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November elejétől településünkön is megjelent a
koronavírus, sajnos többen is megbetegedtek. Kérjük
a lakosságot, hogy legyenek elővigyázatosak, otthon
és az üzletekben is fokozottan figyeljenek a
fertőtlenítésre, viseljék a maszkot, gyakori
kézmosással és kézfertőtlenítéssel előzzék meg a
betegséget. Vigyázzanak családtagjaikra és a falu
lakóira.
A képviselő-testület november 26-án döntött a
szociális tűzifatámogatásra benyújtott kérelmekről.
Alapvetően a kérelmezők egy főre eső jövedelme
számított, de esetenként figyelembe vettünk egyéb
rászorultságot is. Nem tudtuk a határidőn túl
beadott, vagy a hiánypótlást be nem adott
igényléseket elfogadni. A rendelkezésre álló 67 m3 –t
igyekeztünk a legigazságosabban elosztani. 39
családot támogat-tunk 1-3 m3 fával. A megítélt tűzifa
mennyiséget december elején szállítjuk ki, ennek
költségét az önkormányzat magára vállalta.
Döntöttünk a Bursa Hungarica pályázatra beadott
kérelmekről is. Mind a négy felsőoktatási intézményben tanuló diákot havi 5 ezer Ft ösztöndíjjal
támogatja az önkormányzat.
Települési támogatási kérelemmel fordultunk a
HungaroControl Zrt.-hez a klubház, azaz a régi
önkormányzat épületfelújításának befejezéséhez.
Ennek keretében a szeretnénk a vizesblokkokat és az
alagsori helyiségeket is használhatóvá tenni és ezzel
a teljes épületet birtokba venni. Erre a célra 3 millió
forint beruházási támogatást kaptunk.
A HungaroControl ezen felül maszkokat, kézfertőtlenítőket ajánlott fel az óvoda, az iskola, a
hivatal biztonságos működtetéséhez, valamint a
lakosság rászoruló tagjainak. Köszönjük mindkét
támogatásukat.
November 25-én megtörtént az óvoda, az iskola
dolgozóinak szűrése. A vizsgálat az intézmények, így
a falubeli szolgáltatások zavartalan működését
szolgálja. Egy pozitív teszt miatt az iskola december
7-ig zárva lesz. A gyermekétkeztetés ez idő alatt is
zavartalanul működik. Lehetőséget biztosítunk az
ebéd díjmentes házhozszállítására, amennyiben ezt a
szülők
kérik.
Az
igényeket
kérjük,
az
élelmezésvezetőnek jelezzék (Hüll Lászlóné: +36 30
464 2775). Mindenkinek kiszállítjuk az ételt!
A késői munkakezdés és a kivitelező cég
dolgozóinak
sorozatos
megbetegedése
miatt
halasztást kértünk a Szent Gellért tér átépítésének
határidejére. Mivel sok településről jeleztek hasonló
problémát, a Belügyminisztérium jogszabálymódosítással élt, ennek értelmében minden
december
31-ig
megvalósítandó
munkálat
határidejét hat hónappal meghosszabbította, így a

térfelújítást is június 30-ig kell befejezni. Reméljük,
ennél jóval rövidebb idő alatt végzünk.
A 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet kötelezővé
tette az önkormányzatok számára a településeken
közösségi színtér és alapszolgáltatások biztosítását,
valamint közművelődési szakember foglalkoztatását
2021. január 1-jétől. A rendelet végrehajtása
érdekében 1 főt a közművelődési és közönségkapcsolati szakképzésre beiskoláztunk, aki a Nemzeti
Művelődési Intézet alkalmazásában településünkön
ezt a feladatot el fogja látni.
Két szomorú hírrel kezdődött a november. 6-án
értesültünk Kátai Zoltán Kossuth- és Magyar
Örökség díjas előadóművész haláláról. Kátai Zoltán
2015 óta szervezője és zenei rendezője volt a Cseh
Tamás tiszteletére tartott Énekmondók Emlékezete
rendezvényünknek. Sikeres és eredményes munkájának köszönhető, hogy ez a program Bakonybélben
nagy érdeklődéssel kísért hagyománnyá vált. Bízunk
benne, hogy ha nélküle is, de zenészbarátai
segítségével folytatni tudjuk a programot, immár
Cseh Tamás mellett az ő emlékére is.
Két nappal később Dr. Kopátsy Sándor, Bakonybél
első díszpolgárának halálhírét vettük. Termékeny
közgazdászi tevékenysége mellett sosem felejtkezett
el Bakonybélről. Magas kora ellenére három évvel
ezelőtt még járt a falunkban, elismeréssel szólt
átalakulásáról, fejlődéséről. Megtisztelésnek vette a
Millenniumi Parkban az emlékkő és a díszpolgárok
táblájának felállítását. November 23-án ennél az
emlékkőnél, a nyugdíjas klub szervezésében
koszorúzással és megemlékezéssel búcsúztunk tőle.
Minden bakonybéli családnak a magam és a
képviselő-testület nevében boldog karácsonyi
ünnepeket és gondtalan új esztendőt kívánok!
Márkus Zoltán polgármester
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Magyarországon mint közgazdászt, gazdasági reformok
kezdeményezőjét, az újszerű közgazdasági szemlélet megalkotóját
ismerik. Nézeteit többszáz tanulmányban, ezernél is több cikkben, és
több mint harminc könyvben fejtette ki. Széleskörű műveltsége révén
avatottan nyúlt a gazdaságtudományon túl politikai, ideológiai és
irodalmi témákhoz is. Pályafutása során számos kiemelt jelentőségű
intézményben töltött be vezető szerepet. A legtöbben az 1968-ban megalkotott Magyarázom a mechanizmust
tévésorozat szövegírójaként jegyezték meg a nevét.
Nekünk Bakonybélben sokkal közvetlenebb volt a kapcsolatunk vele. Gyakran töltötte szabadidejét pénzesgyőri
házában, a szíve azonban Bakonybélé volt. Erről vallott az Isten tenyerén című televíziós portréfilmben is. „A bakonyi
táj szépségéhez az itt élők embersége is hozzátartozik.”- vallotta egy vele készült beszélgetésben. A bakonyi falvak
jövőjét az idegenforgalom fellendítésében látta. Ezért kezdeményezte a
Bakonybéli Kulturális-, Sport- és Közműfejlesztési Alapítvány létrehozását,
amelynek kuratóriumi elnöke volt. Az alapítvány tevékenysége során
alakulhatott át 1996-ban a Borostyán-kút környéke, a Szent-kút kápolna, és jött
létre előtte a dísztó. Támogatói sorába számos ismert magyarországi és
határon túli személy csatlakozott. Nevüket – és a kezdeményezés folytatóinak
nevét – őrzik a padokon olvasható nevek.
Fontosnak tartotta a Magas-Bakony természeti szépsége mellett a kulturális
örökség bemutatását is, egyik kedvenc területe volt a Százhalom-sírok középeurópai régészeti jelentősége. A helybeliek közül sokan ismerték,
közvetlensége miatt tisztelték. Pénzesgyőri házának székelykapuján négy betű
olvasható: TETT. „Négy szó kezdőbetűjét jelenti: természet, erkölcs, tudás,
tehetség. Ezek fogják a jövő társadalmában a mozgásirányt alakítani. Minél
jobban teljesül az egyik kielégítése, annál jobban felértékelődik a másik három
is.”*
Életének utolsó évtizedét budapesti és pénzesgyőri házának elhagyásával
Miskolcon töltötte, de Bakonybéllel kapcsolata nem szakadt meg. Miskolcon
helyezték örök nyugalomra 2020. november 19-én.
(FA)
(*Börcsök Mária: Szerencsés ember. C.E.T. Belvárosi Kiadó, Bp. 2002./ A fotó a Százhalom-sírok ismertető táblájának avatásán
készült 2008. márciusában, ahol turbánliliom magokat is elszórtunk a sírhalmok környékén.)

Az előző számokban említett egykori tsz épületegyüttes területéről
történő szürkemarha kóborlásokra ebben a hónapban nem volt példa.
Az érintett állományt zárt térbe terelték. Takarmányozásuk és ivóvíz ellátásuk egyelőre biztosított, de ezeket
szúrópróba szerűen hetente több alkalommal is ellenőrizzük.
Több bejelentés érkezett felénk avar illetve kerti hulladékégetéssel kapcsolatosan, ezért ezúton is szeretnék
tájékoztatni mindenkit, hogy bár a jelenleg hatályban lévő 1995. évi LIII. törvény (a környezet védelmének
általános szabályairól), valamint a helyi 4/2016. (I.15.) önkormányzati rendelet (az avar és kerti hulladékok
égetésének helyi szabályairól) bizonyos keretek között lehetővé teszi a kerti hulladék, valamint az avar
égetését, azonban ez továbbra is kerülendő. Településünk levegőjének, szállópor koncentrációjának értéke a
kerti hulladékégetés nélkül is jelentős a kizárólag szilárd tüzelőanyagok használata, valamint a területi
elhelyezkedés miatt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló
törvény és a természet védelméről szóló törvény módosítása értelmében 2021. január 1-jétől országszerte
törvény erejénél fogva tiltott lesz mindennemű kerti hulladék égetése.
November végén az első jelentősebb fagyok
megjelenésével megkezdtük a téli madáretetést a
település több pontján kihelyezett etetőkben. Bár
hazánk jelenlegi környezeti állapota lehetővé teszi a
madarak számára, hogy emberi beavatkozás nélkül
is átvészeljék a telet, az etetés nagy könnyebbséget
és biztonságot jelent számukra, és nem utolsó
sorban remek megfigyelési lehetőséget biztosít az
érdeklődők számára. Kiemelten fontos azonban,
hogy a megkezdett etetést a fagyok tartós
megszűnéséig (általában április közepe) szüntelenül folytatni kell. (fotó: Kert.tv.hu)
Gfellner Máté mezőőr
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Tudtuk, hogy nagybeteg, és ő, aki annyi dicső harcot és győzelmet énekelt meg,
ebben a harcban vesztes lesz. A tény azonban sokkal fájóbb, mint felkészülni a
végzetre. A sajtóban megjelent nekrológok felidézik pályafutását az 1980-as
évektől. A régizene, a népzene terjesztőjeként a Mákvirág együttes tagja volt,
dolgozott Dinnyés Józseffel, Halmos Bélával, Cseh Tamással, Sebő Ferenccel, a
Kalákával, a Misztrállal. A Kossuth-díjat 2019-ben vehette át a „Kárpát-medence
magyarságának összetartozás-érzését, nemzettudatát a régi magyar zene és
irodalom népszerűsítésével, valamint a régi magyar krónikás énekek
élményszerű megjelenítésével erősítő több évtizede, példaértékű és hiteles
történeti énekmondói pályafutása elismeréseként.”
Mi, bakonybéliek, az Énekmondók emlékezete programsorozat szervezésével közvetlenül is
megtapasztaltuk elkötelezettségét a zenei értékek és igényesség mellett. Olyan zenészek és előadók jöttek el a
Cseh Tamás emlékestekre, akikről nem reméltük, hogy valaha kis falunkban élőben hallhatunk. Arra sem
gondoltunk, hogy valaha a szent-kúti erdő áhitatában az ő mélyen zengő hangján szólal meg a Szent László
legenda, a zsoltáros énekek, vagy Balassi, Tinódi, Wathay, Bornemissza és más költők versei, korhű
hangszerek kíséretében. Amit hitről, hazaszeretetről, becsületről, tisztességről vallott, azt a középkor
szerzőinek szavaival mondta el. A tapsot mindig úgy köszönte meg: „Köszönöm a szerzők nevében”.
„Nem én voltam az érték, hanem amit közvetítettem” – nyilatkozta
máshol. Istenben hitt és a hazában. Csak így egyszerűen, nem kérkedőn,
Elhordozza szép hangszered
nem harcosan, nem hangoskodva, csak a zene és az örök érvényű
Mi fájdalom a magyarnak
gondolatok erejével és hitelességével.
A 6. Énekmondók emlékezetére – mindannyian tudtuk – már nem
S megmutatja aranyló
tudott volna eljönni. Hanák Gábor, a Cseh Tamás Archívum alapítója,
dicsfényét rég’ nyaraknak
nemsokkal a tervezett időpont előtt készített vele egy riportot. Ebben
Látlak, utódja Tinódinak
vallotta: „Az a kérdés, hogy tudunk-e nyomot hagyni? Akinek a Jóisten
Magas hegyek ormán
megadta ehhez a tehetséget, annak ezzel kötelessége élni.” Ő megtette.
A 66. születésnapján Osztrogonácz Miklós és Heinczinger Mika egy
Mondj nekünk most éneket
köszöntő dallal lepte meg, ennek egy részletével búcsúzunk Kátai
Jó Kátai Zoltán…
Zoltántól.
(FA)

A 2020/21-es tanév eddig eltelt időszakát áthatotta a járványra való felkészülés. Programjainkat is sok esetben
kellett módosítani, vagy törölni.
Az EMMI által kiadott „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” című dokumentum alapján
elkészítettük intézményünk intézkedési tervét. Ebben szabályoztuk az ajánlásnak megfelelően az intézménybe
való beléptetést, a takarítást, fertőtlenítést, az étkezést, a tanulók közti távolságtartást stb. Reggelente mértük a
diákok és felnőttek testhőmérsékletét, kézfertőtlenítést végeztünk, tehát igyekeztünk minden óvintézkedést
megtenni a tanulók és dolgozók egészségének védelme érdekében. Többször hallottuk már, hogy a vírus
mindenütt jelen van. Sajnos egyik munkatársunk tesztje pozitív lett, ezért 2020. november 25-én- az ilyenkor
szokásos eljárásrendnek megfelelően – a tanulókat haza kellett küldenünk az iskolából, természetesen erről a
szülőket előzőleg telefonon értesítettük. Az intézmény eleget tett tájékoztatási kötelezettségének a tankerület és
a többi szerv felé. A gyerekek 10 napra karanténba kerültek, s ezzel életbe lépett a tantermen kívüli oktatás. A
tavaszi digitális oktatás tapasztalatait felhasználva elkészítettük az osztályok digitális órarendjét, rendelkezünk a
tanulók és pedagógusok elérhetőségével, ismerjük azokat a felületeket, amelyeken keresztül videokapcsolatba
léphetünk velük.
Remélhetőleg december 7-én már a szokásos módon folytathatjuk a tanulást, tanítást. Addig is jó egészséget
és kitartást kívánunk minden diákunknak, szüleiknek, munkatársainknak.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
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Lassan beköszönt a december. Óvodánkban az egyik
legmozgalmasabb, de legmeghittebb időszakok egyike az Advent.
December elején várjuk a Mikulást. Már évek óta a faluban élő kisgyermekeket meghívjuk egy közös délelőttre a
faluházba. Együtt énekelünk, táncolunk, kakaóval és kaláccsal vendégeljük meg a leendő óvodásainkat. Aztán
fotózkodunk a Mikulással és adventi vásárt rendezünk. December 13. Luca napja. A nagycsoportosok Luca napi
kántálásokat tanulnak, sokat nevetünk a vicces rigmusokon (a kendtek lányának akkora nyelve legyen, mint tepsi,
úgy forogjon, mint a nagypénteki kereplő), és készülünk a Mindenki karácsonyára. Nagyon ügyesen kell szerepelni,
hiszen az egész faluból jönnek az emberek, a terem tele lesz bácsikkal, nénikkel. Anya apa is ott lesz és velünk
együtt fog izgulni, hogy minden jól sikerüljön. Előző nap, amikor a ”főpróbára” lemegyünk a faluház igazi
színpadára, mindenki elfelejt mindent…teljes a káosz. A fenyőfán már mézeskalács, amelynek illata betölti azt a
számunkra hatalmas termet. Végre elérkezik a szombat délután. Nem egyszer előfordul, hogy épp a nagy nap előtt
az egyik főszereplő megbetegszik, hisz a gyerekeknél a betegség gyorsan jön. De a mi ovisainknak ez nem jelent
problémát, hisz mindenki tudja mindenki szerepét. Ez egy nagy közös játék. Az sem gond, ha több szerepet kell
vállalni egyszerre, legfeljebb óvónéni gyorsan átöltöztet
pásztorból királynak. A végén mindenki meghatódik az örömtől, Juhász Gyula:
és ahogy a gyerekeinkre nézünk, elfordul az is, hogy homályosan
Karácsony felé
látunk az örömkönnyeinktől. A nagy Mindenki Karácsonyát
Szép Tündérország támad föl szívemben
közös sütizéssel tesszük teljessé, ahol annyian összegyűlünk,
Ilyenkor decemberben.
hogy alig férünk el az asztalok körül. Erre az alkalomra mindenki A szeretetnek csillagára nézek,
elkészíti a kedvenc karácsonyi sütijét. „Te melyiket sütötted? Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Akkor azt megkóstolom…” a forró tea és a forralt bor illata Ilyenkor decemberben.
betölti a termet.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Az idén ez másképp lesz. Sokat gondolkodtam azon, mi lehet az
Beheggesztem a sebet a szívemben,
üzenete az idei ünnepnek. Talán át kell gondolnunk néhány
És hiszek újra égi szeretetben,
dolgot, talán lassítanunk kell, talán át kell értékelnünk az
Ilyenkor decemberben.
életünket, talán jobban kell hinnünk és szeretnünk. Szerettem
És valahol csak kétkedő beszédet
volna egy olyan karácsonyi verset találni, amely számomra Hallok, szomorún nézek,
visszaadja az idei ünnep hangulatát és talán üzenetet hordoz A kis Jézuska itt van a közelben,
mindannyiunk számára. Juhász Gyula versére esett a Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
választásom. Ezzel a csodás költeménnyel szeretnék óvodásaim, S ne csak így decemberben.
munkatársaim és a magam nevében is áldott karácsonyt és
békés boldog új évet kívánni a faluban élő valamennyi
családnak.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
Könyvtárunk november 11-étől bizonytalan ideig nem látogatható a
COVID-19 miatt meghozott intézkedések szerint.
Elérhetőek azonban a következő szolgáltatások:
 könyvek és folyóiratok kölcsönzése házhoz szállítással
 könyvek és folyóiratok visszavétele háznál
 nyomtatás iskolai feladatok vagy hivatalos ügyintézés érdekében, lehetőleg maximum 20 oldalig emailben megküldve, házhoz szállítással
 online programokon való részvétel
Kérni a konyvtarbbel@gmail.com e-mail címen keresztül lehet, a kiszállítás időpontjáról minden esetben
egyeztetünk. Az online programokról a könyvtár Facebook oldalán adok tájékoztatást. Novemberben a
KineDok filmklub keretében a Tanítani című dokumentumfilmet nézhetjük meg, majd a filmet követően
beszélgetünk az online térben. A részvétel ingyenes, jelentkezni e-mailben lehet. Megszületett a könyvtár
YouTube csatornája Könyvtár Bakonybél néven. Ezen keresztül szeretném pótolni a könyvtári
mesefelolvasásokat. Az első mese Gárdonyi Géza, A komédiás disznó című, régi, kedves története,
szeretettel ajánlom nem csak a gyerekeknek!
Palotás Dóra könyvtáros
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RÉSZLET CIRILL FŐAPÁT ADVENTI KÖRLEVELÉBŐL
A Pandémiának – túl egészségügyi és társadalmi hatásain – erős spirituális üzenete van. Szembesít
bennünket világunk állapotával és saját kiszolgáltatottságunkkal. Rá kell döbbennünk, hogy a teremtett világ
szennyezettsége, a társadalmunkban növekvő erőszak és az emberi kapcsolatok megromlása a Gonosz
műve rajtunk embereken keresztül. A Gonosz – láthatatlanul, mint a vírus – „megfertőz” bennünket, s mi,
emberek későn vesszük észre, hogy a magunk számára is veszedelmessé, sőt élhetetlenné tettük a világot.
A vírus teremtette bizonytalan helyzetben bénító szorongás jár át bennünket. Naponta félve gondolunk
arra, vajon megkaptam-e én is a vírust, vagy a szeretteim közül valaki? És mi lesz azokkal, akik kórházban
vannak, hiszen egyre több ismerős van a betegek, sőt a súlyos betegek között is? Mikor lesz már ennek
vége, meddig tartanak még a korlátozó intézkedések, mikor élhetünk újra normálisan?
Most adventben mi, Jézus tanítványai arra kapunk meghívást, hogy ezt a nyomasztó félelmet, bénító
szorongást reménykedő várakozássá alakítsuk. Mert hiszünk abban, hogy eljön, bizonyosan eljön a
Szabadító! A reményteli várakozás felé vezető első lépcső, ha félelmeinket, kérdéseinket imádsággá
alakítjuk, és Isten elé visszük. Megtehetjük a Járvány idején, hogy Isten elé visszük, betegeinket,
félelmeinket. Már azzal megváltozik a szorongatott helyzet, hogy Isten kezébe helyezzük. S még inkább Isten
erőterébe kerülnek betegeink, ha a közösségben, együtt imádkozunk értük.
Hogyan készülhetünk az Úr érkezésére, mit tehetünk önmagunk és a világ megmentéséért? E kérdéssel
érkezünk a reményteli várakozás második lépcsőjéhez. Jézus Advent 1. vasárnapjának evangéliumában így
biztat bennünket: „Virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő! Éppen úgy, mint az
idegenbe készülő ember, aki házát szolgáira bízza (…), a kapusnak pedig meghagyja, hogy virrasszon.” (Mk
13,34) Jézus azzal bízott meg minket, hogy mint a teremtett világ és az emberiség kapuőrei várjuk és
hirdessük az Ő érkezését, a szabadulás napját, s ezzel ébren tartsuk embertársainkban a reményt.
A kapus dolga tehát a reménykedő virrasztás. Mit is jelent ez valójában? A fizikai ébrenlét metafora,
Jézus lelki éberséget, jelenlétet és figyelmet kíván tőlünk. Mire kell figyelnünk, mit kell észrevennünk
kapuőrként? Mindenekelőtt a Házigazda, a Szabadító érkezésére kell figyelnünk. Az Úr érkezése azonban
csak a végidőben lesz látványos, addig sok - sok alkalommal rejtőzködve, mintegy álruhában érkezik. Amikor
„kapus szolgálatunk” idején az „álruhás” Jézus kopogtat ajtónkon, akkor számunkra is elérkezett a hitvallás
ideje. Minden alkalommal, amikor felismerjük és befogadjuk az álruhába érkező Emberfiát, vagy más módon
teszünk hitvallást róla, győzelmet aratunk lelkünk Szorongatója felett, és újabb lépést teszünk a gyógyulás
és a szabadulás útján.

November 1. Mindenszentek
November első vasárnapján, amely éppen elsejére esett, - a szentmisét követően – a Közösségi Házban tea
és kávé mellett gyűltünk össze beszélgetésre az egyházközség tagjaival. Kb 15-20-an lehettünk ezen a jó
hangulatú együttléten. Köszönjük Bircherné Stenger Évának és Szekrényes Hugóné Ancsának, valamint
Fülöp Teréznek és mindazoknak, akik előkészítették ezt az „első Kávéházat”. Sajnos a vírushelyzet miatt
november 11. után ezt és más egyházközségi programokat is szüneteltetnünk kell.
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November 11. Szent Márton ünnepe
Előző este vigíliával (virrasztó istentisztelettel), napján pedig ünnepi szentmisén emlékeztünk meg a
Magyar Bencés Kongregáció és egyházmegyénk védőszentjéről toursi Szent Mártonról. E napon
hirdették ki újra a járvány terjedése miatt a vészhelyzetet, amely újra szigorú korlátozó szabályok
bevezetését jelentette. Megváltozott a plébánia liturgikus rendje, amelyet alább közlünk.

LITURGIKUS REND A BAKONYBÉLI PLÉBÁNIÁN VÉSZHELYZET IDEJÉN
2020. november 11-től
1) A szentmiséket továbbra is nyilvánosan ünnepeljük a járványügyi szabályok betartásával! – Még
inkább figyelnünk kell az óvintézkedésekre: távolságtartásra, maszk viselésére.
Változások eddigi gyakorlatunkhoz képest a liturgikus rendben:
 Ha templomunkban a kijelölt helyek beteltek, több személyt már nem tudunk beengedni a liturgiára.
Ha a vasárnap 9.30-kor kezdődő liturgiáról egy nagyobb csoport (10 fő vagy annál több személy)
kimarad, akkor a plébános 11.00-kor egy második (csendes) szentmisét tart számukra.
 Akik vasárnap nem vesznek részt szentmisén, de szeretnének szentáldozásban részesülni, a
vészhelyzet idején vasárnap 11.45-kor szentáldozási lehetőség lesz a templomban.
 Akik nem tudnak eljönni a templomba, de szeretnének áldozni, azok (hozzátartozójuk vagy mások
segítségével) jelezzék ezt, s a plébánia megszervezi, hogy az eucharisztia eljusson hozzájuk.
2) Felmentést kapnak a szentmisén történő részvétel alól azok,
akik betegek, vagy valamelyik rizikó csoportba tartoznak, vagy idősekkel, betegekkel dolgoznak, élnek
együtt, vagy félnek a megbetegségtől. A távolmaradók számára online bekapcsolódást
biztosítunk, november 15-től Bakonybélből újra közvetítjük a vasárnapi szentmiséket.
3) A személyes jelenlétet igénylő plébániai hitoktatást és közösségi programokat szüneteltetnünk
kell! Ez – sajnos – vonatkozik a régóta működő és most beindított programjainkra is. Természetesen
csak ideiglenesen szünetelnek, amint lehetséges újra folytatjuk ezeket a közösségi programokat.
4) Személyesen és családjainkban olvassuk a Szentírást, imádkozzunk különösen a betegekért és
a járvány megszűnéséért!
 A plébánia FB oldalán újra megjelentetjük a „Családi liturgiát”.
 Mindenkitől imádságot kérünk betegeink gyógyulásáért. Körbeküldjük az egyházmegye és a
plébánia területén élő betegek keresztneveit, akikért imádságot kérünk.

TERVEZETT DECEMBERI PROGRAMJAINK
Felhívás „Fordított adventi naptár” készítésére
Adventi gyertyagyújtás szombatonként 17.00-kor a templomban
Első: 11.28.; Második: 12.05.;
Harmadik: 12.12.; Negyedik: – 12.19.
Karácsonyváró köszöntő házanként
A Karácsonyt megelőző három nap valamelyikén süteménnyel és énekszóval járjuk be a falut, hogy házhoz
vigyük a közös karácsonyvárás örömét. Aki szeretne osztozni ebben, lépjen ki a kapujához, odamegyünk!
Kérjük, hogy viseljenek maszkot! Fontos, hogy ne alakuljon ki csoportosulás, mert ha mégis, akkor sajnos
fel kell függesztenünk a szolgálatot. Az időpontról postaládába kézbesített szórólapon adunk tájékoztatást
december közepén. A járványvédelmi intézkedéseket figyelemmel kísérjük, azok szigorodása esetén
előfordulhat, hogy nem kelhetünk útra. Bízunk benne, hogy mehetünk!

KARÁCSONYI LITURGIKUS REND
december 24. SZENTESTE: 22.00 Karácsony vigíliája; 24.00 Éjféli mise
december 25 KARÁCSONY ünnepe: 9.30 ünnepi mise; 17.00 vesperás
december 26. Karácsony 2. napja, Szent István I. vértanú ünnepe: 9.30 szentmise
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Az ősz egyik jellegzetessége, hogy csodás színekbe öltözik
a természet. Az őszi szünet két nagy ajándéka volt, hogy a
kellemes őszi időben a színes erdőben gyönyörködhettünk.
Ezt sok bakonybéli iskolás is elmondhatja, akik a szabad
levegőn töltötték az őszi szünet szép napjait.
Az ősz nemcsak a természetben, de az iskolai életünkben
is nagyon színes volt. Igaz, a járványhelyzet miatt
elmaradtak a műsoraink. Nem találkoztunk a falu idős
embereivel, nem vehettünk részt a Márton napi lámpás
felvonuláson és az óvodásokat sem tudtuk vendégül látni a
már hagyományos közös őszi barkácsolásra.
Ennek ellenére a tanulás mellett sem unatkoztunk. A magyar népmese napja alkalmából Mónika néni házi
rajzpályázatot hirdetett, ahol Berkes Dorottya, Kuti Balázs, Molnár Ákos 2. osztályos és Molnár Áron 3.
osztályos tanulók részesültek jutalomban. Nagy sikere volt a Magyar Népmese című társasjátéknak is, amely
még később is többször előkerült a napköziben.
Megemlékeztünk az Aradi vértanúk emléknapjáról és nemzeti ünnepünkről is beszélgettünk.
Őszi kézműves délutánon emlékeztünk meg Szent
Mártonról. A tanító nénik és a kisdiákok szorgos keze
nyomán sorra születtek a libák, denevérek, sünik,
csuhévirágok.
November 5-én a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli
Erdészetének meghívására a 3-4. osztályos tanulók
madárodúk
kihelyezésében
vettek
részt
Huszárokelőpusztán. Az "Egy a Természettel" Vadászati
és Természeti Világkiállítás madárodú kihelyezési
akcióprogramjának indításaként 3500 odút és 350 etetőt
helyeznek ki országszerte, amelyből 16-ot a bakonybéli
gyerekek tehettek ki, amelyre nevük is felkerült és így
örökbefogadói lettek az adott odúnak. Csiszár Adrienn
néni és munkatársa Németh Nikolett beszélgetett a
gyerekekkel a madárodúk szerepéről, jelentőségéről és a téli madáretetés szabályairól. Köszönjük a
vendégszeretetet és a sok hasznos információt, amivel gazdagodtunk. Köszönjük a Bakonybéli
Önkormányzatnak és a Bakonybéli Erdészetnek, hogy megoldották a gyerekek utaztatását.
Néhány jelentős szakmai esemény is történt intézményünkben az
ősszel. Október 1-jén Csurgainé Töreki Marianna tanító néni sikeres
minősítő vizsgát tett. Ő a mindennapi pedagógiájában nagy sikerrel
alkalmazza a Meixner módszert, amely a rábízott tanítványainál
nagyon hatékonyan működik. Gratulálunk és további munkájához
sok sikert kívánunk!
Iskolánkban az Anikó néni által vezetett hagyományos fejlesztő
foglalkozások mellett módunk nyílt gyógypedagógiai foglalkozásokra.
A kijáró gyógypedagógus kolléga szerdai napokon tart nagyon
változatos foglalkozásokat tanulóinknak, amelyek nemcsak
hasznosak, de nagyon élvezetesek és változatosak is a gyerekek
számára.
Új színfolt iskolánkban, a veszprémi Pannon Egyetem AngolAmerikai Intézet egyetemi oktatójának vezetésével indított angol
szakkör. A gyerekek és a szülők nevében is köszönjük Katona
Lászlónak az önzetlen felajánlását, amely által ez a foglalkozás heti
egy alkalommal megvalósul. Egy-egy foglalkozáson nemcsak az angol
szavak, kifejezések forognak a levegőben, hanem a résztvevők
önfeledt, vidám kacagása is betölti a termet.
Bognár Andrea tanár, napközis nevelő
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November elején úgy döntöttünk, hogy nem hívjuk ki
magunk ellen a sorsot, ezért a járványhelyzet
javulásáig, akár több hónapig nem szervezünk
összejövetelt. Így elmaradtak a névnapi köszöntések és
a hagyományos évzáró ünnepünk is. Így utólag – és
előre is – jó egészséget kívánunk Erika, Rozália, Mária,
Edit, Teréz, Erzsébet, András, Andor, Éva és István
keresztnevű tagjainknak.
Két alkalommal mégis megszegtük elhatározásunkat,
amit két szomorú esemény indokolt. Váratlanul elhunyt
Szalai Istvánné Irénke. A temetésen való részvétel
helyett külön vettünk búcsút tőle a sírjánál.

2020. 12. szám

Közben érkezett a hír, hogy díszpolgárunk, Kopátsy
Sándor is eltávozott. Hozzá sokunkat személyes
kapcsolat is fűzött, a falu sokat köszönhet a bakonyi
táj szeretete és az idegenforgalom fellendítése iránti
elkötelezettségének. Róla a Millenniumi Parkban
lévő emléktáblájánál koszorúzással emlékeztünk
meg, melyen polgármesterünk, Márkus Zoltán is
részt vett.
Köszönjük
Szökrényes

Lászlónénak, hogy a koszorú elkészítésével hozzájárult a
tiszteletadáshoz.
Sokan panaszkodtak, hogy hiányzik a személyes találkozás, a
bezártságot az emberi kapcsolatok hiányában nehéz elviselni. Muszáj ezt
az időszakot átvészelni, az a fontos, hogy egészségesek maradjunk.
Hívjátok egymást telefonon, s aki teheti, nézze a Facebook oldalunkat.
Pár fotóval, egy-egy üzenettel igyekszünk összejövetelink jó hangulatát
felidézni.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

A SZENT MAURÍCIUSZ KÓRUSTÓL
Andrea Schwartz:
Szenteste
ha festeni tudnék
egy kis ütött-kopott
házat festenék
egészen kicsit
az igen nagy messzeségben
és igen nagy elhagyatottságban
és igen nagy sötétséggel köröskörül
és a rajta végigsöprő vihart
és a didergető hideget
és a reménytelenséget
és a szorongást
és a gondot
és azután
ennek a kicsi, ütött-kopott háznak a közepébe
a legsárgább sárgával egy pontot tennék
és ennek a képnek
azt a címet adnám:
Te
(Izsák atya fordítása)
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Azt kérded, mit szeretnék idén,
Én pedig próbálok világosan fogalmazni:
Csak egy esély kell, hogy egyszer talán
Szebb napokra ébredünk.
Nekem nincs szükségem masnis dobozokra,
Márkás szeretetre, sem pedig üres dolgokra,
Csak egy esély kell, hogy egyszer talán
Szebb napokra ébredünk.
(Goo Goo Dolls dalszöveg)
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Igen! Ezzel a naptárral ugyanúgy számon tarthatjuk a karácsonyig
előttünk levő napok számát, mint azokkal, amelyekből a gyerekek
szoktak kivenni egy falatnyi édességet, de ebből nem kiveszünk
valamit minden nap, hanem beleteszünk.
Karitász csoportunk idén arra buzdít, hogy készíts fordított
adventi naptárt! Egy-két papírdobozból, 8-10 lap (dobozoldal
vagy karton) és egy olló segítségével egyszerűen kialakíthatod a
kalendáriumot. Akár ki is díszítheted a dobozt! December 1-jétől
minden nap tegyél bele egy-egy kisebb ajándékot (ötletek listáját
lásd lent), majd a két ünnep között hozd el a Boldog Gizella Házba!
Az ajándékokat olyan emberekhez juttatjuk el, akik nehéz
körülmények között, szegénységben, betegségben vagy egyedül
töltik az ünnepet.
Ha bármi kérdésed van, írj nekünk e-mailt, vagy hívd a karitász
csoport tagjait, segítünk!
Ötletek, hogy mit tegyél a rekeszekbe (most ne alapvető
élelmiszert!):
„Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden
embertársatokra - s ez segít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.”
(Kalkuttai Boldog Teréz anya)
Szervező: Bakonybéli Szent Klotild Karitász Csoport, bakonybelikaritasz@gmail.com, 2020.

TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT
Ha helyben szeretne ajándékot
vásárolni, most érdemes benézni a
monostori ajándékboltba!
Gyógynövényes különlegességekkel,
kozmetikumokkal, helyben készült
finomságokkal várjuk vásárlóinkat.
Akinek nincs ideje válogatni, kész
ajándékcsomagjainkkal is meglepheti szeretteit.
December hónapban pedig minden bakonybéli lakcímmel
rendelkező vásárlónk 10% kedvezményt kap vásárlása
végösszegéből.
Monostori ajándékbolt nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 9:00-17:00, vasárnap: 11:00-12:00.

8427 Bakonybél, Jókai u. 14.
+36-30-490-8401; 88/461-750
meszner.viktor@invitel.hu
Szemes termékek, koncentrátumok,
keverék takarmányok
Nyitva: hétfő – péntek, 9-18 óra

A járványhelyzethez alkalmazkodva
aktuális, pontos és részletes
információk a
www.bakonyibakancsos.hu oldalon.

2020. december 13. vasárnap 10.00
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség
a bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő
Táv 10 (kitérő nélkül) 8 km, menetidő 3,5-4 óra
2020. december 27. vasárnap 10.00
Kívánság szerinti útvonal
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Bizonytalan ideig ZÁRVA TART.
Tájlkoztatás: web: csillagda.net
Tel.: +36 88-461-245; Mob.: +36 20 271 2519
E-mail: recepcio@csillagda.net

A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ következő száma január 5-én jut el a házakhoz.
*

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; (88)461-651
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: +36-20-593-2629;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. december 28.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

