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„Sokféle temető van. Annyi, mint az ember és az ő 
bolondsága. Az egyik tele van az alakító művészet 
fenséges alkotmányaival. Sírboltok, emlékek, áhítat 
oltárai, remek szobrok, bölcsesség szülte, bánat 
sugallta sírversek, bölcs mondások. Tudomány és 
művészet és költői erők gyűjteménye. De én ezt 
nem nagyon szeretem. Eszembe sem jut, aki alant 
porlad. Eszembe se jut, aki fájdalmának vagy 
hiúságának tömegével, pénzének és a szokásnak 
súlya alatt ültette oda a műalkotmányokat. Csak az 
alkotmány köti le a figyelmet. A temető ékszerei a 
halál kirakata. Mintha vásárt és versengést, diadalt 
és bukást látnék az enyészetben. Jobban szeretem a 
virágot a síron. A virág nem hazudik, nem 
hivalkodik, nem dicsekedik. Elhervad, mint a 
halott. Elhervad, mint a halott emlékezete az élők 
szívében. Aki a virágot ülteti és ápolja a síron: 
annak keze, szíve és lelke ott van a mellett, aki a 
sírban nyugszik. S ha már nem dobog a szív, ha 
már a lélek elrepült s a kéz is elszáradt: megszűnik 
a virág is. Minek élne tovább? Miért szórná illatát 
és sugarait? Ha már úgy sincs kinek.” 
 

Eötvös Károly 
 

Halottainkról 
a Szent Móric Egyházközséggel együtt 

november 1-én 15 órakor 
közösen emlékezünk meg 
a bakonybéli temetőben. 

 

 
 

   Október 1-jén nagy sikerrel zajlott a Guzmics Egyesület 
szervezésében, az önkormányzat által támogatott Gerence-parti 
Pityóka-Party című rendezvény. Ismét sok önkéntes segítő vette ki 
részét az egész napos munkából. Köszönjük! 
   Az október 2-án tartott népszavazáson a szavazásra jogosult 1010 
bakonybéli polgár 52,4 százaléka vett részt. Az érvényes szavazatok 
közül 6 IGEN és 504 NEM volt. 
   Beérkezett az önkormányzat számlájára az általunk benyújtott, 
Palotás Dóra könyvtáros által kidolgozott könyvtári pályázati 
támogatás. 1 millió forintra nyújtottunk be kérvényt, ezt meg is kaptuk 
100 ezer forint önrésszel. A pályázat előfinanszírozott, tehát 
megkezdődhetnek a beszerzések. 
   Október második felében elkezdtük a Száraz-Gerence 
szélesítésének utolsó fázisát, a Cseralja utca elején levő híd 
kiszélesítését. Sajnos az eső megakasztotta a munkálatokat, de 
amint lehet, folytatjuk, és november elején befejezzük ezt a projektet. 
   A Pápai utca végére tervezett Tulipánfa (Magnólia)-liget ötletét 
örömmel fogadta a lakosság, 14 családtól 60500 forint hozzájárulás 
érkezett, amit az önkormányzat szükség szerint kiegészít. Az akciót a 
Guzmics Egyesület szervezi, a talajjavítás után megkezdődhet a 
facsemeték ültetése. 
   A képviselő-testület döntött arról, egyeztet Pénzesgyőr 
Önkormányzatával a bakonybéli iskola és az óvoda épületében levő 
pénzesgyőri tulajdoni hányad kiváltásáról. Ez a tulajdoni hányad 
töredék, viszont a pályázatok benyújtásánál nagyon megbonyolítja az 
adminisztrációt.  
   Az iskolai alapítvány ebben az évben is tervezi 2017-re érvényes 
falinaptár kiadását. A testület megszavazta, hogy hozzájárul a 
nyomdaköltségek egy részéhez. A lakosság bízhat benne, hogy idén 
is lesz Bakonybél naptár az archív fotókból. 
   A szociális tűzifa pályázatra az önkormányzat a lehetséges 
maximumra, 120 m
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saját erőből kiegészít. Beadtuk a jelentkezést a Bursa Hungarica 
felsőoktatási támogatásra, amelyre a bakonybéli diákok november 8-
ig adhatják be jelentkezésüket. 
   Nagy elismerést vívott ki a Bakonybéli Tamburello Egyesület: 
Magyarországot az olaszországi Ifjúsági Európa Bajnokságon két 
bakonybéli csapat képviseli! Gratulálunk az elismeréshez. A testület 
hozzájárult a kiutazó 9 fiatal nevezéséhez. A költségek nagyobb 
részét az egyesület és a családok fedezik. 
   Nem tudjuk, milyen tél elé nézünk, azzal viszont számolnunk kell, 
hogy a jelenlegi kistraktor és hozzá vásárolt hótoló szerkezet nagyobb 
mennyiségű hó eltakarításához nem elegendő erejű. Az új tűzoltóautó 
hátsókerék meghajtású, ezért nem alkalmas ilyen terhelésre. 
Egyelőre – pályázati kiírás hiányában – keressük a forrást egy 
nagyobb traktor megvásárlásához, amellyel megoldhatjuk a 
hómentesítést, és megelőzhetjük, hogy a falu kiszolgáltatottá váljon. 
   Már biztosan mondhatjuk, hogy megújul, praktikusabbá és 
könnyebben kezelhetővé válik a bakonybel.hu honlapunk. Az 
utirany.hu-val kötött megállapodás értelmében a weblap 
informatikusai átszerkesztik és napra késszé teszik az önkormányzati 
honlapot. A próbalap elkészült és lehetőségünk volt október 18-án a 
szerkesztőséggel és a lakosság képviselőivel megvitatnunk az 
oldalak szerkezetét és megjelenését. Úgy gondoljuk, jó úton haladunk 
ahhoz, hogy valóban egy minőségi  oldalunk legyen az interneten. 
Tartalommal és friss információkkal nekünk kell megtöltenünk. 
   Október 21-én köszöntöttük a falu nyugdíjasait. Úgy gondolom, ez a 
falu ténylegesen sokkal szegényebb lenne nélkülük. Ha a 
virágosításra, a rendezvényeken való közreműködésükre, az önként 
vállalt feladatok sokaságára gondolunk, mindig élenjárók a 
nyugdíjasok. Köszönettel tartozunk nekik, akik a pihenés éveit aktív 
életként élik meg, gondolkodnak, előrelátnak és cselekednek 
Bakonybélért.                                                Márkus Zoltán polgármester 

http://www.citatum.hu/szerzo/Eotvos_Karoly
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Iskolánk idén is közös programmal ünnepelte meg névadójának, Szent 
Gellértnek a napját szeptember végén. 
A gyerekek nagy örömére a tanítók különböző módon készültek bemutatni a 
névadó életét, kiemelve Bakonybélhez való kötődését.  
A rövid „történelem órán” megtudhatták, hogy Szent Gellért tanította Szent 
István király fiát, Imrét, valamint azt, hogy hét évig tartózkodott 
Bakonybélben, ahol elmélkedéssel töltötte remete életét. Ittlétéhez fűződik 
az a legenda, mely szerint a csendes magányában osztozó erdei állatokat 
magához szelídítette. Ezt a legendát jeleníti meg az a tóparti szobor, amin 
Szent Gellért egy szarvasborjúval látható. 
Az érdekes előadás után a diákok felkeresték a bencés apátságot, ahol 
megnézték a Szent Gellértet és Szent István családját ábrázoló festményt. 
Következő úti cél természetesen a remeteségének helyét őrző Szent-kút 

(Borostyán-kút) kápolna környéke volt. A tisztelet jeleként az egész iskola elénekelte Szent Gellért püspökünkről szóló dalt. A 
gyerekek csilingelő hangját csodálatosan vitte a meleg őszi szél, az ott tartózkodó bakonybéli óvodások, valamint turisták is 
boldogan hallgatták. Élvezve a Bakony friss levegőjét és a színekben pompázó erdőt mindenki vidáman fogott neki annak az 
izgalmas kincskeresésnek, ahol Szent István korabeli dénárok után lehetett kutatni.  
Az erdei kirándulás után, az ünnepi program befejezéseként a kisdiákok püspöksüveget készítettek papírból, majd fáradtan ugyan, 
de élményekkel tele indultak haza.                 Dobos Mónika tanító 

 
 

Október elseje a Zene világnapja. 1975 óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az 
UNESCO zenei tanácsának a felhívására ünneplik világszerte. Ebben a tanévben Nagy 
Tiborné Ági néni szervezésében csatlakoztunk a megünnepléséhez, aki Smetana cseh 
zeneszerző Moldva című darabjával hívogatta kis diákjainkat az alkalomra berendezett 
tanterembe. Kodály Zoltán zeneszerző és népzenekutató szavaival köszöntött bennünket: 
“A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, 
ha már nagyon hiányzik.”  
Két negyedikes tanuló, Bogdán Tamara és Berkes Balázs a zenéről és az ünnepről 
tolmácsolt felénk néhány gondolatot. Az osztályok egy-egy népdal éneklésével járultak 
hozzá a programhoz. Dobos Mónika tanító néni fuvolajátéka elvarázsolta a gyerekeket, 
Weiner Leó: Rókatánc c. művét hallgathattuk előadásában. Ági néni - akinek szívügye, 
hogy minden gyermek kincsestára bővüljön népdalokkal és énekeljen - végezetül a 
Tavaszi szél… kezdetű népdal tanításával gazdagította diákjainkat. 
                  Troják Zsuzsanna tanító néni 

 

Dobos Mónika tanító az Idősek Napján is fuvolázott.  

 
 

A Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány gondozásában Bakonybél Önkormányzat és 
magánszemélyek támogatásával idén is megjelenik a Bakonybél anno... 2017-es falinaptár.  
 

Az alapítvány jótékonysági vásárt tart az adventi időszakban. A vásár kínálatából néhány: 
falinaptár, asztaldíszek, lakásdíszek, egyedi kulcstartók, karácsonyi dekorációk, betlehemek. 
Gondoljon a Karácsonyra, szeretteire és támogassa a Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány 
céljait!     Köszönjük jószándékú segítségét és adományát! 

 

Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány 
Számlaszáma: 73900054-10006519; Adószáma: 18931233-1-19 

 

 

2016. október 17-én az iskolások fogászati szűrővizsgálaton vettek részt Zircen. A 

gyerekek szállítása a .bakonybéli és pénzesgyőri önkormányzati autókkal történt. 
Köszönjük a Polgármesterek és az Önkormányzatok segítségét! 
                                                                                      Szülők és az Iskolavezetés 

 

az őszi szünetben és az azt követő időszakban 

Október 31-én délután 3 órára madáretető-készítésre várjuk a nagyóvodásokat és az iskolásokat a könyvtárba. Nem 
csak barkácsolni fogunk, hanem arról is beszélgetünk majd, hogy mivel, hogyan etessük a madarakat és, hogy 
hova tegyük a madáretetőt.  

Novemberben lesz az idei év utolsó Kinedok vetítése Bakonybélben. Ezúttal az Arany robot című filmet vetítjük. A 
film utáni beszélgetésre Csombor Vivien boxolót hívtuk vendégül. Az időpontról a kihelyezett plakátok adnak majd tájékoztatást. 
November 26-án, már hagyományosan együtt készíthetjük el az adventi koszorúnkat a faluházban, amelyhez az első húsz 
jelentkezőnek a könyvtár biztosít koszorúalapot, gyertyát és fenyőágakat.  
A barkácsfoglalkozásokon való részvételhez regisztrálni a könyvtárban, vagy a könyvtár e-mail címére küldött üzenetben lehet. A 
részvételnek nem feltétele a regisztráció, de csak az első húsz jelentkezőnek tudunk alapanyagot biztosítani, így a regisztrá ltak 
előnyt élveznek. A könyvtári programokon való részvétel továbbra is ingyenes! 
Elérhetőségeink: konyvtarbbel@gmail.com, 30/487-7768. A programokra mindenkit szeretetettel vár: 

Palotás Dóra könyvtáros 
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Bakonybél bel- és külterületein is megnövekedett rókapopulációval 
találkozhatunk, ezt jelzik az egyéni megfigyeléseink és a lakossági 
bejelentések is. A vadászatra jogosultak is tudnak a rókaesetekről, 
tesznek is ellene, mivel kilövésüket csak ők végezhetik a 
vadászterületen! 
 

A hónap elején a Faluházunk udvarán a kora reggeli órákban egy 
gyanúsan szelíd és furcsán viselkedő rókához riasztottak, melyet a 
rendőrséggel egyeztetve és engedélyeztetve, a hivatásos vadászunk 
segítségével kilövettünk és a tetemet a tiszti állatorvossal kivizsgálásra 
küldtünk, melynek még várjuk az eredményét.  
 

Többen kerestek meg személyesen vagy telefonon az utcán és a 
kertekben kóborló őzek miatt is. Falunk egyedien ritka, szép és nyugodt 
területen fekszik a Bakony szívében, így ezek a jelenségek már-már 
megszokottnak mondhatóak, aki teheti, próbáljon együtt élni ezekkel a 
nem mindennapi látnivalókkal. Tudom, hogy a kertekben tett károkozás 
bosszantó, de próbáljunk meg humánus módszerekkel védekezni.  
Húzzunk fel megfelelő kerítést, helyezzünk ki madárijesztőt, amelynek 
arcot formálunk, húzzunk ki zsinórt, amelyre rongyokat vagy 
konzervdobozokat rögzítsünk.  
Köztudott, hogy belterületen nem lehet fegyvert használni, így a faluban 
a vadak kilövésére nincs mód, a kilövést pedig csak a vadászatra 
jogosult végezheti a vadászterületen! 

Károlyi Zoltán mezőőr 

 
 

2016. október 22-23-án a bakonybéli tamburellos fiatalok 
Olaszországban vettek részt junior (14-18 év közötti) játékosok 
részére meghirdetett Indor (teremben játszott) Európa 
Bajnokságon. Hat ország csapatai neveztek a bajnokságra. 2012 
óta (akkor a bajnoki címet Bakonybél nyerte el) nem rendeztek 
a gyermekek részére nemzetközi versenyt, ezért örültünk, hogy 
ismét lehetőség nyílt erre a megmérettetésre. Bakonybélből 3 
lány és 4 fiú vett részt a nemzetközi tornán. Nagy büszkeségünk, 

hogy a magyar tamburello sportot Bakonybél képviselhette, és 
ezzel a versennyel is hozzájárulhattunk a magyar utánpótlás 
kiépítéséhez. A hétvége folyamán mindkét csapatunk becsülettel 
állta az olasz és francia labdazáport. Kemény meccsek árán a 
dobogó 3. helyéjért játszhattak a katalán csapatokkal és csak kis 
szerencsén múlt, hogy lemaradtak róla. Edzőként és szülőként 
is elmondhatom, hogy nagyon büszkék lehetünk 
gyermekeinkre. A jövőben is mindent meg kell tennünk a 
fejlődésükért, hiszen van helyük az európai tamburello 
sportban. 
Itt kell megjegyezni, hogy a versenyen való részvétel nem 
történhetett volna meg a szülők, a bakonybéli Egyesület, a 
Magyar Tamburello Szövetség, több magánszemély és a helyi 
Önkormányzat segítsége nélkül. Mindenkinek szeretnénk 
megköszönni a segítséget, a támogatást és a sok bíztatást, 
amivel csapatainkat segítették eredményeik elérésében. 

Mészáros Antal 
 

 
 

Előző Hírmondónkban beszámoltunk arról, hogy a Borostyán-
szikla tetején - a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa, Nagy 
Szabolcs irányításával - régészeti ásatás kezdődött az Árpád-
kori bencés emlékek feltárására. Szeptember 30-án szépszámú 
érdeklődő érkezett a faluból a régészek invitálására. Dr. 
Belényesy Károly, az ásatás vezetője elmondta, hogy egy 1230-
ból származó pápai oklevél szerint Szent Gellért sziklái fölött 
egy Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolna állt, és ez hiteles 
adatnak tekinthető. Az ezeréves jubileumra készülő Szent 
Mauríciusz Monostor kezdeményezésére a terület geofizikai 
kutatása megtörtént, amelyből arra lehetett következtetni, hogy 
a sziklán egy épület alapfalainak nyomai húzódnak. A feltárás 
ennek az épületnek a létét,  
korát, eredetét hivatott 
tisztázni. Mivel a 
Borostyán-kő tetején még 

a 19. században romfalak álltak, amit elbontottak, és aminek köveivel a felszínt feltöltötték, 
sokszorosan bolygatott a terület. Először ezeket a törmelékeket kellett elbontani ahhoz, hogy az 
Árpád-kori rétegekig eljussanak. A feltáruló falomladékok egyértelműen bizonyítják, hogy itt 
valóban állt egy 13-14. századi építmény. A földből előkerültek vasszegek, amelyek az egykori 
tetőszerkezet ácsolatához tartoztak, vakolattöredékek festék (freskó) nyomokkal, de őskori 
leletek is, például a pattintott eszközök készítése során keletkezett „hulladékok”, - leváló 
fölösleges részek -, a későbbi korokból cseréptöredékek. Ezeket a tárgyakat közelről is 
megnézhettük. Sejthető, hogy a falak alatt egy szintén feltöltött nagyobb sziklaüreg húzódik, ezt 
a további ásatások talán tisztázni tudják.  
A feltárást a Laczkó Dezső Múzeum munkatársai márciusban folytatni szeretnék. Télire a 
feltárt területet letakarták és visszatemették. Hosszabb távon kiállítás és helyszíni bemutató 
szerepel a monostor és az önkormányzat terveiben, hiszen ez a kutatás fontos adalékokkal 
szolgál a bakonybéli bencés szerzetesség és a település területének történetéhez. 
(Az ásatást a Heritage Consulting Kft, Bakonyerdő Zrt., a bakonybéli Önkormányzat, a Szent Mauríciusz Monostor, valamint 
önkéntes munkájukkal az ELTE régész hallgatói szponzorálták.) 

Felföldi Andrea 
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LELKI TÁPLÁLÉK  
 

Az édesanyák elsőáldozó gyermekeiket megáldó imája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRÓNIKA 
 

Szeptember 26. – október 14. - Régészeti ásatás a Borostyán-kő tetején 
Az 1230-ban kelt pápai oklevél és egy 19. századi helytörténeti munka említést tesz a Borostyán-kútnál egy 

Árpád-kori eredetű kápolnáról is. A Borostyán-kő tetején dr. Belényesy Károly régész szakemberek 
közreműködésével 2015. július végén georadarral kutatást végzett, a mérés adatai egykori épített környezetre, falakra 
és egy nagyobb központi üregre utaltak. A 2016. szeptember 26-án kezdett ásatás során bizonyosságot nyert, hogy a 
Borostyán-kút feletti kisebb plató térsége egykor beépített volt. Értékes leletre bukkantak (középkori használati 
tárgyak, pénzdarabok, cserépdarabok, kövek, amelyek alapján egy XII. századi épület valószínűsíthető) valamint egy 
nagy üregre, amelynek feltárását tavasszal tervezik folytatni. 

Ásatásvezetés: Nagy Szabolcs régész, Laczkó Dezső Múzeum; szakmai vezető: dr. Belényesy Károly, 
Heritage Consulting Kft. Az ásatást szponzorálta: a Bakonyerdő Zrt., a Bakonybéli Önkormányzat, a Szent Mauríciusz 
Monostor és az ELTE régész hallgatói önkéntes munkájukkal segítették  az ásatást.  

 

Októberben elkezdődött a Hittan Játszóház program 
Az új tanévben, ismét elindítottuk a hittan játszóházat az iskoláskorú gyermekeknek. Szülői kérésre minden 

második vasárnap három különböző korcsoportban várjuk a gyerekeket. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az idei 
tanévben – elsősorban a legkisebb korosztálynál – jelentősen megnőtt a résztvevők létszáma! A szentmisékhez 
kapcsolódó, vasárnapi új időpont lehetővé teszi, hogy az egyházközségünkhöz tartozó, de nem a helyi iskolába járó 
gyermekek is részt vehessenek a foglalkozásokon.  Bízunk benne, hogy a hitre nevelésen túl közösségformáló 
szerepe is lesz ennek a változásnak! 

 

Október 2-án elsőáldozás volt 
Bakonybélben 
A 9.30-as szentmisén Berkes 

Balázs, Bertalan Szilárd, Jenei 

Zsófia, Kolláth Zsanett, Mészáros 

László, Nyári Máté, Resze 

Vanessza és Szigeti Levente IV. 

osztályos diákok járultak 

elsőáldozáshoz. Posta Zsoltné 

Jolán és Vörösházi Veronika 

hitoktatók készítették fel a 

gyermekeket. A szentmise elején 

a fent olvasható imádsággal 

kértek áldást az édesanyák 

gyermekeikre.  

A bensőséges ünnepről Kolláth-

Németh Alíz készített videót, 

amely a Kerekerdő honlapján 

tekinthető meg. 

ÖRÖK ATYAISTEN! 
TE ADTAD NEKEM GYERMEKEMET, HOGY A TE SZENT AKARATOD SZERINT FELNEVELJEM, ÉS A 

TE SZENT NEVEDBEN MEGÁLDJAM ŐT. 
EBBEN A SZENT ÓRÁBAN SZÜLŐI ÁLDÁSOMAT ADOM GYERMEKEMRE: 

ÁLDJON MEG KEDVES GYERMEKEM 

A MINDENHATÓ ISTEN 

AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK, 
SZÁLLJON RÁD AZ Ő ÁLDÁSA MOST ÉS EGÉSZ ÉLETEDEN KERESZTÜL. ÁMEN. 
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Október 9. János testvér örökfogadalma 
Monostoralapító szentünk, Günter ünnepén János testvér 
örökfogadalommal kötelezte el magát Isten szolgálatára 
a bakonybéli monostorban ökumenikus vesperás 
keretében. Közösségünk számára kitüntetett ünnep volt ez 
ökumenikus elköteleződésünk szempontjából – János 
testvér reformátusként Magyarországon először lett 
szerzetes, és ily módon jele a Krisztus által kívánt 
egységnek –, és monostorunk jövője szempontjából is – az 
újraalapítás óta ő a második, aki a belépők közül 
ünnepélyes fogadalmat tett.  
 

A monostor közösségével együtt ünnepeltek a Pápai 
Református Gyülekezet tagjai és más protestáns testvérek. 
Az ökumenikus szertartásra érkeztek Pannonhalmáról, 
Budapestről, Tihanyból és szerte az országból, sőt a 
határon túlról is oblátusok, szerzetesek, papok és lelkészek. 
Ábel atya megköszönte Steinbach Józsefnek, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspökének és Asztrik Főapát 
Úrnak, hogy a kezdetektől bátran támogatták a bakonybéli 
monostort ezen a szokatlan úton. Zalatnay István 
lelkésznek, hogy a református egyház részéről János 
testvért kísérte, a pápai gyülekezetnek pedig, hogy tagjai 

közé fogadta őt, és így erősítette felekezeti identitásában. Steinbach püspök úr a 84. zsoltárról szóló igehirdetésében arról beszélt, hogy Isten 
közelsége fészek és erőforrás, és ennél nincs jobb. 
 

Október 14-15-én Pannonhalmán és Bakonybélben a két monostor szervezésében „Keresztség és megszentelődés a 

Krisztus-követésben” címmel ökumenikus konferenciát rendeztek. 15-én, szombaton délelőtt 4 előadást hallgathattunk a Faluházban, közöttük 
Fadi Imad libanoni, maronita szerzetes beszámolóját a korai szír szerzetesekről, amelyet János testvér fordított franciából magyarra és Steinbach 
József püspök lelkes tanúságtételét, aki a megszentelődés az igehirdetés kapcsolatáról szólt. Délután a Faluházban és a Monostorban hat 
különböző műhelyen oszthatták meg a résztvevők hittapasztalatainkat. A bakonybéli egyházközségből hatan vettek részt a programon. 
 A szervezők köszönetet mondtak a konferencia fogadásáért Polgármester Úrnak, Kuti Zoltánnak és a Faluház, valamint Bauer Anita és a 
Konyha munkatársainak. Ők gondoskodtak a résztvevők jó ellátásról, a technikai feltételekről, a konferencia szintvonalas és baráti légkörű 
lebonyolításáról. 

TERVEZETT PROGRAMOK 
 

November 1-jén   Mindenszentek ünnepe 
15.00-kor a temetőben megemlékezés halottainkról, majd új sírok megáldása 
17.00-kor ünnepi szentmise a templomban 

November 2.   Halottak napja, 17.00 szentmise az elhunytakért  
November 6. 10.45-11.45  Hittan – Játszóház a gyerekeknek 
November 10.  kb. 16.30 Szent Márton előesti ünnep, lampionos felvonulás 
November 11.  Szent Márton ünnepe, ünnepi szentmise 17.00-kor 
November 13.  Weöres Sándor: A kút című darabjának bemutatása Pannonhalmán 

Rendezte: Jordán Tamás.  Kezdés 15.30-kor 
November 19.  Szent Erzsébet, a Területi Apátság Karitász ünnepe Győrszentivánon  
November 20.  15.00-16.45  Játszóház, gyerekmise 
November 26.  17.00 Első adventi gyertya meggyújtása vesperás keretében 
November 27.  Advent első vasárnapja – Csendmeditációs nap a monostorban (9.30-17.30) 
 

A november 13-i pannonhalmi programot a szombathelyi színház előadásában láthatjuk. A darab témája Szent Márton élete. Jelentkezni 
lehet még rá október 29-én estig Ábel atyánál. Kellő számú jelentkezés esetén az odautazást megszervezzük, ebben az esetben indulás 
14.30-kor a monostor elől. Az előadás megtekintése ingyenes 
 

AZ AJÁNDÉKBOLT NYITVA TARTÁSA AZ ÜNNEPEK ALATT: 

OKTÓBER 29-ÉN, SZOMBATON, ÉS 31-ÉN, HÉTFŐN: 10-12; 13-17 ÓRA, 

OKTÓBER 30-ÁN, VASÁRNAP: 10.45-12 ÓRA KÖZÖTT, NOVEMBER 1-JÉN ZÁRVA. 
 

A BAKONYBÉLI EGYHÁZKÖZSÉG KARITASZ csoportja 2016.10.13-án tartotta immár hagyományos őszi jótékonysági 
vásárát a Faluházban. Nem csak jó minőségű használt ruhát, cipőt, de könyveket is kínáltunk eladásra. A vásár 
teljes bevételét, 62.000 Ft-ot, jótékony célra fordítjuk.  
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ruhaadománnyal vagy pénzadománnyal segítettek a csoportnak. Külön 
szeretnénk kiemelni azokat, akik munkájukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönjük Nyúlné Terinek, 
Supán Istvánné Klárinak, Petrovicsné Ilonkának, Kuti Adriennek, Fülöp Teréznek és Pusztafiné Évának, hogy a 

ruhák hajtogatásánál segédkeztek, valamint Károlyi Zoltánnak, Nagy Tamásnak, Hujber Lászlónak és Supán Istvánnak, hogy a 
ruhás zsákok szállításánál helytálltak! Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy folyamatosan segíti a csoport munkáját azzal, hogy 
raktárhelyet és autót biztosít a ruhák tárolásához és szállításához, valamint rendszeresen rendelkezésünkre bocsátja a Faluházat! 
Ahogy korábban is, a megmaradt ruhákat most is a Pápa környéki falvakat ellátó Családsegítő Szolgálatnak szeretnénk eljuttatni. 
Ebben kérjük azok segítségét, akik Pápára járnak: egy-egy zsák elszállítása is nagy segítség lenne a Pápa környékén élő rászoruló 
családoknak, gyermekeknek, különösen most, a hideg idő beálltával! Kérjük, hogy aki ebben tud segíteni, vegye fel a kapcsolatot a 
csoportunk valamelyik tagjával!                 

              Palotás Dóra (30-487-7768) és Baky Anna (30-900-1992) 
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Október 1-jén részt vettünk a Guzmics Izidor Egyesület szervezésében rendezett Pityóka – Partyn, ki a munkájával, ki 
pedig a program élvezőjeként.  
Október közepén meglátogatta összejövetelünket az általános iskola tanárnője, Nagy Tiborné Nyári Ágnes, aki 
ismertette az iskolai év terveit, amelyhez örömmel fogadja nyugdíjasaink közreműködését. 
 

Másik vendégünk: Dr. Kozma Zoltán háziorvosunk volt. Beszélgetését a táplálkozással kezdte, hogy mennyire fontos 
már az anyaméhben fejlődő kismagzat számára és további életünkre is hat. Hogyan befolyásolja a táplálkozás a 
közérzetünket, egészségünket, a betegségre való hajlamot. Az anyatej kapcsán került szóba az ekcéma, tejfehérje- 
tejcukor problémák köre. A táplálkozásunkba nincsen elég tudatosság. Itt megemlítette a táplálkozás piramis 
felépítését. 
Táplálkozással befolyásolhatóak a betegségek, ilyenek a magas vérnyomás, cukorbetegség 2. típusa, a vesebetegségek, 
a koleszterinszint. A helyes táplálkozással és a mozgással évek nyerhetőek a gyógyszeres terápia kezdetéig. Fontos 
kiemelni a cukrok mellőzését még a fruktóz, nyírfacukor és gyümölcscukor bevitelt is. A vesebetegeknek a só és a 
fehérje fogyasztására kell figyelni. 
Szó volt a világban lévő ellentétekről: ahol a világ egyik részén az emberek alultápláltak, míg a világ másik részében sok 
ennivalót a szemétbe dobnak. 
Nagy érdeklődéssel hallgattuk a doktor urat beszélni a következő felsorolásban lévő témákról: a szénhidrátokról, 
fehérjékről, anyatejről, vízről, iskoláskorú gyermekek elhízásáról, lisztérzékenységről, a gluténmentes étkezésről, paleo 
diétáról, a vega és vegetárius étkezésről, örökletes betegséget időbeni felismeréséről, szervezet sav-bázis egyensúlyáról, 
a böjtről. Szó volt még a 60 éven felüli nők szűrővizsgálatainak szükségességéről. A délután fő vezérmondata: „jobb egy 
betegséget megelőzni, mint kezelni.” Szerteágazó, érdekes előadást-beszélgetést köszönhetünk a Doktor Úrnak. 
 

Október 21-én volt az önkormányzat szervezésében az Idősek napi rendezvény, melyen a 65. évüket betöltött 
klubtagjaink is részt vettek. Szeretném megköszönni polgármesterünknek, Márkus Zoltánnak és az önkormányzatnak 
a meghívást és a kapott ajándékokat, nagyon jól esett részükről ez a kedves gesztus. 
 

November havi programjaink: A bűnmegelőzésről, otthonaink védelméről tervezünk egy beszélgetést a 
rendőrséggel, ennek időpontját még nem tudjuk. Ugyanerre az alkalomra hívtuk Váliczkó Tamásné Gazdig Zsuzsannát, 
aki a helyes lábápolásról tart előadást. Utána megbeszéljük a pannonhalmi kirándulás részleteit, amelynek 
időpontja: 2016. november 17, csütörtök. November végén, Katalin- András nap környékén tervezzük az óvodás-
nyugdíjas találkozót.  

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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szervezett a Guzmics Izidor Egyesület nagyszabású rendezvényt a krumpli és az ősz tiszteletére 
a bakonybéli Faluház előtt. A pityóka-party a burgonya erdélyi elnevezésére utal és nem a belőle 
készíthető alkoholos ital hatására. Termesztése Magyarországon a 18. század második felében 
kezdett elterjedni Mária Terézia majd II. József ösztönzésére. Ma egy magyar ember átlag 50 
kiló krumplit fogyaszt évente (ezzel nem vagyunk 
világelsők), bár nem tudom, ebbe beleszámítják-
e a gyerekek ebéd helyetti chips fogyasztását is. 
Mivel a burgonya a mérsékelt éghajlatot és a 
nedvességet kedveli, a Bakony régóta a krumpli 
hazája, alapvető népeledelünk. Rengeteg féle étel 
készíthető belőle, vitaminban gazdag és tápláló, 
mivel sokáig eláll, a téli étkek első helyén áll.  
A sokoldalú pityóka sokféle felhasználásából 
készített ízelítőt a szeptember végi programon az 
egyesület tagsága, a nyugdíjas klub lelkes 
csapata, az óvoda dolgozóközössége és az 
önkormányzat néhány önkéntese, valamint a 
Bakony Hotel konyhája. A hozzávaló pörköltet 
Szőke András már hajnalban elkezdte főzni. Érkeztek a furi-krumplik és az óriás-krumplik a 
helyi termésekből a kiállításra, a krumpli-totóból pedig kiderült, milyen keveset tudunk erről a 

mindennapi növényünkről. Például azt sem, milyen remek játékszer. A kirakodóvásár és mesterség bemutatók forgatagában, a 
terjengő illatok felhőjében élvezhettük Tóth Tünde közvetlen stílusú, szórakoztató énekes műsorát, amit a Pápai Fúvósok 
megszokott, mindig szellemes koncertje követett. Közben egész nap kis köröket rótt a faluban a gyerekekkel ingyen a DorBi.  
A jókedv még tovább tartott volna, ha az est nem jött volna olyan hamar. Megint egy jó rendezvénnyel lett gazdagabb Bakonybél és e 
kis település turisztikai kínálata. 

Felföldi Andrea 

 
 

10. alkalommal került megrendezésre október 8-án a Tökös Délután a Guzmics 
Izidor Egyesület szervezésében. A feladatok, programok ismétlődnek, de ezek ennél 
a programnál már beváltak. 
Tökfaragással, célbadobással , lövészettel, tökkapatulttal kezdtünk. Párhuzamosan 
tippelni lehetett a tökkirály súlyára is, amely idén 40,1 kg volt.A gumicsizmadobást is 
sokan kipróbálták, gyerekek, nők, férfiak egyaránt. A fő attrakció a tökgurítás volt, 
amikor közel 50 versenyző és tök indult a versenyen, és idén bakonybéli induló nyert, 
igaz, nem egy próbálkozásból. Sült tök kóstolásával zártuk a vidám, jól sikerült 
rendezvényt, melynek sikeréhez a jó idő is hozzájárult. 
Köszönjük a segítséget a szervezőknek, és a hozzájárulóknak, így Palaczkiné 
Erzsikének, Puchinger Ferencnek, az egyesületi tagoknak, a szállásadóknak, az 
önkormányzati konyhának. Jöjjenek el legközelebb is minél többen erre a vidám rendezvényre! 

Bakonyvári Andor 

 
 

Nem remélt visszhangra talált a bakonybéliek körében a magnólia-liget telepítésének ötlete. A 
lapzártáig 17 család 66 ezer forinttal járult hozzá a megvalósításához. Ezt az összeget a Guzmics 
Egyesület, a Szent Gellért Óvoda kollektívája és az önkormányzat, valamint további támogatók 
megduplázzák, hogy a ligetalapításhoz elegendő fát tudjunk vásárolni. Kertészektől kértünk 
tanácsot, hogy milyen télálló és változatos virágkoronájú fajtákkal kezdjük a telepítést. A tervek 
szerint fákat és bokrokat egyaránt ültetünk a változó talajszintre. Az árajánlatok megérkezése 
után rendeljük a csemetéket, amelyek leszállítása november második hetére várható. Ezután a 
támogatóinkkal közösen tervezzük az ültetést egy vidám munkahétvégével összekötve. 
Plakátokon adunk majd hírt a pontos időpontról. Várjuk azokat is, akik anyagiak helyett 
munkájukkal szeretnének hozzájárulni a falu leendő látványos és egyedi pihenőparkjához. 
 

  
 

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. október 30. vasárnap 10.00 
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy 
Táv 11 km, menetidő 4 óra 
 

2016. október 31. hétfő  
Bakony Hotel – Táboros-hegy – Odvas-kő pihenő –Szarvad-árok 
Táv 13 km, menetidő 4,5 óra  
2016.november 12. szombat 10.00 
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérés a bakonyújvári 
romokhoz) - Likas-kő. Táv: 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra 
Ezeken kívül: 
2016. november 20. Kőről kőre a Bakonyban teljesítménytúra 50,20 és15 
km-en, indulni 6 órától lehet a Pikolóból. 
2016. november 27. Vezetett túra a Dornyay Emlékút Vinye - Csesznek - 
Porva-csesznek szakaszán, találkozó 9.15-kor Vinyén. 

http://www.bakonyibakancsos.hu/


  

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2016. november 25. 
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novemberi alkalmai: Bibliai tanítások, zenés dicséretek, 
betegekért való imádság. A részvétel ingyenes. Mindenkit 
szeretettel várunk.  
Időpontok:  
November 12.15 óra; november 26.15 óra 
 www.krisztusszeretete-egyhaz.com  
 

„  munkacímmel filmsorozatot készít az MTVA megbízásából a DominoFilm Alapítvány 

az Országos Kéktúra útvonalán. 12 epizódban igyekeznek kedvet ébreszteni a hazai természetjáráshoz, elsősorban a Hollóháza 
és Írott-kő közötti hegyvidéki tájakhoz. A Bakonyt ismertető tizedik rész felvételeit október 28. és november 5. között forgatják, 
amelynek egyik állomása Bakonybél lesz.  

 A közlekedés biztonságát veszélyeztető fák kivágásáról tájékoztatta az önkormányzatot a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A Gerence-patak Bakonybél és Bakonykoppány közötti szakaszán november 2-15 
között távolítják el a kiszáradt vagy útburkolat fölé nyúló fákat. Sebességkorlátozásra, előzési tilalomra, 
alkalmanként a forgalom ideiglenes korlátozására kell számítani. Vezessenek figyelmesen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

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

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

 

BAKONYBÉLI TÁJHÁZ 
Fő utca 15.       Nyitva: október 31. - november 6. között: minden nap 

9-16 óra  
Elérhetőség: 30-468-8938; bakonybelitajhaz@gmail.com 

 

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 

 

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

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 
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. 

 

 
a Krisztus Szeretete Egyház bakonybéli gyülekezete  

Ebből az alkalomból október 29-én 15 órai kezdettel élő 

zenés ünnepi Istentiszteletet tartunk a Közösségi 
Házban. 
Vendégszolgáló: Varga István evangelista.  
www. varga-istvan.com 
 

Minden érdeklődőt, gyógyulni vágyót szeretettel várunk. 
Csidei Gyuláné  pásztor 

 

Szeretném megköszönni  
a magam és minden hozzám csatlakozó 
szülő nevében Bakonybél Község 
Önkormányzatának, hogy az elmúlt két 
évben rendkívüli lehetőségként 
biztosította az iskolakezdési támogatást, 
amellyel valóban sokat segített 
családoknak. 

Pusztafiné Kovács Éva 

  
A veszprémi hulladékgazdálkodási kft. a szelektív hulladékgyűjtésnél az eddigi 
műanyag zsákok helyett 120 és 240 literes műanyag gyűjtőedényeket biztosít 
a bakonybéli háztartásoknak, térítésmentesen. Az edényeket  

2016. november 3-án, 15-18 óra között lehet átvenni a Faluház előtt. 
Fontos, hogy az átvevő hozza magával a személyi igazolványát és 
lakcímkártyáját, valamint a hulladékszállítás számlájának befizetését igazoló, 
6 hónapnál nem régebbi csekkét vagy számlakivonatát. 

http://www.krisztusszeretete-egyhaz.com/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
http://www.istvan.varga.com/

