, de
tettre kész helyi lakos és egy önkéntes kertész
tanácsadó látott hozzá, hogy a magnólia liget első
fácskáit elültesse a Pápai utca végén, az út és a
Száraz-Gerence meder közötti térségen. A lakossági
kezdeményezésre
meghirdetett
adakozás
eredményeként 86 ezer forint gyűlt össze, ezt
egészítette ki az önkormányzat és a Guzmics
Egyesület 20-20 ezer forinttal. Így 18 darab, különböző
színű és méretű csemetét tudtunk első nekifutásra
vásárolni. A közfoglalkoztatottak előző nap kiásták a
földlabdák helyét – amit nagyon köszönünk -, így
nekünk csak igazítani és betemetni kellett. Oláh Dezső
jóvoltából karó is került a fácskák mellé, és hálóval
vontuk körbe őket, hogy a vadak ne legeljék le a
rügyeket. Ezzel nem zárult le a liget-alapítás,
szeretnénk bővíteni újabb csemetékkel, hosszabb
távon egy igazi pihenő park kiépítését tervezzük.
Továbbra is hozzájárulhatnak a magnólia vásárláshoz. Addig is várjuk a tavaszt!

A Központi Statisztikai Hivatal újabb adatgyűjtésről tájékoztatta a jegyzőt, amelyre 2017. január 1. és
március 31. között kerül sor. Tárgya a felnőttképzés. A válaszadásra kijelölt háztartások címét
véletlenszerűen választották ki. A válaszadás nem kötelező, de az így kapott információk nagymértékben
hozzájárulnak az országról, a régióról, a településről készülő hiteles képhez. A felvett adatok csak összesített
formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatok mások
számára nem hozzáférhetőek.
Az összeírást a Statek Kft. igazolvánnyal rendelkező kérdezői végzik. Mielőtt beengedik lakásukba, kérjék az
igazolvány felmutatását! Kérjük a lakosságot, segítsék a kérdezőbiztosok munkáját!
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MONOSTORI AJÁNDÉKBOLT:
December 30. péntek: 10-12; 13-17 óra,
december 31. szombat: 10-12; 14-17 óra,
január 1. vasárnap: zárva.
Egyéni látogatás nyitva tartási időben lehetséges.
Idegenvezetés szerzetes kísérővel: december 30. péntek, 10:00 óra
Az idegenvezetésre feliratkozni az ajándékboltban lehet.

PANNON CSILLAGDA:
Téli rendkívüli nyitva tartás
2016. december 27.-től december 30.-ig:
Nappali nyitva tartás: 10.00-16.00 óra,
Esti nyitva tartás: 18.00-22.00 óra.
December 31-én és január 1-jén zárva.
Az esti nyitva tartáson a belépés nincs előzetes regisztrációhoz
kötve.
A pénztár 21.00-kor zár. A belépőjegy egységesen 2500 Ft/fő.
Január 6-tól március 31-ig péntek – szombat - vasárnapi nyitva
tartással, 10:00-16:00 óra között várják a látogatókat.
További részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken
kaphatnak: Telefon: +36 88 461-245; e-mail: info@csillagda.net;
Honlap: www.csillagda.net
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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. január 14. szombat 9.00 (!)
Száraz-Gerence - Lipka-út - Kőris-hegy,
kilátó - Márvány-völgy – Százhalom - Száraz-Gerence
Táv 12 km, menetidő 5,5 óra
2017. január 28. szombat 10.00 (ÚJ ÚTVONAL)
Száraz-Gerence – Árpád-forrás – Éliás-hegy – Kertes-kői
szurdok – Csúcs-hegy – Szent-kút – Öreg-rét
Táv 11,2 km, menetidő 4 óra

2017. január 7-én, szombaton a
Faluházban
17.30 - Gyerektánc (népi játék, népi tánc),
20.00 - Táncház felnőtteknek.
Belépőjegy: gyerektánc 500 Ft/fő, felnőtt táncház 1500 Ft/fő.
Közreműködnek: Agócs Gergő, Dóra Áron, Legeza Márton –
és sokan mások

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

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége:
telefon: +36-30/449-5262;
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533
Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos

tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 óra

Hétfő: 8-11; 15-16 óra
Kedd: 8-11 óra
Szerda: 8-11; 14-15 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 8-11; 14-15 óra
Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi Ügyelet
Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104
Rendelés Pénzesgyőrben:
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra

Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra

Dr. Takács Ervin jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu

Károlyi Zoltán mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás: csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben Somfai Rita
hatósági ügyintéző
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra
között a Bakonybéli Önkormányzat
épületében.

Védőnői szolgálat
Galgán Kitti védőnő
Tanácsadások időpontjai
minden páros héten hétfőn
Várandós: 9-10 óra
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra
Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges:
Tel: (88)461-051; 20/330-5363.

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra

Okmányiroda
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány,
gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-12 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-13 óra
Elérhetőség: (88)596-770
e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu

Munkaügyi központ
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. január 25.

