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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
Az elmúlt hónap egyik fontos eseménye a december 14-én 

megrendezett közmeghallgatás volt. Bár a falu lakossága 
részéről kevesen vettek részt, nagyon fontos témák kerültek 
terítékre. Elsőként a települési környezet állapotáról esett szó. A 
hulladékgyűjtés- és gazdálkodás a faluban megfelel a törvényi 
szabályozás elvárásainak. Korábban megvalósult a bakonybéli 
szeméttelep rekultiválása, a szemétlerakó az önkormányzat 
részéről lezárásra került. A közfoglalkoztatottak bevonásával 
rendszeresen gyűjtjük a település közigazgatási területén, a 
közterületeken elhagyott hulladékot. Három szelektív 
hulladékgyűjtő sziget került kialakításra. A veszprémi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató rövidesen beindítja a 
házhoz menő, térítésmentes szelektív gyűjtést.  A zsákok 
kiosztásáról az önkormányzat fogja tájékoztatni a lakosságot.  
A hivatal a különböző kommunikációs eszközök segítségével 
igyekszik tudatosítani az ingatlantulajdonosokban a települési 
környezet javításában rájuk háruló feladatokat. Elmondhatjuk, 
hogy nő a virágos, gondozott ingatlanok és közterületek száma. 
Fontos feladatunk a csapadékvíz-elvezető árkok burkolattal való 
ellátása, a megfelelő lejtés fenntartása. Az árkok tisztántartása 
a tulajdonosok feladata. Az önkormányzat és az állam 
tulajdonában levő utak több tekintetben kifogásolhatóak. Sajnos 
a helyreállításokra jelenleg nincs pályázati lehetőség. A 
település rendelkezik környezetvédelmi programmal. 
Szabályozni szeretnénk az avarégetés rendjét, ennek 
érdekében a rendelet-tervezetet megküldtük a környezetvédelmi 
hatóságnak szakmai véleményezésre. Összegeztük az 
önkormányzat 2015-ös évi munkáját.  
 

 
A kezdet kezdetétől vállaltuk azt, hogy ez egy óvatos, 
puhatolózó év lesz az önkormányzat számára. Sok problémát 
kevesebb pénzből nagyobb önerő bevonásával igyekeztünk 
megoldani. A takarékossági elvnek köszönhetően a 
szennyvíztisztító tetőszerkezetét a tervezett költség 
egyharmadából sikerült megoldani. Változott az iparűzési-, az 
idegenforgalmi- és az építményadó, de az ellenőrzések 
következtében nőtt az adófizetési morál, a tervezettnél 
lényegesen több adót fizettek be. Törekedtünk a bevételek 
növelésére pályázatok, megállapodások útján. Új beruházás 
volt a tűzoltó szertár udvarának átalakítása parkolóvá, amelyért 
a HungaroControl Zrt. bérleti díjat fizet, a gyógyszertár 
költöztetése, a Tájház felújítása és a bakonyi indián kiállítás 
megrendezése, megállapodtunk a temető üzemeltetéséről, 
megalakult a települési értéktár, könnyítettük az ebédszállítást a 
használt autó vásárlásával, illetve a pályázat útján elnyert új 
személyszállító kisbusz is munkába állt. A Petőfi utcai támfal 
helyreállításával és a folyóka kialakításával biztonságossá vált a 
környéken lakók élete és a közlekedés is. Az új utcatáblák, 
szemétgyűjtők kihelyezésével és a virágosítási kezdeményezés 
támogatásával sokat javult a település összképe. 
HungaroControl-os pályázatból a tavasszal meg fogjuk újítani a 
Fő utcai buszmegállót és a Pápai utcai buszforduló váróját is 
szeretnénk esztétikusabbá tenni. 
Törekedtünk arra, hogy az önkormányzat tevékenységét minél 
hatékonyabban és hitelesebben közvetítsük a lakosság felé. Az 
újság beindult, a bakonybel.hu honlap megújításán viszont még 
dolgoznunk kell.               

(folytatás a következő oldalon) 



 

2. 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                        2016. 1. szám 

(Polgármesteri beszámoló folytatása) 
 

Az ésszerű gazdálkodás következtében több jutott 
lakossági támogatásra. Megtehettük, hogy egyszeri 
„babapénzzel”, házasságkötési, és beiskolázási támogatással, 
valamint az egyedülálló nyugdíjasoknak egyszeri 7500 
forintos támogatással könnyítsük az életkörülményeit. Saját 
erőből tűzifát is juttatunk a legráutaltabbaknak. (Az 
önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, kiadásokról és 
fejlesztésekről előreláthatóan a márciusi lapszámban fogunk 
beszámolni.) 

Dr. Kozma Zoltán háziorvosunk a körzet egészségügyi 
helyzetéről tartott beszámolóját külön ismertetjük. Az 
önkormányzat kimagaslóan jó színvonalúnak tartja az 
egészségügyi ellátást, és minden lehetséges eszközzel 
támogatni kívánja a háziorvosi ellátást. 

Végül Tóth Gábor rendőr százados ismertette a 
közmeghallgatáson Bakonybél közbiztonsági jelentését. A 
közbiztonság településünkön nagyon jó, 2013-ban 7, 2014-
ben 6, 2015-ben 3 bűncselekmény történt. Ennél magasabb a 
testi sértések száma, illetve az ezzel kapcsolatos eljárások 
száma. A zirci rendőrkapitányság a bűnmegelőzésre és az 
áldozattá válás megelőzésére teszi a hangsúlyt. A külterületek 
biztonságán sokat fog segíteni a mezőőri és rendőri közös 
szolgálat bevezetése. A sebességellenőrzésről a 
közlekedésrendészeti osztály dönt, az előzetesen 
elmondható, hogy az ellenőrzések kizárólag 
megkülönböztetett járművekből történik majd. 

A bakonybéli képviselő-testület döntött a mezőőri szolgálat 
2016. január 1-jétől hatályos bevezetéséről. A mezőőr 
feladata lesz a település közigazgatási külterületein a 
mezőgazdasági művelés alatt álló területek felügyelete. A 
szolgálat bevezetését az állam a működési költség 50 
százalékos támogatásával segíti. A költségek másik felét a 
mezőőri járulékból fedezi az önkormányzat. Mezőőri járulékot 
kell fizetnie minden földhasználónak vagy tulajdonosnak, aki 2 
hektárnál nagyobb területet művel. 

A Fejér megyei Igaron tartotta idei közgyűlését a Magyar 
Faluszövetség, amelynek Bakonybél is tagja. Dr. Peresztegi 
Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője a 
2016. évi települési normatíva elosztásáról és felhasználási 
lehetőségeiről tartott tájékoztatást. A települések 
finanszírozása a következő gazdasági évben lényegesen nem 
fog változni. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kistraktorára vásároltunk 
egy hókotró adaptert és egy sószórót. Reméljük, ezzel 
gyorsabbá és könnyebbé tudjuk tenni a meredek, nehezen 
megközelíthető utcák és szakaszok hótól való megtisztítását. 

A HungaroControl Zrt.-vel folytatott érdekegyeztető 
tárgyaláson, a törvény biztosította lehetőséggel élve, sikerült 
elérnünk, hogy a légiforgalmi irányító intézmény – amely 
iparűzési adóját eddig kizárólag Bakonyszücsnek fizette -, 
adójának egy részét Bakonybélnek utalja át, mivel 
településünkön ingatlanokkal rendelkezik. 

Az év utolsó napján értesítette a Belügyminisztérium az 
önkormányzatot, hogy Bakonybél 5 millió forint rendkívüli 
települési támogatásban részesült. Ezt az összeget a temető 
kerítésére és tereprendezési munkákra fogjuk fordítani. 

 

Kívánunk Bakonybél és a közös hivatalhoz tartozó 
települések minden lakójának  eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt! 

Márkus Zoltán polgármester 
 

 

BAKONYBÉL EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL 
 

Idestova 25 éve látom el munkatársaimmal Bakonybél, 
Somhegy és Pénzesgyőr lakosságának egészségügyi 
alapellátását. Belgyógyászati és házi orvostani 
szakvizsgával rendelkezem. Mészárosné Dublecz Ágnes 

körzeti ápolónővel szintén ideérkezésem óta dolgozom 
együtt. Emellett részidős takarítóként Tóth Gyuláné 
dolgozik velünk. A védőnői feladatokat jelenleg Galgán 
Kitti látja el. Az egészségügyi ellátást 1994 óta 
vállalkozóként végzem az Országos Egészségügyi 
Pénztárral szerződésben. Ez a forma az alapellátásban 
mára meghatározóvá vált. Emellett még a zirci központi 
ügyelet ellátásában is részt veszünk, valamint a 
belgyógyászati szakrendelésen heti egy alkalommal 
dolgozom. 

Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy a szolgálat 
műszerezettsége a lehetőségekhez képest kiváló. Az 1990-
es években az önkormányzat vette az első műszereket, 
ezek folyamatos cseréjét, megújítását azonban már a 
vállalkozás saját- és pályázati pénzekből végzi. A legutolsó 
nagyobb műszerfejlesztés 2015-ben zárult, modern 24 
órás vérnyomásmérőt, új EKG-t vettünk, megújítottuk a 
számítógépes műszereket és a mindennapi ellátáshoz 
szükséges eszközöket. Emellett rendelkezünk 
defibrillátorral, modern ultrahangos érvizsgálóval. A napi 
dokumentációt számítógépes hálózattal oldjuk meg, ami 
lehetővé teszi, hogy a betegek hamarabb receptjeikhez 
jussanak. Biztosítjuk a heti vérvétel lehetőségét, hogy ne 
kelljen busszal utazniuk. A minták beszállításához az 
önkormányzat anyagi segítséget nyújt. Pénzesgyőrben 

kézi patikát 
működtetünk.  
További tervünk, 
hogy a műszere-
zettséget szűrő-
eszközökkel fej-
lesztjük.  
A sürgősségi, az 
iskola-orvosi ellá-
tás, a gondozási 

és hatósági feladatok ellátása nagyrészt a rendelőben 
történik, de hívásra házhoz megyünk, és a gondozás egy 
része is csak háznál oldható meg. Tavaly mintegy 12500 
betegellátási esemény volt, ebből 64 esetben mentőhívás, 
kórházi beutalás, 730 esetben szakellátásra beutalás 
történt. 140 cukorbeteget, 105 szívbeteget, 119 
emésztőszervi beteget, 10 légzőszervi beteget és 80 
daganatos beteget gondozunk. Komoly problémát jelent 
az alkoholbetegség és szövődményei, bár ezek a páciensek 
gyakran csak későn vagy egyáltalán nem fordulnak 
orvoshoz. A védőoltások tekintetében jó az igénybevétel, 
de a közép- és időskorú lakosság körében a tüdőgyulladás 
elleni megelőző oltást nagyobb számban is tudnánk 
biztosítani. 
A háziorvosi ellátás vegyes körzetben történik, ezért 
újszülött gondozást, csecsemő – és gyermekellátást is 
végzünk. 

Az a lehetőség, hogy a lakosság nagy részét a születéstől 
életünk végéig gondozzuk, ellátjuk és gyógyítjuk, nagyon 
fontos szerepet játszik az egymás közti partneri és bizalmi 
viszony kialakulásában és hatékony működésében. Mi 
ennek további megerősítésén fogunk dolgozni. 

 
 

(Dr. Kozma Zoltán háziorvos 2015. december 14-i közmeghallgatáson 
elmondott beszámolójának rövidített változata) 
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DECEMBER A VÁRAKOZÁS ÉS A MEGLEPETÉSEK HÓNAPJA  
 

  volt diákjaink számára. Elsejétől már elkezdték a 
visszaszámlálást a téli szünetig, hétről hétre lelkesen 
gyújtották meg a gyertyákat az adventi koszorúkon. 
Nagy izgalommal várták a Mikulást is, aki sorra járta a 
termeket, s mivel mindenhol jó gyermekeket talált, 
ajándékai nem is maradtak a zsákjában. Köszönjük 
Mészner Viktornak a közreműködést és Váliczkó 
Józsefnek a mikuláscsomagokat! 
Az év utolsó tanítási napját karácsonyvárással, adventi 
kézműveskedéssel töltöttük. 
Tanulóink karácsonyi díszeket 
készítettek, mézeskalácsot 
díszítettek. Nagy örömünkre 

idén karácsonyfát is tudtunk állítani az iskolában Puchinger Ferencné, Zsuzsa néni jóvoltából. Köszönet érte!  Jó érzés 
volt körülülni, s nézni a gyermekszemeket, mikor mindenki egy-egy csomagot is talált alatta. Köszönjük a támogatást 
Márkus Zoltán polgármester úrnak és Bors Hedvig tanító néninek, akik segítségével karácsonyi ajándékokat kaphattak 
diákjaink.  
Egyik tanulónknak még egy meglepetést tartogatott december. A Nagyesztergáron rendezett területi rajzversenyen 
több mint száz pályamunka közül Lippert Dorina 4. osztályos diákunk 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Váliczkóné Takács Zsófia. 
Gratulálunk!                     Takács Nándorné tagintézmény-vezető 
 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
A könyvtár 2016-ban is a megszokott rendben, szerdánként 15-18 óra és 
szombatonként 9-12 óra között várja az olvasókat.  
 

Tavaly óta működik a bakonybéli könyvtárban az elektronikus kölcsönzési rendszer. 
Ez azt jelenti, hogy az olvasók adatait számítógépes nyilvántartásban rögzítjük, a 
könyveinket elektronikus katalógusban tartjuk nyilván. A könyvekbe tűzött cédulákat 
már nem használjuk, a kölcsönzés vonalkódok használatával történik. Aki az 
elektronikus rendszer bevezetése óta nem járt a könyvtárban, a kölcsönzéshez be kell 
iratkoznia akkor is, ha korábban tag volt. A beiratkozás néhány percet vesz igénybe, 
személyi vagy diákigazolvány szükséges hozzá. 14 év alatti olvasók beiratkozásához 
nagykorú kezes szükséges. A beiratkozás minden bakonybéli lakosnak ingyenes. A 
2015. évben az azt megelőző két évhez képest többen, 116-an iratkoztak be, ebből 
kb. 85% volt aktív olvasó. 
2015-ben két új számítógépet és egy többfunkciós nyomtatót kaptunk a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a bakonybéli könyvtárat ellátó veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtártól. A gépeken 
egyelőre nincsen Word szövegszerkesztő, emiatt a szöveges dokumentumok nyomtatása nehézkes, de bízom benne, hogy az önkormányzat 
mihamarabb megoldja ezt a problémát. Január 1-jétől új, kissé szigorúbb számítógép-használati szabályokat vezettem be, ennek megfelelően 
pl. nem szabad a gépeken számítógépes játékokat játszani.  
 

Állományunk 2015-ben 212 db új könyvvel bővült. Az állomány gyarapításánál figyelembe vesszük az olvasói igényeket. Ehhez örömmel 
fogadom a kívánságokat, visszajelzéseket! Elsősorban a kortárs szép- és ifjúsági irodalom terén gazdagodik gyűjteményünk. Kölcsönözhető 
folyóirataink 2016. első félévében a Nők Lapja Konyha, az ifjúsági Csodaceruza, az Ötlet Mozaik, a Praktika és a Rubicon. Patrónusaink 
segítségével meghosszabbítottuk a HVG előfizetését is. A könyvekkel kapcsolatos információ elérhető internetes elektronikus katalógusban a 
megyei könyvtár weboldalán keresztül a főmenü KSZR menüpontjára kattintva. A katalógushasználatot örömmel megmutatom minden 
érdeklődőnek a könyvtárban. Könyvtárközi kölcsönzéssel, néhány napos várakozási idővel olvasóink olyan könyveket is kézhez kaphatnak, 
amelyek helyben nem elérhetőek. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 2015-ben 97 alkalommal éltünk ezzel a lehetőséggel, a térségben 
ezzel a számmal elsők vagyunk. 
 

Az állományból kikerült vagy olvasóinktól kapott, de állományba nem vehető könyvekből szabadon lehet válogatni, ezek a könyvek elvihetők. 
Cserébe néhány száz forintos adományt elfogadunk. A tavaly befolyt adományokat kézműves alapanyagok és könyvek vásárlására fordítottam, 
most társasjátékra és természetesen könyvre hizlaltatik a perselymalac - minden adományt nagy örömmel fogadok! 

 

Idén is lesznek könyvtári programok kicsiknek és nagyoknak: kézműves foglalkozásokkal, író-olvasó találkozókkal, könyvtárhasználati órákkal 
készülök. Január 26-án, kedden szeretettel várom a könyvtár kulisszatitkaiba belesni vágyó felnőtt olvasókat egy rendkívüli könyvtári alkalomra, 
amelyen az olvasók elsajátíthatják az önálló könyvtárhasználat alapjait és kvízzel tesztelhetik is könyvtárhasználati tudásukat. A résztvevők 
oklevelet kapnak, a kvízen jól teljesítők pedig ajándékban is részesülnek! Aki a mi kis könyvtárunk titkait megismeri, sokkal könnyebben 
boldogul a megyei könyvtár vagy más nagy könyvtár polcai között. Kihagyhatatlan lehetőség, minden évben egyszer! A kezdési időpontról és a 
részletekről a könyvtár elérhetőségein és a kihelyezett plakátokon lehet tájékozódni. 
 

A könyvtár kényelmes teret biztosít a helyben olvasásra és szolgáltatások színes palettájával várja az olvasókat, érdemes benézni! Hírek, 
információk, beszámolók olvashatók webnaplónkban: www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu. Egyéb elérhetőségek: konyvtarbbel@gmail.com, 
30/487-7768. 
Minden olvasót szeretettel vár:              Palotás Dóra, könyvtáros 

http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
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LELKI TÁPLÁLÉK 
 

Tóth Krisztián: Isten karácsonyi ajándéka 
 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy Karácsony. A hagyományosan keresztény gyökerekkel rendelkező európai 
társadalmakban, még léteznek ugyan olyan ünnepek, mint például a Karácsony, de nem társul hozzájuk mélyebb 
hitbeli élmény. Sokan vannak azok, akik közömbösek vagy lenézik a keresztényeket és zagyvaságnak tartják 
vallásukat, néhányan pedig megbotránkoznak hitükön. Ezekben a társadalmakban, mint részben nálunk is, a 
Karácsony kiüresedett és pusztán családi összejövetelre és ajándékozásra ad alkalmat. Arra vágyunk, hogy 
meglepjen minket valaki, de annál is jobb, ha kitalálja, hogy a mostani helyzetben mire is vágyunk leginkább. De 
tényleg csupán a meghitt családi együttlét, az ajándékozás és a pihenés az ünnep lényege? Bár az ünneplésnek ezek 
mind lényeges elemei, távolról sem merítik ki annak tartalmát. Mi keresztények, évről évre rácsodálkozunk arra a 
meglepetésre, amelyet Isten már több mint kétezer éve szerzett nekünk, és amelyet még ma is mindenki megkaphat, 
ha engedi magát megajándékozni. Isten, aki minket teremt, egy jászolban, gyermekként jön közénk és magára veszi 
sorsunkat. Ki is mondhatná erre, hogy ez egy Istenhez méltó megjelenés? Mit keresne az Isten egy jelentéktelen 
izraeli kis falu istállójában? Lehet, hogy nekünk már fel sem tűnik, de nem igazán „Istenhez” illő tett ez. Inkább 
olyasvalamit várnánk tőle, hogy nyíljanak meg az egek, villámok és földrengés közepette lépjen le a hatalmas és erős 
Isten angyalai és seregei közepette és tegyen rendet a földön. Büntesse meg rosszakaróinkat és haragosainkat és 
jutalmazza a jókat. Karácsony éjszakáján azonban Isten elvárásainkkal szembe menve megajándékoz bennünket a 
legszebb és legcsodálatosabb karácsonyi meglepetéssel; Önmagával. Isten, aki a kezdet és a vég, az emberek 
sorstársává lesz, a betlehemi jászol csendjében, minden emberi figyelemtől távol, szegényen születik közénk. 
Jézusban, karácsony estéjén, a gyermekarcú Isten jelenik meg, hogy születésével és aztán életével és halálával 
megadja nekünk azt, amire a leginkább vágyunk: a vele való öröklét lehetőségét. Isten emberré lett, hogy az emberi 
Istenné legyen, mondja Szent Iréneusz. Valóban hisszük ezt? A karácsonyi ünnepi időszak jó alkalmat kínál arra, 
hogy elgondolkodjunk erről. Isten, mint gyenge, védtelen, kiszolgáltatott ember jön a világra. Meg tudom-e látni ennek 
a ma született pici gyermeknek az arcában Istent? Látom-e az Istent, aki éhezik szeretetemre? Nem szoktam-e hozzá 
annyira Jézus, Isten fia születésének gondolatához, hogy már nem is örülök ennek a hatalmas meglepetésnek? Rá 
tudok-e csodálkozni újra Istennek erre a csodálatos tettére? Szeretnék-e erre az ajándékra egész életemmel 
válaszolni és családomon belül vagy ismerőseimmel, barátaimmal ezt az örömhírt megosztani? Ezekkel a 
gondolatokkal kívánunk minden kedves bakonybéli Testvérünknek áldott, békés és szeretetben gazdag Karácsonyt és 
kegyelmekben gazdag Boldog Újévet! 
 

KRÓNIKA 
 

November 27-én a szokásos pénteki játszóház keretében az 1-7. osztályos tanulókkal adventi koszorút készítettünk 
a monostorban. A gyerekek nagyon ügyesen, és változatosan készítették el alkotásaikat. Az elkészült koszorúkat a 
templom mellékoltárán helyeztük el, melyeket advent I. vasárnapján a szentmise keretében Ábel atya megáldott, 
ezután kerültek az otthonokba.   
 

December 8-án este volt az irgalmasság szentévének egyházmegyei megnyitója Kismegyeren. Bakonybélből Hujber 
Lászlóval és Mártával valamint Dublecz Zoltánné Marikával együtt öten vettünk részt a lélekemelő liturgián. Ábel atya 
együtt misézett Asztrik Főapát Úrral és néhány paptársával. A liturgia a templom kertben kezdődött zsoltárénekléssel, 
majd az ünnepélyes kapunyitás után bevonultunk a pár éve épített, szép, tágas templomba, melyet teljesen 
megtöltöttünk. A szentmisével megkezdődött az irgalmasság 2016. november 20-ig tartó jubileumi éve. Véssük 
szívünkbe e szentévben, hogy az irgalmasság kapuja Krisztust jelképezi, akin keresztül az Atyához juthatunk. (Posta 
Jolán) 
 

December 19-én részt vettünk a Mindenki Karácsonya ünnepen. A rendezvény hangulatos műsorral kezdődött a 
Faluházban, melyen a Szent Mauríciusz Kórus is fellépett, karácsonyi dalokkal emelve az ünnepi hangulatot. Ábel 
atya a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket: 
 

 „Jézus szava az evangéliumban: “adjatok, és akkor ti is kaptok!”, nem a kereskedők logikájával érthető meg. Jézus a 
nagylelkű, ingyenes adakozásról beszél, olyan ajándékozásról, amely során nem tudja a jobbkéz, hogy mit adott a 

balkéz. Jézus logikája így szól: amikor embertársadnak ingyen adsz időt, figyelmet, megbecsülést, megértést, 
vigasztalást, segítséget és megbocsátást, akkor az igazán nagy viszontajándék, nem az, amit tőle kapsz, hanem az, 
ami megszületik a szívedben: a SZERETET! 
Kedves bakonybéli testvéreim, kívánom, hogy ezen a Karácsonyon mindannyiunk szívében szülessen meg ez az 
igazi, ajándékozó Szeretet!” 
A falu közössége által készített sütemények, a forralt bor és a tea elfogyasztása után égő fáklyákkal vonultunk az élő 
Betlehemhez, ahol az ünnephez illő verseket hallhattunk. A Zarándokudvarban elfogyasztott agapé után a templomba 
vonultunk, ahol ünnepélyes vesperás keretében került sor a negyedik adventi gyertya meggyújtására. 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETE 2015-BEN A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 

Keresztelés:  17   Elsőáldozás:    6 
Házasságkötés:  10   Elhunytak:  17 
 

 

2015-ben elhunyt bakonybéli hívek 

 Név született elhunyt temetés 

1. Gazdig Béla 1920.06.06 2015.01.22 2015.01.30 

2. Németh Gyuláné (Bertalan Margit) 1935.10.19 2015.02.02 2015.02.12 

3. Váliczkó Ferencné (Brenner Mária Erzsébet) 1924.07.09 2015.02.27 2015.03.02 

4. Másli Sándor 1959.07.04 2015.03.05 2015.03.10 

5. Kuti Ferencné (Dublecz Magdolna) 1927.08.26 2015.04.09 2015.04.13 

6. Lachner Antalné (Gazdig Irén) 1925.02.01 2015.04.23 2015.04.30 

7. Váliczkó Antalné ( Dublecz Irén ) 1926.08.10 2015.05.24 2015.05.29 

8. Benis Jánosné (Bauer Magdolna) 1935.04.25 2015.06.02 2015.06.04 

9. Váliczkó László 1947.12.25 2015.06.08 2015.06.15 

10. Mészáros Jenő 1931.09.20 2015.06.20 2015.06.25 

11. Birnbauer Ferenc 1938.01.07 2015.07.08 2015.07.10 

12. Hasprai Vince 1927.04.29 2015.07.12 2015.07.16 

13. Schmidmajer József 1934.10.28 2015.09.20 2015.09.23 

14. Nagy János 1952.07.01 2015.10.02 2015.10.09 

15.  Hasprai Vilmos 1929.12.25 2015.10.08 2015.10.12 

16. Heim László 1930.10.06 2015.10.16 2015.10.22 

17. Molnár Sándorné (Üveges Ilona) 1940.11.22 2015.12.05 2015.12.14 
 

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, s az örök világosság fényeskedjék nekik! 
 

 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI JANUÁRBAN 
 

január 6. VÍZKERESZT   17.00 ünnepi szentmise a templomban 

január 17-24    Imahét a keresztények egységéért 

január 23.     17.00 Ökumenikus Istentisztelet a templomban  

Igét hirdet: Hős Csaba református lelkész 

január 30.     15.00-tól Egyházközségi Farsang a Faluházban 

február 2. URUNK BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN,  

A MEGSZENTELT ÉLET NAPJA  17.00 Ünnepi szentmise a templomban 

 

 

Adventtől MONOSTORI HÍRLEVÉL címen, negyedévenként, barátainknak, ismerőseinknek és 
partnereinknek tájékoztatót küldünk email levélben közösségünk életéről, termékeinkről, 
programjainkról. Aki szeretné megkapni e hírlevelet, kérjük, jelezze Günter testvérnek a 
gunter@szentmauriciusz.hu email címen. 

 
 

mailto:gunter@szentmauriciusz.hu
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MIKULÁSTÓL KARÁCSONYIG A SZENT GELLÉRT ÓVODÁBAN 

December 7-én délelőtt a Faluház nagytermében közel hetven kisgyermek várta a Mikulást. Hó hiányában a 

Bakony Hotel vezetőségének köszönhetően a Mikulás póni fogaton érkezett a Faluház elé. Óvodásaink mellett a 

délelőttre meghívást kaptak a falunkban élő, még nem óvodáskorú gyermekek is. A közös éneklés, táncolás 

után az Önkormányzat jóvoltából minden kisgyermek ajándékot kapott a Mikulástól. A konyha dolgozói pedig 

kaláccsal és kakaóval vendégeltek meg mindannyiunkat.  

A karácsonyi ünnepi gyertyagyújtás az idei évben december 18-án reggel 8 órakor volt az óvodában. A 

nagycsoportos gyermekek egy karácsonyi műsorral és gyertyás tánccal köszöntötték a szülőket, nagyszülőket 

és a meghívott vendégeket. A gyerekek a műsor után aztán 

rácsodálkozhattak a karácsonyfára és persze az alatta rejlő sok-

sok ajándékra. Tornaszobánk ezen a napon feldíszítve és terített 

ünnepi asztallal várta a gyermekeket.  

Köszönjük minden kedves szülőnek, aki a díszítésben segített, aki süteményt hozott az ünnepi 

asztalra, vagy bármilyen formában részt vett a karácsonyi előkészületekben. Köszönjük a Szent 

Mauríciusz Alapítványnak, akik évek óta 100 ezer forint adománnyal támogatják óvodánkat 

karácsonykor. Köszönjük Bakonybél Önkormányzatának, a Bakonyerdő bakonybéli vezetőjének, 

a Bakony Hotel vezetőjének, hogy az ajándék mellett édesség és gyümölcs is bőven került a 

karácsonyi ünnepi asztalra. 

Szilágyi Judit óvod vezető 
 

A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB DECEMBERI PROGRAMJAIRÓL 
 

Hat évvel ezelőtt Szökrényesné Hasprai Rózsika, klubunk akkori vezetőjének 
ötlete volt, hogy készítsük el a falu betlehemét életnagyságú figurákból. A 
nyugdíjas klub asszonyai a férfiak segítségével, nagy lelkesedéssel készítették el 
a figurákat, a szent családot, a három király alakját, a jászlat, a bárányokat, a 
díszleteket. Első évben a Faluház előtt állítottuk fel a betlehemi képet. Azóta 
minden év decemberének elején a klub programja a bábok felújítása, javítga-
tása, amelyhez anyagot mindig a varrodától kapunk. Négy éve vontuk egybe a 
mi betlehemünket a Marticsek József által kezdeményezett, csacsikkal és 
bárányokkal jelképezett élő betlehemmel, amely így lett teljes. Mivel a jószá-
goktól védeni kell a babákat, sajnos karám mögé kerültek és nem igazán tudnak 
érvényesülni. Talán a következő évben sikerül erre is megoldást találnunk. 

Karácsonyi összejövetelünket a Pikoló Vendéglőbe szerveztük meg. Kíváncsiak voltunk az átalakítás eredményére. Nagy Árpád 
zsíros kenyér, forralt bor mellett mesélte el a Pikoló létrejötte óta történt változásokat. Mészner Viktor a túraprogramokról 
beszélt, és általa vezetett közös kirándulás tervében is megegyeztünk. Mindkét házigazdánk felesége házi süteménnyel 
kedveskedett a klub tagjainak. A karácsonyi meghitt pillanatokat Sekk Marika szavalata indította el, majd a klub apró 
ajándékokkal kedveskedett a tagoknak. 
Következő összejövetelünk január 20-án, szerdán 14 órakor lesz a Közösségi Házban, amelyre Márkus Zoltán polgármestert és 
Dr. Takács Ervin jegyzőt hívtuk meg egy beszélgetésre. 
Ebben az évben is várjuk a társaságot kedvelő, aktív kikapcsolódásra vágyó falubelieket összejöveteleinkre. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

JANUÁRI PROGRAMNAPTÁR 
 

Január 14.  
10 óra 

RINGATÓ a Közösségi Házban 

Január 16. 9 
óra 

VEZETETT TÚRA Találkozó 9.00 órakor a Pikoló Vendéglőnél (Bakonybél, Kossuth u. 1.) Útvonal: 
Száraz-Gerence - Lipka-út - Kőris-hegy, kilátó - Márvány-völgy – Százhalom - Száraz-Gerence. Táv: 12 km, menetidő 5,5 óra  
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu Az alábbi túrákon való 
részvétel díja 500 Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt vagy hűtőmágnest. Részvétel saját felelősségre! 

Január 20.  
14 óra 

Borostyán Nyugdíjas Klub a Közösségi Házban. Vendégek: Márkus Zoltán polgármester és Dr. Takács Ervin jegyző 

Január 26. Könyvtári kulisszatitkok felnőtteknek. Kezdési időpont a plakátokon és az elérhetőségi pontokon. 

Január 30.  
15 óra 

Egyházközségi Farsang a Faluházban. 
20 órától Felnőtt táncház. Belépőjegy: 1500 Ft/fő.  

Február 5. 
14 óra 

A Szent Gellért Tagiskola farsangja a Faluházban 

Február 6. 
7 órától 

Hagyományos falusi disznóvágás a Faluház előtt 
 

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. január 23. 
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BAKONYBÉL RÉGI KÉPEKEN  
 
címmel 2016-os naptárt jelentetett meg a „Bakonybél Általános Iskolájáért” alapítvány, 
amelynek kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki munkájával vagy anyagi 
hozzájárulásával támogatást nyújtott 2015-ben a bakonybéli iskolának és tanulóinak. Ebből 
a segítségből újult meg az egyik tanterem padlózata. Az alapítvány hozzájárult a gyerekek 
színházlátogatásának buszköltségéhez. 
A tanulás feltételeinek javítása és a tanév élményekben gazdagabbá tétele érdekében a 
"Bakonybéli Általános Iskoláért" Alapítvány 2016-os falinaptárt és poszter naptárt 

jelentetett meg. 
 

A naptárakon régi fényképeken keresztül köszönnek ránk bakonybéli arcok és épületek. A 
naptárakért felajánlott adományaikkal az alapítvány célkitűzéseinek elérését segítik. 
Színvonalas ajándék vagy eredeti emlék lehet a helybélieknek és családtagoknak, 
ismerősöknek. A naptárak megtekinthetők és adományok adhatók a bakonybéli iskolában 
tanítási időben Troják Zsuzsanna tanárnőnél, Felföldi Andreánál az önkormányzat földszinti 
irodájában és Bognár Andreánál ( 06-20-361-0342). 

Köszönünk minden segítő támogatást és kívánunk sikeres, békés új esztendőt! 
(az Alapítvány kuratóriuma) 

 

HASZNOS ISMERETEK A 2016-OS NAPTÁRI ÉVRŐL 

ÁLLAMI ÉS EGYHÁZI ÜNNEPEK NAPOK MAGYARORSZÁGON  
Január 1. – Újév;  
Március 15. - Az 1848-as szabadságharc kitörése;  
Március 27. - Húsvétvasárnap  
Március 28. - Húsvéthétfő  
Május 1. - A munka ünnepe  
Május 15. - Pünkösdvasárnap  
Május 16. - Pünkösdhétfő  

Augusztus 20. - Az államalapítás ünnepe  
Október 23. - Az 1956-os forradalom kitörése 
November 1. - Mindenszentek  
December 25. - Karácsony első napja  
December 26. - Karácsony második napja  

 

 

MUNKANAP ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK:      ÓRAÁTÁLLÍTÁS 
március 5. - munkanap  március 14. - pihenőnap  
október 15. - munkanap  október 31. – pihenőnap 

2016 március 27 hajnali 2-ről 3-ra kell állítani az órákat. 2016 
október 30 hajnali 3-ról 2-re kell állítani az órákat.  

 

ISKOLAI SZÜNETEK 2016-BAN: 
2016. január 4. (hétfő): téli szünet utáni első tanítási nap 
2016. január 22. (péntek): első félév vége 
2016. március 23. (szerda): tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2016. március 24. (csütörtök): tavaszi szünet első napja 
2016. március 29. (kedd): tavaszi szünet utolsó napja 
2016. március 30. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

2016. április 29. (péntek): utolsó tanítási nap az iskola utolsó, befejező 
évfolyamán a középiskolákban és a szakiskolákban 
2016. május 2. (hétfő): május-júniusi érettségi vizsgák első napja 
2016. május 25. (szerda): országos kompetenciamérés 
2016. június 15. (szerda): utolsó tanítási nap 
2016. június 24. (péntek): május-júniusi érettségi vizsgák utolsó napja 

 

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. 

 

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

