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mindent rendben találtak, így pont került a projekt
végére.
Október 31-ig továbbra is igényelhető az óvoda- és
iskolalátogatási támogatás, ügyfélfogadási időben.
Az
önkormányzat
és
a
közös
hivatal
ügyfélfogadási rendje annyiban módosul a pandémia
idején, hogy a bejárati ajtó továbbra is zárva van, de
az ajtó baloldalán csengőt szereltünk fel, így
könnyebb lesz elérni az ügyintézőket. Továbbra is
javasoljuk az előzetes időpontegyeztetést, a kollégák
a földszinti tárgyalóban fogadják az ügyfeleket a
higiéniás előírások betartásával. Ez a helyzet
valószínűleg hónapokig fennmarad.
A Móric-napi búcsú előtti szombaton a Borostyán
nyugdíjas
klub
hagyományainak
megfelelően
megkoszorúzta a barokk-kori Bakonybél falu
megalapítójának,
Vidlics
Ferenc
apátnak
a
Millenniumi Parkban felállított emlékkövét. A
megemlékezést Vásárhelyi Anzelm osb. tartotta.
Vidlics Ferenc apátsága alatt, XIII. Incze római pápa
1723. augusztus 30-i levelében Szent Móricz és
vértanú társai ünnepére Bakonybélnek engedélyezte
a teljes búcsú megrendezési jogát.

A hagyományos Idősek Napja rendezvényünket
idén októberben a vírushelyzet miatt nem tartjuk
meg a faluházban. A 65 év feletti lakosainkat
desszerttel, itallal fogjuk köszönteni, amit a hónap
közepén házhoz szállítunk, ezzel is kívánva nekik
aktív, egészségben töltött éveket.

A Szent Gellért tér átalakítási munkálatai
elkezdődtek. Kis változtatásokkal a 2017. október 25én megtartott lakossági fórumon bemutatott tervek
valósulnak meg. Szeptember 4-én megtörtént a
munkaterület átadása, 21-én megkezdődtek a
tényleges munkálatok. A várható befejezés 2020.
december 31. A kivitelezési munkálatok miatti
esetleges kellemetlenségért kérjük a lakosság
Ígéretünknek megfelelően október 14-15-én türelmét.
megszervezzük a pótlomtalanítást a bakonybéli
Szeptember 5-én a Szentendrei Skanzenben a
lakosok számára. Az iskola udvarán helyezzük el a
Hagyományaink
vendégségben című rendezvény
konténereket, ahova a lakosoknak le kell hozni a
keretében
köszöntötték
a jubiláló tájházakat, így a
fölöslegessé vált, korábban el nem szállított lakossági
Bakonybéli
Tájházat
is.
Kézműves bemutatókkal és
hulladékot. Csak indokolt esetben – hozzátartozóval
foglalkozásokkal,
értéktáras
kiállítással képviseltük
és gépkocsival nem rendelkezők számára – az
településünket.
Fontosnak
tartottuk
a részvételt,
önkormányzat
platós autójával segítünk a
hiszen
a
legrégebbi
intézmények
egyike
az idén 50
szállításban, előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Nem fogadunk nagy gépjármű – teherautó, traktor, éves fennállását ünneplő, az önkormányzat által
fenntartott létesítmény. Köszönjük a kézművesek és
kombájn, stb. – gumikat!
Aki a szállításban segítséget kér, egyeztessen a 30- a programelőkészítők munkáját.
449-5262-es telefonszámon Gfellner Mátéval, vagy a
Ezen a nyáron a Tájház megnövekedett
30-477-2021-en Regenye Zsolttal.
vendégforgalmát
diákmunkások
segítették.
Köszönjük
Mészner
Sárának,
Maxim
Anitának
a
A Magyar Faluprogramra beadott pályázataink
tárlatvezetésben,
Bogdán
Nikolettnek,
Belső
Ivettnek
közül a tartalék listáról a támogatottak közé került az
orvosi rendelő felújítására beadott pályázatunk. a látogatók tájékoztatásában végzett színvonalas
Ennek keretében az orvosi és a védőnői rendelők és munkáját.
várók belső festése, energiatakarékos világítás,
Szeptember 24-én került sor a bakonybéli egyház
hangszigetelt beltéri ajtók, új szaniterek és millenniumi felújítási projektjében utolsónak
csaptelepek
felszerelése
történik,
valamint megvalósuló közösségi házának átadására. A
napelemes energiaellátás valósulhat meg. A település nevében gratulálunk a Szent Mauríciusz
komfortosabb
munkavégzés
és
betegellátás Monostor közösségének a teljes millenniumi
érdekében klímaberendezéseket szerelünk fel a beruházás megvalósításához, amellyel a falu
rendelőkben és a várókban.
vonzerejének, idegenforgalmi értékének növeléséhez
A TOP. 1.2.1. millenniumi pályázatunk szakmai és is hozzájárultak.
Márkus Zoltán polgármester
pénzügyi ellenőrzése szeptemberben megtörtént,
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Az idei ősz első hónapjában kellemesen meleg, és
nagyrészt csapadékmentes időjárásban volt részünk.
Jelentősebb mennyiségű csapadékot csak a hónap
végén térségünkbe érkező hidegfront hozott magával.
A hónap elején több egymást követő napon is
érkezett hozzánk bejelentés kóbor szürke marhákkal
kapcsolatban. Az egykori tsz területéről ismételten 810 szürke marha szabadult ki, több egymást követő
napon. Mint később megtudtuk, az állatok
felügyeletével megbízott személy távolmaradása
idejére helyettesítést vállaló személy nem volt
tisztában a területet körülvevő kerítés helyenkénti rossz állapotával, ezért tudtak kiszabadulni az állatok.
Időközben visszatért a feladatot eredetileg ellátó személy, így a probléma is megoldódott.
Szeptember közepén egy kis testű, keverék szuka kutyát találtunk a Szent-kútnál. A szemmel láthatóan
megviselt kutya nehezen engedett közel magához bárkit is, hosszas „barátkozás” után azonban sikerült
befogni. Fényképét és leírását közzé tettük a közösségi oldalakon, azonban mivel senki sem jelentkezett érte,
valamint chip-sem volt benne, így átadtuk őt a veszprémi székhelyű Ultimátum Állatvédelmi Alapítványnak.
Az ő közreműködésükben megkapta a kötelező oltásokat, valamint ivartalanították is. Munkájukat ezúton is
szeretnénk megköszönni!
Ebben a hónapban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársaival közösen felmértük a Bakonybél község
területét érintő 8301 számú út menti elszáradt, veszélyessé vált fákat. A bejárás alkalmával több, mint 15 fát
jelöltünk meg, amelyek állapota a közúti közlekedésre a közeljövőben veszélyes lehet, kül- és belterületen
egyaránt. A megjelölt fák jelentős része kőris, illetve akác. Ezek kivágását előreláthatóan októberben végzik,
ez idő alatt az útszakasz különböző pontjain rövid ideig tartó, ideiglenes útzárra kell számítani.
Az előző számban említett Gyár utcai illegális hulladék lerakat elszállítása megkezdődött, de még továbbra
is folyamatban van.
Gfellner Máté mezőőr

Megkezdődött a 2020/21-es tanév a bakonybéli Szent
Gellért Tagiskolában. Most is három osztályt tudtunk indítani,
mint az előző tanévben. 25 tanulónk van, a második és
harmadik önálló, az első és a negyedik osztály összevont
tanulócsoportként működik.
Szeptember 10-én iskolánkban jártak a DJP Hálózat Utazó
Élményközpont munkatársai, akik a 3 D-s nyomtatással
ismertették meg tanulóinkat. A gyerekek irányíthattak drónt,
építhettek legoból tárgyakat, használhatták a VR eszközt,
amely virtuális valóság élményben részesítette a kipróbálóját.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat, köszönjük a
bakonybéli önkormányzatunknak, hogy részt vehettünk ezen
a rendezvényen.
Szeptember 18-án, pénteken M. Kácsor Zoltán meseíró
tartott rendhagyó irodalom órát tanulóinknak a könyvtárban.
Utazás Dínómdánomba című könyvével ismertette meg a gyerekeket. Az író nagyon élményszerűen – a könyv
kinagyított borítólapjával - mutatta be a szereplőket, a mesebeli térkép segítségével pedig a helyszíneket.
Humorával, érdekes történeteivel ébresztett kedvet az olvasáshoz és dedikálta könyveit. Köszönjük Palotás
Dóra könyvtárosnak, hogy meghívott bennünket erre az alkalomra.
Szeptember 22-én papírgyűjtést szerveztünk az iskolában. A gyerekek most nem járhatták a falut. Köszönjük
a szülőknek és a falu lakóinak a felajánlásokat, és az ideszállításban nyújtott segítséget.
Szeptember 25-én, pénteken Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgásos tevékenység
témanap alkalmából kirándulni indultunk a gyerekekkel a falu határába, de sajnos az eső miatt hamar vissza
kellett fordulnunk. Mozgásos feladatokkal, játékokkal folytattuk a napot és megemlékeztünk iskolánk
névadójáról, Szent Gellértről is.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

2.

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM

2020. 10. szám

Megalapításuk kerek évfordulóját ünneplő tájházak
képviselői kaptak meghívást a szentendrei Skanzenbe
szeptember 5-re a Magyarországi Tájházak Központi
Igazgatóságától és a Muharay Elemér Népművészeti
Szövetségtől.
A nagysikerű Hagyományok Vendégségben című
rendezvénysorozat keretében rendezett ünnepségen

ebben az évben tizenhárom, 60-10 éve megalapított
tájház és helytörténeti gyűjtemény vehette át az
emléklapot, közöttük az idén 50 éves Bakonybéli
Tájház is. Alkalom volt ez arra is, hogy településünket
és tájházunkat a benne folyó hagyományőrző
munkával együtt mutassuk be a néphagyományokat
tisztelő közönségnek. A Felföldi tájegység Perkupai
Házának udvarán kaptunk helyet, sátrainkat a helyi
kézműves munkákból és a tájházat bemutató
fotókiállítással rendeztük be. Troják Zsuzsanna
bőrműves, Kropf Milán fafaragó mesterségbemutatót,
Bognár Andrea és Szökrényes Lászlóné pedig
kézműves foglalkozást tartott egész nap. Több mint
félszáz Bakonybél feliratú alapra ragasztott gyöngyfa
és rongybaba készült. A rendezvény fő témája a
nemzetiségi viselet volt, ezért olykor tarka közönség
vette körül asztalainkat. Kihasználtuk az alkalmat a
tapasztalatcserére, alaposan körül néztünk a
tájegységek házaiban és az udvaraikban zajló
programokon, élvezve a néptáncosok és az énekesek műsorait.
A program végén az ünneplő települések
polgármesterei hagyományos ceremónia keretében
közösen ültettek el egy őshonos, nemessóvári
almafát.
Köszönjük a közreműködők egész napos helytállását,
Gfellner Máténak az előkészítésben és a
lebonyolításban nyújtott segítségét.
A
rendezvényen
való
részvételt
Bakonybél
Önkormányzata, valamint a TOP-5.3.1 pályázat
Generációk közötti tudásátadás program támogatása
tette lehetővé.
Felföldi Andrea
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„Történt pedig, hogy mikor Gellért látta: Szent Imre gyarapszik az erényben, (…) a nép zaja elől menekülve egy
magányos helyre vonult vissza, melyet a nép nevén Bélnek hívnak. Itt hét álló esztendeig böjtnek, imádságnak,
virrasztásnak szentelte magát, ki nem mozdult innen; egy kunyhót épített magának, ebben fogalmazta műveit,
amelyeket saját kezűleg le is írt. Egy napon azután, míg írogatott, és a túlságos elmélkedéstől éppen szunyókálni
kezdett, egy szarvastehén jött oda borjával, és mind a kettő melléje telepedett a földre. Egyszer csak a szarvasbika
egy farkas elől menekülve nagy robajjal rájuk rontott, mire a szarvastehén megfutamodva borját ott hagyta a
Kiválasztott mellett; ez el akarván bújni, a tintát, mellyel írt, a földre döntötte. A szarvasborjú azután követte őt
hazatértében, s a püspök kenyerén élve, többé nem is tágított mellőle.
Egy másik alkalommal pedig Szent Gellért, mikor batyuját vitte, bejárata előtt egy ott heverő farkast talált. Mikor
észrevette, hogy meg van sebesítve, ajtót nyitott neki, és a farkas bement vele. Mikor aztán batyuját letette, a farkas
leterült elébe a földre s addig föl sem kelt, míg meg nem gyógyult. Ettől fogva a szarvasborjú is, a farkas is ott
maradtak, és kijártak a kapun a legelőkre, és legelésztek, és nem bántották egymást.” (Szent Gellért nagy

legendájából)

Szeptember 13. Új nevet kapott a Közösségi Ház
A Közösségi Ház névválasztása a szentmisét követően a templomban történt. A bakonybéli egyházközség
tagjai – a 12. életévüket betöltött személyek választhattak - öt javasolt név közül a Közösségi Ház
védőszentjének Boldog Gizellát választották. A Ház új neve: Boldog Gizella Közösségi Ház.

Szeptember 24. Szent Gellért ünnepe, a Boldog Gizella Közösségi Ház megáldása és az
átadási ünnepség
Cirill főapát úr mutatott be hálaadó szentmisét a Szent Mauríciusz templomban, az egyházközség tagjai
együtt ünnepeltek a monostor közösségével és a területi főapátság lelkipásztoraival. A főapát Szent Gellért
életéből emelt ki egy mozzanatot: Gellért életének bakonybéli szakasza visszatekintés volt az első
szerzetesek, az egyiptomi remeték életére. Ők figyelmük középpontjába a megszentelődés belső
küzdelmes, imádságos útját állították. Ma azt kell meglátnunk példájukban, hogy mindent Krisztusért tettek.
Érte vállalták a magányt, az imádságot, az elvonulást, a nélkülözést. És ebben a létállapotban élesebbé
vált a hallásuk, látásuk, a lélek világának mélységéig hatolt. A magányban, a sátán kísértései mellett
megtapasztalták, hogy angyalok szolgálnak nekik, ahogy Jézusnak is tették. Mi is Isten arcát keressük,
bátran kell használnunk azokat az utakat a minket körülvevő kultúrából, amelyek abban segítenek, hogy
tisztábban halljuk a Lélek hangját, s váljunk mi, mai utódok Isten dolgaiban otthonosabbá. Harcoljuk meg a
hit jó harcát, és jussunk el egy olyan tisztánlátásra, ami mások számára is iránymutató lehet.
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A szentmise után került sor a Boldog Gizella Közösségi Ház megáldására. Ábel atya felidézte a három
éven át tartó küzdelmes építkezés időszakát. A sikeres befejezésért hálát adott a Szentháromságnak, és
megköszönte az egyházközség önkénteseinek és a monostor számos vendégének azt a több ezer
munkaórát, ami nélkül a Ház nem épülhetett volna fel. Segítségükkel bontották le az egykori kaszinó
épületet, és tették a ház fölötti elhanyagolt építési területet rendezett, barátságos kertté, a házat pedig
otthonossá. Ábel atya e szavakkal fejezte be beszédét: „Befejeződött a kövekből való építkezés, mostantól
a közösség építése áll előttünk. Adja Isten, hogy a ház megteljen élettel, és tanúja lehessen a bakonybéli
egyházközség megújulásának. Ehhez kérjük Isten segítségét és az itt élők készségét! Úgy legyen. Ámen.”
Az ünnepséget követően az egyházközség tagjait és a vendégeket agapéra hívták az újonnan megáldott
Házba.

Izsák perjel atya elmondta, hogy a hittanórák, a kóruspróba, az egyházközség rendszeres és alkalmi
összejöveteleinek, és a nyári hittantáborok helyszíne lesz a ház. „Tudjuk, hogy az új épület új
lehetőségeket is hoz, ezért felmértük, mire van igény az egyházközségben. Ennek alapján tervezünk
társasjátékkört, filmklubot és felnőtt bibliacsoportot. A karitász is helyiséget kapott, itt fogják megrendezni a
rendszeres ruhavásárokat.” Majd arról beszélt, hogy az épület tetőterét is beépítették, matracos
zarándokszállásként fog működni. „Felpezsdült a zarándokélet, mind a Camino Benedictus – Tihany és
Lébény között –, mind a Mária Út áthalad Bakonybélen. Idén nyáron közel ötszáz gyalogos zarándokot
fogadtunk. A tapasztalat azt mutatja, a monostor vendégháza több hétre előre megtelik, így nagy szükség
volt egy másik lehetőségre, hogy szállást tudjunk biztosítani a zarándokoknak.”

Szeptember 26. Vidlics apát úr emléktáblájának koszorúzása
Szombaton 15.00-kor került sor Vidlics Ferenc (1673-1730) bakonybéli apát, Bakonybél település barokk
kori alapítója emléktáblájának megkoszorúzása. A megemlékezésen Anzelm testvér a 36 évesen
kinevezett Vidlics Ferenc apát kapcsolatait elemezte: Lendvay Placid pannonhalmi főapát és Göncz
Celesztin bakonybéli apát személyisége, szerzetesi eszménye meghatározó volt Vidlics elöljárói
szolgálatában. Vidlics a 18. század elején szlovák ajkú telepeseket hívott a bakonybéli völgybe: a
családnevek, a határnevek és ez az emléktábla őrzik emléküket.

Október 9. Szent Günter ünnepe
7.00 Jákob testvér egyszerű fogadalomtétele
17.00 ünnepi szentmise
Október 20. Templomunk felszentelésének ünnepe
17.00 ünnepi szentmise
Október 26-28. Vivárium, teológia napok a Monostorban
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Szeptemberben
újra
szabadtéri
programot
szerveztünk, ezúttal a focipályára hívtuk a
klubtagságot. Szalonnasütéssel kezdtük a délutánt,
amelyért köszönet Nyúl Péternek és Németh Józsefnek, akik a
tűzgyújtásban segítettek. Jocó a zenei szórakoztatásunkról is
gondoskodott. Kellemes időben jó volt a szabadban beszélgetni,
eszegetni. Találkozónkra kilátogatott polgármesterünk, Márkus
Zoltán is. Ekkor köszöntöttük augusztusi névnapos Ilonáinkat is,
akik finom süteménnyel kedveskedtek.
Szeptember
26-án,
búcsú
előtti
szombaton
hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk a falualapító Vidlics
Ferenc apát emléktábláját a Millenniumi Parkban. A hideg idő
miatt a szokottnál kevesebben voltunk, de élvezettel hallgattuk
Anzelm testvér megemlékezését Vidlics Ferencről, aki 1723-ban
a búcsútartás jogát is kijárta XIII. Ince pápánál. Anzelm testvér
részletesen beszélt Vidlics neveltetéséről, a haladó szemléletről,
amelyben a Szent Márton-hegyi (pannonhalmi) főapátságban
Lendvay Placid főapátsága idején része lehetett, s ahol 21 éves
korában szerzetesi fogadalmat tett. 1709-ben nevezték ki bakonybéli apáttá, ahol folytatta a Göncz
Celesztin által megkezdett újjáépítést és a monostori gazdaság megújítását. Ebben az 1713-ban, majd
1718-ban letelepített felvidéki – tót – családok voltak segítségére, akik a Borostyán-kúthoz kivezető utca
mentén jutottak házhelyhez.
Szó esett a gazdasági újításokról – téglaégető-,
mészégető
kemencék
építése,
deszkaés
zsindelymetsző
telep,
malom
felállítása,
a
faszerszámok készítése –, amelyek már szolid
megélhetést biztosítottak a családoknak. 1723-ban
elkészült az új templom (a ma álló helyén), elkezdte
vezetni az anyakönyvet, 1725-ben elindította az elemi
népiskolai oktatást. 21 évi tartó apáti tevékenysége
alapján méltán tekinthetjük őt az újkori Bakonybél
megalapítójának. 1730-ban, 57 éves korában halt
meg, hamvai a bakonybéli „régi” temetőben
nyugodnak, amely helyének pontos meghatározása
még forráskutatást igényel. Köszönjük Anzelm
testvérnek a gondolatébresztő és sok ötletet adó
előadását.
Örülünk, hogy négy éve elindítottuk ezt a búcsú előtti
hagyományt és őrzői lehetünk településünk múltjának.
Októberben, ha a karanténhelyzet megengedi, 15-én, csütörtökön délután 15 órai kezdettel Ábel atya
meghívására meglátogatjuk a szeptember 24-én átadott Boldog Gizella Közösségi Házat.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a korábbi évben kiadott éves
úthasználati engedély csak az adott évre vonatkozik.
A Bakonybéli Erdészet maximum 10 napos engedély kiállítására jogosult.
Az úthasználati engedélyt kizárólag hétköznapokra, a Bakonybéli
Erdészet pénztárában lehet igényelni nyitvatartási időben.
Egyedi igény (pl. hétvégi igénybevétel, csoportos – buszos kirándulás)
igazgatói engedéllyel lehetséges. Kérjük, igényüket a
bakonybel@bakonyerdo.hu email címre szíveskedjenek megküldeni.
10 napnál hosszabb idejű engedélyek kiállítására (maximum 1 év) az
erdőgazdaság központjában, vezérigazgatói engedéllyel lehetséges.
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Az iskola régi épületében szeretnénk kialakítani egy tárolóhelyiséget, ahol havonta egy alkalommal,
terveink szerint minden hónap második szerdáján, 13-16 óra között tartunk vásárt, illetve fogadjuk az
adományokat.
Jó minőségű, tiszta ruhaneműt, háztartási eszközöket – főzőedényeket, tányérokat -, fölöslegessé vált
elektromos készülékeket, lecserélt laptopokat, tableteket, tévét, porszívót stb. fogadunk adományként, és
ugyanott ezeket adomány ellenében el is lehet vinni. Kialakítunk egy hirdető falat is, ahol nagyobb
berendezési tárgyakat, bútorokat lehet elvitelre ajánlani.
A ruhákkal és tárgyakkal, valamint a befolyt pénzzel a rászorulókat, főként időseket, kisgyermekeseket,
fiatal házasokat szeretnénk segíteni.
Sokan nem tudnak mit kezdeni a hagyatékkal, jó minőségű tárgyak kerülnek kukába, pedig másnak
szüksége lehet rá. Számítunk a szociális gondozók, betegápolók jelzéseire, hogy kinek mivel lehetne
könnyíteni az életén. Szívesen látunk segítőket is, akik a hely kialakításában, a szervezésben és a nyitva
tartás idején a rendszerezésben, a kiszolgálásban részt tudnak venni. Szeretnénk együttműködni az
egyházi karitásszal és a zirci vöröskeresztes csoporttal is.
A gyűjtést már októberben megkezdjük, a nyitás talán novemberben lesz reális. A pontos időpontot
plakátokon, a Bakonybél facebook oldalon és a Hírmondóban fogjuk meghirdetni. Érdeklődni, jelentkezni
Szökrényes Lászlónénál a 30-742-2591, vagy a Haik Zoltánnénál a 30-318-6985 telefonon lehet.
Szökrényes Lászlóné

Kettős aranylakodalmat ünnepelt a Krisztus
Szeretete Egyház bakonybéli gyülekezete
szeptember 19-én szombaton.
Bertalan István és felesége, valamint a
bakonybéli születésű Reiger Antal és felesége
ünnepi istentiszteleten erősítették meg 50
éve tett házassági esküjüket.
Ezt követően a gyülekezet bensőséges
vacsorán vett részt.
Isten áldását kérjük, és jó egészséget
kívánunk az életükre.

Bakonybél Önkormányzata 2020. OKTÓBER 1415-én saját költségén megszervezi a lomtalanításkor
el nem szállított lakossági hulladék összegyűjtését.
Kérjük a lakosságot, az iskola udvarán elhelyezett
konténerekbe hozza és helyezze el a lomokat.
Nem fogadunk nagy gépjármű (teherautó, traktor,
kombájn, stb.) gumikat.
A hozzátartozóval és gépkocsival nem rendelkezők
a 30-449-5262-es telefonszámon Gfellner Mátéval,
vagy
a
30-477-2021-en
Regenye
Zsolttal
egyeztessenek időpontot.
A szolgáltatás csak a bakonybéli lakosok számára
biztosított!

Október 13-án, kedden 7.30-tól 14 óráig
kerül sor a bakonybéli egyházközség
karitász csoportja által szervezett,
szokásos őszi jótékonysági ruhavásárra a
Boldog Gizella Közösségi Ház tetőtéri
termében.
(Bakonybél, Szent Gellért tér 3.)
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2020. október 4. vasárnap 10.00
Találkozó: Porva, Penics büfé (Porva, Fő u.
18.) Útvonal :Porva - Szépalma - Műhelyárok - Ménesjárás - Hódos-ér – Porva.Táv:
11 km, szintemelkedés 200 m. Várható
visszaérkezés Porvára 15 óra körül. Busz Zirc, Rákóczi térről:
9.40-kor, Részvételi díj: 800 Ft

2020. október 23. péntek 10.00
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztintanya – üzemi út – Szent-kút
Táv 14,4 km, menetidő 5 óra. Találkozó: Pikoló Vendéglő
Bakonybél, Kossuth u. 1. Részvételi díj: 700 Ft.
Információ:
Mészner
Viktor
06-30-490-8401
meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu

Október 10-én Bakonyi Barangolás 10,20,30,40 és 70 km-es
távokkal. Részletek: https://tturak.hu/hikeOccasion/2792/details

(Fő utca 15.)
Nyitva minden nap 9-16 óra között,

Egy módos bakonybéli gazda
háza

A bakonyi faeszközkészítés

A bakonyi indián játék

50 éves a Bakonybéli Tájház

(Szent Gellért tér 9
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás keddtől vasárnapig
10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00; Utolsó
jegyváltási lehetőség: 17:00.
Pénztárzárás: 17:30.

(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Éjszakai távcsöves bemutatóink
igény és időjárás függvényében, előzetes
bejelentkezés alapján működnek. info@csillagda.net,
www.csillagda.net +36 20-271-2519; (88) 461-245.

bakonybéli gyülekezetének alkalmai októberben a
Közösségi Házban:
3-án, szombaton 15:00 és 18-án, vasárnap 15:00.

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: 70-4006060
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: 8-18 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-18 óra
Csütörtök: 8-16 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: +36-20-593-2629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. október 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!
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Egy pénzesgyőri szülő kéretlen írása a
szülőtársaihoz
Augusztus végén Szautner Janitól tudtam meg,
hogy nem lesz idén iskolabusz járat Bakonybélbe.
Mert egyedül az én fiam maradt, aki Bakonybélbe
jár, minden más kisiskolást Zircre írattak a
szülők. És egy gyereknek nem indul busz.
Nem, nem az volt a meglepetés, hogy az utolsó
pillanatban tudtam meg. Azon lepődtem meg,
hogy azok az alsósok, akik járhatnának egy kis
létszámú, nemhogy nem túlzsúfolt, de egyenesen
kényelmesen terhelt, falusi iskolába. Élhetnének
még néhány évig kevésbé feszült, és zaklatott
gyerekkort, na ezek a gyerekek abba a zirci iskolába
járnak, amelyikről olyan információkat hallottam,
hogy én a saját fiamnak inkább másik alternatívát
keresek És nem azért, mert az iskola rossz, hanem
azért, mert a rendszer rossz.
Többen ismeritek már a faluban a
történetünket, és Boti történetét. Mi megjártuk a
poklot egy másik sulival, ami hasonlóan zsúfolt
volt, mint a zirci, csak nagyon messze innen. 27
gyerek egy osztályban, sok száz gyerek az
iskolában. Boti abban a (ma már egyre kevésbé)
különleges helyzetben volt, hogy az otthoni
környezetében nem kapott elég figyelmet,
törődést, foglalkozást, elfogadást, és szeretetet. A
suliban csak rosszabb volt a helyzet, a sok gyerek
miatt a tanárok nemhogy a szükséges figyelmet
nem tudták megadni a gyerekeknek, de már a
rendet sem tudták fenntartani. Mindennaposak
voltak az atrocitások a gyerekek közt, nemcsak
feszültségek, és nézeteltérések, de verekedések is,
és a bandákba verődött erősebbek uralkodtak a
gyengébbeken. Már az alsósok közt is. Egy-egy
osztálynak gyakorlatilag legalább a fele számított
már sajátos nevelési igényűnek, köztük Boti is. Az
érzékenyebb gyerekekre (pláne, ha otthon sem
tudtak
nekik
segíteni
az
„élmények”
feldolgozásában) eszméletlenül rossz hatással volt
ez a környezet. Már az alsósok közt is voltak
dohányosok (!), és az általános iskola tanárai arról
is tudtak, hogy többen árulnak füves cigit (!) a
gyerekek közt. Ebben a környezetben Botinak is
nagyon súlyos pszichés tünetei alakultak ki,
amiben természetesen nagy fajsúllyal szerepet
kapott vélhetően az akkori családi környezete is.
Végül a gyámhatóság segítségével hozzánk került,
több mint egy éve.

2020. 10. szám

A bakonybéli suliba írattuk, mert az összes vele
foglalkozó szakember egyhangúan azt vallotta,
hogy minden gyermeknek ilyen környezetre
volna szüksége, de az ilyen sérülteknek, mint
Boti, talán ez az egyetlen esélyük, hogy helyre
jöjjenek. Úgyhogy ide írattuk, Anikó néniékhez. A
negyedikesekkel együtt 12-en voltak egy
osztályteremben, egy csendes, nyugodt falusi
iskolában, gyakorlatilag majdnem az erdő szélén.
Kedves, megértő tanárok, maximális odafigyelés,
kifejezetten jó összedolgozás, velünk, szülőkkel. És
megtörtént a csoda. Az a sérült, elképesztő
tüneteket produkáló gyerek, aki másodikban
félévkor még két tantárgyból bukott, és annyira
tele volt kudarcélményekkel a sikertelenségei és a
mindennapos atrocitások miatt, hogy évek óta már
meg akart halni (!), na ez a gyermek kinyílt, és egy
beszédes, jókedvű, életvidám gyermekké vált.
Egyetlen tanév alatt. Már félévkor mindössze egy
hármasa volt, a többi négyes, ötös. Eszméletlenül
sokat dolgoztunk ezért Anikóékkal, és a zirci
családsegítő szakembereivel, de ha nincs a
bakonybéli suli, akkor ez nem sikerült volna.
Bárcsak lehetne ez a suli nyolcadikig! Bármit
megadnék érte, mert ma már nem csak hiszem, de
tudom, hogy itt sokkal erősebb lelkű
kamasszá tudna fejlődni Boti, mint bárhol
máshol.
Nagyon nem kell elmagyarázni szerintem
senkinek a matekot ebben. Ha egy tanárra 8 gyerek
jut, akkor egy gyerekre pont 4-szer annyi
odafigyelés és törődés jut, mint akkor, amikor egy
tanár 32 gyerekkel foglalkozik. Háromszor annyi,
mint amikor egy tanár 24 gyerekkel foglalkozik
egyszerre. Márpedig a piciknek sokkal inkább van
szükségük figyelemre és törődésre, mint a
nagyoknak.
Lényegében ezért volt rám mellbevágó hatással
az, hogy a többi pénzesgyőri szülő inkább Zircre
hordja a gyerekét suliba. A zirci suli még
tudtommal nincs olyan súlyos helyzetben, mint
Boti
korábbi
iskolája,
de
a
mostani
gyermekpszichológusunkkal szoktunk beszélgetni
arról, hogy itt is mennyi már a probléma, és
mennyire nem jó ez a helyzet a gyerekeknek.
Nagyon sajnálom őket. Tényleg. Valószínűleg az
átlagnál jobban felfogom ennek a jelentőségét,
mert mi tényleg nagyon mély poklot jártunk meg
emiatt a „jelenség” miatt.
De itt ez a kis csoda Bakonybélben, amit mi életünk
szerencséjének tartunk, és azt halljuk, hogy a
falunk szülőtársai inkább a rosszabbat választják.
Ráadásul azt is megtudtuk, hogy szinte kampány
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folyt azért, hogy a szülők inkább Zircre írassák a
gyerekeiket. Miért?!
Fájdalmasan kiáltott bennünk a kérdés,
úgyhogy elkezdtünk utánajárni a dolognak.
Többekkel beszéltünk az elmúlt hetekben, még a
polgármesterünket is felhívtam. Alapvetően két
tipikus választ kaptunk. Az egyik szerint sokkal
praktikusabb (!) a szülőknek Zircre hordani a
gyereket, úgyis ott, vagy arrafelé dolgoznak. A
másik szerint pedig a szülők egy része abban a
hitben van, hogy a bakonybéli iskola „gyengébb”,
és az innen kikerülő diákok teljesítménye
visszaesik a zirci suliban. Más választ nem
kaptunk, úgyhogy röviden szeretnék erre a kettőre
reagálni. A másodikkal kezdem, mert az könnyű,
arra vannak adatok, gyakorlatilag egyetlen
telefonhívással
le
tudtam
ellenőrizni
a
valóságtartalmát.
Az van, hogy a bakonybéli iskolából Zircen
tovább tanuló diákoknak igenis monitorozva van
az eredményessége az új suliban. És bármilyen
meglepő, átlagban pont ugyanúgy tanulnak, ahogy
Bakonybélben tanultak. Aki jobb tanuló volt
Bakonybélben, az jobb tanuló szokott lenni Zircen
is, többen még a német tagozaton is megállják a
helyüket. Aki gyengébb volt, az gyengébben is
folytatja. Két dolgot kiemeltek a szakemberek,
akikkel beszéltem. Az egyik az, hogy november
környékére el szoktak fáradni a gyerekek, ez látszik
az eredményeiken. De ez független az iskolától. A
másik pedig az, hogy természetesen ezek csak
statisztikai átlagok, nem lehet egyenlőséget tenni a
gyermekek egyedi sorsával. Azok a gyermekek,
akik kevesebb támogatást kapnak otthon, azokat
az iskolaváltás is jobban meg szokta viselni. A
környezetváltozás, a közösség-változás, és rájuk
fokozottabban hatnak a zsúfoltságból eredő
negatív hatások is.
Igenis van, akinél a tanulmányi eredmények
romlása tapasztalható. De az átlag egyáltalán nem
mutatja, hogy a bakonybéli gyerekek bármiben is
el lennének maradva. Úgyhogy át is térhetünk a
másik indokra, hogy miért viszik a szülők inkább
Zircre a gyerekeket: mert kényelmesebb.
Na ezzel a válasszal egyszerűen nem tudok mit
kezdeni. Épp azon matekozunk, hogy a negyedik
után hová hordjuk Botit a következő, lehetőleg
kisebb létszámú iskolába a környéken. Fel sem
merült kérdésként az, hogy ez nekünk mennyivel
lesz „kényelmetlenebb”.
Hiszen a gyermekünkről van szó, itt sosem
állhat egy mérlegen a kényelem és a
gyermek érdeke. Ha így állnék a saját gyerekem
fejlődéséhez, akkor én szégyelleném saját
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magamat. Mert ha így gondolkodnék, akkor a
mérleg egyik serpenyőjében állna a bakonybéli
általános iskola, egy olyan kincs, amiből ebben az
országban talán már kevesebb, mint 20 darab van,
és ami miatt annyi szülőtársunk irigykedik ránk
szerte az országból. A másik serpenyőben pedig az
volna, hogy ez nekünk kényelmetlen. Úgyhogy
inkább hagyjuk, járjon a gyerek Zircre! Talán
meglepődtök, de volt, aki egyenesen ezt javasolta,
amikor megtudtuk, hogy nincs már Botinak idén
iskolabusz járata. Hiszen nekünk kellett
megoldanunk
busszal,
meg
munkaidőátszervezéssel
a
bakonybéli
trükköt.
Kényelmetlen? Igen. Járjon a gyerek inkább
Zircre, egy hasonló suliba, mint amiből
kimentettük? Szó sem lehet róla! Ha gyalog kellene
minden nap eljutnunk a szurdokon keresztül a
suliba, akkor is vállalnám! És nagyon, nagyon, el
sem tudjátok képzelni, hogy mennyire sajnálom,
hogy csak alsó tagozat van Bakonybélben!
Nos, ezt jól kiírtam magamból, ugye? Nektek,
szülőtársaimnak, akik Zircre hordjátok a
kisdiákokat, nektek azt tudnám javasolni, hogy
figyeljétek a gyerekeiteket, ahogy halad a tanév
(már ha nem lesz otthontanulás pár héten belül).
Figyeljétek a bennük növekvő feszültséget, a
frusztrációkat,
az
apró
traumákat,
a
sikertelenségeket. De nem mondom, mert hiába is
figyelnétek, nem fogjátok látni a különbséget. Mert
csak ezt az egy utat látjátok, csak ezt az egy
fejlődést, és nem lesz mivel össze-hasonlítanotok.
Úgyhogy inkább egyenesen azt mondom, hogy
szedjétek össze magatokat szülőként, vegyétek a
fáradtságot, és ha nekem nem hisztek, járjatok
utána, hogy mi jobb a gyerekeiteknek. Egy csendes,
vidéki, szakmailag igenis megfelelő iskola, vagy
egy zajos, zsúfolt, városi suli? És ha megvan a
bizonyosságotok már, akkor vigyétek inkább a
gyereket Bakonybélbe! Ja, hogy ehhez ki kell íratni
a mostani suliból, és ez kellemetlen, vagy ciki? Kit
érdekel?! A gyereketekről van szó! És nem
mellesleg talán a bakonybéli iskola is visszább
táncol kicsit a megszűnés széléről, így talán nem
áldozunk fel még egy régi értéket a tudatlanságunk
vagy a kényelmünk oltárán.
Természetesen ez az én magánvéleményem. Lehet
haragudni, morgolódni, dühösnek is lenni miatta.
És lehet elgondolkodni is. És bárki megkereshet a
véleményem miatt személyesen is, nagyon
szívesen beszélgetek róla.
Simoncsics Gábor
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