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majd az önkormányzati ebéd után a Bakonybéli
Tájház kiállításait tekintették meg.
Március elején a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Köszönjük Kovács Attila erdészetvezetőnek a
megkezdte az aszfaltozást a Pénzesgyőr és meghívást, a munkatársaknak a vezetést.
Bakonybél közötti útvonalon. A munkálatok
befejezését május közepére tervezik. Bízunk
benne, hogy a kimaradó kül- és belterületi
szakaszok is mielőbb megújulhatnak a Pápai utca
végéig.
A képviselő-testület döntött a mezőőri járulék
további csökkentéséről, így segítve a gazdák
költségeinek csökkentését.
Március 2-án megtartottuk a képviselő-testület
és
a
telektulajdonosok
közötti,
a
településrendezési tervvel kapcsolatos egyeztető
megbeszélést. A megállapodásnak megfelelően Március 12-én ismét kinyitott a Bakonybéli
megkezdődött az előkészítési munka.
Tájház és a Játék és Nosztalgia Múzeum. Új
Március 7-én az orosz – ukrán háború miatt időszaki kiállítását a Bakonyszücsi Alkotótábor
kialakult menekülthelyzet mindannyiunkat 2022. évi résztvevőinek, Huszti Kinga, Kovács
megérintett. A bakonybéli vöröskeresztes csoport Gabriella. Pócs Judit textilművészek, valamint
felhívására nagyon sokan járultak hozzá a Székely Annamária és Votin Dóra festőművészek
menekültek ellátásához. Köszönjük mindenkinek alkotásaiból rendeztük, Kéri Gáspár művészeti
az adományokat és az önkéntesek munkáját. A író nyitotta meg.
Szent Móric és vértanútársai Egyházközség és
Bakonybél Önkormányzata, valamint Katona
László civil kezdeményező úgy gondolta, ennél
többet is tennünk kellene. Március 7-én közös
vállalással létrejött a „Bakonybéli Összefogás a
Menekültekért”,
amelynek
részleteiről
a
Hírmondóban, a Bakonybél honlapon és a
Facebook-on is olvashatnak, illetve az elkészült
kisfilm megtekinthető.

A Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete
meghívására az erdészet és a bakonybéli Közös
Hivatal munkatársai közösen ünnepelték a
nőnapot. Délelőtt a Forrasztó-kői egzótakertben
és a Hubertlaki-tónál tettek sétát, majd
Huszárokelőpusztán a vendégházat mutatták be,

Március 23-án került sor a képviselő-testület
meghívására
az
új
állandó
lakosaink
megismerésére és köszöntésére rendezett
találkozóra. 2017 óta mintegy 120 új lakos
választotta állandó lakhelyéül Bakonybélt.
Örömünkre nagyon sokan elfogadták a
meghívásunkat. Beszéltünk az önkormányzat
terveiről, röviden mindenki bemutatkozott és
elmondta, mivel és hogyan tudja segíteni a
továbbiakban a település fejlődését, majd
jóhangulatú beszélgetés alakult ki.
Április 3-án országgyűlési képviselőválasztás és
népszavazás lesz a Faluházban 6-19 óra között.
Kérjük, éljenek választójogukkal.
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Három rendezvényre invitálom a lakosságot.
Április 5-én a Magyar Rádió Gyermekkórusa ad
koncertet 19 órától a Faluházban. Kodály Zoltán
száz évvel ezelőtt, népdalgyűjtő körútja során
járt Bakonybélben. A Veszprém Megyében
gyűjtött népdalokból állították össze az est
műsorát. A Bakonybélben lejegyzett dalok közül
kettő is elhangzik az est során, amelyeket a
Szent Mauríciusz Kórussal közösen adnak elő.
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Április 7-én a Fő utcai Közösségi Házban 17
órától Müller Nándor mutatja be a Bakonyról
szóló könyveit a közönségnek, amelyek
kedvezményes
áron
a
helyszínen
megvásárolhatók.
Április 9-10-én a Tájházban két év szünet után
ismét megrendezésre kerül a Medvehagymás
Napok. A népszerű hagyományos programra sok
vendég érkezése várható, számítsanak rá.
Kívánok mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket!
Márkus Zoltán polgármester

Tájékoztatjuk a földtulajdonosokat és a bérlőket, hogy 2022. évben csökken a mezőőri járulék összege.
Képviselő testületi döntés értelmében idén minden megkezdett hektár után 2000 Ft./év. A határozatok
kiküldésre kerültek, kérem a földhasználókat a dátumok betartására!
A csapadékmentes időjárás miatt március 10-től országos tűzgyújtási tilalmat vezettek be. Ez kiterjed a
belterületi ingatlanokra is, így tilos a kerti hulladék égetése!
A kóborló szürkemarhák sorsa megoldódott, visszaterelték őket a területükre. Biztosítottak róla, hogy az
istállót biztonságosan zárhatóvá tették megelőzve újabb szökésüket. A lehető legjobbkor sikerült a
behajtásuk, hiszen kezdődnek a mezőgazdasági munkák.
Kérem a lakosságot, hogy a régi homokbánya területén kialakított önkormányzati hulladéklerakót csak a
meghatározott és előre egyeztetett időpontban használják, keddenként 13.00-15.30 óra között. Sajnos az
utóbbi hetekben egyre többen vették igénybe a megadott időponton kívül is, többek között hétvégén is.
Erre a továbbiakban nincs lehetőség! Erre nincs külön emberünk, és a kollégánktól nem várhatjuk el – és
Önök sem várhatják el, hogy mindenkinek a rendelkezésére álljon munkaidőn kívül. Ez olyan plusz
szolgáltatás a lakosságnak, amivel a helybeliek építési – és zöldhulladék elhelyezési gondján segítünk,
kérjük alkalmazkodjanak a nyitva tartás időpontjához.
Másli Rita mezőőr

Bakonybélben a szavazás helye:
Faluház – Pápai utca 7.
Ideje:6:00 – 19:00 között.
A szavazáshoz hozza magával érvényes
lakcímkártyáját + személyazonosító
igazolványát,
vagy lakcímkártyáját + útlevelét vagy vezetői
engedélyét.
Mozgóurna igényléséhez kérelmet kell
benyújtani személyes ügyintézéssel április 1.
16:00 óráig.
Nyomtatvány a Faluház földszinti hirdetőpolcán
található.
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Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:
18929311-1-19
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:
18931233-1-19
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:
18222322-1-19
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
18926552-1-19
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:
18929146-1-19
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:
18921980-1-19
EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:
0011
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TISZTELT BAKONYBÉLI POLGÁROK, TISZTELT SZOMSZÉDAINK!
Az új év kezdetén abban bíztunk, hogy véget ér a soha nem látott erejű világjárvány és visszatét életünk a normális
kerékvágásba. Nem telt el két hónap, és azzal szembesülünk, hogy határaink szomszédságában háború zajlik.
Emberek millióinak élete, egzisztenciája, felépített világa kerül veszélybe, és a pusztán életüket mentő emberek
százezrei érkeznek hozzánk is egy szál bőrönddel menekültként. A tömegek kiszolgáltatottságát,
reménytelenségét látva minden jóérzésű ember elgondolkodik, hogyan tudna segíteni. Egy emberként csak csepp
a tengerben, amit nyújtani tudunk, de összefogással, szervezett keretek között célhoz érhet az elhatározás.
Bakonybél már bizonyította, hogy kész áldozatot vállalni, adományokkal könnyíteni a határon összezsúfolódott
menekültek mindennapjait. Köszönjük mindenkinek, aki lehetőségeihez képest támogatta a helyi vöröskereszt
felhívását.
Már látjuk, tovább kell lépnünk. Akik átmeneti szállásra kényszerültek, kénytelenek továbbmenni valahova, ahol a
ki tudja meddig tartó háború alatt a normálishoz közelítő életre be tud rendezkedni.
Egyik bakonybéli polgárunk kapcsolataira építve segítséget kért és segítséget ajánlott Bakonybél
önkormányzatának, ha felvállalja néhány menekült család befogadását. Rövid időn belül összejött a karitatív
csoport: a képviselő-testület, a Szent Móric és Vértanútársai Egyházközség, a helyi vöröskereszt, hogy
felelősséggel megvizsgálja a lehetőségeit és döntsön a vállalásról. Az Összefogás megszületett.
A tanácskozás eredményeként a Szent Móric és Vértanútársai Egyházközség vállalta, hogy a Boldog Gizella
Közösségi Ház emeletén lévő zarándokszállást 10-15 fő elszállásolására rendelkezésre bocsátja, az
önkormányzat pedig gondoskodik ellátásukról. Második lépésként az önkormányzat kiüríti és lakhatóvá teszi a
régi iskolaépület emeletét, ami pár éve az óvodának is helyet adott. Harmadik lépésként a nemrég felújított, de be
nem fejezett egykori önkormányzat épületében alakít ki 3-4 családnak lakhatást, ha lesz fedezet a vizes terek és
a fűtés felújítására. Ezekhez a munkálatokhoz hazai és külföldi felajánlásokra – pénzbeliekre és fizikai munkára
– számít, anélkül, hogy az önkormányzat amúgy is szűkös anyagi kereteit megterhelné.
Lenne még lehetőség, de ehhez a bakonybéliek áldozatvállalására van szükség. Egyrészt a szállásadók
kapacitására lehet építeni, ha tartós lakhatásra cserélnék az alkalmi vendégfogadás jövedelmét. Még bizonytalan,
mennyi pénzügyi támogatás gyűlik össze a számlán, amivel gazdálkodhatunk, de a remélt adományokbólból a
rezsiköltséget és talán még valamennyi pluszt is biztosítana az Összefogás az arra vállalkozó vendéglátóknak.
Hasonlóan járnának azok az ingatlantulajdonosok, akik még vagy már nem lakják házukat, tehát üresen áll az
épület, de átmeneti szállásként befogadnának családokat.
Nemcsak a bakonybélieket szeretnénk megszólítani, hanem a környező településeken élőket is. Az Összefogás
vállalja, hogy szervezi és irányítja a Bakonybél környékén, a régióban születő felajánlásokat, ha onnan érkezik
jelentkező. Sem a segítőket, sem a segítségre szorulókat nem hagyjuk magukra. Nem kell egyénileg keresni az
alkalmat.
A normális élethez nemcsak fekhelyre, ruhára, élelemre van szükség, hanem befogadó közegre, óvodára,
iskolába járásra, munkára. Ebben minden bakonybéli tud segíteni, hogy a remény ne hunyjon ki a vérontás miatt
a háború idején. Számítunk a bakonybéliek és a környéken élők önfeláldozására, a türelmére, a nyitottságára,
segítségére a napi gondok enyhítésében.
Az Összefogás sem a segítőket, sem a segítségre szorulókat nem hagyja magukra. Nem kell egyénileg keresni
az alkalmat.
Sokan élnek még, akik emlékeznek a II. világháború
borzalmára,
félelmére,
szorongásaira
és
kiszolgáltatottságára.
Még
többen
a
forradalom
megpróbáltatásaira. De a legtöbben nem élték át a
bizonytalanság, a lelki és egzisztenciális veszteség fájdalmát.
Nem hittük volna, hogy ezek az érzések ismét a közelünkbe
érnek. Nem kell átélni, csak megpróbálni megérteni a sok
százezer – talán millió fedelet és jó szót kérő ember reményét.
Ennyit megtehetünk, s ha ennél többet is, nyújtsunk segítő
kezet nekik.
Halmos Ábel
Szent Móric és Vértanútársai Egyházközség

11748117-15428598-10100008
IBAN: HU16 11748117-15428598-10100008
OTPBANK SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény:
Adomány
e-mail: osszefogas@bakonybel.hu
Márkus Zoltán
Bakonybél Önkormányzata
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Március 11-én, pénteken emlékeztünk meg az 1848-49-es
forradalomról és szabadságharcról. Nagy Tiborné Ági
néni színvonalas műsort állított össze, és a gyerekeket is ő készítette fel erre az alkalomra. Köszönjük szépen
Ági néninek, és a szereplőknek az áldozatos munkát.
Március 22-én, kedden a nagycsoportos óvodások látogattak el iskolánkba. Csurgainé Töreki Marianna tanító
néni 3 alkalomból álló Ovi-Suli programot szervezett a leendő első osztályosoknak. Az első alkalommal sport
és ügyességi feladatokat kellett megoldani a kicsiknek, akik nagyon igyekeztek, és láthatóan jól érezték
magukat. A további két alkalommal barkácsolni fognak és készségfejlesztő feladatokat oldanak meg.
Március 23-án, szerdán került sor a bakonybéli képviselő-testület által szervezett „Újonnan beköltözők
találkozójára”. A 2017 óta Bakonybélbe költözött és itt élő falubeliek szép számmal jelentek meg ezen a
rendezvényen. Az iskolával kapcsolatban több kérdés is felmerült, pl. lehetséges-e visszaállítani a felső
tagozatot Bakonybélben? Az idő rövidsége és a témák sokasága miatt akkor nem volt mód ezekre válaszolni.
Röviden a bakonybéli iskoláról:
A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szent Gellért Tagiskolája vagyunk.
Jelenleg csak alsó tagozat (1-4.osztály) működik intézményünkben, ahol német nemzetiségi nyelvoktatás
folyik (heti 5 német óra+1 német hon- és népismeret). Önálló osztály ezen a tagozaton 8 fővel, - különben
meg 14 tanulóval - indulhat. Ebben a tanévben 31 tanuló jár iskolánkba -2016 óta ez a legmagasabb létszám,
akkor 22 diák járt ide-.
Az idei tanév tanuló létszámai így oszlanak meg:
Pedagógiai programunk alapján 1-6.
osztály működhetne nálunk. A felső tagozat
(5-6.osztály) csak akkor indítható, ha a
tanulólétszám osztályonként, meghaladja a
8 főt, az egymást követő 3 évben. A 202223-as tanévre 6-7 elsős várható. (Tehát még
nem felelünk meg a létszámi feltételeknek).
Miért is jó ebbe az iskolába járni?
-Képzett, lelkiismeretes tanítók tanítanak itt.(-4 főállású +4 óraadó, akik valamennyien minősültek az elmúlt
években, s ezáltal magasabb pedagógiai fokozatba kerültek)
-Rendelkezünk a tanuláshoz szükséges felszerelésekkel: pl. 4 működő interaktív táblánk is van és hatalmas
tornaterem.
-Kis létszám:-családias hangulat
-több idő, odafigyelés jut egy-egy gyerekre, a nehezebben haladók sok segítséget kapnak, s így
ők is tudják teljesíteni a követelményeket.
-Egyéni bánásmód (SNI-BTM tanulókkal gyógypedagógus-fejlesztő pedagógus foglalkozik)
-Fegyelem- kevés a magatartási probléma, mert ha észleljük azt, abban a pillanatban kezeljük,
s így nincs durvaság.
Mottóink:
-MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ!
-MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ!
-MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN AHHOZ, HOGY, JÓL ÉREZZE MAGÁT
ISKOLÁNKBAN!
-Rugalmasság: könnyebb alkalmazkodni a hirtelen jött eseményekhez, a megváltozott
körülményekhez, vagy a csoportok igényeihez, sajátosságaihoz.
-Szakkörök: - ingyenesek a tanulóknak –iskolai alapítványunk fizeti, önkormányzati támogatással,
- indításánál tudunk figyelni az aktuális igényekre. Jelenleg angol szakkör, zenei foglalkozás
furulyával, énekkar, szövő-, és nemezelő szakkör működik
(folytatás az 5. oldalon)
4.

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VIII. ÉVFOLYAM

2022. 4. szám

- Színes programokat szervezünk: színházlátogatás, úszás, korcsolyázás, sízés - több éven át, látogatás a pápai
reptérre stb.
-Táborokat szervezünk: napközis és ottalvós táborokat - színes programokkal pl.-Egészség- és Népismereti
tábor
-Törekszünk a kötődés erősítésére településünkhöz, Bakonybélhez. Tevékenyen veszünk részt a település
életében, műsorokat készítünk a falu rendezvényeire: pl. idősek napjára, Mindenki karácsonyára stb. Több
olyan rendezvényt szervezünk, amire a település lakóit is várjuk: pl. Márton nap, Mini Busójárás.
Biztonságos környezet, fegyelem, rend, jó hangulat és nyitottság jellemző iskolánkra. Szívesen
megmutatjuk az érdeklődőknek intézményünket-előzetes időpont egyeztetést követően-.

A leendő első osztályosok beíratásának időpontja a 2022-2023. tanévre:
2022. április 21-22.
Az elektronikus felület (KRÉTA) április 6-tól lesz elérhető, de a személyes beíratás, illetve a
beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása április 21-22-én lehetséges a Zirci
Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában: Zirc, Rákóczi tér 3-5. szám
alatt.
Szeretettel várjuk iskolánkba a kis elsősöket!
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
indult Bakonybélben, így éltünk a
lehetőséggel és részt veszünk rajta. A szakköri foglalkozásokon
gyönyörű nemezvirágot, kígyót, képet, labdát, karkötőt,
kézbábot, nemeztálkát, kistáskát alkottunk. A nemeztárgyak
elkészítésében a megtekintett A SZAKKÖR-i videofilmeken
kívül segítségünkre vannak a felnőtt résztvevők: Felföldi
Andrea, Berkó Éva, Fülöp Teréz és Troják Zsuzsa néni. Alig
várjuk mindig a pénteket, hogy újabb dolgokat alkothassunk!
Köszönjük, hogy elsajátíthatjuk ennek az ősi mesterségnek a
fortélyait, hogy ne merüljön feledésbe ez a tevékenység!
Rieger Hanna, 6. osztályos tanuló
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„Bakonybéli Összefogás a Menekültekért”
Március 7-én a Bakonybéli Önkormányzat, a Bakonybéli Vöröskereszt, a Szent Móric és Vértanútársai
Plébánia és Katona László testvérünk létrehozta a „Bakonybéli Összefogás a Menekültekért”
jószolgálati csoportot. Az Összefogás elhatározta, hogy a háború elől menekülők – elsősorban anyák és
gyermekek számára - befogadást kínál Bakonybélben. Eddig a következő lépések történtek:
- A Plébánia 2022. március 21-től június 15-ig rendelkezésre bocsátja a Közösségi Ház
Zarándokszállását 12-15 menekült (főképp anyák és gyermekek) befogadására
- A Vöröskereszt a gyűjtött takarókat, paplanokat, párnákat, ágyneműhuzatokat, melyekből 15 fő
elszállásolására szükséges felszerelést átadott a Zarándokszállásnak, hogy azt az érkező menekültek
rendelkezésére bocsássuk.
- Az Önkormányzat vállalja a menekültek (köztük a Zarándokszálláson helyet kapó menekültek) ellátását
hideg és meleg élelemmel.
Jelenleg várjuk a menekültek érkezését. Kérünk mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten támogassa –
adományokkal, segítő szolgálattal, egyéni felajánlásokkal – az otthonuktól megfosztott, Bakonybélbe
érkező embertársainkat!

N AG Y H ET I ÉS H Ú SV ÉT I L I T UR G I A É S EG YÉ B PR O G R AM O K - 2022.
NAGYCSÜTÖRTÖK
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
12.00 Déli imaóra
18.00 SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE
21.30 Virrasztás a templomban
NAGYPÉNTEK
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
9.00 Bűnbánati liturgia, gyóntatás
12.00 Déli imaóra
14.30 Keresztút a Borostyán-kútnál
18.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE
Igeliturgia – passió
Egyetemes könyörgések
A szent kereszt felmutatása és hódolata
Szentáldozás
21.00 Kompletórium- sírbatétel
NAGYSZOMBAT
7.00 Vigília-laudes /Jeremiás siralmai
9.00 Gyóntatás a templomban
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
21:00 AZ ÚR HÚSVÉTJÁNAK VIGÍLIÁJA
A föltámadás meghirdetése: tűzszentelés, a
húsvéti gyertya megáldása, húsvéti
örömének
Igeliturgia
Az eukarisztia liturgiája
Föltámadási körmenet
Ételszentelés – agapé
HÚSVÉTVASÁRNAP
9.30 ÜNNEPI LITURGIA
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
20.30 Kompletórium

HÚSVÉTHÉTFŐ
8.00 Laudes
9.30 ÜNNEPI LITURGIA, KERESZTELÉS
12.00 Déli imaóra
17.00 Vesperás
20.30 Kompletórium

EGYÉB ÜNNEPI PROGRAMOK:
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN
a 21.30-kor kezdődő virrasztásban:
O.Lassus: Lamentationes Jeremiae
Prophertae (auscula énekegyüttes)
NAGYPÉNTEKEN:
11.00 Keresztút gyermekeknek a Szent-kútnál
NAGYSZOMBATON:
9.00-12.00 Húsvéti kézműves játszóház a
Monostori Kávézóban (ajánlott iskolásoknak,
kisebbeknek szülői felügyelettel)
18.00: Joseph Haydn: A Megváltó hét szava a
keresztfán (Tóth Vajna Zsombor – Tóth-Vajna
Gergely) koncert a templomban.
HÚSVÉT VASÁRNAP:
Szentmise után nyuszikeresés az
arborétumban.

A szinódusi folyamat részeként arra kérjük a
bakonybéli egyházközség tagjait, hogy töltsék ki
a szinódusi kérdőívet! A kérdőívet elérhetik
elektronikusan a Monostor honlapján és a
Plébánia FB oldalán. Papír alapon kinyomtatva
pedig a Plébánián juthatnak hozzá. Kérjük,
hogy Virágvasárnapig (április 10-ig) töltsék ki a
kérdőívet!"
Plébániai Szinódusi Team
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A böjti idő végéhez közeledve és a húsvét ünnepére készülve arról kérdeztük a
bakonybéli bencés testvéreket, hogy mit jelent számukra, az ő életükben a
feltámadás?
"A feltámadás számomra azt jelenti, hogy minden
megélt percemnek örök jelentősége és örök távlata
van. Mindaz, amit ebben a testben megéltem,
maradandó, és előkészíti azt, ami a halálomban
megnyíló új valóság lesz. A „mennyország” nem
hely, hanem állapot, s ennek a számomra egyelőre
még
ismeretlen
állapotnak
a
minőségét
meghatározza az, ahogyan most élek, ahogyan
most törekszem a szeretetre és a harmóniára
Istennel, másokkal és önmagammal.” Izsák atya
„A feltámadás számomra kicsit olyan, mintha a
hitem legalsó JENGA kockája lenne. Ha ezt
kirántanánk, borul minden. Hitem azon alapul,
hogy nem a halálé az utolsó szó. A Szentírás
nagyon erősen hangsúlyozza, hogy Jézus, bár
egészen
valóságosan
meghalt,
egészen
valóságosan él. Ez adja nekem a reményt – amire
bizonyítékom nincs, de értelmemnek nem mond
ellent – hogy mindennapi kis halálaim, kríziseim és
egyszer majd végső, nagy halálom sem egy dráma végét, hanem a második felvonás kezdetét
jelentik. Mert közöm van az Úr halálához (értem is, miattam is történt), és ugyanúgy közöm van a
feltámadásához (ugyan nem miattam, de értem is történt). Élni fogok, mert nem a halálé az utolsó
szó.” Ignác testvér
„A feltámadás az emberi élet beteljesedése és értelme, az Úr akarata szerint. Habár bűnösök
vagyunk, isten szeretete mégis arra hív bennünket nap mint nap, hogy igent mondjunk erre a hívásra
és átöleljük az ő ingyenes kegyelmét Krisztusban. Ha a válaszunk őszinte akkor megkérdőjeleződik
és újraértékelődik életünk az evangélium tanítása szerint, és ebben a formálódásban egyszer csak
eljutunk arra a pontra amikor azt mondhatjuk; ami volt elmúlt, és lám
valami új született! Ez az új élet bennünk a Jézussal való
találkozásunk felismerése. A feltámadás valósága életünkben.”
Jákob testvér

Ajándékboltunk hírei
Megjelent Izsák atya fordításában A paradicsom könyve című
apoftegma gyűjtemény 2. kötete. A gyűjteményben ismét témák
szerint rendezve találunk olyan, a korai szerzetesség idején, 1600
éve született rövid történeteket és bölcs mondásokat, mint a
következő:
„Ne a nyelved beszéljen, hanem a cselekedeteid! Beszéded pedig
legyen alázatosabb a cselekedeteidnél! Ne beszélj a lelkiismereted
ellenére! Ne taníts alázat nélkül, hogy a föld befogadja magvetésed!”
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Március
hónapban
színházba
látogattak
nagycsoportosaink.
A
Rigócsőr király című mesét nézhették meg, aminek mondanivalója és tanulsága napokig téma volt a
beszélgetések alkalmával. Mivel mindig tudjuk azt, hogy melyik mesének a feldolgozását láthatjuk a
színházban, az a gyakorlat nálunk, hogy előző nap már mi is elmeséljük azt a mesét a gyerekeknek.
A mese többszöri meghallgatása és ugyanannak a mesének a különböző feldolgozása által színesedik
a történet, és szép lassan elnyeri teljes, komplex formáját. A mesék rendkívül fontos szerepet
játszanak a gyermekek életében, hiszen segítenek megértetni számukra a körülöttünk lévő világot.
A mesék fejlesztő hatása segíti őket abban, hogy megtanulják, hogyan kezeljék az alapvető emberi
konfliktusokat, az egészséges emberi vágyak és kapcsolatok kifejezését. Emellett olyan alapvetően
fontos üzeneteket közvetít a mese, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a gyermekek érzelmi és
mentális fejlődésében. Ezért is szerepel óvodánk nevelési programjában kiemelt helyen a
mindennapi mesehallgatás.
Március 15-re emlékezve óvodásainkkal elkészítettük
nemzeti színű jelképeinket és elvittük a Rákóczi téren a
kopjafához.
Fontos,
hogy
óvodáskorban
a
megemlékezés a gyermekek életkori sajátosságaihoz,
érdeklődésükhöz alkalmazkodó legyen. A játékosság
elvét követve a gyerekek ismerjék meg, idézzék fel
nemzeti ünnepünk jelképeit, az ünnephez kapcsolódó
neveket, eseményeket. Ebben az időszakban sokat
beszélgetünk arról, melyik országban élünk, büszkék
vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk. Ezáltal
próbáljuk erősíteni a nemzeti érzést és a tiszteletet a
nemzeti ünnepünk és szülőföldünk iránt.
Leendő iskolásaink meghívást kaptak a helyi iskolába
egy három alkalomból álló ovi-suli programra. Nagyon lelkesen készültek az első alkalomra, amikor
találkozhattak a régi ovis társakkal és a helyi iskola tanító nénijeivel. Azt gondolom, ez egy nagyon
jó kezdeményezés, ami segíti majd a szeptemberi iskolakezdést ovisaink.
Március 23-án önkormányzati kezdeményezésre a faluházba meghívást kaptak azok a családok, akik
az elmúlt öt évben a mi falunkat választották lakóhelyüknek. Óvodánkat képviselve én is meghívást
kaptam erre a kötetlen beszélgetésre, összejövetelre. Nagy öröm volt számomra, hogy az ország
(világ) különböző részeiről ideköltözött emberek milyen lelkesedéssel beszéltek Bakonybélről, és
hogy némelyiküknek egy pillanat elég volt ahhoz, hogy eldöntse, itt szeretne élni. Óvodánkban
jelenleg hét kisgyerek jár azokból a családokból, akik az elmúlt években költöztek Bakonybélbe. Én
úgy gondolom az ő beilleszkedésük a közösségünkbe zökkenőmentes volt, amiért köszönet jár
minden itt élő családnak. Bízom abban, hogy ez a bizalomteljes kapcsolat elkíséri a nálunk töltött
éveiket. Mi pedig köszönjük nekik a bizalmat!
Szabó Judit intézményvezető
ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendeletének 20 § (1)
bekezdése szerint beíratást hirdet a 2022-2023. nevelési évre.
Időpontja:

2022. május 4. (szerda) 8,00-14,00 óráig,
május 5. (csütörtök) 10,00-16,00 óráig.

Minden olyan gyermek beiratkozását szeretettel várjuk, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
A törvény értelmében lehetőség van a 2,5 életévet betöltött gyermek óvodai felvételére is, ezért aki ezzel
a lehetőséggel élni kíván, a 2023. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött gyermeket is be kell íratnia az
óvodába.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyája, Taj kártyája és a gyermek születési időpontját
igazoló bármely dokumentum.
Szabó Judit intézményvezető
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Kedves Olvasók!
Márciustól újra elindultak dokumentumfilm-vetítéseink, melyeket havonta egy alkalommal, szerdai napon
tartunk, 18 órai kezdettel. A soron következő vetítés pontos napjáról a könyvtárban, a kihelyezett plakátokon
és a könyvtár Facebook oldalán lehet tájékozódni. A könyvtári hírlevél segíti, hogy egy olvasó se maradjon le
az aktualitásokról, feliratkozni erre személyesen a könyvtárban, vagy a konyvtarbbel@gmail.com e-mail
címen lehet. Facebook oldalunkon rendszeresen friss könyvtári hírekkel, minden héten könyvajánlókkal,
könyves témákkal jelentkezem.
A kikölcsönzött könyveket nyitva tartási időn kívül továbbra is le lehet adni a monostori ajándékboltban,
illetve új visszavételi pont a Beli kultúrkocsma, annak nyitva tartási idejében, könyvtári nyitva tartási időn
kívül. Továbbra is lehet élni a házhoz szállítás lehetőségével, akadályoztatottság vagy sürgős könyvigény
esetén, telefonos egyeztetéssel. A szolgáltatás ingyenes, telefonon kérhető: 30/487-7768.
Folyamatosan frissülő állományunk hangoskönyvekkel és folyóiratokkal is várja az olvasókat. A helyi
állományban nem szereplő könyveket más könyvtárakból kérhetjük meg, a megyei könyvtár állományából 23 napon belül, ingyenesen érkeznek a könyvek, hangoskönyvek. Örömmel ajánlom ezt a lehetőséget,
kényelmesen, gyorsan, térítésmentesen férhet hozzá minden, könyvtárunkban érvényes tagsággal rendelkező
olvasó a megyei könyvtár hatalmas állományának dokumentumaihoz.
Kérem a kölcsönzési határidők gondos betartását, hiszen lehetséges, hogy másvalaki várakozik arra, hogy egy
kikölcsönzött könyv visszaérkezzen és újra kölcsönözhetővé váljon.
Szeretettel várok minden olvasót!

Palotás Dóra könyvtáros

Március 16-án Pozsgainé Grázel Katalin nyugdíjas gyógyszerészünkkel beszélgettünk a Közösségi Házban.
Hosszú idő után kellemes délutánt töltöttünk el, jó volt újra találkozni.
Március 17-én Győrbe kirándultunk. Célunk a Munkácsy kiállítás megtekintése volt az Esterházy-palotában.
A kollekció Pákh Imre New York-i üzletember
magángyűjteménye. Csodálatos élményben volt
részünk. Ebéd után elsétáltunk a Széchenyi térre,
Győr barokk főterére. Tartalmas napunk volt.
Április 21-én 14 órakor találkozunk a Templom előtt,
a társaság dönti el, merre indul a faluban séta a
környéken.
Addig ajánlom klubtagjaink figyelmébe április 5-én a
Magyar Rádió Gyerekkórusának hangversenyét a
Faluházban 19 órai kezdettel, 7-én, csütörtökön pedig
Müller Nándor bakonyi könyveinek bemutatóját a
Közösségi Házban, 17 órától.
Szívesen látunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni hozzánk.

Galba Irén klubvezető

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401; www.bakonyibakancsos.hu, e-mail:

meszner.viktor@invitel.hu
2022.04.02. szombat: Bakonybél - Száraz-Gerence - Tönkölös - kitérés Bakonyújvárra Tönkölös - Likas-kő - Bakonybél.Találkozó: 10.00 Bakonybél, Pikoló vendéglő (Kossuth u. 1.)
Táv: 10 km (szintkülönbség 400 m (vár nélkül 320 m). Várható visszaérkezés a vendéglőbe: 1414.30 között. Részvételi díj:1.600 Ft/fő, Erre a túrára előjelentkezést kérek a meszner.viktor@invitel.hu e-mailre.
2022.04.15. péntek: Útvonal: Bakonybél - Mészégető - Hideg-völgy - Vörös-föld - Királykapu - Tevel-vár - Gyökérkút - Bakonybél. Találkozó: 10.00 Bakonybél, Pikoló Vendéglő. Indulás 10.15-kor. Táv: 18 km, szintemelkedés 490 m.
Várható visszaérkezés a vendéglőbe :16.30-17.00 között. Részvételi díj: 800 Ft/fő.
További áprilisi túrák és információk a honlapon.
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Idén is a márciusi hosszú hétvége előtt nyitotta meg újra kapuit a Bakonybéli Tájház, és a
hagyományokhoz híven új időszaki kiállítással. A kis ház középső szobájában évek óta a
bakonybéli alkotókat vagy a helyi értékeket bemutató tárlat volt látható, idén azonban a
„szomszéd várból” érkeztek kortárs művészeti alkotások. Idén harmadik éve Huszti Kinga
textilművész bakonyszücsi házában jönnek össze a művésztelep résztvevői közös alkotásra.
Ez a kiállítás az idei meghívottak bemutatkozása, ismerkedés
egymás munkáival, stílusával, gondolat- és formavilágával. Ettől
izgalmas a tárlat, hiszen ezzel formálódik az a
párbeszéd, amely a nyáron az egymás
inspirálására
épülő
alkotó
folyamatot
megalapozza. Három textilművész, Huszti
Kinga, Kovács Gabriella és Pócs Judit
nemezesek, és két teljesen eltérő képi világú
fesztőművész, Székely Annamária és Votin Dóra
műveiből készült a bemutató.
Nagy Árpád alpolgármester a megnyitón utalt a
két szomszédos település ezer éves közös
történelmére, és arra a szándékra, hogy a
tájházban rendezett kiállítások a közösségeket
szolgálja, így örömmel adtunk helyet a
művésztelep bemutatkozására. Kéri Gáspár fotóművész, művészeti író
megnyitó beszédében kiemelte, hogy „A műveken a művészi eszközökkel érzékeltetett
ellentétpárok utalnak a földire és az égire, a spirituálisra és az anyagira, a természetesre és
a mesterségesre, a teremtettre és a természetesen fejlődőre. A harmóniára törekvés, az
igazság útkeresései a szépség nem szokványos megjelenési formáiban is tetten érhetők.”
Ajánljuk figyelmükbe az Innen és Túl tárlatot. Bakonybéli lakosok számára a belépés díjtalan.
Az elmúlt években sok új arccal találkoztunk a boltokban, a közösségi fórumokon, a rendezvényeken.
Adódott az ötlet, hogy ismerjük meg azokat, akik az elmúlt 4 évben állandó lakosként Bakonybélben
telepedtek meg. Különösen akkor lepődtünk meg, amikor kiderült, hogy 2017 óra 121 lakóval gyarapodtunk,
azaz a népesség több mint 10 százaléka új lakó.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy meghívja a
faluközösség új tagjait egy találkozóra, ahol mi
magunk is bemutatkozhatunk, tájékoztatást adhatunk
a terveinkről, a település gondjairól, a közélet kialakult
formáiról, az élő közösségekről, a rendezvényekről.
Arra is kíváncsiak voltunk, miért volt számukra
szimpatikus épp a mi falunk, és hogyan érzik magukat,
milyen problémákat látnak, milyen javaslataik vannak,
miben tudnak segíteni a település közösségi életében,
fejlődésében.
A meghívottak csaknem fele el is jött a találkozóra. A
testület tagjainak bemutatkozása után Márkus Zoltán
polgármester vázolta az aktuális fejlesztési terveket, a nehézségeket, amikkel szembe kell néznünk és a
jövőben megoldanunk, beszélt a civil szerveződésekről és a rendszeres programokról, amelyekhez lehet
csatlakozni. Ezután minden jelenlévő röviden bemutatkozott, elmondta, honnan jött, mivel foglalkozik, milyen
témákban tud kapcsolódni a falu életéhez. Kiderült, hogy a szép és egészséges természeti környezet mellett
vonzó volt a közösségi szellem, a falu érezhető összefogása, mozgalmassága. Külön hangsúlyt kapott az
óvodai nevelés is az iskolai pedagógiai színvonala, sőt a 8 osztályos iskola visszaszervezésének kívánsága
is. Többen tettek vállalást új közösségi programok – pl. egészséges életmód, funkcionális torna, zenei
programok, kézműves tanfolyamok, hagyományőrző foglalkozások – szervezésére, sőt egymást segítő
önszerveződésre is. Nagyon fontos és jó hangulatú, építő találkozón vettünk részt, ami a beilleszkedés és a
befogadás szándékát egyaránt bizonyította. Az biztos, hogy Bakonybél nem nemcsak létszámban, hanem
sokszínűségben is gazdagodott.
Felföldi Andrea képviselő
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
kedd- vasárnap
10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00.
Pénztárzárás: 17 óra.
Éjszakai távcsöves bemutatóink
előzetes bejelentkezés alapján:
info@csillagda.net, (88) 461-245.

2022. 4. szám

(Fő utca 15.)
Nyitva minden nap 9-16 óra
között.
 Egy módos bakonybéli gazda háza
 a bakonyi faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék
Időszaki kiállítás: „Innen és Túl” –
A Bakonyszücsi Művésztelep bemutatkozása.
Ajándék, térkép, könyv kapható.
Információ, bejelentkezés:
+36-30-468-8938.;
bakonybelitajhaz@gmail.com

A BAKONYBÉLI VÖRÖSKERESZTES ADOMÁNYBOLT ÁPRILIS 2-ÁN ÉS 23-ÁN VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A RÉGI
ISKOLAÉPÜLET EMELETÉN (Pápai utca 3.) 8.30-11 ÓRA KÖZÖTT. TAVASZI – NYÁRI RUHÁKRA CSERÉLTÜK A KÉSZLETET.

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
Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Másli Rita mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
ügysegédi ügyfélfogadás
minden hónap második és negyedik keddjén
14.30-15.30 óra között az Önkormányzat
épületében.
vE

Orvosi Rendelő
88-461-651
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:
hétfő: 8.00-10.00
csütörtök: 13.30-15.30
szentmoric.plebania@gmail.com

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.00 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: 06-20-5932629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022. április 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

