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November 29-én Bakonybél adott otthont a IV.
Veszprém Megyei Értékünnepnek. Az értékőrzés
sikeres
módszereit,
eredményeit
bemutató
konferencián száznál több vendég vett részt. A
közönséget iskolánk kórusa és a Bakonybéli
Népdalkör köszöntötte. Ekkor került sor „Az érték
velem van” című fotópályázat díjkiosztására,
amelyen iskolánk diákjai is részt vettek, és harmadik
helyezést értek el. Gratulálunk nekik. Mesterségbemutatót Troják Zsuzsanna és Kropf Milán tartott
Bakonybél képviseletében.
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December 9-én sok felnőtt és iskolás jött el
mézeskalácsot készíteni. Ez a program is
hagyománnyá kezd válni a közös karácsonyi
készülődésben. December 14-én tartottuk a
Mindenki Karácsonyát. A színvonalas ünnepi műsort
a Szent Mauríciusz Kórus, az óvoda és az iskola
növendékei, valamint a Bakonybéli Népdalkör adta.
Köszönjük a szereplőknek és az őket felkészítőknek a
munkáját. A délutánt a közös süteményezés, teázás –
forralt borozás zárta, amelyhez szinte minden
vendégünk hozzájárult.

A rangos rendezvényt évente egy alkalommal
szervezi meg a Nemzeti Művelődési Intézet
Veszprém
Megyei
Igazgatósága.
Megtisztelő
településünk számára, hogy ebben az évben ránk
esett a választás.
December 3-án a veszprémi Agórában rendezte meg
megyei gyűlését a Helyi Védelmi Bizottság, amelyen
tájékoztatták
az
októberben
megválasztott
polgármestereket a településeiken elvégzendő
katasztrófavédelmi feladatokról.
December 4-én, Zircen Porga Gyula, Veszprém
polgármestere tartott tájékoztatót a VeszprémBalaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt
tervezésével kapcsolatban, amelyben a Bakony
régiónak is szerep jut. El kell kezdenünk a
felkészülést a ránk háruló feladatokra.

December 17-én a Szent Mauríciusz Monostor
vendégei voltak a közös hivatal dolgozói és a
képviselő-testület tagjai. Izsák atya bemutatta az
elkészült beruházást, végigvezetett a kiállításon,
A bakonybéli képviselő-testület december elején majd a monostori termékek kóstolására is sor került.
döntött arról, hogy a szociális keret terhére minden Köszönjük ezt a kedves gesztust, nagyon jól éreztük
65 év feletti, állandó bakonybéli lakosnak egyszeri, magunkat.
közepén
a
Vízügyi
Igazgatóság
5000 Ft értékű karácsonyi támogatást nyújt. Az December
érintettek december közepén megkapták a juttatást. munkatársai a Gerence-parton a veszélyes fákat
Ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, kérjük, vágták ki. A munkálatok januárban is folytatódni
fognak.
forduljon a jegyzőhöz.
December 6-án az óvoda és az iskola közös Mikulás- December 23-án, az ebéd utáni órákban, az előző két
ünnepét tartottuk a Faluházban. Erre az alkalomra nap lehullott nagymennyiségű eső következtében a
készült el Szökrényes Lászlóné és segítői jóvoltából Gerence-patak vízszintje vészesen megemelkedett.
ellenőriztük
a
partszakaszt,
az a „fényképező sarok”, ami év végéig a Faluház Folyamatosan
szerencsére
sehol
nem
lépett
ki
a
medréből.
Késő
előterében állt. Köszönjük a kedves színfoltot, ami
délután
a
patak
apadni
kezdett.
nagy sikert aratott a gyerekek és a családok körében.

Márkus Zoltán polgármester
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Viharos időjárással ért véget az év utolsó hónapja. Az ünnepek előtt a
viharos szél és a nagy mennyiségű csapadék Bakonybél kül- és
belterületein egyaránt okozott károkat. A Szent-kúttól induló stációk mentén a felázott talaj és a viharos szél hatására
ismét több fa dőlt ki, ezek elszállításán még dolgozunk. A Gerence-patak az előző évekhez hasonlóan ismét
megmutatta „igazi arcát”. A jelentős vízszintemelkedés ugyan nem érte el a kritikus szintet, de erőteljes sodrása és
nagy vízhozama együttesen jól látható munkát végzett a teljes partszakaszon.
Gazdasági állat kóborlásról ebben a hónapban is volt bejelentés, miszerint a Pajtaréten és annak környékén számos
kecske, illetve disznó kószált szabadon.
Gfellner Máté mezőőr

„Aki fát ültet, jövőt ültet….”December elején óvodánk a
helyi Zöldporta Bakonybéli Környezetvédelmi Egyesület
felajánlásából két gyümölcsfacsemetét kapott ajándékba.
Szerencsére az enyhe idő kedvezett a faültetésnek, és az
egyesületi tagok (Palotás Dóra, Vajda-Szekrényes Zita,
Kaufmann Árpád és Jenei László) segítségével a hátsó
kertben megkerestük a számukra legalkalmasabb helyet.
A két csodaszép érdi meggyfa remélhetőleg, évek múlva
megörvendeztet minket bő termésével. Az ültetésben,
locsolásban, földtaposásban a gyerekek is örömmel vettek
részt, miközben Zita néni elmondta a gyümölcsfaültetés
legfontosabb tudnivalóit. Köszönjük szépen a felajánlást!
December 6-án délelőtt tartottuk a Faluházban a
Mikulás ünnepséget. Erre az alkalomra már többéves
hagyomány szerint meghívtuk a faluban élő, még nem
óvodáskorú kisgyermekeket. A helyi kézműves klub a
Borostyán nyugdíjas klub tagjaival egy Mikulás - váró
sarkot is berendezett a Faluházban, ahol bárki kedvére
fotózkodhatott a várva-várt Mikulással. A gyerekek
dalokkal, versekkel és tánccal köszönték meg az
ajándékokat, a végén pedig a konyha dolgozói kaláccsal és
kakaóval vendégelték meg a gyerekeket.
December 17-én volt a Zene ovi, Zene bölcsi bemutató
foglalkozás az óvodában. Forsthoffer Judit zeneterapeuta
a szeptember óta hetei rendszerességgel tartott
foglakozásaiból adott ízelítőt az érdeklődő szülőknek.
Elmondta, hogy ebben a félévben a hallás- és ritmusérzékfejlesztés, az ének-zene, dalos játékok megszerettetése volt
a foglalkozások célja. Januárban is lesznek foglalkozások,
de kedd helyett szerdánként, a megszokott időpontban.
Továbbra is várjuk a faluban élő, tíz hónaposnál idősebb
kisgyerekeket is, szerdánként 10,30 órakor.

Az
adventi
készülődés
jegyében
az
óvodai
karácsonyt
megelőző napon
mézeskalácsot
készítettünk
a
gyerekekkel.
December 19-én
délelőtt tartottuk
óvodánkban
a
karácsonyi
ünnepséget. Erre
a reggelre az
egész
óvodát
ünnepi díszbe öltöztettük, hogy méltó legyen a karácsony
megünneplésére. A gyerekek énekkel, verssel készültek,
majd ezt követte a várva várt ajándékozás. Idén is gazdag
karácsonya volt óvodásainknak. A fa alatt nagyon sok szép
ajándék várta őket, a feldíszített asztalokon pedig
mindenki egyénenként is apró ajándékot kapott és
vihetett haza.

Szeretném megköszönni a fenntartó önkormányzatnak,
a segítő szülőknek, akik az ünnepi előkészületekben, az
adventi vásározásban a segítségünkre voltak és ezzel
hozzájárultak ahhoz, hogy óvodásainknak szép és gazdag
karácsonya lehessen.
A Bakonybéli Szent Gellért Óvoda óvodásai és dolgozói
nevében, kívánok minden kedves Bakonybélben élő
családnak, egészségben és eredményekben gazdag,
boldog, békés új évet!
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
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November vége és december eleje nagyon
mozgalmas időszak volt iskolánk életében.
November 29-én Bakonybélben rendezte meg a IV.
Veszprém Megyei Értékünnepet a Nemzeti
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága,
a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém
Megyei Értéktár Bizottsága. Büszkék lehetünk arra,
hogy ezen a megyei szintű rendezvényen fellépett és
nagy sikert aratott iskolánk énekkara Ági néni
vezetésével. Nem kis meglepetésünkre az általuk
meghirdetett
„Az
érték
velem
van!”című
fotópályázaton III. helyezést értek el 3-4.
osztályosaink a „Csoportos szelfie” kategóriában Dobos Mónika tanító néni irányításával. Településünk
nevezetességeit, értékeit kellett bemutatniuk a gyerekeknek a fotók segítségével.
Az „Adventezés” már tradícióvá vált iskolánkban. Decemberben minden reggel az órák kezdete előtt a tanító
nénik apró meglepetésekkel készültek a gyerekeknek. Mesékkel, kézzel készített apróságokkal, színezőkkel,
karácsonyi történtekkel, rövid videókkal, dalokkal. Megbeszéltük, hogy ki-ki milyen jótettel „öltözteti fel a
lelkét” az ünnepekre. Andi néni fenyőfa alakú ablakos adventi naptárral kedveskedett az iskolásoknak.
Minden napra jutott egy-egy pici ablak, - amit izgatottan nyitottak ki a gyerekek-, s bennük kedves
idézeteket, képeket találtak. Így készültünk, a közelgő ünnepre, a karácsonyra.
December 6-án meglátogatta a mi kis iskolánkat is a Mikulás. Nagy örömmel
fogadták a gyerekek. Mindenki kapott tőle ajándékot, és senki sem kapott
virgácsot. Az elsősök aprócska műsorral készültek a várva várt vendégnek, majd
kedves énekekkel búcsúztunk el tőle.
December 9-én Zsuzsa néni szervezésében, és a Faluház támogatásával
mézeskalácssütéssel folytattuk az adventi készülődést. Az elkészült”művekkel”
díszítették fel a Faluház karácsonyfáit.
December 12-én felkérést kapott apró közösségünk a Borostyán Nyugdíjas
Klubtól, hogy szerepeljünk a hagyományos évzáró rendezvényükön. A szülők és
nagyszülők körében nagy sikert aratott a „Pletykás asszonyok” című rövid
népmese, amit a 3-4. osztályosokkal adtunk elő. (Betanította: Dobos Mónika
tanító néni.)
Mint minden évben, idén
is sokat készültünk a
december
14-én
megrendezett
„Mindenki
Karácsonya”című műsorra. Fontos számunkra ez az
ünnep, mert nem csak az összetartozást, várakozást,
vidámságot, meghittséget, találkozásokat jelképezi,
hanem ilyenkor tehetségünket megcsillogtathatjuk.
Az utolsó napi kézműveskedés tette a téli szünet ijére a pontot. Nagyon sokszínű volt a kínálat,
kipróbálhattak mindenfélét a gyerekek. Marianna
néni CD-ből készült mécses tartóval, Zsuzsa néni
bőrkarkötő fonással és papír hópihekészítéssel, Andi
és Anikó néni színezéssel várta a gyerekeket, jómagam pedig hóember sliem-mal készültem. A karácsonyfa
alatt most is találtak ajándékot a gyerekek: társas játékokat, labdákat, kártyákat.
Remélem, hogy a szünetben mindenki ki sokat pihent, és kellemesen töltötte az ünnepeket.
Minden kedves olvasónak nagyon boldog újévet kívánok az iskola dolgozói nevében!
Dobos Mónika tanító

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 2019-ben iskolánkat, tanulóinkat bármilyen formában támogatták,
munkánkat segítették. Köszönöm a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a csodaszép könyveket,
Klesitz Róbertnek a gyönyörű fotókat!

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
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CIRILL FŐAPÁT ÚR ADVENTI KÖRLEVÉLBŐL
A ma kezdődő adventi időszakban újra az Úr eljövetelére készülünk. Nemcsak Jézus születésének
karácsonyi megünneplésére, hanem világvégi eljövetelére, arra a napra, amikor mi is színről-színre
láthatjuk Őt és vele maradhatunk mindörökre. Senki sem tudja, pontosan mikor jön el az Úr. Az
evangéliumban azt hallottuk, hogy Noé korában ez valójában nem is érdekelte az embereket. Egészen
addig, amíg Noé be nem szállt a bárkába, és el nem sodorta őket az özönvíz.
Napjainkban sem változott a helyzet: sokan annyira elmerülnek a földi javak gyarapításában és
élvezetében, hogy nemcsak örömeik, de félelmeik is ide kötik őket. Félnek a házuk, a vagyonuk, az
egészségük, a testi életük elveszítésétől. Nekünk, hívő embereknek nem a földi javak jelentenek egyedüli
értéket, van más is, egészen más, amibe kapaszkodhatunk. Ezért reméljük, hogy nem fogunk kétségbe
esni, ha „az a nap” elsodorja mellőlünk földi világunkat. Mi több, hisszük, hogy „az a nap”, az Úr eljövetele,
számunkra gyógyulást hoz. Amikor Jézus másodszor eljön, a vele való találkozáskor beteljesedik
reményünk: személyesen és örökre.
A jövő esztendő nagy eseménye lesz hazánkban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus,
amelyet Budapesten rendeznek 2020 szeptember 13-20 között. Területi Főapátságunk is részt vesz a
Kongresszus több eseményén: pl. az országos elsőáldozáson, az eucharisztikus gyertyás körmeneten és
az ifjúsági esten is. Az idei adventben már erre az eseménysorozatra hangolódunk. Hiszen amikor Isten
megtestesülésének ünnepére várunk, arra készülünk, hogy az Úr találkozzon velünk: tanítson és tápláljon
minket. Az Eucharisztiában pedig már itt a földön valóságosan találkozunk az Úrral. Krisztus eljövetele
számunkra már elkezdődött, sőt folyamatosan megvalósul, hiszen az Eucharisztia ünneplésében, a
szentmisén Jézus igéjében, valamint a kenyér és a bor színe alatt eljön közénk. Vasárnapról vasárnapra
földi életünk szentségi találkozásai készítik elő a végső személyes és örökké tartó találkozást.
A mai vasárnap kerül sor egyházközségeink megújult képviselőtestületeinek eskütételére is. A
képviselők arra tesznek esküt, hogy életükkel és munkájukkal egyházunk javát akarják előmozdítani, mind
erkölcsi mind anyagi értékeit védve. Abban a tudatban végzik szolgálatukat, hogy az evangélium jó hírét
terjeszteni, Isten Országát építeni itt a földön, közös küldetése minden megkeresztelt embernek. A mi
korunk minden eddiginél nagyobb buzgóságot, hatékonyabb és szélesebb körű apostolkodást kíván tőlünk.
A képviselők abban a tudatban vállalnak aktív szerepet az egyházban, hogy az evangelizáció szent ügye a
mi lakóhelyünkön is folytatásra vár. Megbecsülés és tisztelet illeti őket önzetlen vállalásukért, odaadó
szolgálatukért.

November 24. Egyházközségi képviselők választása
A vasárnapi szentmisét követően a templomban került sor a képviselők megválasztására. Az
egyházközség tagjai - az előző héten leadott jelölések alapján összeállított listáról - választhattak
6 képviselőt, 3 képviselőt pedig a plébános nevezett ki. A megválasztott és kinevezett képviselők
névsorát Ábel atya felterjesztette Cirill főapát úrnak megerősítésre.

December 1. Advent I. vasárnapja, az új képviselők eskütétele
Cirill főapát úr megerősítette a felterjesztett képviselőket így sor kerülhetett eskütételükre.
Az egyházközség új képviselői a következők: Dr. Baán Izsák OSB, Bircherné Stenger Éva, Hujber
László, Ikits Tamás, Kas György, Dr. Kovács – Puskás Éva, Supán István, Vajda-Szekrényes Zita
és Troják Zsuzsanna.
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December 14. Az egyházközségi képviselőtestület alakuló ülése

A képviselők a testület világi elnökének választották Dr. Kovács-Puskás Évát, az egyházközség
pénztárosának Vajda Szekrényes Zitát, jegyzőnek Bircherné Stenger Évát.
A képviselők döntöttek arról, hogy a következő öt évben az egyházközségi munkát öt bizottságban
végezzük. Íme, a munkacsoportok és feladatköreik:
1. Közösségépítő bizottság: az egyházközség liturgikus ünnepeit és más közösségi programjait
szervezi.
2. Hitoktatási bizottság: hitoktatás, hittantáborok, gyermek és ifjúsági programok szervezése, kísérése.
3. Szent Klotild Karitász: az egyházközség segítő szolgálatainak ellátása
4. Az egyházközség ingatlanait gondozó bizottság: A templom és az új Közösségi Ház karbantartása,
műszaki működtetése.
5. Gazdasági és jogi bizottság: az egyházközség költségvetésének felügyelete, jogi ügyeinek végzése.
A bizottságok 3-5 főből álló munkacsoportok, tagjai részben a képviselőtestület tagjai közül kerültek
ki, részben az egyházközségből felkért tagok. A tagok felkérése még folyamatban van.

Egyházközségünk karácsonyi készületének jeles alkalmai voltak
 Gyertyagyújtások szombatonként délután 5 órakor a templomban. Az idei évben 2 házaspár tagjai:



Vajda-Szekrényes Zita és Vajda András, Vasi Kata és Kas György által mondott gondolatok
segítették készületünket.
Advent csütörtöki napjain reggel Roráte szentmisékkel készültünk, melyen ifjú szerzetes
testvéreink: Illés, Máté és Jákob elmélkedései vezettek Karácsony titka felé.
December 22-én, Advent IV. vasárnapján, a szentmise végén a bakonybéli hittanos gyermekek
betlehemes pásztorjátékkal örvendeztették meg a hívő közösséget. Köszönjük a gyermekeknek és
felkészítőiknek, Marticsekné Szentkereszty Juditnak, Posta Zsoltné Jolánnak és Vajda Szekrényes
Zitának a felemelő szép előadást.

Január 1-től a plébániai fogadóórák:
hétfőn 8.00-10.00 – ig,
szerdán 13.30 -15.30 – ig.
Január 6. Vízkereszt ünnepe 17.00 ünnepi szentmise
Január 12. Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
Keresztelő a szentmisében
14.00 Egyházközség szolgálattevőinek kirándulása
Január 25. Szent Pál megtérésének ünnepe
17.00 Ökumenikus vesperás a templomban
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Örömmel
értesítem
Önöket,
hogy
Bakonybél, Bakonyszentkirály, Csetény, Olaszfalu és Zirc egyik gyermekorvosi körzetével közös pályázat során, a
”Három generációval az egészségért” program keretében támogatást kaptunk a felsorolt körzetekben megvalósítandó
egészségnevelési és szűrési célokhoz. A címben megjelölt három generáció jelenti azokat a célcsoportokat, akikre
fókuszálva szeretnénk a lakosság egészségi állapotát, egészségértését, lelki egészségét javítani. A három korosztály a 618 éves gyermekek, a 40-55 év közötti és a 65 év feletti felnőttek. A program kiemelt céljai között szerepelnek a lelki
egészség védelme, a dohányzásról való leszokás elősegítése, a helyes táplálkozás és mozgás beépítése a mindennapi
életvitelbe, valamint a célzott eszközös szűrések végzése, a további kezelésre szorulók megfelelő ellátási szintre utalása,
a szűréseken való részvétel propagálása, a stroke okozta megbetegedések számának csökkentése.
Mindezen célok eléréséhez a pályázat eszközöket biztosít, és szakemberek (szakpszichológus, mozgástréner, dietetikus)
alkalmazására ad lehetőséget. A program céljait 1 év alatt kell megvalósítani, ám reméljük az elért eredményeket a
későbbiekben is hasznosítani tudjuk. Kérjük Önöket a fokozott részvételre és együttműködésre! Hisszük, hogy ezek a
lehetőségek az Önök javát fogják szolgálni. Folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a program kezdetéről és a
foglalkozásokról a helyi újságon, valamint a létrehozandó Facebook oldalunkon keresztül. Kérem, éljenek majd a
lehetőségekkel! Mindannyiuknak boldog új évet kívánok!
Dr Kozma Zoltán

November végén Dr. Kozma Zoltánt fogadta klubunk. Jó pár témát körül járva beszélgettünk a doktor úrral. Felhívta a
figyelmünket egy új, ”Három generációval az egészségért” elnevezésű pályázatra, amit több bakonyi településsel
együttműködve sikerült megnyerni. Kérte, hogy éljünk minél több lehetőséggel, amit a pályázat tartalmaz.
Decemberben Dr. Mészáros Gabriella orvos, természetgyógyász volt a
vendégünk. Vele is egy jó hangulatú beszélgetést folytattunk az
EGÉSZ-SÉG, azaz az egészség és a stressz összefüggéseiről, a
stresszhelyzetek elkerüléséről, a külső és belső harmónia
fontosságáról. Az előadás januárban stresszoldó gyakorlattal
folytatódik.
Klubtagjaink közül többen segítettek a falu karácsonyfájára szánt
mézeskalácsok elkészítésében, tésztanyújtásban, szaggatásban és a
gyerekek tanításában.
Szokásos évzáró rendezvényünket a Pikoló vendéglőben tartottuk.
Kisiskolásaink egy nagyon aranyos történettel készültek, amely a
,,pletykáról„ szólt. Ekkor köszöntöttük utolsó negyedévi névnaposainkat is. Polgármesterünk, Márkus Zoltán és Nagy
Árpád alpolgármester is kedves szavakkal szólt hozzánk, vers felolvasással folytatódott az este. Utána fogyasztottuk
el a Nagyné Marika által készített finom vacsorát, ami az Önkormányzat ajándéka volt, köszönjük szépen.
Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy mindenkinek, aki bármilyen formában klubunk segítségére volt,
megköszönjem a munkáját, anyagi támogatását.
Programajánló:
2020. január 9-én, csütörtökön 14 órai kezdettel Dr. Mészáros Gabriella
meditációs gyakorlatot fog tartani számunkra a Közösségi Házban,
amire minden érdeklődőt, nem klubtagot is szeretettel várunk.
2020. január 17-én, pénteken 14 órai kezdettel Zorán, a révfülöpi Nordic
Walking sporttábor vezetője lesz a vendégünk. ,,Ha én ezt a klubban
elmesélem…” címmel eleveníti fel a közös élményeket. Helye a
Közösségi Ház.
Bízunk benne, hogy a következő évben új tagokkal is gyarapodunk.
Várunk mindenkit, aki igényt tart a változatos programokra, tartalmas
előadásokra, élményekben gazdag kirándulásokra.
Boldog új évet kívánok tagjainknak, segítőinknek!

Szerdai napokon 14-17 óráig
Szombaton változatlanul 9-12 óráig.
6.

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

bakonybéli csoportjának januári gyülekezeti
alkalmai:
4-én és 23-án-! 13.30 órai kezdettel
a Közösségi Házban (Fő utca 3.)
Mindenkit szeretettel várunk!
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Élő kézművesség, a 60-as évek konyhája, fotókiállítások)
és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényekről, a kézműves
napokról, a mesterség-bemutatókról és a Faünnepekről
beszéltem. 2. Közösségi összefogás és identitás erősítése
témakörbe soroltam a virágosító mozgalmat, a nyugdíjas
klub három generációs piknikjét, a Vidlics apátról való
megemlékezéseket, a Bakonybél 1000 felirat elkészítését,
a millenniumi rendezvényeket – 1000 éves falvak napja,
Bakonybél születésnapja -, a Millenniumi Park
létrehozását, az Énekmondók emlékezete sorozatot, a
Teremtés napjait és a Családok Sétánya létrehozását.
Külön kiemeltem az együttműködést civil szervezeteinkkel
és a Szent Mauríciusz Monostorral. A 3. csoport a
Szemlélet környezetünk alakításában foglalta magába az
elmúlt évek nagy beruházásait a településen, a monostor
megújulását, a Szent-kút projektet. Az előadást 150 diával
illusztráltam. Úgy gondolom, sikerült összefoglalnom a
közösségi összefogás erejével elért értékőrző munkánkat.
2016-ban indította el a Nemzeti Művelődési Intézet Jó érzés volt ezekről a sikerekről beszámolnom.
(NMI) Veszprém Megyei Igazgatósága a Veszprém Megyei
Önkormányzattal és a megyei Értéktár Bizottsággal
együttműködve az Értékünnep sorozatát, amelyet
negyedik alkalommal Bakonybélben rendezett meg
november 29-én. A több mint száz érdeklődőt vonzó
eseményen tizennégy települési értéktár mutatta be
munkáját, öt előadó ismertette értékőrző tevékenységét,
három műhelybeszélgetésben elemezték a közösségi
értékfeltárás tapasztalatait. A Faluház előterében Cz.

Budai Katalin bútorfestő, Kropf Milán fafaragó, Pappné
Rácz Ildikó csuhéfonó és Troják Zsuzsanna bőrös tartott
mesterségbemutatót.
A konferenciát a Szent Gellért Tagiskola kórusának
műsora nyitotta meg, melyre Nagyné Nyári Ágnes tanárnő
készítette fel a gyerekeket. Vörösmarty Éva, a Veszprém
Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Baloghné Uracs
Marianna, az NMI Veszprém Megyei Igazgatósága
igazgatója és Márkus Zoltán Bakonybél polgármestere
köszöntötte a megjelenteket. Ezután került sor „Az érték
velem van!” fotópályázat legjobb alkotásainak díjazására.
Iskolánk pályamunkája a csoportos kategóriában
harmadik helyezést ért el. Az előadások előtt a Bakonybéli
Népdalkör bakonyi népdalokkal örvendeztette meg a
közönséget.
Az első előadás a Velünk élő értékeink Bakonybélben
címmel a házigazda képviseletében nekem jutott. Három
témakörbe csoportosítottam településünk bemutatását: 1.
Hagyományőrzés és az erre épülő új értékek teremtése
témában a tájház kiállításairól (Bakonybél régi fotókon,

A további előadások sok új szempontot vetettek fel, és
módszereket mutattak be. dr. Horváth Zsolt, a Lakitelek
Népfőiskola
Alapítvány
munkatársa
a
Kárpátmedencében végzett értékfeltáró kutatómunkákról és az
ezeket összegző kiadványokról számolt be. Mihalcsik
Márta, az NMI Veszprém Megyei Igazgatósága
munkatársa az értékfeltáró munka módszertani
támogatásáról, a települési értéktárak, értéknapok és a
megyei értékünnepek szakmai segítségéről számolt be,
amelyek túllépnek a megye határain. Bemutatkozott a Vas
Megyei Értéktár Bizottság, Kerekes Ferenc ismertette
eredményeiket.
Talán a legizgalmasabb projekt
határainkon túlról, a felvidéki Hetényből érkezett. Az
ottani általános iskola honismereti oktató munkáját
mutatta be Czibor Angelika igazgató és Rancsó Andrea
pedagógus. Újításaik, a digitális eszközök bevonásával
történő helyismereti munka és lelkes elkötelezettségük
előtt valamennyien megemeltük a kalapunkat, hiszen
határainkon túl az értékőrzés nem könnyű körülmények
között zajlik. Bemutatójuk címe is beszédes volt: „Itt
vagyunk otthon!”.
A műhelybeszélgetések előtt konyhánk medvehagymás
stanglival és bakonyi gulyáslevessel vendégelte meg a
résztvevőket.
Annak külön örültünk, hogy a közönség körében sok
bakonybéli arcot láttunk. Köszönjük valamennyi
közreműködőnek a segítségét, akik munkájukkal
zökkenőmentessé és élménnyé tették ez a kiemelkedő
jelentőségű rendezvényt.
Felföldi Andrea
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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!

2020. január 4. szombat 10.00
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony
Hotel¸- Táv 13 km, menetidő 4,5 óra
2020. január 25. szombat 10.00 Hat forrás útja
Száraz-Gerence – Árpád-forrás – Éliás-hegy
– Kerteskői szurdok – Csúcs-hegy – Szent-kút – Öreg-rét
Táv 11,2 km, menetidő 4 óra
Január 19-én rendezzük a Téli Bakony teljesítménytúrát 11
km, 20 km és maraton távokkal. Indítás 6 órától a Pikolóból.
Részletek :https://tturak.hu/hikeOccasion/2569/details

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu;
Interneten: www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra
ingyenes.

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

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

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 (ingyenesen hívható)

Csőtörés, csatorna hibabejelentés: ügyelet: 88-423-222, ügyfélfogadási időben: 88-411-141.
Bakonybél Közös Önkormányzati
Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök:
8-16 óra
Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra
Markácsné Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Gfellner Máté mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben hatósági szakügyintéző
tel: 70-400-6060
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik keddjén 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.
Plébánia fogadóórák:
hétfőn 8.00-10.00
szerdán 13.30-15.30

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: 2020. január 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

