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Valamennyien örömmel látjuk, hogy a napokban elkészül az új 
buszváró a falu központjában. A májusi csapadékos időjárás 
hátráltatta a munkálatokat, de csak az utolsó simítások 
vannak hátra. Megérkezett a számlánkra a HungaroControl 
Zrt.-től a megpályázott 2 millió forint támogatás a többi 
buszváró megújítására. Ebből a pénzből tudjuk majd a 
megállók járdaszigeteit is kijavítani. 
Leszállították a temető új vaskapuit, hamarosan itt is 
befejezzük a kerítésépítést. 
 

Május ismét a pályázatok hónapja volt. Újra megnyílt az a 
pályázati lehetőség, amelyen tavaly a beadott anyagaink 
forráshiány miatt nem nyertek. A belterületi utak 
karbantartására és az óvoda felújítására most is benyújtottuk 
az aktualizált pályázatot. Ezekre a témákra áprilisban is 
elküldtük jelentkezésünket, de az egy másik forráslehetőség 
volt. Bízunk benne, hogy a két lehetőség közül valamelyiken 
pozitív lesz az elbírálás. Palotás Dóra könyvtáros 
segítségével a könyvtár berendezésének megújítására is 
elküldtük pályázati anyagunkat. A Szent Gellért tér 
rekonstrukciójához is készen állnak a tervek, pályázatíró 
segítségével keressük a megfelelő forrásokat, hogy a 2018-as 
millenniumi évre megújulhasson a faluközpont. 
 

A Mária Út Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az 
egyesület nyújtja be a mi pályázatunkat a régi iskolaépület, a 
volt csendőrlaktanya zarándokszállásként történő 
átalakítására. Az építési terveket, a hasznosításra vonatkozó 
dokumentumokat átadtuk és bízunk az eredményben. 
 

A kifüggesztett hirdetményből értesülhetett a lakosság arról, 
hogy értékesítettünk egy, az önkormányzat tulajdonát képező 
külterületi, tört hányadú földterületet. A pályázatra egy ajánlat 
érkezett, a vevő már be is fizette a vételárat. Ezt az 5 millió 
forintot a Páskom utca szilárd burkolattal való ellátására 
fogjuk fordítani.  
A képviselő-testület döntése alapján további, 1/1 hányadú 
földtulajdon értékesítését nem tervezzük. 
 

A május 18-án megtartott iskolai kerekasztal megbeszélésen, 
az ezt megelőző tájékozódó beszélgetéseken több olyan 
kérdés is felmerült, amelynek megoldásában az 
önkormányzat tud segíteni. Az iskola belügyeibe nincs 
beleszólási lehetőségünk, de településeinken élő gyermekek 
és családjuk, a tanulók életkörülményein tudunk könnyíteni, 
ezen a téren az iskola közreműködésével tudunk változtatni. 
Mindkét polgármester kész az együttműködésre, és megtesz 
mindent, amire a felek feljogosítják. 

 
 
Felkereste a Tájházat a Laczkó Dezső Múzeum egyik 
munkatársa, aki a múzeumtól átvett kiállítási tárgyak és a 
kiállítások állapotát ellenőrizte. A látottakkal nagyon meg volt 
elégedve. Ezt követően a közönségkapcsolati osztály 
munkatársai töltöttek egy napot településünkön, ahol 
felmérték a különböző kiállítóhelyek és turisztikai értékek 
közötti lehetséges kapcsolódási pontokat, és hasznos 
tanácsokkal látták el kulturális munkatársainkat a marketing 
munkára vonatkozóan. 
 

A május 26-án tartott képviselő-testületi ülésen Tóth Gábor 
rendőrszázados, a zirci rendőrőrs parancsnoka beszámolt a 
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos 
feladatokról. A 2015-ben végzett munkáról megállapítható, 
hogy míg 2010-ben 48 bűncselekmény történt a faluban, 
2015-ben mindössze 8, tehát jelentősen csökkent a 
bűnesetek száma, a köz- és közlekedésbiztonság jó. A 
lakosság biztonságérzete is erősödik, amelyhez 
nagymértékben hozzájárul az állandó körzeti megbízott 
rendszeres jelenléte és jó kapcsolata a lakossággal, valamint 
a gyakori járőrözés. A következő időszakról elmondható, hogy 
az elsődleges cél a megelőzés, valamint az esetek 
felderítése. Elkészült az együttműködési megállapodás a 
mezőőri szolgálattal és rövidesen aláírásra kerül. 
A testület a beszámolót egyetértően elfogadta és 
megköszönte a rendőrőrs valamennyi munkatársának a falu 
lakóinak érdekében végzett segítőkész munkáját. 
 

A Krisztus Szeretete Egyház bakonybéli közössége immár 10 
éve működik és tartja rendszeresen összejöveteleit a 
Közösségi Házban. Most nagy értékű ajándékkal lepték meg 
az önkormányzatot, egy fénymásológépet, irodaszereket 
ajánlottak fel amellett, hogy az iskolának 10 darab 
számítógépet adtak át. Nagyon köszönjük támogatásukat. 
 

A testület döntött arról is, hogy a Bakonybéli Szabadidő- és 
Sport Egyesület munkáját 150.000 Ft-tal támogatja a 
benyújtott kérelmük alapján.  
 

A hagyományoknak megfelelve az iskola, az egyházközség 
és az önkormányzat május 29-én a Hősök Napja alkalmával 
megkoszorúzta a háborús áldozatok emlékműveit a templom 
előtt. 
Az ünnepi műsort az iskola diákjai adták elő, megemlékező 
beszédet Nagy Árpád alpolgármester mondott. 
 

Márkus Zoltán polgármester 
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON VOLTUNK 
 

 M{jus 20-{n, ragyogó időben keltünk útra a 4. oszt{lyosokkal, 

hogy ell{togassunk a Tapolcai-tavasbarlangba. A 

L{togatóközpontban p{ratlan ki{llít{s mutatta be a 

karsztvidékek csod{latos vil{g{t, kalauzoltak minket a titokzatos 

barlangok vil{g{ba. Természetesen a barlangban való 

csónak{z{s sem maradhatott el, amely nem csak tanulóink, de 

kísérőink sz{m{ra is sok izgalmat tartogatott. Ezut{n 

Balatonedericsre folytattuk utunkat. Itt az Afrika Múzeumot 

tekintettük meg, ahol sok érdekes {llattal, afrikai t{rggyal 

ismerkedhettünk meg. 

A délut{nunkba még egy badacsonyi kitérő, Balaton parti séta is 

belefért. 

A 2. oszt{llyal m{jus 24-én a sümegi v{rhoz kir{ndultunk. Az Arén{ban rendezett lovagi torn{n középkori lovagok 

mutatt{k be ügyességüket lóh{ton és gyalogos katonaként is. A hűvös idő ellenére is felsét{ltunk a v{rba, ahol 

végigl{togatva a ki{llít{sokat egy kicsit visszacsöppenhettünk a középkorba. 

Ezúton is köszönjük M{rkus Zolt{n polg{rmester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocs{jtotta az önkorm{nyzati 

kisbuszt, valamint Bertalan L{szlónak és K{rolyi Zolt{nnak - sofőrjeinknek - a biztons{gos utaz{st! 

V{liczkóné Tak{cs Zsófia oszt{lyfőnök 
 

ELKÉSZÜLT ÓVODÁNKBAN A SÓSZOBA 
 

Egy régi álmunk vált valóra, amikor május elején elkészült 
óvodánk sószobája.  
 

A szoba egy meglévő 
funkcionálatlan helyiségből 
került kialakításra. A 
költségek nagy része 
adományból valósult meg, a 
szobán végzett egyéb 
munkálatok pedig önerőből, 
társadalmi munkából, illetve 
az önkormányzat 
segítségével. A parajdi 
sótömbök farácsos 
megoldással körbeburkolják 
a helyiséget. A szoba 
sarkában egy 
„sóhomokozó” is helyet 
kapott. A gyerekek, 

miközben az őrölt sóban 
játszanak, folyamatosan felkavarják az apró sószemcséket, 
amelyek a légutakba kerülve fejtik ki jótékony hatásukat. A 
sóhomokozót parajdi kristálysóval töltöttük fel, és 
szennyeződésmentes természetes környezetet imitál. Tiszta 
klímáját a parajdi só párája biztosítja, melyet a gyerekek játék 
közben észrevétlenül lélegeznek be. Különösen alkalmas bőr- 
és légúti megbetegedések kezelésére. Az ehhez hasonló 
sószobákban végzett vizsgálatok köhögés, szénanátha, alvási 
zavar, allergia esetén nagyfokú javulásról számolnak be. 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon 
idejét és munkáját adta azért, hogy óvodánk egy ilyen 
helyiséggel gazdagodhatott, és gyermekeink hosszú távon is 
élvezhessék ennek előnyeit. 
 

KUTYATERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK 
A Doktor Mancsok Alapítvány munkatársai tartottak terápiás 
foglalkozást óvodásainknak. A kutyák érzékenyen reagálnak a 
szemkontaktusra, a megszólításra, a gesztusokra, a 
figyelemre. Ezek az állatok minden ráhatásra „vevőek”. Ezen 
fantasztikus tulajdonságaik alapján alkalmazzák a kutya 
segítségét olyan esetekben is, amikor a hagyományos 
pszichoterápia eredménytelen marad.  
 

A kutyaterápiás foglalkozás - a kutyával együtt végzett 
feladatok miatt - nagyfokú figyelmet igényel a gyerekektől, de 
nem direkt módon. Szinte észre sem veszik, hogy feladatokat 
teljesítenek, mert a kutya jelenléte örömteli érzelmeket vált ki 
belőlük. 
A fejlesztett területek mellett a gyerekek önbizalma, komfort-

érzete 
jelentősen 

megnő, a 
magatartási 

problémák 
csökkennek. 
Ezen felül 
talán a leg-

fontosabb 
az, hogy a 

kutya 
segítségével 

a legvisszahúzódóbb, legkevesebb motivációval bíró gyermek 
is bevonható a feladathelyzetbe. A gyermekek olyan feladatok 
elvégzésébe fektetnek nagy energiákat, amit kutya 
közreműködése nélkül meg sem próbálnának. A sikerélmény 
nyújtása nagyon fontos része a fejlesztésnek. Egy jól képzett 
kutyával, jól megválasztott feladatokkal minden gyermek 

sikeres lehet.  
A terápiás 

foglalkozások 
hatására azon 

kívül, hogy a 
gyermekek 
képességei 

javulnak, az a 
csoport egyre 

inkább 
közösséggé 

válik, kialakul 
bennük a 

felelősségérzet, 
javul a felelősségtudatuk, javul az általános kedélyállapotuk. 

Az egész délelőttöt kitöltő programot a gyerekek nagyon 
élvezték. Szeretnénk a jövőben is hasonló foglalkozásokat 
szervezni, színesíteni ezzel óvodásaink mindennapjait.  
 

Szilágyi Judit óvodavezető 
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HÉT ÉVE ALAKULT MEG A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 
 

 

Május 5-én tartottuk az éves nagy, egész napos kirándulásunkat, amelyet 
Sárváron kezdtünk, a Nádasdy vár megtekintésével. Kitűnő tárlatvezetőnk 
részletesen bemutatta az ország egyetlen állandó huszár-kiállítását, majd a 
vár helyreállított termeiben kalauzolt végig, felidézve a Nádasdy-család 
kiemelkedő alakjainak történeteit is.  
Utunkat Jákon folytattuk, ahol előbb bőséges ebédben volt részünk, majd az 
ország egyik legfontosabb román kori építészeti emléke, a Szent György 
tiszteletére szentelt templom következett. A műemlékről és az egyházközség 
életéről Dr. Rátkai László plébános ízes, anekdotázgató stílusban mesélt a 
lelkes hallgatóságnak. 
Harmadik megállónk a Jeli Arborétumként ismert, Dr. Ambrózy-Migazzi István 
gróf által létrehozott botanikus kert volt, amit a több mint 300 fajtájú 
havasszépe, azaz a rododendron virágzása tett világszerte híressé. A park 

teljes területén több ezer bokor ontotta bódító illatát, színpompáját és árasztotta 
nyugalmát. 
Utunk befejeztével Celldömölkön fagylaltoztunk.  
Jó hangulatú és tartalmas kirándulást tudhatunk magunk mögött, amelyre az ugodi nyugdíjasokat is meghívtuk. Köszönjük a 
Bakonybéli Önkormányzatnak és a Rajnai Ferenc által vezetett Balatoni Ré-Busz 98 Kft.-nek az anyagi támogatást, amellyel 
segítették kirándulásunk megvalósulását. 
Megtartottuk hetedik születésnapunkat szép számú résztvevővel, pezsgővel, vacsorával, amit a Guzmics Egyesület ajánlott fel 
számunkra a medvehagyma napi besegítésért. 
A finom és látványos tortákat Palkovicsné Brindzák Henrietta készítette el számunkra. Szlőb Attila harmonikájával ismét fergeteges 
hangulatot varázsolt. Az est folyamán Márkus Zoltán is benézett hozzánk és üdvözölte a nem kis létszámú csapatot. 
Június havi programunk: szintén a Balatoni Ré-Busz által felajánlott kisbusszal megyünk Pápára a fürdőbe, illetve június 6-án újabb 
közös délutánt  tervezünk a kis óvodásokkal az Odvaskő autóspihenőnél, ahova kisvonattal utazunk el közösen szülői, nagyszülői 
kísérettel a hagyományos paprikás krumpli partira. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

   
 

 

 

GYERMEKEINKÉRT TETTÜK, TESSZÜK… 
 

Az adventi időszakban adománygyűjtő céllal Bognár Andrea, Kolláth-Németh Alíz és néhány lelkes szülő adventi 
vásárt szervezett és „Bakonybél anno” 2016-os naptárat készíttetett. A Mindenki Karácsonyán bemutatásra kerülő 
kiadványt örömmel fogadták a bakonybéliek. A jó ötlet és kitartó munka 74.880 Ft adományt hozott, amit 
alapítványunk a gyermekek javára fordíthat majd.  
Május első felében a "Bakonybél Általános Iskolájáért" Alapítvány szülői kezdeményezésre vasgyűjtést szervezett az 
iskola javára. Immár hagyománynak tekinthetjük, hisz 2014 ősze óta minden évben „működik” az akció. A felhívás 
hatására több felajánlás érkezett, a szervezésben az idei ötletgazda, Bertalanné Mészáros Éva nyújtott segítséget. A 
hulladék helyi összegyűjtését és biztonságos tárolását önkormányzati támogatással Regenye Zsolt és munkatársai 
végezték. A hulladékgyűjtő telepre Mészáros Zsolt vállalta a szállítást, neki üzemanyagköltséget fizettünk. Antal 
Zoltánné Melinda és Petrovics Zoltán a leadásban is közreműködtek. A hulladékgyűjtési akciónak köszönhetően a 
jövőben 66.930 Ft-ot fordíthatunk az iskola támogatására.  
Köszönjük a segítőkész bakonybéli lakosok felajánlását és önzetlen munkáját! 

Troják Zsuzsanna 
"Bakonybél Általános Iskolájáért" Alapítvány titkára 

 
 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 
 

2016. május 18-án sor került a közvélemény-kutatás kapcsán tervezett kerekasztal beszélgetésre, ahol jelen volt Lingl Zoltán 
igazgató úr, a Szent Gellért Tagiskola tantestülete, Hajós Ákos pénzesgyőri és Márkus Zoltán bakonybéli polgármester urak, 
valamint a kezdeményező szülők. A beszélgetésre a Faluházban került sor, amelynek végén megállapodás született, hogy az 
iskola június 20-ig egy tervet készít a jövő tanévre vonatkozóan, amelyben megfogalmazza a kérdőívekben felmerülő 
problémákkal kapcsolatos változtatási javaslatait.  

A Szent Gellért Tagiskola tantestülete és a kezdeményező szülők 
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Hogyan működik a Szentlélek bennünk? 
(A pünkösdi igehirdetés szerkesztett változata) 

Apcsel 2,1-11; Jn 20,19-23 

Kedves bérmálkozók, kedves testvéreim, mindannyian! A pünkösdi szentírási szövegeket olvasva a 
Szentlélek adományát ismerhetjük meg az első tanítványok életében. Ma, a bérmálás szentségében ti is a 
Szentlélek ajándékait kapjátok meg! De fontos tudnotok, hogy a Lélek ajándékai nem kész, lezárt 
csomagok, hanem belső folyamatok kezdetei, amelyek – ha engeditek – alakítanak benneteket, új irányba 
vezetik az életeteket. 

A Lélek első ajándéka a hitetlenségből bizalomra vezet 
Miért mondom, hogy a Lélek hitetlenségből hitre vezet minket? Mi nem vagyunk hitetlen emberek, 

ha ateisták volnánk, nem jöttünk volna ide a templomba. A mi hitetlenségünk nem abban áll, hogy Isten 
létét tagadjuk, hanem abban, hogy nem engedjük be őt az életünkbe. Hiszünk Istenben, imádkozunk 
hozzá, templomba jövünk, csak éppen a döntéseinket nem merjük Istenre bízni. Saját kezünkben tartunk 
mindent, azt képzeljük, hogy sorsunk kizárólag rajtunk meg a többi evilági szereplőn múlik. 

A hitetlenségből bizalomra jutó ember bibliai példája Mária Magdolna. Róla azt olvassuk, hogy 
Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. E 7 ördög miatt Máriát feslett életű nőnek gondolták, pedig ilyet nem mond 
róla a Biblia. A 7 ördög inkább lehet a megszállottság képe. Mária egy önmaga körül forgó, 
összezavarodott asszony lehetett, aki nem talált kiutat. Miután Jézus meggyógyította, kinyílt a reménység 
ajtója előtte. Kötődése a Mesterhez oly erőssé vált, hogy halála után sem szűnt meg Őt keresni. Bár Jézus 
elvesztése összetörte a szívét, Húsvét hajnalban mégis elsőként indult a sírhoz. Halott helyett élő és 
elveszíthetetlen Krisztusra lelt. 

A Lélek második ajándéka a félelemből bátorságára vezet 
Pünkösd napján ezt a Lélektől kapott bátorságot látjuk az apostolokon. Eltelve a Lélekkel bátran 

hirdették a feltámadt Krisztust. A szorongás béklyóiból megszabadulni, a megfélemlített ember lapítása 
helyett bátran és szabadon tanúságot tenni nem egy pillanat műve. E gyötrelmes megtérési folyamat 
markáns bibliai példája Péter apostol. Simon azt hiszi, hogy szereti Jézust, fogadkozik az utolsó 
vacsorán, aztán amikor szorul körülötte a hurok, háromszor tagadja meg Mesterét.  

A félelem a mai tanítványok életét is beárnyékolja. Féltjük az életünket, megélhetésünket, 
egészségünket, hírnevünket, szeretteinket, stb. E félelem behálóz és megbénít, szorításában nincs 
bátorságunk Jézusról vallomást tenni, az igazság mellett vagy az elnyomottak mellett kiállni.  

A félelem gyógyszere Jézus szeretete. Péter a Feltámadott gyógyító szeretetét Tibériás tavának 
partján tapasztalta meg. Háromszor kérdezte az Úr: „szeretsz-e engem?”, s elfogadva Simon szeretet-
vallomását, háromszor adott megbízást neki: „legeltesd juhaimat!”. Így vált Pünkösd napjára a korábban 
életéért remegő Péter a feltámadás rendíthetetlen tanújává, később pedig Krisztus vértanújává. 

A Lélek harmadik ajándéka a haragból békességre vezet 
A megváltást nélkülöző ember meghatározó vonása a benne forrongó agresszió. Haragszunk a 

világra, haragszunk embertársainkra (a szomszédra, a munkatársra, családtagjainkra), leginkább pedig 
önmagunkra. A harag oka a bennünk tomboló elégedetlenség: a világban tapasztalt igazságtalanságokért, 
gonoszságért, valaki felelős kell legyen. Bűnbakokat keresünk, hogy bizonyítsuk, nem én vagyok a hibás. 

A haragból békére jutó ember példája Pál apostol. A Törvény szolgájából, a dühtől lihegő Saulból 
Jézussal szembesülve a damaszkuszi úton a béke evangéliumát hirdető Pál apostol lett. De ehhez 
Saulnak először porba kellett hullani és megvakulnia, segítséget kérni azoktól, akiket addig üldözött. 
Felismerni, hogy az életet, az üdvösséget nem kiérdemelte, hanem ingyen, Isten jóságából kapja. 
 Testvéreim, ha a Szentlélek e 3 ajándékát befogadjuk, az megszelídíti agressziónkat, Istennel, 
önmagunkkal és egymással megbékélt emberekké tesz bennünket. Hogy hozzáférünk-e a harag 
lecsendesüléséhez, szívünk békéjéhez, az jórészt azon múlik, tudjuk-e hálával elfogadni, hogy 
„kegyelemből üdvözülünk a hit által, s ez nem a magunk érdeme, hanem Isten ajándéka”(Ef 2,8). Úgy 
legyen. Ámen. 
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KRÓNIKA 

Május 8-án került sor a szolgálattevők éves kirándulására. Szép napos időben 17-en indultunk el. Első állomásunk Felsőörs 

volt, ahol a prépostsági templomot tekintettük meg, és közösen imádkoztunk egyházközségünk tagjaiért.  Felsőörsről 
Balatonfüredre utaztunk, ahol a Vaszary villában két különleges kiállítást láthattunk. Az egyik tárlat A. Dürer XVI. századi, bibliai 
tárgyú réz- és fametszeteit mutatta be, a másikon pedig XIX. századi osztrák, biedermeier festők képeit állították ki. A lelki 
töltekezés után 1-1 finom fagylalt kíséretében végigsétáltunk a Tagore sétányon, majd újra felszállva Szekrényes Hugó 
autóbuszára Bándra hajtottunk, ahol jó hangulatú beszélgetéssel fűszerezett finom vacsorával zártuk a napot. 
 

Május 14-én az Ausculta együttes koncertjét hallgattuk a templomban. Szedlák Ila, Kurucz Emese, Baán Izsák és Mari Günter 
csengő hangja a reneszánsz kortól napjainkig komponált műveket keltett életre. A népes hallgatóság - Vikman Pál ihletett 
bevezetőinek segítségével - értő füllel hallgathatta és a zeneirodalomban elhelyezhette a megszólaltatott dallamokat. A lelkes 
közönség, mely kedvenceit kétszer is visszatapsolta, ez alkalommal 82.000 Ft-ot gyűjtött össze templomunk felújítására. 
 

Május 15-én, Pünkösdvasárnap az ünnepi szentmisén Izsák atya szülei, Baán Mihályné Szita Zsuzsanna, Baán Mihály, valamint 

Kas György, oblátusunk részesült a bérmálás szentségében. 

 

Május 18-án a Monostor vendégül látta a falubeli szállásadókat és vendéglátókat. A program célja az volt, hogy elősegítsük a 

turisztikai színtér résztvevői közötti párbeszédet, és hogy a monostort, mint vallásturisztikai célpontot bemutassuk. A résztvevők 
egy kellemes sétát tettek Izsák atyával, majd monostori termékeket kóstoltak. Köszönjük azoknak, akik eljöttek!  
Azok a vendéglátók, akik nem tudtak részt venni a programon, de érdeklődnek a monostori látnivalók és termékek iránt, azok 
vegyék fel a kapcsolatot Baky Annával (30-900-1992, abmonostor@gmail.com)!  
 

Május 29. Úrnapja – Szentmise a Borostyán-kútnál, körmenet,  Hősök napja megemlékezés 

     
 
 

TERVEZETT PROGRAMJAINK: 
 

 

Június 18-án, szombaton lesz az egyházközség autóbuszos zarándoklata Máriazellbe. Jelentkezni lehet május 31.-ig 2.500 Ft 
előleg befizetésével! 
 

Gyermekkeresztelő a Borostyán-kútnál június 19-én 11.00-kor lesz. Kérem, hogy azok a keresztény szülők, akik 

megkereszteltetni kívánják gyermeküket, jelentkezzenek a plébánián! 
 

A hittantábor idén június 21-26-ig lesz. Szeretettel várjuk az 1-6. osztályos gyermekeket! Jelentkezni a plébánián és a 
hitoktatóknál lehet, Határidő május 31. 
 

Június 25-én Múzeumok Éjszakája a Monostorban: 
 

20:30 vigília (énekes imádság, esti áhítat a templomban) 
21:00 esti séta a monostorban, szerzetesi vezetéssel. A vezetés fő témája: "Felfedezők és újítók a bakonybéli 
monostorban". Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

mailto:abmonostor@gmail.com
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KÖSZÖNJÜK SZÉPEN 
 

mindenkinek, aki az egyházközségi karitász csoport tavaszi jótékonysági ruhavásárának sikeréhez adománnyal vagy munkával 
hozzájárult. Külön köszönjük Fülöp Teréz, Hujber László, Kuti Adrienn, Nyúlné Teri, Petrovicsné Ilonka, Postáné Jolán, Pusztafiné 
Éva, Rubus Noémi, Supán István, Szekrényesné Ancsa és Ábel atya a legnehezebb munkák elvégzésében nyújtott segítségét!  
Köszönjük ezen kívül az önkormányzatnak a raktározás és a vásár helyszínének biztosítását! 
 
Az idei tavaszi vásáron 80 000 Ft-ot gyűjtöttünk össze, melyet most is a helyi rászoruló családok, idős emberek támogatására 
fordítunk. Az előző vásár bevételéből és a Szent Mauríciusz Alapítvány segítségével tartós élelmiszert, gyógyászati segédeszközt 
vásároltunk és háztartási gép vásárlásában nyújtottunk segítséget. A vásár után megmaradt ruhákat a Pápai Családsegítő Pápa 
környéki ellátójának szállítottuk, szállítjuk el. A következő vásárt terveink szerint októberben rendezzük meg. Munkánkról, 
akcióinkról tájékozódhatnak személyesen vagy Facebook oldalunkon (Bakonybéli karitász). 
 

Baky Anna és Palotás Dóra 
 

 

DIGITÁLIS ISMERETEK KÉPZÉS 
Pályázati programban támogatott ingyenes digitális ismeretek képzés indulhat Bakonybélben is, legalább 15 fő jelentkezése esetén. A 70 órás 
képzés a személyi számítógépek, tabletek, okostelefonok használatával a digitális információgyűjtésre, az internet alapú kommunikációra, a 
szöveges dokumentumok szerkesztésére, a táblázatkezelői alapműveletekre, a számítógép és az internet biztonságos használatára terjed ki. A 
tanfolyam végén a hallgatók az európai közösség digitális irányelveit is teljesítő Tanúsítványt kapnak. A jelentkezés feltételhez kötött. Az vehet 
részt, aki igazolhatóan az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:  

25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, akik • tankötelezettségüket teljesítették, de közép és felsőfokú intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban nem állnak;• alacsony iskolai végzettségűek (ált iskola)és szakképesítéssel nem rendelkeznek;• munkanélküliek; 
• közmunkások; • rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők; • 50 év felettiek (korlátozás nélkül); • nyugdíjasok; • gyesről, gyedről, 
gyetről, ápolási díjról visszatérők; • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek; • megváltozott munkaképességűek; • etnikai 
kisebbséghez tartozó személyek. 

A tanfolyam szeptemberben indul, de a jelentkezést az előkészítés miatt június 15-ig várjuk munkaidőben a (+36)30-692-0544-es telefonon 
vagy személyesen Felföldi Andreánál. A képzést a Graf-Get Kft bonyolítja le. 
Kiváló lehetőség a munkaerőpiaci hátrányok csökkentésére és a modern technikai eszközök használatának megtanulására.  
A környező településen élők is jelentkezhetnek, ha a tanfolyamra utazást meg tudják oldani.  
 

 

ÚJABB TAMBURELLÓS SIKER 

Május 21-én a Bakonybéli Tamburello SE részt vett az immár VI. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Tamburello Országos 
Bajnokságon. A verseny Móron a Wekerle Sándor Szabadidőközpont sportcsarnokában került megrendezésre. Öt női és hét férfi 
csapat nevezett a bajnokságra. Bakonybélből egy női, és két férfi csapattal vettünk részt a versenyen. Női kategóriában 
csapatunk ezüstéremmel, férfi kategóriában egyik csapatunk megvédte tavalyi bajnoki címüket és arany éremmel, míg a másik 
csapatunk ötödik helyezéssel zárták a bajnokságot. 
Minden résztvevőnek gratulálunk az elért eredményéhez. 

Mészáros Antal 
 

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK JÚNIUSBAN: 
 

Június 18., szombat 10.00: apák napi ajándékot készítünk a könyvtárban. 
 

Június 29., szerda 18.00: Kinedok filmklub. A vetítés helyszíne a Szent Mauríciusz 

Monostor.  
Hat lépés távolság - 81', 2014., feliratos lengyel dokumentumfilm. "A filmet Milgram "hat 
lépés távolság" néven ismert elmélete ihlette, mely szerint a világon hat személyes 
kapcsolat révén bármely két embert össze lehet kötni. A forgatócsoport ezt a kapcsolati 
láncot próbálja fellelni a két véletlenszerűen kiválasztott főhős között." 
A programokon való részvétel ingyenes! 
Mindenkit szeretettel vár,  

Palotás Dóra, könyvtáros 
 

TÁNCHÁZ JÚNIUS 18-ÁN, 
 
  17.30 - Gyerektánc  

(népi játék, népi tánc),  
 
 

20.00 - Táncház felnőtteknek 

A táncokat Szente János tanítja. 
 

A muzsikát Bálint Károly szolgáltatja tekerőn. 
 

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

 
 

 

VEZETETT TÚRÁK JÚNIUSBAN 
 

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, 
Kossuth u. 1.  
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, 
meszner.viktor@invitel.hu; 
www.bakonyibakancsos.hu ; A túrákon való 
részvétel saját felelősségre!  
A részvétel díja 500 Ft/fő, ez tartalmaz egy 

italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest. 

2016. június 05. vasárnap 10.00 

Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – Witt-kilátó – Táboros-hegy  
Táv 17 km, menetidő: 6 óra 
Június 18-19. 2 napos vándorlás Vinye - Herend között, alvás 
Bakonybélben. 

http://www.bakonyibakancsos.hu/
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GYERMEKNAP 
 

Május 2-án, szombaton vidám gyerekzsivaj töltötte be az iskola környékét. A hagyományosan a 
Guzmics Egyesület által szervezett gyereknapi programot az önkormányzat is támogatta, a 
lebonyolításban pedig valamennyi pedagógus és a szülői munkaközösség is részt vett. Az óvónők a 
palacsintasütést vállalták, az iskola dolgozói a játékterek kialakításában vállaltak szerepet, a szülők 
pedig a lángos sütésben jeleskedtek. A gyerekek a sportlövészetben, célba dobásban, az 
akadálypálya teljesítésében, csocsózásban, pingpongban, a rodeó bika megülésében tehették próbára 
ügyességüket. A legkisebbek a légvárban ugrálhattak kedvükre. A mozgásra ösztönzésben sokat 
segített, hogy a jó teljesítményért zsetonokat kaptak, amelyeket – Márkusné Ircsik Zsuzsa 
hozzájárulásának is köszönhetően – csokira, palacsintára vagy lángosra válthattak be. A lányok 
lelkesen gyúrták a nemezlabdát, amiért a munka örömén túl szintén csoki volt a jutalom. Este 
sétavonatozás zárta az élményekben gazdag napot. 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

BAKONYBÉLI TÁJHÁZ:  

14 órától:  
Nemez tarsoly készítés 
Vezeti: Váliczkó Éva 
16 óra:  
A bakonyi indián játék története kiállítást  
bemutatja Büszke Puska Folyami Varjú 
indián 
18 óra:  
Mesterség bemutató: A bőrművesség  
Troják Zsuzsanna bőrműves 
19.30 óra:  
Bakonybélről Cseh Tamás mesél, majd a 
Mozgó árnyak című film vetítése 

 

 

SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR 
 
 

20.30 óra:  
énekes imádság, 
zenés esti áhitat 
a templomban, 
 

majd séta az 
arborétumban 
szerzetes vezeté-
sével:"Felfedezők 
és újítók a 
bakonybéli 
monostor 1000 
éve alatt".  

 

20 órakor  DOR-BI  éjszakai sétavonatozás a bakonyi Gyilkos-tóhoz. 

Jegyár: 1800 Ft, gyerek: 1500 Ft. Helyfoglalás: 88-461-105, 30-259-1218. Visszaérkezéskor a Trófea kiállítás 

(magángyűjtemény) megtekintése. 



  

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: június 26. 
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Az önkormányzat megszervezi az elektronikai eszközök begyűjtését és elszállítását 
Bakonybél belterületéről és Somhegyről 

 
Kérjük a lakosságot, az elektromos háztartási eszközöket, számítógépeket, monitorokat, 
vezetékeket, akkumulátorokat, elemeket stb. szállítható, NEM SZÉTSZEDETT ÁLLAPOTBAN 
tegyék ki a ház elé, ezeket az önkormányzat autója egy helyre gyűjti majd össze. A 
televíziókat csak bontatlan állapotban veszik tőlünk át.  

CSAK ELEKTROMOS LOMOT TEGYENEK KI! Ha nagyon sok lesz az elszállítani való, a gyűjtés a következő napra is áthúzódhat. 
Ennek az önként felvállalt szolgáltatásnak megszervezésével szeretné az önkormányzat kulturáltabbá tenni a településen élők 

környezetét. Kérjük a lakosságot, legyenek ebben együttműködő partnerek! KÖSZÖNJÜK! 

Most jelezzük, hogy az autógumik összegyűjtésére kora ősszel kerülhet sor, erről is idejében értesítjük a lakosságot. 
 

 

hogy a szögesdróttal vagy villanypásztorral és kapuval körülzárt területekre ne 
menjenek be! A bivalyok és a borjaikat védő szürkemarha tehenek miatt  
 

 
 
 

 

JÚNIUSI ESEMÉNYNAPTÁR 

01.18 ó Közösségi Ház Pilates torna 18. 17 ó Faluház Táncház 

05.10 ó Bakonyi Bakancsos túra: Witt-kilátó 18-19.  Vinye-Herend Bakonyi Bakancsos: túra 

06. 15 ó Odvaskő Óvodás – nyugdíjas délután 19. 11ó Szent-kút Gyermek keresztelés 

09. 10.30 ó Közösségi Ház Ringató 20. Lomtalanítás 

15. Digitális képzés jelentkezési határidő 21-26. Hittantábor 

16 Nyári szünet kezdete 24. Szelektív Hulladékgyűjtés 

18.  Zarándoklat Mariazellbe 25.14 ó  Múzeumok éjszakája 

18. 10 ó Könyvtár Apák napi kézműves 29. 18 ó Monostor Kinedok Filmklub 
 

A tanév utolsó tanítási napja az általános és a középiskolákban június 15. hétfő. Június 16-tól változik a menetrend is, 
megszűnnek azok a járatok, amelyek tanítási időben (iskolai napokon) közlekednek. Utazás előtt tájékozódjanak! 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

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

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-40/200-636 
 

 

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

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/499-1114 

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

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. 

tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
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