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KÖSZÖNETET MONDANI
annyit jelent, hogy észrevettük és értékeljük a jót. Az elmúlt egykét hónap közösségi eseményei – falusi disznóvágás, óvodai bál,
medvehagymás napok, virágosítás, stb. – azt bizonyítják, hogy jó
célok érdekében sokan hajlandóak cselekedni. Ezekben a
megmozdulásokban nem az anyagi hasznon vagy az anyagi
áldozaton van a hangsúly, hanem az összefogáson, a közös jóért
való közös fellépésen. Hiába fogalmazódik meg a jobbítás
szándéka a közösségben –legyen az akár az egész falu-, ha nincs
miből és nincs kivel véghezvinni. Ezért nagyon fontos az önkéntes
segítség, a nyitottság, a figyelem a problémák iránt és a
megoldások keresésére. Észrevettük és értékeljük a közösség
épülését szolgáló tenni akarást és köszönjük.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet,
hanem a falu képe is látványosan átalakul. A
közfoglalkoztatottak
a
falugondnok
irányításával
településünk számos pontján, a közutak mentén és
közterületeken bozótirtást, tereprendezést végeztek. Az évek
óta elhanyagolt, rendezetlen területek rontották a faluról
kialakított benyomást.
Az elvégzett munka a megfelelő szerszámok hiánya miatt
kemény fizikai erőkifejtést igényelt. Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a nyertes pályázata révén a közeljövőben egy
kistraktor és három damilos fűkasza vásárlásával tudja
segíteni a település karbantartását. A szerződéskötés
folyamatban van, reméljük, egy hónap múlva megtörténhet
az eszközbeszerzés.
A javuló faluképhez nagymértékben hozzájárul a
Virágos Bakonybélért civil kezdeményezésben résztvevő
csapat áldozatos munkája. Az idegenforgalomban is
frekventált területeken kialakított virágágyások látványos
színfoltjai lesznek a településnek. Kérem a lakosságot, védjék
és gondozzák ezeket a kis kerteket és segítsék önkéntes
munkával, palántákkal, virágládákkal, locsolással ezt a jól
szervezett csapatot.
A tavaszi nagytakarításhoz tartozik a május 16-ra
meghirdetett TeSzedd! országos szemétszedő akcióhoz való
csatlakozás. A falutakarítás, a közvetlen környezetünkben
fekvő erdők rendbe tétele valamennyiünk érdeke, jó
közérzetünk záloga. Kérem a lakosságot, minél nagyobb
létszámban csatlakozzon legalább 1-2 órára a meghirdetett
csoportok valamelyikéhez. A jó hangulat érdekében délután
a Gerence Fogadó melletti réten közös piknikre várjuk a
résztvevőket.
Megtörtént az utcanév táblák kihelyezése.
Legkésőbb május első felében helyükre kerülnek a
tájékoztató táblák és folyamatosan a fa önkormányzati
hirdetők is. A meglevő fatáblákat felújítjuk. Ezeket a
költségeket pályázaton nyert pénzből tudjuk fedezni.
Az április eleji nyitás előtt rendbe kellett tenni a
Tájházat. Az elmúlt 4-5 évben nem volt állagmegóvás. Újra
kellett meszelni az épületek udvari homlokzatát. A lehullott

vagy felázott vakolatrészeket ki kellett javítani ahhoz, hogy a
látogatókat a faluhoz méltó módon tudja fogadni.
Befejeződött a Vis major pályázat 2. üteme. A Petőfi
utcában mintegy 200 méter hosszban vízelvezető folyóka
épült annak érdekében, hogy az útról lefolyó csapadékvíz ne
áztassa alá a kijavított támfalat. A munkálatok utáni
tereprendezést, az aszfalt kijavítását is elvégezte a beruházó.
Sor került a temetőben álló háromtörzsű nagy
fenyőfa kivágására. Sajnos, ez a látszólag szép fa
korhadásnak indult, baleset- és életveszélyessé vált.
Április második felében kezdődött a Tűzoltószertár
udvarának rendbe tétele. A HungaroControl Zrt. dolgozói
számára épül itt zárt parkoló, ezért a kialakítás költségeit a
megrendelő fedezi.
Előbbre
jutottunk
a
szennyvíztisztító
tetőszerkezetének kijavítása ügyében is. A pályáztatást
statikai és szakértői felmérés előzte meg. A beérkezett négy
pályázat elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe vette
egy független szakértő véleményét is. A munkálatok
várhatóan május közepén megkezdődnek.
A gyógyszertár költözéséről is döntés született. A
szükséges engedélyeket megkaptuk, így a patika a Faluház
iskola felöli oldalába, az úgynevezett kis tárgyaló helyén fog
működni. Ezzel megvalósul a lakosság régi vágya, hogy az
orvosi rendelő közvetlen közelében, egészséges és esztétikus
környezetben történjen a gyógyszerellátás. A megállapodás
aláírására június közepén kerülhet sor.
Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy a
közvilágítást karbantartó EH-SZER Kft., az E.ON Hungária Zrt.
alvállalkozója utólag kérte a 2013-14-ben elvégzett javítások
ellenértékét. Sikerült előnyös egyezségre jutni velük úgy,
hogy négy évre szóló szerződést kötöttünk, és
tartozásunknak csak a felét kell kifizetnünk.
A Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének
közös
megegyezéssel
megszűnt
a
munkaviszonya. A helyettesítést a közös hivatal aljegyzője
végzi. Az állást meghirdettük, május 5. a pályázatok
beadásának határideje
Márkus Zoltán
polgármester
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KÖZÖS ÜGYEINKRŐL KÖZÖSEN
Április 1-jén tartottuk a sorban harmadik lakossági fórumunkat, amelynek fő témája a faluszépítés, a falukép szebbé
tétele érdekében életre hívható összefogás volt. A beszélgetés két felkért előadója közül Fülöp Teréz a virágosítással
kapcsolatos elképzelésekről, az elvégzett felmérésekről és az ágyások megtervezéséről tartott képekkel illusztrált,
meggyőző beszámolót. Mivel Hírmondónkban külön cikkben számol be az elvégzett munkákról, erre nem térünk ki.
Másik vendégünk Meinczinger József, a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének vezetője, áttekintette azokat a
fejlesztéseket, erdészeti kezdeményezéseket, amelyekkel a cég Bakonybél és a környék otthonosabbá tételéhez
hozzájárult.
Elsőként az erdészet új irodaházát kell kiemelni, amely megjelenésében, stílusában jól illeszkedik a faluközpont
hangulatához, a település összképéhez.
A turisták igényeinek színvonalas kiszolgálását segítette több beruházás. A Cseralja utcában kialakított parkoló a
kirándulók autóinak biztonságát szolgálja. A falu több pontján felállított tájékoztató táblák hozzájárulnak a falu
egységes megjelenéséhez.
A Köves-hegyen felépített kilátóterasz kedvelt célpontja lett a kirándulóknak, az ötlet Berger Péternek köszönhető.
A Gerence völgyében kialakított és folyamatosan gondozott pihenő rétek a padokkal, asztalokkal hétvégeken
benépesülnek. Ilyen padokat a falu több pontján is felállítottak és az idén még hármat ajánlottak fel az
önkormányzatnak.
Erejükhöz, lehetőségeikhez mérten segítenek a településnek. Például a Szent-kúti kápolna felújításánál a tetőhöz
faanyagot biztosítottak, emellett 1 millió forinttal járultak hozzá a rehabilitáláshoz, az út gréderezését is elvégezték.
Segítettek a tamburellopálya területének elegyengetésében. Kaszálják és gondozzák a hotel és a szennyvíztározó
körüli útszakaszt.
Az erdészet tisztában van azzal, hogy a faanyagszállítás, a megpakolt teherautók nagyon megterhelik a falu utcáit,
különösen a Malom és a Petőfi utcák házait. Ezért olyan útvonal kiépítésén dolgoznak, amelyek elkerülik a falut. A
tervek szerint az új teherforgalmi út a falu pénzesgyőri határánál, a régi szeméttelep közelében csatlakozik majd a
közúthoz. Remélhetőleg az útépítés még 2015-ben befejeződik.
Felvetődött az erdészet előtti tér és a Pápai utcai buszforduló rendezése. Az iroda előtti terület a közútkezelő
tulajdona. A monostor millenniumi rendezvényére a tervek szerint a templom előtti terület is megújul, talán akkor
lesz mód az egész tér egységes átformálására.
A buszmegálló mögötti részt pár éve elegyengették, sajnos időközben tönkretették, de készek egy jó ötlet
felkarolására. Erre akkor érdemes visszatérni, ha a buszmegálló épületének sorsa eldőlt.
Lejegyezte: Felföldi Andrea

Húsvéti bál
Jó hangulat, fáradhatatlan zenész a húsvéti bálban.
Április 5-én rendeztük óvodánk húsvéti jótékonysági bálját a
Faluházban. Sok szervezés és izgalom előzte meg ezt az
estét. Szülőkkel és munkatársaimmal együtt igyekeztünk
minden részletre odafigyelve egy színvonalas rendezvényt
szervezni.
Szeretném
megköszönni
Bakonybél
Község
Önkormányzatának, hogy a Faluházat erre az alkalomra
bérleti díj nélkül a rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönjük
mindenkinek, aki bármilyen formában segített a
szervezésben és a lebonyolításban. A bál bevételéből
játszókertünket szeretnénk szépíteni és új játékeszközzel
bővíteni gyermekeink örömére. Köszönjük mindenkinek, aki
részt vett, elfogadta a meghívásunkat és ezzel hozzájárult az est sikeréhez.
Úgy gondolom, és a visszajelzések is ezt igazolják, rég voltunk ilyen sokan és ilyen jó hangulatban együtt.
Szilágyi Judit
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MEDVEHAGYMA NAPOK 201.
Ez a közel tíz éve élő rendezvény mára már Bakonybél legnépszerűbb
programjává vált. Április 11-12. előtti héten 109.662 (!) megtekintést
jelzett a bakonybéli rendezvények facebook oldala. Szerencsére nem jött
el minden érdeklődő, de így is megháromszorozódott a falu lakossága. A
túrákon több mint négyszázan vettek részt, a Tájház udvarán mintegy
háromezren
fordultak
meg
kóstolva
a
medvehagymás
különlegességeket. A látványos számok mögött elképesztő előkészítő,
szervező munka rejlik. A Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi
Egyesület tagjai, szállásadók, kézművesek, az óvoda dolgozói, a
nyugdíjas klub tagjai sütötték-főzték az ételeket, hogy azután a rendezvény két napján kora reggeltől késő délutánig
kenjék a kenyereket, tálalják a tálcára valókat és mosolyogva kínálják az étkeket. A nézelődők kíváncsiságát
színvonalas kirakodóvásár elégítette ki. Szőke András színművész, filmrendező új arcát mutatta meg gyógynövényes
– medvehagymás ismertető előadásával. Dorbi lelkesen rótta a köröket a falu eldugottabb utcáin, bemutatva a
település csendesebb vonzerejét.
A rendezőknek és a segítőknek a jóleső fáradtság és a sikeres rendezvény örömét adta ez az áprilisi hétvége. A
vendéglátóhelyeknek kiemelkedő forgalmat jelentett, a falu számára pedig a jó hírnév hasznát hozta.
Egy bejegyzés szerint „Prémium kategóriás rendezvény volt!”
Felföldi Andrea
A VIRÁGOS BAKONYBÉLÉRT - CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS
Az előző lapszámban tájékoztattuk a falu lakóit Bakonybél szépítésével
kapcsolatos terveinkről, és most örömmel adhatunk hírt arról, hogy
terveink nagyobb része az elmúlt hónapban meg is valósult. A falu utcáit
járva bizonyára sokan látták már az elkészült virágágyásokat a Petőfi
utcában, a Monostor körül, a Pápai út - Malom u. sarkán, a Malom utcai
hídnál, a Táncsics utca végén és a Rózsa u -. Pápai u. sarkán is. Az
időjárás miatt egyelőre még csak az évelők jó részének telepítése és a
hideget is bíró árvácskákkal való beültetése történt meg, az egynyári
virágok és az érzékenyebb évelők kiültetése májusban fog
megvalósulni. Ehhez már előzetesen jelezte az Óvoda nevében Szilágyi
Judit 100 db virágpalánta adományozását, valamint a Gyémánt és
Szökrényes kertészet ígérte a májusban ültethető virágokkal való
támogatást.
A kezdeményezőkön kívül nagyon sok alkalmi segítőnk akadt, hiszen komoly fizikai munkát igényelt az
ágyások felásása, földdel való feltöltése és kővel való körberakása, a szemét elszállítása és az egyéb szállítási
feladatok is. Nagyon köszönjük az önkéntesek részvételét, akik segítettek, követ, földet és virágokat adományoztak.
Szeretnénk névvel is megköszönni Balogh István, Csomor József, id. Gazdig Gyula, Imre Miklósné Marika, Kissné
Kati, Kolláth Jenő, Palkovics Tibor, Pék Jenő, Rózsainé Ilike, Strommerné Maris néni, Supán István, Szigeti György,
Szökrényes Tamás, valamint az önkormányzattól Regenye Zsolt és munkatársai önkéntes hozzájárulását.
A következő lépésben egyrészt növelni szeretnénk a virágosított területek számát, melyek helyéhez várjuk az
Önök javaslatait! A falut bejárva sok helyen láttunk korábban elkészített, de részben elvadult virágágyasokat is.
Kérjük, hogy a közelben lakók keltsék újra életre, és ha ehhez fizikai segítségre van szükség, akkor a jelezzék
nekünk.
A létesítésen túl fontos, hogy az elkészült felületek sokáig gyönyörködtessék a környezetben lakókat, illetve
az arra járókat. Ezért „örökbefogadó gazdákat” keresünk, azaz várjuk azok jelentkezését, akik egy-egy terület
gondozását vállalják, akár többen felváltva is!
További tervünk, hogy olyan felületek virágosítását is megvalósítsuk, ahol a környezet adottsága miatt csak
virágládákat, dézsákat lehet elhelyezni. Például betonozott felületek, korlátok, stb. Mivel ezek beszerzése komoly
beruházási feladat lenne – amihez egyelőre nem rendelkezünk tőkével- első lépésként arra gondoltunk, hogy a
számtalan faipari vállalkozást működtető falubélihez fordulunk segítségért. Egyrészt megfelelő méretű hulladék fára
lenne szükségünk, másrészt olyan ezermesterekre, akik ezekből virágtartókat tudnak összeállítani.
A falu összes lakóját pedig arra kérjük, hogy a jó idő beköszöntével minél többen virágosítsák házuk
környékét, ablakaikat!
Köszönettel: Faluszépítők
Elérhetőség: (+36)30/385-6573;
e-mail: fulop.teca@gmail.com,
A felajánlott virágokat a Tájházban tudják leadni.
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Toókos János OSB : Nagycsütörtöki Homília
Kedves Testvérek!
(olvasandó: Jn 13, 1-17)
Istent a Szentírás úgy mutatja be, hogy emberi elménkkel is fel tudjunk fogni valamit Belőle. Beszél a Biblia Isten
kinyújtott, segítő karjáról, arról, hogy felébred – mégis tudjuk, hogy nem olyan a karja, az ébredése, mint nekünk,
embereknek. Máshogy kell érteni, mikor így beszél a Biblia. Isten szeretete sem olyan, mint amit mi a hétköznapi
szinten gyakran értünk rajta. Krisztus Urunk az Utolsó Vacsorán, az utoljára így együtt levő apostolokat tanítja a
szeretetről - és tanít minket is. Most három dolgot emelek ki abból, amit Jézus tanított Isten szeretetéről
Nagycsütörtökön.
Az első dolog az, hogy Isten szeretete - szemben a mi emberi szeretetünkkel – logikátlan. A mi
szeretetünket ki kell érdemelni. Hányszor hallottuk gyerekként, vagy mondtuk gyerekeknek: ha nem viselkedsz jól,
nem fog anya vagy apa vagy a tanító néni szeretni… Szegeden történt a 80-as években: a temetőben valaki látta,
hogy egy néni egy nemrég kivégzett bűnöző sírjára visz virágot. Rá is szólt: Mit törődik maga azzal a gyilkossal?! A
nénike csendben csak annyit mondott: Nekem a fiam volt… Vagy mit szólnátok akkor, kedves Testvérek, ha a
lányotokat kérdeznétek arról, hogy milyen a kapcsolata az udvarlójával, és erre ő azt mondaná: A barátai előtt nem
meri vállalni, hogy összetartozunk, amikor kérem, hogy virrasszon velem, elalszik..., elárul, hűtlen hozzám. Ki
mondaná azt, hogy ez az, lányom, ez a neked való parti, szeresd csak, teljes erődből? Az emberi logika szerint az
ilyen kapcsolatot le kell építeni, a rablógyilkosnak nem jár virág, aki nem eszi meg a tökfőzeléket a menzán, azt nem
szereti a tanító néni. Jézus viszont nem azt nézi, hogy milyenek vagyunk. Megmossa Péter lábát, aki megtagadja őt,
megmossa Júdás lábát, aki elárulja, és a mellette megfeszített latornak a Paradicsomot ígéri. Isten nem azt nézi, hogy
mit érdemlünk, hanem azt, hogy mire van szükségünk.
Azonban nem azt mondja Jézus, hogy maradjunk is olyanok, amilyenek vagyunk, szeretetlenek, hűtlenek, árulók.
Isten szeretetének a második jellemzője az, hogy átalakít bennünket. Sokszor mi azt értjük szeretet alatt, hogy
eltűrjük azt, amit a másik csinál. Ismertem egy édesanyát, aki eléggé szabadjára engedte a fiát. Egyszer megkérdezte
valaki, hogy miért nem szól rá. Mire ő azt mondta: Én akkor is szeretem, ha így viselkedik. Ez azonban csak fél válasz
a kérdésre. Az isteni szeretet nem éri be azzal, hogy szeret minket, de meghagy a megszokott állapotunkban. Ennek
az édesanyának a példájánál sokkal hasznosabb, amit egy édesapa ismerősömtől láttam: mikor a kislánya hosszasan
feszegette a pofonosláda tetejét, azt mondta neki: Kislányom, tudod, hogy szeretlek. Vannak helyzetek, amikor
nagyon szeretek veled lenni, és vannak olyanok, amikor nehéz veled. Ez most egy ilyen helyzet.
Ott az apai szeretet, és ez nem is feltételeket támasztó, de nem is beletörődő, hanem átformáló szeretet.
A tanítványok, ahogy az evangélistáktól tudjuk, többször is vitatkoztak azon, hogy melyikük a nagyobb. Szent
Lukács írja le, hogy ezen a nagyon fontos éjszakán is így történt. És Jézus ennek ellenére szeretetet tanúsít irántuk,
de nem hagyja, hogy ugyanolyanok maradjanak. Jézus eszünkbe juttatja, hogy Ő a mester, mi pedig szolgák
vagyunk. A görög szó, ami itt áll, rabszolgát jelent. Krisztus korában két dolog jutott eszébe az embereknek erről a
szóról: az első az alávetettség, a második pedig az, hogy gyakran a rabszolgákkal küldtek fontos üzeneteket. Így a
rabszolga, ha magas rangú volt az ura, fontos követnek számíthatott. Jézus mindkettő tartalmára utal a szónak: arra
is, hogy az ő hatalmába tartozunk, és arra is, hogy küldetést ad nekünk. A küldetésünk pedig ez: nektek is meg kell
mosnotok egymás lábát. Küldetésünk arra hív, hogy a felebarátunkhoz így közeledjünk: nem felette állóként, hanem
Krisztus szolgájaként. Úgy, mint akinek szüksége volt arra, hogy Krisztus így közeledjen hozzá. Nem urak vagyunk,
hanem egy nagy Úr követei. Aki úgy, ahogy Nagycsütörtökön leveszi önként a ruháját, hogy az apostolok lábát
megmossa, másnap hagyni fogja, hogy ruhájától megfosztva megfeszítsék.
A harmadik dolog, amit Isten szeretetéről tanít nekünk Jézus Nagycsütörtökön, az az, hogy Isten szeretete
vízválasztó. Azon múlik a tanítványságunk, hogy mennyire ismerjük el, hogy tisztulásra szorulunk, mennyire
engedjük, hogy Jézus megmossa a lábunkat. És hogy mennyire adjuk ezt tovább. Jézus ezt mondja a tiltakozó
Péternek: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Vagyis: Nem vagy a tanítványom. Nincs részed az Isten
Országában. Azt is mondja Jézus: boldogok lesztek, ha így cselekesztek. Az Ószövetségben azt az embert mondják
boldognak, aki Istennel kapcsolatban van. Itt is ebben az értelemben találjuk: ha nem így fordulok a másikhoz, akkor
nincs kapcsolatom Istennel, akkor nem lehetek boldog.
Nincs más utunk, Testvérek, csak ez, nincs máshogy kapcsolatunk Istennel, mint a hozzánk odahajoló
Krisztusban, és nincs jogunk embertársunkhoz máshogy közeledni, csak így.
Erre vezessen minket a mi Urunk. Úgy legyen, ámen.
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Az egyházközség programjai májusban
V.02.
V.09.
V.24.
V.31.

18.00 Gemma együttes jótékonysági koncert a templomban
20.00 Akatisztosz Himnusz a Borostyánkútnál
09.30 PÜNKÖSD ünnepi szentmise
10.45 Hősök napja: megemlékezés a Szent Gellért téren

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bakonybéli templom rekonstrukciójáért jótékonysági koncertsorozat indul.
Ennek első programja a
GEMMA Énekegyüttes koncertje

2015. május 2-án, szombaton 18 órától

ZSOLTÁROK ÉS AZ EGYHÁZI ÉV
- kórusművek a reneszánsztól napjainkig Helyszín: Bakonybél, Templom
A belépés díjtalan, adományokat a templom felújítására köszönettel elfogadunk. A helyszínen és a Monostori
Ajándékboltban TÉGLAJEGYEK 1.500- és 5.000 Ft értékben válthatók.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Egyházközségünk zarándokútja 2015. június 20-án lesz.
Útvonal: Bodajk – Majk – Komárom
Kedvcsinálóként ebben a hónapban Bodajkról adunk néhány információt.
Bodajkot a legrégibb magyar búcsújáró helyként tartják számon. Már a IX. században vallásos tisztelet vette körül
Bodajk szent kútját, és Szent István kezdeményezésére - a Szűzanya tiszteletére - kápolnát is építettek a Kálváriahegy tövében. A török kiűzése után újra kellett építeni az egész települést. A vidék földesura, a Hochburg család
1695-ben a szomszédos Mórra telepítette a kapucinus rendet, és a szerzetesek feladatául adták a bodajki kegyhely
újjáépítését is. Egy Willibald nevű páter 1697-ben kezdte meg a munkálatokat: a régi alapokon elkezdte a Segítő Szűz
kápolnájának építését, majd 1728 és 1742 között a kápolnácska mellé a búcsújárók befogadására alkalmas barokk
kegytemplom épült. A szentkútként tisztelt forrásról feljegyezték, hogy csodálatosképpen hétévenként elapadt, majd
újra indult. II. Géza király idejében a keresztes lovagok kapták meg a helységet, és a török időkig ők gondozták a
kegyhelyet. A bodajki kegyképet Coloredo grófnő udvari festője készítette a passaui Mindenkor Segítő Szűz Mária
kegyképének mintájára, annak másolataként. A nagytemplomot 1742-ben szentelték fel. A kegyhelyet pünkösdtől
október végéig látogatják a zarándokok. A főbúcsú szeptember 12-én, illetve az ezután következő vasárnapon van, de
az ájtatosságok már szombaton megkezdődnek. A kegyhelyen történt csodálatos gyógyulásokról a különböző
fogadalmi ajándékok tanúskodnak.

A zarándokútra jelentkezni a plébánia irodáján Váliczkóné Erzsikénél, illetve Fülöp Teréznél a vasárnapi
szentmisék alkalmával, vagy a 30/385-65-73-as telefonszámon lehet. Várható költség 4.500 Ft, amely
magában foglalja az autóbusz költségét, a belépők díját illetve egy ebédet is. Jelentkezési határidő 2015.
május 15. A jelentkezés alkalmával 1.000 Ft előleg befizetését kérjük!
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Idén nyáron újra hittantábor!
Szeretettel hívjuk és várjuk az általános iskola 1-4. osztályos tanulóit (azokat is, akik most végezték el a 4.
osztályt) a 2015. június 23-tól 28-ig, Bakonybélben tartandó hittantáborunkba!
Bázisunk idén is a Kaszinó lesz. A részvételi díj 7.500 Ft/gyermek, a tavalyi költséghez hasonlóan.
Jelentkezni a plébániai irodán az ott elhelyezett jelentkezési lap leadásával és 3.000 Ft előleg befizetésével
lehet 2015. május 15-ig.
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HUSZÁROKELŐPUSZTÁRA KIRÁNDULTUNK
Még a tél folyamán kaptuk azt az ötletet, hogy tekintsük meg a Huszárokelőpusztán a Széchenyi Zsigmond
emlékszobát.
Kis nyugdíjas társainkkal kapva az ötleten szervezkedésbe kezdtem.
A helyi Erdészetvezető: Meinczinger József Úrral vettem fel a kapcsolatot, hogy szeretnénk megtekinteni az
emlékházat egy kedvezményes vacsora keretében a Vadászházban. Ő továbbította kérésünket egy tüneményes
hölgynek, akivel a további megbeszéléseket folytattuk, ő Supán Gyuláné, Erika.
Végre elérkezett a várt pillanat, és a Balaton Ré-busz és az önkormányzat kisbuszával útnak indultunk.
Megérkezésünk után megtekintettük a Bakony Erdő ZRT. által létrehozott Széchenyi Zsigmond emlékszobát.
A vadász-író tiszteletére az emlékszobában kiállítás látható, melyben élete egyes epizódjairól fényképek,
bizonyítványok, az általa írt könyvek láthatók.
Életéről
nagyvonalakban:
Sárpentelén
töltötte
gyermekkorát, Székesfehérváron tanult. Alsóperén
ejtette el élete első őzbakját 1911-ben, 1916-ban pedig
első szarvasbikáját. Erről Ahogy elkezdődött című
művében írt.
Széchenyi Zsigmond 1923-31 között Kőröshegyen
gazdálkodott, erről az időszakról az Ünnepnapok című
önéletrajzi kötetében számol be. Ekkor szervezte első
afrikai állatgyűjtő és vadászexpedícióját, amelynek
élményeit a Csui! című könyvében örökítette meg.
A budai Várnegyedben, szülei házában élte át a főváros
1945. évi ostromát. A kitelepítést követően 1953-ban a
Keszthelyi Helikon Könyvtár alkalmazottja, ahol a négynyelvű vadászati bibliográfiát állította össze. Amikor a Magyar
Nemzeti Múzeum állat- és növénytárral rendelkező része1956-ban, egy belövés okozta tűzben elpusztult, a
vadászállomány pótlására afrikai expedícióra utazhatott 1960-1962-ben. Jelenleg a Magyar Természettudományi
Múzeum őrzi Széchenyi Zsigmond gyűjtéseit, valamint a közel 4000 kötetes könyvtárát. Végső nyughelye a budapesti
Farkasréti temetőben van.
Az emlékszoba megtekintése után a Vadászház szépen díszített és megterített éttermében vacsoráztunk, ahol
agancsokból készített csillárok adták a világítást. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a lehetőséget Meinczinger
Józsefnek.
Külön köszönet a szállítást végző sofőröknek: Mészáros Zoltánnak és Palkovics Józsefnek.
Aki a Bakony szívében jó kirándulásra vágyik ezt a lehetőséget bátran ajánlom a számára.
A Nyugdíjas klub következő, májusi összejövetelét 13-án, szerdán fél 4-kor tartjuk a Vadszőlő Étteremben. A
Mindenki Születésnapján Varga József lesz a nótaénekesünk.
Váliczkóné Kaviczki Éva
Borostyán nyugdíjas klub

A BAKONYBÉLI TAMBURELLOS GYEREKEK SIKEREI
Amíg Bakonybélben javában zajlott a Medvehagyma
fesztivál, addig a bakonybéli tamburellos gyerekek
Tarján községbe utaztak, hogy megméressék magukat a
2015. évi Országos Tamburello Gyerek versenyen. Ez
évben 3 egyesület játékosai találkoztak, Bakonybél 2
gyerek és 2 junior csapattal vett részt a rendezvényen. A
sikerek nem maradtak el, mindkét kategóriában első és
második helyezéssel zárták a napot, és a vándorkupák
egy évig kis falunkban hirdetik a bakonybéli tamburellos
gyerekek sikereit. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani minden szülőnek, hogy lehetővé tette
gyermekének a versenyen való részvételt, és a
kísérőknek a sok biztatást, szurkolást és a jó hangulatot.
Hajrá Tamburello Bakonybél!
Mészáros Antal
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ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda beíratást hirdet a 2015/2016 tanévre.

Időpontja: 2015. május 14. (csütörtök) 13,00-16,00 óráig,
május 15. (péntek) 7,00-12,00 óráig.
Minden olyan gyermek beíratását szeretettel várjuk, aki 2016. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
A törvény értelmében lehetőség van a 2016. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött gyermekek óvodai felvételére is. Aki ezzel a
lehetőséggel élni kíván, szintén a fenti időpontokban kell beíratnia gyermekét.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcím – és Taj kártyája, és a gyermek születési időpontját igazoló bármely dokumentum.
Szilágyi Judit Intézmény vezető

Programok:
Május 16-án és 17-én rendezi meg Bakonybélben a George KSE a KELLY’S BAKONYERDŐ MARATON kerékpáros versenyt.
A programra minden évben kb. 400 kerékpáros nevez, akik kísérőkkel és többnyire autóval érkeznek a faluba. 100, 69 és 33 km-es
távon zajlik a verseny, amelynek rajt - cél állomása a sportpálya. Autókkal a focipályánál, a Malom utcában és várhatóan a Pápai
utca elején fognak parkolni. A rajt mindkét nap 10-10.30 óra között lezajlik, és érinti a Vajda Péter kilátó felé vezető utat. A futamok
egyik állomása a Kőris-hegy, tehát a jelzett turistautak vonala is érintett.
A rendezők arra kérik a falu lakóit, legyenek türelemmel, segítsék a versenyzőket, figyeljenek a saját és a vendégek testi épségére.
Köszönik a lakosság vendégszeretetét és megértését.
Május 16. TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Bakonybélért
A TeSzedd! akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, amelyet idén
ötödször rendeznek meg. Szervezője a Földművelésügyi Minisztérium megbízása
alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség. Tavaly
több mint 300 ezer önkéntes 2200 tonna szemetet szedett össze az ország
településein.
Idén a bakonybéli önkormányzat is bekapcsolódik az akcióba, és egyben felhívással fordul minden, a falujára
büszke lakójához és a települést tisztelő vendégéhez, turistájához, hogy csatlakozzon a tisztogatókhoz.
Szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre juttatná igényét a tisztaságra, és részvételével erre felhívná mások
figyelmét is. Jó alkalom arra is, hogy a családok közös szombati programként együtt tegyenek valamit
gyermekeikkel Bakonybélért.
A találkozó május 16-án, szombaton fél 10-kor lesz a Faluház előtt. Itt osztjuk be a csoportokat és osztjuk szét a
kellékeket.
A megtisztítandó területek: a Gerence Fogadótól a Gerence-patak mentén a szennyvíztisztító környékéig, a
fogadótól a kék + jelzésen a Mészégető – piros + Malom utca útvonalon (ez a szakasz a TeSzedd! a Kéken
program része), a Köves-hegyi kilátó környéke és a Köves-hegy – Kopasz-hegy közötti árok (kék és sárga
turistajelzés), a Cseralja utca vége – Tönkölös alja – Száraz-Gerence eleje. Minden helyszínen egy helyi
csoportvezető fogja irányítani a munkát.
A program végén közös piknikezést rendezünk a Gerence-völgyben a „dolgozóknak”.
Mit kell hozni? Gumikesztyűkről, zsákokról, kötözőanyagokról a szervezők gondoskodnak, ahogyan a zsákok
elszállításáról is. A hátizsákba csak enni-innivalót kell tenni, kullancs- és szúnyogriasztót, allergia elleni
gyógyszert, kézfertőtlenítőt, kinek-kinek szüksége szerint. Érdemes rétegesen, kényelmes, „nem kár érte” ruhába
öltözni, zárt cipőt venni.
Ha az idő borult, akkor sebaj! Ha szakad az eső, akkor az akció elmarad!

2015. MÁJUS - JÚNIUSRA TERVEZETT TÚRAVEZETÉSEK
Minden túránál: Találkozó a Pikoló
Vendéglőnél (Bakonybél, Kossuth u. 1.)
Információ: Nagy Árpádné Marika (06-30-3224934); Mészner Viktor (06-30-490-8401),
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu
A túrák hossza 11-16 km, időtartama 4-6 óra.
A túrákon való részvétel díja 500 Ft/fő, ez tartalmaz egy
italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest. Részvétel saját
felelősségre!
Időpontok, útvonalak:
2015. május 02. szombat 10.00: Száraz-Gerence – Lipka út Kőris-hegy, kilátó - Márvány-völgy – Nagy- Som-hegy oldala –
Meszes- kerti-árok. Táv 15,4 km, menetidő 5,5-6 óra

2015. május 03. vasárnap 10.00
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy
Táv 11 km, menetidő 4 óra
2015. május 24. vasárnap 10.00
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony
Hotel. Táv 15,6 km, menetidő 5,5-6 óra
2015. június 13. szombat 10.00
Bakony Hotel – Móricháza - Táboros-hegy - Odvas-kői rét Gerence-völgy - Bakonyújvár- Tönkölös - Likas-kő
Táv 13 km, menetidő 4,5 óra
A www.bakonyibakancsos.hu egyéb szervezésű túráiról a
honlapon lehet tájékozódni.
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NÉMETH TAMÁS TŰ. EZREDES
(1977. június - 2015. április 26.)
Vasárnap este érkezett el hozzánk a tragikus hír. Vasárnap délután egy személygépkocsi
Kapolcs és Monostorapáti között le akart kanyarodni a 77-es számú útról, de nem adta meg
az elsőbbséget a főúton szabályosan haladó motorosnak – adta hírül a veol.hu. A motor
vezetője a 39 éves Németh Tamás, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetője volt. Nekünk több – Bakonybél szülöttje, pártfogója. Másfél évtizedet töltött a
lánglovagok pályáján, mint tűzoltó, a műszaki mentés, a megelőzés szakembere. Megyei
igazgatói beosztása mellett a Zirci Önkéntes Tűzoltóság elnöke, a Pápai Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka is volt.
A falu lakói, a bakonybéli önkormányzat, az önkéntes tűzoltók, barátok, iskolatársak
osztoznak a család és a szülők gyászában.

TÁJÉKOZTATÓ NYITVA TARTÁSOKRÓL

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
SZERDÁN 15-18 ÓRA,
SZOMBATON 9-12 ÓRA
KÖZÖTT.

BAKONYBÉLI TÁJHÁZ
hétfőtől szombatig
9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között.

A BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR
Megtekinthető:
Zarándokudvar Szent Günther ikonjával (innen indul az idegenvezetés, itt van az Ajándékbolt, mosdó,
fedett padok); Templom (barokk stílusban épült plébánia templom); Arborétum (3 ha területen elterülő,
a XIX. században létrehozott történeti kert, információs táblákkal); Bemutatókert (minta a termesztett és
gyűjtött gyógy és fűszernövényekből); Gyógynövénykert (1,5 ha területen elterülő, a szerzetesek és az
alkalmazottak által gondozott, ökológiai gazdálkodással művelt gyógynövénykert). A Monostor
épületének belső terei, a szerzetesek cellái nem látogathatók.
Egyéni idegenvezetés (10 fő feletti létszám esetén lehetséges): hétfőtől szombatig: 14.00 órakor.
Jegyvásárlás: az ajándékboltban.
Egyéni látogatók idegenvezetésre való igényüket a boltban vagy telefonon jelezzék, mert a vezetés csak minimum 10 fő jelentkező esetén
indul el! Az idegenvezetés időtartama kb. 1 óra.
Az idegenvezetést nem szerzetesek, hanem idegenvezető-munkatársak végzik. Szerzetessel lehetőség van találkozni az imaórákon.

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, Pápai u. 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: hirmondo@bakonybel.hu; következő lapzárta: május 20.

8.

