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Nagyon sok vendég vett részt az idei Múzeumok Éjszakáján a Bakonybéli Tájház rendkívüli
tárlatvezetésein. Az Innen és Túl és a bakonybéli nemezelő szakkör kiállításához kapcsolódó,
nemezelő kézművesfoglalkozásba a felnőttek is örömmel kapcsolódtak be.
önkormányzatnak kell megvenni, 4,5 millió
forint körüli összeg. ezt az önkormányzat nem
tudja vállalni. Az elmúlt évek rendkívüli
intézkedései miatt korábbi adóbevételünk közel
40 %-a esett ki. Ennek ellenére az önkormányzat
megteszi, ami tőle telik. A közeljövőben mintegy
22 forgalmi táblát fogunk kitenni a megfelelő
pontokra. Ezek költsége nagyságrendileg 600
ezer Ft, nem számítva a felállításukhoz szükséges
fizikai munka értékét. Somhegy és Bakonybél
mindkét végére kikerül a sárga „Lassíts, mi itt
élünk!” figyelemfelkeltő és figyelmeztető tábla,
továbbá a parkolást előjelző és jelző, táblák
(ezekre rákerül a sebességre figyelmeztető tábla
is). Az oszlopok felállítása már folyik, július
elejére befejeződik. Elhangzottak javaslatok
különböző korlátozó táblákra, pl. súly-, megállni
– várakozni, - behajtani tilos, stb. Gondolni kell
arra is, hogy ezek a korlátozások az év 365 napján
az itt élőkre is vonatkoznak, tehát gond lehet a
tüzelőszállítás, de a ház előtt parkolás is. Az
önkormányzat
csak
indokolt
esetekben
támogatja a korlátozást.
A Kossuth utcaiak gondjának megoldására első
lépésben az utca minkét végére kitesszük a 30-as
korlátozást, ha nem fog működni, a második
lépés a fekvőrendőr lesz. A Jókai utca
járdaproblémáját jeleztük a Magyar Közútnak,
kaptunk ígéretet, ha a közlekedési osztály eddig még nem kaptunk választ. Személyesen
engedélyezi. A lakosok javasolták a fix traffipax fogjuk megkeresni őket, hogy egyeztessünk az
kihelyezését is. Egy fix traffipax doboz, amit az esetleges megoldási lehetőségekről.
A június 20-án megrendezett lakossági fórum két
fő témája a település belterületén is tapasztalt
gyorshajtás és a parkolás problémája volt.
Évtizedek óta vártuk a Zirc és a Pápa felé vezető
utak felújítását. 2022-re jutottunk el oda, hogy
mindkét várost jó minőségű utakon érhetjük el. A
falu belterületein is megújultak a fő közlekedési
utak. A jó utak negatív hozadéka – ahogy
mindenütt máshol is –, a közlekedési morál
következtében a gyorshajtás. Hiába írja elő a
KRESZ a településen belül a maximális 50 km-es
sebességet, sajnos nem tartják be a korlátozó
táblák
ellenére
sem,
ezért
alternatív
figyelemfelkeltő táblákat helyezünk ki. A
település fő útja a Magyar Közútkezelő
tulajdonában van, az ő lehetőségeiket is előírások
szabályozzák, ezért főútvonalra fekvőrendőrt
nem telepíthetnek, és egyéb forgalomterelő és
lassító objektumokat is csak a forgalom által
indokolt esetben alakíthatnak ki. A sebesség
betartatásában a rendőrség az illetékes.
Megkerestük a közlekedésrendészetet, végig
jártuk a neuralgikus pontokat, ahol indokolt
lenne a sebességmérés - Somhegy, Köveshegyi
kanyar, Pápai út vége -, de itt is vannak előírások,
amelyek behatárolják, hol lehet mérési pontot
felállítani. A településen egy mérőpontra
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Július elejére kikerülnek a táblák, birtokba lehet
venni a Csillagdával szemben a faluközponti
parkolót. A buszok számára kijelölt parkoló a
Pikoló melletti nagy terület, illetve a Pápai utcai
buszforduló lesz, egyéb helyen a tiltás lesz
érvényes rájuk.
Kérjük a lakosságot, észrevételeiket az
önkormányzat telefonszámán vagy e-mail címén,
a polgármesteri telefonszámon vagy a
fogadóórán jelezzék, így biztosan eljut hozzám.
Június elején átköltöztettük a régi önkormányzat
épületébe a zarándokszállásról a menekült
családot. Katona László közbenjárására az
Amerikai Magyar Szövetségtől kétszer 10.000
dollárt, körülbelül 7 millió forintot kaptunk az
épület lakhatóvá tételére. Elkészült a vizesblokk,
vettünk bútort, mosógépet, tűzhelyet, televíziót,
bekötöttük az internetet, wi-fit, stb. Egy-két
apróság még hátravan, ezeken dolgozunk. Meg
kell oldanunk a fűtést, és több család
elhelyezéséhez további berendezéseket kell
vennünk.
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világháborúban elesett hősök áldozatvállalásáról,
az általános iskola diákjai ünnepi műsorral, az
iskolai kórus népdalokkal működött közre.
Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját.
Június 8-án új kamarakiállítás nyílt a tájházban.
Novembertől május végéig zajlott a Nemzeti
Művelődési Intézet által meghirdetett A szakkör
program keretében a nemezelés alapfogásait
tanító szakkör Troják Zsuzsanna vezetésével. A
14 diák és felnőtt részvételével zajlott
foglalkozássorozat elkészült tárgyaiból állt össze
a minitárlat. Az alapanyagokat a NMI
biztosította, az egyéb kiadásokat és a helyet az
önkormányzat támogatta. A megnyitón a
bakonybéli iskola kórusa bakonyi betyárdalokat
adott elő Nagyné Nyári Ágnes tanárnő
felkészítésével. A kiállítást meghosszabbítottuk
július 10-ig, hogy a hagyományos kézműves
napon résztvevők még kedvet kapjanak a
szakköri munkához.

A napokban érkezett meg a LEADERpályázatunk támogatásáról a hivatalos értesítés.
Közcélú eszközök - mint fűnyírók, fűkaszák,
konyhai hűtők, melegen tartók, rendezvényi
berendezések, valamint informatikai eszközök –
megvásárlásához mintegy 3.6 millió forint
támogatást nyertünk.
Június
közepén
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal ellenőrzést tartott a somhegyi és
a bakonybéli temetőben. Mindent rendben
találtak.
Idén különösebb gond nélkül lezajlott a faluban a
lomtalanítás, és a lomtalanítás plusz akció.
Köszönjük a lakosság fegyelmezett hozzáállását.
Nyolc konténer hulladékot szállíttattunk el az
önkormányzat költségén. Köszönjük Regenye
Zsoltnak és munkatársainak a jól szervezett, és
nem kis fáradsággal járó munkáját.
Véget ért a tanév, és elbúcsúztunk Schmidmajer
Jánosné tagintézmény-vezetőtől, aki nyugdíjba
vonul. Köszönjük hat évnyi színvonalas vezetői és
pedagógusi munkáját. Gondtalan nyugdíjas
életet
kívánunk.
Az
iskola
irányítását
megbízottként Troják Zsuzsanna veszi át.

Júliusban több hagyományos rendezvény lesz a
faluban, 2-án a monostori nyílt nap, 9-én a
kézműves nap a tájházban, 16-án a Faünnep az
Odvaskői réten, ez utóbbi kettő a Guzmics
Egyesület szervezésében. Augusztus 6-án kerül
sor a Falunapra, melynek részletes programját a
Június 2-án megemlékeztünk a Magyar Hősök
következő újságban adjuk közre.
Napjáról. A polgármesteri megemlékezés mellett
Izsák atya beszélt az első és a második
Márkus Zoltán polgármester
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A kedvező időjárásnak köszönhetően a gazdák megkezdték a
kaszálást és a jó minőségű széna betakarítását.
A jó időnek köszönhetően a közterületeken is szépen fejlődik a növényzet. Kollégáim folyamatosan
dolgoznak, de mivel a terület évről évre nő időbe, telik mire a végére érnek. Kérem a lakosság türelmét és
megértését, hiszen a létszámunk véges. Elkezdődtek a figyelemfelhívó táblák kihelyezésének munkálatai.
Jelenleg az oszlopok betonozásánál tartunk, hamarosan felkerülnek a táblák is. Bízunk benne, hogy ez
majd csökkenti a gyorshajtást és a parkolás okozta kellemetlenségeket.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a terembérletekkel én foglalkozom. Telefonon tudnak érdeklődni a
szabad időpontokról.

Másli Rita mezőőr

Június 2-án évzáró ünnepséget tartottunk az
óvodában, amelynek keretében elbúcsúztattuk az
óvodától az iskolába készülő gyermekeinket. Tizenkét
kisgyermek kezdi meg szeptemberben általános
iskolát. Auerbach Léna, Berger Julianna, Csiki Imola,
Heim Zselyke, Ivánkovics Csenge, Kollát Zsolt,
Kovács Gergely, Nagy Dorka, Papp Kristóf, Szabó
Ábel, Vadasi Ádám, Vincze Anna. Kívánunk nekik
boldog iskolás éveket!
A Borostyán fagyizó kedvezményes gyermeknapi
fagyizásra
vendégelte
meg
óvodásainkat.
Köszönjük szépen Szökrényes Lászlóné Marikának
a vendéglátást.
A gyermeknapi kirándulást a rossz időjárás miatt
kétszer is el kellett halasztanunk. Június 20-án
aztán, az időjárás kegyes volt hozzánk, és egy
szép
délelőttöt
tölthettünk
az
Odvaskői
pihenőparkban. Dorbival a kisvonattal utaztunk, ami
minden alkalommal nagy élmény ovisainknak.
Köszönjük szépen Bakonyvári Andornak a
lehetőséget.
Egy nyertes pályázat keretében óvodánk testülete
két továbbképzésen is részt vett ebben a
hónapban. Az első képzés témája, A felnövekvő
generáció egészséges életmódra nevelése, a
másik témája pedig Mozgásos kompetenciák
fejlesztése az óvodában. Mindkét képzés aktuális
és hasznos elméleti és gyakorlati információkkal
gazdagított bennünket.
Szabó Judit óvodavezető
A bakonybéli vöröskeresztes adománybolt nyitva tartása júliusban: 2-án és 16-án
8.30-11 óra között a régi iskolaépület emeletén.

Jó minőségű női pólókat, blúzokat szívesen fogadunk.
Lányka szoknyák, és nadrágok vására: 300 Ft/db.
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Véget ért a 2021-22-es tanév szorgalmi
időszaka. Nagyon mozgalmas, eredményes időszakot
zártunk le június 17-én, a bakonybéli Szent Gellért
Tagiskola tanévzáró ünnepélyén.
Ebben a tanévben két önálló és egy összevont
osztály működött iskolánkban. Az első és a negyedik
osztály önálló tanulócsoport volt, a második harmadik- pedig összevont. A tanulók létszáma 31 fő.
(2016 óta –amióta tagintézmény-vezető vagyok-most
volt a legmagasabb a tanulólétszám.)
Rendelkeztünk a neveléshez, oktatáshoz
szükséges eszközökkel, tiszta, kulturált környezetben
tanulhattak tanulóink. 2021 nyarán a főépület kopott,
rossz faablakait az iskolai alapítványunk sikeres
pályázatának köszönhetően korszerű műanyag
ablakokra cseréltük. Az iskola- és az utcakép is
rendezettebbé vált általa.
Szerencsére ebben az évben nem volt szükség a
digitális oktatás bevezetésére. Tanulóinknak sok
színes programot szerveztünk a tanév folyamán.
Bekapcsolódtunk a települési rendezvényekbe, mert
kollegáimmal fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon
diákjainkban a kötődés falujukhoz és iskolájukhoz. Az
általunk szervezett Márton napi lampionos
felvonuláson a falu apraja-nagyja részt vett. Az
időseket a hagyományoknak megfelelően kedves
műsorral köszöntöttük, idén is felléptünk a Mindenki
karácsonyán. A Mini busójárást az önkormányzat
Falusi disznóvágás rendezvényével egyidőben
tartottuk, hogy színesebbé tegyük azt. Előtte
busóálarckészítést szerveztünk a falubeli és a vendég
gyerekek számára. A települési gyermeknapot
pedagógusaink
közreműködésével
iskolánkban
rendezte meg a Guzmics Egyesület.
Műsort készítettünk március 15-re, a Hősök napjára
és szerepeltünk a múzeumban a nemezelő szakkör
kiállításmegnyitóján. Tartottunk tematikus napokat:
pl. a Szent Gellért nap, Népmese napja, Mikulás.
Uszodába, színházba vittük a gyerekeket, a LEP
program keretében az elsősök bábelőadáson jártak, a
negyedikesek hangversenyen és múzeumban. A
harmadik és negyedikes osztályosok egy sikeres
pályázatnak
köszönhetően
három
napos
osztálykiránduláson vettek részt Zánkán. Az
elsősökkel Zircen töltöttünk el egy szép napot.
Többször szerveztünk kézműves foglalkozást
tanulóinknak.
Márton
nap
előtt
lampiont
készítettünk az óvodásokkal és a leendő első osztályos
tanító néni 3 alkalomból álló ovisuli foglalkozást
tartott a kicsiknek.
Szerencsére súlyos magatartási problémák nem
fordultak elő ebben a tanévben sem. A felmerülő
gondokat
igyekeztünk
azonnal
kezelni,
4.
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iskolagyűlésen rendbe tenni. Az volt a célunk, hogy
mindenki biztonságban és jól érezze magát az
iskolában.
A tanulmányi munkáról:
Minden évben nagy izgalommal kísérjük
figyelemmel az első osztályosok munkáját,
teljesítményét! Örömmel tapasztaltuk, hogy milyen
igyekvő, ügyes gyerekek! Jó volt őket tanítani. Szépen
beilleszkedtek, sokat dolgoztak, már tudnak jól
olvasni, számolni. Látszott rajtuk, hogy igazán élvezik
az iskolás életet!
Iskolánkban csaknem mindenki teljesítette a
követelményeket! (Egy elsős kisgyerek tanulmánya
előkészítő jellegű volt, egyik negyedikes diákunknak
matematikából kell pótvizsgát tennie.)
31 tanulóból 15-en kaptak oklevelet és könyvet, mert
kitűnő vagy jeles bizonyítványt szereztek.
Kitűnő bizonyítványa 9 tanulónak lett, mert
csak kiváló értékelést vagy jeles osztályzatot
szereztek.
- Az első osztályban: Csiki Boróka, Kuti Máté,
Mészner Péter, Német Julianna, Pénzes Barbara,
Román Palkovics Zsigmond tanulónak. Ők
cirkuszjegyet is kaptak a Fővárosi Nagycirkusz
felajánlása révén.
- A harmadik osztályban: Berkes Dorottyának, Kuti
Balázsnak, Schwacz Eriknek.
Jeles vagy kiváló a bizonyítványa, (tehát 1 vagy 2 jó
osztályzat szerepel benne) 6 tanulónak.
az első osztályból: Izsa Elizabetnek, Izsa Liliánának
Koczor Hannának, Szigeti Borbálának
a második osztályból: Katona Bíbor Annának
a negyedik osztályból: Molnár Áron tanulónak.
Ebben a tanévben is több féle szakkört tudtunk
indítani, amelyek a tanulók számára most is
ingyenesek voltak iskolai alapítványunk jóvoltából.
Működött angol szakkör külön az 1-2. és külön a 3-4.
osztályosoknak. Indult szövő szakkör, volt zenei
foglalkozás furulyával és énekkar. Tanulóink
tevékenyen vettek részt ezeken a szabadiős
foglalkozásokon.
Jó a kapcsolatunk a falu vezetésével és
szervezeteivel. Önkormányzatunk gyakran segített a
tanulók
szállításábanpl.
úszásoktatás,
osztálykirándulás-, vagy szakköreink működéséhez
nyújtott
anyagi
támogatást.
Rendszeresen
tájékoztattuk a falu lakóit az iskolai programokról,
havonta írtunk cikket a falu újságjába, a Bakonybéli
Hírmondóba. A Bakony Erdőtől faanyagot kaptunk a
távolugró gödör elkészítéséhez. A Bakony Hotellel is
jó kapcsolatot ápolunk, „busóink ”már többször
látogatták meg vendégeiket.
(folytatás a 7. oldalon)
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20 ÉVES A SZENT MAURÍCIUSZ KÓRUS
Idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját az Egyházközség és Bakonybél község ismert művészeti
együttese, a Szent Mauríciusz Kórus. 2001. decemberében Iván testvér hívta először énekelni a templomba
járó, zenét szerető bakonybélieket, majd 2002-ben az akkori kántor, Pusker János kezdte meg a rendszeres
próbákat a kórussal. Az azóta eltelt 20 esztendőben felnőtt egy nemzedék, így nem ritka, hogy egy családból
három generáció, nagymama, anyuka és fiatallá serdült gyermek együtt, egy szólamban énekel. Izsák atya
15 éve, 2007 óta vezeti az együttest, mely az évek során számos hazai és külföldi fellépést tudhatott maga
mögött, sikeresen vett részt minősítő hangversenyen és kórusversenyen.
A kerek évforduló éve programokban és lehetőségekben gazdag időszak a kórus számára. A monostorral
évtizedek óta jó barátságban lévő horvátországi bencés nővérek meghívására Rab szigetre látogathattunk,
nyáron pedig Gézaházán tartunk évadalapozó összetartást. Ősszel tervben van hangfelvétel készítése (cd
és pendrive), illetve az adventi
időszakban a régi tagok meghívásával és
ünnepi koncerttel adunk hálát azért, hogy
immár 20 éve együtt énekelhetünk.
Programjainkat sikeres pályázatoknak
köszönhetően
a
Bethlen
Gábor
Vagyonkezelő Alap és A Nemzeti
Kulturális Alap támogatja.
A kórus 20. évfordulójával egybeesik
Kodály Zoltán bakonybéli látogatásának
100. évfordulójával, az ehhez kapcsolódó
programról, terveinkről a következő
számban adunk hírt.
A kórus nyitott közösség, szeretettel
várjuk azok jelentkezését, akik szeretnek
énekelni, és szívesen csatlakoznának
hozzánk.

Horvátországi kóruskirándulás
Másfél héttel ezelőtt, június 17-től 19-ig a kórussal a horvátországi Rab szigetre utaztunk. Kocsival és két
kisbusszal mentünk. A több órás út végén, a kikötőhöz egy hosszú szerpentinen mentünk, ahonnan már látni
lehetett a tengert. A szigetre komppal mentünk át. A helyi bencés klauzúrás nővérek nagy szeretettel
fogadtak minket. Legtöbben egy régi kolostorépületben voltunk elszállásolva, aminek az ablaka a tengerre
nyílt. Sokat fürödtünk a tengerben, sétáltunk a városban, az éttermekben pedig a helyi specialitásokat is
megkóstolhattuk. Szombat este koncertet adtunk a monostor templomában, ami nagy sikert aratott.
Repertoárunkban egy horvát mű is szerepelt. Vasárnap a mise után elbúcsúztunk a nővérektől. A tőlük kapott
ajándékcsomagban voltak az általuk készített kenőcsök, szörp, és a szigetről származó különlegesség, a
Rab-i torta.
Vajda Csenge – Feczkó Réka

Júliusi programok




július 8. A Szent Benedek Zarándoklat érkezése Bakonybélbe
július 11. Szent Benedek Atyánk ünnepe, 11.00 Ünnepi liturgia
július 27-30 Ifjúsági hittantábor Pusztavámon
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BAKONYBÉLI BENCÉSEK GONDOLATAI SZENT BENEDEK,
EURÓPA VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPÉRE (JÚLIUS 11.)
Mit tanulhat a 21. század embere Szent Benedektől?
Számomra nagyon fontos bencés érték az állhatatosság. Szent
Benedek arra biztat, hogy tartsunk ki az imában és a testvéri közösségben Isten
segítségével, akkor is, ha nehézségeink vannak. Nem könnyen-gyorsan típusú,
hanem megküzdött, érett, és értékes kapcsolatokra hív el minket Isten magával,
embertársainkkal és környezetünkkel. (János testvér)
Én az állhatatosság mellé az alázatot helyezném, amelynek Szent
Benedek a Regula 7. fejezetét szenteli. Az alázat annak elismerése, hogy Isten
teremtménye vagyok, vannak értékeim, testi-szellemi-lelki ajándékaim,
melyeket Istentől kaptam, s vannak gyengeségeim, korlátaim, amelyeket fontos
belátnom és számolnom velük. Az alázat az engem teremtő és megmentő Isten
iránti hálára és önmagam, élethelyzetem, embertársaim elfogadására indít.
(Ábel atya)
Szent Benedek - talán nem véletlenül - nevezi az erények anyjának a megkülönböztetésre való
képességet, amit másként hívhatunk bölcs belátásnak, vagy szelíd mérsékletnek is. Ez azt jelenti, hogy
életünk eseményeiben törekszünk meglátni az igazságot, és ennek megfelelően cselekedni. Vagyis a
mindennapok konkrét helyzeteiben valóban jelen vagyunk nyitott szívvel, keressük Isten tervét, nem
ítélkezünk, hanem igyekszünk észlelni saját és embertársaink cselekedetei mögött húzódó tényleges
mozgatórugókat, szükségleteket, majd pedig ezekben a konkrét helyzetekben már nem rutinból, túlélésre
játszva, hanem az így felismert igazságnak megfelelően próbálunk evangéliumi választ adni. Korunkban ez
a tisztánlátás és következetes cselekvés véleményem szerint nagy megtartó erővel bír. (Günter testvér)
Szent Benedektől azt a bátorságot lehet és érdemes is eltanulni, amivel nemet mondott és hátat
fordított kora erkölcstelen életének. Remeteségbe vonult, hogy elsorvassza magában a világi hívságok sudár
jegenyéjét és helyet készítsen magában annak a kicsiny mustármagnak, amiből új kedély és abból új akarat
sarjad. Szent Benedek és más Szentek élete is azt példázza, hogy a bátorság olyan erény, ami nélkül a többi
semmit sem ér. Jézus is erre biztat: "Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!" (Máté testvér)
MONOSTORI NYÍLT NAP - JÚLIUS 2. SZOMBAT
10:00, 15:00 Vezetéses séták a monostorban rendhagyó útvonalon
10:00, 11:00, 14:00, 16:00 Toronylátogatás Günter testvérrel (Előregisztráció szükséges)
12:00 Könyvkötő kézműves foglalkozás (Előregisztráció szükséges)
11:00, 14:00 “Fémbe foglalt imádság”- látogatás egy bronzműves műhelyben Anzelm testvérrel
(Előregisztráció szükséges)
15:00 Gyógynövények a termőföldtől a teáscsészéig (vezetett séta a monostori kertészetben)
16:00 Citerabemutató a templomban Izsák atyával
18:00 „GAUDETE” - Mali Katalin és Navratil Andrea koncertje orgonára és énekhangra a templomban.
Előzetes regisztráció az abmonostor@gmail.com címen.
A belépés bakonybéli lakosoknak ingyenes,
a regisztrációt igénylő programokhoz való csatlakozás díja 500 Ft/fő.
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(a 4. oldal folytatása)
nyújtottak, s támogatták iskolánkat: gondolok itt

Rengeteg segítséget kaptunk a szülőktől is:
segítettek a gyerekek szállításában, kísérésében,
ablakcsere utáni takarításban és még számos
dologban. Mindent megtettek ők is azért, hogy
gyerekeik jól érezzék magukat az iskolában.
Köszönetet
szeretnénk
mondani
mindazoknak, akik a tanév folyamán segítséget

a munkatársaimra, a szülőkre, polgármester
úrra, a bakonybéli önkormányzatra, a konyhás
nénikre és az iskolai alapítványunkra.
Eredményekben gazdag tanévet zárhatunk.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári
szünetre!

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

2022. augusztus 15-én lejár vezetői megbízatásom. Szeptember elsején
már nem kezdem el az új tanévet. Több mint 42 év pedagógusi munka után
januártól nyugdíjas leszek. 32 évet itt, a szülőfalumban dolgoztam, először
óvónőként, majd tanítóként és fejlesztő pedagógusként. A távol töltött 10 évben
szerzett tapasztalatokat is itt kamatoztattam. Nyolc évig dolgoztam a lókúti
iskolában, ahol megtanultam, hogyan lehet összevont osztályban tanítani.(Ott
a négy osztály tanulóit kellett egyidőben tanítani, s haladni mindegyik évfolyam
tananyagával).
Erre a tapasztalatra, tudásra volt szüksége intézményünknek 2016-ban,
amikor tagintézmény-vezető lettem. (Ezt megelőzően kétosztálynyi gyerek
hagyta el a bakonybéli iskolát, s ment másik intézménybe. Huszonkét alsós
tanuló maradt itt.) Választani kellett: vagy Lókúthoz hasonlóan megtanuljuk, hogyan kell dolgozni ebben a
szervezeti formában, vagy megszűnik a bakonybéli iskola. Megtanultuk! Sőt! Kihasználtuk az összevonásban
rejlő lehetőségeket, előnyöket. Úgy érzem, sikerült olyan iskolát alkotni, ahol törődést, odafigyelést,
szeretetet, lehetőséget kapnak a gyerekek. Ez nem sikerülhetett volna elkötelezett, csupaszív, tenni akaró
pedagógustársaim nélkül! Hálásan köszönöm nekik és mindazoknak, akik velem együtt dolgoztak azért, hogy
ez az iskola jól működhessen és megmaradhasson!
Szerencsésnek érzem magam, mert a hosszú pályafutásom alatt sok jó emberrel hozott össze a sors,
akiktől tanulhattam, akikre felnézhettem, akikkel jó volt együtt dolgozni. Kevesen voltak azok, akik valamilyen
formában gátoltak, nehezítették dolgomat, próbáltak ártani. Ők is megtanítottak valamire: arra, hogy még
jobban értékeljem, becsüljem azokat a segítőkész, jóindulatú embereket, akik által kiteljesedhettem ezen a
pályán.
Többször írtam a faluhoz, iskolához való kötődés fontosságáról. Ez a kötődés hozott vissza a faluba,
akkor, amikor iskolánk bajban volt. Fontos volt, számomra, hogy megmaradjon ez az intézmény, mert rajtam
kívül idejárt apám, anyám, nagyapám, férjem és mindkét fiam. Vezetői tapasztalattal akkor még nem
rendelkeztem, csak a szívem és a szakmai tapasztalatom volt - gondolom, azért ezekre is szükség volt, a
kötődéssel együtt-.
Köszönöm a tanévzárón elhangzott kedves szavakat, ajándékokat és a tengernyi virágot - melyek által
„éreztem az elmúlt 42 év súlyát”! Szép és, emlékezetes marad számomra ez a nap.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

Július 1-je az egészségügyben munkaszüneti nap, hétvégi ügyelet ellátási rend lesz!
Dr. Kozma Zoltán 07.01-07.24-ig szabadságon lesz.
Bakonybélben helyettesít Dr. Fáskerti Gabriella 06 20 915 6716.
Rendelési idő Bakonybélben: hétfő: 13-14 óra; szerda: 1/2 10-1/2 11 óra; péntek: 13-14 óra.
Sürgős, életveszély esetén a 06 88 412-104 számon a veszprémi mentőállomást elérik!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 15144-2/2022 EÜIG rendelet szerint az egészségügyi és szociális
intézményekben továbbra is kötelező a maszk viselése!

Dr. Kozma Zoltán
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Információ: Mészner Viktor 06-30490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu.
2022.07.03. szombat: Találkozó: 10.00,Bakonybél, Pikoló
vendéglő (Kossuth u. 1.) Útvonal: Bakonybél – SzárazGerence – Árpád-forrás – Borsó-kút – Éliás-hegy – Kertes-kői
szurdok – Judit-forrás – Bányász-kút – Csúcs-hegy –
Gasparics-kút – Szent-kút – Bakonybél. Táv: 11,2 km,
szintemelkedés 340 m. Várható visszaérkezés 15 óra körül.
Részvételi díj: 900 Ft/fő.
2022.07.06. szerda! Találkozó: 10. 00, Farkasgyepű,
Nimród vendéglő. Útvonal: Farkasgyepű - Pereces-erdő Csurgó - Sírhalmos tábla – Farkasgyepű. Táv: 9,4 km,
szintemelkedés 139 m. A túra után az Amargant Színházi
Műhely 14.30-tól bemutatja a Sárkány című darabot. Részvételi
díj: 3.000 Ft/2500 Ft. A túrára előnevezést kérek 07.05. kedd
estig: meszner.viktor@invitel.hu

2022. 7. szám

Friss sütemények nagy
választékban!
A Faünnepen fatörzsszelettel, frissen sült
pogácsával várjuk
kedves vendégeinket.
Jégkása limonádé, 6 féle
fagyi,
kávékülönlegességek.
Bakonybél, Szent Gellért
tér 2.
Tel: 06 30 742 2591

TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT

2022.07.09.-én szombat: Bakonybél, Szent Mauríciusz
monostor központtal "Bakonybél" teljesítménytúrák, 13 és
25 km-es távokkal. Reggel 6-től lehet indulni, szintidő helyett
célzárás lesz, 17 órakor. A túrára előnevezést kérek 07.06.
szerda estig: meszner.viktor@invitel.hu címre.

8427 Bakonybél, Jókai u. 14.
+36-30-490-8401; 88/461-750
meszner.viktor@invitel.hu

2022.07.17.vasárnap: Nyári Cuha-völgy. Találkozó:
10.00, Zirc, Liget presszó (Rákóczi téri buszállomás) Útvonal:
Zirc - Cuha-völgy - Vinye. Táv:14 km, Várható érkezés
Vinyére: 15.30-16.00 között. Részvételi díj: 1.000 Ft/fő,

Szemes termékek, koncentrátumok,
keverék takarmányok,
kutya, macska, madár eledelek

2022.07.23. szombat: Papod. Találkozó 10.00 Hárskút, a
Bakony Kincse sörözőben. Részletek a honlapon.

Nyitva: hétfő – péntek, 9-18 óra
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
csütörtökön 10-13 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
MINDEN NAP
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. 7. szám

(Fő utca 15.)
Nyitva minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 között.
 Egy módos bakonybéli gazda háza
 a bakonyi faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék
Időszaki kiállítás: „Innen és Túl” –
A Bakonyszücsi Művésztelep bemutatkozása.
A bakonybéli nemezelő
szakkör kiállítása július
10-ig látható.
Ajándék, térkép, könyv
kapható.
Információ,
bejelentkezés:
+36-30-468-8938.;
bakonybelitajhaz@gmail.com

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: 70-436-5085.


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. július 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

