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„E háznak kiskertjében van egy rózsatő,
Ápolta és nevelte a jó Teremtő.
Vizet öntök a tövére, szálljon áldás a fejére.
Az Istentől ezt kérem, piros tojás a bérem
(Locsolóvers Kertáról)

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Településünk és az önkormányzat működése érdekében az
elmúlt hónapban a legfontosabb lépés a költségvetés
megtervezése és elfogadása volt. Egészében elmondható,
hogy az állami támogatás nem fedezi a legalapvetőbb
kiadásokat, így a saját bevételeinkből és a tavalyi
pénzmaradványból tudjuk a működésünket finanszírozni.
A felelős és takarékos pénzfelhasználás mellett
törekednünk kell a bevételek növelésére és költségeink
ésszerű csökkentésére.
Ennek érdekében például az önkormányzat úgy döntött,
hogy a temető felújításával nem bíz meg vállalkozót,
hanem csak a szükséges alapanyagokat vásárolja meg, és a
közmunkások, illetve önkéntesek bevonásával készíti el az
előző ciklusban megígért járdát és a kötelezően előírt
kerítést, de más munkálatoknál is mérlegeli ezt a
megoldást.
A
szennyvíztisztító
telep
életveszélyessé
vált
tetőszerkezetének kijavításáról is az előzetesen elkészített
statikai felmérés eredménye alapján határoz, hogy minél
kisebb költséggel és csak az indokolt javítások
figyelembevételével írja ki az árajánlatra szóló felhívást.
A Szent-kúti tó hínártalanítására egy cég több éven át tartó
rehabilitációs projektet ajánlott az önkormányzatnak,
amelynek költsége 1.200.000 forint lenne. Mivel a társaság
garanciát nem vállalt egyértelműen a tisztítási folyamatra,
ezt a beruházást a képviselő-testület elvetette, és a saját
kivitelezés mellett szavazott.
Számba vettük a bérbe adható földterületeinket, amelyek
bérletként történő művelésére rövidesen pályázatot írunk
ki.
Korábban hírt adtunk arról a nyertes pályázatról,
amelynek támogatása révén új, egységes és esztétikus
utcatáblákkal láthatjuk el a falut. Árajánlatért első körben
a helyi faiparosokhoz fordultunk. Erre nagyon kevesen
jelentkeztek. Végül a testület arra szavazott, hogy a
fatáblák helyett tartós és esztétikus, címerrel és
településrésznévvel ellátott fémtáblákat rendel. Ezek
költsége annyival kisebb volt, hogy 108 utcanévtáblát – ez
az egész falura elég – 12 db különálló, kovácsoltvas jellegű
tartóra szerelt egyéb eligazító táblát, valamint 4 db nagy,
lábon álló, fából készült utcai és 4 db buszmegállókban
felszerelésre kerülő hirdető táblát készíttetünk. Bízunk
abban, hogy április végéig fel is szereljük valamennyit.

A falugondnokkal közösen több alkalommal körbejártuk a
falut, hogy felmérjük a hóeltakarítási károkat és a
szükséges munkát. A nagymennyiségű hó és a hókotró
gépek egyaránt komoly károkat okoztak a közutakon, az
útpadkákon és a hidakon. Ezek kijavítása időigényes és
sajnos nagyon kevés a munkaerőnk. Ezért arra kérjük a
lakosságot, hogy amit a házuk és közvetlen környezetük
közelében önerőből el tudnak végezni, próbálják meg
helyreállítani. A vízelvezető árkok kitisztítása is aktuális
feladat. A nagyobb munkálatok elvégzésében pedig
legyenek türelmesek.
Tudniuk kell, hogy önkormányzatunk 8 fő közmunkás
foglalkoztatására kért státuszt, de csak 3 főt kaptunk, ami
egy ekkora településre nagyon kevés. Rövidesen
elkezdődik
a
fűnyírási
szezon,
a
közterületek
karbantartása le fogja kötni a három közfoglalkoztatottat.
Látnunk kellett, hogy néhány telek és nem lakott ház
kertje nagyon elhanyagolt, elbokrosodott és gazos. Ez
sajnos nagyon lerontja a település képét. A tulajdonosokat
fel fogjuk szólítani, és ha nem teszik rendbe a birtokukat,
bírsághoz folyamodunk. Vannak olyan idős tulajdonosok,
akik nem képesek karbantartani a területüket. Őket arra
kérjük, végeztessék el valakivel a munkát. Akinek ez is
probléma, jelezze az önkormányzatnak, és mi térítés
ellenében elvégezzük helyettük.
Nagy segítséget jelent majd a megvásárolt – használt, de jó
állapotban levő – kishaszongépjármű, amellyel a
gyermekétkeztetést,
a
szociális
ebédszállítást
függetleníteni tudjuk a munkások, szerszámok, más
munkaeszközök mozgatásától. Az autó 320.000 forintba
került.
Adminisztratív intézkedés, de törvényi előírásnak tettünk
eleget a nem közművel gyűjtött szennyvíz elszállításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, amely
elsősorban a nem csatornázott Som-hegy lakosságát érinti.
Az önkormányzat szerződést kötött Kis Jakab Dezső
dudari vállalkozóval a háztartásokban keletkező szennyvíz
zirci szennyvíztisztító telepre történő szállítására.
A tulajdonosok továbbra is attól a szolgáltatótól
rendelhetik meg a szállítást, akitől akarják, de igénybe
vehetik Kis Jakab Dezsőt is. A lakosság számára
kötöttséget nem jelent a szerződés.
(folytatás a 2. oldalon)
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Március közepén kellett szembesülnünk azzal a helyzettel,
hogy a bakonybéli önkormányzat 2013-14-ben nem
rendelkezett a közvilágítás karbantartására érvényes
szerződéssel. Az E-ON Hungária csoport alvállalkozója a
karbantartást elvégezte. Az elmaradt díjakról tájékoztatta az
új testületet, amely mintegy 1.100.000 forintot tesz ki.
A Tájház megnyitását április 3-tól tervezzük. A hét minden
napján, tehát hétfőn is 9-18 óra között várja a látogatókat
(vasárnap csak 16 óráig) és egyben a település turista
információs szolgálatát is el fogja látni. Tervezzük egy
ajándékbolt – emléktárgybolt kialakítását is, aminek
engedélyeztetése
folyamatban
van.
Két
kulturális
közfoglalkoztatott fogja fogadni a vendégeket, így a
Tájházban is bért tudunk megtakarítani, amelynek egy
részét az épület javítására kell átcsoportosítanunk.
Megváltozott a polgármesteri fogadóóra időpontja. Ezután

hétfőnként

13-16

óra

között

áll

a

lakosság

rendelkezésére.
Márkus Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
Már előző számunkban is rövid tájékoztatást adtunk arról, hogy
2015. március 1-től módosul a szociális ellátásokra vonatkozó
szabályozás. Bakonybél Község Önkormányzatának képviselőtestülete a jogszabály alapján megalkotta önkormányzati rendeletét.
Az ellátásokra vonatkozó támogatási formákat röviden ismertetjük,
érintve a feltételi jogosultságokat. Ez a tájékoztatás tehát nem teljes
körű. A részletesebb felvilágosításért forduljanak a Bakonybéli
Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez, Petrovics
Zsuzsannához (Bakonybél, Pápai u. 7.).
Települési támogatás: pénzbeli és természetbeni formában adható.
Rendszeres támogatás: a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozó ápolását, gondozását végző személyek részére ápolási
ellátás. Az ápolási ellátás annak a hozzátartozónak állapítható meg:
a) ahol a személy ápolása házi segítségnyújtás keretében nem
oldható meg,
b) a gondozás más módon nem oldható meg, és
c) az ápoló munkaviszonnyal rendelkezik és hozzátartozójának
ápolása miatt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe
munkáltatójától, vagy emiatt szüntette meg munkaviszonyát,
d) gondozó keresőtevékenységet nem folytathat, és e) kérelmező
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200
%-át nem haladja meg. Az ápolási ellátás összege az éves központi
költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (2015. évben:
29.500 Ft)
II. Rendkívüli támogatás:
1. Temetési támogatás: települési támogatást kell megállapítani
haláleset bekövetkeztekor annak a kérelmezőnek, aki Bakonybélben
lakóhellyel rendelkezik, elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről
gondoskodott, feltéve hogy a családjában az egy főre eső jövedelem
a nyugdíjminimum (jelenleg: 28.500 Ft) 300 %-át, egyedülálló
esetében az 350 %-át nem haladja meg. A temetéshez nyújtott
rendkívüli települési támogatás összege 20.000 Ft.
2. Létfenntartást veszélyeztető támogatás: a létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy
időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok
részére rendkívüli települési támogatást nyújtható. Azok
igényelhetik, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező
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többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához,
iskoláztatáshoz,
a
gyermek
fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendkívüli települési
támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg személyenként az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, éves viszonylatban
200%-át.
Rendkívüli települési támogatás nyújtható:
a) eseti jelleggel, vagy
b) meghatározott időszakra, havi rendszerességgel. Rendkívüli
települési
támogatás
legfeljebb
tizenkettő
hónap
alatt
visszafizetendő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
Köztemetés: A köztemetés költségeinek visszafizetésére az
eltemettetésre köteles személy részére maximum tizenkét havi
részletfizetési lehetőség biztosítható, amennyiben az eltemettetésre
kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegét.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások:
Az önkormányzat az alábbi szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat biztosítja:
a) Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés; házi segítségnyújtás;
b) Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás.
Étkeztetés: A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat
tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést (ebéd)
biztosít a szociálisan rászorulóknak. Szociálisan rászorultnak
tekinthető az a személy, aki a nyugdíjkorhatárt elérte, vagy
meghaladta, illetve rokkantnyugdíjas, egészségi állapota miatt nem
képes az (1) bekezdés szerinti étkezéséről gondoskodni. A szociális
helyzet miatti rászorultságot nyugdíjszelvénnyel,
jövedelemigazolással és háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell
alátámasztani.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj
kedvezményeket a képviselő-testület külön rendeletben állapítja
meg. Az intézményi térítési díj összege: 570 Ft/fő/nap.
Házi segítségnyújtás: az önkormányzat a házi segítségnyújtásról a
Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc,
Alkotmány u. 14., tel.: 416-936) keretében gondoskodik.
Gyermekjóléti szolgálat: a gyermekjóléti szolgáltatást az
önkormányzat a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (8420 Zirc, Ady E. u. 3.,
tel: 416-936) útján gondoskodik. A gyermekjóléti szolgáltatás
térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő
kérelmére, illetve a gyermekvédelmi törvényben felsoroltak,
valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A
gyermekjóléti szolgálat feladatait a gyermekvédelmi törvény
határozza meg.

AZ ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAI
2015. ÁPRILIS 1-JÉTŐL:
Óvodás gyermekek - tízórai, ebéd, uzsonna összesen
Iskolai tanulók- tízórai, ebéd, uzsonna összesen
Szociális étkezés teljes ára- ebéd Alkalmazottak - ebéd, heti előfizetéssel
alkalomszerűen
Vendég étkező - ebéd, heti előfizetéssel
Vendég étkező – ebéd, alkalomszerűen
Vendég csoport 10 éves korig - reggeli, ebéd, vacsora Vendég csoport 10 éves kortól - reggeli, ebéd, vacsora -

858.- Ft
1012.- Ft
734.- Ft
700.- Ft
734.- Ft
900.- Ft
980.- Ft
880.- Ft
950.- Ft
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BAKONYVÁRI ANDOR

(1941-2015)
Tősgyökeres
bakonybéli
családból
származott.
Agronómusi,
majd
mezőgazdasági
mérnöktanári
diplomát szerzett. Igazi hivatását a gyerekek között, a
tanításban találta meg. 1969-től tanított az iskolában.
Következetesen, szigorral nevelt, erről még sok év
múltán is elismeréssel beszélnek tanítványai. Sokrétű
tudását,
hasznos,
gyakorlatias
ismereteit
eredményesen adta át a gyerekeknek. Biológiát,
technikát tanított főként, a gyakorlókerti munkát
irányította. A tanári tevékenységen kívül is sok időt
töltött a gyerekekkel: emlékezetes kirándulások, túrák,
szakköri munka fűződik a nevéhez. Szívesen rajzolt,
festett, éveken keresztül rajzot is tanított.
Munkatársai, tanítványai, a falu lakói szeretettel őrzik
emlékét.
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Ezután a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének
igazgatója, Meinczinger József, valamint Márkus Zoltán,
mint vállalkozó nagylelkű segítségével Budapesten közösen
megebédelhettünk.
Utunkat a Budapesti Nagycirkuszba folytattuk. A gyerekeket
nagyon elvarázsolta a cirkusz hangulata, a zenekar játéka, az
artisták parádés műsora. Lenyűgöző volt a közös taps és
vidámság a mókás bohóccal, a sok artistával és a
mutatványos lovakkal, kutyákkal, egzotikus állatokkal.
Igazi élmény volt, hogy a főváros nevezetességeit nagyszerű
látványban élvezhettük a Balaton RéBusz ötcsillagos
autóbuszából, melyet Rajnai Ferenc biztosított iskolánknak.

Sebestyén Gyuláné

ISKOLAI HÍREK
Erdők napja a Bakonyi Kisbetyárban
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Szent Gellért Tagiskolájának 3. o -4. o.
tanulói Váliczkóné Takács Zsófia és Szekrényesné
Szautner Veronika osztályfőnökök kíséretével egy
remek napot tölthettek el a Bakonyerdő Zrt. Kisbetyár
Erdészeti Erdei Iskolában Huszárokelőpusztán. Csiszár
Adrienn, az erdei iskola vezetője az Erdők Nemzetközi
Napja alkalmából összeállított izgalmas vetélkedővel
tette próbára gyermekeink „tudását”. Megismerkedtek
erdei szólásokkal, közmondásokkal, erdei állatokkal,
játszottak erdei barkochbát, találós kérdésekre adtak
választ. Ezt követően egy izgalmas erdőismereti sétán
vettek részt. Köszönjük Adriennek a tartalmas
időtöltést.
Külön
köszönjük
Bakonybél
illetve
Pénzesgyőr
önkormányzatainak,

hogy
segítséget
nyújtottak
a gyerekek szállításában.
Szekrényesné Szautner Veronika tanár

SZENT GELLÉRT ISKOLÁNK DIÁKJAI BUDAPESTEN
A zirci önkormányzat pályázatán iskolánk cirkuszjegyeket
nyert a Fővárosi Nagycirkusz új előadására, így összes
tanulónknak lehetősége nyílt megtekinteni a Magyar
Cirkuszcsillagok új műsorát.
Az egész napos program a Budapest Airport látogatásával
kezdődött. Életre szóló élmény volt kis diákjainknak a
repülőtér beléptető rendszere, a leszálló gépek látványa, a
kitűnő idegenvezetés.

Az utazás a HungaroControl segítségével és Bakonybél
Község Önkormányzatának támogatásával valósulhatott
meg.
Köszönjük minden támogatónk anyagi segítségét és a
gyermekeknek nyújtott támogatását!
Takács Nándorné tagintézmény-vezető

ELSŐSÖK AZ ÓVODÁBAN
Márciusban az első osztályosokkal visszalátogattunk egykori
óvodájukba, az ott megrendezett mackókiállításra.
Az óvodások és az óvó nénik süteménnyel és kakaóval vártak
minket, és természetesen a közös játék az ovisokkal sem
maradhatott el. Utána megnéztük a sok-sok régi és új, kicsi és
nagy, dédelgetett és már foltozott mackóból álló kiállítást.
Tanulóink számára is meglepő volt, mennyire különbözik a régi
idők medvéje napjaink plüssmacijától.
Az elsősök nagyon élvezték a programot az óvodásokkal, és már
tervezik is a következő közös időtöltést.
Köszönjük Szilágyi Zoltánnénak a meghívást, valamint a szíves
vendéglátást!
Váliczkóné Takács Zsófia osztályfőnök

VÍZ VILÁGNAP – EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN
Március 3-án tartottuk óvodánkban a Víz Világnapját.
Ezt a programot az Egészségnappal összekötve egy
tartalmas délelőtt keretében töltöttük a Gerencevölgyben. A gyerekek az egészségmegőrzéssel és a vízzel
kapcsolatos feladatokat, játékokat kaptak. A délelőtt
zárásaként a Bakony Hotel vezetősége vendégül látott
bennünket egy meleg gyümölcsteával.
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva
érkeztünk vissza az óvodába.
Szilágyi Judit óvodavezető
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VÁSÁRHELYI ANZELM OSB A FÁRADTSÁGRÓL ÉS A GYÓGYÍTÓ KÖZÖSÉGRŐL
Ahány ember, annyiféle fáradtság van
Mindenki másképp fárad el, másként éli meg a fáradtságát. Mi magunk is életszakasztól, életkortól és életünk
átdolgozottságától függően hol így, hol úgy éljük meg a fáradtságot. Mondják, tapasztaljuk, hogy a fiatalok
gyorsabban rekreálódnak, mint a negyvenen túliak. A fáradtság módozata bizonyosan a személyiségtípustól is
függ. Van, akit elnémít a fáradtság, s van, akit bőbeszédűvé tesz. Van, akit szorongóvá, s van, akit labilissá,
önkontrolt-felejtővé tesz.
A fáradtság az erőnlétünk határaival szembesít
Van a fáradtságnak fizikai és lelki rétege. Van jóízű és keserű fáradtság. Van tisztázott motívumokkal végzett
munka és van ösztönös, tisztázatlan motivációval végzett munka. Akármilyen eredete legyen is a
tevékenységünknek, a munkavégzés gyümölcse - a szív nyugtalansága vagy épp a szív békéje - ráirányítja
figyelmünket a motívumokra.
A megújulásban a motívumok tisztázása segít. A helyes mérték, a jó ritmusérzék megtalálásában nélkülözhetetlen
a cselekedeteinket, tevékenységeinket mozgató szándékok tisztázása. A spirituális hagyományban ezt
lelkiismeretvizsgálatnak nevezik. . Vannak olyan, az aktivitást és az örömöt bénító elakadások, amikor előbb vissza
kell lépnünk egyet ahhoz, hogy bizalommal előre tudjunk lépni. Erőtlenségünk és erőterünk középpontja: a szülői
ház, de leginkább a szüleimmel való kapcsolatom minősége, ez önértelmezésem fundamentuma. Van a
fáradtságnak olyan formája, ami az otthontalanság bénító érzésével terhel meg bennünket. „Már nem vagyok
méltó, hogy fiadnak nevezz.” – mondja az evangéliumi példabeszéd antihőse. Ebben a mondatban tükröződő
helyzetjelentés már a valósággal való kommunikációnak az alapmondata: a szórakozásban, az önállósodásban és a
tékozlásban való megfáradás a kisebbik fiú önbecsülését tépázta meg. A nagyobbik fiú, a teljesítmények embere is
boldogtalan. Még nem tudott fellázadni és nem tudott lábra állni, épp ezért nem tudta testvérét testvérének
ismerni.
Az atyai ház a gyógyító közösség modellje
Ahhoz, hogy képesek legyünk jó arány- és ritmusérzékkel szolgálni, ahhoz apánk, illetve szüleink akaratának
terében saját szükségleteink mentén kell felfedeznünk a külső és belső világdarabkákat, saját döntéseink során
azok következményét. A döntések érlelnek bennünket felnőtt emberré. A rekreációra, önképzésre és családunkra
szánt minőségi idő döntést kíván. Hogy van-e jó vagy rossz döntés, ez kinek-kinek tisztázandó, megválaszolandó.
Úgy látom, hogy Jézus szerint a jón és a rosszon túl van az atyaság minősége. Nincsenek végzetes döntések, nincs
olyan határpont, ahonnan ne lehetne visszafordulni, ahonnan ne törhetne fel bennünk az otthon utáni vágy, ami
mozgósítja a bennünk lefojtva megbúvó energiákat. Hogy mi volt nehezebb a tékozló fiúnak: útnak indulni,
megfordulni vagy átölelni atyját? Mindháromhoz atya kell, olyan atya, aki jelen tud lenni, rendíthetetlenül. Olyan
atya, akitől nem lehet olyan messzire menni, hogy el lehessen felejteni. A döntés az atyaság lényegi eleme: az atya
új életet ad a megfáradt gyermeknek, reményt a reménytelenségben, fiúságot a szolgalelkűség ellenében, belső
szabadságot a törvényesség, a kölcsönösség ellenében.
A meg nem hozott döntések, a halogatás bizonyosan gátolja a személyiségfejlődést: nem érlel, hanem
elbizonytalanít bennünket. Méltóságunk fundamentuma a bensőséges kapcsolat: önmagunkkal, a teremtett
világgal s a Teremtővel. A hiány tette a tékozló fiút, a kisebbiket befogadóvá. Csak ez az önmagával elégedetlen,
megfáradt, végső soron kudarcot vallott fiú képes odatérdepelni, elfogadni, felismerni test szerinti apjában a
spirituális életet fakasztó atyát, saját fejlődésének kulcsát.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Március 15-én a háború miatt nélkülöző Kárpátaljai magyarok számára rendezett templomi gyűjtésen 260.000 Ft
gyűlt össze. Ebből 110.000 Ft a szentmisén résztvevők perselyadománya, 100.000 Ft-ot a Bakony Hotel, 50.000 Ftot a Szent Mauríciusz Monostor adott.
Március 22-én a bakonybéli rászorulóknak gyűjtünk a templomban, az Önkormányzat már felajánlott 40.000 Ft-ot.
Az összegyűjtött pénzből tartós élelmiszert vásárolunk, melyet húsvét előtt az Önkormányzat segítségével juttatjuk
el nagycsaládosoknak, betegnek, időseknek.
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NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND
2015.
NAGYCSÜTÖRTÖK
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
12.00 Déli imaóra
18.00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA
EMLÉKÉRE

21.30 Virrasztás a templomban

NAGYPÉNTEK
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
9.00 Bűnbánati liturgia, gyóntatás
12.00 Déli imaóra
14.30 Keresztút a Borostyán-kőnél
18.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
Igeliturgia – passió
Egyetemes könyörgések
A szent kereszt felmutatása és hódolata
Szentáldozás
21.00 Kompletórium-sírbatétel

NAGYSZOMBAT
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
9.00 Gyóntatás a templomban
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
21.00 AZ ÚR HÚSVÉTJÁNAK VIGÍLIÁJA
A föltámadás meghirdetése:
tűzszentelés, a húsvéti gyertya megáldása,
húsvéti örömének
Igeliturgia
Felnőtt keresztelés
Az eukarisztia liturgiája
Föltámadási körmenet
Ételszentelés – agapé

HÚSVÉTVASÁRNAP
8.30 Laudes, utána ételszentelés
9.30 ÜNNEPI LITURGIA
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
20.30 Kompletórium

HÚSVÉTHÉTFŐ
8.00 Laudes
9.30 ÜNNEPI LITURGIA,
KERESZTELÉS
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
20.30 Kompletórium

EGYÉB ÜNNEPI PROGRAMOK:
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN
A 21.30-kor kezdődő virrasztásban
O. Lassus: Lamentationes Jeremiae
Prohetae – Lectio I. és II. (4b quartett)

NAGYPÉNTEKEN
A 9.00-kor kezdődő bűnbánati liturgiában
O. Lassus: Lamentationes Jeremiae
Prohetae – Lectio III. (4b quartett)
11.00 Keresztút gyermekeknek a
Szentkútnál
17.00 Kóruspróba a monostorban

NAGYSZOMBATON
9.00 Játszóház, tojásfestés gyermekeknek
a faluházban
10.00 „A fehér király birodalma” –
beszélgetés Dragomán György íróval a
községi könyvtárban. Moderátor: Ifj. Takács
Nándor költő

HÚSVÉTVASÁRNAP
Szentmise után: nyuszi keresés az
arborétumban a misén részt vevő
gyermekeknek.
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hogy: a Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.

2015. április 22-én (szerda)

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ!
Kérjük, az elszállítandó tárgyakat, szemetet már 20-án és 21-én
az utcára kitenni szíveskedjenek, mert az aznap kikerült
holmikat nem biztos, hogy el fogják vinni.
A veszélyes hulladéknak minősülő feleslegessé vált tárgyaikat (pl.:
autógumi, elektromos berendezés, autó akkumulátor) valamint
építési törmeléket ne rakják ki, mert a lomtalanítást végző cég nem
szállítja el! Ezek elszállíttatására ősszel lesz lehetőségük.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Bakonybél Község Önkormányzata

A VIRÁGOS BAKONYBÉLÉRT
Örömmel számolunk be arról, hogy fenti címmel néhány
lelkes önkéntes arra szövetkezett, hogy szép kis falunkat
megpróbálja még szebbé, virágosabbá tenni. Elsősorban az
itt lakók örömére, de bízva abban, hogy az ide látogatók is
tetszésüket fogják találni a változásokban. Tudjuk, hogy sok
évvel ezelőtt volt már szép, virágos a falunk, még díjat is
kapott érte, de sajnos az akkori lelkes kezdeményezés alább
hagyott.
Az önkéntesek bíznak abban, hogy sokakat meg fog
mozgatni az új kezdeményezés, hiszen ki ne szeretné, hogy
lakókörnyezete szebb, otthonosabb legyen. Arról nem is
beszélve, hogy néhány fecske, mint tudjuk, nem csinál
nyarat, csak ha az egész csapat megérkezik! Várjuk tehát
mindazok jelentkezését, akik bármivel (ötletekkel,
adományokkal, önkéntes munkával, virágpalántákkal, a saját
kertben túlságosan elszaporodott növények megritkításával,
stb.) hozzá tudnak tenni a kezdeményezéshez!
Eddig a következő lépéseket tettük meg: a faluban sétálva
gondolatban összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol
elkezdenénk a virágosítást. Mi is azt szeretnénk, ha minél
több terület egykettőre megszépülne, de sajnos varázspálcát
eddig nem kaptunk, ezért egyelőre csak lépésenként tudunk
haladni annak függvényében, hogy mennyi támogatást
kapunk Önöktől. Jó hír, hogy az önkormányzat anyagilag és
sok egyéb tekintetben is támogatja a kezdeményezést.
Március második hetében megtörténik a különböző
helyszínek felmérése, majd a harmadik héten elkészülnek az
ültetési tervek. Közben páran már otthon nevelnek egynyári
virágpalántákat, hogy ezzel is több virágunk legyen jóval
kisebb anyagi ráfordítással. Ezután következne az ágyások
elkészítése, majd a hideg idő múltával azok beültetése.
Az elsőként virágosítandó területek: a Fő út egyes részei, a
Monostor és környéke, a Posta előtti terület, a buszmegállók
környéke, a Malom
utcai híd, a Fürdő
utcai kis tér a
Táncsics
utca
vonalában, a Rákóczi
tér, stb.
Ezen felül még szebb
lenne, ha mindazok,
akiknek idejük és
erejük lehetővé teszi, a saját házuk előtti részt és ablakaikat
ültetnék be virágokkal. Úgy tervezzük, hogy április második
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felében a Tájházban létrehoznánk egy „virágbankot”, ahová
az otthon már túlszaporodott, vagy egyéb módon segítésre
szánt palántákat, növényeket, bokrokat, le lehetne adni.
Akinek ilyen lehetősége van, örülnénk, ha mihamarabb
jelezné, hogy a tervezésnél már azokat is figyelembe tudjuk
venni. Az áprilisi lakos-sági fórumra várjuk mind-azokat,
akik tenni szeretnének azért, hogy még szebb, virágosabb és
élhetőbb legyen Bakonybél!
Fülöp Teréz

KÖZÖS ÜGYEINKRŐL KÖZÖSEN
LAKOSSÁGI FÓRUM

2015. április 1-jén 18 órára
a bakonybéli Faluházban (Pápai u. 7.)
Téma: a lakossági kezdeményezések, vállalások,
önkéntes munka; együttműködés és partnerség
az önkormányzat, a civilek és a vállalkozók között;
különösen a település virágosítása és szépítése, a
polgári védelem megszervezése, Falunap és más
közösségi rendezvények megtervezése tárgyában.
Vendégeink:
Márkus Zoltán polgármester,
Meinczinger József, a Bakonybéli Erdészet igazgatója
és Regenye Zsolt falugondnok

TÁJÉKOZTATÓ NYITVA TARTÁSOKRÓL
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
áprilisban szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között tart nyitva.
●

A BAKONYBÉLI TÁJHÁZ
Április 3. – október 31. között
minden nap 9 - 18 óra, vasárnap 9 - 16 óra között látogató.

2015. ÁPRILIS 3-ÁN CSEH TAMÁS INDIÁN
TÉMÁJÚ GRAFIKÁIBÓL NYÍLIK
KIÁLLÍTÁS.
Az eredetileg képzőművésznek készülő Cseh Tamás az
1960-as évek elején alapította meg barátaival a Bakonybélkörnyéki erdőkben az első indián tábort. Az indián játékról
naplót írt, ehhez készített rajzokat. A naplóból később
regény lett, amely évtizedek múlva Hadiösvény címen jelent
meg. A kiállításon szereplő grafikák az 1960–70-es évekből
származnak, egy részük a könyvet illusztrálta.
A Tájházban megnyíló tárlat a Cseh Tamás Archívum
Alapítvány és a bakonyi indiánok együttműködésével
valósul meg. Májusban ugyanitt rövidesen a Bakonyi Indián
történetéről készül kiállítás.

6.

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója

2015. 3. szám

JÉGKÁROK AZ ORSZÁGBAN, JÉGKÁROK NÁLUNK
A decemberben történt jegesedés nagy károkat okozott az ország egyes részein. Míg a Pilisben és
Börzsönyben szemmel láthatóan komoly károk keletkeztek, addig a Bakonyban jobb a helyzet. Az
erdőállományban keletkezett kár anyagilag nem jelentős, viszont észrevehető lesz a következő évi
növedék tekintetében.
A Kőris-hegyre közlekedve, úgy 550-600 méter tengerszintfeletti magasságtól volt igazán észrevehető
a zord időjárás hatása. Mindenfelé letört ágak az úton; reccsenések hallatszottak, ahogy a több
centiméter vastag jégpáncél súlya mondhatni „kínozta” a fákat.
Az erős jegesedés, az ágakról lehulló jégdarabok, valamint az utakra esett ágak miatt is rendeltük el a
Kőris-hegyre vezető üzemi út lezárását, majd amint biztonságosabbá vált, a jég okozta pusztítás
nyomait fakitermelő vállalkozóink segítségével igyekeztük meg orvosolni. Letakarítottuk az Kőris-hegy
fele vezető utat, összedaraboltuk a leszakadt ágakat. Valamint a közmunka programban dolgozókkal a
turista utakat is rendbe tettük.
Az enyhülési folyamatot követően figyelmeztető táblával jeleztük látogatóinknak, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az erdőben.
Valamint a továbbiakban is kérjük az Erdőgazdaság területén közlekedőket, hogy a Kőris-hegyre vezető turista utakon figyelmesen
közlekedjenek, mert fennakadt, lógó ágak még mindig lehetnek a területen.
Csiszár Adrienn

PROGRAMAJÁNLÓ

„A fehér király birodalma”
író-olvasó találkozó Dragomán Györggyel
2015. április 4-én, délelőtt 10 órakor
a Könyvtári Információs és Közösségi Hely (könyvtár) nagytermében (Fő u. 3.).
A beszélgetés után lehetőség lesz az író és felesége, Szabó T. Anna költő könyveiből kedvezményes áron vásárolni és
azokat a szerzőkkel dedikáltatni.
Az esemény a Szent Mauríciusz Monostor és a bakonybéli Községi Könyvtár közös szervezésében, a KSZR keretében
valósul meg. A részvétel ingyenes.

A BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT ÓVODA
JÓTÉKONYSÁGI HÚSVÉTI BÁLJA
Április 5-én, vasárnap 19 órától a Faluházban.
Zenél: Mészáros József
Belépő: 1000.- Ft, amely tartalmaz egy pohár üdvözlő italt, pogácsát vagy süteményt.
Jegyek elővételben vásárolhatók az óvodában, vagy rendelhetők a következő telefonszámokon:
(88)461-071, 30/720-6425.

TÁNCHÁZ
2015. április 11-én, szombaton a Faluházban (Pápai u. 7.)

17.30-tól 19 óráig gyerektánc, 20 órától felnőtt program. Ez alkalommal a nemrég
elhunyt Pál Pista bácsira, az utolsó magyar dudásra emlékezünk.
A táncokat Szórádi Viktor tanítja.
Belépő: gyerektánc 400Ft/fő, felnőtt táncház 1500Ft/fő.

MEDVEHAGYMÁS NAPOK
Április 11-én és 12-én
a Bakonybéli Tájház udvarán.

BAKONYI BAKANCSOS ÁPRILISI TÚRÁK
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu
www.bakonyibakancsos.hu;
2015. április 04. szombat: Bakonybél - Csúcs-hegy – Éliás-hegy – Cserép-kúti út – Nagy-Som- hegy – Nagy-Pénz-lik –
Likas-árok – Száraz-Gerence – Bakonybél; Találkozó: Bakonybél, Füsti Söröző (Szent Gellért tér) 10.00 ó. Táv: 15
km, menetidő 5,5-6 óra Ezt a programot közösen szervezzük a veszprémi MAG-csoporttal. Medvehagymása útvonal.
Részvételi díj 500 Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt vagy hűtőmágnest.
2015. április19. vasárnap: Porva - Csárda-tető – Fenyőfő – Pápalátó-kő - Alizháza - Hódos-ér – Üveghuta helye - Porva
Találkozó: Porva, Penics büfé, 10.00 ó. Táv: 16,5 km, menetidő 6 óra. Részvételi díj 600 Ft/fő ez tartalmaz 2 italjegyet és egy kitűzőt vagy
hűtőmágnest.
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HÍRDETÉSEK
Stílusos,
takarékos
új
épületek,
felújítások
építészeti
tervezése.
Ingyenes helyszíni ajánlatkérésért hívjon:
Jenei László 06-70-204-7168

MEGNYITOTTUK

FÜSTÖLT ÁRU
BOLTUNKAT!
Cím: Szent Gellért tér 11.
Nyitva:
Hétfőn: 6-10 óra,
keddtől péntekig: 6-11, és
du. 14.30-17.30 óra
szombat: 6-10 óra
Szeretettel várjuk vásárlóinkat!
Horváth Krisztián

weboldal: http://architrend.hu

ARANYHEGY
VENDÉGHÁZ
8427Bakonybél,
Somhegy utca 9/b.

BAKONYBÉL
SOMHEGY
VENDÉGHÁZ
8427 Bakonyél,
Somhegy utca 1.
Telefon:
06-30/434-9016

Telefon:
06-30/434-9016
e-mail: somhegy.vendeghaz@freemail.hu
web: bakonybelsomhegy.hu

e-mail: somhegy.vendeghaz@freemail.hu
web: bakonybelsomhegy.hu

EZ AZ ÖN HÍRDETÉSÉNEK A HELYE!
Havonta 800 példányban megjelenő újságunk minden helyi lakoshoz
és minden vendégfogadó intézményhez eljut, és eljuttatja az Ön hirdetését is.
A megjelenés felülete: 5x8,7 cm. Egy megjelenés ára májustól szeptemberig 2500 Ft/lapszám.

Tájékoztatás: 06-30/692-0544.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Ügyfélfogadás:
kedden és csütörtökön: 8-16 óra
Adóügyben csütörtökön: 8-14 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
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó

Szociális ügyekben
Somfai Rita
hatósági ügyintéző
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra
között a Bakonybéli 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, Szent Gellért tér 17.
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: 8-16 óra
Kedd: 8-13 óra
Szerda: 8-17 óra
csütörtök: 12-16 óra
Péntek: 8-13 óra
Elérhetőség: (88)596-770
e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu

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

Szerkesztőség:
Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Fő u.7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: hirmondo@bakonybel.hu; következő lapzárta: április 20.
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CIVILEK A CIVILEKÉRT
Gyakran nem is tudunk róla, hogy településünkön egy-egy megmozdulás, rendezvény, egy-egy probléma megoldása
mögött nem az állam, nem az önkormányzat, hanem egy-egy önszerveződő közösség, egy civil szervezet áll. A
faluban működő egyesületek, alapítványok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be környezetükben, annak
ellenére, hogy tevékenységüket, erőfeszítéseiket alig ismerjük. Február elején az önkormányzat kezdeményezésére
létrejött egy találkozó a bakonybéli civil szervezetek között, ahol bemutatták közösségüket, eredményeiket és
gondjaikat, s ahol beszéltünk az együttműködés, az egymással összefogás lehetőségeiről. Ennek a találkozónak
eredményeként készült el ez a civil melléklet, hogy a falu, a tágabb közösség is tudomást szerezzen munkájukról.
Ezek a szervezetek tagdíjakból, az adó 1 százalékából, keserves munkával megírt pályázatokból és kis mértékben
egyének támogatásából fedezik a céljaik megvalósításához szükséges költségeket. A segítő magánemberek
legtöbbször névtelenek maradnak – nem is a közszereplés érdekében válnak támogatókká. A Tamburellosok
bemutatkozó cikkükben név szerint köszönik meg a támogatást. A 24 garnitúra emblémázott, Bakonybél felirattal is
ellátott póló, melegítőalsó- és felső összköltségének közel 80 százalékát fedezte az a 200.000 forint, amit a
magánszemélyek adtak össze. Vánik Tamás egész éves képviselői tiszteletdíját különböző szervezeteknek ajánlotta
föl, Mészáros Péter szintén 15-15 ezer forinttal segítette az óvodát, a tűzoltó egyesületet, a tamburellosokat és a
focisokat. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pedig magánemberkért „dobtak össze” 10.000 forintot az óvoda
fejlesztésére. És sorolhatnánk tovább…
Azokról nem is beszélve, akik liszttel, élesztővel, virágmaggal, kapával vagy jó ötletekkel vesznek részt a falu előbbre
juttatásában. Mert ez a lényeg: részt venni egy köz- vagy közösségi feladat megoldásában azzal, amivel tudunk.
A civil szervezetek azt tudják nyújtani, ami itt következik. Ismerjék és becsüljék meg őket!

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
1902 óta van Bakonybélben önkéntes tűzoltóság, de egyesületként 1997 óta működünk. Taglétszámunk
jelenleg 17 fő. A pápai tűzoltósággal állunk segítő kapcsolatban, mert a partnerség egy hivatásos
tűzoltósággal ma már elengedhetetlen a működéshez és a pályázatokon való részvételhez. Velük tartjuk a
közös gyakorlatokat is.
Szerencsére az elmúlt évben tűzeset nem történt a faluban, de idén egy kéménytűznél be kellett
avatkoznunk. A legtöbb feladatot a településen a kárelhárítás adja, különösen a veszélyessé vált fák kivágása
közterületeken.
Ránk hárul a hóeltolás is. A közfeladatok ellátására az elmúlt évben az önkormányzattól 450 ezer forintot
kaptunk, amelynek felhasználásáról - üzemanyag, műszaki – és technikai eszközök vásárlása - számlák
alapján el kellett számolnunk. Nagy kiadást jelent a tűzoltóautó fenntartása, szervizelése, a műszaki
vizsgáztatása, hiszen eleve használtan kaptuk, és Bakonybélben is már 17 éve szolgál.
A szervezetet csak pályázati pénzekből és magánszemélyek adományaiból tudjuk működtetni.
Az előző évben egy eredményes pályázat révén sikerült felújítani a tűzoltó szertár elektromos hálózatát,
ebből tudtunk tűzoltó felszereléseket, tömlőket vásárolni, és ebből fedeztük a munkaegészségügyi
vizsgálatok költségeit is.
Önálló rendezvényeket nem szervezünk, de rendszeresen közreműködünk bemutatókkal a bakonybéli
programokon, gyereknapokon, faünnepeken, sőt a mindenki karácsonyához is mi gondoskodunk a
fenyőfaállításról.
Nagy gond az utánpótlás. Éveken át eredményesen szerepeltünk
tűzoltóversenyeken, voltak sikeres ificsapatok is, de mára
kiöregedett a tagság a vetélkedésből. Magunk közé hívunk
fiatalokat, 14-25 éves fiúkat és lányokat, akiknek képzéséről is
gondoskodunk, és egy összetartó közösséghez tartozás élményét
is nyújtani tudjuk.
Regenye Zsolt
Adószámunk: 18926552-1-19
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GUZMICS IZIDOR KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI EGYESÜLET
Egyesületünk 1999 óta szolgálja Bakonybél kulturális életét és idegenforgalmát. Eredendően a tájház felújítása és
újraindítása volt a legfőbb cél, majd ennek megvalósulása után a hagyományőrzés, a kézművesség felélesztése és a
rendezvények szervezése került előtérbe. Az elmúlt 16 évben mintegy negyedszáz időszaki kiállítást rendeztünk a
tájházban, ezek többsége a falu lakosainak bevonásával készült, pl. a Bakonybéliek Bakonybélről, Bakonybél régi fotókon
és képeslapokon, az Élő kézművesség Bakonybélben. Szerveztünk szövő, kosárfonó, fafaragó tanfolyamokat, rendszeresen
tartunk kézműves foglalkozásokat a tájházban és nagyobb rendezvényeken. Programjaink közül néhányra tágabb
környezetünkből is érkeznek vendégek, ilyen például a Medvehagymás Napok áprilisban, a Faünnep júliusban, a
Nyármarasztaló augusztusban vagy a Tökös Nap októberben.
Az egyesület keretein belül kezdte el működését a Borostyán Nyugdíjas Klub
Váliczkóné Kaviczki Éva és Bakonyvári Andor vezetésével. A bakonybéli
időseknek kínál havonta két alkalommal tartalmas, változatos időtöltést.
Kirándulások, séták, előadások, sétavonatozás, benti beszélgetések kínálnak
programot a résztvevő 25-30 fő részére. A két közösség egyre inkább kiegészíti
és segíti egymást.
Más helyi intézményekkel, egyesületekkel, vállalatokkal, vállalkozásokkal is
törekszünk a jó és gyümölcsöző kapcsolat kialakítására.
Egyesületünknek alkalmazottja nincs, munkánkat önkéntesen, térítésmentesen végezzük.
Tagsági díjunk évente 1000 Ft, de a szállásadó tagok havi rendszerességgel támogatják az egyesületet.
Működésünket, rendezvényeinket az SzJA 1 százalékából, a tagdíjakból és pályázatokból finanszírozzuk. Az elmúlt években
jelentős támogatást, 500000 Ft-ot kaptunk Rózsai Rezső ajánlására a KPMG-től. Köszönjük a segítséget!
2013 év végén két pályázatot is nyertünk összesen 2,5 millió forint értékben a 2014-es év programjaira, valamint
adatrögzítésre szolgáló eszközökre. Ezeket hasznosítani tudjuk rendezvényeink dokumentálására, illetve a települési
értéktár anyaggyűjtéseinél.
Korábbi sikeres pályázatok révén tudtunk vásárolni rendezvénysátrat, sörpadokat és asztalokat, amelyeket nemcsak mi
használunk a programjainkon, hanem más egyesületek és magánszemélyek is kölcsönveszik.
Legfontosabb reklámhordozónk a honlapunk, a www.szallasbakonybelben.hu.
2014-ben – és idén is - a szórólapok mellett éves program plakátot is készítettünk, valamint az internetes információ gyors
és díjmentes terjedésére építettük tájékoztatásunkat. Rendezvényeinket egyre inkább felfedezi a média, így televíziós
adások és rádióműsorok is népszerűsítik Bakonybélt.
Célkitűzésünk 2015-ben az eddigi programok megismétlése és bővítése, valamint tevékenységünk, programjaink
hatékonyabb reklámozása, a falu ismertebbé tétele.
Fontos szempont, hogy rendezvényeinken a bakonybéli lakosok és a vendégek is egyaránt jól érezzék magukat.
Bakonyvári Andor
Adószámunk: 18929311-1-19

BAKONYBÉLI SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET
Köszönettel vettük a lehetőséget, hogy bemutatkozzunk azok
számára is akik nem látogatják a helyi focicsapat
mérkőzéseit.
Három évvel ezelőtt lemondott a régi vezetés, hátrahagyva
egy szép öltözőt és egy jó minőségű pályát, ami adta a
lehetőséget a folytatásra. Ulrich Márk, Benis Ferenc, Heim
Csaba és megbízott Elnökként Dublecz Árpád kezdte el az
újjászervezést. Az első évben a megmaradó felnőttekhez
csatlakoztak a tartalék játékosok, így több- kevesebb sikerrel
folytattuk a Megye II. osztályt. A második szezon nagy
változást hozott, az MLSZ 19 évnél húzta meg a tartalék
bajnokságban szereplő játékosok életkorát, amit több hasonló
méretű községgel együtt mi sem tudtunk teljesíteni. Így a
következő idényt a Megye IV. bajnokságban folytattuk. A
csapat gerincét Németh Bálint ( Bábu ), Ulrich Márk,
Schwarcz Péter, Németh Jenő, Szöllősi Mihály,Pálmai
Zoltán, Rákosi Róbert ,Kacsala István, Gárdos László,
Németh Bálint, Fogl Máté, Jung Máté alkották. Két budapesti
fiatallal , Tálai Gergővel és Pospischer Norberttel tovább
színesedett a csapat.

A 2014-ben csatlakozott a vezetéshez
Polgár József,
akinek segítségével
kipróbáltunk néhány
új játékost.
Visszatért Varga
Tibor ( Csocsó ) ,
aki két régi barátját,
Pápai Antalt és
Bujtor Bélát is
idecsábította, akikkel továbberősödött a csapat. A
csatárposzton Hüll László visszatérésével szintén
hatékonyabb lett a támadósor. Bár az őszi szezont az élen
állóval azonos pontszámmal zártuk, a második helyen
várhatjuk a tavaszi folytatást. Két új igazolással a bajnoki cím
elérése a cél, amihez továbbra is számítunk a szépszámú
nézőközönségre, lelkes drukkolókra és a sok segítségre.
Dublecz Árpád
Adószámunk: 18921980-1-19
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A BAKONYBÉLI TAMBURELLO SE
Az első tamburello ütés Bakonybélben 2010 szeptemberében, egy vasárnap délután törte meg a hétvége csendjét. A sportágat
Giuseppe Fracchia és fia, Dániel ismertette meg Bakonybéllel. Egyre több gyermeket és szülőt ragadott meg a játék újszerűsége,
fogtak ütőt, kezdtek ők is „ütögetni”. Pár hónap múlva gyermek- és felnőtt, női- és férfi csapatok játszottak egymás ellen a
csöppnyi tornateremben vagy az iskola aszfaltos pályáján.
2011 tavaszán egyesületté alakultunk. A létszámunk elérte az 50 főt. Ettől kezdve rendszeresen részt vettünk az összes hazai, és
lehetőségeinkhez mérten külföldi versenyen, gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt. Szép eredményeket értünk el. Voltunk
országos bajnokok és minden versenyen dobogósok. A Bakony Kupa minden évben Bakonybélben maradt. Idén márciusban a férfi
csapatunk a drezdai Európa Kupa versenyen az olasz és francia csapatok mögött 6. helyen végzett. Elnyert kupáinkat a Faluház
előterében elhelyezett vitrinben láthatják. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösség összetartására, a családias légkör megőrzésére és
a gyermeksportolók nevelésére. A fiatal korosztálynak heti rendszerességgel edzést tartunk.
Az egyesületünk munkája összekapcsolódott a falu
életével. Az önkormányzattal és az egyesületekkel jó
kapcsolatot ápolunk, segítjük egymás munkáját, pl.:
Cseh Tamás emlékesten, a Hobo koncerten és a
Guzmics
Izidor
Egyesület
által
rendezett
gyermeknapon.
2013-ban
és
2014-ben
az
önkormányzat felkérésére az „Itthon vagy!
Magyarország
szeretlek!”rendezvényt
az
egyesületünk szervezte és bonyolította le. Célunk az
egészséges életmódra nevelés, a sport és a
tamburello népszerűsítése volt. Több bemutatót is
tartottunk: Pénzesgyőrön, Nemesvámoson, a Pápai
Weöres Sándor Általános Iskolában és a Bakonybélbe érkező különböző iskolák diákjainak. Nagy álmunk a tamburello sport
ismertebbé tétele hazánkban. 2011-től minden év nyarán Bakony Kupa néven versenyt rendezünk, ahova a hazai csapatok mellett
már több külföldi csapat is benevezett, akik magukkal vitték Bakonybél hírét és vendégszeretetét. Idén már 5. alkalommal lesz
Bakony Kupa, szeretettel meghívjuk és várjuk községünk lakosait és vendégeiket!
Az első támogatónk - aki nagyban meghatározta Bakonybélben a tamburello elindulását - Viotti Enrico (Chicco), akitől Giuseppe
Fracchia közreműködésével ütőket, gyerek és felnőtt mezgarnitúrát kaptunk. A kezdeti nehézségeket számos bakonybéli segítővel
és támogatóval közösen sikerült megoldanunk. Egyesületünk ezúton is köszönetet mond: Bakonybél Önkormányzata, Bakonyerdő
Zrt., Szent Mauríciusz Monostor, Pannon Csillagda, Peggy Market, OFP-Fa Kft., Szent Gellért Iskola, Grátisz Büfé, Mini ABC,
Szökrényes András, id. Bartus Balázs és Ancsa néni, Bakonyvári Andor, Molnár Anna, Bauer István, Baky György és Feitel Balázs
támogatóinknak. Elnézést kérünk, ha valakit kihagytunk a felsorolásból!
Négy év elteltével elérkezettnek láttuk az időt, hogy a versenyeken való megjelenésünk is tükrözze az egyesületünk egységét és
összetartozását, ezért egyen sportgarnitúrát szerettünk volna beszerezni. Ennek megvalósítása önerőből nem ment volna, de
támogatók segítségével sikerült. Vánik Tamás 40.000 Ft, Bakonybél Önkormányzata 30.000 Ft, Mészáros Péter 15.000 Ft,
Bakonyvári Andor, Balogh István, Bertalan László, Drahos János, Kiss László, Kuti István, Márkus Zoltán, Oláh Dezső, Palatin Ferenc,
Szent Mauríciusz Monostor, Váliczkó József 10.000 - 10.000 Ft-tal, Marticsek József 5.000 Ft-tal járult hozzá a vásárláshoz. Ez úton
is szeretnénk óriási köszönetet mondani támogatóinknak, mert ezzel lehetővé tették, hogy a versenyeken méltóképpen
képviseljük Bakonybélt.
Bakonybéli Tamburello SE. Adószámunk: 18222322-1-19

BAKONYBÉL ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Az alapítványt 2000-ben Kovács Lászlóné, az iskola
nyugdíjas pedagógusa alapította azzal a céllal, hogy
segítse a nevelési munka feltételeit, és a tehetséges
vagy rászoruló gyerekek tanulását, tanulási
körülményeit.
Az alapítvány mindig célkitűzéseinek megfelelően
működött. A korábbi években tábort szervezett és
bonyolított le az iskola pedagógusainak közreműködésével.
Támogatta
a
hittantáborok
megvalósu-lását, fizette a tanulmányi versenyek
nevezési díját, magára vállalta a színházlátogatások
útiköltségeit. Támogatta az iskolai rendezvényeket,

például a farsangot, anyák napját, a nemzeti
ünnepek műsorainak elkészítését. Hozzájárult az
interaktív táblák szereléséhez, az elektromos hálózat
felújításához, az esőcsatorna cseréjéhez. A
nemzetiségi tánccsoportnak ruhákat készíttetett.
Bevételeink nagy részét az anyagi felajánlások
valamint a személyi jövedelemadó 1 százalékának
visszatérítése
képezi.
Az
utóbbi
években
nagymértékben nyújtott anyagi támogatást a Szülői
Munkaközösség. Fontosnak tartjuk, hogy ez a jó
kapcsolat fennmaradjon, mert ebből is azt érezzük,
hogy a szülőknek is fontos, hogy az iskolánknak
legyen jövője.
Sebestyén Gyuláné
Adószám: 18931233-1-19
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BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány 1999-ben jött létre a Szent Mauríciusz Monostort újraalapító bencés szerzetesek kezdeményezésére.
Az Alapítvány az alapszabálya értelmében
támogatja a Monostor műemlék épületegyüttesének és a hozzá tartozó természetvédelmi terület felújítását,
valamint fenntartását, fejlesztését,
segíti a szerzetes közösség hitéleti, istentiszteleti, kulturális közhasznú szolgálatainak megvalósítását,
támogatja az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében a gyógynövénytermesztést, az ehhez
kapcsolódó terápiák szervezését és végzését, a rehabilitációs tevékenység folytatását, valamint a szociális és
családsegítő tevékenységet.
Az alapítvány működésének 16 éve alatt sok szép projektet valósított meg, támogatott egyházközségi programokat,
zarándoklatokat, hittantábort, kórustalálkozókat, segített az egyházközségi Karitásznak a rászorulók
gondozásában. Az alapítvány támogatásával újult meg a szent-kúti kápolna, és az egyik stációnak is az alapítvány
az örökbe fogadója.
2012 óta minden karácsonykor támogatta a bakonybéli óvodát játékok vásárlásában, felújítási munkákban.
2015-ben a borostyán-kúti tó rendbetételére ajánlott fel 200 ezer forintot a bakonybéli önkormányzatnak.
Adományaikat, adójuk 1%-át továbbra is hálásan köszönjük!
dr Baán Zs. Izsák
Adószámunk: 18929146-1-19

SZENT MAURÍCIUSZ KÓRUS
Bakonybélben a kóruséneklésnek nagy múltja van. Ha hihetünk Szent Gellért
legendájának, az itteni bencés monostorban élt az államalapítás korának egyik
zenetudósa, Magister Walter. A szerzetesközösségekben a napi zsolozsma a
közös éneklés kultúráját hozta létre, és ápolta évszázadokon keresztül. A
monostor 1950-es feloszlatása után a faluba került irgalmas nővérek szerveztek
kórust a bakonybéli emberekből.
A jelenlegi Szent Mauríciusz Kórus 2002-ben jött létre. Tagjai különböző
korosztályú bakonybéli és környékbeli emberek, heti rendszerességgel
találkoznak, próbálnak. Működésük elsődleges célja a bakonybéli templom
ünnepi istentiszteleteinek gazdagítása és összetartó emberi közösség építése.
A kórus több mint egy évtizedes működése során számos koncertet adott itthon (Zirc, Veszprém, Herend,
Kaposvár, Keszthely, Pécs) és külföldön (Niederalteich, Rinchnach - Németország, Bécs - Ausztria, Magyarkanizsa Szerbia), részt vett kórustalálkozókon. A Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) által jegyzett, ezüst minősítésű kórus.
Jelenleg 15 tagot számlál, vezetője dr. Baán Zs. Izsák bencés szerzetes.
Folyamatosan várjuk új tagok jelentkezését, hívjuk mindazokat, akik szeretnek énekelni.

FELHÍVÁS
Kedves Bakonybéliek!
A Bakonybéli Általános Iskoláért Alapítvány
vasgyűjtést szervez, amelynek összegét az iskola
tantermeinek korszerűsítésére fordítaná. Kérjük,
amennyiben van Önöknél • vashulladék, • elromlott
háztartási gép, amely nincs szétszedve (rossz
hűtőszekrény, mosógép, fagyasztó, mikrohullámú sütő,
televízió), • rossz elektronikai berendezés (számítógép,
monitor),
és
szívesen
felajánlaná
céljaink
megvalósítására 2015. április 15-ig jelezze az alábbi
elérhetőségeken:
Bertalanné Mészáros Éva: 06/30-854-9313,
e-mail: szentgellert2@gmail.com.
A
felajánlott
vashulladék
elszállításáról
gondoskodunk. Köszönjük nagylelkű támogatásukat!
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