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a húsvéti tojásfa készítés magyarországi szokása, a fák, a bokrok,
lakásokban a faágak tojással való díszítése. A tojás az élet, a
termékenység, a tavaszi újjászületés szimbóluma, ami a húsvéti
ünnepkör jelképe lett. Bakonybélben évek óta a Guzmics Izidor
Egyesület tagjai díszítik fel a Faluház előtti gömbkőrist. A tojásokról
kezdetben az egyesület gondoskodott, de évről évre érkeznek a
lakosságtól és az iskolásoktól változatos technikával készült
dísztojások is.

Igazi közösségi összefogással valósult meg április 6án és 7-én a 13. Medvehagymás Napok programja. A
szervező a Guzmics Izidor Egyesület volt, de az
óvoda, az iskola, az önkormányzat dolgozói, a
nyugdíjas klub, nagyon sok családtag és
magánember, sőt visszatérő vendég segítette a
rendezvény sikerét, és a mintegy kétezer vendég
kiszolgálását. Valamennyi turisztikai programunk
közül ez a legnépszerűbb és a legnagyobb szabású,
amely ismertté teszi Bakonybélt. Évről évre nagyobb
a kihívás, ezzel együtt a felelősség is a színvonal
emelésére. Köszönöm minden közreműködőnek a
munkáját és helytállását.

A TOP-1.2.1 Bakonybél - Millennium pályázat
keretében megvalósuló Szent-kúti turisztikai
beruházás építési munkálatai április 29-től nagyobb
intenzitással indultak meg. Érinti a Petőfi utca teljes
hosszát, a folytatásában levő murvás utat a tóig,
valamint a Szent-kút teljes területét a parkolóval
együtt. Kérjük a lakosság megértését és türelmét.
Felhívjuk a programszervezők figyelmét, hogy ezt a
helyszínt kerüljék el, várhatóan június 15-ig.

egyesületek, klubok, sportkörök, idősek, fiatalok.
Kisebb összejövetelek, előadások helyszíneként is fog
szolgálni. Május 10-én, pénteken 16 órakor, a
Közösségek Hete programja keretében bemutatjuk a
házat, amelyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

Ezzel párhuzamosan zajlik a mellette levő
önkormányzati területen a nagy parkoló kialakítása,
amely a helyi lakosság életétnek, közlekedésének
könnyebbé tételét szolgálja a nagyobb rendezvények
idején. A beruházást a HungaroControl Zrt. 2019. évi
települési támogatásából tudjuk fedezni. Az
idegenforgalmi szezon kezdetére, június elejére
várhatóan elkészül.
Az EFOP 3.9.2. pályázat keretében igényelt
készség- és sportfejlesztő eszközök második
szállítmánya is megérkezett az óvodába. Olyan
informatikai eszközöket is kaptunk, amelyekkel a
rendezvényeinken színvonalasabb szolgáltatásokat
tudunk biztosítani.

A Belügyminisztérium konyha- és étkező felújítást
szolgáló pályázatának megvalósítását is elkezdtük.
Az EFOP 1.5.2. pályázatnak köszönhetően felújított Kiírtuk a beszerzési pályázatokat, várhatóan május –
régi önkormányzat épületében megtörtént a júniusban a legtöbb beruházás megvalósul, a
nagytakarítás, elhelyeztük a berendezési tárgyakat. befejezést nyár végéig tervezzük.
Birtokba vehetik a település civil szervezetei,
(folytatás a következő oldalon)
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Az egyik legfontosabb munka a nagyterem
klímaberendezéssel történő felszerelése, és az
épületre a napelemek telepítése lesz. Az előbbi a
rendezvények, esküvők, csoportos vendéglátás
komfortosabbá tételét, az utóbbi a konyhaépület
költséghatékonyabb
energiafelhasználását
teszi
lehetővé. A pályázat tartalmazza még a nagy-és
kiskonyhai gépek cseréjét illetve beszerzését, a
konyha feletti tető felújítását, a bejáratok feletti
előtetők elhelyezését, valamint a festés-mázolást.
Az év eleje óta az OTP-vel folytatott tárgyalások
eredményeként aláírtuk a megállapodást az ATM
automata elhelyezéséről. A Faluház Pápai utcai
homlokzatán
fogjuk
elhelyezni,
0-24
órás
szolgáltatást
biztosítva
a
lakosságnak.
A
megvalósítás még 1-2 hónapot vesz igénybe, de
Felhívom a figyelmüket a pályázatok jóvoltából
bízunk benne, hogy utána zökkenőmentesen és
beindult
szolgáltatásainkra,
a
csütörtök
sokáig tudjuk használni.
délutánonként 16.30 és 17.30 órakor kezdődő
Május 6-12 között harmadszor kapcsolódik be egészségmegőrző tornára, a CSAK Pont pszichológiai
településünk
a
Közösségek
Hete
országos és munkavállalási tanácsadásaira és az induló
rendezvénysorozatába. Hívom, hívjuk a lakosságot a számítógép használó tanfolyamra. Vegyék igénybe
rendezvényekre, jöjjenek el és ismerjék meg a ezeket az ingyenes lehetőségeket.
folyamatosan gazdagodó falu új lehetőségeit.
Harmadik éve csatlakozunk a Közösségek Hete
Május 26-án, vasárnap a mise után a templom országos rendezvénysorozathoz. Idén is minden
előtti téren tartjuk a Hősök Napja megemlékezést. napra jut érdekes és új információt nyújtó program.
Az egyházközösséggel, az óvodával és az iskolával Május 7-én, kedden lakossági fórum keretében
együtt várjuk Önöket.
ismertetjük annak a település-közérzeti felmérésnek
Köszönettel tartozunk a Guzmics Egyesület az eredményét, amelyben sokakat megszólítottunk
tagjainak, akik sokadik alkalommal díszítették fel a véleményüket kérdezve. Hívom Önöket, beszéljük
tojásfát a húsvéti ünnepekre. Köszönjük a meg, egészítsük ki az értékelést, vessünk föl új
faluszépítőknek, akik idén tavasszal is sok munkával szempontokat, hogyan tudnánk még élhetőbbé tenni
virágosították be a köztereket, és segítettek a a falunkat.
Meglepetés újság Virágözön pályázatának sikerében.
Márkus Zoltán polgármester

A kicsit szeszélyes, ám szokatlanul meleg időjárás hatására hamar zöldbe borult a táj, és a földmunkálatokat is
időben el tudták kezdeni a határban. A jó idő az állatvilágra is pozitív hatással volt, az elmúlt hónapban a békák
nászától volt hangos a tavak és patakok környéke, megjelentek a fecskék, a búbosbankák, és a legtöbb fészkelő
madarunk pedig már tojást rakott.
A Bakonybél környéki erdők aljnövényzetét idén is beborította a közkedvelt medvehagyma, ami a korábbi
évekhez hasonlóan idén is számos kirándulót vonzott a környékre. Ennek hatására a külterületen lévő kedvelt
turistautak és táborozó helyek környékét rengeteg elhullajtott szemét „gazdagította”, amelyektől igyekeztük
maradéktalanul megtisztítani az érintett területeket.
Sajnos a korábbi hónapokban már említett, szabadon lévő szürkemarha továbbra is kint kóborol, befogása eddig
sikertelennek bizonyult. Ebben a hónapban több alkalommal is láttuk, amint a régi szemétteleptől egészen a falu
határáig az út mentén legelt. Igyekeztünk az úttesttől távolabb terelni, de arra kérünk mindenkit, hogy az adott
útszakaszon fokozott figyelemmel vezessenek.
Kóbor állatok miatti bejelentést többször kaptunk az elmúlt hónapban. Háromszor jelentettek kóborló kutyát a
falu belterületén, ezeket az állatokat befogásuk után hazaszállítottam. Szintén három alkalommal jelentettek
bivalykóborlást a Pajta-rét környéki területen, ahol éjszaka tették tönkre az tulajdonos veteményesét. Ezekben az
esetekben is megtettük a megfelelő lépéseket, bízva abban, hogy sikerült megakadályozni a további állatkóborlást.
Gfellner Máté mezőőr
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A Szent Gellért Tagiskolában március vége és április
eleje is bővelkedett tennivalókban. Április 3-án nyílt napot
tartottunk, ekkor a szülők a tanórákra is bejöhettek.
Osztályonként két–két tanórát tekinthettek meg.
Különösen az első osztályosok beilleszkedésére,
haladására voltak kíváncsiak a szüleik. Többen az
összevont tanulócsoportban folyó munkába akartak
betekinteni, vagy a német és a matematika órákat
látogatták meg.

Április 5-én Huszárokelőpusztán „Vigyázunk Rád a
Bakonyban” című kiadvány bemutatóján vettünk részt a
második, harmadik és negyedik osztályosokkal. Adrienn
néni és Karcsi bácsi érdekes feladatokkal vezetett rá
bennünket a túrázás és a helyes erdei viselkedés
szabályaira, valamint a kiadvány használatára és
hasznosságára. A foglalkozás után finom ebédet is
kaptunk. Köszönjük ezt a tartalmas napot a Bakonyerdő
Zrt. Bakonybéli Erdészetének!
Április 11-én színházban voltunk, a veszprémi Petőfi
Színház előadásában az Egerek című nagysikerű darabot
néztük meg. Ebben az évben is a gyerekek
színházbérletét és utaztatását iskolánk alapítványa
fizette, tehát a két előadás minden diákunk számára
ingyenes volt.
Ezen a napon volt a leendő első osztályosok beíratása is.
A 2019/20-as tanévre 10 kisgyereket írattak be
iskolánkba. Ez azt jelenti, hogy az első osztály önálló
osztályként indulhat a következő tanévben.
A tavaszi szünet előtt a csetényi iskolában népdaléneklési
versenyen vett részt hat tanulónk. Első helyezett lett az
1-2. osztályos korcsoportban Jenei Marcell első
osztályos tanuló. a 3-4. osztályos korcsoportban KatonaKiss Zsombor negyedik osztályos tanuló.

INGYENES EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
minden csütörtökön 16.30 és 17.30 órától az iskola
tornatermében. Nem megterhelő, és bármikor
abba lehet hagyni! Bármikor be lehet csatlakozni!

Harmadik helyezést ért el az 1-2. osztályos
korcsoportban Holényi Gréta és Szabó Emma második
osztályos tanuló. Helyezést ugyan nem ért el, de szépen
szerepelt Schwarcz Noémi harmadik, és Szalai Dorka
negyedik osztályos tanuló is. Felkészítő tanáruk Nagy
Tiborné Ági néni. Köszönjük Ági néni és a gyerekek
szorgalmas, kitartó munkáját! Nagyon büszkék vagyunk
Rájuk!
Húsvét előtt ismét egy kis barkácsolásra hívtuk a
nagycsoportos óvodásokat: a tanító nénikkel tojást
festettek, képeslapot, kosárkát készítettek, húsvéti
képeket színeztek. A nagyobb gyerekek szívesen
segítettek az ovisoknak. Vidám, kellemes délelőttöt
töltöttünk együtt.
Március 28-án minősítő eljáráson vettem részt,
melynek célja a mesterpedagógus fokozat megszerzése.
A
szakmai
portfólióm
címe:
Az
összevont
tanulócsoportban folyó nevelő-oktató munka támogatása.
A minősítő eljárás követelményeit teljesítettem, s a
„Mesterpedagógus” fokozatba léptem, ami a pedagógus
életpályamodell egyik legmagasabb fokozata. Úgy
gondolom, hogy mesterpedagógusi tevékenységem
hiánypótló szerepet fog betölteni, mert egyre több
összevont tanulócsoport működik a térségben. Egyelőre
módszertani segítségük nincs, mert a pedagógusképzés
még nem készült fel erre a feladatra. Több éves, az
összevont
tanulócsoport
oktatásában
szerzett
tapasztalatomat
tudom
megosztani
ezekkel
az
intézményekkel.
Áprilisban
hulladékgyűjtést
szervezett
iskolai
alapítványunk. Köszönjük a falubeliek támogatását!

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

Május 9-én újra indul a KINEDOK közösségi mozi
Bakonybélben. Az évad első filmje a NAGYI PROJEKT.
Hogyan látják az unokák a nagyszüleik életét és tetteit, hibáit és
erényeit, megbocsátanak-e, meg kell-e bocsátaniuk, vagy talán
bűntudatot kellene érezniük az idősebb generáció vétkei miatt?

Vetítés 18 órakor a Községi Könyvtárban.

3.

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA V. ÉVFOLYAM 2019. 5. szám

Húsvéti találkozás
Részlet Nagy Szent Gergely pápa: Szent Benedek élete és csodái c. művéből
Kegyes volt az Úr, s látomásban megjelenni egy távolabb lakó papnak, aki éppen húsvéti ünnepi ebédjét
készítette, és így szólt hozzá: „Te finom falatokat készítesz magadnak, az én szolgámat pedig amott az
éhség kínozza.” Erre azonnal felkelt, és húsvét szent ünnepén a maga számára készített étellel elindult a
hely felé. Kereste Isten emberét a hegyek meredek sziklái között, a völgyek mélyén, a szakadékokban, míg
azután a barlang rejtekében meg is találta. Imádkoztak és a mindenható Istenre áldást mondva leültek.
Majd az élet kedves szavai után az odalátogató pap így szólt: „Kelj fel, költsük el az ételt, mert ma húsvét
van.” Isten embere ezt felelte: „Tudom, hogy a húsvét van, mivel téged láthatlak.”

Április 1. Váltás a plébániai iroda élén
Április 1-én nyugdíjba ment Váliczkó Gyuláné, aki 10 éven át vezette egyházközségünk adminisztrációját.
Erzsébet a plébánia anyakönyveit, pénztárkönyvét, levelezését, a hívek ügyeinek intézését nagy gonddal,
lelkiismeretesen végezte. Az egyházközséggel párhuzamosan a monostor irodavezetőjeként is ugyanilyen
gondossággal és odaadással dolgozott. Köszönjük kiváló, plébániánknak és monostorunknak biztonságot nyújtó
munkáját. Isten áldását kívánjuk további életére!
Plébániai szolgálatát Vajda – Szekrényes Zita vette át. Zitát gyermekkora óta jól ismerjük, örömmel és
szeretettel fogadja őt az egyházközség. A monostori irodavezetésben pedig Gyémánt Lenke lett Váliczkó Gyuláné
utóda. Mindkettőjüknek jó munkát, egészséget és áldást kívánunk!

Április 5. A Monostor új kiállítóterében megnyílt a „Forma vitae” kiállítás
A kiállítás megnyitója egyben a monostori Millenniumi Projekt I. ütemének átadását is jelentette. Kibővült az
ajándékbolt, kávézó létesült, a turistaudvaron gyógynövényágyások és lelki utazásra hívó labirintus kapott helyet. A
vetítőteremben a szerzetesközösségről nézhetnek meg egy rövidfilmet a látogatók. Az egykori magtár helyén a
monostor 1000 évét bemutató kiállítás látható, melyben a régészeti leletek, levéltári anyagok, tárgyi emlékek mellett
szerepet kapnak az interaktív eszközök is.
A bencés közösség e megnyitón adott hálát az elvégzett
munkáért. Ábel atya köszöntőjében a következőket mondta: „A
Millenniumi Projekt” jelentős állomásához érkeztünk. Mától
méltó terekben tudjuk fogadni látogatóinkat, valamint bemutatni
és kínálni számukra a szerzetesi termékeinket és a szerzetesi
életformát. Termékeink és szolgáltatásaink, amelyekkel a
hozzánk érkezők testi, szellemi és lelki jólétét kívánjuk
gyarapítani, azért is fontosak, mert ezek képezik közösségünk
és munkatársaink megélhetésének alapját. Szent Benedek a
Regulában arra tanított minket, hogy „akkor vagyunk igazi
szerzetesek, ha saját kezünk munkájából igyekszünk megélni,
mint egykor atyáink és az apostolok”.
Végezetül a perjel megköszönte minden felújításban
részvevő munkáját: a tervezők, a projektmenedzserek, a
műszaki ellenőrök, a kivitelezők és a szerzetestársak fáradozását, valamint Pannonhalmának, Asztrik és Cirill főapát
úrnak biztonságot nyújtó támogatását.
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Április 7. nagyböjt 5. vasárnapja
A vasárnapi szentmise után Anzelm testvér bemutatta az egyházközség érdeklődő tagjainak a
„Forma vitae” monostortörténeti kiállítást. Mostantól Bakonybél lakói számára a monostor és az arborétum
újra látogatható, ingyenesen.

Április 17. nagyszerda – tartós élelmiszerosztás
A Karitász munkatársai által csomagolt tartós élelmiszeradományokat (kb. 25 csomag) Palotás Dóra
és Simeon testvér kivitte és átadta rászoruló bakonybéli testvéreinknek.
.

Április 19. nagypéntek, író - olvasó találkozó
Az Ajándékbolt kávézójában János testvér bevezető gondolatai után Mécs Anna írónővel Horváth
Eszter költőnő beszélgetett. A fiatal irodalmárnak 2017-ben jelent meg első, huszonnégy novellát
tartalmazó kötete Gyerekzár címmel, mellyel tavaly elnyerte a legjobb első prózakötetes kitüntetést, a
„Margó-díjat”.
Mécs Anna matematika-magyar
tanári mesterszakon végzett az
ELTE-n, foglalkozott tudományos
újságírással, melynek kapcsán
fogalmazódott meg benne, nem
mások gondolatainak közvetítője
akar lenni, hanem érzésein
keresztül
átadni
saját
gondolatvilágát. Szó esett a
történelmi
családi
hátteréről,
útkereséséről,
novelláiról,
a
valóság sokféle nézőpontjáról és
igazságáról, vallásról.

Április 18-20. SZENT HÁROM NAP
Nagy számban vettek részt bakonybéliek és vendégek a húsvéti Szent Három Nap liturgikus
ünneplésein és közös programjain. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséjén Ábel atya 12 hívőnek
mosta meg a lábát, az éjszakai virrasztáson az Ausculta énekegyüttes Jeremiás siralmait énekelte,
nagypénteken Keresztutat jártunk a Borostyán-kútnál, este pedig a Szent Mauríciusz Kórus énekelte a
Passiót. Húsvét éjszaka Krisztus feltámadását tűz- és vízszenteléssel, keresztségi liturgiával és éjfélkor
körmenettel ünnepeltük meg. Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt!

Április 22. Húsvéthétfő - keresztelő
A délelőtti szentmisében 3 gyermeket, Tömördi Eriket, Táncsics Mira Laurát és Haik Zoltánt
részesítettük a szent keresztségben.

Május 12. 9.30 ünnepi szentmise, bérmálás
Május 18. 9.00 – 17.00 „Bakonybél 1000” tudományos konferencia a Faluházban
Május 25. 20.00

Akatisztosz Himnusz Szűz Mária tiszteletére

Május 26. 11.00

Hősök napi ünnepség a Szent Gellért téren
Plébániai fogadóórák

kedden 8.30-10.30

csütörtökön 14.00 – 16.00
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Megérkeztek az EFOP -3.9.2-16 pályázat komplex óvodai
sportszolgáltatás keretében a torna- és mozgásfejlesztő eszközök
az óvodába. A gyerekek nagy örömmel vették őket birtokba.
Szerencsések vagyunk, hogy külön tornaszobával rendelkezünk,
mivel a tornaszerek helyigénye nagyon nagy. A gyerekek egyik
kedvence a két különböző méretű komplett mászóvár, létrával az
egyik, csúszdával a másik végén, a félkör alakú, létrás billegő híd
és a nagyméretű szivacs építő.
Április hónapban két óvodán kívüli programon vettünk részt. A
Pegazus színház bábelőadása az ez évi három műsoros bérlet
utolsó alkalma volt. Köszönjük a Pénzesgyőr és Bakonybél
Önkormányzatainak, hogy az utazásban minden alkalommal a
segítségünkre voltak.
A másik program a húsvéti készülődés keretében egy iskolásokkal
eltöltött tartalmas délelőtt volt. A gyerekek húsvéti üdvözlő lapot,
húsvéti kosarat és nyuszit készíthettek. A legizgalmasabb és
legtöbb odafigyelést viszont a Troják Zsuzsanna néni által előre
elkészített kifújt tojások díszítése és festése kívánta. Valóban igazi
hímes tojásként kellett bánni velük, hogy aztán az otthoni tojásfa
díszei lehessenek. Köszönjük a szervező pedagógusoknak a
meghívást. Úgy gondolom, mindenki nagyon jól érezte magát.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető

A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletének 20 § (1) bekezdése
szerint beíratást hirdet a 2019/2020 tanévre.
Időpontja:
2019. május 23. (csütörtök) 8.00-12.00 óráig
május 24. (péntek)
12.00-16.00 óráig.
Minden olyan gyermek beiratkozását szeretettel várjuk, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
A törvény értelmében lehetőség van a 2,5 életévet betöltött gyermek óvodai felvételére is, ezért aki ezzel a lehetőséggel élni kíván,
a 2019. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött gyermeket is be kell íratnia az óvodába .

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyája, Taj kártyája és a gyermek születési időpontját igazoló
bármely dokumentum.

A Meglepetés magazin januárban felhívást adott közre,
amelyben a települések egy virágágyás telepítésére
pályázhattak.
Szemfüles
faluszépítőink
éltek
a
lehetőséggel, s jelentkeztek a Virágözön pályázatra.
Márciusban kaptuk az értesítést, hogy „több körös”
válogatás alapján, 74 pályázó közül Bakonybél bekerült a
nyertes 5 falu közé. A területválasztásunk az óvoda előtti
almás park csücskére esett, hogy szebbé tegyük a falunak
ezt a részét is, és a gyerekek a szép virágágyás mentén
jobb kedvvel érkezzenek az óvodába. A nagy munka
ezután kezdődött, hiszen a köves talaj fölé termőföldet
kellett varázsolni, és a földet ültetésre alkalmassá tenni.
Az önkormányzat ismét segített. A Gerence medréből
korábban kiszedett földet Balogh István a helyszínre
szállította, Hujber László és Regenye Zsolt gépekkel
szétterítette, Griecs András és Supán István a trágyát
bedolgozta és az ágyást kövekkel körülrakta. Így vártuk április 26-án a Meglepetés szerkesztőségét, akik 16 fővel
nekiláttak az ültetésnek. 1000 db palánta került szorgos munkájuk nyomán a földbe, a mi virágosító csapatunknak
csak a locsolás feladata jutott. A kilátogató óvodások Kiszel Péter kertésztől megtudták az elültetett virágok nevét, hogy
egy nyáron keresztül virítani fognak, és időnként locsolni kell őket. Bízunk benne, hogy a környéken lakók is segítenek
az ágyás gondozásában. A sokszínű kert gyereknek, szülőnek és minden arra járónak örömet fog szerezni. Köszönjük a
Meglepetés magazinnak a lehetőséget, a jó kedvvel végzett munkát, és a gyönyörű parkot.
(FA)
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Áprilisban a Guzmics Izidor Turisztikai Egyesület kérésére
részt vettünk a Medvegymás napokon.
Nyugdíjas társaim egy csoportja – mint már évek óta -,
mind a két napon medvehagymás lángost sütött az igen
nagyszámú vendégeknek. Köszönöm, hogy a nyugdíjas
klub képviseletében vállalták ezt a fáradságos munkát.
A Karrier utak, avagy sikerek és lehetőségek
Bakonybélből indulva című sorozatunk második vendége
április 26-án Dr. Nagy Zoltán volt. Életútjáról, 40 éves jogi
pályafutásáról, sokféle jogterületen végzett munkájáról
mesélt.
Programajánló:
A Közösségek Hete rendezvénysorozat keretében május 6án, hétfőn a hónap elején átadott monostori látogatói
terek, és a történeti kiállítás megtekintésére készülünk 16 órától.
Május 8-án, szerdán 15.30-kor találkozunk a Vadszőlő étteremben, ahol a klub megalakulásának 10. születésnapját
ünnepeljük, és a második negyedévi névnaposainkat is köszöntjük, Attilával, aki a jó hangulatról gondoskodik.
Május 9-én 16 órától a településen működő egészségmegőrző tornaközösségek közös foglakozásán veszünk részt, 16
órától az iskola tornatermében.
Május 16-án, csütörtökön 15 órától a Közösségi Házban vendégünk lesz Kovács Judit dietetikus, aki táplálkozással
kapcsolatos előadást tart. Előadása végén közösen avokádós csokitortát készítünk és kóstolunk.
Május 27-én és 28-án fogadjuk a szegedi nyugdíjas klubot, és mutatjuk be településünk látnivalóit, majd a Tájházban
látjuk vendégül őket. Másnap a focipályán közös sütögetéssel tesszük meghittebbé a találkozást.
Ezúton is köszönjük ajándékukat, a szőregi rózsatöveket, melyet virágosítóink a Tájház elé ültettek el.
Májusi általános átmozgató tornafoglalkozásainkat 15-én, 22-én és 29-én szerda délutánonként 16 órai kezdettel
tartjuk a Közösségi Házban, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Alkalmanként 500 Ft/ fő a részvételi díj.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

MÉG LEHET JELENTKEZNI A
SZEGEDI KIRÁNDULÁSRA
A nyugdíjas klub által július 1-2-3-án,
Szegedre
tervezett
háromnapos
kirándulásra még van szabad hely, nem
nyugdíjasoknak is. A programban szerepel
szegedi városnézés, Ópusztaszeren a
Nemzeti Történeti Emlékpark – benne a
Feszty-körkép
megtekintése.
Utazás
különjárati busszal. A kirándulás költsége:
szállással,
reggelivel,
buszköltséggel,
múzeumi belépővel: 28.000 Ft. Korlátozott
számban még van helyünk a bakonybéliek
számára. Érdeklődni, jelentkezni lehet a 0630-557-3125 –ös telefonon.

Kedves Betegeink!
Szeretném azok figyelmét felhívni, akik
meghívólevelet
kaptak
a
Népegészségügyi szűrőprogramba, és
még nem jelentkeztek a csomagok
átvételére, saját érdekükben minél
előbb tegyék meg!
Dr Kozma Zoltán
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Egy hét, ami rólunk, a faluról, a lakóiról, az értékeiről szól, amit magunknak,
a magunk örömére és büszkeségére szervezünk. Egy szokványos munkahét,
amit ünnepként élhetünk meg, mert azzá tesszük magunknak.
Rácsodálkozhatunk arra, ami körülvesz, ami a miénk, és észre sem vesszük,
mekkora kincs, mert számunkra megszokott és természetes.

MÁJUS 6. HÉTFŐ, 16 ÓRA
SZENT GELLÉRT TÉR 1.
ZARÁNDOKUDVAR BEJÁRATA

SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR ÚJ
LÁTOGATÓTEREINEK ÉS TÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGTEKINTÉSE
AZ ÉLHETŐ FALU – LAKOSSÁGI FÓRUM,
KÖZÖSSÉGI TERVEZŐ MŰHELY
- a településen végzett felmérés eredményének
ismertetése, a problémák és pozitív változások
megbeszélése.

MÁJUS 7. KEDD, 16 ÓRA
FALUHÁZ NAGYTEREM

MÁJUS 8. SZERDA 15.30 ÓRA
VADSZŐLŐ SZÁLLÓ- ÉS ÉTTEREM

10 ÉVE ALAKULT MEG A BOROSTYÁN
NYUGDÍJAS KLUB – Vissza- és előretekintés

MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 16 ÓRA
ISKOLA TORNATERME

1 ÓRA – 4 TORNA – a településen működő
egészségmegőrző tornacsoportok közös edzése
KINEDOK FILMKLUB - NAGYI PROJEKT
Hogyan látják az unokák a nagyszüleik életét és
tetteit, hibáit és erényeit, megbocsátanak-e, meg
kell-e bocsátaniuk, vagy talán bűntudatot kellene
érezniük az idősebb generáció vétkei miatt?

MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA
KÖNYVTÁR

MÁJUS 10. PÉNTEK 16 ÓRA
JÓKAI UTCA 2.

MÁJUS 11. SZOMBAT 10 ÓRA
BAKONYBÉLI TÁJHÁZ

A FELÚJÍTOTT KLUBHÁZ – egykori
önkormányzat – ÉPÜLETÉNEK BEMUTATÁSA,
KÖZÖS ÖTLETELÉS
A BAKONYI INDIÁNOK TIPIJE –KÖZÖS TIPIÁLLÍTÁS – Bárki megnézheti, milyen módszerrel,
milyen szabályok szerint állítják fel az indiánok a
saját otthonukként szolgáló sátrat. A bakonybéli
indiánok elmesélik a tipi berendezését, az alapvető
használati eszközeiket, megtekinthető a bakonyi
indiánjáték kiállítás.

Köszönjük, ha adója 1 %-val Ön is egy bakonybéli szervezetet támogat.
BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK:
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány: 18931233-1-19 Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:
18222322-1-19
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 18926552-1-19
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:8929311-1-19
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány: 18929146-1-19
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:
18921980-1-19

EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:
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bakonybéli csoportjának májusi összejövetelei: 11-én és
25-én 15 órai kezdettel a Közösségi Házban
(Fő utca 3.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

::

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1. Információ: Nagy Árpádné
Marika 06-30-322-4934; Mészner Viktor 0630-490-8401, 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!

(Fő utca 15.)
Május 1 – szeptember 15 között
minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között tart
nyitva.

ÚTVONALAK:
2019. május 12. vasárnap 10.00
Száraz-Gerence - Lipka-út - Kőris-hegy, kilátó - Márvány-völgy –
Százhalom - Száraz-Gerence - Táv 12 km, menetidő 5,5 óra

Új kiállítások:

2019. május 25. szombat 10.00

Bakonyi indiánjáték;
Ahogy én látom – Klesitz Róbert természetfotói

Gerence-völgy – Odvas-kői rét – Szarvad-árok
Táv: 11 km, menetidő 4 óra

KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni,
majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe.
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.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!
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
KORMÁNYABLAK
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-16 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-12 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. május 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

BAKONYBÉL 1000

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
A BAKONYBÉLI APÁTSÁG ALAPÍTÁSÁNAK
EZERÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Időpont: 2019. május 18., szombat

Helyszín: Faluház, Bakonybél, Pápai u. 7.
Program
9.00

Vásárhelyi Anzelm OSB alperjel köszöntője

III. szekció – levezető elnök: Velkey Ferenc

I. szekció – levezető elnök: Dénesi Tamás

14.00	
Szirácsik Éva: A bakonybéli apátság gazdálkodása
a 18. században

9.10	
Baán Izsák OSB: Szent Günter és a bakonybéli alapítás – tények és eszmények

14.20 Boros Zoltán: Gazdálkodás egy filiális apátság
birtokain a 19-20. században

9.30	
Szovák Kornél: A monostor alapítása és korai oklevelei

14.40	
Terdik Szilveszter: A bakonybéli monostor és templom ingóságai a II. József-kori feloszlatás idején

9.50	
F. Romhányi Beatrix: A bakonybéli apátság birtokai
és gazdasági szerepe a tatárjárás előtt

15.20 Kávészünet

10.10 B
 elényesy Károly – Nagy Szabolcs Balázs – Nagy Balázs: A Bakonybéli Borostyán-kő régészeti kutatása.
Középkori kegyhely nyomai és egy 13. századi éremlelet tanulságai
10.30 Vita
10.50 Kávészünet

II. szekció – levezető elnök: Terdik Szilveszter
11.00	
Dénesi Tamás: Szerzetesi élet Bakonybélben a 18.
században
11.20 Jakab Réka: A monostor és népe. Szerzetesi élet és
pasztoráció a 19. századi Bakonybélben
11.40	
Schilde René: „Bakonybél csendjében” – vágyott
vagy ijesztő lelki magány? A bakonybéli monostor
funkciói a 20. század első felében
12.00 K
 isnémet Fülöp OSB: A monostor 1945–1950 között,
a feloszlatás
12.20 Vita
12.40 Ebédszünet

15.00 Vita

IV. szekció – levezető elnök: Boros Zoltán
15.30	
Medgyesy S. Norbert: Nevelési tervek, oktatás és kutatómunka a tanárképző főiskolán
15.50 Vaderna Gábor: Guzmics Izidor: költő és teológus
16.10	
Velkey Ferenc: Sárkány Miklós apát portréjához.
Közéleti feladatvállalások egy szisztematikusan
rögzített élet dokumentumaiban
16.30 Vita
16.50	
Halmos Ábel OSB perjel: Bakonybél: természet, ige,
megbékélés (Vízió és zárszó)
17.20	A Forma Vitae c. új monostortörténeti kiállítás megtekintése

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni lehet május 6-áig az alábbi linken:
https://forms.gle/R4UHygoXKLSt1Xv67

