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Először a veszélyeztetett feladatkörben dolgozókat
láttuk el, majd a 65 év felettieknek szállítottuk ki
házhoz, végül március 23-tól - kortól függetlenül minden lakosnak adunk egy-egy maszkot és egy pár
gumikesztyűt. Március 26-ra rendelkezésre állt a
teljes lakosságra jutó mennyiség, amit április 3-ig
hétköznapokon a gyógyszertár nyitva tartásával egy
időben (8.30-11.30 óra) a szomszédos ablakon
keresztül át lehet venni.
Március 16-tól a kormány intézkedéseivel
összhangban elsőként az óvoda bezárásáról hoztunk
határozatot,
majd
valamennyi
összejövetel,
rendezvény elhalasztását, és a közintézmények
bezárását rendeltük el. Az önkormányzat épületében
nem fogadunk ügyfeleket, csak telefonos, illetve
elektronikus ügyintézés zajlik. Március 23-tól a
hivatalban 1 fő tartózkodik ügyeleti jelleggel,
tevékenysége
a
halaszthatatlan
problémákra
korlátozódik. Ha bármely bakonybéli lakos az
adófizetési kötelezettségét nem tudta időben
teljesíteni, folyamatosan megteheti, a késedelem
miatt nem éri hátrány. Adó- vagy szociális
problémákkal kapcsolatban a jegyzo@bakonybel.hu
e-mail-címre küldjenek jelzést.
A
főzőkonyha
zavartalanul
üzemel.
Az
élelmezésvezető a készléteket feltöltötte, illetve
Március 13-án tartotta a bakonybéli képviselő- folyamatosan tölti, így nem lesz fennakadás a
testület a koronavírus miatti intézkedésekkel közellátásban. A konyha fertőtlenítése folyamatos, a
dolgozók az előírt védőfelszereléseket viselik. Az
kapcsolatos első ülését.
Az ülést követően szembesültünk azzal, hogy nem éthordó edényeket naponta fertőtlenítik. Próbálunk
tudunk beszerezni arcmaszkokat, ezért az óvodával minden óvintézkedést megtenni, hogy probléma
közös egyeztetés alapján március 16-tól elkezdtük a nélkül, folyamatosan működhessen a lakosság
ellátása érdekében.
maszkokat házilag előállítani.
Az önkormányzat dolgozói folyamatosan fertőtlenítik
Az önkormányzat
az autókat, a lakossággal érintkező munkatársak
gondoskodott az
anyagbeszerzésről, viselik az egyéni védőfelszerelést.
Az önkormányzat dolgozóinak elsődleges feladata a
majd Szilágyi
lakosság
tájékoztatása és az időskorúak kiszolgálása
Zoltánné, Oláh
Judit, Mészárosné a veszélyhelyzetben.
Megkérek mindenkit, hogy a településen belüli
Veiland Tímea,
híráramlás
csak és kizárólag a valós információk és
Szökrényes
adatok alapján történjen. Minden más esetben a
Lászlóné, Haikné
félrevezető hírek elindítója számíthat a jogi
Molnár Márta
elkezdte a varrást. számonkérésre. Minden intézkedésünk felkerül a
bakonybel.hu weboldalra, a legfontosabb
Napi 150-200
maszkot sikerül így felhívásokat kiplakátoljuk, vagy az érintett
csoportoknak tájékoztatót küldünk, tehát a hiteles
készíteni.
hírforráshoz hozzá lehet jutni.
Hálásan köszönjük áldozatos munkájukat.
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Ebben a nehéz helyzetben mindannyian a saját
ellátandó feladatunkra koncentrálunk, arra, hogy azt
a lakosság érdekében maximálisan ellássuk, ezért
semmilyen elferdítő dologra nem tudunk energiát
fecsérelni.
Március 23-tól az összes nagy szálláshely (de több
kisebbről is tudomásunk van) felfüggesztette a
működését, köszönjük nekik. A
többiektől
nyomatékosan továbbra is kérjük, ne fogadjanak
vendégeket.
Fontos lenne a település számára, hogy saját
magunk is tegyünk az emberek biztonsága
érdekében.
Kérek
mindenkit,
hogy
a
kiosztott
védőfelszereléseket
mindig
viseljék,
amikor
másokkal érintkeznek. Vásárláskor tartsák be az
üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályozást.
Segítsenek egymásnak és a nehéz helyzetben
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lévőknek.
Mindenki
vigyázzon
magára
és
embertársára.
Ha az önkormányzat bármilyen problémában tud
segíteni, keressenek minket az elérhetőségeinken!
Köszönöm, hogy megértéssel fogadták gyors
intézkedéseinket, és továbbra is számítunk
együttműködésükre. Kívánok hozzá erőt, türelmet és
egészséget.
A Magyar Faluprogramban eddig megjelent
pályázatokra készülünk, a következő 1-2 hónapban
az orvosi rendelő, a belterületi utak és a közösségi
terek felújítására dolgozunk ki pályázatot.
A TOP 1.2.1. pályázat elszámolásához a kért
hiánypótlásokat beküldtük, reméljük, ezek után
sikerrel le tudjuk zárni ezt a projektet is.
Az adott körülmények ellenére
kívánok mindenkinek Áldott Húsvétot!
Márkus Zoltán polgármester

Az év első tavaszi hónapja szokatlanul meleg
időjárással köszöntött bennünket, csupán a hónap
végén jelentkezett jelentősebb lehűlés.
A jó időre való tekintettel több szántón is
megkezdték a munkálatokat. Gazdasági állatok
kóborlása sajnos ebben a hónapban is több
alkalommal okozott károkat. Az egykori tsz
területéről kiszabadult mangalicák több alkalommal
is károkat okoztak a közelben lévő friss
vetésekben. Az érintett tulajdonos a többszöri
felszólítás hatására újból megkezdte az érintett
kerítésszakasz helyreállítását, pótlását, ennek
eredményességéről azonban még nem tudunk
nyilatkozni.
Gfellner Máté mezőőr

Bár a televízióból, rádióból, a Bakonybél Rendelő facebook oldalról folyamatos
tájékoztatást kapnak, úgy gondoltuk nem árt, ha rövid összefoglalót, útmutatót teszünk közzé a Bakonybéli
Hírmondóban is, különös tekintettel az aktualitásokra. A betegség tüneteiről sokat nem írnék, erről a hírcsatornákon
rengeteg információ megjelent. A helyi szempontból a legfontosabb aktualitásokat ismertetem.
A járvány miatt rendkívüli vészhelyzetet hirdettek. Ennek keretében, lázas, köhögős felnőtt beteg nem jöhet a
rendelőbe, lehetőség szerint távkonzultációban kell a beteget ellátni. Lázas, köhögős, vagy egyéb légúti tünetes
beteget a háziorvos – az életveszély kivételével -otthonában nem vizsgálhat.
Felnőtt beteg a rendelőbe kísérővel nem jöhet, és csak indokolt esetben, pl. életveszély, vagy tartós maradandó
károsodás veszélye. Sürgős esetben a Mentőszolgálatot kell hívni, a sürgős ellátásért ők felelnek.
Gyermekek indokolt esetben jöhetnek a rendelőbe 1 fő kísérővel, de előtte telefonáljanak!
Különösen kiemelendő, hogy azok, akik külföldről érkeztek haza, 2 hetes otthoni fizikai karanténba vonuljanak, akkor
is, ha tünetmentesek.
Enyhe tünetek esetén hívják a háziorvost vagy az ügyeletet telefonon, fulladás esetén a Mentőszolgálatot! Enyhébb
esetben lesz lehetőség otthoni mintavételre is, ennek menetéről telefonon adunk tájékoztatást.
Szeretném megköszönni Önöknek az eddig mutatott türelmüket, együttműködésüket úgy a gyógyszertári kiszolgálás,
mint a rendelői ellátás során! A jelenlegi helyzet szerint még a járvány elején vagyunk, helytállásukra, türelmükre a
későbbiekben is szükség lesz. Fogadják meg a három legfontosabb tanácsot: kézmosás, távolságtartás,
otthonmaradás!
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
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Sajnos a márciusra tervezett programok egy része a
koronavírus járvány miatt meghiúsult. Március 14én a délutáni órákban a 45/2020. (III.14) Korm.
rend. 2.§-ban döntöttek arról, hogy a bölcsődei
valamint óvodai ellátást végző intézmények esetében
az elhelyezés szerinti polgármester, a tömeges
megbetegedések megelőzése miatt rendkívüli
bezárást rendelhet el.
A fenntartó döntése alapján 2020. március 16.
napjától az önkormányzati fenntartású óvoda
határozatlan ideig zárva tart. Mivel tudjuk azt, hogy
a gyermekek felügyelete nem minden esetben
megoldható, ezért rendkívül indokolt esetben,
mérlegelést követően, a gyermekek felügyeletét kis
csoportban szervezzük meg. Ezt így is tettük, hiszen
két gyermek esetében erre volt szülői igény. Kérjük,
hogy a továbbiakban a gyermekfelügyelettel
kapcsolatos igényeiket előző nap szíveskedjenek
telefonon jelezni a +36-30-720-6425 számon.

óvodapedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell a
váratlanul kialakult szituációhoz. Ennek értelmében
az óvoda zárt facebook csoportjában megosztjuk a
szülőkkel a tervezett tevékenységek anyagát. Ezt
természetesen nem kötelező jelleggel tesszük.
Igyekszünk a gyermek személyiségét, érdeklődését
ismerve
olyan
játékos
tevékenységformákat,
Korábban már jeleztük, hogy a gyermekétkeztetés élményszerzési lehetőségeket ajánlani, amit a szülők
önkormányzati feladat, és mivel a konyha egyelőre gyermekükkel együtt otthonaikban is meg tudnak
működik, a rászoruló gyermekek részére az ebédet valósítani.
éthordós rendszerben kiszállítással oldja meg a
falugondnokság. Akinek erre szüksége van, Bízunk abban, hogy ez a helyzet mihamarabb
nyugodtan éljen a lehetőséggel! Az ételkiszállításnak megoldódik, és nyárra már csak egy rossz emlék
is szigorodtak a szabályai a fokozott vírusveszély marad. Addig azonban nagyon fegyelmezetten, a
miatt, erről részletes tájékoztatást az élelmezésvezető kormány illetve a településvezetés által hozott
szabályokat
betartva
kell
élni
nyújt a következő telefonszámok valamelyikén: +36- döntéseket,
mindennapjainkat. Ehhez kívánok mindenkinek sok30- 464-2775, vagy 88-585-071.
sok türelmet, kitartást, jó egészséget! Mindenki
Óvodánk is megkapta az Oktatási Hivatal ajánlását a vigyázzon magára és a környezetében élőkre!
koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
szünetre vonatkozóan. Az óvodáknak és az

Március
elején
tartottuk
a
szokásos
nőnapi
rendezvényünket a Vadszőlő étteremben. Köszöntöttük a
március és április havi névnaposainkat, akik most is finom
süteményekkel kedveskedtek csoporttagjainknak. A
vacsora után Attila húzta a talpalávalót, minden tagunknak
eljátszotta a nótáját. Jó hangulatú estet tudhatunk magunk
mögött. Szökrényesné Marika ötlete alapján a
kézimunkakör tagjai, készítették el a nőnapi ajándékunkat.
Nagyon szép papírvirágokat kaptunk, köszönet érte.
További találkozóink a koronavírus terjedése miatt
elmaradtak, elmaradnak.
Köszönet a Bakonybéli Önkormányzatnak, hogy
gondolnak ránk és védőeszközökkel, jó tanácsokkal, segítség felajánlásával gondoskodnak rólunk. Kérem, a tagjaim
éljenek a felajánlott segítséggel, és feltétlenül: MARADJON, MARADJATOK OTTHON!
Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást, türelmet, hogy amikor vége lesz a járványnak, minél örömtelibb
találkozókat tarthassunk.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
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Cirill főapát úr imádsága járvány idején
Imádkozzunk minden emberért, akiket a koronavírus járvány érint! Azokért, akiket a vírus megfertőzött, azokért, akit
attól félnek, hogy elkapják a fertőzést, a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok lakóiért, az
orvosokért és a betegápolókért, akik gondoskodnak a betegekről, a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és
mentősökért, a kutatókért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik.
Mindenható Istenünk, te vagy menedékük és erősségünk. Nemzedékek tapasztalták segítő hatalmadat minden
bajukban. Állj most minden ember mellett, akit érint ez a baj! Erősítsd bennünk a hitet, hogy
mindannyiunknak továbbra is gondját viseled! Erre kérünk Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

FEBRUÁR 28. KERESZTÚTI STÁCIÓK ELHELYEZÉSE ÉS MEGÁLDÁSA A TEMPLOMBAN
Nagyböjt első péntekén délután 3 órakor jámbor hívek
keresztútjárásra
gyűltek
össze
a
bakonybéli
templomban. Jézus tanítványai a korai időktől járják
elmélkedve és imádkozva az Ő - hagyomány őrizte utolsó útját, a keresztutat. Ez az út Jézus életének
beteljesedése, de olyan út is, amit mi emberek
kikerülhetetlenül járunk.
A bakonybéli templom új stációit Miletics Katalin Janka
keramikus művész készítette, Ábel atya pedig
megáldotta. Különlegessége, hogy a hagyományostól
eltérően itt 16 stációt találunk. A 14-hez csatlakozó
kettő: a Getsemáni kert, és a Feltámadás, a Golgota két
tartópillére. A kiinduló pont és a cél. A Getsemániban
felkínált kehelyben nemcsak a szenvedés borát látjuk,
hanem a vigasztalásét is. Jézus tudta mi vár rá, de kimondta a legfontosabb szót, LEGYEN.
„Miért keresitek az élőt a holtak közt? Nincs itt, feltámadt! A XV. állomás, a feltámadás örömhírét hirdeti
„Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!”
Vajda-Szekrényes Zita

MÁRCIUS 6. NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Csernai Balázs lelkigyakorlata a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készített elő bennünket. Előadása
a 88. zsoltár 7. verséből indult ki: „Minden forrásom belőled fakad.” Balázs atya elmélkedése életünk forrásaihoz
vezetett bennünket. Arról beszélt a szamáriai asszony története kapcsán, hogy az „élő víz forrása” ott található,
ahol a sebeink, a szenvedéseink vannak. A sebeinket szemlélve és elfogadva juthatunk el a forráshoz. Jézus az
eucharisztiát, testét és vérét adta a szeretet kiapadhatatlan forrásaként számunkra.
MÁRCIUS 6-8. BAKONYBÉLIEK NIEDERALTEICH-I LÁTOGATÁSA
Helene Gehwolf születésnapi köszöntésére mentünk Izsák atyával, Máté és Jákob testvérrel. A "mi Helenénk"
is betöltötte a 70-et! Bakonybélben sokan ismerik és szeretik a niederalteichi tanítónőt, aki 2000-ben, a
Millennium évében járt nálunk először, és azóta számtalanszor, ő a Niederalteich és Bakonybél közötti
kapcsolatépítés egyik motorja. Kora délután érkeztünk Helenéhez, aki finom ebéddel várt. Este a helyi
Asszonykör, megindító előadását élvezhettük zimbabwei asszonytársaikról.
Március 8-án, vasárnap 9.45-kor volt az ünnepi szentmise Izsák atya német nyelven tartotta az un. Hospis ház
kápolnájában. Prédikációja megérintette a hallgatóságot, a szentmise után közkívánatra sokszorosították. A
liturgiát állófogadás követte, amelyen kb. 70 voltunk. A köszöntők sorában mi is énekeltünk (Viva tutte le
vezzose / Éljenek a víg nők), majd Izsák atya és Jákob testvér az Ősz c. Makám számot adták elő. Az idő
múlásáról szóló közös énekkel búcsúztunk.
Nehéz volt elköszönni a sok, kedves bajor baráttól, hálás szeretettel gondolunk rájuk. Helene nem kért
születésnapjára ajándékot, helyette azt kérte, hogy támogassák adományokkal a haldoklókat befogadó a Hospis
ház, amelyben ő is önkéntesként szolgál. Nagyon nemes gondolat, követendő példa!
Posta Zsoltné Jolán
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint március 22-től, amíg a
járványveszély fennáll, nem lesz nyilvános szentmise templomunkban, a templom nyitva
lesz, egyénileg bárki betérhet imádkozni.
Ez a korlátozás a temetésen kívül minden más liturgikus cselekményre vonatkozik, tehát
amíg a járványveszély fennáll, elhalasztjuk a keresztelőket és az esküvőket.
A szerzetesközösség zsolozsmát és szentmisét a járvány idején is imádkozik, az egyházközség
tagjai és mások is a monostor honlapján, a facebook oldalon keresztül tudnak bekapcsolódni.
Naponta 17.00-kor a vesperást, csütörtökön a szentmisét is, 20.30-kor pedig a
kompletóriumot közvetítjük.
Vasárnap – éppúgy, mint eddig - 9.00-kor és 9.30-kor megszólalnak a harangok. A
szerzetesközösség 9.30-kor szentmisét ünnepel, amelybe a monostor honlapján keresztül
tudnak bekapcsolódni.
Minden nap imádkozunk a betegekért, a karanténban lévőkért, az orvosokért, a hatóságokért, a
járvány áldozataiért, és hogy Isten segítségével a járványtól megszabaduljunk.
Egyházközségünk azon tagjait, akik igénylik, Ábel atya, - előre egyeztetett időpontban és a
járványügyi szabályok szigorú megtartása mellett, - meglátogatja és megáldoztatja. Ha valakinek
lelki segítségre van szüksége, hívja Ábel atya számát: 06/30-336-68-78
A járványveszély miatti korlátozások idejére minden más plébániai közösségi programot
(hittan órák, kórus, játszóház, stb.) szüneteltetünk. Szünetelnek a plébániai fogadóórák is.
Egyházközségi hozzájárulást átutalással lehet a Plébánia Takarékbank Zrt-nél vezetett
számlájára fizetni. Számlaszám: 73900054-10007888. Közlemény: „XY, 2020. ehk.-i hozzájárulás”.

A vírus otthonainkba zár bennünket, de a lelki közösséget - a közös imádság által - megélhetjük ebben az
egymástól fizikailag elzárt állapotban is. Olyan időket élünk, amikor a keresztény emberek imádsága és
hitélete a templomból áttevődik otthonaikba. Szeretnék segítséget nyújtani otthoni imádságaitokhoz.
Főapát úr áldásával készítettem egy "Családi liturgiát" tartalmazó dokumentumot, melyet a Monostor
honlapján elértek, vagy akinek erre nincs lehetősége és kéri, nyomtatva is szívesen elküldjük.
Ebben a következőt találjátok:


Az első oldalakon a családi liturgia rendjét találjuk, azaz hogyan végezzük az imádságot. E liturgia
tartalmaz: bűnbánati imát, zsoltárimát, a napi szentírási igeszakaszt, formát a családtagok kérő
imájára, imádságokat, amelyeket a járvány idején mondhatunk, a miatyánkot, végül pedig áldást.



A családi szentáldozás rítusát is tartalmazza, erre most sajnos kevés lehetőség van.



Az "imádság vezetője" néven szerepel a személy, aki a családi liturgiát vezeti. Ez a hagyomány
szerint a családapa, és lehet a családanya is.



A Családi liturgia rendjének 9. pontja után Melléklet következik, amelyben több imaformát találunk
a járvány idején imádkozható imára, áldozás utáni imára vagy a liturgiát záró áldásra.



A Mellékletet követően e hét napjainak igeszakaszai következnek napra lebontva, illetve az első
nap, 2020.03.23. teljes liturgiáját bemásoltam mintaképpen. A napi igeszakaszokat egyébként
megtaláljátok az Igeliturgikus naptárban, illetve az interneten https://igenaptar.osb.hu/2020.html
oldalon.

Használjátok, és kívánom, hogy e "Családi liturgia" segítségével növekedjen hitetek, erősödjön
reményetek, közösségünkben pedig legyen elevenné az egymás iránti szeretet!
Pax: Ábel atya
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Hallgat a csengő. Csendesek az tantermek, üresek a folyosók, a szekrények,
mint a nyári szünetben (rendes körülmények között). De most nincs rendes
körülmény. Mindenkit meglepett a hír (szülőt, tanulót tanítót), hogy március 16-tól, a koronavírus járvány miatt a
tanulók fizikai jelenléte nélkül kell megszervezni az iskolai oktatást. Tehát nincs szünet. Tanítás, tanulás van, csak
másképp, mint eddig. Otthoni tanulás van. A gyerekeknek tanítói irányítás mellett, a szülők segítségével kell
feldolgozni az iskolai tananyagot. Az első napok azzal teltek, hogy felmértük, hogy a tanulókat milyen úton tudjuk
elérni: van-e nekik otthon számítógépük, okos telefonjuk, tudnak-e nyomtatni, szkennelni? Milyen eszközök,
programok álnak a pedagógusok rendelkezésére, melyik alkalmazható a mi csoportjainkra, és egyáltalán, hogyan kell
azokat használni?
Lassan kialakul a rend. A pedagógusok - az órarendnek megfelelően - heti 2-3 alkalommal küldik el a gyerekeknek emailben a feldolgozandó anyagot, amit nekik a megjelölt határidőre vissza kell küldeniük. Mivel alsó tagozatosok
járnak iskolánkba, ahol fontos a hangos olvasás, a verstanulás is, ezért sokszor kell hangfelvételt is küldeniük. A
tanító átnézi a munkákat és visszajelzést ad. Többlet terhet jelent ez a helyzet pedagógusnak is, szülőnek is. Gyakran
kell leírnunk azokat az utasításokat, amit máskor szóban mondtunk el, hogy érthető legyen a feladat, vagy segítséget
adjunk a megoldáshoz. A tanórákon az anyag feldolgozása során szoktuk ellenőrizni a feladatmegoldásokat, így
kaptunk visszajelzést a megértésről. Most a teljes anyag ellenőrzését egyszerre kell elvégezni –tehát nem oszlik meg
napközben- így előfordult, hogy napi 10-12 órát töltöttünk a számítógép előtt (anyagot küldtünk, nyomtattunk,
szkenneltünk, javítottunk stb.).
A szülők helyzete sem könnyebb. Eddig a napi rutin mellett (munka, családról való gondoskodás) legfeljebb a házi
feladat ellenőrzését (2-3 feladat) kellett elvégezniük, most ott a teljes tananyag feldolgozása, amit aztán vissza is kell
juttatniuk a pedagógusoknak (akár 2-3 gyerekük esetében is). Némelyiküknek azonban saját csemetéjük
ellenállásával is meg kell küzdeni, bár a többség arról számolt be, hogy a gyerekeknek hiányzik az iskola, -a társak, a
magyarázat-, és végzik rendesen a dolgukat. Köszönjük a szülőknek hogy így együtt működnek velünk! A
gyerekeknek pedig meg kell érteniük azt, hogy nagyobb a felelősségük, többet kell önállóan tanulniuk és meg kell
felelniük a követelményeknek ahhoz, hogy majd magasabb osztályba léphessenek.
Tudom, sok türelmet, kitartást, sőt tanulást igényel mindannyiunktól ez a helyzet (lásd technikai eszközök, programok
megismerését használatát). Alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez. Bízom abban, hogy hamarosan
visszatér minden a régi kerékvágásba. Addig is jó egészséget kívánok mindnyájunknak, vigyázzunk magunkra!
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

Ismert határozat alapján településünk könyvtára zárva
tart. Szeretném felhívni a figyelmüket a következőkre:
 a könyvek visszavétele visszavételi ponton is szünetel,
a kölcsönzési idő automatikusan hosszabbodik;
 a zárva tartás alatt ingyenesen könyvtári házhoz
szállítás kérhető.
Az olvasóknál lévő könyvtári könyvek lejárati ideje az
újranyitást követő 2. nyitva tartási napig automatikusan
meghosszabbodik, hosszabbítást kérni nem szükséges. A
könyvtárközi kölcsönzéssel, más könyvtárakból kért
könyvek kölcsönzési ideje is meghosszabbodik, az új
határidőről, amint kiderül, értesítem az érintett olvasókat.
A könyveket kérem, visszavételi pontra se vigyék vissza,
mert nem történik begyűjtés sem!
Olvasói kérések alapján, heti 2 alkalommal
könyveket szállítok házhoz. Könyvet kérni e-mailben
a konyvtarbbel@gmail.com e-mail címre küldött emailben vagy a könyvtár Facebook oldalára küldött
üzenetben lehet. Kérem, írják meg a kérő olvasó nevét,
telefonszámát, a kért könyv szerzőjének nevét és a könyv
címét! E-mailben vagy telefonon jelzem, hogy a könyv
elérhető-e és, hogy mikor kerülhet sor a kiszállításra. A
házhoz szállítás postaládába, annak alkalmatlansága vagy
hiánya esetén kerítésre akasztott táskába kerül
kézbesítésre. A kiszállítás során az olvasókkal nem
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találkozom. A könyv elhelyezése után telefonon jelzem,
hogy a kiszállítás megtörtént, annak érdekében, hogy a
könyveket mihamarabb bevihessék a házba, elkerülve
azok rongálódását. Egy olvasó egy alkalommal maximum
3 könyvet kérhet, de természetesen többször is igénybe
veheti a szolgáltatást. Akinek nincsen internethozzáférése, telefonon is kérhet könyvet. A következő
telefonszámon vagyok elérhető: 30/487-7768. A
könyvtárközi kölcsönzés szünetel, könyvet kérni csak a
helyi állományból leheti.
A könyvek kiválasztását segíti az elektronikus katalógus:
www.ekmk.hu > kszr> katalógus. A katalógus
használatakor válasszuk az összetett keresés opciót, és
állítsunk be lelőhelyet a szűkítési lehetőségeknél, ez a
következő kód legyen: bbel. Így tudunk a helyi
állományban keresni.
A dokumentumfilmekről sem kell lemondanunk addig
sem, amíg nem tudunk együtt filmezni és a filmeket
megbeszélni, feldolgozni. Az elmúlt évadban vetített
filmek és a korábbiak nagy része elérhető online a
KineDok.net oldalon. A filmek megtekintéséhez a
következő kód szükséges: Kine2019_Dok2020
Bízom benne, hogy hamarosan a megszokott helyen, a
könyvtárban találkozhatunk! Addig is minden kedves
olvasónak egészséget és a helyzethez türelmet, kitartást
kívánok!
Üdvözlettel:
Palotás Dóra könyvtáros
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Az
évforduló
alkalmából
emlékkiállítás készült a Bakonybéli
Önkormányzat
támogatásával
a
kisépület középső szobájában. A tárlat
felidézi a tulajdonos Hasprai család
múltját, az épület 20. századi
történetét, az eredetileg Szabadtéri
Néprajzi Múzeumnak nevezett tájház
egykori kiállítását. Röviden kitér a
bezárás
és
a
helyreállítás
körülményeire,
a
lakosság
összefogásának köszönhető a 2002-es
„Kapunyitásra”, és a Laczkó Dezső
Múzeum 2005-ben rendezett új kiállítására. A bemutató a további fejezetekben az elmúlt
két évtized legkiemelkedőbb kiállításait, rendezvényeit, mesterség bemutatóit, kézműves
foglalkozásait eleveníti fel, amelyek szervezése és lebonyolítása jórészt a Guzmics Izidor
Egyesületnek köszönhető. A jubileum alkalmából új kiállításvezető is készült Varga Éva
Teréz írásával. Bízunk benne, hogy a lakosság is örömmel fogadja majd múltjának ezt a
darabját, ha a
vészhelyzet
A KISZOLGÁLTATOTT HELYZETET KIHASZNÁLÓ
elmúltával
CSALÓKRA FIGYELMEZTET A RENDŐRSÉG.
ismét látogatható lesz a tájház.
Felhívja a figyelmet, hogy weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail
A zárva tartás ellenére is munkálat folyik a
címeken ne rendeljenek maszkokat és más orvosi segédeszközöket.
portán, a pajtát kiállítótérré alakítjuk, ahol
A csalók telefonon klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat
egy retro játékokból és tárgyakból álló
arra hivatkoznak, hogy a hívott hozzátartozója megfertőződött, az orvosi
magángyűjtemény kap helyet.
ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni.
Ezúttal köszönjük meg Hasprai Lászlónak az
Előfordulhat, hogy országos vagy világszervezet nevében kap e-mailt,
építési anyagok szállításához nyújtott
amelyben valótlan, mégis hihetőnek tűnő állításokkal igazolva a
önzetlen segítségét.
(FA)
személyes adatok, fizetéshez használt jelszavak, kódok
megadására kérték, vagy éppen egy levélhez csatolt adathalász-fájl
megnyitására utasítják.
Mindig tartsák szem előtt, hogy:
 A koronavírus fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi
vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészségügyi ellátó rendszerben
végeznek;
 a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre
nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem
telefonon vagy személyesen nem kapható;
 a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut ajánló
vállalat vagy személy valódiságát;
 a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig
hasonlító weboldalakat hoznak létre, ne kattintson rá;
 vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten;
 ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely
nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett;
 fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket
kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén személyes adatait kérik, a
legálisan működő egészségügyi szervezetek általában nem így veszik
fel a kapcsolatot a betegeikkel;
 amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a
rendőrséget, valamint a számlavezető bankját a későbbi

kártalanítása érdekében!

Fordítson fokozott figyelmet az idős hozzátartozóira,
ismerőseire, és tájékoztassa őket a fentiekről!
Tájékozódjon
mindig
hiteles
forrásból!
A
https://koronavirus.gov.hu/
és
a
https://www.nnk.gov.hu/
weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal
kapcsolatban.
A rendőrség körlevelét a bakonybel.hu honlapunkon teljes terjedelemben
olvashatják.
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HÚSVÉTRA, ANYÁK NAPJÁRA, CSALÁDI
ÜNNEPRE,
ASZTALRA, CSOKORBA, TEMETŐBE.

SZÖKRÉNYES LÁSZLÓNÉ,

+36/30-742-2591

Rendőrségi igazgatásrendészeti ügyintézés csak online: a http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes


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. április 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

A kormányrendelet teljes szövege a következő oldalon olvasható:
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-kijarasi-korlatozast-vezet-be

