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November végére a Cseralja utcai híd kibővítésével végleg 
befejeződött a Gerence – Száraz-Gerence medrének 
kibővítése, a belterületet érintő árvizek megelőzésére. 

Évtizedes gondot 
sikerült ezzel – 
reméljük - végleg 
megszüntetni. Szó 
szerint önerős volt ez a 
beruházás, ami 
nemcsak a 
költségekre, hanem a 
fizikai munkára is 
vonatkozik, hiszen a 
speciális szaktudást 

igénylő munkálatokon kívül mindent helyi erőből, helyi irányítás 
mellett, a bakonybéli közfoglalkoztatottak bevonásával 
oldottunk meg. 
Elkészültek a központi és a 
Pápai utcai buszváróba a 
padok Pék Béla helyi 
vállalkozó jóvoltából, a 
HungaroControl Zrt. pályázati 
támogatásának költségével. 

Kiszállítottuk a házakhoz az 
önkormányzat tűzifa 
támogatását. Korábban 
tájékoztattuk már a lakosságot arról, hogy két forrásból tudjuk a 
rászorulók téli tüzelő gondjait enyhíteni. Az állami, úgynevezett 
szociális tűzifa támogatás várhatóan december végén – január 
közepén jut olyan stádiumba, hogy kiosztásra kerülhet. A most 
kiszállított fát az önkormányzat saját kerete terhére vásárolta 
meg. 30 m

3 
fát tudtunk idén biztosítani, amelyre előzetesen 46 

igény érkezett. A képviselő-testület igyekezett a 
legkiszolgáltatottabbaknak segíteni a fűtési szezon elején. 30 
egyedülállónak 1-1 m

3 
fa jutott.  

Arról is adtunk már hírt, hogy január elsejétől a Közös 
Hivatalnak át kell térnie egy új központi informatikai, un. ASP 
rendszerre. Az átálláshoz új hivatali számítógépekre és 
kapcsolódó eszközökre van szükség, továbbá az oktatási 
költségek, a meglévő adatok mentéséhez konvertáló 
programok fedezetére 6 millió forintot nyert Bakonybél 
Önkormányzata a Közös Hivatal számára. A beruházás 
Bakonybél mellett Pénzesgyőrt és Olaszfalut is érinti. 

Ausztriából sikerült egy megkímélt állapotban lévő nagy 
teljesítményű traktort vásárolnunk, amellyel a hóeltakarítást 
biztosítani tudjuk a falu számára. Ezzel is évek óta húzódó 
problémát tudunk megoldani, ráadásul a traktort nagyobb 
munkálatoknál, pl. a Szent-kúti tó tisztításánál is használni 
tudjuk. Jelenleg a hótoló szerkezetet szerelik fel, illetve a 
„honosítás” van folyamatban. 

November 3-án a Virágosítók hívtak meg év- inkább 
szezonzáró összejövetelükre. Értékeltük az elmúlt időszak 
változásait, gyarapodásait, átbeszéltük a következő évi 
terveket. Az önkormányzat maximálisan támogatja és segíti 
lehetőségei szerint a munkájukat, hiszen a faluért és 
mindannyiunk jobb közérzetéért fáradoznak. Ezúton is 
köszönöm nekik önkéntes és fáradságot nem kímélő 
tevékenységüket. Egyben kérek minden Bakonybélit, a 
természetet, a virágokat, a szépet szerető lakost, lehetőségeik 
szerint segítsék és támogassák őket, csatlakozzanak ehhez a 
lelkes közösséghez. 

November 8-án, Budapesten tartotta meg évértékelő 
találkozóját a Mária Út Egyesület az együttműködő 
önkormányzatok közreműködésével. Az egyesület szándéka, 
hogy bevonja az önkormányzatokat a weblapjukon, a Mária 
Rádión és a sajtókapcsolatokon keresztül a közös marketingbe, 
erősítse a helyi jellegzetességek és rendezvények, a 
hagyományos ünnepek megjelenítését a Mária Út 
programjában. Miután a Mária Utat az UNESCO ebben az 
évben felvette a szellemi örökségek listájára, a külföldiek 
számára is szándékozik programajánlattal megjelenni. A 
következő év tervei között szerepel a Mária tisztelet erősítése, 
az egyéni zarándokutak segítése, a kerékpáros és a buszos 
zarándoklatok szervezése. 

November 18-án a működési területükön érintett 
önkormányzatok éves munkaértekezletére kaptam meghívást a 
HungaroControl Zrt.-től. Itt is értékeltük a 2016-os év 
történéseit, és szó esett a jövő évi tervekről is. 

Bakonybélt – közelebbről Somhegyet-, Pénzesgyőrt és 
Lókutat érintő új körzet kialakítását javasolta a Bakonykarszt 
Zrt. Ezeken a településeken a szennyvízcsatorna kiépítése, a 
remélt pályázaton való részvétel csak úgy lesz lehetséges, ha a 
körzet lakossága eléri a 2000 főt. A munkálatok folyamatát és 
költségelését csak az új körzeten belül lehet elvégezni. 
Itt jegyzem meg, hogy Pénzesgyőrrel közösen készíttettünk egy 
tanulmánytervet a gáz bevezetéséről is. Erről később 
részletesen beszámolunk. 

December elsejétől új élelmezésvezető áll munkába az 
önkormányzati konyhán Purgerné Hevesi Éva személyében. A 
szolgáltatásokban nem lesz változás. Kérem, forduljanak hozzá 
bizalommal. 

Márkus Zoltán polgármester 
 

Bakonybél Község Önkormányzatának  
képviselő-testülete 

December 8-án, csütörtökön 16 órától a 
Faluházban 

 tart. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Az elmúlt hetekben sajnos több gazdasági állat kóborlásáról, 
rongálásokról kaptunk bejelentést és fényképeket. A 
bizonyítékok alapján jegyzőkönyveztük az eseteket és 
bejelentést tettünk az erre hivatalos hatóságok (a rendőrség, a 
zirci és a veszprémi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Hivatal és a katasztrófavédelem) felé.  

Az elkóborolt bivaly bika 
zárt karámba került. 
Befogásában a mezőőri 
szolgálat mellett egy 
önkéntes is részt vállalt. 
Bár körülményesen, de 
balesetmentesen sikerült 
a rendeltetés szerinti 
helyére elzárni az állatot. 
Kérjük a bakonybéli 
lakosokat, hogy aki 
külterületen vagy 
belterületen gazdasági 
állatok kóborlását, 
károkozását tapasztalja, 
legyen az bivaly, szürke 

marha, ló, vagy szamár, értesítse a mezőőrséget a  
30-449-5262 telefonszámon. Aki teheti, készítsen fotót, ezzel is 
könnyíti a hatósági eljárások menetét. 

 
Tapasztalom, hogy a bakonybéli lakosok összetartóak, 
segítőkészek. Márpedig egységben képesek vagyunk fellépni 
olyan helyzetekkel szemben, amik nem férnek össze a falunk 
normális életvitelével. Mindannyian azt szeretnénk, hogy 
biztonságos legyen a határ a sétáláshoz, biciklizéshez, 
túrázáshoz, hogy ne érje kár a földjeinket és a megtermelt 
gazdasági javainkat, amit egész éves fáradságos munkával 
takarítunk be. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy az állattartók körében is 
tapasztaljuk a pozitív hozzáállást, a készséges 
együttműködést. Újonnan körülkerített területekkel találkozunk, 
az állattartás körülményein is jelentős beruházásokkal 
javítottak.  
A mezőőri járulékról: 
A 2016. évre érvényes mezőőri járulék befizetése a bakonybéli 
magánszemélyektől megtörtént. Vannak azonban olyan 
földtulajdonosok, földhasználók, akik nem tettek eleget a 
kötelezettségüknek. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az érvényes 
rendelet értelmében a mezőőri járulék adó módjára behajtható, 
ezért a nem fizetők adatait Bakonybél Önkormányzata 
hivatalosan a NAV felé továbbítja. 
 

A Bakonybél Önkormányzatának mezőőrsége ezúton szeretné 
megköszönni azt a bizalmat és segítőkészséget, amit eddig 
Bakonybél lakóitól kapott.  
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

 
 

Második alkalommal szerveztük óvodánkban a Kutyaterápiás foglalkozást. Az 
első alkalomhoz hasonlóan két csoportra osztottuk a gyerekeket, és 
csoportonként egy órás foglalkozáson vehettek részt. Az első foglalkozáson a 
kutyával való megismerkedés, barátkozás volt a tevékenységek, játékok célja. 
A gyerekek második alkalommal már jó barátként köszöntötték a kutyusokat 
és összetettebb feladatok elvégzésére is képesek voltak. A testséma 
gyakorlása volt az, ami szinte minden feladatban szerepet kapott. Nagyon 
fontos ebben az életkorban először önmagukhoz, majd társaikhoz jelen esetben 
a kutyához viszonyítva is megnevezni irányokat, testhelyzeteket. Folyamatosan 
figyelniük kellett a kutya reakcióira és a terapeuta utasításaira. Egyénileg és 
csoportosan is szívesen vettek részt a játékokban. Az új óvodások közül az 
elején kicsit bátortalanabb gyerekeket is sikerült a foglalkozás végére 
aktivizálni. Az észrevétlen tanulásnak remek lehetősége volt ez a délelőtt. 

Október utolsó hete Projekt hét volt az óvodában. Idén első alkalommal 
minden évszakban egy-egy témát dolgozunk fel projekt módszerrel. Az őszi 
évszaknak Őszi gyümölcsök projekt nevet adtuk. Természetesen a 

mindennapok során sokféle módszerrel, dolgozzuk és dolgoztuk fel az őszi évszak jellemzőit. Folyamatos megfigyeléseket 
végeztünk az óvoda közvetlen és távolabbi környezetében.  

Ezen a héten azonban csak a gyümölcsöké 
volt a főszerep. A mondókák, versek, 
mesék kiválogatása, a barkácsolás, a 
festés, a kézműveskedés is erről szólt. A 
gyümölcsök feldolgozása és a 
gyümölcsfogyasztás fontossága témához 
vásároltunk egy aszaló gépet, hogy a 
gyerekek megismerjék az „egészséges 
nassolás” fogalmát is. A hét lezárása pedig 
egy közös délután volt a gyerekekkel és a 

szülőkkel. Közösen elkészítettük óvodánk 
gyermeknagyságú gyümölcsfáit, majd a 
délután lezárásaként gyümölcsökből készült 
finomságokkal vendégeltük meg a szülőket.  
 

Márton napi előkészületek az iskolában: 
Nagycsoportos óvodásaink meghívást kaptak a Szent Gellért iskolába, hogy közösen készüljenek Márton napjára. A tanító nénik 
és a gyerekek nagy szeretettel vártak és fogadtak bennünket. Óvodásaink készíthettek Márton napi libát spatulából és 
filcanyagból, színezhettek képeket és a felvonuláshoz elkészíthették lámpásaikat. Minden óvodás választhatott magának egy 
iskolás társat, aki végig segítette őt a munkában. Közben Márton naphoz kapcsolódó dalokat énekelgettünk és a délelőtt végén a 
közös játék sem maradt el. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget az tanító néniknek és a gyerekeknek. Reméljük a jövőben 
találunk még alkalmat hasonló közös program megvalósítására.            Szilágyi Judit óvodavezető 
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Bakonybélben a Márton napot megelőző napok az 
ünnepre hangolódás jegyében teltek az iskolában, 
ahova a Bakonybéli kisóvodások is ellátogattak. Troják 
Zsuzsanna tanító néni vezetésével a gyermekek 
elkészítették lámpásaikat, zászlóikat, Schmidmajer 
Jánosné Anikó néni segítségével színes libafigurák 
készültek, de voltak, akik az alkalomhoz illő színezőket 
festettek Bors Hedvig tanító néni útmutatása alapján. 
Libás dalokat, gyermekjátékokat játszottak a 
gyermekek, és mindenki megismerkedhetett a naphoz 
fűződő népszokásokkal.  

Az ünnepség estéjén Ködös Márton után… című 
vidám hangulatú muzsikaszó hívogatta a Faluházba 
érkezőket. Az előtérben a gyermekek által készített 
lámpák és zászlók sorakoztak.  
A teremben Troják Zsuzsanna tanító néni kedves 
beköszöntő szavaival kezdetét vette a Márton napi megemlékezés. 
A Bakonybéli nyugdíjas klub tagja, Imre Miklósné Sekk Marika néni Szent Mártonról mesélt egy kedves történetet.  
Szent Márton az egyik legnépszerűbb szent volt a középkorban, püspökké választották. Egy barokk kori legenda szerint ezt a 
megtisztelő feladatot nem akarta elvállalni, elbújt a libák óljába, akik hangos gágogásukkal elárulták jelenlétét.  
Így kapcsolódott ehhez a naphoz a liba. Ezen a napon már le lehetett vágni a tömött libát, amit Szent Márton lúdjának hívtak. Az 
emberek úgy gondolták, hogy „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.” A liba csontjának méretéből és színéből 

pedig az időjárásra jósoltak: ha hosszú és fehér a csont, akkor havas tél lesz, ha rövid és 
barna, akkor sáros. 

Az iskola tanulóinak tolmácsolásában libás gyermekjátékok és kiszámolók vidám 
bemutatója következett, majd felhangzott a Sárga a liba begye… kezdetű népdal, amit a 
közönség is szívesen megtanult a vezetésemmel. A vidám énekszó után Troják Zsuzsanna 
tanító néni lampionos felvonulásra hívta a teremben ülőket. 

S a sok - sok kis lámpással a kézben, énekszóval sétáltak át kicsik és nagyok a Monostor 
kertjébe ahol a hagyományoknak megfelelően Mártont kereső labirintus játékkal folytatódott 
az ünnepség. A meglelt Mártont - akinek szerepét Ábel atya alakította-, püspöki ruhába 
öltöztették, majd dallal kísértük a templomba. Az oltárt körülvevő gyermekek és felnőttek 
Márton palástja által részesülhettek a szent áldásában. A meghitt templomi szertartás után 
lampionos felvonulással, énekszóval sétáltunk vissza a Faluházba, ahol szeretetvendégség 
várta az odaérkezőket. Anita néniék finom libazsíros kenyeret kínáltak lilahagymával és 
meleg teával. A gyermekek vidám játékával a felnőttek csendes beszélgetésével zárult az este. 

A szervezők nevében ezúton szeretnénk megköszönni a Bakonybéli Szent Mauriciusz 
Monostornak, a Bakonybéli Önkormányzat Konyhájának, a Bakonybéli Nyugdíjas klubnak, 
és minden kedves együttműködő partnernek, hogy folytatódhatott e példaértékű szép 
hagyomány Bakonybélben. 

Nagy Tiborné Nyári Ágnes ének tanár néni 
 

 

  
 
 

A BAKONYBÉL ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY JAVÁRA 
 

A vásár kínálatából:  
 

- egyedi fényképes kulcstartók és karácsonyfadíszek, 
- faliórák egyedi igények-ötletek alapján is  
- karácsonyfadíszek, asztaldíszek, ajándéktárgyak, 
- betlehemek, 
- "Bakonybél anno" 2017 falinaptár. 

 

A vásár helyszíne   a Faluház (Pápai u. 7.). 
 

A vásár időpontjai: 
 

 keddenként (november 29. december 6. 13.) 9-11 óra között, valamint 
hétfőnként (december 5.12.) 14.30 - 16 óráig  
és a Mindenki Karácsonyán. 
 

A falinaptár elérhető Bertalanné Mészáros Évánál  
(0630-854-9313), Kollát-Németh Alíznál (0630-538-7519), Bognár 
Andreánál (0620-361-0342), az iskolában és a Faluházban. 

 

Gondoljon a Karácsonyra, gondoljon szeretteire és támogassa az alapítvány céljait! 
 

Számlaszámunk: 73900054-10006519. 
További részletek a szórólapokon és a www.bakonyi-kerekerdo.eoldal.hu oldalon. 
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LELKI TÁPLÁLÉK 

 

FERENC PÁPA UTOLSÓ KATEKÉZISE AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVÉBEN  
Róma, 2016. november 16. 

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! 
 

A mai katekézist az irgalmasság egyik olyan 
cselekedetének szenteljük, amelyet mindannyian jól 
ismerünk, de amelyet talán nem gyakorlunk úgy, 
amennyire kellene: türelmesen elviselni a kellemetlen 
embereket. Mindannyian nagyon ügyesek vagyunk annak 
felismerésében, ami kellemetlenséget okozhat nekünk: 
amikor találkozunk valakivel az utcán, vagy kapunk egy 
telefonhívást, rögtön azt gondoljuk: „Meddig kell hallgatnom 
ennek az embernek a siránkozását, a csevegését, a 
kéréseit vagy a dicsekvéseit?” Időnként az is előfordul, 
hogy a hozzánk legközelebb állók az idegesítő emberek: 
rokonaink között mindig találunk valakit, ott vannak a 
munkahelyünkön is. Mit kell tennünk a bosszantó 
emberekkel? De mi is sokszor nehezen elviselhetők 
vagyunk mások számára!  

A Szentírásban azt látjuk, hogy magának Istennek irgalmat kell gyakorolnia, hogy eltűrje népének panaszait. 
A Kivonulás könyvében például kifejezetten elviselhetetlenné válik a nép: először azért siránkozik, mert szolgaságban 
van Egyiptomban, erre Isten kiszabadítja; aztán a pusztában azért sír, mert nincs mit ennie (vö. Kiv 16,3), erre Isten 
fürjeket és mannát küld (vö. Kiv 16,13–16), a panaszkodás mégsem szűnik. (…) 

Leginkább Jézusra nézzünk: mekkora türelemre volt szüksége nyilvános működésének három éve alatt ! Egy 
alkalommal, amikor úton volt tanítványaival, megállította őt Jakab és János anyja, és ezt mondta neki: „Rendelkezz 
úgy, hogy két fiam közül egyik jobbod, másik meg balod felől üljön országodban!” (Mt 20,21). Az anya lobbizott a 
fiaiért, az anyák már csak ilyenek… Ezt az alkalmat is felhasználta Jézus arra, hogy elmondjon egy fontos tanítást: az 
ő országa nem hatalmon, nem dicsőségen alapszik - mint a földi országok -, hanem szolgálaton és odaadáson. Jézus 
azt tanítja, hogy mindig arra kell figyelni, ami lényeges, és messzire kell nézni, hogy felelősen fel tudjuk vállalni 
küldetésünket. Utalást vehetünk itt észre az irgalmasság másik két lelki cselekedetére: figyelmeztetni a bűnösöket 
és tanítani a tudatlanokat. Például a katekétákra gondolok – akik között sok anyuka és sok szerzetesnővér van –, 
akik időt szánnak arra, hogy megtanítsák a gyermekeknek a hit alapigazságait. Mennyit fáradoznak, főleg, amikor a 
gyerekek szívesebben játszanának, mint hallgatnák a katekizmust! 

Szép és fontos feladat kísérni másokat annak keresésében, ami lényeges, mert osztozhatunk abban az 
örömben, amellyel az élet értelmének megízlelése jár. Gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik megállnak a 
felszínes, mulandó és banális dolgoknál, néha azért, mert nem találtak senkit, aki arra ösztönözte volna őket, hogy 
valami mást keressenek, és az igazi értékeket becsüljék sokra.  

Ily módon Jézusnak a Jakab és János anyjához, aztán pedig a tanítványok köréhez intézett szavai 
megmutatják az utat, hogy miként tudjuk elkerülni, hogy az irigység, a nagyravágyás, a hízelgés kísértésébe essünk, 
ezek a kísértések ugyanis bennünket, keresztényeket is állandóan fenyegetnek. Attól, hogy másokat figyelmeztetnünk 
és tanítanunk kell, sosem szabad magunkat másoknál felsőbbrendűnek gondolni, inkább magunkba kell szállnunk és 
meg kell vizsgálnunk, hogy következetesek vagyunk-e abban, amit másoktól kérünk. Segítsen minket a Szentlélek, 
hogy türelmesek legyünk mások elviselésében, valamint alázatosak és egyszerűek a másoknak való tanácsadásban! 
 

 

Ferenc pápa november 20-án,  

Krisztus Király ünnepén,  

az irgalmasság jubileumi szentéve lezárásaként 

ünnepélyesen bezárta a Szent Péter-bazilika szent 

kapuját. 

 
 

 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=73595&img=o_katekezis.jpg
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November 19. A Területi Apátság Karitász ünnepe Győrszentivánon 
Szent Erzsébet napján Győrszentivánban gyűlt össze az egyházmegye hívő népe a karitász 

ünnepére. A zsúfolásig megtelt templomban Asztrik főapát úr celebrálta a szentmisét, az egyházmegye 
több papjának részvételével. Az igehirdetésben a segítő szeretet szentjének példáján buzdította a 
megjelenteket a környezetükben szükséget szenvedők megsegítésére az év minden napján. A liturgia 
keretében áldotta meg az egyházközségek ajándékait, melyeket a helyiek fognak eljuttatni a rászorulóknak. 
Egyházközségünket Ábel atya vezetésével négyen képviseltük, átadtuk ajándékainkat, mely tartós 
élelmiszert és pénzadományt tartalmazott. A szentmise végeztével a szomszédos iskolában agapén 
vettünk részt, ahol volt lehetőség találkozni és beszélgetni a többi résztvevővel. 
 

November 20-án délután volt a november havi gyerekmise és utána játszóház következett. A 
szentmisét Izsák atya mutatta be, Krisztus király ünnepének kapcsán „Krisztus katonáivá avatta” a 
gyermekeket, elmondva nekik, hogy ez milyen feladatokkal jár számukra. Nagy örömünkre minden 
eddiginél több kisgyermek vett részt a szertartáson, szinte mozdulni sem lehetett a kápolnában. A 
szentmise után a most már hagyományosnak mondható adventi koszorú készítése zajlott a játszóház 
keretein belül. Még a legkisebbek is nagy igyekezettel készítették a koszorúkat, melyeket a Mária oltárnál 
helyeztünk el. Vasárnap – advent 1. vasárnapján – a szentmisén megáldott koszorúkat vihetik majd haza 
otthonukba, ezzel is hozzájárulva az adventi készülődéshez. 
 

 

BESZÁMOLÓ A BAKONYBÉLI KARITÁSZ CSOPORT MUNKÁJÁRÓL  
Októberben a pannonhalmi karitász ajánlott fel nagyobb mennyiségű alma adományt a bakonybéli 
rászorulóknak. 60 láda almát hoztunk el Pannonhalmáról, melynek szállításában Ábel atya, kiosztásában 
pedig Károlyi Zoltán mezőőr volt segítségükre.  Ezúton köszönjük nekik! A gyümölcsből a bakonybéli 
óvodának és iskolának is jutott, a gyerekek tematikus foglalkozások keretében használták fel és 
fogyasztották el az almát.  
A bakonybéli karitász hagyományos, karácsony előtti tartós élelmiszer osztásával idén is szeretnénk 
azokat a családokat, időseket megsegíteni, akiknek anyagi nehézséget okozna ezeknek a termékeknek a 
beszerzése. Ehhez szívesen fogadunk továbbra is élelmiszer adományokat, melyeket a plébániai 
fogadóórákon, vagy a vasárnapi misék után tudunk átvenni. Idén az élelmiszercsomagok mellé krumplit is 
tudunk kiosztani, köszönhetően egy nagylelkű adományozónak.  
A karitász csoport közvetlen pénzadományt nem tud adni, de a hozzánk fordulóknak igyekszünk segíteni 
ruhanemű, élelmiszer, kisebb mennyiségű tüzelő beszerzésével. Segíti a munkánkat, ha konkrét kéréseket 
kapunk, legyen szó akár adott méretű ruhadarab kereséséről, vagy háztartási kisgép cseréjről. Kérjük a 
lakosságot, hogy értesítsék Ábel atyát, vagy a csoport tagjait, ha környezetünkben rászoruló, nélkülöző 
embereket látnak!   

Palotás Dóra, Baky Anna 
 

 

TERVEZETT PROGRAMJAINK 

 

November 30. Szent András apostol ünnepe, 6.30 roráte szentmise 
December 1. csütörtök, 6.30 roráte szentmise 
December 4. vasárnap 17.00 II. adventi gyertya meggyújtása vesperás keretében 
December 8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe, 6.30 roráte szentmise 
December 10. szombat 17.00 III. adventi gyertya meggyújtása vesperás keretében 
December 15. csütörtök, 6.30 roráte szentmise 
December 17. szombat 17.00 IV. adventi gyertya meggyújtása vesperás keretében 
December 22. csütörtök, 6.30 roráte szentmise 
December 24. SZENTESTE, 16.00 Pásztorjáték a templomban, 24.00 Éjféli szentmise 
December 25. KARÁCSONY ÜNNEPE, 9.30 ünnepi szentmise 
December 26. Szent István első vértanú ünnepe, 9.30 ünnepi szentmise 
December 30. Szent Család ünnepe, 13.00 Családok kirándulása, 17.00 szentmise 
December 31. Szilveszter napja, 17. Év végi hálaadó szentmise 
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Október végén Bakonybélben forgatott a DominoFilm csoport a 
bakonyi kéktúra útvonalán. Nyugdíjas asszonyaink kis csoportja 
is bekerült filmbe, amint mákos krumplis rétest készítenek a 
Tájházban. 
November 10-i találkozónkon vendégeink voltak Spanberger 
Zsuzsa rendőrségi körzeti megbízottunk, aki hasznos 
tanácsokkal látott el bennünket, hogyan vigyázzunk 
értékeinkre, lakásaink biztonságára, különösen figyeljünk 
becsengető idegen emberekre. Ezen a napon másik 
vendégünk Váliczkó Tamásné Gazdig Zsuzsanna volt, aki a 
helyes lábápolásra hívta fel a figyelmünk, praktikus ötleteket 
javasolt a különféle lábproblémák megoldására, elkerülésére. 
Találkozónk végeztével részt vettünk a Szent Gellért Tagiskola 
tanulói és tanárai által rendezett Márton napi színvonalas 
műsoron és az azt követő lampionos felvonuláson. Visszatérve 
a Faluházba zsíros kenyérrel és forró teával vendégelték meg 
részt vevő nyugdíjasainkat. Köszönet a meghívásért. 

Novemberben újabb kiránduláson vettünk részt, amelynek 
célpontja: Pannonhalmi Bencés Apátság volt, melyet Géza 
fejedelem alapított Szent Márton hegyén. A monostorba bencés 
szerzeteseket telepített. Megtekintettük a templomot, az 
altemplomot és a kerengőt, valamint a 400 ezer kötetből álló 
könyvtárat. 
Ezt követően ebédig kis sétát lehetett tenni az apátság 
környékén. 
Ebédet a Király vendéglőben fogyasztottuk el, utána mentünk 
az apátsági múzeumba, ahol helyet kapott a főapátság 
műgyűjteménye, a középkori kőtár és a bencés uradalmi 
gazdálkodást bemutató kiállítás. Itt multimédiás segítséggel 
lehet ismerkedni a főapátság történetével. A Pannónia 
Szőlőskertje című tárlat a szőlészeti – borászati tradíciót tárta 
elénk a 422 méteres pincerendszerben. 
A pince látogatása után hazafelé vettünk utunkat, útba ejtve 
Zircen még a Pepe cukrászdát. A kirándulást a Balaton Ré-
busz kisbuszával tettük meg, melyet Rajnai Ferenc biztosított 
számunkra. Buszvezetőnk Balogh Zoltán volt, aki maximálisan 
teljesítette kívánságainkat a jó meleg és kényelmes 
autóbusszal. Köszönet mindkettőjüknek érte. 
 

November végi találkozásunk a betlehemi bábuk 
újraálmodásával és megvalósításával telt. Köszönet érte 
klubunk tagjainknak és segítőinknek. 
A bábuk ruháinak anyagát az Elliohun Kft. Fogl Lajosné Cilike 
biztosította. 
A szalmát Szökrényes Anita és párja Koczor Zoltán 
felajánlásával kaptuk, a szállítását Károlyi Zoltán mezőőr 
végezte. 
 

2 

 

Decemberi találkozónk 7-én 15 órai kezdettel lesz, a Pikoló 
Vendéglőben egy kellemes vacsorával, Nagy Árpád köszöntő 
beszédével, vendégünk lesz Rajnai Ferenc. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

 
 

Szerencsés év végéhez közeledik az Egyesületünk. Nem volt 
olyan tűzeset, ami gondot okozott volna. Mindössze kétszer 
kellett kivonulni.  
Októberben egy fakidőléshez kaptunk riasztást a Pápai 
Hivatásos Tűzoltóságtól: Bakonybél és Huszárokelőpuszta 
között dőlt egy fa az útra.  
Novemberben egy családi házhoz riasztottak bennünket, mert 
dőlt a házból a füst, de kiderült, hogy a kályha füstölt vészesen, 
utánunk ide a zirci és a pápai tűzoltók is megérkeztek. 
 

Az elmúlt télen jól hasznosítottuk a kistraktorunkat a falu 
útjainak sózásánál. Ugyanezzel a kistraktorral nyáron és ősszel 
kaszáltuk a község parlagfüves területeit.  
 

A tűzoltó gépjárművünkkel részt vettünk Pápán a tűzoltó 
rendezvényen, Bakonybélben a faünnepen. Bakonybélben a 
falunapon közös bemutatót tartottunk a pápai tűzoltókkal. 
Nagyon jó a kapcsolatunk a Pápai Hivatásos Tűzoltósággal. 
Szakmai segítségnyújtást kapunk tőlük, tájékoztatnak a 
jogszabályi változásokról. 
 

A pályázati kérelmeinket kedvezően bírálták el. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtott kérelmünkben 
a tűzoltó szertár nyílászáróinak cseréjére, valamint a homlokzat 
és a lábazat felújítására kértünk támogatást. A maximálisan 
kapható 800.000.-Ft-ból 775.000.-Ft-ot kaptunk. 
A Hankook gyár pályázatán 10 db gumiabroncsot nyertünk. 
Ehhez nem kellett önrész sem, csak el kellett hozni! 
A céljaink megvalósításában nagy segítségünkre van 
Bakonybél Önkormányzata. Anyagi és erkölcsi támogatást 
egyaránt kapunk.  A támogatást, a pozitív hozzáállást 
köszönjük! 

Sebestyén Gyuláné 
 
 
 
 

 

 
 

A lakosság hozzájárulásából, valamint a Guzmics Izidor 
Egyesület és a Bakonybéli Önkormányzat támogatásából 

megvásárolt magnólia-fácskákat 

december 3-án, szombaton délelőtt 10 órától  
ültetjük el Pápai utcai Gerence-parton. 

 

Szeretettel várunk minden támogatót  
és minden segíteni akarót! 
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1995–ben kezdtük meg lelkipásztori 
szolgálatunkat Győrben a Krisztus 
Szeretete Egyházban. Miután az Úr 
egyik győri alkalmon a betegségemből 
meggyógyított, úgy éreztem, segítenem 
kell az embereknek abban, hogy Ők is 
megismerhessék az élő Úr Jézus 
szeretetét és ma is működő gyógyító 
erejét. Jim Sanders misszionáriustól, az 
egyház alapító pásztorától tanultuk az 
Igét, a gyógyító kenet felismerését, 
majd megbízást kaptunk a győri 
gyülekezet vezetésére, ahol hetenként 
200-300 embernek prédikáltam és 
imádkoztunk értük a férjemmel 

kézrátétellel 10 éven át. 
Amikor 2005-ben idős szüleink gondozásra szorultak, felmentésünket kértük a hetenkénti győri lelkipásztori munka alól. 2006-ban 
hatodik alkalommal voltam Jeruzsálemben egy imaúton, ahol kértem az Urat, mutassa meg, hogyan tudnám összeegyeztetni a 
szülőkkel való törődést a szolgálattal. Ekkor kaptam egy kinyilatkoztatást: szolgálj Bakonybélben! Kételyeim voltak, hiszen ez a 
szülőfalum, itt kezdtem tanítani, mindenki ismer, senki sem fog elfogadni engem, 
Az Úr válasza rövid volt. -Nem Te teszed, hanem én. 
Ezt követően egyeztettünk a családommal, a bakonybéli polgármester úrral, aki örömmel fogadott bennünket és 2006. október 
utolsó hétvégéjén megtartottuk az első gyülekezeti alkalmunkat a „pajtában”, Varga István evangélista szolgálatával.  
10 év telt el azóta. A szüleimet sikerült elkísérnem az út végéig, de mi itt maradtunk, mert egy olyan szerető közösségbe kerültünk, 
amit sehol másutt nem éreztünk. Nem 200 fős gyülekezetben szolgálunk, mint Győrben, de büszke vagyok arra, hogy 50-60 
bakonybéli már megfordult nálunk, vagy azért, mert kíváncsi volt, vagy mert gyógyulni akart, de a legfontosabb, hogy az Úr Jézus 
szeretetét megérezte és elfogadta. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szent Mauríciusz bencés közösség nem ellenséget látott bennünk, hanem társat az Úr 
szolgálatában. Rendelkezésünkre bocsátották a Szent-kúti kápolnát, amikor szükségünk volt rá, minden ökomenikus 
istentiszteletre meghívottak vagyunk, és örömmel veszünk részt a közös imákban. 
 

2009-ben nagy örömmel vittük a bakonybéli testvéreket a Szentföldre. Csodálatos, áldott 
út volt. Igazi testvérek lettünk. A nehéz napokban a teljes gyülekezet imádkozik azért, aki 
megpróbáltatásban van. 
A 10. évfordulón tízen jöttek el azok közül a hűségesek közül, akik az első alkalmon is 
ott voltak. Nagy örömünkre ismét Varga István evangélista szolgált élő zenei dicsérettel 
és imádsággal. Ekkor ünnepeltük meg a gyülekezettel az amerikai Rhéma 
Bibliaiskolában öt év tanulással szerzett diplomámat, amit Isten dicsőségére és a 
gyülekezet épülésére szeretnék hasznosítani a következő évtizedben.  
Az elmúlt 10 év nem telt el eredmények nélkül. Nagyon sokan meggyógyultak, de a 
legfontosabb, hogy növekedtek az Igei tanítások által. Ezt a közösséget az Úr hozta 
létre, tartotta meg ennyi éven át. A Bakonybélben született, de másutt élő családok is 
visszajárnak alkalmainkra. Veszprémből, Almádiból, Devecserből.  
Köszönöm a Bakonybéli Önkormányzatnak, hogy helyet ad az alkalmainknak. Az Úr 
Jézus szeretetével várunk minden érdeklődőt, főleg azokat, akik megpróbáltatást élnek át, hogy közös akaraton lévő imával 
segíthessünk egymásnak.  
A decemberi alkalmak időpontjai:10-én és 17-én 14 órakor a Közösségi Házban.17-én Karácsonyi összejövetel lesz. 
Áldott békés adventet kívánok mindenkinek. 

Csidei Gyuláné pásztor  
 
 

 
 

2016. december 3, szombat 
FALUHÁZ 

 

Program: 
17:30  Gyerektánc (népi játék, népi tánc). A foglalkozást 
vezeti: Kimberger Csaba és Marticsekné Szentkereszty Judit  
20:00  Táncház felnőtteknek 
Muzsikál: Legeza Márton – tekerő, Lipták Péter – klarinét 
A táncokat tanítja: Kimberger Csaba 
 

Belépőjegy: Gyerektánc: 500 Ft/fő,  
felnőtt táncház: 1500 Ft/fő 

 
 

2016. december 10. szombat 10.00  
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó - Móricháza-Bakony Hotel  
Táv 13 km, menetidő 5,5 óra  
 

2016. december 29. csütörtök 10.00  
Kívánság szerinti útvonal  
 

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. 

http://www.bakonyibakancsos.hu/


  

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2016. december23. 
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a Guzmics Izidor Egyesület és Bakonybél Önkormányzata 

tisztelettel vár 
 minden bakonybéli lakost és hozzátartozót 

 

 
 

ÜNNEPI MŰSOR 
AZ ÓVODA, AZ ISKOLA, A SZENT MAURÍCIUSZ KÓRUS, A BAKONYBÉLI 

NÉPDALKÖR SZEREPLÉSÉVEL, 
 

FÁKLYÁS FELVONULÁS AZ ÉLŐ BETLEHEMHEZ, 
 

A KÖZÖSSÉG KARÁCSONYI ÜZENETEI, 
 

SÜTEMÉNY, TEA, FORRALT BOR ÉS BESZÉLGETÉS A ZARÁNDOKUDVARBAN, 
 

A NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA A TEMPLOMBAN. 
 

Köszönjük, ha süteménnyel hozzájárul az ünnep melegéhez. 
 

Várjuk mindazok jelentkezését a Faluházban, akik ünnepi gondolataikat, kedves 
verseiket, dalaikat szívesen elmondanák. (Telefon: 30-692-0544, Felföldi Andrea) 

 

 
 

 
Fő u. 3. Nyitva: szerdán 15-18-ig, szombaton 9-12-ig. 

Elérhetőség: 88/461474,30/487-7768, konyvtarbbel@gmail.com 
Web: www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 
 

Könyvtári programok az adventi időszakban: 
 

December 3. 10.00 órától a könyvtárban: karácsonyi 
ajándék készítő kézműves foglalkozás iskolásoknak 
(feliratkozás szükséges) 

december 15. 10.00 órától a Faluházban:  - 
Halász Judit dalaiból válogatott zenés-rajzos gyermekműsor 

Dominek Anna és Jákói Betty közreműködésével a bakonybéli 
óvodásoknak és kisiskolásoknak 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜNNEPEK KÖZÖTTI NYITVA 
TARTÁSOKRÓL 

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal (8427 Bakonybél, Pápai 

u. 7.) Utolsó ügyfélfogadási nap: 12.22.  
12.23.-12.31 között halaszthatatlan ügyben ügyelet a 06-30-442-
8024-es telefonon van.  
Orvosi Rendelő: 12.14-23. között a délutáni rendelés elmarad. 
12.24-26. között orvosi ügyelet: 104.  
12.27-től dr. Fáskerti Gabriella rendel kedden: 13-14 óra; szerdán: 
10-11 óra; péntek: 13-14 óra között.  
Szent Bernát Gyógyszertár: Tel: (88)461-017) 12.27: 13.00-14.30 ó; 
12.28: 9.30-11.30 ó; 12.29: 8.30-11.30; 12.30: 13-14.30 ó; 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Várjuk azok jelentkezését, akik eddig még nem igényeltek, de szeretnének a szelektív hulladékgyűjtéshez kukát. 
Igényüket bejelenthetik a Faluházban személyesen, személyi igazolvány, lakcímkártya és szemétszállítási díj befizetését 

igazoló csekk bemutatásával. 
 

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
Közvilágítás, utcai lámpák hibájának 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 
tel:(88)585-020; 30/499-1114 

e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra 

Dr. Takács Ervin jegyző 
tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Károlyi Zoltán mezőőr  
tel: 30/449-5262 

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

Adóügyben ügyfélfogadás: csütörtök: 8-14 óra 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben Somfai Rita  
hatósági ügyintéző 

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

Orvosi Rendelő 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

Hétfő: 8-11; 15-16 óra 
Kedd: 8-11 óra 

Szerda: 8-11; 14-15 óra 
Csütörtök: 8-11 óra 
Péntek: 8-11; 14-15 óra 

Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193 
 

16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi 
Ügyelet Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104 
 

Rendelés Pénzesgyőrben: 
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 

 

Védőnői szolgálat 
Galgán Kitti védőnő 
Tanácsadások időpontjai  

minden páros héten hétfőn 
Várandós: 9-10 óra 

Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra 
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra 

Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges: 

Tel: (88)461-051; 20/330-5363. 

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, 
gépjármű okmányok 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7-17 óra 
Kedd: 12-16 óra 

Szerda: 8-12 óra 
csütörtök: 8-18 óra 
Péntek: 8-13 óra 

Elérhetőség: (88)596-770 
 e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu 

 

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

 

mailto:konyvtarbbel@gmail.com
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