A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója

Két jó hírrel indult a május, két pályázatunk is pozitív
elbírálásban részesült. A HungaroControl településeket
támogató pályázatán a Rákóczi téri játszótér felújítására
és a játékok cseréjére nyertünk 2,5 millió forintot. Az új,
balesetmentes játékok elkészítésével külső céget fogunk
megbízni, de sort kerítünk a tér esztétikus átalakítására,
új padok és növények telepítésére is.
A másik nyertes pályázatunkat még 2016-ban nyújtottuk
be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
kiírására, csapadékvíz-elvezetési beruházásra, illetve a
bakonybéli óvoda épületének felújítására. Ezek közül
most az óvodafelújítás kapott támogatást, 48,3 millió
forintot. Terveink szerint ebből a külső nyílászárók
cseréje, az épület külső hőszigetelése, a tetőfelújítás új
cserépfedéssel, teljes belső festés, a kazán és a fűtőtestek
cseréje és napelemes rendszer kiépítése, valamint egy
fejlesztő terem kialakítása valósítható meg. A munkák
befejeztével egy kisebb fenntartási költségű, korszerű és
esztétikus épületben folytatódhat a nevelő munka. A
közbeszerzési eljárás után, reményeink szerint az ősz
elején indulhatnak a munkálatok. A felújítás alatt óvoda
más épületbe költözik, mindent megteszünk, hogy a
lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon az
ideiglenes elhelyezés.
A T.O.P. pályázatokkal kapcsolatban május 17-én a
Megyeházán tartottak egy tájékoztatást, egy információs
értekezletet.
Még
2016
őszén
kezdeményeztük
Pénzesgyőr
Önkormányzatánál, hogy az óvoda és az iskola épületén
lévő pénzesgyőri tulajdoni hányadokat Bakonybél
Önkormányzata megváltaná. Ez nagy adminisztratív
könnyítést jelentene Bakonybélnek a beruházásoknál,
ugyanakkor ez a tulajdoni rész Pénzesgyőrnél névleges. A
tárgyalások mostanra beértek, az adás-vétel megtörtént.
Így az óvoda és az iskola már 100 %-ban a Bakonybéli
Önkormányzat tulajdona lett.
Ebben a hónapban lejárt az iskolai kazánhoz kötött
szolgáltatási szerződés, ami havonta jelentős terhet rótt
az önkormányzatra. Májusban az utolsó részletet is
kifizettük,
folyamatban
van
az
átadás-átvételi
megállapodás megkötése a szolgáltató céggel, ami június
közepéig lezajlik.
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Május 6-án Pilisszentivánon részt vettünk a Magyar
Tűzoltó Szövetség Hagyományos Országos Tűzoltó
Találkozóján. A rendezvényen Regenye Zsoltnak, a
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának
Szent Flórián Emlékérmet adományozott Dobson Tibor
tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség
elnöke a „tűzvédelem érdekében kifejtett példamutató
munkájáért”. Gratulálunk Regenye Zsoltnak, köszönjük
munkáját
és
sok
sikert
kívánunk
további
tevékenységében.
A Szent Móric Egyházközséggel folytatott korábbi,
részletekre kiterjedő egyeztető megbeszélés alapján a
képviselő-testület a május 16-i ülésén úgy döntött, hogy a
templom
felújításának
idején,
szeptembertől
a
szentmisék megtartására a Faluház nagytermét
térítésmentesen
a
bakonybéli
egyházközségnek
rendelkezésére bocsátja. Az egyéb alkalmakra –
gyászszertartás, házasságkötés – pedig a Közösségi Házat
vehetik igénybe. A testület egyhangú véleménye az volt,
hogy a település javát szolgáló beruházást és a közösség
zavartalan működését örömmel támogatja a lehetőségei
szerint.
Május 8-14. között zajlott az először megrendezett
Közösségünk Hete rendezvénysorozat, amelynek jó
visszhangja volt a faluban, gazdag programajánlatával a
megyében is elismerést vívott ki. Záró napján, vasárnap
avattuk fel a közösségi összefogással létrejött Magnólialigetet, ahol a település alapításában kiemelkedő szerepet
játszott
Vidlics
Ferenc
apátnak
és
három
díszpolgárunknak, Dr. Kopátsy Sándornak, Koller Rezső
– Keve Atyának és Cseh Tamásnak is érdemeik
elismerésére emléktáblát állítottunk. A ligetet szeretnénk
évről évre növényekkel, sétány kialakításával, padok
elhelyezésével fejleszteni. Az emléktáblák sorát is
gyarapítanánk a lakosság javaslata alapján, hogy a
település életében, fejlődésében fontos szerepet betöltő
személyiségekre is felhívjuk a figyelmet.
Május
20-án
hetedik
alkalommal
rendezték
Bakonybélben a Kelly’s Bakonyerdő Maraton kerékpáros
versenyeket. Sok versenyző nevezett és sok szurkoló,
hozzátartozó érkezett a településünkre. A verseny
rendben lezajlott, a vendégek pedig kellemesen tölthették
idejüket a gyönyörű bakonyi környezetben. Reméljük, jó
hírünket viszik a nagyvilágba.
(folytatás a következő oldalon)
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Május 22-én a Borostyán Nyugdíjas Klub szervezett az
óvodásoknak, az iskolásoknak és szüleiknek – immár
hagyományos – pikniket az Odvaskő-pihenőnél. A
program sikerét az önkormányzat és a Guzmics Egyesület
is támogatta, segítette a résztvevők kijutását a helyszínre.
Ismét köszönjük a nyugdíjasoknak a falu közösségi
életéért végzett aktivitásukat.
Május 28-án, vasárnap a templom előtt tartottuk a
monostorral
együtt,
az
iskola
diákjainak
közreműködésével a Hősök Napját. A templom felújítása
során ez a terület is meg fog újulni, így idén utoljára volt
ez a környezet a megemlékezés helyszíne.
Márkus Zoltán polgármester

Április végén, május elején megtörtént az áprilisi rendkívüli időjárás okozta károk felmérése. Az hamar nyilvánvalóvá vált, hogy
nagyok a károk. A terepfelmérések és az elvégzett tisztító és tereprendező munkálatok adataiból kiindulva, belterületen több száz
gyümölcsfát rongált meg vagy pusztított el a nehéz vizes hó súlya és az erős szél. Somhegyen sokkal nagyobb volt a kár, mint
Bakonybélben. Somhegyen az összes ingatlan udvarát megrongálta, volt ahol majdnem egy komplett gyümölcsöst tett teljesen
tönkre. Több mint egy hétig tartott, mire a telektisztító, karbantartó munkákat elvégeztük. Az önkormányzat és az erdészet is kivette
részét a károk felszámolásában. Az erdészettől kivonultak a határba a hivatalos kárfelmérők, akik szintén nagy pusztításokról
beszéltek. Az erdészet munkatársainak is volt és lesz is még dolga bőven az év során a tisztító munkákkal. Információim szerint a
május végére sikeresen mentesítette az erdészet az összes turistautat és a külterületi látnivalókat Bakonybél környékén, ezek már
biztonsággal látogathatók. Az önkormányzati brigád a kül- és belterületi utak mentesítésén, a Szent-kútnál, valamint a bakonybéli
és a somhegyi temető komplett megtisztításán dolgozott.
Május derekán elvetésre került a krumpli, ami miatt hivatásos vadászunknak jócskán akadt vadkárelhárító munkája. Emiatt a
Szent-kúthoz vezető út mentén gyorsan és precízen felállítottak egy villanypásztort a vadak elleni védelemre, ebben azonban
kellemetlenül magas a feszültség, legyenek óvatosak!
A búza a talaj adottságoktól és részben az időjárási viszonyoktól függően változóan fejlődik a határban, viszont a legelők és
kaszálók szépen gyarapodnak.
Az elmúlt hónapban sajnos a faluban több gépkocsiból tulajdonítottak el akkumulátorokat, szerszámokat. Az eseteket a hatóság
kivizsgálta. A rendőrség és a mezőőrség több alkalommal együtt és felváltva is razziázott hajnali 1 és 5 óra között. A gyors
eljárásnak köszönhetően hamar elfogták a nem idevalósi tetteseket, akik a lopott tárgyak értékesítésénél buktak le. A nyomozást a
zirci térfigyelő kamerák felvételei is segítették.
Az esetből okulva a mezőőrség javasolta az önkormányzatnak, hogy településünk bejárati útjaira telepítsünk térfigyelő kamerákat,
amelyekkel legalább az átmenő forgalom ellenőrizhető. A megelőzésben a helyi lakosok is segítségünkre lehetnek: ha ismeretlen
járműveket látnak a településen, írják fel adatait (rendszám, típus, szín, hányan ülnek benne, egyéni észrevételek), amit a
mezőőrrel közölhetnek. Ezzel is szolgálhatják a bűnmegelőzést és a biztonságot Bakonybélben.
Itt köszönöm meg segítségét annak a falubeli lakosnak, aki a régi szeméttelep bejáratánál észrevette és megakadályozta az
illegális szemét lerakását! Este munkába menet, nem volt rest, megállt, és elküldte az ismeretlen tetteseket falunk határából.
Cselekedete példa értékű. Köszönjük Bakonybél nevében is.
Károlyi Zoltán mezőőr

2017. május 6-án került sor az Országos Tűzoltó Találkozó és Börze
megtartására, melyet évek óta hagyományosan Pilisszentivánon
tartanak. Nagy örömünkre mi is meghívót kaptunk a rendezvényre.
Bakonybél községet Márkus Zoltán polgármester képviselte, Regenye
Zsoltot, Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesületének parancsnokát
kitüntetés átadására hívták. A jó hangulatú, színvonalas ünnepségen
meghallgattuk Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete zenekarának
nagyszerű előadását. Ezután került sor az ország minden tájáról,
valamint külföldről meghívott kiemelkedő önkéntes munkát végző
tűzoltók kitüntetésének átadására. A legkiemelkedőbbek között ott volt a
mi parancsnokunk: Regenye Zsolt. Sok éven át végzett színvonalas
munkájáért Szent Flórián emlékérmet vett át Dobson Tibor
dandártábornoktól, az Országos Tűzoltó Szövetség elnökétől.
A kitüntetéshez, eredményes munkájához Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk nevében gratulálok, további kitartó munkát, sikereket
kívánok!
Sebestyén Gyuláné egyesületi titkár
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Programokban gazdag hónap volt a május.
4-én, szerdán a monostor vendégei voltunk a „Pincétől a padlásig” program keretében. Ábel atya fogadta a nyugdíjasokat a
templom előtt, majd a barokk teremben levetítette a templom felújítási terveiről készített bemutatót. Ezt követően a templom külsőés belső tereiben is „helyszíneltük” a tervezett változásokat. Végül Péter testvérrel együtt megvendégelték a társaságot nagyon
finom szörppel, likőrrel, csokoládéval, pogácsával. Útravalóul mindannyian egy idézetes könyvjelzőt kaptunk ajándékba, végezetül
pedig ott maradtunk az esti zsolozsmán. Köszönjük Ábel atyának és a testvéreknek a szíveslátást.

Május közepén tartottuk klubunk 8. születésnapját a Vadszőlő Vendéglőben, ahol finom vacsorával kedveskedett a Guzmics Izidor
Egyesület, ezzel köszönve meg a medvehagymás napon és más rendezvényeken való közreműködésünket. Volt üdvözlő ital,
torták és Attila harmonikakíséretes, megénekeltetős műsora.
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az óvodás – nyugdíjas pikniket, a szokásos kisvonatos kijutással az Odvaskő utáni
pihenőben. Kis iskolásaink és szülei bevonásával jó hangulatú, jó idős kikapcsolódás volt. Megköszönném az Önkormányzat és
dolgozói, és de nem utolsó sorban, aki bármily formában is hozzájárult rendezvényünk lebonyolításában, sikerességében.
Júniusi programjaink:
Június 7. szerda délután 3 órai kezdettel a Könyvtárba, Orsós Károly rendőr őrnagy könyvbemutatója.
Június 24-én, szombaton délután 14 órától a Tájházban - a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében segítünk berendezni
emlékeink alapján a konyha-kiállítást, amelynek megnyitására és az utána kezdődő főzésre, bakonyi piknikre meghívtuk az ugodi
nyugdíjas klub tagjait.
Június 27-én tervezzük ez évi nagy buszos kirándulásunkat Esztergomba és Visegrádra. A részletes program még szervezés
alatt, a végleges költséget is ennek függvényében tudjuk kalkulálni.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt – nem csak nyugdíjasokat –a kirándulásra, de bármely programunkra,
Jelentkezni nálam lehet: 06-88-461-384, ill. 06-30 -557- 3125 számon.
Váliczkóné Kaviczki Éva

Május második hétvégéjén, Móron a
bakonybéli tamburellosok részt vettek a
VII. Országos Tamburello Bajnokságon. A
sorozatos rossz időjárás miatt nem
tudtunk
kellőképpen
felkészülni
a
versenyre, de panaszra nem lehet okunk,
hiszen becsülettel helytálltak játékosaink
az idei szoros mezőnyben. Jó hír volt
számunkra, hogy egy új csapatot is
üdvözölhettünk a tamburello sportban
Baktalórántháza színeiben, egy férfi
csapattal
bővült
a
mezőny.
Női
csapatainkban
helyet
kaptak
az
egyesületünk legfiatalabb játékosai is, így
ők most kipróbálhatták magukat a felnőtt
mezőnyben. Csak gratulálni lehet nekik
ügyes játékukért. Női csapataink az
harmadik és ötödik helyen végeztek. A
férfiak versenyén egyik csapatunk első
lett, megvédve bajnoki címüket, a másik két csapat pedig a negyedik és az ötödik helyezést tudta megszerezni.
Külön köszönet a kísérőknek, játékosoknak és a szurkolóknak, hogy segítettek az utazásban, helytálltak a szoros küzdelmet hozó
játékban, és rendíthetetlenül biztatták a játékosainkat mindkét napon.
Mészáros Antal
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Találkozás az emmauszi úton
Húsvét III. vasárnapján elmondott igehirdetés szerkesztett változata
Olvasandó evangéliumi szakasz: Lk 24,13-35

A húsvéti történetek beszámolnak arról, hogy Jézus
tanítványai hogyan jutottak a hitetlenségből hitre, hogyan
találkoztak a Feltámadottal. Nekünk is pont erre van
szükségünk, a mi kérdésünk is ez: hogyan juthatunk hitre,
hogyan találkozhatunk az élő Jézus Krisztussal.
A mai evangélium főszereplői, az emmauszi tanítványok
egy fizikai (Jeruzsálemből Emmauszba) és egy lelki utat
bejárva találkoznak Krisztussal. Lukács evangélista
bennünket is elkalauzol a tanítványokat hitre és gyógyulásra
vezető emmauszi útra.
A kezdet, ahonnan indulnak, a hitetlenség és csalódottság
sötétsége. A két tanítvány - bár eléjük jön Jézus az úton képtelenek felismerni őt. Nemcsak azért, mert súlyos depresszióba estek, hanem azért is, mert a
Feltámadott egészen Más. Jézus feltámadásával egy másik világba, Isten Országába lépett, pusztán
„emberi szem” már nem képes felismerni őt. Lukács így fejezi ki lelki vakságukat: „látásukat valami
akadályozta”.Ez az akadály a hitetlenség. Ettől szenvedett Tamás és a többi apostol is. Ez akadályoz
bennünket is. A feltámadás hite ugyanis ellenkezik életünk alaptapasztalatával: mindannyian meghalunk, s
a halálból még senki nem tért vissza.
Az emmausziak szomorú útjának kezdetén van egy vigasztaló mozzanat: Jézus melléjük szegődik az
úton és beszélgetni kezd velük, a krízisbe került tanítványokat meghallgatja. Ez a gesztus evangélium
nekünk is, azt jelenti: Jézus nem hagy el bennünket akkor sem, amikor képtelenek vagyunk hinni. A
beszélgetésből kiderül, a tanítványokban Jézus halálával összetört egy dédelgetett messiáskép: „Mi abban
reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt.” Nemcsak Jézust, hanem a saját politikai messiásukat is
gyászolják. Érdemes nekünk is elgondolkodni: mi az akadály, ami miatt nem tudunk hinni a
feltámadásban?Talán az ész, hogy ezt a csodát nem tudjuk megérteni, vagy a saját akaratunkhoz
ragaszkodás, hogy képtelenek vagyunk kiengedni saját kezünkből és Istennek átadni az életünket, vagy
valami más…
A beszélgetés során Jézus feltárja az Írások (Ószövetség) értelmét. A Messiás szenvedése, halála
és feltámadása, az Isten üdvözítő terve volt, ez a megváltás. A Messiás politika uralma itt a földön a
történelemben mindig félrement, vallásos diktatúrák nem hoztak megváltást. A második evangéliumi
mozzanat, amit a történet hordoz a következő: Ha a Messiás szenvedése és halála Isten tervének
beteljesítése, akkor a mi szenvedéseinknek, veszteségeinknek és halálunknak is van értelme.
Felfedezhetjük, hogy Isten még a velünk történt rosszat is jóra, üdvösségünkre fordítja.
Közben beérnek a faluba, itt következik a harmadik evangéliumi mozzanat a történetben: „Amikor
asztalhoz telepedett, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és
felismerték.” Jézus egyértelmű jelet ad a fogadóban, ami alapján feltárul inkognitója. Érdekes, hogy ez nem
csoda, hanem a kenyértörés (a szentmise) jele.
A hit ismeret, megismerés is. Akit ismerünk, abban tudunk bízni. Akiben bízunk, azt ismerjük meg
igazán. Kedves testvéreim, ha igazi hitre, látásra, felismerésre szeretnénk jutni, ez a mai történet arra hív,
lépjünk valódi kapcsolatba Jézussal! Kérdezzük Őt, mondjuk el neki fájdalmainkat, veszteségeinket, s
hallgassuk és figyeljünk Rá, amíg meg nem pillantjuk mi is a kétséget kizáró jelet, hogy valóban itt van
közöttünk! Úgy legyen. Ámen
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Május 4. „Pincétől a padlásig” - a nyugdíjasklub látogatása a monostorban
Csütörtök délután, mintegy 25 lelkes bakonybéli polgár, a nyugdíjasklub közössége látogatta meg monostorunkat.
Először Ábel atya képekkel illusztrálva bemutatta a templom és a többi épületrész felújítási terveit. A csoport nagy
érdeklődéssel hallgatta az előadást,majd megfontolandó kérdéseket és javaslatokat tettek. Ezután elsétáltunk a
felújításra váró épületekhez, látva a néhol salétromos falakat, a templom ijesztő repedéseit, érthetővé vált, mennyire
szükséges a beavatkozás. Felújított épületeivel a monostor tovább szolgálhatja a bakonybélieket és az idelátogatókat.
A séta végén János testvér „Nigra sum” ribizli likőrrel, mentaszörppel és finom falatokkal várta a látogatókat. Jó
hangulatú beszélgetés kezdődött az asztal körül. Néhányan még az esti szentmisén is maradtak, hogy a
szerzetesekkel együtt imádkozzanak Bakonybél községért, s minden lakójáért.
Május 12. A Szent Mauríciusz Kórus nyilvános próbája a Tájház
udvarán
A Közösségünk Hete programsorozat részeként nyílt kóruspróbát
tartottunk a Tájház udvarán. Így a falubeliek és a szállóvendégek is
közelebb kerülhettek a Szent Mauríciusz Kórushoz. Reméljük, hogy
sikerült kedvet csinálni, és új tagokkal bővülhetünk. Köszönet az
ötletért és a segítségért Felföldi Andreának és a próbát Izsák testvér
távollétében vezető Feczkóné Borkának!
Május 14. Magnólia liget megáldása
Vasárnap délután a vesperás után autóba ültünk és a Pápai út
mellett ültetett Magnólia ligethez hajtottunk, ahol már összegyűlt a
kb. 25-30 fős ünneplő közösség. Márkus Zoltán polgármester úr
méltató szavai után Bakonyvári Andor, aki a liget létrehozásának
ötletgazdája volt, mondott köszöntőt. Majd a teremtést és a
Teremtőt dicsőítő 104. zsoltárt hangzott el János testvér
tolmácsolásában, Ábel atya pedig megáldotta a ligetet. Az ünnepség pogácsa és bor mellett folyó kötetlen
beszélgetéssel folytatódott.
Május 28. Hősök napi megemlékezés a szentmise után,
11.00-kor tartottuk a Szent Gellért téren
A plébániai karitász csoport beszámolója
Húsvét előtti tartósélelmiszer-osztásunk alkalmával 31
csomagot állítottunk össze és szállítottunk ki nehéz
körülmények között élő bakonybéli embereknek.
Május 10-én tartottuk meg hagyományos, tavaszi
ruhavásárunkat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, vagy
adományukkal hozzájárultak akciónk sikeréhez! Köszönjük
a segítséget a ruhák hajtogatásában és válogatásában
Fülöp Teréznek, Kúsz Katának, Postáné Jolánnak,
Supánné Klárinak, a ruhák szállításában Ábel atyának,
Károlyi Zoltánnak, Péter atyának, Rádai Róbertnek, ifj. Simon Dezsőnek, Supán Istvánnak, és Szabó Kornélnak.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, akik nem csak a vásár helyszínéül szolgáló faluházat bocsátják évente
kétszer rendelkezésünkre, de egész évben helyet biztosítanak a karitász ruharaktárának is!
Tavaszi vásárunk teljes bevétele 76.950 Ft lett. A befolyt összegből a szokásos támogatási formák mellett idén nyáron
iskolakezdési támogatást is tervezünk nyújtani azoknak a családoknak, ahol a gyermekek őszi beiskolázása súlyos
anyagi terhet jelent.
Baky Anna és Palotás Dóra



Június 1-5.
Június 20-25.



Június 25.

Pünkösdi zarándoklat Csíksomlyóra
Hittantábor
1 – 5. osztályos gyerekeknek
Naponta 9-17.00-ig.
Vezetők: Posta Zsoltné, Fülöp Teréz, Troják Zsuzsanna, Vörösházi Veronika
Keresztelő a Borostyán-kútnál.
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Hagyományteremtő
céllal,
Közösségek
Hete
elnevezéssel
országos
rendezvénysorozatot hirdetett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési
Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár, konzorciumi
együttműködésében.
A felhíváshoz Bakonybél is csatlakozott. A május 8-14. között zajló programokkal a
faluközösségben és a település intézményeiben rejlő értékekre szerettük volna
felhívni a lakosság figyelmét.
Mint minden először megrendezett eseménynél „óvatos” érdeklődés kísérte az
egyes alkalmakat, de a végén mindenki azt mondta: ”jó volt, hogy volt”. Szeretném
megköszönni a Községi Könyvtár, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Bakony
Hotel, a Szent Mauríciusz Monostor és Kórus és a Borostyán Nyugdíjas klub
támogatását és részvételét a programsorozatban.
A Kinedok filmklub sorozata dokumentumfilmekből áll, ennek idei első vetítésén beigazolódott, hogy falunkban is van érdeklődés
korunk valós problémái iránt. Az Érték-Emlék-Mentő összejövetelre nagyon érdekes fotókat kaptunk, többek között a köves-hegyi
településrész kiépülésének kezdeteiről. Nagyon izgalmas nyomozás alakult ki a
képek alapján. Szerdán valóban tartalmas, időszerű tájékoztatásban volt részünk
Zábrák Károly természetvédelmi őr vezetése alkalmával, a Bakonyi Erdők
Házában. Azt is megtudtuk, hogy szeptembertől az épületet és a kiállítást is
felújítják. Utána a Csillagdában csak a bakonybélieknek vetítették le a „A Mars
útikalauz stopposoknak” című 3D-s filmet, amelynek elkészítésében a
bakonybéli csillagászok is részt vettek. Köszönjük Bárány Lászlónak és
munkatársainak, hogy lehetővé tették soron kívül – zárás után – a film
megtekintését. Csütörtökön a Bakony Hotel vendégei lehettünk Molnár Zoltán
szállodavezető meghívására. Örömünkre szolgált, hogy felhívásunkra a hajdani
„szotosok” sok fényképet hoztak, aminek nézegetése közben nem csak a régi
emlékek idéződtek fel, de sok adalékkal szolgáltak az üdülő egykori
berendezéseiről, életéről és dolgozói közösségéről. Külön élményt jelentett, hogy
a modern konyhát is megnézhettük, ami hajdan sok jelenlévő munkahelye volt.
Pénteken a délutáni kézműves foglalkozások után- amelyeket Szurgyi Zsuzsa és Troják Zsuzsanna tartott –, a Szent Mauríciusz
Kórus rendhagyó próbájának részesei lehettünk a Tájház udvarán. Jókedvű, jó hangulatú éneklésük közben a közönség azt is
megérezhette, hogy ők jól érzik magukat együtt, és valódi közösséget alkotnak,
ugyanakkor nyitottak a „másra” és az új tagokra. Köszönjük a kórustagoknak,
különösen Feczkóné Kárpáti Borbálának - aki nemcsak átvállalta a távol lévő
Izsák atyától a karnagyságot, de szellemes rejtvényekkel, sőt süteménnyel is
készült – a nagyszerű élményt. A kórus péntek este még elfújta a viharfelhőket,
azonban a szombati programokat elmosta az eső, de a könyvtárban
társasjátékozással tölthették a délelőttöt a játszani szeretők. A vasárnapi ligetavatásra kiderült az ég. A magnólia-ligetet igazán a közösség akarata és
összefogása hozta létre, ki pénzecskéjét, ki munkáját adta hozzá tehetsége
szerint. Épp az összefogás adta az ötletet, hogy ezen a helyen idézzük meg
azokat az embereket, akik sokat tettek Bakonybélért. Vidlics Ferenc apát és
díszpolgáraink emlékeztető tábláit avattuk fel először, de a sor folytatódni fog.
Köszönjük Regenye Zsoltnak és csapatának, Kaufmann Károlynak, Balogh
Istvánnak és a virágosítóknak áldozatos munkájukat. Programokban gazdag, a figyelmet önmagunkra, a falura irányító hét volt. Ha
maradt hiányérzet a résztvevőkben, az az, hogy a gyermekek, a fiatalok nem váltak a rendezvények részeseivé.
Felföldi Andrea

Júniusi programok a könyvtár szervezésében:
Június 7-én, 15 órakor kerül megrendezésre az áprilisban a rendkívüli időjárás miatt elmaradt bűnmegelőzési előadás. Az
eseményen Orsós Károly rendőr őrnagy tart könyvbemutatóval egybekötött előadást, amely segíthet abban, hogy elkerüljük az
áldozattá válást.
Június 17-én délelőtt idén is várom apák napi ajándékkészítésre a gyerekeket a könyvtárban.
Június 21-én, 17.30 órai kezdettel a Kinedok filmklub keretében a Normál autista film című dokumentumfilmet nézzük meg.
„Az autizmust a neurodiverzitás elméletének megközelítése szerint úgy is felfoghatjuk, mint egy olyan, a
normálistól eltérő gondolkodási módot, amelyet egy különálló társadalmi kategóriaként kellene elfogadnunk, és
tiszteletben tartanunk. Vagyis egy autistával kapcsolatban a helyes kérdésfeltevés nem az, hogy „Mi baj van
vele?”, hanem az, hogy „Mi a más benne?”
A vetítés után Brokés Judittal, a veszprémi Autispektrum Egyesület elnökével beszélgetünk. A vetítés
helyszíne a nyári alkalmakon is a Beli kultúrkocsma lesz (Fő u. 4.). Ezúttal kifinomultabb sötétítési technikát
fogunk alkalmazni a megfelelőbb vetítési környezet megteremtéséhez!
Állományunk az elmúlt hónapban három könyvvel gyarapodott. A már egyedül olvasó kisiskolásoknak szól Nyulász Péter két
regénye: Az ellopott Mikulás-szán és A fürdők réme, a kamaszoknak pedig Kemény Zsófi Én még sosem című regénye.
Mindenkit szeretettel vár:
Palotás Dóra könyvtáros
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Tisztelt Olvasók, engedjék meg, hogy az alábbi személyes
élményemet megosszam Önökkel.
A pesti unokáimmal 2017. május
21-én (vasárnap) kisétáltunk az
Emlékparkba
és
gyönyörű
labdarózsát
tettünk
le
a
megtisztelt
személyek
emléktábláihoz.
Elgondolkodtató
volt
a
gyerkőcök
érdeklődése.
Meglepetésemre az idősebbik,
ötödikes unokám emlékezett egy
korábbi, a Tájházban hallott
vezetésre, és Cseh Tamás
emléktáblája
előtt
felfedező
hangon kiabálta: ő az indiános
bácsi! A fiatalabb unokám
(elsős) végigolvasta mindegyik tábla szövegét és megkérdezte:
kik ők és élnek-e még ezek a bácsik.
Ennek kapcsán jutott néhány gondolat az eszembe.
A tisztelt olvasó számára már biztosan ismert az örömhír, mely
szerint a falualapító apát és további három díszpolgárunk
emlékére a faluközösség 2017. május 14-én - a Közösségünk
Hete keretén belül - emléktáblákat helyezett el a falu Pápa felőli
bejáratánál kialakított Magnólia-ligetben.
Köszönettel tartozunk a kezdeményezőknek, a kivitelezésben
részt vevőknek a munkájukért és a Szent Mauríciusz Monostor
közösségének, akik megáldották az emlékhelyet. Ezzel a falu
közössége megteremtette a történelmünk és a közelmúltunk
megismeréséhez, valamint a településünk identitásának

III. évfolyam

2017.6. szám

fokozatos fejlesztéséhez alapvetően szükséges felszentelt
Emlékparkot.
A kezdeményezés további feladatokra kötelez minket.
Elsősorban az általános iskolánk tanítóinak és tanulóinak, az
óvodánk nevelőinek és a csemeték szüleinek, a falunkból ideoda ingázó diákoknak, továbbá valamennyi falubéli fiatalnak
hívnám fel a figyelmét az Emlékparkra.
Ki a négy megtisztelt személy? Mit tettek a falunkért?
Tisztelt fiatalok, irodalmazzatok, kutassátok fel a megtisztelt
apát és díszpolgáraink falunkért tett eredményeit. Az így
megszerzett információt osszátok meg, adjátok tovább!
(Vidlics apát munkáját megismerhetjük a falunk honlapján az
Értéktár menüpont alatt, a ma is aktív Dr. Kopátsy Sándor
közgazdászról sokat tudhatunk meg az interneten, Koller
Rezső Keve bencés atyáról sokat tudnak mesélni a szülők és a
nagyszülők, illetve a szerzetesek, Cseh Tamás Kossuth- és
Liszt-díjas zeneszerzőről és énekesről pedig a Tájház gazdag
emlékanyagot őriz.)
Merre is van a kialakulóban lévő Emlékpark? Sétáljunk el egyegy szál virággal az emléktáblákhoz, rójuk le tiszteltünket a
falunkért tevékenykedő személyek emléktáblái előtt.
Tisztelt tanítók és nevelők, mint nyugalmazott tanár
bátorkodom hangsúlyozni, hogy a munkánk nem csak az
oktatás, hanem az ennél sokkal nehezebb nevelés is. Ki kell
emelni a közösségi nevelés fontosságát. Ehhez az Emlékparkhoz
vezető iskolás, ill. az óvodai csoportos séták ragyogó lehetőséget
biztosítanak.
Természetesen a felnőttek is felfűzhetik hétvégi programjukba,
a szállásadók javasolhatják a vendégeiknek a Magnólia-liget és
az Emlékpark megtekintését.
Griecs András

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A nemzetközi gyermeknap
megünneplése Törökországból ered, ahol 1920-ban tartották először. Magyarországon
1931-től ünneplik. Az időjárás idén is kegyeibe fogadta a minden május utolsó vasárnapja
közelében megrendezésre kerülő Gyermeknapot.

A játék az a foglalatosság gyermekeink számára, amelyet teljes önátadással, beleéléssel tudnak végezni. Sok öröm forrása lehet
egy-egy játékban megélt siker. Ezt tapasztalhattuk 2017. május 26-án, szombaton is a hagyományosan megrendezett
Gyermeknapon az iskola udvarán és folyosóján. Viola néni mosolyogva nyitotta meg és zárta be az iskola kapuit. A Zsuzsanna
néni és Ági néni segítségével a saját kezük által megalkotott fonat vagy baba örömteli mosolyt csalt a készítő és szülője arcára is.
Hedvig néninél szerzett darts találatok, a Tamburello Egyesület tagjai által koordinált lövészet vagy a csocsó találataiért kapott
zsetonok további próbálkozásra sarkallták a játékosokat. Az akadálypályán és az ugrálókötelezéssel újra és újra megdőltek az
egyéni rekordok. A fák hűs árnyékában a logikai játékok ugyan pihentették a kicsit fáradt testet, de jó kis agytorna volt ez a
vállalkozók számára. Mónika néni egyperces mókás, ötletes feladatai nagyon népszerűek voltak a gyerekek körében. Nem maradt
el a buborékfújás és Anikó néni elővarázsolta a lufikat is. A legkisebbek pedig a légvárat is bevehették. A játékoknál szerzett
zsetonokat a büfében lehetett beváltani, ahol Andi néni, Melinda néni, Timi néni és Éva néni szorgosan kínálta a finomságokat. A
gyereknap zárásaként Dorbi fuvarozta a résztvevőket. A falu utcáin sétálókra a sétavonatozó mosolygó családok, gyermekek,
szülők, nagyszülők vidám tekintete és integető keze köszönt vissza.
A hagyományosan megrendezett bakonybéli Gyermeknap szervezője a Guzmics Izidor Egyesület volt, akit sokan segítettek ezen a
napon. A támogatások nélkül nem valósulhatott volna meg a sok színes program. Köszönjük a Bakonybéli Önkormányzat, a
Vadszőlő Szálló és Étterem, a Szent Gellért Óvoda, Márkusné Ircsik Zsuzsanna nagylelkű felajánlásait! Köszönjük a Szent Gellért
Tagiskola pedagógusainak, a Tamburello Egyesület tagjainak, az önkormányzati konyha dolgozóinak, a segítőkész bakonybéli
szülőknek és nagyszülőknek az aktív közreműködését!
Bognár 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.június 10. szombat 10.00

2017.június.25. vasárnap 10.00

Bakony Hotel – Móricháza - Táboros-hegy - Odvas-kői rét- Gerencevölgy - Vár-völgy - Bakonyújvár- Tönkölös - Likas-kő
Táv 13 km, menetidő 4,5 óra

Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok
Táv 12 km, menetidő 5,5 óra

4

Bakonybéli Gyülekezetének
júniusi alkalmai:
10-én, és 24-én és július 1-jén
16 órakor a Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

JÚNIUS 19-30. KÖZÖTT
BAKONYBÉL ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA JAVÁRA.
A szállítás megszervezése miatt az alábbi elérhetőségek
valamelyikén jelezzék, hogy hol, kb. mennyi fémhulladék
van: Bertalanné Mészáros Éva 06-30-854-9313
Troják Zsuzsanna 06-30-254-3109; trojak.zsuzsanna@gmail.com

A részletekről figyeljék a plakátokat! Köszönjük!

Fő utca 3.

Fő utca 15.

Minden nap 9-18 óra, vasárnap 9-16
óra között tart nyitva.

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

tel: 30-468-8938
bakonybelitajhaz@gmail.com

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

Az előző számunkban meghirdetett DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMRA
június 15-ig lehet még jelentkezni. Jelentkezési lap a Faluházban a hirdető szerkényen található!

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533
Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos

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

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

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

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

Károlyi Zoltán mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás: csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben Somfai Rita
hatósági szakügyintéző (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra
között a Bakonybéli Önkormányzat
épületében.

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

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

Okmányiroda
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-12 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-13 óra
Elérhetőség: (88)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Munkaügyi központ (Foglalkoztatási Osztály)
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662; 550-670
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás.

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

