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Elment az én öreg mesélő barátom, a falu legidősebb lakója, Váliczkó István. 2-3
havonta átmentem hozzá, mindig újabb és újabb történeteket mondott a falu régi
életéről, főleg a II. világháborút követő időszakról. Öröm volt hallgatni. Örülök,
hogy volt lehetőségem őt a kórházban meglátogatni és személyesen elbúcsúzni
tőle. Még akkor is vidáman mesélt. Amikor eljöttem, ezekkel a szavakkal
búcsúzott: „Mond meg a bakonybélieknek, mindenkit üdvözlök, és mindenki
legyen jó!” Átadtam, Pista bácsi!
Február végén – március elején a Vízügy
szakemberei rendezték a Gerence-patak belterületi
medrét és a lakóházak felöli partszakaszát. A
szeptemberi
árvíz
utáni
helyszíni
szemlén
egyeztettünk a Fürdő utcai lakosokkal, ennek alapján
kértük a munkálatok elvégzését. Sikerült megegyezni
abban is, hogy az árvíz megelőzés érdekében a
túlparti magas partszakaszt is lefaragják, ahogyan
lakók kérték.

Az EFOP 1.5.2. pályázat keretében kapott
sporteszközökből tudtuk segíteni a tamburello
egyesületet, a focisokat, az iskolát és az óvodát,
valamint a településen működő egészségmegőrző
programokban résztvevőket. A sportszereket,
tornaeszközöket, mezeket, labdákkal a pályázat
keretein belüli felhasználásra adtuk át.
A HungaroControll Zrt. 2019. évi településeket
támogató pályázatára beadtuk kérelmünket, a régi
önkormányzati épület alatti parkoló kialakítására.
Bízunk a pozitív elbírálásban.
A Magyar Faluprogram keretében elinduló
pályázatokat kiemelt figyelemmel követjük. Az elsők
közül „a közösségi tér felújítása” című kiírásban a Fő
utca 3. szám alatti közösségi tér – könyvtár
épületünk
felújítására
szeretnénk
pályázatot
benyújtani, melynek beadási dátumát április 15-ig
kitolták.
Március végén hozzuk el a Millenárisról leszerelt
harangjátékot és a mobil színpadot. A színpadot
jutányos áron vásároltuk, melyből Bakonybélen kívül
még két településnek is kerül színpad a
rendezvényekre. A harangjátékot a monostor előtti

téren fogjuk felállítani, amit
a Miniszterelnökség engedélyével a Millenáris
Nonprofit Kft.-vel kötött kölcsönadási szerződéssel
kapta meg a település 99 évre.
Március első két hetében került sor a Tájházban a
vagyonkezelőnek korábban jelzett statikai problémák
kijavítására. A külső kőfal - amely meghúzta a
homlokzatot, és évek óta áztatta a falat - egy
szakasza elbontásra került, helyette fakerítés zárja le
a kertet. A pincelejárat megrepedt boltozatát
aládúcolták, az utcai szoba átnedvesedett falát
újrafestették. Az átadás március 25-én megtörtént.
Köszönjük Túri Ágnesnek, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő
veszprémi
irodája
műszaki
menedzserének kiemelt figyelmét és gyors
intézkedését.
Március 13-án részt vettünk a dudari bölcsőde
átadó
ünnepségén.
Gratulálunk
Dudar
önkormányzatának, örülünk, hogy a régióban a
kisebb települések is gyarapodnak, és már van
bölcsődei szolgáltatás.
Március 2-án zsűritagként részt vehettem
egyházközségünk farsangi rendezvényén. Köszönet a
szervezőknek a jó hangulatú programért és a
résztvevőknek a szellemes közreműködésért.
Március 14-én a bakonybéli iskolások színvonalas
műsorával emlékezett a falu a forradalom- és
szabadságharc évfordulójára. Köszönjük az iskola
pedagógusainak és kisdiákjainak a felkészülést és a
produkciót.
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körülvevő természet apró pillanatairól. Az
önkormányzat mindig is fontosnak tartotta a helyi
értékek bemutatását, és erre kiváló helyszín a Tájház.
Ezzel a két kiállítással is ezt a célt szolgáljuk. A
bakonybéli lakosok idén is ingyen látogathatják a
Tájházat, javasoljuk, minél többen nézzék meg ezt a
két tárlatot.
Idén is csatlakozott Bakonybél a TeSzedd
szemétgyűjtő akcióhoz. Az iskolás gyerekek is
bekapcsolódtak 21-én, a lakosság számára 23-ára,
szombatra hirdettük az akciót. Nem voltunk sokan,
de hasznos munkát végeztünk a Gerence-parton.
Környezetünk
tisztaságának
megőrzésében
számítunk a helyi lakosokra az év minden napján.
Az EFOP 1.5.2. pályázatunk tette lehetővé, hogy
elinduljon településünkön egy egészségmegőrző,
fittséget
növelő
sportfoglalkozás-sorozat.
Novemberig minden csütörtökön két csoportban, fél
5-ös és fél 6-os kezdő időponttal indulnak az edzések
az iskola tornatermében, amelyek az edzettségi
állapotunk megerősítését szolgálják. Mindenkit
egyéni terhelhetőségének figyelembe vételével látnak
el tanácsokkal és edzésprogrammal. Nincs javasolt
korosztály és nincs életkori felső határ. Éljenek ezzel
a lehetőséggel, előre jelentkezni nem kell, csak
Ehhez a tematikához kapcsolódik Klesitz Róbert megjelenni.
Márkus Zoltán polgármester
„Ahogy én látom” című fotókiállítása a minket
Március 15-én rendhagyó ünnepléssel emlékeztünk
a forradalmi eseményekre a Tájházban. Két új
kiállítás megnyitásával kezdtük el az idei
idegenforgalmi szezont és a tájházi évadot. Az
újjárendezett bakonyi indiánjáték kiállítás új
koncepció szerint, az indiánok természethez és a
közösségekhez való viszonyának illusztrálásával
készült „Minden a rokonom”, azaz Mitakuye oyasin
címmel. Köszönjük Ruskó Sándornak és Czipó
Zoltánnak a rendezést.

Tavasz első hónapjában is folytatódott az
eddigi szokatlanul meleg és változékony
időjárás, amelyet gyakran viharos szél
kísért.
A Petőfi utca – Szent-kút közötti murvás
útszakasz ismét szinte járhatatlanná vált a
kátyúk mérete és mennyisége miatt, ezért
Regenye
Zsolt
kollégámmal
több
köbméternyi
murva
szétterítésével
igyekeztünk javítani e szakasz állapotán.
Gazdasági állat kóborlás ügyében e
hónapban mindössze egy bejelentés
érkezett, miszerint egy belterületi ingatlan
udvarában tartott bivalyborjú a sérült
kerítés alatt átmászva a szomszédos
ingatlan
területén
rekedt.
Miután
értesítettem az illetékes gazdát, közösen visszatereltük az állatot, a kerítést pedig megerősítettük.
Bakonybél ismét csatlakozott az országos kezdeményezésű TeSzedd szemétszedő akcióhoz, amelyre március 18-24
között került sor. A víz világnapja (március 22) alkalmából önkéntes szemétszedési helyszínűnknek a Gerence patak,
és annak partmenti szakaszának megtisztítását tűztük ki célul. Március 23-án, szombaton tíz önkéntes jelentkező
segítségével a patak közel egy kilométeres szakaszát sikerült megtisztítanunk, amely alatt 19 zsák szemét gyűlt
össze. Kezdeményezésünkre a Szent Gellért Általános Iskola dolgozói és tanulói is jelentkeztek, akik munkájukkal a
Pápai utca, a Fürdő utca, és a Malom utca környezetét tették szebbé. Az országos akcióhoz a Bakonybéli Erdészet
munkatársai is csatlakoztak több különböző helyszínen, munkájukat ezúton is szeretnénk megköszönni.
Bakonybél területének szeméttől való megtisztítása és tisztántartása pedig az önkéntes szemétszedő akciókon kívül
is folytatódik, ezért kérek mindenkit, aki külterületen szemetelést, szemétlerakást észlel, jelezze a 06-30-449-5262
telefonszámon, vagy a bakonybelmezoor@bakonybel.hu e-mail címen.
Gfellner Máté mezőőr
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Nagy érdeklődés kísérte óvodánkban a farsangi időszakban a Macikiállítást. Egy szép
délutánt tölthettünk együtt a Borostyán nyugdíjas klub tagjaival, akik a kiállítás
megtekintésén túl a felújított óvoda épületet is megnézhették.
Mindig nagy öröm számunkra a velük töltött idő, és reméljük a jövőben is sor kerül
hasonló közös programra.
A március 15-ei forradalom megemlékezése óvodánkban, játékos keretek közt zajlik.
Az ünnep hetét arra szánjuk, hogy a gyerekek magyarságtudatát erősítve,
megismerkedjenek nemzeti értékeinkkel. Természetesen elkészítjük a nemzeti színű
zászlót, kokárdát, amit hagyományként közösen elhelyezünk a Rákóczi téri kopjafánál.
Megkezdődött az EFOP 3.9.2-16. Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyaljai
falvakban projekt keretében a komplex óvodai sportszolgáltatás. A projekt első része a
gyermekek állapotfelmérése volt. Az eredmények kiértékelése után, kiscsoportos
formában kezdődnek a fejlesztő foglalkozások. A fejlesztés az általános kondíció
növelése mellett, alkalmas a tanulási és viselkedési problémák, a mozgáskoordináció
kezelésére szenzoros integrációs módszerekkel. Azok a gyerekek, akik részt vesznek a
projektben, ez év december közepéig heti egy alkalommal fejlesztésben részesülnek.
Óvodánk pedagógusai közül egy fő képzésben részesül, hogy azután folyamatos
mentorálás mellett tudja a foglalkozásokat levezetni. A projekt keretén belül különféle
sport- és mozgásfejlesztő eszközöket is kapunk használatra.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető

Március hónapja is sok izgalmat és feladatot hozott a bakonybéli Szent
Gellért Tagiskola életébe. Február 27-én az 1. és 2. osztályos, március 1jén a 3. és 4. osztályos tanulók vettek részt egy délelőtti síoktatáson,
melyet Dobos Mónika vezetett. A testnevelés órák keretében lehetőség
van arra, hogy a gyermekek szabadtéri sporttevékenységeket
végezzenek. Iskolánk nevelési programjában fontos helyet foglal el a
tanulók egészségének megőrzése és állóképességük növelése. Fontosnak
tartjuk, hogy a lehető legtöbb sporttal megismerkedjenek az iskolában
töltött éveik alatt. Szerencsére az időjárás is nagyon kegyes volt
hozzánk, hogy ez a program minél élvezetesebb és emlékezetesebb legyen a gyermekek számára. Nagy lelkesedéssel és
örömmel vágtak bele, hogy elsajátítsák a síelés fortélyait. Köszönjük a szülőknek, akik részt vettek a programon, a
segítőkész támogatást és a pénzesgyőri, valamint a bakonybéli
önkormányzatoknak, hogy segítettek a gyermekek szállításában.
Március 14-én ünnepeltük a magyar nemzet egyik legdicsőbb ünnepét.
Az iskola tanulói ismét egy olyan színvonalas műsorral készültek erre az
ünnepre, amely valóban méltó megemlékezése volt az 1848. március 15én történt eseményeknek.
A leendő elsősök szülei számára szülői értekezletet szerveztünk, ahol szó
volt az elsősök beíratásáról, a hittan tanításáról és a következő, 20192020-as tanévről.
A bakonybéli önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően az
iskola tanulóinak lehetősége nyílik az Okos Doboz nevű,
tankönyvfüggetlen, digitális taneszköz használatára. Az Okos Doboz
célja, hogy olyan ingyenes tanulási lehetőséget nyújtson a gyermekek
számára, amelyen keresztül játékos módon sajátíthatják el a tananyagot. Olyan digitális feladatgyűjtemény, amely
alkalmas tanórai használatra, egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra és iskolán kívüli egyéni gyakorlásra.
A magyar irodalom órák keretében minden osztály számára könyvtári
órákat szerveztünk, melyeket Palotás Dóra vezetett. A tanulók
megismerkedtek a könyvtárral, a könyvkölcsönzés lehetőségével. Az órák
felépítése gyermekközpontú, változatos tevékenységekkel teli és a még az
olvasni nem szerető gyermekek érdeklődését is felkeltőek voltak.
Köszönjük a lelkiismeretes felkészülést Dórának.
A könyvár szervezésében március 20-án egy nagyon élvezetes órát
tölthettünk el Varró Dániel József Attila-díjas költővel. Bemutatta új
könyvét, és régebbi műveiből is sokat idézett, s mindezt a gyermekek
bevonásával tette, amit nagyon élveztek a felnőttek és a tanulók egyaránt.
Március 21-én a TeSzedd! akció keretében az iskola diákjai
összegyűjtötték az utcai szemetet a Rózsa és a Fürdő utcában, valamint a
focipálya területén.
Kőrös Erika tanító
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A 40 napi böjt megtartásáról
(Szent Benedek Regulájának 49. fejezetéből, RB 49,5-9.)

„Ezekben a napokban tehát szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön imádságokat,
ételben és italban önmegtagadást. A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából
a Szentlélek örömében Istennek, azaz: vonjon meg valamit testétől az ételben, italban, alvásban,
beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot. Azt azonban, amit
ki-ki felajánl, terjessze apátja elé, és az ő imádságával és beleegyezésével tegye, mert ami a lelki atya
jóváhagyása nélkül történik, elbizakodottságnak és hiú dicsőségvágynak számít, nem érdemnek.”

Március 2. Egyházközségi farsang a faluházban
Megújult díszlettel várt bennünket az
egyházközségi farsang. Idén is rengeteg
ötletesnél ötletesebb jelmez vonult fel,
komoly fejtörést okozva a zsűrinek,
amelynek tagjai között üdvözölhettük
Márkus Zoltán polgármester urat, akinek
közreműködését ezúton is köszönjük.
Minden jelmezbe bújt résztvevőt csokival
jutalmaztunk. A bemutatott produkciókat
követően - melyet az idén is a Szent
Mauríciusz Kórus fergeteges műsora zárt
– a zsűri visszavonult ítéletét meghozni.
Az
ünneplőket
ezalatt
izgalmas
tombolasorsolás szórakoztatta (fődíj: 2
személyes vacsora a huszárokelőpusztai
vadászházban). Miután a zsűri három
kategóriában
díjazta
a
jelmezes
versenyzőket, az asztalokon finomabbnál
finomabb falatok közül válogathattunk, s
jóízűt kortyolhattunk a monostorban
készült gyógyteából, illetve forralt borból. A tombolatárgyak és a nyeremények felajánlását ezúton is köszönjük.
Jövőre találkozunk!

Március 6. Hamvazószerda
Templomunkban a hamvazószerdai liturgiával kezdtük meg a 40 napi böjti készületet Húsvétra.
Közös készületünk alkalmai a nagyböjtben:
 Szentmisék csütörtökönként és vesperás minden nap 17.00-kor,
 Keresztút péntekenként 15.00-kor a monostorban.
A böjti fegyelem gyakorlatai
 hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, azaz e napokon összesen csak
háromszor eszünk húsmentes ételeket, és csak egyszer lakunk jól,
 nagyböjti péntekeken húsmentesen étkezünk,
 önként személyes vállalást ajánlunk fel, például ilyesmit: több időt fordítunk imádságra vagy
naponta szentírás olvasunk, vagy több napon is böjtölünk vagy más lemondásokat gyakorolunk,
anyagilag vagy tettekkel segítjük a szegényeket és a rászorultakat, betegeket látogatunk meg, stb.
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Március 21. Szent Benedek Atyánk ünnepe
Idén, Szent Benedek napján ünnepi liturgiánkat Csernai
Balázs atya, a veszprémi szeminárium prefektusa
vezette. Igehirdetésében párhuzamot vont a bibliai
Ábrahám és Szent Benedek között. Mindketten Isten
hívására hagyták el biztonságot nyújtó városukat, hogy a
pusztában Istent keressék. Monostorunk hivatása ma is
az,
hogy
az
istenkeresés
és
az
egység
megtapasztalásának helye legyen, erre a tapasztalatra
vágyakoznak az ideérkező vendégek!
A szerzetesek közösségével és a bakonybéli
egyházközség jelenlévő tagjaival együtt ünnepelt még
Marton Bernát Ocist. perjel atya Zircről, Bedy Imre atya,
ugodi plébános, valamint a szociális testvérek 5 tagja és
néhányan oblátusaink közül. A bensőséges liturgiát a
vendégekkel elköltött agapé követte.
Az ünnep délelőttjén a Tihanyi Bencés Apátság
iskolájának 180 tanulója látogatott el hozzánk. A szerzetesek osztályokra bontva fogadták a gyerekeket,
mutatták be számukra a templomot, a monostort, az arborétumot és a bakonybéli életet.





A plébániai irodavezetés munkáját április 1-től Vajda - Szekrényes Zita veszi át Váliczkó
Gyulánétól. Köszönjük Erzsinek az elmúlt 10 év munkáját, amelyet odaadóan és precízen
végzett az egyházközség javára.
Plébániai fogadóórák változása:
kedden 8.30-10.30
csütörtökön 14.00 – 16.00
Hittantábor meghirdetése
Egyházközségünk nyári napközis hittan tábort hirdet, időpontja: 2019. 06.25-06.30. Azoknak a
gyermekeknek jelentkezését várjuk, akik ebben a tanévben az 1-5. osztályok valamelyikébe jártak, és
azokét is, akik a következő tanévben lesznek első osztályosok. Egy gyermek jelentkezését akkor tudjuk
elfogadni, ha a szülő leadja a pontosan kitöltött jelentkezési lapot és a részvételi díj első részletét befizeti!
Részvételi díj 12.000,- Ft, melyet két részletben április 30-ig illetve május 31-ig kérünk befizetni! Jelentkezni
lehet az iskolában Troják Zsuzsa tanárnőnél, illetve a plébánián Vajda - Szekrényes Zita irodavezetőnél a
félfogadási időpontokban. Mindkét helyre eljuttatjuk a jelentkezési lapokat, és a templom előterében is
megtalálhatóak azok részére, akik nem a bakonybéli iskolába járnak. Ebben az évben is gazdag programmal
és sok szeretettel várjuk a jelentkezőket!

április 4. 17.00
április 5. 15.00

Betegek kenetének kiszolgáltatása Szentmisében
„Forma vitae” monostortörténeti kiállítás megnyitója,
a felújított ajándékbolt és kiállítótér átadása
április 12. 17.00
Keresztút a Borostyánkútnál
április 13. 14.00
Húsvéti szentgyónás lehetősége
április 17. 18.00
Olajszentelési szentmise Pannonhalmán
április 18-20
SZENT HÁROM NAP
április 20. HÚSVÉT, 9.30 ünnepi szentmise
április 21
Húsvéthétfő, keresztelő a 9.30-as szentmisében
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Kedves meghívást kaptunk az óvodától, hogy tekintsük meg a
macikiállítást, amelyre örömmel mentünk. A sok száz macit
családonként, fajtánként találó környezeti helyzetekben
rendezték el. Szilágyi Zoltánné, Judit, az óvoda vezetője
körbevezette csoportunkat a szépen felújított óvodában. Mesélt a
felújításról, a mackó kiállítás szervezéséről, a gyűjteményről,
amely immár harmadik éve fogadta a gyerekeket és látogatókat.
Köszönjük a meghívást és a szíveslátást.
Következő meghívásunk Ugodra szólt, az ottani nyugdíjas klub
nőnapi ünnepségére, amelyet az adászteveli és a nagyteveli
nyugdíjasklubok tagjaival közösen tartottunk. Vörös Tibor, Ugod
polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, beszéde után
minden jelenlévő hölgynek virággal adta át jókívánságait.
Felolvasásainkkal járultunk hozzá az est sikeréhez. Köszönjük az
ugodi nyugdíjasklubnak a meghívást. Külön köszönjük az
önkormányzatnak és az erdészetnek, hogy utazásukhoz a
kisbuszaikat a rendelkezésünkre bocsájtották.
Következő héten a Vadszőlő étteremben tartotta klubunk a Nőnapot, és az első negyed éves névnaposaink
köszöntését. Házigazdánk és klubunk patrónusa, Andor pezsgővel és kedves szavakkal köszöntötte a
hölgyeket.
Március 22-én elindítottuk új programsorozatunkat ,,Karrier
utak, avagy sikerek és lehetőségek Bakonybélből indulva”
címmel. A sorozat első vendége Dr. Rajnai Judit volt, aki az
ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karának egyetemi adjunktusa.
Judit előadására prezentációval készült. Beszélt pályájának
indulásáról, szüleihez fűződő őszinte és szeretetteljes
kapcsolatáról, azokról a sorsfordító személyekről, akik
meghatározó szerepet töltöttek be életében. Hosszasan
kifejtette, mely tényezők vezettek el a sikerhez, illetve hogyan
küzdötte le a nehézségeket. Szót ejtett az előtte álló kihívásokról,
a család és a munka egyensúlyának megteremtéséről, és saját
személyiségfejlődéséről. Kitért magánéletének alakulására is:
beszélt három gyermekéről, bemutatta első megjelent könyvét.
Tervei közt szerepel: a habilitáció, külföldi hallgatók oktatása angol nyelven, további könyvek
megjelentetése mellett, gyermekei maximális támogatása. Záró gondolata: A tudatos és szisztematikus
munkának, folyamatos szakmai fejlődésnek egyszer beérik a
gyümölcse.
Előadását
a
hozzá
intézett
kérdések
KIRÁNDULÁS
megválaszolásával zárta.
Július 1-2-3-án Szegedre tervezünk
Köszönjük Juditnak, hogy elfogadta meghívásunkat és klubunk
háromnapos
kirándulást.
A
vendége volt.
programban szerepel egy Tisza-parti
Tervezett programjaink:
találkozó a szegedi nyugdíjasklubbal,
Április 6-7-én részt vállalunk a Guzmics Egyesület
szegedi városnézés, Ópusztaszeren a
Medvehagymás rendezvényén.
Nemzeti Történeti Emlékpark – benne
Április 15-én, hétfőn este 19 órai kezdettel megtekintjük
a Feszty-körkép megtekintése. Utazás
Veszprémben a Petőfi Színház Játékszínében a ,,Jövőre veled
különjárati busszal. A kirándulás
ugyanitt” című romantikus vígjáték második részét. Jegyeket
költsége:
szállással,
reggelivel,
még lehet igényelni – nem csak klubtagoknak – április 4-ig buszköltséggel, múzeumi belépővel:
nálam, a lenti telefonon (jegyár: 2000 Ft + buszköltség).
28.000 Ft. Korlátozott számban még
Április 26-án, pénteken fél 5 órától tartjuk a következő ,,Karrier van helyünk a bakonybéliek számára.
Jelentkezni lehet a 06-30-557-3125 –ös
utak , avagy sikerek és lehetőségek Bakonybélből indulva”
telefonon.
című sorozatunk második előadását, amelynek vendége Dr.
Nagy Zoltán, aki négy évtizedes jogászi pályájáról beszél.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
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A véletlen játéka, hogy a Tájház két új kiállításának címét egymás mellé írtam, de valójában egyáltalán nem véletlen,
hogy a két anyag, a két gondolat összecseng. Az
újjárendezett Bakonyi indiánjáték kiállítás nem a játék
történetére, hanem a ma, itt, közöttünk és körülöttünk
játszódó indián lét mindennapjaira fókuszál.
„A címül választott lakota-sziú kifejezés – mitakuye oyasin
- arra utal, hogy egyek vagyunk a környezetünkkel.
Testvéreink az állatok, a rovarok, a kövek, a fák és az erdő.
Az alapítók azt gondolták, ők hoznak majd játékot az
erdőbe, de igazából az erdő ejtette őket rabul. No és a falu,
amely helyet adott, segítette és segíti az indiánokat.” –
vallja a jelenlegi összeállítás egyik rendezője, Ruskó
Sándor. A megnyitón Gilyén Péter, a bakonyi indiánok
jelenlegi
vezetője
felemlítette az indiánok négy alapelvét: bátorság, nagylelkűség,
kitartás, bölcsesség, amelyet ebben az élő közösségben megélnek a
bakonyi játék résztvevői. Baán Izsák osb. a szerzetesség és az indián
közösség párhuzamában a közösségben megélt szabadságról beszélt.
Klesitz Róbert művészi értékű természetfotói pedig arról, hogy a 21.
század környezetrombolása közepette is megélhetjük a
természetszeretet szabadságát, a természetben a szabadságot és a
szeretetet. Az indián lélek természet csiszolta lélek, annak tisztelete
és megbecsülése adja azt a szellemi erőt és bölcsességet, amellyel az
emberek
egymás
között
élnek. A
szabályok betartása a közösségben és a természetben teszik
élhetővé a világot. Németh László gondolata motoszkál a
fejemben: Korlátaink vállalása teszi igazán mienkké
mindazt, ami korlátainkon belül megmarad. Az élet
minden pillanatában megéljük, hogy minden a rokonunk.
Ez a két kiállítás, bár műfajában különböző, mégis egységet
alkot. Elgondolkodtat a természet és az ember, ember és
ember, a csatabárd és a békepipa viszonyáról. Olyan értéket
mutat meg, amellyel civódó, önpusztító világunkban
önmagát gyógyíthatja az ember. Én legalábbis így látom.
Felföldi Andrea
háztartási gép is (kisgépek, nagygépek, szórakoztató
elektronikai cikkek, számítógép), akkumulátor.
Monitorokat és tv-t nem gyűjtünk, mert nem
veszi át a hulladékátvevő cég.
A Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány a
szülők kezdeményezésére és közreműködésével

2019. április 3. és 13. között,
keddi és csütörtöki napokon 13-tól 18 óráig
vasgyűjtést szervez az iskola javára.
Kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezzék, hogy kinek,
hol, milyen, mennyi fémhulladéka van (vas, alumínium,
réz, horganyzott stb.), amelyet felajánl. Lehet rossz

A hasznosítható hulladék a fenti időpontokban
átadható, elhelyezhető az iskola udvarának kijelölt
részén,
illetve
elszállításáról
előre
egyeztetett
időpontban gondoskodunk, ezért kérjük, telefonszámot
adjanak meg!
Elérhetőségek:
BertalannéMészáros Éva 06-30-854-9313,
Troják Zsuzsanna 06-30-254-3109;
trojak.zsuzsanna@gmail.com.
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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.hu

(Fő utca 15.)
Nyitva április 30-ig
minden nap 9-16 óra,
május 1-től 9-18 óra között, vasárnap 16-ig.
bakonybelitajhaz@gmail.com; 30-468-8938

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva április 1- től - november 1-ig
keddtől vasárnapig: 10:00 - 18:00
Utolsó plentárimi film: 17:00
Pénztárzárás: 17:30
info@csillagda.net, 20-271-2519

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1. Információ:
Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934; Mészner Viktor 06-30-4908401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu.
A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet és egy
kitűzőt/hűtőmágnest, Részvétel saját felelősségre!

2019. április 20. szombat 10.00
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – régi vasút – Móricháza –
Bakony Hotel
Táv 16,8 km, menetidő 5,5-6 óra
2019. április 13-14. 13-14-én kétnapos Kéktúra-vándorlás Zirc
- Bakonybél - Városlőd útvonalon, külön program szerint.

bakonybéli csoportjának áprilisi
összejövetelei
:

13-án és 27-én 15 órai kezdettel a
Közösségi Házban (Fő utca 3.).
:

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.


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.):
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 7.30-16.30; csütörtök-péntek: 7.30-14. Bene Ferenc falugazdász telefonja: 70-436-5058.


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)


Csőtörés, csatorna hibabejelentés: ügyelet: 88-423-222, ügyfélfogadási időben: 88-411-141.
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. április 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

