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Kedves kötelességünknek tettünk eleget december 14-én.
Kilencvenedik születésnapján köszöntöttük Bertalan
Józsefné Kati nénit. A szűkebb családja körében töltött kis
ünnepség jó hangulatban telt, Kati néni korát
meghazudtoló erőben és frissességben fogadta az
önkormányzat delegációját. Jó egészséget kívánunk neki!

A decemberi kevés, de gyorsan lefagyott hó okozta
síkosság problémát jelentett néhány lakosnak. Az
önkormányzat ilyen esetekben elsősorban a meredek
útszakaszok veszélyességét igyekszik megszüntetni, most
is elsőként itt szórtuk az úttestet. Az ehhez hasonló
helyzetekben a lakosság közreműködésére is szükség van.
2016 elején minden ingatlanba eljuttattuk az
önkormányzat képviselő-testületének 10/2015.(III.25.)
rendeletét, amelynek 16.§-a a következőket tartalmazza:
az ingatlan előtti járdának, járda hiányában egy méter
széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása,
szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó
eltakarítása
és
síkosság
mentesítése
(….)
az
ingatlanhasználó feladata.
Kérjük az ingatlan tulajdonosait (használóit), hogy a
rendelkezésükre álló eszközökkel – fűrészporral, hamuval,
sóderrel (ne sóval!) – gondoskodjon a ház körüli
szakaszok járhatóvá tételéről. Ha szomszédjuk idős vagy
beteg, legyenek a segítségükre. Természetesen az
önkormányzat a jövőben is mindent megtesz az utak
biztonsága,
tisztán
tartása
érdekében.
Az
együttműködésüket köszönjük.
Minden bakonybéli lakosnak eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

December 15-én tartottuk a Mindenki Karácsonyát. Sokan
eljöttek a műsorra, amelyen minden szereplő részéről
magas színvonalú volt. Köszönöm a közreműködők, a
felkészítők, a rendezésben segédkezők munkáját.
Köszönöm mindazok hozzájárulását az ünnephez, akik
süteményt hoztak a hagyományos közös vendéglátásra.
Külön köszönjük Marticsek Józsefnek, Birnbauer
Rudolfnak és Katona Kis Bálintnak az élő betlehem
felállítását. Immár hatodik éve szerez örömet a
bakonybélieknek és az ide látogatóknak az a kedves
karácsonyi színfolt. A jászol körüli figurákat idén a Szent
Klotild Karitász Csoport készítette el. Köszönjük
munkájukat.
Nagy örömet jelentett számunkra, hogy az ÉV
ÖNKÉNTESE VESZPRÉM MEGYÉBEN címre az
önkormányzat által felterjesztett Griecs Andrásnénak és
Griecs Andrásnak ítélték meg ezt a kiemelkedő és
megérdemelt elismerést. Ajánlásunkban kiemeltük a
helytörténeti kutatómunkát, a virágosító csoport
megszervezését, a rendezvényeken való segítséget, a
nyugdíjas klubban való aktív közreműködést, s nem utolsó
sorban a segítő hozzáállást a település gondjaihoz. Bízunk
benne, hogy ez a kitüntetés mások számára is emeli az
önkéntes munka értékét, és jelzi, hogy az önkormányzat
értékeli a közösségi felelősségvállalást.

Márkus Zoltán polgármester
Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy,
mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

December elején kiszállítottuk az igénylőknek idei
szociális tűzifa támogatást. 126 m3 keret állt a
rendelkezésünkre, ebből minden kérelmet benyújtót 1-3
m3-rel tudtunk segíteni.
Az előző évekhez hasonlóan idén is tudtunk karácsonyra
kedveskedni a 65 év feletti lakosainknak. 265 fő ünnepi
készülődését támogattuk 7000-7000 Ft-tal. Örülünk,
hogy lehetőségeink szerint segíthettünk.
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Eljött az idő, hogy lezárjam az évet és ezzel egyidejűleg, elbúcsúzzak. Az év
utolsó hónapjának beszámolója számomra az utolsó beszámoló bakonybéli
mezőőrként. Három év szolgálatot teljesíthettem Bakonybélben mezőőrként,
amely lehetőséget köszönöm a bakonybéli önkormányzatnak. Egy gyerekkori álmom vált valóra, mivel mezőőrként a bakonybéli
születésű nagypapám nyomdokaiba léphettem. Szolgálataim során hamar kiderült, hogy a mai mezőőrök szolgálattétele jóval
többrétűbb és hatásköre kiterjedtebb, mint a tsz idők mezőőreié. Tanulságos és egyben okító hatású volt számomra ez a három év,
amelynek tapasztalatait a jövőmben biztosan kamatoztatni tudom. Az utolsó hónapban a polgármester úr, egy külön feladattal
bízott meg, miszerint az új, szolgálatba lépő, fiatal bakonybéli mezőőrt tanítsam be, ismertessem meg a környezettel és a
lakosokkal. Szolgálatom során mindig a kérésekben próbáltam segítséget nyújtani, most viszont én szeretnék kérni a falutól.
Kérem, fogadják fiatal, új mezőőrüket bizalommal, és segítsék munkáját, úgy, ahogy velem tették. Jó tapasztalataim vannak róla,
mivel fiatal kora ellenére nyitott az emberek felé, otthon van a természetben, szereti az állatokat, nyitott szemmel jár és széles
látókörű. Mezőőri munkájához, jó egészséget, kitartást kívánok.
Az év utolsó hónapjában együtt teljesítettünk szolgálatot, így több területet tudtunk ellenőrizni, bár a határ csendesnek volt
mondható. Az erdészet által megtartott december 2-i vadhajtás minden különös gond nélkül lezajlott, kárbejelentés nem történt.
Előreláthatóan január hónapban is lehet számítani több vadhajtásra. Kérem a gazdákat, hogy a vadásznapon tartsák zárt helyen
jószágaikat, másnap pedig ellenőrizzék területeiket.
Említést érdemlő eset csupán néhány szürkemarha felbukkanása volt. Az állatokat a Gerence-Völgy Ökológiai Park pásztorai kocsival, lóval, gyalogosan - próbálták befogni. A pásztorok a lakosok elnézését kérik a
bonyodalmakért. Az ökopark a szürkemarha- és bivalyállomány minimumra csökkentését ez évi
intézkedéseivel befejezettnek mondhatja.
Most pedig engedjék meg, hogy átadjam a „terepet” az új mezőőrnek.
Károlyi Zoltán

Tisztelt bakonybéli lakosok!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, mint új mezőőr. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
Gfellner Máténak hívnak, 23 éve Zircen születtem, és azóta is ott élek.
A természet iránti kötődésem már egészen kisgyermek koromban kezdődött, ez a kötődés a
természetfotózásban teljesedett ki igazán. Szabadidőmet leginkább a határban, a vadak
megfigyelésével és fotózásával töltöm. Jelenleg a Pannon Egyetem természetvédelmi
mérnök szakos, végzős hallgatója vagyok. Mezőőri tevékenységem során a Károlyi Zoltántól
szerzett tapasztalatok mellett az egyetemen tanultakat is szeretném a gyakorlatban is
alkalmazni. A továbbiakban feladataimat igyekszem olyan szinten végezni, mint ahogyan
azt elődöm, Zoltán is tette. Szeretnék közvetlen kapcsolatokat kiépíteni a lakossággal, hogy
a hatáskörömbe tartozó feladatokat könnyedén meg tudjuk oldani.
Bízom benne, hogy Önök a segítségemre lesznek.
Gfellner Máté mezőőr

A közösségért végzett önkéntes munka
jelentőségét lassan hazánkban is egyre
jobban elismerik. A Veszprém Megyei Civil
Hálózatért Közhasznú Egyesület és a
Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Ház ebben az évben ötödik
alkalommal teremtett lehetőséget a
kiemelkedő és példamutató, a szűkebb
vagy tágabb közösség jobbításáért vállalt
önkéntesség jutalmazására. Bakonybél
önkormányzata először nyújtott be jelölést a felhívásra, mert úgy gondolta, a Griecs házaspár sokoldalú szerepvállalása
gazdagítja, jobbá teszi a település életét. A szervezésükben megindult faluszépítés eredményeként szebbé váltak a
köztereink, igényesebbé a porták. András helytörténeti kutatása irányadó újkori
történelmünk megismerésében, honlapunkon olvasható. A mindennapokkal
kapcsolatos észrevételeiknek a jobbítás szándékával adnak hangot. A
rendezvényeken, közösségi megmozdulásokon mindig segítőként találkozunk
velük.
Örülünk, hogy felterjesztésünk eredményeképpen nem csak díjazták munkájukat,
hanem a megye év önkéntese címre őket találták méltónak. Két kategóriában
értékelték a javaslatokat, külön a fiatalok munkáját és külön a felnőttekét. A
fiatalok közül tizenegyen, a felnőttek közül heten vehettek át oklevelet és
ajándékot Polgárdy Imrétől, a megyei közgyűlés elnökétől az idei díjkiosztón. Varga Áron a balatonfűzfői zenei élet
fellendítésében végzett munkájáért kapta az év ifjú önkéntese elismerést, Griecs András és Márti pedig AZ ÉV
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKÉNTESE plakettet vehette át. Köszönjük odaadó munkájukat, amellyel településünk
élhetőbbé tételét szolgálják, fáradhatatlan ténykedésükkel pedig példát mutatnak.
(Fotó: VEOL. A képen Polgárdy Imre, Vajna Szabina, a Griecs házaspár, Varga Áron és Varga Endre, az önkéntes ház vezetője látható)

Felföldi Andrea
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Decemberben a középső és nagycsoportos korú
gyerekek könyvtári foglalkozáson vettek részt, az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek- és Ifjúsági
Könyvtárában. A szervezésben Palotás Dóra
könyvtáros volt a segítségünkre, akinek köszönjük,
hogy immár második alkalommal szervezte meg ezt a
nagyszerű programot. Az utazást Pénzesgyőr és
Bakonybél kisbuszaival tudtuk megoldani. A délelőtti
program többféle tevékenységet foglalt magába.
Természetesen a könyvtári kölcsönzés és a könyvtári
könyvek használatával kapcsolatos ismeretek is
helyet kaptak. A bakonybéli könyvtárból már ismert
„őrjegy” használatával könnyedén válogathattak a
gyerekek,
a gyermekkönyvek közül. Ennek
segítségével ugyanis mindig mindenki a megfelelő
helyre teheti vissza a polcról leemelt könyvet. A
gyerekek felfedezhették a könyvtár új gyermekkuckóját is, ami mindenkinek nagyon tetszett. Karácsony
ünnepéhez kapcsolódóan aztán kézműves foglalkozás
következett. Ekkor mindenki elkészíthette és
kidíszíthette a saját karácsonyfáját. Az elkészült
szebbnél-szebb munkákat, nagy örömmel hozták haza
a gyerekek, hogy az oviban az ünnepi dekoráció részei
lehessenek.
December 6-án délelőtt tartottuk a Faluházban a
Mikulás ünnepséget. Óvodánk, immár több éves
hagyomány szerint, névre szóló meghívót küld
minden faluban élő, még nem óvodába járó
kisgyereknek.
Idén
a
meghívottak
száma
óvodásainkkal együtt több mint hetven kisgyerek volt.
Nagyon örültünk, hogy szinte mindenki eljött, és a Faluház nagyterme teljesen megtelt. A Mikulást vidám
énekléssel és közös táncolással fogadtuk, amelybe még a legapróbbak is lelkesen bekapcsolódtak. Az
önkormányzat jóvoltából minden kisgyerek ajándékot kapott, és az ünnepség befejezése a hagyományos
közös vendégség volt, kakaóval és kaláccsal.
December 20-án délelőtt tartottuk óvodánkban a
karácsonyi ünnepséget. Ezen a reggelen az egész
óvodát igyekeztünk ünnepi díszbe öltöztetni, hogy
méltó legyen a karácsony megünnepléséhez. A
gyerekek egy rövid műsorral is készültek, hogy ezzel
is fokozzák az ünnepi hangulatot. Ezt követte a közös
éneklés és az ajándékozás. Az idén is gazdag
karácsonya volt óvodásainknak. A fa alatt nagyon sok
szép ajándék várta őket, ezen felül egy fészekhintát is
kaptak
a
gyerekek
a
szabvány
szerinti
gumiburkolattal együtt. Ezt tavasszal szereljük fel a
hátsó játszókertben. Az önkormányzat minden
kisgyereknek névre szóló fajátékot is készíttetett, amit
mindenki haza is vihetett.
Köszönjük
a
Szent
Mauríciusz
Alapítvány
támogatását, amelynek jóvoltából egy laminálógépet
tudtunk vásárolni a hozzá kapcsolódó tartozékokkal együtt. Szeretném megköszönni a fenntartó
önkormányzatnak, a helyi erdészetnek, a segítő szülőknek, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz,
hogy óvodásainknak szép és gazdag karácsonya lehessen.
A Bakonybéli Szent Gellért Óvoda óvodásai és dolgozói nevében, kívánok minden kedves Bakonybélben élő
családnak, egészségben és eredményekben gazdag, boldog, békés új évet!
Szilágyi Judit óvodavezető
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Így szólt egykoron az Isten, Aki Van:
- Nézd, eléd tártam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Válaszd az életet, hogy élj!
Ez a két út tárul elénk életünk során folyton folyvást. Bemehetünk Urunk örömébe, és kint is maradhatunk ahol vár ránk a sírás és
a fogcsikorgatás.
Ez a Tanítás kezdete.
Előttünk van igazán minden, és Jézus tanítóként segít abban, hogy meglássuk, az, amit teszünk, milyen hatással lesz ránk és
másokra.
Úgy teszi ezt, hogy minket, akik gyakran csak füstölgő mécsesek vagyunk, nem olt ki. Azaz, a pislákoló, alig élő hitet nem öli meg
azzal, hogy üvöltözve ránk kényszeríti az akaratát. Lehetőséget hagy a halálra és az új erőre kapásra is, merthogy nem csupán
egy célja van, amit mindenáron teljesíteni akar / nem a saját akaratát erőszakolja ránk, hanem, és ez nagyon fontos, valami olyat
hoz, amire eleve vártunk.
Isten olyan eseményt indított el, olyan személyt küldött hozzánk, akit már vártunk. Mindig is vártunk. Mindenki ezzel az ősi,
kezdetben kimondhatatlan vággyal születik, amit később megtanul kimondani is.
Amit kérünk, azt valamiért kérjük. Így minden kérésnek van egy végső célja. Ez a végső cél mindig valamilyen elégedettség érzés,
nyugalom, béke, szabadság. Vagyis inkább csak olyasmi, amit ezekkel a szavakkal tudunk megfelelően megközelíteni.
Miért kértük és kérjük még most is Istent, hogy szabadítson meg minket? Jézus, mint szabadító jött el hozzánk, de mitől szabadít
meg minket valójában? A világ gonoszságaitól, a rossztól, az erőszaktól, a szenvedéstől, a betegségektől, a haláltól,
hitetlenségtől?
Miért kéri az ember, hogy legyen szabad? Mitől szeretne - mitől szeretnénk szabadok lenni?
Könnyen lehet, hogy önmagunktól.
Önmagunktól megszabadulni. Ámennel mondom, és úgy mondom, hogy teljesen biztos vagyok benne, nincs ennél nagyobb
szabadság.
Meghagyni magunkat Istennek, és várni rá. Virrasztani, ébren lenni, lámpást égetni szüntelen, amíg el nem jön, és egymásnak
szolgálni szeretettel. Ennyi az egész. Túlbonyolítjuk mindig. Mindig is egyszerű volt, most is az, és az is marad.
Ez a Tanítás vége és a szabadság kezdete.
Isten, Aki Vagy, legyen meg a Te akaratod, add nekünk a Te szabadságod, mutasd meg nekünk az igazságot, taníts minket rá,
hogy úgy láthassunk, mint Te.
Illés testvér

December 2. Simeon testvér egyszerű fogadalma
Advent 1. vasárnapján Rádai Simeon testvér a vesperás
keretében egyszerű fogadalommal kötelezte el magát
monostorunkban a szerzetesi életre. Az ideiglenes fogadalom
három évre szóló ígéret, amelyet a noviciátust követően a
testvérek jelenlétében, az oltár és a szentély felé fordulva tesz
Istennek a szerzetes. A fogadalomtételen részt vettek Simeon
testvér családtagjai is.
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December 22. Adventi Zenei Áhítat a templomban
A IV. adventi gyertya meggyújtását követően, szombat
este a Szent Mauríciusz Kórus és az Orlando
énekegyüttes vezetésével ünnepre hangoló Adventi Zenei
Áhítat részesei lehettünk új templomunkban. Az Áhítatot
követően a Karitász jótékonysági süteményvásárt
rendezett a Monostorban, amelyen az önkéntes
adományokból kb. 50.000 Ft gyűlt össze rászoruló
bakonybéli társaink javára.

December 23. Gyermekek betlehemes pásztorjátéka
Advent IV. vasárnapján a szentmisét követően egy "igazi" Betlehemes játéknak örülhettünk. Marticsekné
Szentkereszty Judit, Vajda-Szekrényes Zita és Posta Zsoltné szervezésében, lelkes, jó hangú gyerekek előadtak egy
somogyi betlehemest. Sokat és szépen énekeltek, korukat meghazudtoló biztonsággal. Az angyalok a szószékről
"zengedeztek" a pásztorok az oltár előtt mondták kedvesen a nehéz, de jól betanult szövegüket. Megidézték a régi
időket, amikor házról-házra járva hirdették a pásztorok a betlehemi Jézuska születését. Egyszerű, de nagyszerű
jelmezekben hitelesen elevenítették fel, a végén még egy kis tánccal is fűszerezve, ezt a kedves népszokást.
Dicséret illeti a szereplő angyalokat (Vajda Villő, Kaufmann Ági, Marticsek Pirike és Zsuzsika, Gazdig Blanka) és a
pásztorokat (Marticsek Julcsi és Józsika, Vajda Ágoston, Gazdig Bence).
Gratulálunk és várjuk a folytatást!
Köszönjük a Kántálást is! December 24-én délután,10 lelkes gyerek gyönyörű énekekkel járta a falut. Az apukák
(Marticsek József, Vajda András, Feczkó Péter) szállították őket, hogy minél több helyre eljussanak.
Így is lehet örömet szerezni a nagy ünnep előtt.

December 23. Giacomo testvér beköltözése a monostorba
A vasárnap esti vesperás keretében Giacomo Testa, római fiatalember kezdte meg jelöltségét szerzetesi
közösségünkben. Giacomo 4 gyermekes olasz családba született 1989-ben, Rómában. Érettségi után vegyészetet és
restaurálást tanult. Közülünk Izsák atyát ismerte meg először, még az ő római tanulmányai idején. Később többször
járt Bakonybélben, 2018-ban pedig 9 hónapot töltött Magyarországon, ez idő alatt jelentősen haladt magyar nyelvünk
elsajátításában.
2018-ban elhunyt testvéreink, akik egyházi temetését hozzátartozói kérték
Német Józsefné Kovács Irén
Puchinger Ferenc
Nagy József
Petrovics Györgyné Miklós Rozália
Hasprai Istvánné Hasprai Irén
Sunyi Teréz
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Karitász csoportunk az idei évben a korábbiak átlagához képest
nagyobb keretből tudott gazdálkodni.
Az évente két alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági
ruhavásárunkon idén összesen kb. 250 000 Ft adományt gyűjtöttünk.
Ezt a pénzt, a plébánia célzott gyűjtéseivel, illetve eseti
pénzadományokkal kiegészítve azoknak a helyieknek a támogatására
fordítottuk, akik tartósan vagy időlegesen nehezebb élethelyzetbe
kerültek. Idén kb. 325 000 Ft-ot költöttünk segítségnyújtásra, amely
kiegészült azokkal a kb. 200 000 Ft összértékű élelmiszerekkel és
ruhaneművel, amelyet tárgyi adományként kaptunk majd adtunk át.
Idén egy új adománygyűjtő akciót is rendeztünk, december 22-én a
templomban, a Szent Mauríciusz kórus és az Orlando énekegyüttes
műsorával megtartott zenés áhitat után süteményezni hívtuk az
egybegyűlteket. A süteményeket önkénteseink sütötték, cserébe a
kihelyezett kosárkákba lehetett pénzadományt tenni. Az akción több
mint 60 000 Ft gyűlt össze. Ez az összeg a 2019. évi munkánkat segíti majd.
A csoport tagjainak száma 2018-ban Vajda-Szekrényes Zitával három főre bővült, a betlehemi bábuk elkészítésében és a
december 22-i akciónkban már együtt munkálkodtunk. Mindhárman, Baky Anna, Zita és én önkéntesként dolgozunk a karitász
csoportban. Munkánkat a plébános, Ábel atya felügyeli. Minden évben beszámolót küldünk Pannonhalmára, az egyházmegyénk
karitász csoportjait összefogó központba. Segítségükkel idén az augusztusi iskolakezdési akcióhoz a saját erőből finanszírozott 38
000 Ft-on felül átadhattunk egy 5 000 Ft-os utalványt, illetve rajtuk keresztül is kaptunk tartósélelmiszert az alkalmanként 35 címet
érintő, húsvéti és karácsonyi élelmiszerosztás kiegészítésére. Az iskolakezdési támogatás keretében 7 családnak biztosítottunk
lehetőséget iskolaszer megvásárlására a zirci papírboltban. Idén több alkalommal nyújtottunk eseti segítséget nehéz helyzetbe
került embereknek rendkívüli tartós élelmiszer csomagok, ruhacsomag, ágyneműk adományozásával.
Köszönjük szépen az önkormányzatnak a ruhagyűjtésünkhöz raktárhelyiséget, és a jótékonysági vásárhoz helyszínt és fizikai
segítséget biztosít. Köszönjük a monostor szerzeteseinek, dolgozóinak és a kórus tagjainak az akciókban való részvételt, a
süteményeket elkészítő asszonyoknak: Bakyné Fenyvesi Erzsébetnek, Bertalanné Mészáros Évának, Bőczy Barbarának,
Feczkóné Kárpáti Borbálának, Kaufmann Istvánnénak a süteményeket. Köszönjük Supán Istvánnak az egész évben nyújtott
segítséget, az ötleteket és javaslatokat. Köszönjük a ruhavásárok során nyújtott segítséget Bőczy Barbarának, Gábriel Emesének,
Gyémánt Lenkének, Fülöp Teréznek, Kuti Adrienn-nek, Posta Zsoltnénak és Szekrényes Hugónénak. Köszönjük mindenkinek, aki
tárgyi vagy pénzadománnyal segítette munkánkat!
Nem utolsó sorban pedig köszönjük a férjeinknek, akik számtalan módon segítik a karitász csoport munkáját, akkor is, amikor
minden kötél szakad, és azt gondoljuk, hogy nem lesz megoldás, mert nem tudjuk megcsinálni, nem tudunk ott lenni, ám akkor ők
megoldják, elcipelik, vezetik a kisbuszt a jégen és szabadidőt biztosítanak az önkéntes munkára.
Hálával és köszönettel,

Palotás Dóra csoportvezető

Évzáró rendezvényünket régi hagyományainkhoz híven a
Pikoló Vendéglőben tartottuk november végén. Kis
iskolásaink
ismét
megörvendeztettek
bennünket
színvonalas
szereplésükkel,
vidám
énekükkel.
Meglepetésként a klubvezetőt tortával is felköszöntötte a
társaság születésnapján. A tortából mindenkinek jutott.
Hálás szívvel köszönjük az önkormányzatnak, hogy ismét
patronálta programunkat. Szeretném megköszönni
valamennyi támogatónknak, valamint a tagságnak egész
éves segítségüket.
Januárban továbbra is bárki csatlakozhat tornacsoportunkhoz. Legközelebb 2019. január 9-én, szerda délután 16
órakor találkozunk a Közösségi Házban. Kérem, hogy az új tornázni vágyók a részvételi szándékukat a 06-30-5573125, ill. 06- 88 – 461-384-es telefonszámon jelezzék felém.
Január 17-én, csütörtökön 14.30 órától régi kedves előadónk, Orsós Károly rendőr őrnagy lesz a vendégünk a
Közösségi Házban. A Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési programja keretében ingyenes
kerékpárregisztrálásra nyílik lehetőség, illetve egy vagyonvédelmi mobil kiállítást is bemutat. 15.30 órától a tőle
megszokott élményt adó előadást tart, számos érdekes eset ismertetésével hívja fel a figyelmet a bűnmegelőzésre.
Nemcsak a nyugdíjasokat, hanem minden érdeklődőt várunk rendezvényünkre, éljenek a lehetőséggel.
2019-ben is gazdag programmal várjuk a hozzánk csatlakozni kívánó nyugdíjasokat. Minden kedves olvasónknak,
tagunknak és leendő társunknak kívánok boldog új évet!
Váliczkóné Kaviczki Éva
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2019. január 17-én a Közösségi Házban (Bakonybél, Fő u. 3.)
a „polgárok vagyonvédelmét elősegítő bűnmegelőzési program” keretében
a Veszprémi Rendőrkapitányság szervezésében.
14.30 órától: KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ
A kapitányság megelőzési előadója nyilvántartásba veszi azoknak a kerékpárjait, akik azt kérik. A kerékpárregisztráció, mint szolgáltatás célja, hogy a kerékpár-tulajdonosok a birtokukban levő jármű adatait, fotóit és
dokumentumait olyan biztonságos adatbázisban tárolhassák, melyben azonosíthatók és a hatóságok számára
hozzáférhetők. Lopás esetén az adatbázisban tárolt adatok tartalmának megfelelően a tulajdonos feljelentést
tehet, segítve és gyorsítva a nyomozást és a lopott kerékpár megtalálását, illetve megtalálás esetén a
tulajdonos azonosítását és részére a jármű visszaszolgáltatását.
A regisztrációhoz a kerékpárt, a tulajdonos személyi igazolványát és – amennyiben rendelkezésre áll –
a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát) szükséges elhozni.
Figyelemmel arra, hogy a nyilvántartásba vételre a rendőrség bűnmegelőzési programja keretén belül
kerül sor, így az költséggel az ügyfél számára nem jár!
15.30 órától: BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁS
az áldozattá válás megelőzését szolgáló előadást tart az alábbi témákban:
 Az idős korosztály sérelmére egészségügyi állapotfelmérésre hivatkozva elkövetett csalások.
 Lakásbetörés sorozatok Veszprémben, melyeket utazó bűnözők követtek el.
 Napjainkban legjellemzőbb bűncselekmények és azok megelőzése.
 A Veszprémi Rendőrkapitányság „Biztonságban a Bakonyban” programja
VAGYONVÉDELMI CENTRUM BEMUTATÁSA
A kapitányság a helyszínen kiállítja és bemutatja vagyonvédelmi centrumának tablóit, melyen a
lakásbetörések megelőzését szolgáló korszerű elektronikai és mechanikai megoldásokat lehet
megtekinteni, illetőleg azok többségét ki is lehet próbálni.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Veszprémi Rendőrkapitányság!

az önkormányzat és a Guzmics Egyesület szervezésében.
A programok nem véglegesek, a változtatás jogát fenntartjuk!

IDŐPONT
Február 2. 8 órától
Március 9. 10.15 órától
Március 23. 10 órától
Április 6-7. 12 órától a
Május vagy június egyik
hétvégéje,
Május 25. 14 órától
Június 22. 16 órától
Június 29. 10 órától
Július 6-7. 12 órától a
környék erdeiben és rétjein
Augusztus 3. Faluház
Augusztus 10. 16 órától a
Szent-kútnál
Augusztus 24. 18 órától
Szeptember 7. 17 órától
Szeptember 28. 12 órától a
Október 5. 14 órától
November 8. 16 órától
Faluház, Pápai utca
December 14. 14.30 órától

RENDEZVÉNY
Hagyományőrző Falusi
disznóvágás a Faluház előtt
Tőzikés túra Odvaskőtől
Víz világnapi túra a Faluháztól
Medvehagymás Napok
Gyógy- és fűszernövények napja
a környező erdőkben és több helyszínen

Gyermeknap a Faluház előtt
Múzeumok éjszakája a
Tájházban
Kézműves Nap a Tájházban
Faünnep Csoda-Fa-Falván
Falunap, Ezer éves falvak
találkozója
Énekmondók Emlékezete - Cseh
Tamás tábortűz
Nyármarasztaló a Focipályán
Teremtés Napja a Szent-kútnál
Gerence-parti Pityóka-party a
Faluház előtt
Tökös délután a Tökgurító-réten
Szent Márton Nap az iskola
rendezésében
Mindenki Karácsonya a
Faluházban

Találkozó: Pikoló
Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1.
Információ: Nagy
Árpádné Marika 0630-322-4934;
Mészner Viktor 0630-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu, www.bakonyibakancsos.hu

Visszaérkezés: a Pikoló Vendéglőbe.
Az alábbi túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő ez
tartalmaz egy italjegyet és egy
kitűzőt/hűtőmágnest, részvétel saját felelősségre!

2019. január 12. szombat 10.00
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza Bakony Hotel - Táv 13 km, menetidő 4,5 óra

2019. január 26. szombat 10.00
Száraz-Gerence - Szarvad-árok – Tönkölös-Parajos
nyereg- Kőris-hegy, kilátó – Lipka-út
Táv 13 km, menetidő 5,5 óra

2019. február 03. vasárnap 10.00
Bakony Hotel – Móricháza - Táboros-hegy - Odvaskői rét- Gerence-völgy - Vár-völgy – Bakonyújvár Tönkölös - Likas-kő - Táv 13 km, menetidő 4,5 óra
Februári előzetes:

2019. február 9-10., Kétnapos túra, külön
program szerint.
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(Fő utca 3.)

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

bakonybéli csoportjának
januári összejövetelei
:

12-én és 26-án 14 órakor a
Közösségi Házban (Fő u.3.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni,

majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe: 1-9-1.
Online is lehetséges a www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat menüponton. 10 munkanapon belül visszajelentkeznek
időpont egyeztetés ügyében. A kéményseprő szolgáltatás lakóingatlanra ingyenes. Amennyiben az ingatlan címén vállalkozás, gazdasági tevékenység
van bejelentve, a szolgáltatásért fizetni kell.


Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk:
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. www.vhkn.hu.Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; @: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu


Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 (ingyenesen hívható)
Bakonybél Közös Önkormányzati
Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök:
8-16 óra
Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra
Markácsné Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Gfellner Máté mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben hatósági
szakügyintéző (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra
között az Önkormányzat épületében.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
Hétfő: 8-11; 15-16 óra
Kedd: 8-11 óra
Szerda: 8-11; 14-15 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 8-11; 14-15 óra
Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi
Ügyelet Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104
Rendelés Pénzesgyőrben:
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra
Védőnői szolgálat
Galgán Kitti védőnő
Tanácsadások időpontjai
minden páros héten hétfőn
Várandós: 9-10 óra
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra
Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges:
Tel: (88)461-051; 20/330-5363.

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra
Okmányiroda
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-12 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-13 óra
Elérhetőség: (88)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Munkaügyi központ (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: 2019. január 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

