
 

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                            2016. 8. szám 
 

1. 

 

 
 

 
A kiáradt Gerence-patak a Tökgurító-rét hídjánál  

(Spamberger Zsuzsa felvétele) 
 

Július végén közös bejárást tartottunk a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatójával és 
munkatársával Bakonybél belterületi főútvonalán. Felmérve az 
út állapotát, ígéretet kaptunk arra, hogy 2017-ben, de 
legkésőbb 2018 elején a faluközpont belső szakasza - a Fő 
utcának a régi önkormányzati épület és a posta közötti része 
– teljes felújításra kerül. 
 

A bakonybéli szennyvíztisztító telep tisztító berendezését a 
régi rotoros alkatrész javítása után sem lehetett üzemképessé 
tenni. Elkerülhetetlenné vált egy új frekvenciaszabályozó 
megvásárlása. A BAKONYKARSZT Zrt. Zirci 
Üzemmérnökségének javaslata alapján beszereztük a 
megfelelő alkatrészt, a cserére és az új üzembe helyezésére 
augusztusban kerül sor. 
 

Egyeztettünk arról is, hogy mielőtt a József Attila utcában az 
önkormányzat megkezdené az úttest aszfaltozását, a 
házakhoz csatlakozó elavult ivóvíz vezetékeket újra cserélik, 
nehogy az esetleges meghibásodások miatt az új útburkolatot 
meg kelljen bontani. Az önkormányzat a nyár végére tervezi 
az aszfaltozás megkezdését. 
 

Folyamatosan haladunk a buszmegállók felújításával. A 
központi váró után elkészült a Jókai utca megálló peronja is, 
biztosítva a lakosság biztonságos fel- és leszállását. A 
következő lépés a Pápai utcai buszforduló épületének és 
peronjának átalakítása, valamint a szemben levő oldali 
felszálló sziget kiépítése lesz.  
 

A nyári szünetben az óvodában is megkezdődött a régóta 
tervezett felújítás. A folyosókon új járólap, friss festés fogadja 
majd a visszatérő gyerekeket.  
 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az önkormányzat nagyobb 
beruházásaiban nemcsak a dolgozók és a 
közfoglalkoztatottak veszik ki részüket a munkából, hanem 
egyre többen önzetlenül ajánlják fel szaktudásukat és más 
képességeiket. Az önkéntes munkát nem várjuk el, de 
örömmel fogadjuk, és hálásak vagyunk érte. Ezúton 
köszönjük meg a nyilvánosság előtt Birnbauer Rudolfnak és 
Kaufmann Árpádnak a buszváró felépítésénél nyújtott 
szakmai segítségét. 
 

Köszönettel tartozunk a virágosításban, faluszépítésben 
résztvevőknek az időt-energiát nem kímélő, áldozatos 
munkájukért. Új ágyásokkal is gyarapodtak köztereink. A 
falubeliek és a vendégek is hangot adnak elismerésüknek a 
település szépüléséért. Az önkormányzat segítségként egy 
közfoglalkoztatottat tud biztosítani a locsoláshoz, 
gyomirtáshoz, fedezte a virágvásárlás költségeit. Ugyanakkor 
idén is kedvezményes áron vagy ingyen kaptunk növényeket 
a Szekrényes-, és a Gyémánt-Szökrényes kertészetektől és 

önkéntes palánta-nevelőktől. Nekik is köszönjük 
áldozatvállalásukat. 
 

A július 25-én tartott képviselő-testületi ülésen áttekintettük az 
elmúlt félév gazdálkodását. Pénzügyi helyzetünk az idén is 
lehetővé teszi, hogy bizonyos élethelyzetekben támogassuk a 
lakosságot. Az iskolakezdési támogatást idén is biztosítani 
tudjuk az általános- és a középiskolákba beiratkozó diákoknak 
25-25 ezer forinttal, sőt az óvodások szüleit is tudjuk segíteni 
a nevelési év kezdetén 10-10 ezer forinttal. Marad a 
házasságkötési támogatás, a temetési költségekhez nyújtott 
segítség, de több mint duplájára, 50 ezer forintra növeltük az 
újszülöttek fogadásához nyújtott „babapénz” összegét. Az 
előző évinél nagyobb összeget tervezünk fordítani az 
önkormányzati tűzifa támogatásra, de szigorúbban fogjuk 
figyelembe venni a jogosultságot, a rászorultságot. A 
részletekről a szeptemberi Hírmondóban adunk majd 
tájékoztatást.  
 

Július 25-én hatalmas víztömeg zúdult a falura a reggel 
kezdődött felhőszakadás nyomán. A Gerence és a Száraz-
Gerence is több helyen kilépett a medréből, szerencsére 
belterületen nem okozott komolyabb károkat. Sajnos ismét 
bebizonyosodott, hogy a Cseralja utca elején a vízelvezető 
árok egy nagyobb áradást nem képes levezetni az így annak 
kiszélesítését, és az átvezető hidak átalakítását a 
közeljövőben meg kell oldani. 
 

A gondoktól nem mentes forró júliusban személy szerint is 
jólesett a nyugdíjas klubtól érkezett meghívás a bakonybéli és 
az ugodi nyugdíjasok évek óta szokásban levő együttes 
összejövetelére, amelyre nagy örömmel mentem el. Jó látni, 
hogy a két település lakói közös kirándulásokon, találkozókon, 
együtt szervezett programokon erősítik kapcsolataikat. 
 

Tisztelettel invitálom Bakonybél minden polgárát augusztus 6-
án, szombaton a Falunapra. Nem csak szórakozást, de 
találkozást, kapcsolatok felelevenítését és újak szövődését is 
szolgálja ez a rendezvény. Kívánom, hogy érezzék magukat 
nagyon jól! 

Márkus Zoltán polgármester 
 

 

 

 A száraz, meleg időnek köszönhetően környékünkön 
hamarabb beérett a gabona, a határban július elején el 

tudták kezdeni az aratást. Az árpatermés jónak mondható, a búza mennyisége és minősége is. A lucernát már 
másodszorra tudták kaszálni a gazdák. A hónap közepén 

érkezett jégverés a krumplit viselte meg, szerencsére a 

még aratásra váró gabona lábon maradt. Az idén elenyésző volt az elbitangolt szürkemarhák és bivalyok okozta mezőgazdasági kár, sőt a szürkemarhák egyáltalán nem voltak karámon kívül. Úgy tűnik, az állattartók 

megértették az önkormányzat határozott fellépését és komolyabban veszik a felelősségüket.  
 

A korábban jelzett területeken sikerült a kóborló 

bivalyokat visszaterelni a kerítések mögé, de továbbra is 

óvatosságra intjük a kirándulókat, különösen a Hegyes-kő 
és a Fehér-kő árok közelében. Reméljük, hamarosan ezt a 
problémát is meg tudjuk oldani.  

Bármilyen rendellenességet észlelnek, értesítsenek a közérdekű információkban közölt telefonszámon. 
 

Károlyi Zoltá  ezőőr 
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Július 9-én nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Faünnepet 
Csoda-Fa-Falván, Bakonybélben. 
A korábbi évektől eltérően új útvonalon, a Faluháztól indulva  a 
18-as rét felé, az üdülő feletti úton haladva a mészégetőig, majd 
a mélyúton lesétálva a focipálya érintésével értünk vissza a 
Faluházhoz. 
A tisztásokon, megállókon változatos programok várták az 
érdeklődőket. 
Trófea kiállítás, erdészeti bemutató, kézműves programok, 
hagyományos famegmunkálás bemutatói, lovaglási lehetőség, 
tűzoltó bemutató, légpuskalövészet, íjászat,hagyományos népi 
játékok, Mária-Út programismertető, Szökrényes Anita 
könyvbemutatója, faesztergályos bemutató, kézműves 
vásározók kínáltak programokat. Késő délután Dorbi, a 

sétavonat vitte körútra a faluban résztvevőket. Az est a Győri Fúvószenekar koncertjével, majd a látványos Tűzvarázs bemutatóval 
zárult. A Faünnepet, amely a Guzmics Izidor Egyesület egyik sikeres nagyrendezvénye, amit idén is nagy érdeklődés kísért. Ezt 
jelzi a több mint 500 regisztrált, és a további másfél – kétszáz falubeli és környéki látogató, a kellemes időjárás, a tekintélyes 
érdeklődés az esti programokon. 
A Faünnep a helyi civil egyesületek segítségével, a tűzoltók munkájával, az erdészet közreműködésével, az önkormányzat 
támogatásával, helyi mesteremberek segítségével, az egyesületi tagok, szállásadók és kézművesek odaadó munkájával 
valósulhatott meg. 
A Napló két újságcikket is közölt a rendezvényhez kapcsolódva. Az Útirány.hu kiváló minőségű videó felvételt készített a nap 
eseményeiről, amelyet www.youtube.com weboldalon már látni lehet. A Réz Istvánnal készült riport pedig a 
https://www.facebook.com/utirany/videos/1073257896089015/ címen tekinthető meg. 
Mindezek segítik, hogy jövőre is megrendezhessük hagyományőrző programunkat, melyet mind a helyiek, mind az idelátogató 
vendégek számára ingyenesen, belépő díj nélkül biztosítottunk. 

Bakonyvári Andor 

    
 

(Fotó: Útirány.hu) 
 

 
 

Nagy érdeklődés kísérte az idei, a Tájház a  re dezett Kéz űves Napot. A ako y éli kéz űvesek – Csóti Gabriella, Kropf 

Milán, Troják Zsuzsanna – ellett Dudarról érkeztek foglalkozásvezetők, akik ko zerves do ozok, üvegek, hulladék papírok 
újrahasz osítására utattak ötletes egoldásokat a gyerekek ek. Urák Éva visszatérő ar  a Guz i s Egyesület re dezvé yei , 
szellemes és mutatós játékait szívese  vásárolják a ve dégek. Ő külö öző szí ű és éretű agok ól, orsó ól, le sé ől, 
tökmagból készített mozaik képeket a kisebbekkel, tippet adva arra, mit kezdjünk a lejárt szavatosságú élelmiszerrel. A Nap 

folya á  i tegy 90 gyerek és kísérő fel őtt kóstolt ele a kéz űves u ká a. A délutá ra a Bako y á áról  - pontosabban 

testvértelepülésükről, Jade-ről érkezett Happy German Bagpipers kile tagú ifjúsági skótdudás ze ekar ha gulatos űsora tette 
fel a koronát. A Faluház felé masírozó zenekar agy élje zést kapott a Fő ut á  tartózkodóktól. 
 
 

   

https://www.facebook.com/utirany/videos/1073257896089015/
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Hatodik éve került megrendezésre falunkban a Bakony Kupa Tamburello 
sportverseny. A korábbi évekhez hasonlóan a hazánkban működő és 
tamburello-t játszó egyesületek játékosai neveztek a kupánkra. A női 
mezőnyben négy, a férfi kategóriában nyolc csapat indult a versenyen. 
Az időjárás kegyes volt hozzánk, szép nyári időben zajlottak a 
mérkőzések. Igaz, kitartásra is nagy szükségünk volt, nemcsak az erős 
csapatokkal, hanem a meleggel és néha a szél által eltérített labdákkal 
is meg kellett küzdenünk. A kitartásnak meg lett az eredménye: a női 
csapataink az 1., 2., 3. helyen, míg a férfiak az 1., 2., 3. és 7. helyen 
végeztek. Köszönjük a játékosoknak a részvételt, a szurkolóknak a 
kitartó biztatást. Köszönjük az önkormányzatnak és az iskolának a 
támogatást, valamint a sok önkéntes segítséget, aminek következtében 
sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 

Mészáros Antal  
 

 

 
 

Öt évvel ezelőtt egy régi személyes ismeretség alapján vettük föl a 

kapcsolatot az ugodi nyugdíjas klubbal. Azóta minden évben meghívjuk 

egymást egy közös főzőcskére, délutáni beszélgetésre. 

Idei találkozónkat a bakonybéli Tájház udvarán tartottuk. Főzésben ők 

voltak a sorosak, mi pedig a finomabbnál –finomabb házi 

süteményeinkkel kedveskedtünk cserébe. A beszélgetések, közös 

élmények felelevenítése mellett szóba került a közös buszos kirándulás 

ötlete, illetve állandó meghívást kaptunk a „Belevaló Társulat” – azaz a 

körükből szerveződött színjátszók előadásaira.  

A Tájház kellemes környezetet biztosított a jó hangulatú 

beszélgetéshez, emellett Felföldi Andrea végigvezette a vendégeket a 

Tájház kiállításain, Károlyi Zoltán pedig a tipit, a benne zajló életet 

mesélte el érzékletesen. Végül Márkus Zoltán polgármesterünk is „befutott” az összejövetelre. A két társaság gyakoribb közös találkozója biztosan 

gazdagítaná mindkét klub életét. Köszönetet mondok mindazoknak, akik felkészültek a vendéglátásra, eljöttek és részt vettek a két közösség 

programján. Következő összejövetelünkre kisvonatos kirándulást tervezünk, a pénzesgyőri templomot látogatjuk meg. Időpontja augusztus 10. 
szerda, délután 2 órakor indulunk. Szeretettel várjuk tagjainkat, és más érdeklődőket is szívesen látunk. 
 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

 

A rossz idő ellenére idén is szép számmal érkeztek 
látogatók a monostori nyílt napra. Nem csak 

szállóvendégek, vagy egy napos turisták tiszteltek meg 

bennünket, hanem nagy örömünkre sok volt a 

bakonybéli érdeklődő is. Ezen a napon a monostor belső 
terei is látogathatók: csoportos idegenvezetéssel 

végigjárható az alsó folyosó, a quadrum, és a belső kert. 
Minden évben népszerű program a toronylátogatás, amit 
idén is Günter testvér vezetett. Nemcsak a kilátás miatt 

érdemes felmenni a templom tornyába, hanem érdekes 

dolgokat tudhatunk meg a harang működéséről és 
történetéről, vagy a bátrabbak bemászhatnak a templom 
padlásra, ahol szépen megfigyelhető a templom cseh 
boltozatos kialakítása. Az idei évben először Anzelm 
testvér műhelye is megnyitotta kapuit a látogatók előtt. 
A Gemmauriciusz műhelyben hosszú évek óta folyó 
értékteremtő munkáról mesélt Anzelm testvér, 
megmutatta a nála készülő tárgyakat és a műhely 
munkaeszközeit.  

Jövőre is hívjuk és várjuk nyílt napunkra az 
érdeklődőket!                                                Baky Anna 

 
 
 

Ebben az évben is új 
szolgáltatással várja 
látogatóit a Pannon 
Csillagda. A július 27-
én tartott sajtótá-
jékoztatón bemutatták 
az épület alagsorában 
kialakított 3D-s 
médiatermet és a 
Csillagda legújabb 
kiállításához készült  
3 D-s ismeretterjesztő 
filmet.  
 

Bárány László, a film rendezője elmondta, hogy mintegy 40 ezer 
kilométert utazott a stáb a Mars felszínéhez hasonló tájak nyomában 
Marokkótól a Szaharáig. A filmben nyilatkozik Charles Duke, az Apollo 
16 Holdra szállt űrhajósa, Pavlics Ferenc mérnök, a Holdautó és a 
Mars Rover tervezője, Dr. Sík András, a hazai Mars-kutatás 
kiemelkedő személyisége. A forgatott felvételeket a NASA legfrissebb 
űrképeiből készült animációk színesítik. 
Az ünnepélyes megnyitón Dr. Rácz András környezetügyért felelős 
helyettes államtitkár méltatta a Pannon Csillagda ökoturizmusban 
betöltött szerepét. Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság igazgatója pedig kiemelte a látogatóhely dinamikus, évről 
évre újat hozó fejlődését. 
 

A képen Dr. Rácz András, Puskás Zoltán és Bárány László átvágja az új 
produkciót jelképező filmszalagot. 

Felföldi Andrea 
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LELKI TÁPLÁLÉK 
 

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 
 

Az első boldogmondás két fogalmat kapcsol össze: a boldogságot és a szegénységet. 
Az Evangélium fényében vizsgáljuk meg, hogy milyen boldogságra és milyen szegénységre hív minket 
Isten. 

 

Az ószövetségi Szentírásban a boldogság Isten törvényéhez kötődik. A 118. zsoltár első verse szerint: 
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek.  
Ehhez az isteni törvényhez kötött boldogság fogalomhoz kapcsolja hozzá az Úr Jézus a lelki szegénységet. 
A Hegyi Beszédet Isten országa alkotmányának is szokták nevezni - ennek az első versében jónak látja 
Jézus leszögezni, hogy a lelki szegények a boldogok. Azoké a Mennyek Országa, akik lelki szegények- 
 

Egy ferences vicc szerint háromféle szerzetes nem lehetsz soha az életben: gazdag ferences, szegény 
bencés, szerény jezsuita. Mint minden viccnek, ennek is van igazságtartalma, valószínűleg az érintett 
közösségek más-más helyeken vélik azt felfedezni. A lelki szegénység több az anyaginál. A szegénység 
önmagában nem erkölcsi érték. A Példabeszédek könyve ezt mondja: Ha szegény ember a nincstelenek 
elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér. És ott vannak Móricz Zsigmond 
szegény és kegyetlen hősei, vagy a Gyűrűk Urából Gollam: egy ágyékkötője van mindössze, a 
legnincstelenebb az egész Gyűrűk Ura univerzumban, és mégsem tud jó irányba menni. 
 

A lelki szegénység azt jelenti, hogy nem tudok semmi saját értéket felmutatni Istennek. Nincs, amire 
támaszkodni tudnék, akár a mindennapi dolgaimról, akár a lelki életemről van szó. Aki keresztény ember, 
az legalább egyszer életében rá kell arra ébredjen, hogy minden, amit Istenen kívül menedéknek, 
támasznak gondolt az életben, az hamis, törékeny, múlandó. Társadalmi szerep, vagyon, végzettség, 
diploma, kapcsolatok veszíthetik el értéküket egy pillanat alatt. Örkény István kétdiplomás magyar királyi 
zászlósként 1942 áprilisában behívót kap munkaszolgálatra. Nagykátára. Onnantól Örkény diplomái, a 
család birtokában lévő gyógyszertárak, a katolikus egyházhoz való tartozás, az addigi társadalmi 
megbecsültség a földi élet szempontjából elértéktelenednek. Nem kell feltétlenül kereszténynek lennünk, 
hogy rájöjjünk támaszaink múlandóságára. Amivel viszont szembe kell nézzünk keresztényként, az az, 
hogy a lelki életben sem mi irányítjuk a dolgokat.  
 

Először is azért, mert a lelki élet eszközeit is Istentől kapjuk ajándékba. Az imádságaink szavai Istentől 
valók: Isten Igéjét imádkozzuk, mikor a zsoltárokat mondjuk, a Benedictust, a Magnificatot vagy más bibliai 
himnuszokat énekelünk. Jézus Krisztus neve, a Miatyánk: mind olyan utak az imádságra, amelyeket adott 
nekünk. 
 

Másodszor: a lelki élet nem olyan, mint egy vizsgára készülés, ahol nagyjából tudható, hogy mennyi 
beletett energia után van meg a középfokú nyelvvizsga, vagy hány vezetett óra után van meg a 
jogosítvány. A lelki életben vannak Istentől kapott eszközeink, de ez nem azt jelenti, hogy azok úgy és 
akkor működnek, ahogy és amikor mi akarjuk. Szent Pál háromszor is kéri, hogy a testében lévő tövist 
vegye el Isten - és a tövis marad. Dávid hiába könyörög a gyermekéért - a gyermek meghal.  
 

Akkor vagyunk lelki szegények, kedves Testvérek, ha nincstelenként állunk meg az Isten előtt, tudva, hogy 
az ő kezében van, hogy milyen képességünket, tehetségünket - amelyeket egyébként is Tőle kaptunk - 
hogyan használja fel. Úgy legyen. Ámen 

Toókos János OSB 
 
 

TERVEZETT PROGRAMOK 
 

Augusztus 15-én, Mária mennybevétele ünnepén: 17.00. - ünnepi szentmise, gyógynövény megáldás. 
 

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén: 9.30. - ünnepi szentmise. 
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KRÓNIKA 
 

Június 21-26. között zajlott az egyházközség hittantábora. A tábort 
Posta Zsoltné Jolán, Fülöp Teréz, Kálmán Éva és Ábel atya vezették, 

munkájukat önkéntes feln ttek és fiatalok segítették, közöttük az 
egyházközségünkhöz tartozó Vörösházi Veronika, Narancsik Róza, 
Simon Zsuzsa, Bagyura Dávid és Feczkó Csongor. Minden eddiginél 
több, 37 alsó tagozatos illetve iskolába készül  gyermek vett részt a 
programokban. Mint minden évben, most is egy adott téma köré 
csoportosítottuk a különböz  foglakozásokat. Az irgalmasság évére 
tekintettel az újszövetségi irgalmas szamaritánus története adta a 
beszélgetések és csoportfoglalkozások anyagát. Ennek megfelel en 
választottuk ki táborunk mottóját: „Tegyetek jót, ha tudtok!”  Minden 

nap sok-sok mozgással, játékkal, énekléssel fűszereztük a napi 
programokat.  
Kirándultunk Pannonhalmára, ahol sok szépet láttunk és sokat 
tanultunk az apátságban, a gyógynövénykertben és az arborétumban 
is. Egy egész napot töltöttünk a közelben lév  erd ben, ahol 
akadályversenyen mérhették össze tudásukat a csoportok. Kicsik és 

nagyok keresték lelkesen a különböz  állomáshelyeket, és oldották meg a feladatokat. Sok szép dalt tanultunk, melyhez 
Szekrényes Zita és Günter testvér gitárjátéka adta a kíséretet. Troják Zsuzsanna tanárn  segítségével kézműves foglalkozáson 
vettünk részt, ahol nagyon szép b rb l készült alkotások készültek. 

A tábor mottóját követve a gyerekek kisebb csoportokban meglátogattak néhány id s bakonybéli lakost: Tenk Józsefné 
Jolán nénit, Birnbauer Lajosné Aranka nénit, Németh Laci bácsit és feleségét, Annuska nénit. A gyerekek kérdezgették az 
id seket, k pedig meséltek a régi id kr l, élményeikr l, arról, hogy mire tanította ket az élet. Helyismereti versenyt is rendeztünk 
egyik délel tt, amelynek során Bakonybél nevezetességeit kellett felkeresniük a csoportoknak, és a kiadott kérdésekre kellett 
megkeresniük a válaszokat. Nem maradt el az anyukák önkéntes felajánlása sem, így az egyik délután rengeteg palacsintát 
fogyaszthatott el a gyereksereg. A tábor zárásaként a vasárnapi szentmise énekeit a tábor résztvev i vezették a jelenlév  hív k 
nagy tetszésére. A visszajelzések szerint a gyerekek nagyon jól érezték magukat, sok köszönetet kaptunk a résztvev k szüleit l is. 
Reményeink szerint lelkiekben is gyarapodtak gyermekeink, és talán segít készebbekké válnak a jöv ben!  

Fülöp Teréz 

         
 

Július 7-én a Győrből Tihanyba tartó Szent Benedek Zarándoklat érkezett hozzánk 1Ő0 f vel, július 18-án pedig Szent Márton 

zarándokait láttuk vendégül. k kb. 70-en, Ábel atya vezetésével Pannonhalmáról Szombathelyre gyalogoltak. A zarándokok a 
316-ban Pannóniában született Márton életét tanulmányozták. Példát meríthettek Márton egyszerűségéb l és emberszeretetéb l: 
„ő püspökként is ugyanaz maradt, ami volt: ruházatában egyszerű, szívében alázatos” 
 

 

„EGYÜTT, EGY ÚTON, EGY CÉLÉRT!”                                             2016. augusztus 27. 1Úton zarándoknap  

 Már harmadik éve rendezi meg a Mária Út Egyesület a több országot és nemzetet összekötő Mária Úton egy egynapos, minden szakaszt érintő zarándoklatát, mely tízezreket mozgat meg szerte a Kárpát-medencében. Ebben az évben a zarándoklat fő szándéka az, hogy a gyermekvállalásért fohászkodjon, azért, hogy 

nemzetünk megmaradása és az ország fellendülése érdekében minél több gyermek szülessen. Emellett a zarándoklat közösségteremtő és közösségépítő szerepe sem elhanyagolható. A programhoz már az elmúlt 
években is többen csatlakoztak községünkből, és reméljük, hogy ez a létszám ebben az évben is nőni fog. 
Mivel a zarándokút Bakonybélen is áthalad, egyházközségünk is saját zarándoklatának tekinti, ezért ebben az évben is a Nagyteveltől Bakonybélig tartó szakaszon csatlakozik a zarándokúthoz. A táv 17 km, nem különösebben nehéz terepen, akár kisgyermekkel is bejárható. Hívunk és várunk tehát minden hívő vagy nem hívő falubélit és családját, barátait, vendégeit, hogy csatlakozzanak hozzánk augusztus -én a 

nagyteveli 9 órai induláskor. Kérjük, hogy részvételi szándékukat augusztus 15-ig előre jelezzék vagy a 
plébánián, vagy nálam, hogy az indulási pontra való eljutást megszervezhessük. A várható hazaérkezés 16 óra, a záró rendezvény pedig a  órakor kezdődő szentmise, melyet Várszegi Asztrik főapát úr mutat be. 

 

A Mária Út Egyesület nevében : Fülöp Teréz koordinátor 
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Sikerrel zárult a 42. Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor a bakonybéli Öreg-réten. A 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nagy múltú programjának helyszínéül 

idé  először választotta Bako y élt. A 420 ter észetvédele  irá t elkötelezett résztvevő 
szí es progra okkal tölthette a hetet. A adárgyűrűzés, a vízi élővilág, a fák és övé yek 

egfigyelése ellett kéz űveskedés, fafaragás , sárká yreptetés, túrázás, sillagvizsgálás, 
a településsel és nevezetességeivel való ismerkedés gazdagította a tábort. Sokak 

elmondása szerint rég voltak ilyen varázslatosan szép környezetben. Az élményeket a 

jégeső se  tudta elrontani, mert a Szentkereszty-ház istállójába menekült mindenki és 

hatalmas spontán táncház alakult ki. 
 (foto:nme.hu) 

 

 

 
 

SZABADTÉRI KONCERT 
2016. AUGUSZTUS 13-ÁN 17 ÓRÁTÓL 

A SZENT-KÚT KÁPOLNÁNÁL, 20.00 ÓRÁTÓL 
FILMVETÍTÉS ÉS TÁBORTŰZ CSEH TAMÁS 

EMLÉKÉRE 
 

Idén második alkalommal rendezi meg Bakonybél 
Önkormányzata és a Tinódi Pajzs Egyesület a település 
díszpolgára, Cseh Tamás tiszteletére az Énekmondók 
Emlékezete című szabadtéri koncertet. 
 

Cseh Tamás művészi munkássága is bizonyítja, hogy az 
énekmondás nem történelmi kortól és műfajtól függő 
művészeti ág. A népzenében, a historikus dalok 
éneklésében, a katonadalok előadásában éppúgy otthon 
volt, mint a szövegek, versek megzenésítésében. 

 

Cseh Tamás szívéhez az 1960-as évek óta – az indián játék kezdete óta – közel állt Bakonybél. Különösen kedves 
helye volt Szent Gellért remete életének helyszíne, az erdő ölelte Szent-kút kápolna. Halála után itt rendezték három 
éven át az emlékének szentelt zenei esteket. 
 

Az Énekmondók Emlékezete koncertsorozattal az általa is vállalt zenei elődökre, és az ő műfaji sokoldalúságára 
kívánják felhívni a figyelmet a szervezők. Kátai Zoltán Tinódi Lant - díjas előadóművész, az est rendezője maga is 
számos alkalommal lépett Cseh Tamással közös pódiumra. A historikus muzsikát képviselő zenésztársaitól, Lantos 
Szabó Istvántól és Róka Szabolcstól sem állnak messze a Cseh Tamás dalok. 
A műsor első részében a históriás énekeké lesz a főszerep. A tábortűzi hangulatot Legeza Márton és Dóra Áron 
népzenészek készítik elő.  
 

A Cseh Tamás Archívum erre a napra állított össze egy válogatást Cseh Tamás ritkán látott fellépéseiből „Cseh 
Tamás arcai – históriás énekek és XX. századi katonadalok” címmel. A filmvetítés után gyullad meg a tábortűz, 
amelynél Mülhauser Martina gitáros-énekes és az est többi szereplője énekelnek Cseh Tamás dalokat, a közönséget 
is bevonva. 
A rendezvényt esős időben a Faluházban tartjuk meg.  

Felföldi Andrea 
 

 
 

Augusztus 27-én, 
szombaton  

este 6 órától  
a focipályán rendezi meg 
a Guzmics Egyesület a  

hagyományos 
nyármarasztaló 

programját. 
Szabadtéri szórakoztató 

programok, hagymás zsíros kenyér, tábortűzi műsor 
várja Bakonybél lakóit és a vendégeket. 
 

 
 
 

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1. 
 

Információ:  
Mészner Viktor 06-30-490-8401, 
meszner.viktor@invitel.hu; 
www.bakonyibakancsos.hu ;  
A túrákon való részvétel saját felelősségre!  
A részvétel díja 500 Ft/fő, ez tartalmaz egy 
italjegyet és egy kitűzőt / hűtőmágnest. 
 

2016. augusztus 13. szombat 10 óra 
Száraz-Gerence –Lipka-út - Kőris-hegy - Márvány-völgy - 
Nagy- Mély-völgy - Nagy-Som-hegy oldala (Borzavári út) - 
Meszes-kerti-árok 
Táv: 15 km, menetidő:  5,5 óra 

http://www.bakonyibakancsos.hu/
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2016. augusztus 25. 
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A tanévnyitó  
az első tanítási napon, 

szeptember 1-jén  
8 órakor 

lesz az iskola épületében. 
 
A tanévnyitóra a gyerekek 
alkalomhoz illő öltözetben 
jöjjenek, a lányok fehér 
blúzban, kék vagy fekete 

szoknyában, a fiúk fehér ingben, kék vagy fekete 
nadrágban. A tanévnyitó után lesz alkalmuk átöltözni 
az iskolai ruhájukba. 
A tankönyvosztásról augusztus végén tájékoztatjuk a 
szülőket és a tanulókat. 

 

 

 
A szí házat kedvelők ek kí álu k érletvásárlási 
lehetőséget a Veszpré i Petőfi Szí ház / -es 
évadára. A bakonybéli csoport évek óta a vasárnap délután 

 órakor kezdődő Őszikék bérlet előadásait látogatja. Ha 
elege dő szá ú új jele tkező lesz, akkor a Veszprémbe 
utazást kis usszal tudjuk a következő évad a  egolda i. 
 

 

A NAGYSZÍNHÁZI BÉRLET ELŐADÁSAI: 
 Florimond HERVÉ- Albert MILLAUD: 

NEBÁNCSVIRÁG – operett 

 S)OMORI Dezső: 
HERMELIN – szí ű 

 Frederick LOEWE – Alan Jay LERNER: 

MY FAIR LADY - musical 

 Tom SCHULMAN: 

HOLT KÖLTŐK TÁRSASÁGA – dráma 

 William SHAKESPEARE: 

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT - komédia 

Bérletárak: 

Helykategóriák Fel őtt Nyugdíjas 

1-9. sor és erkély 14.500 8.700 

10-14. sor és oldalpáholy 13.500 8.100 

15 sortól és 7. páholyok 12.500 7.500 

 

További tájékozódás: Felföldi Andreánál a Tájházban vagy a 

Faluház a , illetve a Petőfi Szí ház ho lapjá .  
A jelentkezéseket augusztus 15-ig várjuk! 

Felföldi Andrea 

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262;  
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának ingyenes bejelentése: +36-80/533-533 
 
 

 

 

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: hétfő  13-16 óra 

Dr. Taká s Ervi  jegyző 
tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Károlyi Zoltá  ezőőr 

tel: 30/449-5262 
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 

 

Adóügyben ügyfélfogadás: csütörtök: 8-14 óra 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben Somfai Rita  
hatósági ügyi téző 

Ügyfélfogadás: minden hónap második és 
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra 
között a Bakonybéli Önkormányzat 
épületében. 
 

 

Orvosi Re delő 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

Hétfő: -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  óráig: 30/545-1193 

16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi Ügyelet 
Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104 
Re delés Pé zesgyőr e : 

Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 
 

Védő ői szolgálat 
Galgá  Kitti védő ő 

Ta á sadások időpo tjai  
i de  páros héte  hétfő  

Várandós: 9-10 óra 
Ö álló se se ő és kisgyer ek: -11 óra 
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra 

Ta á sadásra időpo t egyeztetés szükséges: 
Tel: (88)461-051; 20/330-5363. 

 

Szent Bernát Gyógyszertár 
8427 Bakonybél, Pápai u.7.  

Tel: (88)461-017 
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra 

 

Okmányiroda 
8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, 
gépjár ű ok á yok 
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 7-17 óra 
Kedd: 12-16 óra 
Szerda: 8-12 óra 
csütörtök: 8-18 óra 
Péntek: 8-13 óra 

Elérhetőség: -770 
 e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu 

 

Munkaügyi központ 
8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő , szerdá , sütörtökö : -14 óra 
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
mailto:jegyzo@bakonybel.hu

