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A tavasz pompázik a virágágyásokban, most csak nekünk, a falu örömére. A virágosítók csapata kigyomlálta, rendbe
rakta valamennyit, földben van, amit most kell földbe tenni. A Húsvét mégiscsak nyúllal és tojással és tyúkkal húsvét,
ezek kiköltöztek jónéhány ház elé. Köszönjük, hogy egyedivé, vidámmá teszik a falut!

Ismételten felhívjuk minden lakos és Bakonybél
iránt érdeklődő figyelmét, hogy az önkormányzat
képviselő-testületének valamennyi, a járványmegelőzéssel kapcsolatos intézkedése naprakészen a
https://bakonybel.hu
internetes
oldalon
megtalálható. Minden további határozatunk és
rendeletünk egy órán belül felkerül a honlapra.

helyi szinten intézkedhetnek. Ez a lehetőség a
lapzárta idejében is él. Bakonybél élt az alkalommal,
hogy a lakosság egészségmegőrzése érdekében
szigorításokat hozzon, többek között lezártuk a
bakonybéli parkolókat, a Szent-kút környékét, a
kereskedelmi
szálláshelyeket
korlátoztuk
a
vendégfogadásban.
Április 27-én rendkívüli képviselő-testületi ülést
hívtunk össze az önkormányzati intézményvezetőkkel, pénzügyi dolgozókkal együtt, hogy a
járványhelyzet, a kieső adóbevételek miatt kialakult,
nehéz gazdasági helyzetre, a település költségvetési
gondjaira megoldást keressünk.
Úgy tűnik, sok év után újra megszorító
intézkedéseket kell hoznunk, hogy a település
finanszírozása működőképes maradjon.

Pár hete befejeződött önkénteseink jóvoltából az
arcvédőmaszkok gyártása. Minden helyi lakosnak
jutott. Ha valaki még nem vette át, vagy indokolt
esetben (emberek között dolgozók – pl. üzletben
dolgozók,
szociális
munkások,
stb.)
az
önkormányzatnál igényelhetnek plusz maszkot és
védőkesztyűt.
Az
általunk
készített
védőfelszerelésekből a környező településeknek is
A Főzőkonyha zavartalanul üzemel, folyamatos az
tudtunk segíteni (Pénzesgyőr, Bakonykoppány,
élelmiszerkészletek
feltöltése,
rendszeres
a
Ugod, Pápa, Zirc). Még egyszer köszönjük az óvoda
fertőtlenítés – az éthordóké is-. A szociális
dolgozóinak és Szökrényes Lászlónénak és Haikné
étkeztetés, az óvodás és iskolás gyerekek étkeztetése
Molnár Mártának áldozatos munkáját.
biztosított, további igényeket is képes kielégíteni.
Húsvét
hétvégéjén
vezette
be
először Információért forduljanak az élelmezésvezetőhöz
Magyarország kormánya, hogy a települések saját +36-30-464-2775-ös telefonszámon.
hatáskörben a pandémia elleni védekezés érdekében
(folytatás a következő oldalon)
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(Polgármesteri beszámoló folytatása)

Továbbra is csak telefonon, illetve elektronikus
úton folyik az önkormányzatnál az ügyintézés, a
hivatalban a halaszthatatlan problémák megoldására
1-2 fő tartózkodik, a többi munkatársunk otthon
végzi munkáját. Adó- vagy szociális ügyekkel
kapcsolatban a jegyzo@bakonybel.hu e-mail-címre
küldjenek jelzést.

Kedves Olvasók!
A házhoz szállítás két hét szünet után, április közepe óta
újra kérhető. Szeretném elkezdeni a kikölcsönzött
könyvek visszavételét is. A visszavételhez sehova nem
kell mennie az olvasóknak, csupán egyeztetett
időpontban biztosítani, hogy a könyveket felvehessem. A
visszavételről azokat, akiknél lejárt kölcsönzési idejű
könyv van, értesítem, de ezt nem szükséges megvárni,
aki szeretne visszaadni könyvet, jelezheti e-mailben vagy
a könyvtár Facebook oldalára küldött messenger
üzenetben! Amíg nem válaszolok, a könyveket kérem, ne
tegye ki senki, csak ha már egyeztettünk az átvétel
időpontjáról!

A Magyar Faluprogram keretében beadtuk az
orvosi rendelő felújítását, a belterületi utak
felújítását,
közösségi
tér
felújítását
és
közösségszervező munkatárs felvételét biztosító
pályázatainkat, valamint a vírushelyzet elleni
védekezéssel kapcsolatos költségek térítésére kiírt
pályázatot is. Bízunk benne, hogy mind a négy
pályázatunk pozitív elbírását kap. Májusban pedig a
közterületek karbantartását szolgáló eszközök, gépek
beszerzésére adunk be pályázatot.
A visszavett könyveket elővigyázatosságból csak egy hét
Ismételten kérek mindenkit, hogy a kiosztott elteltével teszem újra kölcsönözhetővé, bár jelenlegi
védőfelszereléseket
mindig
viseljék,
amikor ismereteink szerint a vírus papír felületen 24 órán át
másokkal érintkeznek. Vásárláskor tartsák be az maradhat életképes. (Forrás: a Semmelweis Egyetem
üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályozást. weboldala, 2020.03.18.) A házhoz szállítással és háznál
Segítsenek egymásnak és a nehéz helyzetben visszavétellel kapcsolatos kérdésekre, vagy egyéb, a
lévőknek.
Mindenki
vigyázzon
magára
és könyvtárral kapcsolatos kérdésre szívesen válaszolok
embertársára.
telefonon vagy e-mailben.
Ha az önkormányzat bármilyen problémában tud
A könyvtárközi kölcsönzés sajnos továbbra is szünetel.
segíteni, keressenek minket az elérhetőségeinken!
Márkus Zoltán polgármester

Áprilisban tovább folytatódott a szokatlanul meleg, és
csapadékmentes időjárás, amely főként a szántóföldeken
és a kertészeti kultúrákban érezteti negatív hatását. A
meleg és száraz időjárásra való tekintettel ebben a
hónapban, több alkalommal is tűzgyújtási tilalmat
rendeltek el az ország egész területére, ezért kérünk,
mindenki tájékozódjon az aktuális tűzgyújtásra vonatkozó
szabályokról a www.erdotuz.hu internetes oldalon, mielőtt
bármiféle égetésbe kezdene.
A hónap végére a legtöbb szántó területen végéhez értek
a vetési valamint az ültetési munkálatok, amelyeket
szintén nehezített a csapadékmentes időszak a gazdák
számára. Az előző számban említett rendszeres
gazdasági állatkóborlással kapcsolatos intézkedések
egyelőre úgy tűnnek, elérték céljukat, ugyanis április
hónapban egy bejelentés sem érkezett.
A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a
Bakonybéli mezőőrség szerepe illetve feladatköre is
kibővült, átalakult, például az időseknek történő
bevásárlással,
gyermekétkeztetésben
lévők
étel
kiszállításával, védőfelszerelések osztásával, illetve a
lezárt területek ellenőrzésével. Ezúton is arra kérem az
érintett lakosságot, hogy a fent említett helyzetekben
továbbra is keressenek bizalommal, a +36-30-449-5262
telefonszámon.
Gfellner Máté mezőőr
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A könyvtár a jelenlegi időszakban
online folytatja évek óta működő
dokumentumfilmes
eseménysorozatát. Áprilisban a
Gettó Balboa című, új, magyar
dokumentumfilmet vetítettük egy 3
napos időszakon át, ingyenesen
kérhető kód segítségével tudták
megnézni az olvasók. Az esetleges technikai nehézségek
elhárítására tőlem kérhető segítség, bízom benne, hogy
ez az áprilisi vetítési időszakban megfelelő gyorsaságú és
minőségű volt, a visszajelzéseknek nagyon örültem. A
vetítési időszak végén, L. Ritók Nórával, az Igazgyöngy
Alapítvány elnökével beszélgettünk online a szegénység
újratermelődése elleni küzdelemről, az alapítvány hosszú
távú projektjéről: a térség szegény sorsú gyerekeinek
önsegítésre képessé tevését célzó tevékenységéről.
Májusban A monostor gyermekei című, magyarholland-bhutáni dokumentumfilm megtekintésére biztosít
lehetőséget a könyvtár, majd a vetítési időszak lezárulta
után videóbeszélgetésben vehetnek részt az érdeklődők.
Az
időpontokról,
a
technikai
részletekről,
a
beszélgetőpartnerről a KineDok Bakonybél-közösségi
mozi Facebook oldalon és a könyvtár Facebook oldalán
teszek közzé információt, illetve e-mailben és telefonon
lehet érdeklődni.
Nagyon várom, hogy újra személyesen találkozhassunk a
könyvtárban, addig is szeretettel üdvözlök minden
olvasót,
Palotás Dóra, könyvtáros
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Már több mint egy hónapja folyik az
otthontanulás. Nagy sokkot okozott ez
mindenkinek: szülőnek, gyereknek, tanítónak,
Április 28-tól május 15-ig van lehetőség a leendő első osztályos
egyaránt.
tanulók beíratására a kiválasztott oktatási intézménybe.
Hogyan lehet eredményesen tanulni, tanítani a
Részletes információt az iskola honlapján, a
gyerekek és a tanárok fizikai jelenléte nélkül?
www.reguly.hu/beiratkozás menüpont alatt találhatnak.
Mára már kezd kialakulni, letisztulni, működni ez
A beiratkozás történhet:
a folyamat. Kezdetben a tanulók elérhetőségét
- személyesen a bázis, vagy tagintézményekben (egy rövid adatlap
kellett megteremteni, hogy legalább a tananyagot
tudjuk eljuttatni nekik. (Azóta is rendszeres
kitöltésével) vagy
küldjük a feladatokat, s a feldolgozáshoz
- online
szükséges segítséget.)
Fontos: a jelenlegi felületen a „megjegyzés rovatban” kell
Később megjelent az az igény is, hogy segítsünk
jelezni, hogy a bakonybéli tagiskolába szeretné járatni a
a tananyag feldolgozásában, mert mi mégiscsak
gyermekét.
jobban el tudjuk magyarázni a feladatokat.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:
Igyekeztünk tehát olyan felületeket találni, amik
 A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
könnyen kezelhetők, s a szülőknek, tanítóknak is
megfelelnek. Általuk tudunk ma kommunikálni a  A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
gyerekekkel. Meg kellett alkotnunk a digitális  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
órarendet, hogy mikor melyik osztálynak legyen  Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
tanórája. Kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű,  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
mert figyelni kellett arra, hogy egy családokon
vonatkozóan
belül egyszerre ne legyen több gyereknek is órája,
Az online beiratkozásnál ezeket a dokumentumokat csatolni lehet,
mert csak egy eszköz áll a rendelkezésükre
vagy a 2020/21-es tanév első napján kell bemutatni.
(számítógép, vagy okos telefon), s így azt nem
További tájékoztatást, segítséget a következő telefonos
tudják egyszerre ketten, hárman használni.
Természetesen a kapcsolatok minőségét nagyban
elérhetőségeken kérhetnek:
befolyásolják azoknak az eszközöknek az
Bakonybélben Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezetőtől
állapota, minősége is, amivel dolgozni tudnak.
30/811 8204
Most ott tartunk, hogy az osztályokkal heti több
Zircen a titkárságon: 88/583-690 Hétfőtől-péntekig 08.00 -15.00
órában is videokapcsolatban vagyunk, együtt
gyakorlunk, vagy dolgozzuk fel a tananyagot.
óráig!
Nem könnyű nyelvet sem tanítani ilyen
Bakonybél, 2020. 04. 23.
körülmények között, ezért Mónika néni pl. videoSchmidmajer Jánosné
anyagot állított össze, aminek segítségével a
tagintézmény-vezető
szülők
otthon
is
tudnak
gyakorolni
gyermekeikkel.
Szeretnék köszönetet mondani:
-a szülőknek azért, hogy így a gyerekek mellé állnak, segítenek nekik a tanulásban, és visszajuttatják hozzánk a
megoldásokat, -a pedagógusoknak, a lelkiismeretes munkájukért, hiszen ez munkarend sokkal több időt, energiát
igényel tőlük.
Reméljük, hogy minden hamarosan visszatér a régi kerékvágásba. Jó lenne, ha még a tanév vége előtt visszajöhetnének
a gyerekek, hiszen nélkülük nagyon üres az iskola.

BEIRATÁS

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
Találkozóink, közösségi összejöveteleink elmaradtak, nem tudok
beszámolni, de tervezzük már az elkövetkező programjainkat,
készen állunk az újra indulásra.
Szeretném megköszönni figyelmes polgármesterünknek, Márkus Zoltánnak a gyors gondoskodást, hogy megvarratta a maszkokat
és ellátott bennünk gumikesztyűvel is, s mindezeket a 65 év felettieknek házhoz is szállítottak. „Testvér” klubunkra, az ugodi
nyugdíjasokra is gondolt és személyesen szállította le számukra is a 40 db maszkot és kesztyűt. Ők is hálásan köszönik.
Személyes köszönetem fejezem ki Gfellner Máténak, aki gondoskodik néhány idős, vagy nehezen mozgó társunkról, a bevásárlásról,
gyógyszerek beszerzéséről, kedves, udvarias, segítőkész és mindent megtesz az ellátásunk érdekében, hogy ne kelljen
kimozdulnunk a házból. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy mindezt lehetővé tette és feltételeket is biztosította.
Szerettük volna mi is online tartani a kapcsolatot klubtagjainkkal, de látnunk kell, hogy nagyon kevés embernek van
internetkapcsolata és elérhetősége. Elgondolkodtatott többünket, érdemes lenne egy „nagyinet” tanfolyammal felkészítenünk az
idősebb társainkat az internethasználatra, gyakorlottabb tagjaink segítségével. Talán az eszközbeszerzéshez találunk szponzorokat,
akik használt vagy kisebb teljesítményű tabletekkel, laptopokkal tudnának segíteni.
Igaz, Bakonybélben - ha van az időseknek családjuk-, nem érzik a kapcsolatok hiányát, bezártság ellen lehet művelni a kertet, egy
séta az erdőben sem jelent kihágást, mégis mindenkinek hiányzik a közösség.
Továbbra is kérek mindenkit, maradjon otthon. Vigyázzanak magukra és egymásra!
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
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IZSÁK PERJEL ATYA IMÁDSÁGA JÁRVÁNY IDEJÉN
Urunk, szabadító Istenünk!
Szárnyaid árnyékában keresünk oltalmat, amíg a veszély el nem múlik. Aggodalommal
hozzuk eléd mindazokat, akiknek életét, létbiztonságát a koronavírus-járvány fenyegeti.
 Kérünk a betegekért (különösen N.-ért, és N.-ért),
 a karanténban lévőkért (különösen N.-ért…),
 mindazokért, akik munka nélkül maradnak,
 és azokért, akiket nyomaszt a félelem.
Légy reménységük, gyógyítójuk, vigasztalásuk!
 Kérünk országunk vezetőiért, a döntéshozókért,
adj nekik tisztánlátást és bölcsességet!
 Kérünk az orvosokért és az ápolókért, Légy támaszuk és erejük!
Hallgass meg minket, Urunk, növeld bizalmunkat, és engedd, hogy megszűnjék a
járvány hazánkban! Ámen

ÁPRILIS 8. A SZENT KLOTILD KARITÁSZ CSOPORT HÚSVÉTI TARTÓSÉLELMISZER AKCIÓJA
A Szent Klotild Karitász Csoport a járvány idején is jó segítőnek bizonyult. A rászoruló családokat,
idős és beteg honfitársainkat támogató, húsvéti tartósélelmiszer csomagok célba jutottak.
Az akció megvalósítása a következőképpen történt. Összegyűjtöttük az Önkormányzat Szociális
Osztálya, a Családsegítő valamint a Karitász csoport által támogatásra ajánlott, községünkben élő emberek
neveit. A névsor ismeretében Palotás Dóra karitászvezető megtervezte a különböző kategóriájú
támogatottak (nagycsalád, közepes család, egyedülálló, idős, stb.) ajándékcsomagjainak tartalmát
(tekintettel a sajátos szükségletekre), ezekből egy összesítő táblázatot készített, amely meghatározta, hogy
a különböző típusú élelmiszerekből milyen mennyiségre lesz szükség. Április 6-án a „Z+D” szállította a
mintegy 200.000 Ft értékben rendelt tartósélelmiszereket. Másnap délelőtt a beérkezett élelmiszerekből négy
szerzetestestvér (Izsák, Günter, Máté, Ábel) – Dóra táblázata alapján - összeállított 30 ajándékcsomagot,
amelyeket szerdán Máté és Ábel testvér maszkban és kesztyűben kiszállított a rászorultaknak.

ÁPRILIS 9-12. SZENT HÁROM NAP: KÜLÖNÖS HÚSVÉT
Különös volt az idei Húsvét. A szerzetesközösség most is ünnepelte a Szent Három Nap liturgiáját, ám
a hívő nép – a koronavírus járvány miatt - nem lehetett jelen a templomban, ők az interneten keresztül
tudtak bekapcsolódni a szertartásokba. Örömmel tapasztaltuk, hogy ezt sokan megtették, voltak alkalmak,
amikor 170-en is együtt ünnepeltek velünk a világhálón keresztül, ugyanakkor nagyon hiányzott számunkra
egyházközségünk tagjainak, oblátusainknak, vendégeinknek fizikai jelenléte.
Talán e különös Húsvét legemlékezetesebb eseménye a vasárnap hajnali körmenet volt. A korábbi
évek gyakorlatától eltérően nem nagyszombat éjszaka végeztük a húsvéti vigíliát, hanem vasárnap hajnali 4
órakor kezdtük. Kb 6.30-kor érkeztünk a körmenethez, amelyet Szent Gellért tér – Petőfi utca – Temető –
Rákóczi tér – Fő utca – Szent Gellért tér útvonalon tartottunk meg. Megható volt látni, ahogy az emberek
kora reggel kiálltak a kapuik elé húsvéti ételeikkel, fogadták az áldást, s érezhető volt a vágy, mennyire
kívánnak újra templomba jönni, fizikailag is részt venni a liturgián. Adja Isten, hogy ez az oly sok szívet eltöltő
vágy mielőbb megvalósuljon!
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SZEMÉLYES REFLEXIÓ JÁRVÁNY IDEJÉN
Milyen lehetőségeket kínál nekünk a karantén?
Most több időt töltünk együtt azokkal, akikkel közös az otthonunk. Ez, bár a megszokottnál talán több
türelmet igényel olykor, lehetőségeket is kínál. Jó lehetőséget nyújt ez az időszak arra, hogy jobban megismerjük
egymás érzéseit, gondolatait, félelmeit, hogy az együtt töltött időt valóban megéljük, ezzel építve a kapcsolatunkat
hosszú távra. Most alkalmam van megismerni, hogyan tanulnak a gyerekeim, mi okoz nekik nehézséget és mi megy
könnyen, mi érdekli őket igazán. Ami érdekli őket, most egy kis időzsonglőrködéssel terelhetem őket úgy, hogy azzal
foglalkozhassanak többet.
Most, hogy mindig itthon étkezünk, valóban kiegyensúlyozott lehet a gyerekek, a család táplálkozása, hiszen
az én kezemben van a tervezés és a főzés kivitelezése, nem kell intézményi menzához alkalmazkodva terveznem a
heti menüt. Minden étkezést együtt költhetünk el, ez óriási ajándék. Több teher hárul most ránk, szülőkre: otthonról
dolgozva, vagy munkába járva kell biztosítanunk a gyerekeink otthoni tanulását, mivel a gyerekek több időt töltenek
otthon, több kosszal, nagyobb rendetlenséggel, több háztartási munkával kell megbirkóznunk, ráadásul szűkében
vagyunk a felnőtt kikapcsolódásnak. Azonban miénk az a nagy lehetőség, hogy minden nap, egész nap taníthatjuk a
gyerekeinket a leghatékonyabb módon, a saját példamutatásunkkal.
Én így gondolom.
Palotás Dóra











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”.
Javasoljuk a „Családi liturgia” végzését: A vírus ugyan otthonainkba zár bennünket, de a lelki közösséget a közös imádság által - megélhetjük ebben az egymástól fizikailag elzárt állapotban is. Szeretnénk segítséget
nyújtani otthoni imádságaitokhoz. Főapát úr áldásával készült egy "Családi liturgiát" tartalmazó
dokumentum, melyet a Monostor honlapján elértek, vagy akinek erre nincs lehetősége és kéri,
nyomtatva is szívesen elküldjük.

A MONOSTORI AJÁNDÉKBOLT MŰKÖDÉSE A JÁRVÁNY IDEJÉN:
Monostori boltunk és látogató részlegünk a vészhelyzet kihirdetésével egyidőben bezárt, de rendeléseket
emailben, telefonon, és webshopon keresztül is fogadunk. A megrendelt termékeket összekészítjük, majd a boltból
kiadjuk, így a vásárlóknak nem kell belépnie.
Bakonybéli lakosok részére a falun belül a rendelt termékeket kérésre házhoz is visszük.
A boltban ügyeleti nyitva tartás van érvényben: hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig.
Kínálatunkban változatlanul megtalálhatók azok a szappanok, krémek, illóolajok, gyógynövény teák, amiket
bakonybéli vásárlóink is szívesen használtak vagy vettek ajándékba.
Kérdésekkel és további információért keressék Supán Istvánnét (30-8277627), vagy látogassanak el honlapunkra:
www.bakonybel-monostor.hu
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BESZÁMOLÓ
A
GUZMICS
IZIDOR
KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
EGYESÜLET
2019.
ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK:
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:

EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:

18929311-1-19
18931233-1-19
18222322-1-19
18926552-1-19
18929146-1-19
18921980-1-19
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Az egyesület, mely közhasznú egyesület, 2019-ban
20 taggal működött, köztük szállásadók,
kézművesek,
pedagógusok,
segítők.
Egyesületünknek alkalmazottja nincs, munkánkat
önkéntesen, térítésmentesen végezzük. Tagsági
díjunk:1000 Ft/év, ezen kívül a szállásadó tagok
havi rendszerességgel támogatják az egyesületet.
Célkitűzéseink közé tartoznak a következők:
szállásadós
ötletek,
rendezvények
megvalósítása, a hagyományőrzés és a kézműves
örökségek
megőrzése,
turizmussal

kapcsolatos problémák megoldása, valamint közösségépítés.
A 2019. év programjairól a Bakonybéli Hírmondó rendszeresen beszámolt: Tőzikés túra, Víz Világnapja túra a Tisztavíz
- forráshoz, Medvehagymás Napok, Gyermeknap, Kézműves Nap a Tájházban, Faünnep, Nyármarasztaló, Gerence
Party Pityóka Party, Mindenki Karácsonya. Sajnos 2019-ben a tökhiány miatt a Tökös Nap elmaradt. 2020-ban is
tervezzük ezen programok ismételt megrendezését, a vírushelyzettől függően.
Rendezvényeink megvalósítására ekkora létszámmal
képtelenek vagyunk, így fontos számunkra az összefogás, a
kapcsolat, az együttműködés- az önkormányzattal, az
egyházzal, oktatási intézményekkel, óvodával, iskolával,
könyvtárral, erdészettel, nemzeti parkkal, nyugdíjas
klubbal, tamburello és futball egyesületekkel, virágosító
mozgalommal. Tagjai vagyunk a Bakonyért Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesületnek. Keressük a közös átfedési
lehetőségeket, közös rendezvényeket, és egymás kölcsönös
segítségét szorgalmazzuk. Kiemelem itt a nyugdíjas
klubbot, hiszen legtöbb rendezvényünk aktív segítői ők.
Remélhetőleg nem csak munkát, hanem szórakozási
lehetőséget, és kimozdulási alkalmat is jelent számukra a
sok program.
Tevékenységünk finanszírozása több forrásból történik: a tagdíjakból; az önkormányzati támogatásból, - amely áll
tényleges támogatásból, programátvállalásból és a helyszínek ingyenes biztosításából-; pályázaton nyert pénzekből; a
KPMG évi támogatásából; az 1 % összegéből; a rendezvényeinkből befolyó bevételekből és adományokból.
Profilunkat tekintve fontos tényező számunkra a reklám, hogy rendezvényeink híre eljusson az érdeklődőkhöz.
Honlapunk a www.szallasbakonybelben.hu. Reklámhordozóink továbbá: a szórólapok; a kiadványokban való
fizetett hirdetések; az éves rendezvényplakát; a Facebook-oldalunk; a sajtóban megjelenő ingyenes cikkek, hírek; a
programturizmus.hu.
2020-ban ránk váró feladatok, megoldásra váró problémák: - reklámhordozók készítése és célirányos eljuttatása a
potenciális látogatókhoz; - az egyesületi tagság megőrzése és bővítése, frissítése; - a szállásadó tagok és vendégeik
számára előnyök biztosítása; - az egyesületi bevételeink további növelése; - a szezonalítás csökkentése; - pályázatok
keresése és megírása (LEADAER, vagy NEA).
Eszközeink - sörpad-garnitúráink, a projektor, az erősítő, a rendezvénysátrunk - nem csak a mi munkánkat, hanem az
önkormányzat rendezvényeit is segítik.
Fontos szempont, hogy programjainkon a bakonybéli lakosok és a vendégek is egyaránt jól érezzék magukat. Fontos,
hogy egyesületi tagságunk ne csak munka-, hanem baráti kapcsolatba is kerüljenek egymással.
Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik munkájukkal segítettek bennünket és rendezvényeinket. Bízom
benne, hogy együtt még sok vidám, jó hangulatú rendezvény lebonyolítói leszünk.
Kérem, amennyiben egyetért tevékenységünkkel, és azt a falu lakosai számára is hasznosnak találja, támogassa
egyesületünket adója 1 %-ával.
Köszönettel:
Bakonyvári Andor elnök Adószámunk: 18929311-1-19
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December 23. Fakidőlést hárítottunk el. Az országútra
dőlt ki fa a 18-as és a 19-es kilométerszelvény között,
valamint még két fa a 19-es és a 20-as kilométerszelvény
között. Résztvevők: Regenye Zsolt, Bejczi János.
A Pápai Tűzoltóság az év során hat alkalommal
ellenőrzést tartott, amelyek során hiányosságot nem
találtak.

Bakonybél Önkormányzata gondos támogatóként áll
mögöttünk az elmúlt évben, az önzetlen támogatást
tisztelettel köszönjük Márkus Zoltán polgármester úrnak,
rajta keresztül Bakonybél Önkormányzat Képviselőtestületének.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól A falu rendezvényein részt vállaltunk. Így tevékenyen,
pályázat útján 719.622.-Ft-ot nyertünk. Kérelmünk bemutatóval jelen voltunk a Faünnepen.
legfontosabb része a tűzoltószertárunk elektromos
hálózatának fejlesztése volt 584.860.- Ft értékben. Ezen
kívül két egykezes Husqvarna motorfűrészt kértünk,
egyet kaptunk 134.762.-Ft értékben. Erre az egyre
gyakoribb fakidőlés, valamint a veszélyes fák kivágása
miatt van szükségünk. Pályázati kérelmünket támogatták
a Pápai Hivatásos Tűzoltóság vezetői, munkatársai.
Nagy segítségünkre volt a Pápai Hivatásos Tűzoltóság a
szakmai
munkánkban.
Iránymutatásukat,
tájékoztatásaikat, törődésüket, a munkánk sokrétű
segítését tisztelettel megköszönjük!
A kistraktorral fűkaszálást végzett Regenye Zsolt a község
parlagfüves területein, a parlagfű-mentesítési pályázaton
vállalt feladatainknak megfelelően. Magánterületen is
végzett munkát, ez 3x9.500.-Ft bevételt hozott az
egyesületnek.
Vonulások:
Február 11. Fakidőlést hárítottunk el. Az országútra dőlt
ki fa a 20-as és a 21-es kilométerszelvény között.
Résztvevők: Kecskés Gábor, Regenye Zsolt.
Március 11. Fakidőlést hárítottunk el. Az országútra dőlt
ki fa a 22-es és a 23-as kilométerszelvény között.
Résztvevők: Kecskés Gábor, Regenye Zsolt, Mészáros
Imre.
Március 30. Lakossági bejelentés történt. A Szent-kúton
túli területen, a Hamuház felé tűzfészket találtunk. A
tüzet eloltottuk. Résztvevők: Regenye Zsolt, Mészáros
Imre, Németh Péter.
Június 16. Lakossági bejelentés alapján vonultunk. 2
darab nagy szénabála égett a Szent-kút felé, a nagy
hídnál. A tüzet eloltottuk. Résztvevők: Regenye Zsolt,
Mészáros Imre, Németh Péter.
Július 27. Fakidőlést hárítottunk el. Az országútra dőlt ki
fa a 19-es kilométernél, az utat teljesen elzárta.
Résztvevők: Regenye Zsolt, Kecskés Gábor, Regenye
Richárd.
Augusztus 10. A Cseh Tamás emléknapon biztosítottuk a
helyszínt, a rendezvény végén a tábortüzet eloltottuk.
Résztvevők: Regenye Zsolt, Mészáros Imre, Németh
Péter.
November 6. Fakidőlést hárítottunk el. Az országútra dőlt
ki fa a 20-as és a 21-es kilométerszelvény között, az utat
teljesen elzárta. Résztvevő: Kecskés Gábor.

Versenyen nem vettünk részt. Sajnos, a tagságunk
életkora már nem igazán a versenyek eredményeivel
kecsegtet bennünket. Ez a tény is magában hordozza azt,
hogy fiatalokra lenne szükség a tagságba, de mintha az
önkéntes munka nem lenne igazán jelen a község
fiataljainak életében.
Önkéntes tűzoltóink közül négyen kiemelkedő
munkájukért,
példamutató
önkéntes
tűzoltó
tevékenységükért a Veszprém Megye Tűzvédelméért
kitüntetés díjazottjai lettek:
ezüst fokozatot Mészáros Imre, Oláh Balázs,
bronz fokozatot Holényi Krisztián, Waldhauser Donát
kapott.
Köszönöm önkéntes tűzoltóink mindegyikének az
önkéntes munkát, a pénzben ki nem fejezhető
hozzáállást, mindazt, amit a településünk védelméért
tesznek!
A 2020-as évre minél kevesebb tüzet, kevés fakidőlést,
semmi árvizet, eredményes munkát kívánok!
Köszönetet
mondok
Bakonybél
lakóinak
a
felelősségteljes viselkedésért, hiszen a lakosság érdeme,
hogy tűzeset a településünkön nagyon ritkán fordul elő!
Köszönetet mondok mindazoknak, akik egyesületünk
működését bármi módon segítették!
Kérem, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogassák az egyesületünket!
Sebestyén Gyuláné gazdasági vezető
Adószámunk: 18926552-1-19
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A BAKONYBÉLI TAMBURELLO SPORTEGYESÜLET 2019.-ÉVI VERSENYEI ÉS
RENDEZVÉNYEI

2019-ben a korábbi évekhez hasonlóan több belföldi versenyen vettünk részt. Első versenyünk
február 23-án a Farsangi Mix Kupa volt. A nevéből adódóan farsangi, ezért a jelmezes
felvonulás elmaradhatatlan része a rendezvénynek. A következő a Tamburello Szövetség által
rendezett Országos Bajnokság, amely április 13-14. között zajlott. Az itt első helyezést elért női és férfi csapatok
vehetnek részt a következő évi Európa Bajnokságon. Nyár közepén Bakonybél a tamburello központ, július 13-14.
között rendeztük meg a Bakony Kupát. Október 19-én zajlott a Magyar Kupa. A versenyeken a nevezési díjakat, a
versenyre való utazást és az esetleges szállás díjakat mindenki maga rendezi. A nevezési díj 3500 ft/fő, a helyszíneket
Mór és Tarján települések biztosítják. Az egyesület anyagi lehetőségeihez mérten át szokta vállalni a terhek egy
részét, ezzel is csökkentve a játékosok kiadásait. 2019. a Tamburello Indor Világbajnokság éve volt, december 06-08.
között került megrendezésre Olaszországban. A bakonybéli és a budapesti egyesületekből 3-3 játékos képviselte
hazánkat, ahol 5. helyezést érték el a játékosok. Egyesületünk minden évben aktívan részt vesz a bakonybéli
rendezvényeken (Falusi disznóvágás, Gyermek nap, Faünnep).
Ez úton szeretnénk megköszönni a Bakonybéli Önkormányzat támogatását, amivel elősegítették az egyesületünk
működését. Köszönjük!
Mészáros Antal
Adószámunk: 18222322-1-19
BESZÁMOLÓ A BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁRÓL
Közhasznú alapítványunk 1999-ben jött létre azzal a szándékkal, hogy a Szent Mauríciusz Monostort segítse a
műemlék épületegyüttes megőrzésében, a hozzá tartozó természetvédelmi terület (arborétum) védelmének,
megújításának, fenntartásának biztosításában, valamint a közösség hitéleti, istentiszteleti, kulturális közhasznú
szolgálatában. 2016-ban új kuratórium kezdte meg munkáját, amely célul tűzte ki, hogy az alapítvány nagyobb
hangsúly fektet majd a helyi közösségek támogatására, valamint a szociális és családsegítő munkára. Ennek
megfelelően az elmúlt években támogattuk a bakonybéli óvodát, a Szent Mauríciusz kórust, különös tekintettel a
kórus gyermek csoportjára, a Szent Klotild Karitász Csoportot, valamint a helyi plébánia gyermek programjait. Céljaink
a jövőben is változatlanok, ezért továbbra is bíztatjuk a bakonybéleiket, hogy ha közösségéptő, családsegítő
kezdeményezésükhöz támogatót keresnek, forduljanak alapítványunkhoz bizalommal!
Eddig támogatásaikat pedig hálásan köszönjük!
A Szent Mauríciusz Alapítvány elsősorban a felajánlott adó 1%-okból, valamint eseti pénzadományokból valósítja meg
céljait, ezért tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója első 1 %-ával támogassa alapítványunk munkáját!
Köszönjük!
Baky Anna kuratóriumi elnök
Adószámunk: 18929146-1-19

A ZÖLDPORTA EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA
A 2019-es megalakulásunk után nagy tervekkel vágtunk bele az idei évbe, sajnos ezeknek egy részét kénytelenek
vagyunk újratervezni, hiszen a járványveszély miatt kihirdetett kötelező távolságtartás lehetetlenné teszi a csoportos
eseményeket, mint pl. a szemétszedési akciók, a falusi rendezvényeken való megjelenés, stb.
A tél végén Marticsek Józseffel és Gazdag Zoltánnal együtt beszéltünk a polgármester úrral, elmondtuk, hogy
szeretnénk létrehozni egy zöldség- gyümölcs termesztésére alkalmas kertet a régi iskolakert területén, amelyet a
Zöldporta tagjaival és önkéntesekkel közösen szeretnénk művelni, a terményeket pedig a közösség hasznára
ajánlanánk fel különféle programok mentén. A javaslatot a képviselőtestület is támogatta. Eredeti terveink szerint
márciusban kezdtük volna a munkát a terület bekerítésével, szántással, zöldségmagok vetésével Gazdag Zoltán
kertészmérnök szakmai irányítása mellett. Mivel most együtt munkálkodni több okból nem tudunk, a munkák
megkezdését őszre halasztottuk, átütemeztük. Bízom benne, hogy az ősszel előkészített terület jövő tavasztól már sok
örömöt adó helyszíne lesz egy régi-új, közösségépítő tevékenységnek pl. a pedagógusokkal együttműködve az óvoda, az
iskola programjainak kiegészítésére, színesítésére, a hittantáborosok és a rászorulók javára.
Weboldalunk, a https://zoldporta.hu lassan, de épül, illetve tevékenykedésünket követni lehet a Zöldporta Facebook
oldalon is. Ezeken a felületeken igyekszünk hasznosítható információt nyújtani olyan témákban, mint a háztartási
szemét mennyiségének csökkentése, a környezetbarát takarítás, a komposztálás, stb.
A munkánkhoz kapcsolódó javaslatokat, ötleteket szívesen fogadjuk az info@zoldporta.hu e-mail címen.
Palotás Dóra
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Kedves Bakonybéliek!
A lakóhelyen tett séta, kimozdulás nem tiltott, sőt
javallott. Ezt tartalmasabbá lehet tenni ezeréves falunk
keresztjeinek felkeresésével. Írtam egy kis füzetet a 12
keresztről, ezekből 8 a faluban (legmesszebb a
kálvárián), 4 a falun kívül található. Az igazolófüzet ára
1.000 forint, ebben benne van a keresztek
felkereséséért járó 2 kitűző is. Folyamatosan kapható,
rendelhető, falun belül ki is viszem a kért címre. Tel.:
06-30-49-08-401, 06-88-461-750.
www.bakonyibakancsos.hu

UJ MENETREND bevezetését tervezi a VOLÁNBUSZ Zrt 2020. május 16-tól, amely többek között a Veszprém – Veszprémvarsány –
Győr, valamint a Zirc és térségi települések közötti autóbuszvonalakat érinti. A változásokról indulás előtt tájékozódjanak a
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek, vagy a www.menetrendek.hu weboldalakon.
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: 06-20-593-2629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. május 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

