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Február 24-én tartottuk az óvodában a leendő iskolások
szüleinek a szülői értekezletet és egyeztető fórumot, ahol
Február 19-én, délután váratlan zaj csalta ki az utcára a az óvoda-vezetővel és tagintézmény-vezetővel együtt
elemeztük, miért van szükség a bakonybéli alsó tagozat
bakonybélieket.
működésére, amelyhez az kell, hogy a bakonybéli
kisgyermekeket a helyi iskolába írassák be.
Márkus Zoltán polgármester

A tél utolsó hónapjában is folytatódott az elmúlt
hónapokra jellemző, szokatlanul meleg időjárás, amelyet
gyakran viharos erejű széllökések kísértek. A kedvező
időjárás hatására már a hónap közepétől beindult a kora
tavaszi fajok vegetációja, így ismét egybefüggő fehér
szőnyeget alkot a hóvirág a nedvesebb talajú erdeinkben.
Ezúton is szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy
leggyakoribb kora tavaszi virágaink közül a hóvirág, a
tavaszi tőzike, és a szártalan kankalin is a védett fajok
sorait gazdagítja, így gyűjtésük tilos.
Gazdasági állat kóborlására ebben a hónapban két
alkalommal történt bejelentés. Az érintett állattartót
A gyerekek, Mónika nénivel az élen, busóálarc mögé mindkét esetben felszólítottuk.
bújva, énekelve, visongva, kereplővel felszerelkezve
Gfellner Máté mezőőr
járták végig a falut. Minden utcából, kertből - talán az
emberek szívéből is – kiűzték a fagyos telet.
Köszönjük a kedves színfoltot!

A Veszprém Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Kft. január 29-én tartotta évértékelő és 2020-as évre
vonatkozó tervismertető értekezletét a települések vezetői
számára. Döntésük értelmében a szelektív szigeteket a
falvak közterületein megszüntetik. Keressük a megoldást
arra, hogy nem közterületen hol tudunk fenntartani
legalább egy gyűjtőpontot. Vitába szálltunk amiatt is,
hogy az éves lomtalanítást településünkön július végére
tervezték be.
A közvilágítás korszerűsítése érdekében egyeztetést
kezdtünk az E-ON-nal illetve más cégek képviselőivel.
Utcai LED lámpatesteket szeretnénk beépíteni. A
korszerűsítéssel a Köveshegy utcai kanyarban és a falu
mindkét végén is egy-két lámpatesttel tudjuk bővíteni a
közvilágítási hálózatot.
Február elején elkezdtük a 2020. évi költségvetés
egyeztetését, amit február közepén a képviselő-testület
elfogadott. A költségvetés idén is tartalmaz tartalékot a
működéshez annak ellenére, hogy minden kötelező
ellátási feladatnál (orvosi ügyelet, tűzoltóság, stb.)
emelkedtek a hozzájárulási díjak, valamint a béreket is
emeltük. Mind az óvoda, mind a tagiskola szakmai
munkáját – pl. képzések, foglalkozások, szakkörök –
támogatásban részesítettük.
Február 21-én, Pápán, a városházán Gyopáros Alpár, a
Magyar Falu Program kormánybiztosa tartott tájékoztatót
a 2020. évi programról. A kistele-pülések számára idén is
nyílnak pályázati lehetőségek, amelyekkel mi is élni
fogunk. Tavaly a tizenöt kiírt pályázatból tízre adtunk be
pályázatot, ebből kettőre – az orvosi eszközbeszerzésre és
az óvodaudvar és kerítés építésére – nyertünk támogatást.

A magas kőris (Fraxinus excelsior) pusztulását
eredendően egy Chalara fraxinea nevű gombafaj okozza.
A gomba a kőris hajtásainak elhalását idézi elő, ettől a
faegyed egészségi állapota összességében leromlik, és
egyéb más kórokozók, fakárosítók (pl. szú bogarak)
számára is táptalajt biztosít. Az akár 4-5 évig is eltartó
legyengülési folyamat a faegyed halálához vezet.
A betegséget először az 1990-es években ÉszakEurópában (Baltikum, Észak-Németország) észlelték,
hazánkba a 2000-es évek derekán érkezett meg. Eleinte
csak a fiatal egyedek kórtünetei voltak szembetűnőek,
azonban napjainkban már a magas kőris mindenféle
korosztályában okoz pusztulást.
A pusztulás szembetűnő jelei a következők:
- évről évre látványosabb a lombozat kiritkulása, majd
egyre több száraz ág jelenik meg a fakoronában;
- a pusztulás utolsó éveiben a faegyed kérge leválik,
látványosak a kéreg alatt a fatestbe fúródó szújáratok,
ennek következménye a fa teljes pusztulása.
A betegséget művi beavatkozással nem lehet gyógyítani, a
pusztulás folyamata nem visszafordítható, a rezisztens
faegyedeket idővel a természet kiszelektálja.
A fakoronából lehulló száraz ágak balesetveszélyessége
miatt a jövőben további egészségügyi fakitermelési
beavatkozásokra lesz szükség.
A
Gerence-völgy
Bakonybél-Gerencepuszta-Odvaskő
szakaszán a Magyar Közút N. Zrt. kezdeményezésére a
közútkezelő és a Bakonyerdő Zrt. munkatársai közösen
kijelölték a közút forgalmát veszélyeztető, „nagyhúzású”,
az út fölé nyúló fákat. A fakitermelésre az engedélyeztetést
követően az erdészet még az idén szeretne sort keríteni.
Az esetleges forgalomkorlátozás idejére kérjük türelmüket
és megértésüket.
Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete
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Februárban sajnos óvodánkat sem kerülte el az influenzajárvány. Igyekeztünk
mindent megtenni azért, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, de ez egy
gyermekközösségben nem egyszerű feladat. A megbetegedések miatt a farsangi
mulatságot is egy későbbi időpontra kellett halasztani, mert szerettük volna,
ha minden kisgyerek részt tud venni ezen a vidám programon. A gyerekek
szebbnél szebb jelmezekbe öltöztek, voltak olyanok, akik egész nap nem
akartak megválni jelmezüktől. Köszönjük a szülőknek a sok-sok süteményt,
gyümölcsöt, szörpöt, amivel megvendégelhettük a gyerekeket. Szerencsére az
időpont módosítás ellenére, Tibi bohóc el tudott jönni hozzánk, hogy vicces
interaktív műsorával mindannyiunkat megörvendeztessen.
Márciusban folytatódnak a Zenebölcsi foglalkozások az óvodában.
Szeretettel várjuk a faluban élő
valamennyi 10 hónapos életkort
betöltött kisgyereket keddenként 10.
30 órára tornatermünkben egy vidám
énekes, hangszeres délelőttre. Nagyon
örülnénk neki, ha minél többen
bekapcsolódnának
be
ebbe
a
programba, melynek költségét az
önkormányzat magára vállalta.
Szintén március hónapban új kezdeményezésként Galgán Kitti védőnővel
közösen Baba-Mama klubot szervezünk. Ennek a helyszíne szintén az
óvodában lenne, azzal a céllal, hogy a faluban élő kisgyermeket nevelő
édesanyák havi rendszerességgel találkozzanak és beszélgethessenek
egymással. Első alkalommal egy kötetlen beszélgetést tervezünk, ahol
elmondanánk az elképzeléseinket, illetve várnánk mi is az édesanyák
véleményét, ötleteit, igényeit. Mi a szobát erre az alkalomra baba-baráttá
alakítjuk, hogy amíg az anyukák beszélgetnek, a kicsik szabadon játszanak,
ismerkedjenek egymással. A későbbiekben aztán pl. nevelési tanácsadással,
mozgásfejlődéssel, egészségmegőrzéssel, táplálkozással, stb. kapcsolatos témákról fogunk beszélgetni, tapasztalatot
cserélni. A Baba-mama klub első időpontjáról az érintett anyukák a védőnőtől értesítést kapnak, illetve a Bakonybél
Facebook csoportban is meghirdetésre kerül majd.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető

Január 24-én ért véget a 2019/20-as tanév első
féléve. A tanulók január 30-án kapták kézhez
bizonyítványaikat. Mindenki sikeresen teljesítette a
követelményeket. A kis elsősök is szépen beilleszkedtek és
jól haladnak. Iskolánkba jelenleg 29 tanuló jár, közülük
háromnak lett kitűnő a bizonyítványa. Minden
tantárgyból jeles érdemjegye van Rieger Hanna és
Schwarcz Noémi 4. osztályos és Szabó Emma 3.
osztályos tanulónak. Csak egy jó osztályzata van, de
minden más jegye jeles Gazdig Blanka 4. osztályos
tanulónak. Mindegyikük az összevont 3-4. osztályba
jár. Íme, újabb bizonyíték arra, hogy nem az számít, hogy
ki milyen szervezeti formában tanul, hanem az, hogy
milyen képességekkel rendelkezik és milyen a tanuláshoz
való hozzáállása, valamint mennyire számíthat a családja
támogatására. Ezekhez az alapokhoz tehetjük hozzá mi is
szakmai tudásunkat, elhivatottságunkat, emberségünket.
Természetesen büszkék vagyunk kitűnő tanulóinkra, de
minden elismerést megérdemelnek azok a diákok
is, akik szorgalmasan dolgoztak és önmagukhoz
képest jól teljesítettek, sokat fejlődtek!
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Eljutott hozzánk, hogy az iskola ellen kampányolnak
néhányan a faluban: elhangzott az is, hogy az itteni kitűnő
nem számít, bezzeg a zirci kitűnő, az valami! 2007 óta a
Zirci Reguly Antal Általános Iskola tagintézménye
vagyunk. Közös Pedagógiai Programmal - benne azonos
értékelési renddel - és Szervezeti és Működési
Szabályzattal rendelkezünk. A kis tanulói létszám nem
egyenlő a csapnivaló, rossz minőségű oktatással!!
Mindenesetre a kis létszámnak sok előnye van: például
több időt, figyelmet tudunk fordítani egy-egy tanulóra,
mint egy nagy létszámú osztályban. Nagy előnyünk az is,
hogy ebben az iskolában van a gyereknek tere! Tudjuk azt,
hogy a zsúfoltság, a tér hiánya mekkora feszültséget, sőt
agressziót okoz.
Pedagógusaink képzettek, korszerű tudással
rendelkeznek. Mindannyian minősítésen vettek részt,
és léptek a pedagógus életpálya modell magasabb
fokozatába. Van fejlesztő pedagógusunk, síoktatónk,
informatika tanárunk.
(folytatás a következő oldalon)
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A nagy intézményen belül (Zircet és az olaszfalui
tagintézményt is beleszámítva) egyedül a mi
iskolánkban alkalmazzuk az elismert Meixnerféle
diszlexia
prevenciós
olvasástanítási
módszert. Pillanatnyilag a második osztályban
alkalmazzuk, de tervezzük az jövőben induló
évfolyamokon is.
Rendelkezünk az oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel. Négy tantermünkben van interaktív tábla –
bár ebből most kettő karbantartásra szorul -.
Kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos
eltöltésére is. Szabadidős kínálatunk bőséges!
Tanulóinknak lehetősége van sportolásra, különböző
kézműves
tevékenységekre,
énekkari
és
zenei
foglalkozásokra,
sőt
játékos
képességfejlesztő
foglalkozásra is. Mindezek szakkörök keretében, - térítés
nélkül - a napközi ideje alatt érhetők el iskolásaink
számára.
Sok programon vettünk részt az első félévben.
Szerepeltünk az Idősek napján, a Márton napon, a
Borostyán Nyugdíjas Klub évzáró rendezvényén, a
Mindenki Karácsonyán. Két - a Faluházban tartottmegyei szintű rendezvényen is énekelt énekkarunk,
megtiszteltetésnek tekintettük a felkérést.
Január és február hónapban síelni és korcsolyázni vittük a
gyerekeket. Köszönjük a bakonybéli önkormányzatnak,
hogy diákjainkat elszállította Eplénybe és Pápára. Mindig
számíthatunk rájuk.
Február 19-én, szerdán „Mini busójárással” vertük fel
Bakonybél csendjét. „ Jöjjön a tavasz, menjen a tél!” -

2020. 3. szám

kiabálták a kis busók a falut járva, s kereplővel, síppal,
dobbal, trombitával űzték a telet.
Február 21-én, pénteken tartottuk az iskolai farsangot.
Február 24-én, hétfőn du. 4 órakor tájékoztató szülői
értekezletet tartottunk az óvodában az érdeklődőknek és a
leendő első osztályosok szüleinek.
Február 27-28. és március 2. tanítás nélküli munkanap,
ekkor a gyerekeknek nem kell iskolába menni.
Március 17-én, kedden du. fél 5-kor Linzmajer Judit
pszichológus lesz a vendégünk az iskolában, melyre
tisztelettel meghívjuk a kedves szülőket, nagyszülőket,
érdeklődőket! Az előadás témája: „Következetes
nevelés; Kettős nevelés; Túlzott engedékenység és
következményei”.
Március hónapban „Nyílt napot” tartunk, melyre
tisztelettel várjuk a leendő elsősök és az iskolások szüleit.
A pontos időpontról később adunk tájékoztatást.
Március 26-án, csütörtökön Népdaléneklési versenyt
tartunk az iskola tanulóinak. A győztesek március 30-án
Csetényben, a Népdaléneklési Találkozón képviselik
iskolánkat.
Március 31-én színházi előadás lesz a veszprémi Petőfi
Színházban. Az előadás címe: Hetedhét varázslat. A
bérletet és az útiköltséget iskolai alapítványunk fizeti,
tehát a gyerekek számára ingyenes.
A tavaszi szünet április 9-14. tart. Április 15. szerda,
tanítás nélküli munkanap.
Április 23-24. - a leendő első osztályosok
beíratása.
Schmidmajer Jánosné tagitézmény-vezető

A GYEREKEK TOLLÁBÓL…

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a településhez,
a faluhoz való kötődés erősítésére. A most következő írás
véleményem szerint tükrözi, hogy ez sikerült is. A
negyedik osztályosokkal fogalmazás órán a tájleírást, és
a helyszínek bemutatását tanultuk. Kellő előkészítés
után az volt a tanulók feladata, hogy mutassák be
Bakonybélt, használják az eddig tanult fogalmazási
ismereteket, tartsák be a tartalmi és formai elemeket:
(pl. fogalmazás tagolása, szóismétlés elkerülése stb.)
Amíg én a harmadik osztályosokkal foglalkoztam, ők
csoportmunkában a mellékelt kis fogalmazást alkották.
Schmidmajer Jánosné tanító

Legközelebb március 18-án vetítünk dokumentumfilmet a
könyvtárban, 18 órai kezdettel. Mivel ez az esemény lesz a 2019es KineDok évad utolsó vetítése Bakonybélben, a filmmel
kapcsolatban az olvasók, a részt vevők döntenek.
A filmek: Csak családról ne (magyar, 52’, 2018.)
Tarzan tojásai (román, feliratos, 105’, 2018.)
A filmekről bővebben informálódni és szavazni a könyvtárban
vagy a KineDok Bakonybél – közösségi mozi Facebook oldalon
lehet. A szavazás március 4-én zárul. Szeretettel várok minden
olvasót és dokumentumfilmet nézni, megbeszélni vágyót a
könyvtárban!
Palotás Dóra, könyvtáros
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Az Istennek tetsző böjt
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon
bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a
szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod,
mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed.” (Iz 58,6-8)

Február 2. Gyertyaszentelés és gitáros szentmise
40 nappal Karácsony után ünnepltük Jézus bemutatását a
templomban. A liturgia gyertyaszenteléssel kezdődött az
előcsarnokban, ahol a jeruzsálemi szent öregekre, Simeonra
és Annára emlékeztünk, akik várták a Messiást, és a gyermek
Jézustban felismerték Őt. Majd égő gyertyákkal a térre
indultunk, onnan pedig énekelve, körmenetben a templomba.
Ezen a vasárnapon a felnőttekből és gyermekekből álló kis
zenekar vezetésével gitáros énekek szóltak, imádságunk az
agg Simeon hálaadásához kapcsolódott, aki e szavakkal vette
karjába Jézust: „Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid
szerint békességgel, hiszen már látták szemeim ,akit küldtél az
Űdvöítőt!” (Lk 2,28-30)

Február 15. Egyházközségi farsang a Faluházban
Itt a farsang, áll a bál! A farsang a vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó vidám télbúcsúztató időszak. Ennek jegyében
2020. február 15.-én egyházközségünk farsangi mulatságot tartott, melynek helyszíne ismét a Faluház volt.
A szervezők sok éves rutinnal tették meg az előkészületeket, csak egy dologban voltak bizonytalanok, abban, hogy az
influenzajárvány mennyire terjedt el az óvodában és az
iskolában. Aztán ahogy érkeztek a gyerekek a szüleikkel és
már a 27.-dik sorszámot is kiadták mindenki megnyugodott.
Tudtuk ismét remek buli lesz. Ahogy érkeztek a vendégek,
úgy telt meg az ünnepi asztal a sok finomsággal. Amatőr
cukrászaink ismét remekeltek. Teát és forralt bort a
Monostorban készítettek nekünk.
Ábel Atya köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta a
mulatságot. Először a jelmezesek jókedvet fakasztó, vidám
felvonulását, bemutatkozását láthattuk. Idén is fergeteges
előadást láttunk a Szent Mauríciusz Kórustól, akik egy török
népdal feldolgozását adták elő, teljesen elbűvölve minden
jelenlévőt. A zsűrit ismét nehéz helyzetbe hozták, de
hosszas megbeszélés után megszületett a döntés. Minden
felvonulót jutalmaztak egy csokival, ezenkívül a legjobbakat
külön is díjazták.
Évek óta nagyon népszerű a tombola, idén is remek tárgyak kerültek kisorsolásra, köszönet a felajánlóknak. Külön
köszönet a szerzetes testvéreknek. Jó volt együtt lenni veletek. Ezekért a ragyogó gyermekszemekért érdemes
megszervezni a farsangi bulit. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítséget, a felajánlásokat, a sok finomságot, amit
hoztatok.
Bircherné Stenger Éva
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Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja: csendes hétvége a Monostorban.
 szombaton 10-12 és 14-19,
 vasárnap 11-12 és 14-17 csendes imádságok a Vendégház tetőterében
Március 6. Előkészítő lelkigyakorlat az Eucharisztikus Kongresszusra
 2020 szeptember 13-20-ig lesz Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.
 Csernai Balázs atya március 6-én 17.00-20.00 az Eucharisztikus Kongresszusra
előkészítő lelkigyakorlatot tart a Monostorban, mindenkit szeretettel várunk.
Március 19. Szent József ünnepe, betegek kenetének közösségi ünneplése
 16.00 gyóntatás, - aki kéri, annak a templomba szállításáról a plébánia gondoskodik,
 17.00 szentmise.
Március 21. Szent Benedek Atyánk ünnepe
11.00-kor ünnepi szentmise a templomban.

Gyermek hittantábor (1-5. osztályosok) Bakonybélben
 Téma: „A búzavetéstől a szentáldozásig”, időpont: június 23-28.
 Jelentkezés: március 1 – április 12-ig a plébánián, Vajda Szekrényes Zitánál.
 Részvételi díj: 12.000 Ft, 1. részlet 5.000 Ft a jelentkezéskor, 2. részlet 7.000 Ft
május 31-ig.
Ifjúsági hittantábor (12-18 éves korig) Tápon
 Időpont: július 25-29.
 Jelentkezés: március 1 – április 12-ig a plébánián, Vajda Szekrényes Zitánál.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten
A) Nyitó szentmise a Puskás Ferenc stadionban szeptember 13-án.
B) Szentmise a Kossuth téren, majd gyertyás körmenet a Hősök teréig,
szeptember 19-én.
Az egyházközség elegendő jelentkező esetén indít mindkét programra autóbuszt.
Jelentkezés: március 1 – 31-ig a plébánián, Vajda Szekrényes Zitánál.
Január 1-től a plébániai fogadóórák:
hétfőn 8.00-10.00 - ig
szerdán 13.30 -15.30 – ig.
Egyházközségi hozzájárulás befizetésének lehetőségei a Plébánián:
 Plébániai fogadóórákon az irodában:
 Minden hónap első vasárnapján 10.45-11.50-ig a plébániai irodában,
 Átutalással bármikor a Plébánia Takarékbank Zrt-nél vezetett számlájára
Számlaszám: 73900054-10007888
Közlemény: XY, 2020. ehk.-i hozzájárulás
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A félévi hajrá után a gyerekek többsége minden évben nagyon várja a lehetőséget, hogy maskarába bújhasson,
játsszon, táncoljon, bolondozzon egy kicsit. Iskolánkban a
farsangi időszak utolsó napjaiban kívánságuk szerint zajlott ez az
idén is. A gyerekek a termeket színes lufikkal, láncokkal,
lampionokkal ékesítették fel. A másodikosok - igazi karneváli
hangulatot varázsolva tantermükbe - Marianna nénivel
papírmasé álarcokat díszítettek festéssel, flitterekkel, tollakkal.
Szerda délutánra mindenki a maga készítette maszk mögé
rejtőzve, szőrös gúnyában gyülekezett az iskola udvarán, hogy
kolompolva, hangoskodva, kereplővel űzze el a telet a faluból. A
mini busójárás Dobos Mónika tanító néni ötlete volt tavaly, s oly
jól érezték magukat a gyerekek ebben a szerepben, hogy idén is
részesei akartak lenni a felvonulásnak.
A péntek délutáni mulatság forgatókönyvét is a tanulóközösség
kívánsága alakította, iskolagyűlésen kérdeztük őket és szavaztak
arról, hogy milyen módon szeretnének ünnepelni.
Hol legyen a farsang?
Az iskolában!
Mi legyen a program?
Jelmezversen, de ne legyen kötelező részt venni benne!
Legyen büfé! Legyen pizza!
Tombola…
Játékok…
Tánc…
Azt hiszem, minden kívánságuk teljesült:
A szülők segítettek gyermekeiknek jelmezt készíteni. Láthattunk
gyönyörű Rózsa hercegnőt, NASA Űrrepülőgépet, Szarvast,
Lego-t, MineCraft-emberkéket, Szakácsot, Fekete Macskát, Macit, Kommandóst, Batman-t, Szörnyeket…
Az iskola volt pedagógusaiból szerveződött zsűri a Katicát, a Lufibohócot, a Muffint, a Hűtőszekrényt, a Lego Duplo-t,
Ludas Matyit, Wonder Womant, a Zöldséglevest részesítette értékes jutalomban. Néhány ötletes, szépen kivitelezett
maskara tulajdonosa verssel színesítette bemutatkozását – jó volt hallani! Minden jelmezes buborékfújó pisztolyt
kapott „vigaszdíjul”.
A büféasztalok pizzával, szendviccsel, salátákkal, ínycsiklandó
házisütikkel, üdítővel csalogatták a gyerekeket, vendégeket.
Amint megteltek a bendők, már várta is a gyerekeket a tánc- és a
játékterem. A táncteremben Mónika néni válogatta a talpalávalót.
A vígan ugrabugrálva táncoló gyermekeket a disco lámpa színes
fényei világították meg.
Andrea néni az elsősök termében izgalmas játékokkal várta a
résztvevőket. Volt seprűtánc, papíron folyton fogyó felületen
ropott páros tánc, memóriát és gyorsaságot tesztelő cikk-cakkjáték és homlokon öt kekszet egyensúlyozó ügyességi feladat is.
A délután záróeseménye a tombolahúzás volt, a megszokottól
kissé eltérő szabályokkal, aminek köszönhetően minden gyerek
nyereménnyel búcsúzhatott a délutántól.
Köszönjük a támogatást, az értékes felajánlásokat a Kalandhegy vállalkozásnak Eplényből, a Pannon Csillagdának, a
Szent Mauríciusz Monostor Ajándékboltjának, a Vadszőlő Szálló és Étteremnek, a Guzmics Egyesületnek, a Bakony
Hotelnek, a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének, a Pikoló Vendéglőnek, a Takarékbanknak, Réz Pista
bácsinak, Márkusné Ircsik Zsuzsannának, a szülőknek és az iskola pedagógusainak!
Troják Zsuzsanna tanító néni
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A "Három generációval az egészségért " program
szűrővizsgálati része elindult! Jelenleg a bakonybéli
rendelőben folynak a szűrések, de később Pénzesgyőrben
is szeretnénk beindítani. Erre a legjobb lehetőség a keddi
rendelés után adódna. Kérem azokat, akik szeretnének
eljönni, nekem jelezzék, hogy konkrét időpontot tudjunk
adni. A bakonybéliek továbbra is a hétfői és a pénteki
rendelés utánra kérhetnek időpontot. A programról
továbbá tájékozódhatnak a Bakonybél Rendelő Facebook
oldalon. Nagyon várjuk azon 40 és 65 év közöttiek
jelentkezését, akik ritkán járnak orvoshoz, vagy egyáltalán
nem érzik még ennek szükségességét, hiszen a program
egyik fókuszpontjaként szerepelnek.
A vizsgálatok mellett márciusban elindulnak a rendelőn
kívüli programok is, a fitnesz foglalkozások és a diétás
tanácsadás. A fitnesz minden hétfőn 17.30-18.30 óra
között lesz a bakonybéli iskola tornatermében, először
március 2-án. A márciusi diétás előadás és tanácsadás
március 3-án és 17-én, 16-18 óra között lesz a bakonybéli
Közösségi Házban. Erre lehet személyes időpontot
kérni, és tervezzük a kiscsoportos tanácsadás bevezetését
is. A foglalkozásvezetők rövid bemutatkozását lejjebb
olvashatják.
Szalai Katalin klinikai szakpszichológus március 16-án,
15.30 órakor tartja a Közösségi Házban előadását
Három generáció lelki egészségben (Hogyan ne menjünk
egymás idegeire!) címmel.
Természetesen - ahogy jeleztem -, a programok
ingyenesek!
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Budai-Paksi Esztella és Budai-Paksi Zsolt vagyunk, a
B-P
Fitness
megalapítói.
Aerobik
edzőként,
sportoktatóként végeztünk, de személyi edző, preventív
gerinctréner és több más speciális tanfolyam szélesítette
szakmaiságunkat,
fitnesz
iránti
szeretetünket.
Székesfehérváron kezdtünk edzéseket tartani, majd más
vidékeken is munkálkodtunk a tudatos mozgás
terjesztése érdekében. Így jutottunk el Zircre is, ahol két
éve tartunk csoportos órákat. Sporttársainkkal együtt
tudjuk, hogy a tudatos mozgás hatással van
egészségünkre, egészségünk a külsőnkre, a külsőnk az
önbizalmunkra, önbizalmunk teljesítményünkre és elért
sikereinkre! Ezért buzdítunk mindenkit mozgásra, hogy
mindezt megtapasztalja. Részletek rólunk és az
óratípusokról
Facebook
oldalunkon
található:
https://www.facebook.com/bpfitness/

Máté Veronikának hívnak. 2014-ben végeztem a Pécsi
Tudományi Egyetem Egészségtudományi karán, mint
dietetikus. A pályafutásomat a Siófoki Kórházban kezdtem,
majd 2015. októberétől a Zirci Erzsébet Kórházban folytattam.
Azóta is a zirci egészségügyi dolgozók csapatát erősítem, de
dolgozok a Zirci Szent Bernát illetve a Bársonyosi Idősek
Otthonában is. Lelkesen és örömmel végzem hivatásomat, aki
ismer, tudja, hogy olykor-olykor mókásan családias légkörben
zajlanak a tanácsadások. Mindkét fél részéről jobbnak ítélem a
mosollyal történő távozást.  Mivel különböző emberek
vagyunk, fontosnak tartom, hogy a különböző testi
adottságokkal rendelkezők egyéni odafigyelésben, személyre
szabott diétás tanácsadásban részesüljenek. Ebben tudok
útmutatást, segítséget nyújtani mindazoknak, akik bizalommal
Dr. Kozma Zoltán háziorvos fordulnak hozzám, és egy jó hangulatú kötetlen beszélgetés
mellet szeretnék elsajátítani a helyes táplálkozás alapjait.

Február első hetében vendégünk volt Révfülöpről
Ignjatovic Zoran, aki a sporttáborban kísérőnk és oktatónk
volt. Mint régi ismerősöket, szívélyesen üdvözölt bennünket. Fényképeink vetítésével elevenítettük fel fejthetetlen
nyári élményeinket. Bemutatta nordic walking gyaloglótechnika alapvető szabályait, a testtartásra, az izomzatra, a
mozgáskoordinációra gyakorolt pozitív hatásait, amelyek idősebb korban is gyakorolható, segítenek az állóképesség
megőrzésében. Mindkét részéről is örömteli volt a találkozás, jól érezte magát köztünk, megtiszteltetés volt számára,
hogy itt lehetett velünk, hogy új embereket is megismerhetett. Mindannyian bízunk találkozásaink folytatásában, akár
nordic walking túrákon is. Még egyszer hálásan köszönjük a bakonybéli önkormányzatnak, hogy ezt a ragyogó
programokkal tűzdelt táborozási lehetőséget a nyugdíjas társaságnak biztosította.
Ugyanekkor köszöntöttük januári és februári névnaposainkat is, akik finom süteményekkel láttak vendégül minket.
Márciusi találkozóink programja:
Március 5-én, csütörtök délután 16 órai kezdettel a Vadszőlő étteremben tartjuk a Nőnapot. Vacsora után
hagyományainknak megfelelően Attila harmonikajátéka és közös nótázás mellett köszöntjük márciusi és áprilisi
névnaposainkat.
Március 12-én, csütörtökön 15 órai kezdettel a Közösségi Házban a vendégünk Márkus Zoltán polgármester lesz, aki
értékeli a tavalyi évet és idei évi terveiről beszélget velünk.
Másnap, március 13-án 14 órakor nyitja meg kapuit a téli szünet után a Bakonybéli Tájház. Sokan emlékszünk még,
amikor 50 évvel ezelőtt a Hasprai-házból múzeum lett. A jubileum alkalmából kamarakiállítás készül, ami felidézi a
tájház fél évszázados történetét. Szeretettel várják a rendezők a klub minden tagját a megnyitóra.
Március 17-én, kedden délután 16.30 órakor kezdődő érdekes előadásra hívta meg klubunk tagjait az általános iskola
igazgatója: Schmidmayer Jánosné, Anikó. Vendégük lesz Linczmayer Tímea pszichológus. Előadásának témái minket,
mint nagyszülőket is érinthet: A következetességre nevelés, kettős nevelés és a túlzott engedékenység. Helye az
általános iskola.
Március 26-án, csütörtökön délután 15 órai kezdettel találkozunk és beszélgetünk, Pozsgainé Grázel Katalin
gyógyszerésszel, aki 23 éven keresztül gondoskodott rólunk a bakonybéli patikában. Kíváncsian várja kérdéseinket.
Helye a Közösségi Ház. Érdeklődőket továbbra is szívesen látunk!
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1.
Információ: Nagy Árpádné Marika
06-30-322-4934; Mészner Viktor 0630-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu. A túrákon
való részvétel díja 700 Ft/fő, ez
tartalmaz egy italjegyet és egy
kitűzőt/hűtőmágnest, Részvétel saját
felelősségre!

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temetőköz felöl)

2020. március 15. vasárnap 10.00
Bakony Hotel – Móricháza - Vörös János-séd - Odvas-kői rét Gerence-völgy. Táv 11,2 km, menetidő 4,5 óra

Március 31-ig nyitva tartás:

2020. március 29. vasárnap 10.00 MEDVEHAGYMÁS
ÚTVONAL: Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös

kedd, szombat, vasárnap
10-16 óra között

Utolsó planetáriumi film: 15:00
Pénztárzárás: 15:00
info@csillagda.net, 20-271-2519

(kitérési lehetőség a bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő
Táv 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra

Fő utca 15.
Nyitva: Március 13-tól minden nap
9-16 óra között.

bakonybéli gyülekezetének alkalmai márciusban:
14-én és 28-án 15 óra.órakor
a Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

bakonybelitajhaz@gmail.com
+36-30-468-8938.

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. március 26.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

Bakonybél Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit az

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJÁRA:

2020. MÁRCIUS 13-ÁN 14 ÓRÁRA.
A tárlatot megnyitja:
PÉTERVÁRY-SZANYI BRIGITTA,
a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója
és

MÁRKUS ZOLTÁN
Bakonybél polgármestere.
Közreműködik

a bakonybéli Szent Gellért Tagiskola
gyermekkórusa.
Cím: 8427 Bakonybél, Fő utca 15.

