A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója
Június 1-jétől munkába állt és átvette a Közös Hivatal
irányítását új jegyzőnk, Markácsné Kis Vera. Sok sikert
kívánunk munkájához.
Az elmúlt hónap ismét a pályázati támogatások
előkészítésével és beadásával telt.
A Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda felújításának
részleteiről a következő oldalon tájékoztatjuk a
lakosságot. A támogatási szerződés június 1-jén aláírásra
került, ezután kezdhettük az érdemi munkát. Itt
szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített az
előkészítési munkákban, a pályázatírónknak, a
munkatársainknak, a külsős szakmai segítőnknek, és
végül, de nem utolsó sorban az országgyűlési
képviselőnknek, Dr. Kovács Zoltánnak.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az EFOP-1.2.9.17 kódszámú, Nők a családban és a munkahelyen című
pályázatban
a
projektgazda
Balatonalmádi
Nagycsaládosok
Egyesületével
együttműködő
partnerként részt veszünk. A pályázat az aktív korú nők
munkavállalását
kívánja
segíteni
képzések,
munkaalkalmak,
rendezvények,
tájékoztatók
szervezésével, Női Információs és Szolgáltató Központok
létrehozásával.
Szintén munkahely teremtő lehetőséget jelent az a
szociális szövetkezeti társulás, amellyel a településünkről
elszármazott személyszállító vállalkozó kereste meg az
önkormányzatot.
A
pályázatban
együttműködő
partnerként veszünk részt.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) második körében újra beadjuk a csapadékvízelvezetési beruházási pályázatunkat, amely az előző
körben nem kapott támogatást. A vízelvezető árkok
rendbe tétele nagyon fontos lenne településünknek, de
önerőből ezt nem tudjuk kivitelezni.
A másik TOP-os, turisztikai témakörű pályázatunk a
Petőfi utcától a Szent-kútig vezető tematikus út
kiépítésére és a Szent-kút környékének rendbe tételére
kidolgozott anyag, amit a 2018-as millenniumi emlékév
alkalmából szeretnénk megvalósítani. Tavaly ezt a
projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem
támogatta. Bízunk benne, hogy most pozitív lesz az
elbírálás.
A HungaroControl vezetésével történt egyeztetés
eredményeként használt, de jó minőségű számítógépet és
monitorokat kap az önkormányzat a cégtől. Az a tervünk,
hogy ezekből a gépekből - a szülői munkaközösséggel és
az iskolai alapítvánnyal együtt döntve – 5 db géppel a
bakonybéli iskolába járó gyerekeket támogatjuk. A
feltételekről időben tájékoztatjuk a szülőket. A többi gép
az óvodai és közösségi terekben kerül felhasználásra.
A képviselő-testület június 26-i ülésen döntést hozott
arról, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó
Társulás székhelyére létrejött megállapodást a következő
évtől megszünteti. 2015-ben jogszabályi változás
kényszerének engedve lett Bakonybél a Társulás
székhelye. A gazdasági – elszámolási nehézségek miatt az
önkormányzat nem kívánja ezt a terhet továbbvinni. A
FIX PONT szolgáltatói tevékenységét és annak
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színvonalát nem érinti a testület döntése. A cég a házi
segítségnyújtás, gyermekjóléti ellátás, családsegítés
feladatkörében körzetünkben és településünkön is magas
színvonalú szolgáltatást biztosít, ami terveink szerint
változatlanul működik tovább.
Június 28-án a turisztikában érdekelt szolgáltatók
szűkebb, aktív körével a hatékonyabb kommunikációs- és
marketinglehetőségekről beszélgettünk egy tanácsadó
szakemberrel. Július 5-én 17 órakor a lakossági fórumon
a fontosabb szempontokról is beszámolunk. A lakossági
fórum fő témája a Bakony-Balaton Turisztikai Régióval
való együttműködés lesz. A részvételt nemcsak a
szállásadóknak, de valamennyi szolgáltatónak ajánljuk.
Új kiállítással gyarapodott települési kínálatunk. A
Tájházban a lakosság összefogásával helyben gyűjtött
falvédők, kézimunkák, konyhai eszközök, berendezési
tárgyak segítségével elevenedik meg az 1950-60-as évek
bakonybéli konyhájának világa. Köszönjük a tárgyak
tulajdonosainak, hogy hozzájárultak a helyi értékek
bemutatásához.
Kincsek „Szent Gellért sziklája” mellől címmel június 24én kiállítás nyílt a bakonybéli ásatások leleteiből a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban, amely szeptember
10-ig látható az Erzsébet sétány 1.-ben.
Márkus Zoltán polgármester

Pápán születtem és ma is ott élek. Az egyetem
elvégzése után pályázatkezelőként kezdtem el dolgozni,
majd
2010-től
a
Nemesgörzsöny Közös
Önkormányzati
Hivatalnál töltöttem be
a jegyzői tisztet. Két
kisgyermekem van, 2
és 3 évesek. Örömmel
vettem
át
itteni
munkakörömet, mert
Bakonybél mindig is
szívemhez közel álló
település volt. Bízom
benne, hogy hamar elnyerem a községek lakóinak és a
munkatársak bizalmát. Elérhetőségeimet a közérdekű
információk között megtalálják. Készséggel állok
rendelkezésükre.
Markácsné Kis Vera

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az
ezek 200 méteres körzetén belül lévő
külterületi ingatlanokon. Ide értendők a
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a
vasút és közút menti fásítások, de tilos a
parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom
visszavonásig él!
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A TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
tárgyú felhívásra 2016. május 23. napján támogatási kérelmet nyújtottunk
be
- a projekt 2017. május 04-én támogatói döntésben részesült
- a Támogatási Szerződés 2017. 06. 01-jén aláírásra került
- a projekt 100%-os támogatási intenzitással elindul, a
megvalósítás hivatalos kezdete: 2017. július 01.
- fizikai befejezésének tervezett napja 2018. 09. 30.
záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. 12. 28.
Projekt elszámolható összköltsége 48 311 027 Ft
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:
42 fő.
Kedvezményezett: Bakonybél Község Önkormányzata (Támogatási
szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00030)

A Bakonybéli Szent Gellért Óvoda intézményi szinten a nevelő-oktató munka színvonalával és folyamatosan bővülő
program kínálatával igyekszik még inkább népszerűvé válni és a partneri igényeket maximálisan kielégíteni. Az elmúlt
3 évben több olyan programot, felújítást és fejlesztést sikerült megvalósítani, amely az óvoda arculatát és megítélését
javította (játszókert bővítés, sószoba kialakítása). Illetékességi és működési területe: Bakonybél és Pénzesgyőr
Községek közigazgatási területe. A legközelebbi vonzáskörzet a zirci vonzáskörzet, ahol óvoda működik ugyan,
azonban a település elhelyezkedése, illetve távolsága miatt az óvodáskorú gyermekek utaztatása nem lehetséges. A
projekt célja a már meglévő óvoda épület felújítása. Az épület elavult, egyik szárnya 1937-ben épült, terméskő
falazatú, mészhabarcs vakolással kívül-belül ellátott, fagerendás, alul stukator deszkázattal és mészhabarcs
vakolattal, felüljáró deszkázattal ellátva, korszerűtlen nyílászárókkal. A másik épületszárnyat 1985-ben építették
kisméretű téglafalazattal, mészhabarcs vakolattal, betongerendás födémmel, alul mészhabarcs vakolattal, felül
vasbeton szerkezettel, korszerűtlen nyílászárókkal. Az épületfűtés is elavult, korszerűtlen, gazdaságtalan és rossz
hatékonysággal működő radiátorokkal van felszerelve. Az épületszárnyak átadása óta jelentős felújítás nem történt
emiatt a nyílászárók elavultak és az épület hőszigetelése sem megoldott.
Mindezeken felül az épület tetőfelújítása és fűtéskorszerűsítése is szükségessé vált. A kivitelezés során megvalósul a
teljes óvoda épület külső nyílászáróinak cseréje, teljes külső hőszigetelés, tetőhéjazat cseréje, megújuló energia
felhasználás keretén belül napelemes rendszer kerül kiépítésre, új modern kazán és jó hatásfokú radiátorok
beépítése, hideg és meleg burkolat készítése és javítása. A felújításokon felül a szakmai munka színvonalát emelné a
projekt keretében megvalósítani kívánt belső átalakítás, mellyel egyéni foglalkoztató helyiségek (logopédiai szoba,
fejlesztő szoba) kialakítása a cél, az óvoda jelenleg nem használt épületszárnya (régi konyha) új funkcióval való
megtöltésével. A régi konyha kisebbik szárnya megmarad tálaló konyhának, mivel 2008-ban az önkormányzati
konyha átköltözött az újépítésű faluház épületegyüttesbe és azóta az óvodában csak tálalókonyha üzemel. Ennek
okán a régi konyha nagyobbik helyisége átalakításra kerül, hogy az új, a gyermekek fejlődése szempontjából hasznos
funkcióval kerüljön megtöltésre. Ezen műszaki megoldások az ingatlan működési kiadásainak csökkenéséhez vezet,
mely összeget az önkormányzat egyéb felújításokra fordíthat, illetőleg az energetikai korszerűsítés
végeredményeként a felhívásban előírt minimálisan elérni szükséges 'DD- korszerűt megközelítő' kategória teljesítése
is megvalósul.
Antal Zsuzsanna projektmenedzser

A változó időjárás jót tett a kaszálóknak. A jó minőségű gyep fejlődésének
köszönhetően idén mindenki korábban kezdte a kaszálást, és sikerült jó minőségű
- bár mennyiségileg kifogásolható - szénát betakarítani. Az időjárás is kedvezően alakult, nem ázott el, és a
légmozgástól hamar ki is száradt a szálastakarmány. A lucerna első betakarítását is elvégezték a gazdák, már szépen
fejlődik a másodkaszálásra való. A gabona változóan fejlődik a határban, van terület, ahol elkezdett tejesedni az árpa,
itt már a hivatásos vadász és a segítői végzik a vadkárelhárítást az újonnan kihelyezett magaslesekről. Vannak
területek, ahol még most kezdenek fejlődni a szemek a gabonán. A kukorica is fejlődésnek indult, védelméről szintén
a hivatásos vadászunk gondoskodik, de az erdészet már az utolsó tábla bekerítését végzi. Június végére teljen
üzemkész lesz vadkárelhárító rendszer a kukoricaföldeken. A krumpliföldeken is látványos a fejlődés, a gazdák
reménykednek a jó terméshozamban.
Az Önkormányzat idén már kétszer murvázta újra a Petőfi utca végétől a Szent-kútig vezető kavicsos útszakaszt,
majd kaszálta le az útszéleket. Az erdészet pedig átgréderezte a külterületi utakat, amivel sok kátyút sikerült
megszüntetni a határban. A nagyobb gödröket be fogják murvázni, így a külterületi utak járműkímélőbbek lesznek.
Károlyi Zoltán mezőőr
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Június elején volt óvodánk közös gyermeknapi kirándulása. A hagyomány szerint
Dorbival, a kisvonattal utaztunk az Odvaskői pihenőparkba, ahol egy kellemes napot
töltöttünk. Köszönjük Bakonyvári Andornak, hogy ebben segítségünkre volt.
Nagycsoportosainkkal a Boroszlán tanösvény egy részét is végig jártuk az Odvaskői
barlangot is érintve. Ezen a napon a délutáni pihenés elmaradt, ezért aztán kellően
elfáradva értünk vissza az óvodába. Nagyon büszke voltam a legkisebbjeinkre, akik
rendkívül jól viselték és élvezték ezt a napot.
Június
9-én
volt
óvodánk
évzáró
ünnepsége,
és
nagycsoportosaink
búcsúztatója
is
óvodájuktól. Tizenkét
kisgyerek
kezdi
szeptemberben
az
iskolát,
kívánunk
nekik sok sikert és
boldog iskolás éveket.
Már néhány éve
hagyomány
óvodánkban, hogy az iskolába készülő gyerekeknek az utolsó este
tábortüzet gyújtunk, szalonnasütést, és éjszakai itt alvást
szervezünk. Ez a program sajnos az évzáró estéjén a járványos
időszak miatt nem valósult meg. Június utolsó napjaiban azonban a
gyerekek nagy örömére sikerült bepótolni, és a korábbi évekhez

hasonlóan nagyon jó hangulatban telt.
Június hónapban öt alkalommal voltak nagycsoportosaink a zirci Tanuszodában. Az úszás alapjainak megismertetését játékos
vízhez szoktatással végezte képzett úszómester. Az oktatás valamennyi költségét óvodánk vállalta, az utazást pedig a két
önkormányzat kisbuszaival oldottuk meg. Fontosnak tartjuk a vízhez szoktatást és az úszás elsajátítását már kisgyermek korban.
Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a családoknak is fontos hisz a gyerekek közül többen járnak uszodába, és magabiztosan végezték a
játékos feladatokat.
Az idei nyáron is meghívást kaptunk Oláh Jutka óvónénihez kemencés pizza sütésre. Ez a program mindig osztatlan sikert arat.
Azok a gyerekek, akik már a nyári szünetet töltötték, ők is visszajöttek erre a napra az óvodába, hogy ne maradjanak ki a pizzasütés
és evés öröméből. Köszönjük Jutka néninek a sok előkészületet és
munkát, amellyel hozzájárult ehhez a jó hangulatú délelőtthöz.
A 2017-2018-as tanévre tizenöt új kisgyereket írattak be óvodánkba.
Nagy öröm és megelégedés számunkra, hogy a következő évben is
megtiszteltek bennünket bizalmukkal a faluban élő családok, és a mi
óvodánkat választották. Bizonyára már mindenki értesült arról, hogy a
nyár végén, ősz elején jelentős felújítások kezdődnek az óvodában. 48.3
millió forintot nyertünk, amely összegből - úgy gondolom - egy mai
elvárásoknak megfelelő, korszerű óvodaépület várja majd kis lakóit 2018ban. A munkálatok ideje alatt új helyre kell költöznünk, mert a felújítás
alatt nem tartózkodhat senki az épületben. Szeretném kérni a szülők
türelmét és megértését erre a néhány hónapra. Köszönöm azoknak, akik
már most felajánlották segítségüket a költözés lebonyolításában, a
pakolásban és a takarításban.
Az idei évben a nyári zárás időpontja július 24-től augusztus 21-ig
lesz.
Magam és munkatársaim nevében szeretnék minden kedves családnak
élményekben gazdag nyári szünetet kívánni sok-sok pihenéssel.
Szilágyi Judit óvodavezető

Július 6-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik Kinedok filmklubunk idei 3. vetítése. Egy friss, norvég filmet
vetítünk, Szavatossága lejárt? címmel. A film témája bárkit megszólíthat, hiszen az élelmiszer-pazarlásról és annak
megfékezéséről lesz szó. A vetítés után Szalay Tímeával, a Csalán Egyesület elnökével beszélgetünk.
A vetítés helyszíne terv szerint most is a Beli Kultúrkocsma lesz. A kezdés fél órával későbbre
tolódhat, ezzel kapcsolatban kérem, minden érdeklődő figyelje a kihelyezésre kerülő plakátokat vagy
az esemény Facebook oldalát (Kinedok filmklub Bakonybél)!
A nyári időszakban is a szokásos nyitva tartással működik a könyvtár. A könyvtárközi kölcsönzés
lehetősége a veszprémi könyvtár nyári szünete alatt is elérhető számunkra.
Szeretettel várok minden olvasót és a programok iránt érdeklődőt,
Palotás Dóra könyvtáros
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JÚNIUS 1-5. A BAKONYBÉLI EGYHÁZKÖZSÉG CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLATA
„Tarts meg minket őseink szent hitében!” – ez volt a
jelmondata az idei Csíksomlyói zarándoklatnak, amelyen Ábel
atya vezetésével Bakonybélből 22-en vettünk részt.
Útvonalunk:

1. nap: Bakonybél – Szeged
Szegeden a dóm plébánosának, Kondé Lajos atyának
vezetésével megcsodáltuk a fogadalmi templomot, amelyet az
1879-es árvíz után újjáépült város hálából 1913 és 1930 között
építtetett neoromán stílusban. Aznap szállást a várostól 10 km-re
lévő Zöldfás Lelkigyakorlatos Házában kaptunk.

2. nap: Szeged – Máriaradna – Gyulafehérvár –
Gyergyószentmiklós
Máriaradna a történelmi Magyarország egyik legfontosabb
kegyhelye, sok gyógyulás és imameghallgatás áldott helye. Egy
hívő bosnyák kereskedő 1668-ban angyali sugallatra ajándékozta a radnai ferenceseknek a papírból készült
kegyképet, mely Máriát ábrázolja a kisded Jézussal. 1695-ben a török felgyújtotta a templomot, de a kép sértetlen
maradt, a kápolna tetejéről lehulló tüzes cserepek pedig a rémült gyújtogatók fejére zuhantak. Az ezután felújított
templom az aradiak búcsújáróhelyévé válik már az 1730-as évektől.
Gyulafehérvár Erdély történelmi fővárosa, a főegyházmegye székhelye. A Szent Mihály székesegyház Erdély
legjelentősebb román kori épülete. A magyar történelem kiemelkedő személyiségei nyugszanak e templomban, köztük
Hunyadi János, és Márton Áron püspök is.
Gyergyószentmiklós a Gyergyói-medence legnagyobb városa. A főtéren áll a város névadójának, Szent Miklósnak a
szobra. Főbb látnivalói a római katolikus és az örmény katolikus templomok. Késő este érkeztünk ezért siettünk
elfoglalni szállásunkat, mely a Szent Benedek Központban volt, ahol már finom vacsorával vártak bennünket.

3. nap: Gyergyószentmiklós – Csíksomlyó – Gyergyószentmiklós
Elérkezett zarándok utunk legfontosabb napja a csíksomlyói
búcsú ünnepi szentmiséje. A búcsú arra emlékeztet, hogy a
székelyek 450 éve csatában védték meg katolikus hitüket.
Reggeli után izgatottan indultunk mi is Csíksomlyóra. Az
autóbuszon
imádkoztuk
a
rózsafüzért,
imádkoztunk
egyházközségünkért, Bakonybélért, a betegekért, Mária
énekeket énekeltünk. Útközben találkoztunk a már gyalogosan
úton lévő zarándokokkal, láttunk szekereket, melyeken a
csomagokat, az öregeket vitték, mellettük ünneplőbe öltözött
székely leánykákkal, legényekkel. Mosolyogva integettünk
egymásnak, hiszen tudtuk, hogy egy dolog vezérel bennünket,
imádkozni megyünk a csíksomlyói Szűzanyához. Tudtuk,
éreztük, neki elmondhatjuk lelkünk mélyéből feltörő
gondjainkat, problémáinkat. 10 órakor értünk fel a Somlyóhegyre a gyergyószárhegyi keresztalja mellett sétáltunk fel, ami
szintén felemelő érzéssel töltött el bennünket. Fent a
Nyeregben várakoztunk, amíg megtelik hívőkkel, akik együtt imádkozva ünneplik a Szentlélek eljövetelét. Ebben az
évben is több százezer hívő ember gyűlt össze, hogy hálát adjanak Istennek és a Szűzanyának. A szentbeszédet
Veres András győri megyéspüspök mondta. Felemelő érzés volt, amikor az Úr imáját imádkoztuk, idegen emberek
nyújtották a kezüket és egymásba kapaszkodva kértük az Urat. Egyszerre imádkozott fiatal és idős, férfi és nő, felnőtt
és gyermek. Ugyancsak maradandó élmény volt a több százezer emberrel együtt énekelni himnuszainkat. Sok
embernek, köztük nekünk is csillogott a könny a szemünkben. Mise után szépen rendezetten lesétáltunk a hegyről. Itt
csend volt és nyugalom, senki nem sietett sehova, nem lökdösődtek az emberek. Valamennyien átéltük mindazt az
áhítatot, alázatot, megerősítést, amelyet a búcsú alkalmával kaptunk. Nehéz erről írni, nem lehet szavakba önteni, ezt
mindenkinek meg kell tapasztalnia.
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4. nap: Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Gyergyóditró – Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós főterén, Pünkösdvasárnap részt vettünk az
ünnepi szent misén, melyen Székely János püspök atya mondott
szeretetünket és hitünket felszító beszédet. Kirándultunk a
Gyilkos-tónál és a Békás-szorosnál. Megnéztük Gyergyóditró új
katolikus templomát, valamint Gyergyószentmiklós mindkét
katolikus templomát.

5. nap: Gyergyószentmiklós – Kolozsvár – Bakonybél
Elérkezett
a
búcsú
pillatana,
elköszöntünk
kedves
házigazdáinktól. Hazafele megnéztük Kolozsváron a Szent
Mihály templomot, az előtte lévő Mátyás király lovas szobrot
(Fadrusz János alkotása) és igazságos királyunk szülőházát.
Ezután sétáltunk a Házsongárdi temetőben majd felkerestük a
Farkas utcai református templomot. Késő éjjel érkeztünk haza
testileg fáradtan, de lelkiekben feltöltődve.

JÚNIUS 20-25. HITTANTÁBOR
Ebben az évben is megtartottuk a már hagyományossá vált táborunkat. 33 gyermek vett részt a programokon, amit
idén is igyekeztünk minél színesebbre formálni. A Szent László év kapcsán táborunk vezérgondolata is a szent
életének megismertetése a hozzá fűzött legendákon keresztül.

Jártunk a bakonyszentlászlói kalandparkban, akadályverseny, kézműves foglalkozások, lovaglás, és sok-sok
sportprogram tett emlékezetessé a tábori napokat. Az egy hét alatt megtanulták a gyerekek a szentmise liturgiájának
énekeit, és így a záró szentmisén – ami egyúttal a tanévzáró Te Deum is volt – a teljes mise alatt az ő énekük adta a
zenei aláfestést. A hangszeres kíséretet Izsák atya, Szekrényes Zita és lányai, Csenge és Villő szolgáltatták.
Visszajelzések szerint a gyerekek nagyon élvezték a programokat, és a várják a következő évi tábort!

JÚNIUS 25. KERESZTELŐ A BOROSTYÁN-KÚTNÁL.
Izsák atya négy gyermeket keresztelt a Borostyánkútnál: Ézsöl Hajag Pétert (9 éves fiú, a nyári indián
játékokban résztvevő szülők gyermeke), Schmidmajer Lucát, Schmidmajer Hunort és Unyi Andrást
(Buzetzky Blanka kisfia)

A MONOSTOR ÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG TERVEZETT PROGRAMJAI
Július 8. A Szent Benedek Zarándoklat érkezik Bakonybélbe
Július 11. Szent Benedek Atyánk ünnepe, a monostor oblátusainak találkozója
7.00 laudes, oblátus beöltözés
10.30 ünnepi szentmise, obláció
főcelebráns és igehirdető Varga László kaposvári püspök
5.
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Az ünnepélyes tanévzáróra június 19-én délután 5 órakor került sor a Faluházban. A
vendégek köszöntése után elénekeltük a Himnuszt, majd Bertalan Nóra 2. osztályos és
Rieger Hanna 1. osztályos tanuló mondta el Udud István Tanév végén című versét. Ezután
az első és második osztályosok műsora következett. Népi gyermekjátékokat adtak elő
Szekrényesné Szautner Veronika vezetésével. Utánuk a furulyások léptek fel, felkészítő
tanáruk Nagy Tiborné Nyári Ágnes volt. Ebben az évben indult iskolánkban a zenei szakkör
furulyával, s az ott tanultakból kaphattunk egy kis ízelítőt. A 3.-4. osztályosok is készültek,
általuk egy képzeletbeli iskola egyik tanórájába kukkanthattunk be. Jókat derülhettünk a sok
humorral fűszerezett előadáson. Felkészítőjük Dobos Mónika tanító néni volt. Ezután a
tagintézmény-vezető beszéde következett.
„Kedves Gyerekek!
Nagyon gyorsan eltelt ez a tanév, hiszen nem is olyan rég köszöntöttük az elsősöket, most
pedig búcsúztatjuk a negyedikeseket. Rengeteg jó dolog történt velünk ezalatt az idő alatt. A tanuláson kívül nagyon sok dolgunk,
programunk volt. Felsorolni is sokáig tartana, ezért nem is teszem, de mindannyian szívesen gondolunk vissza pl. a
korcsolyázásra, a sízésre Mónika nénivel, a Márton napi és húsvéti barkácsolásra az ovisokkal, a sok szereplésre, az
osztálykirándulásokra, vagy a nemrég bevezetett kézilabdaedzésekre, edzőtáborokra Tibor bácsival. A negyedikeseknek biztos
eszükbe jut majd, - amikor már nem hozzánk járnak -a reggelenkénti játék és beszélgetés a tanodában. Azt kívánjuk nekik, hogy
érezzék magukat nagyon jól új iskolájukban és jöjjenek el hozzánk, amikor csak tehetik. Várjuk vissza őket!
Az iskola magatartás átlaga: 4,04. Elmondhatjuk, hogy egész évben rend és fegyelem volt nálunk, súlyos magatartási problémák
nem fordultak elő, a kisebbeket pedig azonnal kezeltük. A szorgalom átlaga: 3.97.
A tanulmányi munkáról: Újdonság volt az ebben az évben az, hogy összevont osztályokban tanultattok. Úgy láttuk, hogy ez nem
okozott különösebb problémát számotokra, sőt sokkal önállóbbak lettetek a tanulásban, mint korábban voltatok.
Az elsősök is szépen teljesítettek, hiszen egy kitűnő, két kiváló, és két jó eredmény született náluk. Kitűnő Rieger Hanna, kiváló
Gazdig Blanka és Schwacz Noémi. A jutalmuk természetesen könyv és oklevél lesz, amit később adok át nekik.
A második, harmadik, negyedik osztályok összesített tanulmányi átlaga 4,2, ebből kitűnő 2 tanuló: Jenei Dóra 2., és Berkes Balázs
4. osztályos tanuló. (természetesen ők is oklevelet és könyvet kapnak). A tanulmányi eredményben 1 vagy 2 négyese két
tanulónak van Jenei Zsófia 4. osztályos és Klesitz Bianka 3. osztályos tanulónak. Sajnos két diáknak nem sikerült teljesíteni az
éves követelményeket. Őket arra bíztatom, hogy ne keseredjenek el, hanem álljanak neki tanulni- tudom, hogy ez nem mindig
könnyű-, de rendszeres munkával ők is tudják teljesíteni a követelményeket. Tanítójuktól minden segítséget meg fognak kapni és
ebben a munkában szüleik is biztosan támogatni fogják őket.
A 2016/17-es tanévet sikeresnek, eredményesnek ítélem. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult ehhez a sikerhez. Megköszönöm a műsorokban szereplő tanulók munkáját. Mindig számíthattunk Berkes Balázsra,
Bogdán Tamarára, Kollát Zsanettre és Bertalan Nórára. Az ő jutalmukat az osztályfőnök fogja átadni. Köszönöm kollégáim és
munkatársaim következetes, lelkes és lelkiismeretes munkáját. Ők valamennyien azon fáradoztak- időt és energiát nem kímélve-,
hogy az itt tanuló gyerekek mindenből a lehető legjobbat kapják. A szakkörök vezetőinek is köszönöm a színes, érdekes
foglalkozásokat. Köszönöm a szülők és a szülői munkaközösség segítségét! Mindig számíthattunk rájuk, mert mindig ott voltak és
ott segítettek, ahol éppen kellett. Bertalanné Mészáros Éva rengeteget dolgozott a papír-és vasgyűjtés megszervezésében,
lebonyolításában. A szülők tájékoztatásában, a szülői honlap működtetésében sok munkája volt Kollát-Németh Alíznak és Bognár
Andreának. Külön köszönetet mondunk Bognár Andreának a Szülői Munkaközösség vezetőjeként végzett több éves szervező
munkájáért. Kérjük, fogadja el iskolánk ajándékát e munka elismeréseképpen.
Bakonybél Iskolájáért Alapítvány támogatását naponta megtapasztaltuk, minden programunk megvalósítását segítette. Troják
Zsuzsannának köszönjük, hogy összekötő kapocsként is sokat dolgozott az iskoláért. A Polgármesterekhez és
Önkormányzatokhoz is bizalommal fordulhattunk a tanév folyamán. Sokat segítettek a tanulók szállításában, de anyagi támogatást
is biztosítottak a szakkörök működéséhez.
Köszönetet szeretnék mondani Lingl Zoltánnak, iskolánk igazgatójának, akitől rengeteg segítséget kaptam tagintézmény-vezetői
munkámhoz. Köszönöm, hogy mindig támogatott bennünket, jóindulattal fordult iskolánk felé. Július 31-én lejár igazgatói
megbízatása, augusztus 1-től más igazgatója lesz a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának.
Kollégaként velünk dolgozik tovább, ezért nem búcsúzunk tőle.
Minden tanulónknak jó pihenést kívánok a nyári szünetre! Vigyázzatok magatokra!
A 2016/17-es tanévet BEZÁROM!”
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

2017.június 27-től kb. egy hétig
a Szent Mauríciusz Monostor Gyógynövénykertjében,
nyitva tartási idő alatt:
hétfőtől szombatig 10:00-12:00 és 13:00-17:00.
A szedést napfényes, meleg időben javasoljuk!
ÁRA: 800 FT/ZACSKÓ (kb. 160g)
Jelentkezés és információ az ajándékboltban.

6.

Többen szóvá tették, hogy a falu egykori népszerű orvosának,
Kisfaludy Doktornak sírja méltatlanul leromlott állapotban van,
bár akad falubeli, aki gondozza. Arra kértek, kezdeményezzünk
adománygyűjtést, amelyből a síremléket meg lehetne újítani. A
képviselő-testület támogatja a javaslatot. Költségbecslést
kértünk egy sírkövestől, aki szerint a legalapvetőbb
helyreállítások 130.000 Ft-ba kerülnének, a lefedés még kb.
80.000 Ft-ba.
Azt kérjük a bakonybéliektől, a Kisfaludy-család gondozottjaitól
és tisztelőitől, ki-ki tehetsége szerint támogassa (elismervény
ellenében) a sír rendbetételét. A felajánlásokat a Faluház
földszinti, gyógyszertár melletti irodájában tudják nekem átadni
július 17-31. között.
Felföldi Andrea
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A községi könyvtár szervezésében részt vettünk Orsós Károly rendőr őrnagy könyvbemutatóján,
beszélgetésén. 2013-ban jelent meg első kötete Bűnmegelőzési Recept Túra címmel. A kötet fő témája a
bűnmegelőzés és annak speciális formája, az idősek védelme. Szó volt többek között a bajba jutott
unokának való pénzküldésről, adománygyűjtőkről, trükkös tolvajlásról. A kötet remek étvágygerjesztő étel
recepteket, fotókat és egykori anekdotákat is tartalmaz. Könyvtárunkból kölcsönözhető. A második könyve
egyszerre tanulságos és szórakoztató, fő témája a közlekedésbiztonság. A balesetmegelőzésre hívja fel a
figyelmet, de közben bemutatja Veszprém
megye borvidékeit, azzal a kikötéssel, hogy a
borivás és a közlekedés külön – külön,
egymást kizárva lehetséges. A kötet címe a
KoBorLó. Harmadik kötete a Rendőrpalota
Pápán. ( 2016 )
Részt vettünk a Múzeumok Éjszakája
keretében a „Szorgalom és békesség” kiállítás
megnyitóján, ahol megcsodálhattuk elődeink
szorgalmas keze munkáját a különféle kézzel
hímzett falvédőkön.
Felidézhettük gyermekkorunk konyhájának
eszközeit, berendezési tárgyait. Szépen tervezett és kivitelezett konyhát láthatunk,
mely továbbra is várja a látogatókat, érdemes és érdekes élménybe részesül, aki
megtekinti. Erre az
alkalomra
hívtuk
meg
az
ugodi
nyugdíjas
társainkat is a hagyományos éves találkozónkra. Finom bakonyi gombás tokányt
készítettünk és kínáltunk. Ők pedig hozták a finomabbnál finomabb házi sütésű
süteményeiket, és jó féle italokkal kedveskedtek társaságunknak. Nótázással,
különféle dalokkal múlattuk a kellemes délutánt. Újabb remekül sikerült
találkozót tudhatunk magunk mögött.
Június 27-én került sor éves nagy kirándulásunkra. A Dunakanyarba utazunk,
Esztergomban idegenvezető mutatta be a Főszékesegyházat és a Kincstárat,
majd ebéd után Visegrádon a Mátyás király Múzeumot néztük meg
szakvezetéssel. Végül sétahajóval mentünk végig a Duna kanyarulatán. Ezúton
köszönjük a bakonybéli önkormányzatnak a kiránduláshoz nyújtott támogatást.
Következő találkozónk 2017. július 13-án, csütörtökön 15 órai kezdettel lesz. A Dorbi kisvonattal utazunk a Witt-kilátóhoz. A kirándulásra
meghívtam Mészner Viktort, aki felajánlotta, hogy a társaság vállalkozó részét gyalogosan szívesen haza vezeti.
Váliczkóné Kaviczki Éva

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa
aranydiploma adományozásával ismerte el Dr. Verla József 50 éve tartó
értékes építőmérnöki (civil engineer) tevékenységét. Megkérdeztük:
Mi kell ehhez a rangos szakmai elismeréshez?
Folyamatos tanulás szükséges az elérhető lehető legjobb helyeken és a
feladatok tudás alapú lelkiismeretes megoldása. Szerencsém volt, mert
tanáraim már nagyon korán felkeltették bennem a tudás iránti vágyat és ezért
a szakmai kihívások számomra nem munkát, hanem tanulással járó
szórakozást jelentenek.
A folyamatos tanulás mivel járt a munkássága során?
Egyrészt igényességgel, másrészt sikerekkel. Ötven éve tervezek, és negyven
éve vagyok építésügyi szakértő. Három generációs kivitelező családból származom, így már gyerekként láttam nem mindegy milyen
anyagot hova használok fel, továbbá milyen szerkezete és önköltsége lesz az építménynek. Eredményes kutatásokat végeztem,
amelyet az Egyetem szerkezettervező doktori címmel ismert el. Majd a gazdaságtudományok terén képeztem tovább magam. A
műszaki-gazdasági elemzések témájú második diplomámat kiadták szakkönyv formájában. Ez jelentős siker volt számomra.
Munkakört ajánlottak a nemzetgazdaság az idő szerinti legfontosabb szervezetében. A legjobb gazdasági szakértők közé kerültem.
Ott a szakértők egymástól is tanulva hihetetlen együttműködésben igyekeztek reformokkal segíteni az országon. Mégis a legnagyobb
boldogság számomra, hogy ezen a munkahelyemen ismertem meg a feleségemet. Közben meghívtak a Műszaki Egyetem külsős
óraadójának. Harmadéves mérnökhallgatóknak tartottam hat évig sikeres előadásokat. Majd érdeklődésem az erődítések irányába
fordult és ezért az elérhető legjobb szakirányú mérnök továbbképzésre a Szovjetunióba mentem tanulni. 1991-től családi tervezőkivitelező cégünkben dolgoztam tovább. Munkámat szabadalom, ipari mintaoltalmak, szlovéniai szakmai kiállítás és nagyon sok
tervezői, szakértői valamint kivitelezői feladat megoldása jellemzi. Ezek 1-1 példával nyolc csoportba sorolva az első szakmai
honlapomon tekinthetők meg.
Mi az, amit a legnagyobb értéknek tart?
A legnagyobb érték az idő és az élet, mert ezek nem pótolhatók. Mentettem katasztrófában, és a műszaki életmentés is jelentős
részét képezte a szakmai munkámnak, innen a határozott válasz.
Mik a további tervei?
A legújabb technológiák megismerésével tervezem szinten tartani a tudásomat. Befejezem a második szakmai honlapom
kidolgozását. A lehetőségeim bővítését tervezem és ehhez jelenleg angolul tanulok.
Az önkormányzat és a magam nevében is köszönöm a Bakonybélért végzett sok önkéntes munkáját. Jó
egészséget és aktív életet kívánunk!
Felföldi Andrea
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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. július 29. szombat 10.00
Gerence-völgy – Odvas-kői rét – Szarvad-árok
Táv: 11 km, menetidő 4 óra
Július 8-án lesz a Bakonybél 48-38-13 teljesítménytúra, amelyre
július 5-ig lehet nevezni Mészner Viktornál.
Július 15-16-án kétnapos túra is Bakonybél - Vinye - Bakonybél
útvonalon. A két nap alatt 45 km-t teszünk meg, erre 12-éig lehet
jelentkezni.

A Bakonybéli Tamburello Sportegyesület sok szeretettel
meghív minden kedves érdeklődőt a
2017. július 1-jén és 2-án megrendezésre kerülő VII.
Tamburello Bakony Kupára. A verseny szombaton 9 órakor
kezdődik az iskolai sportpályán. Az ellátogatók betekintést
nyerhetnek a tamburello sportba, szurkolhatnak
csapatainknak és a helyszínen ki is próbálhatják ezt az olasz
eredetű labdajátékot. Várunk minden kedves nézőt és
szurkolót.
Bakonybéli TSE

július 3-án, hétfőn
Az alábbi hulladéktípusok NEM kerülnek elszállításra:
Kerti hulladék, nyesedék, zöldhulladék; állati tetem; trágya;
bontásból származó autóalkatrész; építési törmelék; lapátos
hulladék; gumiabroncs; veszélyes hulladék (pl. permetezőszer
göngyöleg, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső,
hullámpala, pala, gyógyszer, fáradt olaj stb.); elektronikai hulladék
(selejtes hűtő, televízió, háztartási gép)

Helyszín:

Faluház, 2017. augusztus 5. szombat 12:00
órától
A Bakonybél Önkormányzat biztosít
jelentkezőnként 3 kg húst (sertés vagy marha)
és tűzifát, Az összes többi hozzávalót a
jelentkező szerzi be.
Jelentkezés és húsféle kiválasztása:
2017. július 27. csütörtök 16:00 óráig
Közös Önkormányzati Hivatalban
Monyoródi Klára ügyintézőnél,
illetve 06-30/442-80-24-es telefonszámon.
A hús átvétele: 2017. augusztus 3. csütörtök
09:00-15:00 óráig a Faluházban, Kuti Zoltánnál.
Eredményhirdetés:Falunapon a színpadon

Bakonybéli Gyülekezetének
júliusi alkalmai:
8-án és 22-én 16 órakor
a Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk

július 3-án, hétfőn 8.40-12.00; 12.30-18.00 között
TAJ kártya, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges!

Fő utca 15.
Május 1-jétől
minden nap 9-18 óra, vasárnap 9-16 óra
között tart nyitva
tel: 30-468-8938; bakonybelitajhaz@gmail.com

Fő utca 3.
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között várja az
érdeklődőket
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos

Védőnői szolgálat
Galgán Kitti védőnő

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: Kedd és csütörtök
12,30-13,30

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.
.
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó

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

Markáczné Kis Vera
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

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

Szociális ügyekben
Birnbauer Timea
hatósági szakügyintéző
(70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és negyedik
csütörtökén 15.00 és 16.00 óra között a Bakonybéli
Önkormányzat épületében.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. július 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

