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FFAARRSSAANNGGOOLLÓÓ  
Elegünk van már a télből, 

Hóból, fagyból, hideg 

szélből, 

Jöttünk vígan maskarában, 

Tél bosszantó maszkabálba. 

Szóljon zene síppal,dobbal, 

Fusson a tél vándorbottal! 

Jöjjön tavasz hívó szóra, 

Házunk előtt nyíljon rózsa! 

Aki itt van, mind erre vár, 

Kezdődjék már a karnevál! 
 

 

 
 
 
 
 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
 

A január a hivatalokban, közintézményekben – így nálunk is - az előző évi elszámolások, beszámolók készítésével, az 
eredmények és a hiányosságok értékelésével, az összegzésekkel telik. Mindezek figyelembe vételével a hónap végén 
megkezdjük az ez évi költségvetés tervezését, amellyel február közepéig szeretnénk elkészülni. 
 

A 2016-os év - az előzetes információink szerint - a „pályázatok éve” lesz. Időben, azaz jó előre szeretnénk felkészülni 
a várható kiírásokra, minden lehetőséget szeretnénk megragadni a település fejlesztése érdekében. A sikeres 
pályázat előfeltétele, hogy szakmailag megalapozott és formailag kifogástalan legyen a benyújtott anyag. Több 
pályázat figyelő- és író céget is megkerestünk az eredményesség érdekében. Különösen az óvoda felújításához, az 
infrastruktúra fejlesztéséhez, a belterületi úthálózat javításához remélünk új lehetőségeket. 
 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy fölösleges két személyszállító autót fenntartanunk. Ugyanakkor a falu 
környezetének karban tartásához, a munkások, szerszámok, anyagok szállításához, az utánfutó kiváltásához nagy 
szükség lenne egy kisteherautóra. Ezért a régi kisbuszt értékesítettük, az árából – illetve annak egy részéből – pedig 
a napokban vásároltunk egy duplafülkés, platós kisteherautót. A műszaki ellenőrzések után február első felében 
tudjuk munkába állítani. 
 

Sokakat foglalkoztatott a mezőőrség megalakításának kérdése. A kiírt pályázatra jelentkezők közül megválasztottuk a 
legmegfelelőbb személyt, aki megkezdte az előírt tanfolyamot. Vizsgája letétele után, mielőtt a munka a gyakorlatban 
beindulna, szeretnénk a gazdákkal, földhasználókkal, minden érdekelttel közös megbeszélést tartani a 
szolgáltatásokról és elvárásokról. A fórum tervezett időpontja március 9. 17 óra, helye a Faluház nagyterme. Az 
időpontot a hirdetőtáblákon kihelyezett plakátokon is meg fogjuk erősíteni, kérjük, figyeljék. 
 

Az elmúlt években a település fejlődésében, az emberek megélhetésében igen fontos szerepet játszott a turizmus. Ha 
lehetőségeinket, erőinket jól akarjuk hasznosítani, ki kell alakítanunk egy turisztikai fejlesztési koncepciót, amelyben 
valamennyi érintett fél - szállásadók, vendéglátóhelyek, szolgáltatók, kulturális és muzeális szereplők, egyház, 
erdészet, természetvédelem – érdeke és feladatvállalása összegződik. Ezt az érdekegyeztetést mielőbb, a turisztikai 
szezon beindulása előtt meg kell tartanunk. Időpontként a február 24. 17 órát tűztük ki.  
 

Januárban többször is kemény hidegekkel támadt a tél. Megnyugtató, hogy az önkormányzati intézmények fűtése 
megoldott, az óvodában jelentősebb tartalékokról is sikerült gondoskodnunk. Az önkormányzat – a szociális tűzifa 
pályázaton felül – saját költségén még 15 m³ fát vásárolt a kérvényezők számára, amelyet ki is szállított a 
lakosságnak. Az évszak megpróbáltatásainak eddig sikeresen megfeleltünk, rendben zajlott a hóeltakarítás, az 
útszórás a kistraktor új szerelvényének köszönhetően. 
 

Arra kérem a lakosságot, a hideg napokban különösen figyeljenek szomszédjaikra, ismerőseikre, különösen az 
idősekre, s ha problémát, gondot tapasztalnak, jelezzék az önkormányzatnak. 
 

Február 6-án, szombaton rendezi meg az önkormányzat a második hagyományőrző falusi disznóvágását, amely 
tavaly nagy sikerrel zajlott. Az idén picit nagyobb szabásúra tervezzük, reméljük a jó idő is hozzájárul majd a 
sokadalom jó hangulatához. Szeretettel hívunk és várunk minden helyi lakost és vendéget. 
 

Márkus Zoltán 
polgármester 
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A BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 2015-BEN 

Óvodánk költségvetése naptári évre készül. A nevelési év viszont szeptemberben kezdődik. Ez minden évben gondot 

okoz a költségvetés elkészítésekor, hiszen a szeptemberben realizálódó tényleges gyermeklétszámot januárban csak 

megbecsülni tudjuk. Amennyiben év elején több létszámra igényeljük a finanszírozást, mint ahány gyermek 

valójában óvodánkba jár, visszafizetési kötelezettségünk van. A 2015-ös évben 31 főre becsültük a 2015. 

szeptemberétől óvodába járó gyermekek számát. Ehhez képest 39 kisgyermek kezdte a 2015/2016-os nevelési évet 

intézményünkben. A létszámadatok realizálása után 2015. december végén közel 1,4 millió forint plusz bevételhez 

jutottunk. Mivel ezt az összeget december 31-ig el is kellett költeni, ezért úgy láttuk ésszerűnek, ha nagyobb 

mennyiségű szenet vásárolunk, hiszen arra mindig szükség van, és lehetőségünk van a nagyobb mennyiség tárolására 

is. A pénz másik részéből új öltözőbútorokat rendeltünk. A Szent Mauríciusz Alapítványtól kapott támogatással 

együtt az összes bútorunkat mai igényeknek megfelelő esztétikus darabokra tudjuk cserélni.  

A 2016-os év már ismert finanszírozási adatai alapján óvodánk működése reményeink szerint ebben az évben is 

zavartalan lesz. A gyermeklétszámok jól alakulnak, ezért kisebb beruházásokat önerőből is tervezünk, de 

természetesen továbbra is élni szeretnénk a pályázati lehetőségekkel, hiszen igazán jelentős felújításra csak így van 

lehetőségünk. 

Szilágyi Judit óvodavezető 
 

MACKÓ KIÁLLÍTÁS AZ ÓVODÁBAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva a farsangi időszak 

jelentős eseménye óvodánkban a Mackó kiállítás.  
 

Az idei évben közel 500 db különféle játékmackót sikerült 

összegyűjteni, és farsang végéig beköltöztetni óvodánk 

tornatermébe. Szeretnénk az élményt mindenkivel 

megosztani, ezért február elsejétől két héten keresztül 

munkanapokon 9-15 óra között a kiállítás bárki 

számára megtekinthető az óvodában.  

Várjuk szeretettel a falunkban élő még nem óvodás 

kisgyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel 

együtt, a Szent Gellért Iskola diákjait és pedagógusait, és 

mindenkit aki szívesen visszaemlékszik gyermekkorára 

akár egy-egy ismerős játékmaci segítségével. 

 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egészségügyi Törvény a háziorvosoknak előírja, hogy bizonyos 
időintervallumonként a betegeket általános egészségi állapotot felmérő szűrővizsgálatra behívják. Ez kérdőíves 
felmérést, fizikális vizsgálatot és szükség esetén további vizsgálatokra előjegyzést tartalmaz. 
Erre eddig a rendelőkben kifüggesztett hirdetésünkben hívtuk fel a figyelmet, de szeretnénk megragadni a 
Bakonybéli Hírmondó nyújtotta lehetőséget ennek ismételt propagálására. A vizsgálatról tájékoztatást a 
rendelőben kaphatnak. Amennyiben Önök közül valaki üzemorvosi vizsgálaton vett részt természetesen ez 
megfelel ennek a kritériumnak, azonban tisztelettel kérjük Önöket, hogy üzemorvosuktól az elvégzett 
vizsgálatról, laborvizsgálatról kérjenek egy másolatot és azt juttassák el részünkre, ezzel is megkímélve Önöket 
a felesleges orvoshoz járástól. A leleteket e-mail-ben is eljuttathatják a kozmadrzoltan@gmail.com címre. 
Amennyiben esetleges kérésük vagy kérdésük van, ezen az e-mail címen is jelezhetik. Ez a "kötelezettség" nem 
vonatkozik a rendszeresen gondozott betegekre, az iskolásokra és az óvódásokra, mivel ők rendszeres 
vizsgálatokon esnek át. Ezzel a felkéréssel szeretnénk Önöknek lehetőséget adni arra, hogy egészségük 
megőrzésében tevékenyen részt vegyenek, és arra is felhívnánk figyelmüket, hogy az időben elvégzett szűréssel 
a betegségeket már korai fázisukban lehet észlelni, ezzel segítve mielőbbi gyógyításukat. 
A szűrővizsgálatra telefonon is kérhetnek időpontot (06-88-461-651). 
Tisztelettel:  

Dr. Kozma Zoltán és Mészárosné Dublecz Ágnes" 

mailto:kozmadrzoltan@gmail.com
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BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 
 

Januári összejövetelünkre községünk vezetőit, Dr. Takács Ervin jegyzőt és Márkus Zoltán polgármestert hívtuk meg. 
Jegyzőnk először volt a klub vendége, aki röviden bemutatkozott, mesélt eddigi munkáiról és a családjáról, gyermekeiről. 
A polgármester összefoglalta az elmúlt esztendő legfontosabb eredményeit, kiemelve a falukép változását, a falu 
szolgálatába állított új kisgépek és autók kihasználását, a sikeres közmunka programot. Megemlítette, hogy sikerült a régi, 
„piros” kisbuszt értékesíteni, az árából pedig egy platós kisteherautó megvásárlását tervezi az önkormányzat, amellyel a 
munkásokat, az eszközöket, szerszámokat és az anyagokat is szállítani lehet, megkímélve ezzel a személyszállító kisbuszt. 
Ígéret van egy új tűzoltó autóra is, amelyet Németországból kapna a tűzoltó egyesület, hiszen a régi már Bakonybélben is 
18 éve van szolgálatban.  
 

Az oldott hangulatú találkozón észrevételek és kérdések is felmerültek. A 
buszvárók felújítása kapcsán elmondta, hogy a hideg idők elmúltával a 
HungaroControl-os pályázatból megkezdődik a középső váró átépítése, és sor 
fog kerülni a Jókai utca megálló járdaszigetének kiépítésére, valamint a Kossuth 
utcára levezető lépcső rozoga korlátjának kicserélésére is. Kérdésünk volt egy 
idősek otthona létrehozásának lehetősége. Erre jelen pillanatban csak külső 
vállalkozó révén van esély, van is érdeklődő, de konkrétumot nem tud mondani. 
 

Megköszönte klub a rendezvényekhez nyújtott segítségét és kérte, hogy a 
disznóvágás programjához jófajta házi süteménnyel járuljunk hozzá. 
Megegyeztünk, hogy február 6-án 11 órakor találkozunk a Faluháznál, ide 
várjuk a magunk lehetőségei szerint elkészült ínyencségeket. 

 

A tagság javaslatai alapján körvonalaztuk a klub idei programjait. Színházlátogatás, kisvonatos kirándulások, legalább egy 
egésznapos buszos kirándulás, az ugodi nyugdíjas klubbal való találkozók szervezése, az óvodával és az iskolával 
szervezendő közös programok ötlete merült fel. Természetesen a klubnapokra továbbra is közérdekű témákról tájékoztató 
személyeket fogunk meghívni. 
 

Meghívót kaptunk az óvodától az új Macitárlatra is, az időpontról értesítjük a tagságot. 
 

Szeretettel várjuk minden érdeklődő nyugdíjas társunkat február 17-én, 14 órakor a Közösségi Házban a borkóstolóval 
egybekötött borászati bemutatóra. 
 

Klubunkhoz továbbra is bárki csatlakozhat, szándékát a 06-30-557-3125-ös telefonon jelezze. 
 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

PRAKTIKUSABB, HIGÉNIKUSABB, KÉNYELMESEBB 
 

lesz a hulladékgyűjtés, ha használjuk a napokban kihordásra került sárga szelektív gyűjtőzsákokat. A 
háztartási hulladékot eddig ömlesztve öntöttük a kukákba, a környezettudatosabb lakosok vették a 
fáradságot és a papírral, üveggel, műanyag palackokkal elsétáltak a hulladékgyűjtő szigetig. Februártól 
már otthon válogathatjuk szét a szemetet, és havonta egyszer, minden hónap utolsó péntekén a 
házaktól szállítják el a zsákokat. Cserébe rögtön adják az újat. Az úgynevezett kommunális hulladék, a 
kukák ürítése továbbra is hetenként, szerdánként történik. 
 

A zsákokba külön-külön tegyük bele a hulladékféleségeket.  
Az egyik zsákba a műanyagokat célszerű gyűjteni, a műanyag palackokat (lehetőleg laposra taposva és külön a kupakot), 
tejfölös, joghurtos stb. poharakat, samponos, mosószeres, öblítős flakonokat, műanyag zacskókat, csomagoló fóliákat. Ne 
tegyük bele az olajos, a vegyszeres (pl. vízkőoldós, hypós) flakonokat, a magnó-, videókazettákat, a hungarocellt,a 
gyerekjátékokat, a növényvédőszerrel vagy festékkel szennyezett műanyag csomagolást. 
 

Külön gyűjtsük a z italos (tejes, üdítős, habtejszínes stb.) kartonokat. 
 

A harmadik zsákba az alumínium sörös-, coca colás-, üdítős dobozokat, lehetőleg kiöblítve. A konzerves dobozok a kukába 
mennek. 
 

A papírt (újság, reklámanyag, irodai papírok, prospektusok , könyv, papírdobozok, nagyobb csomagolóanyagok -ez 
utóbbiakat kisebb darabra tépve - ne zsákban, hanem külön, összekötve (hogy ne hordja szét a szél) a zsák mellé rakjuk ki. 
Ne tegyük bele a papírzsebkendőt, a kéztörlőt, a pelenkát, indigós és fax papírt, mindez a kukába menjen.  
 

Az üvegeket ebben a rendszerben nem gyűjtik, hiszen az üveg összetörik, a zsák kiszakad és a válogatást végző elvérzik. 
Tehát az üvegeket továbbra is a hulladékgyűjtő szigetre kell elvinni. 
 

A Hulladékgyűjtő Kft nagyon kéri a lakosságot, hogy ne keverje össze az anyagféleségeket és a szelektív zsákokba ne dobja 
bele a háztartási szemetet. Ez a gyűjtési mód nem váltja ki a kukákat, de lényegesen könnyebbé teszi a hulladék 
újrahasznosítását. Plusz munkát, költséget nem jelent, sőt megkönnyíti azok életét, akik felelősséget éreznek a 
természetvédelem, a környezetkultúra és a jövő generáció életkörülményeiért. 
 

A szelektív zsákok elszállításának első időpontja: február 26, ezt követően a hónap utolsó pénteken. 
Ha kérdésük van, tájékozódhatnak a www.vhkn.hu honlapon vagy hívhatják az ügyfélszolgálatot a 88-949-849-es 
telefonon, és kérdezhetnek az ugyfelszolgalat@vkszrt.hu e-mail címen. 

http://www.vhkn.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
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KRÓNIKA 
 

2016.01.23. Ökumenikus istentisztelet a templomban 
Az ökumenikus imahét programjaként egyházközségünkben Hős Csaba felcsúti református lelkész hirdetett igét. Az alábbiakban 
igehirdetésének rövidített változatát közöljük. Az istentisztelet után lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők agapé keretében kötetlen 
beszélgetést folytathassanak. A programon jelentős létszámban képviseltette magát a Jézus Krisztus Szeretete Egyház helyi csoportja. 
 

Hős Csaba: ÉLŐ VÍZ (Jn. 4,1,23) 
 

 Egyszer egy apa holtfáradtan érkezett haza. De a kisfia kérlelni kezdte: Játssz velem! Az apa szerette volna nyugodtan 
meginni a sörét, s elolvasni az újságot. Ezért azzal a javaslattal ált elő, hogy a gyermek picit foglalja el magát, s rakja ki a 
világtérkép puzzle-t, s azután ha kirakta majd játszanak valami mást. Tudta az apa, hogy van egy nyugodt órája, hiszen a 
világtérkép puzzle-t kirakni hosszú idő. (Ilyen ravaszak az apák). Igen ám, de a gyerek öt perc múlva megjelent, s bejelentett, 
hogy kész a kirakó. „Hogyhogy?”- kérdezte az apa. „Úgy gondoltam, hogy nem a világtérképet rakom ki, hanem a hátoldalával 
rakom ki a puzzle-t, ami egy emberarcot ábrázolt. Az emberarcot kirakva pedig összeállt darabjaiból a világtérkép is.”- mondta a 
gyermek. 
 Egy kirajzolódó arc nyomán megszületik a darabjaira hullott világ. Egy arc, s minden a helyére kerül. Egy arc, s minden, 
ami addig töredezett, összevissza volt célt nyerve egy egésszé áll össze. Egy arc nyomán térkép születik. Egy arc nyomán immár 
az egész világban tájékozódni lehet. 
Azért vagyok itt, hogy elmondjam: Ilyen arc a Krisztus arca is. Akinek az életében felragyog a Krisztus arca, aki találkozik 
Krisztussal, annak széttöredezett, sebzett, kaotikus, terhelt életében valami egészen új, valami egészen más kezdődik. Aki 
meglátja a Krisztus arcát, annak kicserélődik az élete. 
Erről szól ez a felolvasott Bibliai történet is. 
 Egy végtelenül terhelt élet áll előttünk. Egy végzetesen sebzett személyiség képe bontakozik itt ki. Egy totális csőd ennek 
az asszonynak az élete. Hadd szedjem egy kicsit újhegyre sebeit, terheit, hogy sorsában talán magunkra ismerhessünk.  
 Romokban van ennek az asszonynak a nemzeti identitása. Ez az asszony samáriai. A samáriaiak egy furcsa keverék 
népként éltek Izraelben. A zsidók nem fogadták be őket. Sőt, ha egy tisztességes nemzeti érzelmű zsidó találkozott az úton egy 
samáriaival, akkor köpött egyet megvetése jeleként. Hontalan volt ez az asszony saját hazájában. Egy utált és megvetett 
népcsoport leánya volt. Talán azt tudhatja igazán átérezni sorsét, aki tudja közülünk, hogy mit jelent magyarként kissebségben 
élni, vagy aki már átélte mit jelent az embernek magyarságáért hátrányt szenvedni.  
 Romokban van közösségi identitása. Nem véletlenül megy délidőben a kúthoz. Minden bizonnyal erkölcsi miatt 
megvetett személy. Kuszák és összevisszák emberi kapcsolatai. Terhelt az élete a szégyennel. Ezért magányos, ezért egyedül van, 
ezért be van fordulva. Nem szívesen találkozna senkivel. Csak ne kelljen senkihez szólnia, csak ne kelljen szembesülnie az emberek 
megvető pillantásaival, csak ne kelljen magyarázkodnia. Csak ne kelljen hallania a megjegyzéseket, ahogy életét mások 
minősítik. Mint ahogyan a miénket: családban, munkahelyen, emberi közösségekben. 
 Romokban van magánéleti identitása. Öt férje volt. A mostani nem a férje. Micsoda teher ez az életén. Milyen mély 
sebzettség. Kapcsolatból, kapcsolatba, férfitől, férfiig. Milyen összevisszaság.  
Romokban van női identitása. Mindent megadott a férfiaknak, s mégsem szerették. Vagy éppen ő nem adott meg valamit és 
azért dobták. Ki ne tudná közülünk, hogy mennyire terhesek a magánéletben szerzett sebek. Talán érezzük, hogy mennyire mai, 
mennyire jellemző az emberi életnek ez az összeomlott valósága. 
 Beszédes ez az összetört élettérkép. S talán valahol és valamiben a saját élettérképünk. 
 Ekkor megjelenik egy eddig idegen arc, aki végtelen szeretettel szólítja meg, érthető módon szólítja meg, s amit mond, 
az megváltoztathatja ennek az asszonynak az életét. Sőt amit mond az nemcsak ennek a samáriai asszonynak szól, hanem 
nekünk is, akik azért valahol életünk valamely sebzettségében, összetörtségében rokonai vagyunk ennek az asszonynak. Azt 
mondja Jézus az életszomjúságban vergődő életnek: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.”   
Mit mondanak hát Jézus szavai? 
 Azt, hogy Ő élő vizet ad. Az élő víz egy régi zsidó vallásos jelkép. Jézus korában a zsidók élő vízként tekintettek a 
törvényre. Vallásos, egyházi előírások, rendszabályok, parancsolatok sokaságára. Azt tartották, hogy annak az embernek van 
rendben az élete, aki megtartja a törvényt. Jézus azonban feje tetejére állítja ezt az egészet. Lesöpri az asztalról a zsidó 
gondolkodást, meg a mai vallásos gondolkodást és azt mondja, hogy az élő víz, az nem a dogma, nem az egyházi tanrendszer, 
hanem ő maga. Jézus az élő víz. Isten és ember között új közösség lehet. Jézusban oldódik meg az emberi élet. Nem a református, 
katolikus tanítás, és az ahhoz való görcsös igazodás, nem a templomosság, nem az egyháztagság tart meg, hanem a Krisztus. 
Nem attól rendeződnek életünk összetört elemei, nem attól gyógyulnak sebeink, nem attól szabadulunk terheltségeink alól, hogy 
görcsösen vallásoskodunk, hanem attól, hogy Jézussal találkozik az életünk. Benne, Krisztusban nyerjük vissza és nyerjük meg 
önmagunkat, identitásunkat, kapcsolatainkat, boldog magánéletünket, sőt benne alakul át vallásosságunk is eleven, hétköznapi, 
élő hitté. 
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 De Jézus ennél is többet ad. Azt mondja, hogy Ő, az élő víz, forrássá lesz az emberben. Az hívő élet legnagyobb titka tárul 
itt fel. Krisztus nem kívülről ad valamit az emberi életbe. Jézus itt nem tanácsokkal látja el az asszonyt, hogy rendezze az életét.  
Az életszomjunkat, a kapcsolati szomjunkat, a boldogság iránti szomjúságunkat Isten nem kívülről oltja el, hanem belülről. Nem 
úgy működik a dolog, hogy kérünk valamit Istentől, ha baj van, s Ő rendbe teszi a problémát. Hanem Önmagát adja nekünk, 
szívünkbe költözik, bele oltja szeretetét a szívünkbe, az életünk a gondolkodásunk közepébe. S onnan belülről dolgozva 
munkálkodik az Isten gyógyító lelke kríziseinken, sebeinken, terheltségeinken. A középkori várak azért voltak bevehetetlenek,  
mert mindig volt egy forrás a falakon belül. Nem kellett kimenni vízért, hanem odabent volt a víz. Így van ez az életünkkel is. Ha 
nem kint van az öröm, a szeretet, az identitás, a gyógyulás forrása, hanem odabent, akkor van esélye az életnek, a 
megmaradásnak, a boldogságnak. 
 Sőt Krisztus még tovább megy, s arról is beszél, hogy az emberi életben Ő mint forrás örök életre is buzog. Nemcsak arról 
van szó, hogy a Krisztust befogadva az embernek rendeződhetnek dolgai. Nemcsak arról, hogy az összetört élettérképet 
Krisztussal kirakhatjuk. Nemcsak arról, hogy Jézussal gyógyulnak sebeink és kapcsolataink. Hanem még többről. Arról, hogy a 
fontos, de mégis itteni, ideig való dolgokon túl Krisztus kinyitja nekünk az örökkévalóság lehetőségét is. Azt, hogy hasonlóvá 
leszünk hozzá. S ha lehet szép távlata az életnek túl a síron is, akkor ez az! 
 A samáriai asszony meglátta a Krisztus arcát. Nem tudjuk, hogy folytatódott tovább az élete. De azt tudhatjuk, másképp 
ment el, mint ahogy oda érkezett. Mert a találkozás után sebeiben, nehézségeiben, terhei között is emlékezett, arra, aki 
megszólította. S talán nemcsak emlékezett, hanem szívében hordozta őt, a szerelmes Krisztus. Azt, aki a te életed forrásává is 
lehet itt is, ma is! 
 

 

2016.01.27. Az Egyházközségi Képviselőtestületi ülése  
 

1) A képviselőtestület egyhangúan elfogadta 2015-ös zárszámadást és áttekintette majd megszavazta a 2016-os költségvetést 

2) Ábel atya beszámolt a Romkaszinó telkén építendő Plébániai Közösségi és Zarándokház koncepciótervéről. A testület a 
következő ülésig tanulmányozza a tervet.  

3) Ifjabb Takács Nándor elköltözés miatt lemondott képviselő tagságáról. A képviselőtestület egyetértésével a plébános 
póttagnak felkérte Troják Zsuzsanna tanárnőt. 

4) Anzelm testvér beszámolt a templomfelújítás koncepciótervéről valamint a felújításra történő gyűjtésről, a jótékonysági 
koncertekről. Eddig 4.840.540 forint adomány érkezett. 

 

 
A plébánia tervezett februári és március programjai 

  

Január 30. Egyházközségi farsang a Faluházban 

február 02. 17 00 URUNK BEMUTATÁSA liturgia 

február 10. 17 00  HAMVAZÓSZERDA liturgia 

március 04. 17 00 betegek kenete  liturgia 

március 11.  
17 00 KERESZTÚT A BOROSTYÁN-
KÚTNÁL 

március 18. 17 00 SZENT  BENEDEK ÜNNEP liturgia 

március 19. 9 00 Húsvéti nagytakarítás a templomban 

  Délután szentgyónási lehetőség 

március 23. 
18 00 OLAJSZENTELÉS  liturgia 
Pannonhalma 

  Egyházközségi zarándoklat  

március 24-
26. 

SZENT HÁROM NAP, felnőtt 
keresztelés 

március 27. 9 30 HÚSVÉT VASÁRNAP szentmise 
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ÉVÉRTÉKELŐ- ÉS TERVEZŐ MEGBESZÉLÉST 
TARTOTT A GUZMICS IZIDOR EGYESÜLET 
 

A Bakonybélben rendezett kulturális és vendégváró 
rendezvények java részét a Guzmics Egyesület 
szervezi. A márciustól év végéig zajló, havonta legalább 
egy hétvégét érintő programokat az egyesület saját 
költségén, tagdíjakból, 1 %-os és külső támogatásból 
rendezi. Tagadhatatlanul a legsikeresebb a 
Medvehagymás Napok, amely mára az ország második 
legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, de említhetjük a 
Faünnepet, a Nyármarasztalót vagy a Mindenki 
Karácsonyát. Ezek a programok elsődlegesen a helyi 
lakosságnak szólnak, de a vendégek szórakozását és 
visszatérését is szolgálják.  
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a 
továbblépéshez szükség van egy települési 
idegenforgalmi koncepció körvonalazására, amelyet 
valamennyi szállásadó és vendéglátóhely bevonásával 
kell kialakítani. A fórumot legkésőbb márciusban össze 
kellene hívni. 
 
Az egyesület tagjai az önkormányzati 
megmozdulásoknak is aktív segítői. A hatékony munka 
előfeltétele, hogy legyen átgondolt, összegző 
propagandája a településnek, amelyhez a vendégek 
igazodni tudnak. Évről évre kiadja és terjeszti a 
Bakonybéli Rendezvények című plakátot is. 2016-ra is 
összeállt az ajánló, amelyet kéziratként közzéteszünk. 
Véleményüket, javaslataikat a Hírmondó 
szerkesztőségébe várjuk.  

(FA) 

BAKONYBÉLI RENDEZVÉNYEK 2016. 
(Tervezet) 

Február 6.  Falusi disznóvágás  

Március 5. Tőzikés túra  

Március 19. Víz Világnapja (III.22.) Túra a Tisztavíz- 
forráshoz 

Március 26.  Óvodai húsvéti (jótékonysági) bál 

Március. 26-27-28. Húsvéti rendezvények, játszóház, közös 
tojásfa készítés 

Április 9-10. Medvehagymás Nap (túrák, kóstoló, 
sétavonatozás,) 

Május 21-22. Kelly’s Bakonyerdő Maraton 
Kerékpárverseny 

Május 28. Gyereknap 

Június 25. Múzeumok éjszakája (Kézműves 
délután, esti tárlatvezetés és vetítés, 
éjszakai sétavonatozás, trófeakiállítás,) 

Július 2. Kézműves Nap a Tájházban 

Július 2-3. VI. Tamburello Bakony Kupa 

Július 9. Faünnep - Egész napos program a 
Gerence patak partján 

Július 16.  Toronytól a pincéig - Monostori nyílt nap 

Augusztus 6 Falunap 

Augusztus 20. Nyármarasztaló 

Augusztus 26-27. Énekmondók Emlékezete; 1 Úton 
zarándoknap, Tábortűz Cseh Tamás 
emlékére  

Szeptember (???) Old Timer találkozó 

Szeptember 24-25. Búcsú  

Október 8. Tökös délután 

Október 15. Monostori konferencia 

November 11. körül Márton Nap 

December 17. Mindenki Karácsonya 

December 31.  Szilveszteri bál 
 
 

 

 
 

KKÖÖZZÖÖSS  ÜÜGGYYEEIINNKKRRŐŐLL  KKÖÖZZÖÖSSEENN  
  

AA  BBAAKKOONNYYBBÉÉLLII  TTUURRIISSZZTTIIKKAA,,    

AA  VVEENNDDÉÉGGFFOOGGAADDÁÁSS  ÉÉSS  AA  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  

JJÖÖVVŐŐJJÉÉRRŐŐLL  

22001166..  ffeebbrruuáárr  2244--éénn,,  sszzeerrddáánn  1177  óórraakkoorr  aa  

FFaalluuhháázzbbaann..  

A beszélgetésre várjuk a szállásadókat, vendéglátókat, 
kiállítóhelyek működtetőit, az erdészet, a 
természetvédelem munkatársait, boltok, szolgáltatók 
képviselőit és minden érintett helyi lakost. 
• 
 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 
 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2016. január 1-jétől Zirc Város 
Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Központot működtet a járás 
Szociális Szolgáltató Központja keretében.  
A Család- és Gyermekjóléti Központ címe: 8420 Zirc, Alkotmány u. 
14., telefonja: (88)416-936, 06-20-563-1744. Ügyfélfogadás 
munkanapokon 8-16 óra között, péntek kivételével. E-mail címe: 
gyermekjoletzirc@gmail.com.  
Bakonybél esetmenedzsere Vankó Zoltánné, telefonja: 06-20-421-
2401. A Központ Készenléti Szolgálatot is ellát, amely 
krízishelyzetekben a nyitva tartási időn túl is biztosít telefonos 
segítséget, tanácsot vagy tájékoztatást. Elérhetőség: 06-20563-1744. 
A Központ jogi tájékoztatást, pszichológiai tanácsadást, 
családkonzultációt, családterápiát is biztosít a védelembe vétel alatt 
álló vagy alapellátásban részesülő gyermekek családjai számára. 
Forduljanak bizalommal a családsegítő munkatársakhoz. 
 

 

 
AZ SZJA 1+1% - SEGÍTSÉG A DÖNTÉSHEZ 
 

A 2015. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség határidői 
szerint 2016. február 16-ig a 1553Ny jelű nyilatkozatot el kell 
küldeni azoknak, akik azt kérik, hogy az adóhatóság készítse 
el az egyszerűsített adóbevallást; február 25. pedig az egyéni 
vállalkozók, áfa-fizetésre kötelezett őstermelők és magán-
személyek, továbbá az eva és kata hatálya alá bejelentkezett 
egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje. Más 
magányszemélyeké május 20. Az adóbevallással egyidejűleg 
kell – lehet - nyilatkozni az adó 1+1%-áról. 
Segítségként megadjuk a bakonybéli civil szervezetek 
adószámát és az egyház technikai számát. Civil szervezetek 
esetében az EGYSZA lapon elegendő az adószámot 
feltüntetni, az egyház esetében szerepelnie kell a négyjegyű 
technikai számnak és a kedvezményezett nevének is. 
EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011 
 

BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK: 
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány: 18931233-1-19 
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:       18926552-1-19 
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:       18929146-1-19 
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:         18222322-1-19 
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:  

18929311-1-19 
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:      18921980-1-19 

 

 

Köszönjük a támogatást! 
 

mailto:gyermekjoletzirc@gmail.com
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Bakonybél Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Bakonybél minden lakóját, ismerőseit és 

vendégeit 
a 22001166..  FFEEBBRRUUÁÁRR  66--ÁÁNN,,  SSZZOOMMBBAATTOONN,,    

a bakonybéli Faluház előtt megrendezésre kerülő 
 

 

Reggel 8 órától  

  
MÁRKUS ZOLTÁN  POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐJE,  

majd fogópálinka, hagymás zsíros kenyér,  

  
NAGY ÁRPÁD és MÉSZÁROS PÉTER konferálásával, 

BIRNBAUER FERENC, KISS LÁSZLÓ  
ÉS SOMOGYI TAMÁS böllérek irányításával. 

Vaddisznó nyúzása és házi sertés „pörzsülése”, majd tisztítása, 
rendfa állítása, disznók darabolása, húsok szortírozása, darálása, 
fűszerezése, kolbász, hurka töltése, zsírok kisütése lesz látható. 
9 órától  

  
amelyre február 4-én reggelig ,munkaidőben bárki nevezhet a 06-
30-468-8938-as telefonon. 

KKÖÖZZÖÖNNSSÉÉGGSSZZAAVVAAZZÁÁSS - CSAK FELNŐTTEKNEK! 
Frissen sült máj, vendégváró hurka, kolbász, tea, forralt bor. 

10 órától  

, 
amelyre február 4-én reggelig munkaidőben bárki nevezhet  a 06-
30-468-8938-as telefonon.  
Nevezési díj csapatonként: 1 liter házi pálinka.  
Csapatonként 5 liter bort  és tűzifát biztosítunk, egyéb 
hozzávalókról a csapatok gondoskodnak.  

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS!  

 
12 órától  

A PÁLINKA KÓSTOLÁS ÉS A FORRALT BOR FŐZŐ VERSENY 
EERREEDDMMÉÉNNYYHHIIRRDDEETTÉÉSSEE,,  DDÍÍJJAAKK  ÁÁTTAADDÁÁSSAA 

 
13 órától  16 óráig  
 Orja leves, töpörtyű, vaddisznó pörkölt, helyben készült frissen 
sült pecsenyék, hurkák és kolbászok friss kenyérrel, uborkával. 
Forralt bor, mentatea, pogácsa, szalagos fánk és egyéb finomságok 
a nyugdíjas klub és a lakosság jóvoltából. 
 

Az italok fogyasztása e célra gyártott BÖGRÉBŐL az ételek 

kóstolgatása KÓSTOLÓ-JEGY ellenében történik, amely 100 
forintos tételekben a helyszínen egész nap váltható. 
16 órakor  

  
 
 

     

18 órától  

 
amelyre előzetes helyfoglalás február 4-ig, munkaidőben   
a 06-30-468-8938-as telefonon, vagy személyesen a Faluházban.  
Közreműködnek:   

Szabó Dani – Ugod (Slágerek kicsit másképp”),  
 Bakonyszücsi Asszonyok Színjátszó Csoport, 
 „Lesz Vigasz” Mihályházi Férfikórus,  
 a talpalávalót Haik József szolgáltatja. 

 

A vacsorajegy ára 1900 forint, amelynek megváltásával 
Bakonybél kulturális rendezvényeihez járulhatnak hozzá. 

 
 

Támogatók:  
 

Bakony Hotel, Bakonykarszt, Bakonyerdő, Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület, Bakonybéli Tamburello 
Egyesület, Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Bertalan és Társa Bt., Guzmics Izidor Egyesület, Szent Gellért 
Óvoda, Szent Mauriciusz Monostor, Márkus Zöldségbolt, Peggy Market; Piller Pék, Artemisz-, Örökzöld-, 
Somhegy-, Vadszőlő vendégházak 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

TÚRAVEZETÉSEK 
2016. február 13-14. szombat-vasárnap – 2 napos téli bakonyi túra 
Találkozó : 2016.02. 13. szombat 9.00 Bakonybél, Pikoló Vendéglő (Kossuth u. 1.) 
Szombat: Útvonal: Bakonybél - Száraz-Gerence - Lipka út - Kőris-hegy - Bécsi-árok- Fenyőfő – Vinye; 
Táv 23 km, szintemelkedés 790 m, menetidő 7-7,5 óra. 
Vasárnap: Útvonal: Vinye - Hódos-ér - Porva - Szépalma - Száraz-Gerence – Bakonybél; Táv 23,7 km, 
szintemelkedés 500 m, menetidő 7-7,5 óra. 

A túrára előrejelentkezés szükséges 2016.02.10-ig, 2.000 Ft előleggel. Részletes információk: http://bakonyibakancsos.hu 
 

2016. február 21. vasárnap 10:00 
Útvonal: Bakonybél, Pikoló Vendéglő - Mészégető – Hajmás-sarok – Witt-kilátó – Móricháza – Bakony Hotel – Bakonybél, 
Pikoló Vendéglő 
Táv: 15,6 km, menetidő: 5,5 óra 
Részletes információk: http://bakonyibakancsos.hu/bakonyi-vezetett-turak-idopontjai 
 

 

TÁNCH ÁZ  
2016. február 27-én, szombaton a Faluházban 

17.30 - Gyerektánc (népi játék, népi tánc),  
 

20.00 - Táncház felnőtteknek.   
 

Belépőjegy: gyerektánc 400 Ft/fő, felnőtt táncház 1500 Ft/fő.  
 

 
 

A SZERKESZTŐSÉG KÖSZÖNETE 
A Bakonybéli Hírmondó szerkesztésében a cikkírókon kívül mások is segítenek. A helyesírási és nyelvtani hibák javítását 
kezdetben Palotás Dóra és Kusz Kata vállalta, majd Váliczkóné Takács Zsófia tanárnő vette át ezt a sok időt igénylő sziszifuszi 
feladatot. Az ő lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy „szarvashibák” nélkül jelennek meg az írások. Ha mégis marad 
benne hiba, azért a szerkesztő vállalja a felelősséget. 
Az önkormányzat ezúton mond köszönetet az újság szerkesztéséhez nyújtott segítségért.27-én, szombatom 

http://bakonyibakancsos.hu/
http://bakonyibakancsos.hu/bakonyi-vezetett-turak-idopontjai


  

8.   Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: FEBRUÁR 25. 
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FELHÍVÁS  
MÁRCIUS 15. MÉLTÓSÁGTELJES MEGÜNNEPLÉSÉRE 

Véleményem szerint az 1848-
49-es forradalom és 
szabadságharc a magyarság, a 
közösség, az összefogás és 

felelősségvállalás jelképe. Az elmúlt években a 
különböző pártok politikai széthúzássá silányították 
március 15. ünnepnapját. Bakonybélben évek óta nem 
volt megemlékezés az iskolai műsorokon kívül. Hajdani 
osztályfőnököm, aki Erdélyből származott, egy 
csinnadrattás iskolai műsor után elmesélte, hogy az 
1930-as években, amikor Erdélyben tiltott volt március 
tizenötödike megünneplése, a kollégiumukban éjfélkor, 
néma csendben, egy szál gyertyával a kezükben 
felmentek a közös tanulószobába és suttogva 
elénekelték a Himnuszt. Nekem ez a történet jelképezi 
a nemzethez tartozás vállalását. 
Arra gondoltam, hogy együtt megteremthetnénk 
Bakonybél bensőséges ünnepi megemlékezését. 
Mindenki, akinek kedve van hozzá, ezen napon 
elhozhatna egy verset, egy elbeszélést, egy dalt vagy 
egy saját történetet a szabadságról, a szabad 
gondolkodásról, a hovatartozásról, és egy megterített 
asztal mellett megoszthatnánk egymással. 
Arra kérek minden velem egyetértőt, hogy 
közreműködését jelezze nekem március 5-ig a Faluház 
földszinti irodájában vagy a 06-30-692-0544-es 
telefonon.   Köszönöm! Felföldi Andrea 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
A zirc i  „munkaügyi  központ”  te lefonszámai a 
közel jövőben megváltoznak.  
A központi  szám még működik : 88/415 -662 
Az ügyintézőket  a továbbiakban az a lábbi  
te lefonszámokon érhet ik  e l:  
Lencse Ferenc    88/550-671 
Bierbauer Zoltán   88/550-672 
Solymosi Katalin   88/550-666 
Mór Erika     88/550-667 
Kovács Elemérné   88/550-668 
Zsoldosné Dr. Balog  
Orsolya (Nagyné utódja)  88/550-669 
GINOP iroda:    88/550-673 
(György-Nagy Renáta, Kocsisné Holczinger Melinda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

A közvilágítás, az utcai lámpák hibáját bárki bejelentheti az ingyenesen hívható  

06-40-200-636-os telefonszámon. 

 

 

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/442-8024 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
Ügyfélfogadás:  
kedden és csütörtökön: 8-16 óra 
 
Adóügyben csütörtökön: 8-14 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 
 

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. 

 

GARÁZSVÁSÁR 
FEBRUÁR 20-ÁN, SZOMBATON 10-16 ÓRA 

KÖZÖTT  

A ZRÍNYI UTCA 5-BEN! 
 

NEM, VAGY ALIG HASZNÁLT, 42-46-OS MÉRETŰ 

NŐI RUHÁK, SZOKNYÁK, BLÚZOK, KABÁTOK, 

TERÍTŐK, BIZSUK, DÍSZTÁRGYAK FILLÉREKÉRT! 

(50+ KOROSZTÁLYNAK) 

TEA, ZSÍROSKENYÉR, BESZÉLGETÉS, 

SZÍVESLÁTÁS!!! 

PRÓBÁLD KI (ÉS FEL) A GARÁZSVÁSÁRT! 
(Fizetett hirdetés) 

tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114

