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OKTÓBER 21-ÉN, PÉNTEKEN 15.30 ÓRAKOR  
rendezi meg a Bakonybéli Önkormányzat a Faluházban 

az 

 
ünnepséget.  

A rendezvényre minden 65. év feletti lakosunk személyes 
meghívót kap. 

Tisztelettel és szeretettel várjuk településünk szépkorú 
polgárait! 

 

 

 
 

Két nagy, önerős beruházás fejeződött be 
szeptemberben Bakonybélben. A Száraz-Gerence teljes 
belterületi szakaszán elkészült a mederszélesítés és a 
tereprendezés. Egy híd kibővítése maradt hátra a 
Cseralja utca elején, még októberben erre is sor kerül. 
Bízunk benne, hogy az újonnan kialakított árok 
hosszútávon is biztonságosan le tudja vezetni a hirtelen 
lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot és megóvja a 
lakóingatlanokat az áradástól. 
   A József Attila utcában elkészült a felújított 
aszfaltburkolat. Kijavítottuk a Pápai utca járdáján a 
balesetveszélyes gödröket, így már télen is 
biztonságosan járható. A belterületi utakon is 
elvégeztettük a legszükségesebb kátyúzási, 
aszfaltjavítási munkákat. A képviselő-testület a 
következő évekre is tervez az utak javítására fordítható 
forrást. 
 

   Szeptember közepén temető ellenőrzést tartott a 
kormányhivatal a bakonybéli és a somhegyi temetőkben 
és mindent rendben találtak. 
Népegészségügyi ellenőrzést is tartottak 
szeptemberben, a dohányzást tiltó táblák kihelyezését 
és a tilalom betartását vizsgálták, elsősorban a 
bakonybéli és somhegyi buszmegállókban. Itt hívjuk fel 
a lakosság figyelmét arra, hogy a buszmegállókban 
valóban ne dohányozzanak, ha be nem jelentett 
ellenőrzés tartanak, bírságolható. 
 

   Kifizetésre kerültek az óvoda- és iskolakezdési 
támogatások. Reméljük, ezzel a soron kívüli, egyszeri 
juttatással valóban segíteni tudtunk a családok 
kiadásain.  
   A szociális tűzifa támogatás lehetséges keretéről a 
pályázat kiírása értelmében október 30-ig dönt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium. Kérjük a lakosság 
türelmét. 
Döntött a képviselő testület arról, hogy idén ismét 
benyújtja a továbbtanuló diákok ösztöndíj támogatására 
kiírt Bursa Hungarica pályázatot.  
   A Belügyminisztérium 2017. január 1-jétől új, 
egységes államháztartási informatikai rendszert vezet 
be az önkormányzatok gazdálkodásában, az 
elektronikus ügyintézésben (ASP rendszer). Az átállás 
előkészítése még központilag folyik, de arra számítani 
kell, hogy kezdetben fennakadásokat fog okozni a 
hivatali ügyintézésben. 
 

   Programokban, rendezvényekben gazdag nyarat 
tudhatunk magunk mögött. A nagy visszhangot keltett 
Jövő Fája ültetés után októberben az önkormányzat a 
civil szervezetekkel újabb faluszépítési akciót tervez. A 
Pápai utca végén, a most megtisztított Száraz-Gerence 
medre mentén szeretnénk parkosítani, egy tulipánfa 
ligetet létrehozni a lakosság támogatásával. A 
facsemeték vásárlásához eddig is érkeztek felajánlások, 
de aki szívesen hozzájárulna anyagilag, vagy fizikai 
munkával, felajánlását megteheti az önkormányzat 
gyógyszertár melletti irodájában, október közepéig. 
Reméljük, különleges színfoltja lesz településünknek a 
tavasszal virágzó liget. 
 

   Október 21-én tartjuk az Idősek Napját a Faluházban, 
invitálunk minden 65 év feletti lakosunkat az 
ünnepségre és a műsorra. A megjelenteket egy 
vacsorára is meghívjuk. Az étel kiszállítására előírási 
korlátok miatt idén nem kerül sor. A meghívót 
mindenkinek postázzuk. 
 

   Október 1-jén és 8-án két nagy szórakoztató 
rendezvényre várjuk a falubelieket és a vendégeket, a 
Gerence-parti Pityóka Partyra, majd a hagyományos 
Tökös Délutánra, mindkettőt a Guzmics Egyesület 
szervezi, és ingyenes. 
   Október 2-án lesz a népszavazás a migránsok 
befogadása kérdésében. Kérem a lakosságot, 
mindenki éljen a szavazati jogával, minél többen 
jöjjenek el! 
 

Márkus Zoltán polgármester 

 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban 
résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési 
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: 
a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi 
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 
A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica honlapon 
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2016. október 3. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica
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Szeptember 1-jén nagy izgalommal és várakozással néztünk a 2016/17. tanév elé. Az 
ünnepélyes tanévnyitón a Himnusz meghallgatása után a vendégeket és az iskola tanulóit 
Schmidmajer Jánosné tagintézmény- vezető köszöntötte kedves, biztató szavakkal. Külön 
üdvözölte az újakat, a kis elsősöket, akik csillogó szemmel, meghatódva álltak a nagyobbak 
között. 
Minden elsős tanuló emléklapot vehetett át Anikó nénitől e jeles napon. 
 
Megható színfoltot jelentett, amikor a nagyok kitűzték elsős társaiknak az iskola jelképét 
szimbolizáló jelvényt. 
A tanév rendjének ismertetése után iskolanyitogató versek, dalok hangoltak bennünket az 
iskolakezdésre./Berkes Balázs énekelt, Bogdán Tamara és Kollát Zsanett verset mondott/ 
Bertalan Nóra Betűország kincsei c. szép szavalata, valamint Berkes Balázs hívogat az iskola c. 
dala kísérte a tanulókat az évkezdő munkára. 
„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. Úgy érdemes.”- írta József 
Attila. Mi is ennek szellemében indítjuk az új tanévet. 

Bors Hedvig tanító 
 

 

 
a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szent Gellért Tagiskolájában: 
 

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. 
(csütörtök) volt, és az utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási 
napok száma száznyolcvankettő nap. 
A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig (péntek) tart. Az iskolák 2017. január 
27-ig (péntek) értesítik a tanulókat, és kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről. 
Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2016. november 7. (hétfő). 
A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 
január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). 
Az iskola tájékoztatja a szülőket és a falu lakosait, hogy októberben papírgyűjtést szervez. A gyűjtés pontos 
időpontjáról az iskolában, a buszvárókban kihelyezett szórólapokon, valamint a szülői honlapon értesítjük a 
lakosságot. Tanulóink ezen a napon a szülők segítségével összegyűjtik a faluban a papírt. Kérjük, hogy az 
elszállítandó papírt összekötözve készítsék ki a házak elé, vagy lehetőség szerint juttassák el az iskolába. Az 
papírgyűjtéssel kapcsolatban felvilágosítás az iskola telefonszámán, az 585-040-es számon kérhető. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

 

 
 

 

Mindannyian sajnáltuk, amikor az erdészet épülete előtt álló öreg tulipánfát ki kellett 

vágni. A tavasz első üzenetét hozta virágpompájával. A Száraz-Gerence medrének 
rendezése nyomán a Pápai út végén (az LRI-s házakkal szemben) létrejött egy olyan 
terület, ahol egy szép ligetet lehetne kialakítani virágzó bokrokkal, padokkal. Civil 
ötlet volt, amit az önkormányzat és a Guzmics Egyesület is magáévá tett: 
telepítsünk tulipánfa-ligetet! Az ötlet csak civil összefogással, a lakosság 
hozzájárulásával valósítható meg. Egy magnólia facsemete ára mérettől függően 
3500-10000 Ft között van. Arra bíztatjuk a lakosságot, ki-ki tehetsége szerint 

járuljon hozzá a fák árához. Adományaikat elismervény ellenében a Tájházban, a 
Faluházban a földszinti irodában vagy Kiss Lászlónénál adhatják át. A liget 
telepítésére október végén kerülhet sor, az alkalomról plakátokon és információs 
csatornákon értesítjük a segíteni szándékozókat. Bízunk benne, hogy nemcsak 
különleges színfoltja, de szeretett pihenőhelye is lesz a falu lakóinak! 
 

(fotó: Schmidmajer Ákos)  

Felföldi Andrea 
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Szeptember hónapban került sor a burgonya felszedésére, 
amit a vadaktól sikerült megóvni. Az idei év krumplitermése 
jónak mondható annak ellenére, hogy a terményhozam az eső 
és a kártevők miatt eltérő. A hónap közepén pedig lesilózták a 
kukoricát is. 
A határban elkezdték a gazdák a tarlóégetést. Kérem, hogy 
körültekintéssel, a szélmozgást figyelve, és csak felügyelettel 
égessenek! Ha szükséges a tarlót szántsák körbe. Kérjük 
Önöket, hogy tűzgyújtási szándékukról a Bakonybéli Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Regenye Zsoltot a 06-30-477-
20-21-es telefonszámon, vagy a mezőőrséget: 06-30-449-52-
62 legyenek szívesek értesíteni! A kerti hulladék égetésénél is 
ügyeljenek a fenti szempontokra, és csak száraz növényeket 
és avart tüzeljenek el, bár javasoljuk ezek komposztként való 
hasznosítását.  

 
Falunkban is elkezdődött az ősszel szokásos kerti és 
magánbirtok tisztogatás. Ebből adódóan sajnos a külterületi 
ellenőrzések folyamán több, még friss, illegálisan kihelyezett 
növényi- és törmelék halmokat fedeztünk fel. Mivel a hulladék 
illegális lerakása a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértését jelenti, ezért a tettes ellen eljárás indítható. (Aki 
külterületen növényi hulladékot, építési törmeléket helyez el, 
az egytől-három évig terjedő szabadságvesztéssel, aki 
veszélyes hulladékot az egytől-öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető.) Akinél növényi hulladék, 
építési törmelék keletkezik, és nem tudja a rendeltetés szerinti 
helyét, az kikérheti a mezőőr véleményét. Segítünk! Közös 
érdekünk, hogy a lakóhelyünk és környezetünk tiszta legyen! 

Károlyi Zoltán mezőőr 

 

 

 
 

Ezt a bejegyzést írta be Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron megyei kormánymegbízott a 
Teremtés Napja ünnepe után a vendégkönyvbe. A Dr. Békefy Lajos öko-újságíró, protestáns 
teológus által kezdeményezett, szeptember 10-én a Szent-kútnál tartott rendezvény 
méltóképpen képviselte a Charta Oecumenica-ban megfogalmazott célokat, az aktív 
környezetvédelem melletti elkötelezettséget. Megtisztelő, hogy épp Bakonybélt választották a 
program helyszínéül, elismerve, hogy nálunk hagyománya és értéke van a természet 
tiszteletének. Az ünnepséget levélben üdvözölte Steinbach József dunántúli református 
püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke, Dr. Birkás Antal, a Protestáns Szellemi Műhely 
elnöke, Szalay László Pál telkibányai református lelkész. Dr. Békefy Lajos köszöntő 
beszédében bibliai idézetek sorával bizonyította a Teremtő, az ember és a természet 
egységét, míg Horváth Ármin, a győri Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke 
tanulságként Prótagorasz ókori bölcset idézte: „Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, 
hanem azért is, amit nem tesz meg.” 
Jómagam az önkormányzat nevében az erdő, a fa és a bakonybéli ember életének 
évszázados összefonódásáról, kézműipari hagyományainkról szóltam. 
Az ünnepség nemcsak beszédekben, hanem cselekvéssel is hitet tett a természet megőrzése 
mellett. A közösen elültetett hársfa csemete a jövőt, a reményt és minden generáció 
felelősségét jelképezte. Ültetésében a meghívottak - közöttük Halmos Ábel perjel – mellett a 

vendégek is részt vettek.  
A programra Nyíregyházáról érkezett Kiss Benedek Máté, a Virtuózok tehetségkutató verseny furulya döntőse, aki édesapja 
kíséretével gyönyörű koncertet adott. A helyi gyerekeket Berkes Balázs képviselte szavalatával. 
Sok bakonybéli jött el, az iskola pedagógusai, a diákok és szüleik közül számosan, a virágosítók, a nyugdíjas klub tagjai és 
érdeklődő lakosok. A gyerekek a helyben felfújt lufikra üzeneteket, kívánságokat írtak, majd egyszerre engedték az ég felé. A 
felnőttek mécsesekkel rakták körül a kútkávát, s közösen mondtuk el az Úr Imáját. Minden résztvevő kicsi zöld zacskóban három 
hársfamagot kapott otthoni nevelésre, a Jövő Fájának jelképeként. A szürkületkor meggyújtott tábortűz az összefogást jelképezte. 
Meghitt és gondolatébresztő rendezvény volt, egy jó hagyomány első lépése. 
A szervezők terve szerint évről évre megismétlődik a program, újabb fácskával gyarapítva a Szent-kút körüli tájat. 

Felföldi Andrea 
 

 
A tamburello sportban második alkalommal rendeztek világbajnokságot, 
Open (nyílt salakos pálya) kategóriában 2016.augusztus 26-28 között, egy 
Solferino nevű olaszországi kisvárosban. Férfi kategóriában 9 ország 
kapott meghívást, de csak 7 ország tudott részt venni a versenyen. 
Magyarországról egy 7 fős férfi válogatott vett részt a megmérettetésen, 
közöttük négy bakonybéli játékos is képviselte hazánkat. A játékosok 
mellett a szövetségi kapitányi posztot Giuseppe Fracchia, a bakonybéli 
tamburello megalapítója töltötte be. A hétvége folyamán a házigazda 
olasz válogatott mellett játszhattunk a román, spanyol és német 
csapatokkal is. A kemény, embert próbáló mérkőzések után sikerült 
megszereznünk a megtisztelő 5. helyezést.A versenyen a kisebb sérülések 
mellett sok tapasztalatot is sikerült szereznünk, amit a jövőben 

remélhetőleg kamatoztatni tudunk.         Mészáros Antal 
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LELKI TÁPLÁLÉK 
 

Halmos Ábel OSB: A Gyermek befogadása  
igehirdetés Mt. 2,13-18 alapján 

 

A mai zarándoknap közös szándéka: könyörgés a magyar családokért, hogy legyenek bátrak gyermekeket vállalni. Mi 
bakonybéliek ehhez a közös „1Úton” szándékhoz még kettőt csatoltunk. Az egyik egy globális kérés: a háború és terrorizmus 
áldozataiért, a háború elől menekülőkért, kivált a menekülő családokért és gyermekekért, a másik egy helyi szándék: a 
bakonybéli családokért, hogy gyermekeik az egyház helyi közösségében keresztény hitre jussanak. (Merthogy a mi falunk 
is, mint a legtöbb Magyarországon, szekularizált, sokan elszoktak a templomtól, mintha nem is volna szükségük Istenre.)  Vegyük 
sorra e szándékokat: 
1. A menekülő Gyermek befogadásáért  

Az evangéliumi történet a Szentcsalád menekülését beszélte el. Jézus, Mária és Szent József életük egy sorsdöntő 
pillanatában arra kényszerültek, hogy elhagyják hazájukat, menekültek, migránsok, bevándorlók legyenek egy idegen országban, 
ki tudja, hogy fogadták őket a határon. Ha éjnek idején nem szöknek el, - amire az angyal felszólította őket, - Heródes áldozatává 
válnak, aki egyszerre volt vérszomjas terrorista és a rómaiakat kiszolgáló bábkirály.  

A Heródes elől menekülő gyermek Jézust felismerhetjük a kommunizmus bukása után Kelet- és Közép- Európában ezrével 
utcára kerülő elhagyatott gyermekekben, akikről Böjte Csaba testvér ír levelében; és ugyancsak felismerhetjük Őt a mostani szíriai, 
iraki és más háborúk elől menekülő gyermekekben, akik szüleikkel vagy nélkülük Törökország, a Balkán vagy Európa útjain 
hányódnak embertelen körülmények között.  

Csaba testvér a rendszerváltozást követően egy csodálatos evangéliumi gesztussal fogadta be az Erdély szerte elhagyott 
gyermekek százait, ezreit. Vajon hogyan követhetnénk a példáját? Nyitott szemmel és nyitott szívvel kell élnünk! Mert 
bármilyen bonyolult és átláthatatlan a migrációs válság, és félelemkeltő híreket kapunk az Európát elárasztó menekült hullámról, az 
irgalmasság cselekedetei nem veszítettek érvényükből. Erről nem feledkezhetünk el az irgalmasság évében! Azon a bizonyos 

végső számadáson nem azt fogják tőlünk megkérdezni, hogy mit láttunk a televízióban, mit olvastunk az interneten, vagy az 
óriásplakátokon, hanem azt kérdezi tőlünk a mindaddig köztünk álruhában járó Király: 

- éheztem, és ennem adtatok-e,  

- szomjaztam, és innom adtatok-e,  

- beteg voltam és meglátogattatok-e,  

- ruhátlan voltam, és felruháztatok-e,  

- börtönben voltam és meglátogattatok-e, 

- idegen voltam, és befogadtatok-e? (vesd össze: Mt. 25,34-46) 

2. A Gyermek születéséért és szüleiért 

Az evangéliumi történet a Szentcsalád menekülését követően hírt adott a brutális betlehemi gyermekgyilkosságról. Heródes 

katonái minden kétesztendősnél fiatalabb fiúgyermeket lemészároltak. A hívő keresztények sokan legújabb kori történelmünkben a 

több millió abortuszt állítják párhuzamba a tömeges betlehemi gyermekgyilkossággal. Ha terror fenyegeti hazánkat, akkor ez a 

legalattomosabb formája: „önfia vágta sebét”. Nem csak a meg nem született gyermekektől vették el az élet és a szabadság 

lehetőségét, hanem szülők százezreitől is, hogy apák és anyák lehessenek. Eltitkolt és elfojtott tragédiák, veszteségek hálózzák be 

közösségeink életét, csak erről nem beszélünk! Pedig, amint Csaba testvér írja: „Létünk a tudatosan vállalt apaságban és 

anyaságban teljesedik ki! 

A mai zarándokút minden lépését, minden fáradságát, fájdalmát a születendő gyermekekért és szüleikért, az élet tudatosan 

vállalásáért tettétek meg! A mai este azért könyörgünk, hogy a Gyermek Jézus, akinek mosolyát viszontlátjuk a kisdedek arcán, 

segítsen minden szülőnek meghozni a jó döntést, hogy az Élet öröme töltse el minden család otthonát  

3. Az elhanyagolt Gyermek felneveléséért 

Az evangéliumi történet nem fejeződik be Jézus karácsonyi, idilli születésével. Máriának és Józsefnek nemcsak menekíteni 

kellett Jézust Egyiptomba, hanem a felnevelés, az emberré válás hosszú útjára is elkísérni őt. Ők ketten Jézus nevelésére 

áldozták az életüket. Azzal együtt, hogy tiszta szívvel igent mondta a Fiúra, az Isten Fiára, ez az út egyáltalán nem bizonyult 

könnyűnek. Már a 12 éves Jézus érthetetlen volt számukra, miért tűnik el előlük a fővárosban; később tanításai és prófétai tettei 

döbbentették meg a jámbor szülőket. Egy napon aztán eljött Mária életének legszörnyűbb órája, látnia kellett a keresztre feszítve 

haldokolni egyszülött magzatát. 

Mindezt azért mondom, mert nemcsak a Gyermek befogadása vagy világra hozatala a kérdés számunkra, hanem a gyermekkel 
való törődés is. Rengeteg elhanyagolt gyermek él Magyarországon. Nemcsak azokra gondolok, akik nem kapnak reggelit, 

alultápláltak, mélyszegénységben élnek és az utca neveli őket. Hanem azokra is, akik anyagi értelemben jólétben élnek, csak 
szüleik idejéből, valamint lelki és érzelmi gondoskodásából jut kevés nekik. Akik anya helyett okostelefont és tabletet kapnak, a 
facebookon élik az életüket. Azokra a gyerekekre gondolok, akik Mennyei Atya szeretetétről és gondoskodásáról vajmi keveset 
tudnak, mert nincs, aki hírt adjon Róla. A mai zarándoklat 3. intenciója rájuk vonatkozik, hogy az egyház közösségének 
imádsága és személyes tanúságtétele és szeretete által a hitre, Isten ismeretére és szeretetének megtapasztalására 
eljussanak! Úgy legyen. Ámen! 

 Elhangzott Bakonybélben, 2016.08.27.-én, az „1Uton” zarándoknapon. 
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KRÓNIKA 
 

Augusztus 28- szeptember 1-ig közösségünk Bükkszentkereszten a Ferences Kis Nővérek vendégházában töltött néhány 

rekreációs napot. A felújított diósgyőri és egri vár megtekintése mellett a miskolctapolcai barlangfürdőben és a Bükk-fennsíkon 
túrázva igyekeztünk kipihenni az év fáradalmait. Emlékezetes találkozásaink: a szentmisén és a fehérasztalnál a nővérekkel, 
valamint Orosz Atanáz miskolci görög katolikus püspök atyával, aki kelet-magyarországi egyház életéről számolt be nekünk. 
 

Szeptember 11-én volt a VeniSancte, a hittanosok tanévnyitó szentmiséje. Iskolai keretek között 42 gyermek kezdte meg a 
hittan tanulását. Az alsó tagozatosok és óvodások hitoktatója szeptember 1-től Vörösházi Veronika hittanár lett, a felsősöket 
Posta Zsoltné Jolán és Ábel atya tanítja. 
 

Szeptember 18-án a délelőtti szentmisén két gyermek, a németbányai Narancsik Imre Karsa és a somhegyi Nagy Dorka Zoé 

részesültek a keresztség szentségében, s lettek egyházunk tagjai. 
 

Szeptember 24. Szent Gellért ünnepe  
Az ünnepet megelőző napon, 23-án, pénteken a budapesti Szent Gellért Katolikus Iskola és Gimnázium mintegy 200 

diákja zarándokolt el hozzánk. Korosztályok szerinti bontásban ismerkedtek a monostor és a templom történetével és a szerzetesi 
hivatással. A tanulók kilátogattak a Borostyán-kúthoz, Szent Gellért sziklájához. 

Szombaton 24-én este a Borostyán-kúti Kápolnában ünnepeltük a szent liturgiát Szent Gellértre emlékezve. Sokan 
látogattak ki, a kis kápolna egészen megtelt a bakonybéli hívekkel és az idelátogató vendégekkel. 

 

TERVEZETT PROGRAMOK 
 

Október 2-án a 9.30-as szentmisén 8 gyermek járul elsőáldozáshoz. 
 

Október 9-én a mise után, 10.45-11.45 Hittan - Játszóház az iskolás (6-18 éves) korú gyermekeknek és fiataloknak. Ez a 

program kéthetente vasárnap lesz a délelőtti szentmise után vagy a délutáni előtt. Lehetőség arra, hogy a gyermekek és fiatalok 
maguk szintjén tapasztalatot szerezzenek a szentírásról, a szentmiséről és közösséggé formálódjanak. A jelentkezőket 3 
korcsoportba osztva tartjuk a foglalkozásokat. Jelentkezni lehet a hitoktatóknál: Fülöp Teréz, Posta Zsoltné, és a plébánián. 
 

Október 9-én, Szent Günter ünnepén, a 16.00-kor kezdődő vesperás keretében Toókos Péter János testvér 
örökfogadalommal kötelezi el magát Isten szolgálatára a bakonybéli   Asztrik főapát úr és a testvérek közösségének 
jelenlétében. A liturgián igét hirdet Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. A monostor nagy ünnepére 
szeretettel hívjuk az egyházközség tagjait és minden érdeklődő bakonybéli testvérünket. 
 

Október 14-15-én Pannonhalmán és Bakonybélben Keresztség és megszentelődés a Krisztus-követésben címmel ökumenikus 
konferenciát tartunk. 15-én szombaton délelőtt előadásokat hallgathatunk a Faluházban, délután műhelyeken vehetünk részt a 
Faluházban és a monostorban. Jelentkezni a www.szentmartonev.hu honlapon lehet. 
 

Október 23-án vasárnap 15.15-től Hittan - Játszóház a monostorban, 16.00-tól gyermekek és családok szentmiséje a 
templomban. 
 

Október 25-28. Vivárium teológiai napok Bakonybélben, témája: Imádság és hit. Jelentkezni lehet: izsak@szentmauriciusz.hu 

email címen. 
 

 

RÉGÉSZETI ÁSATÁS A BOROSTYÁN-SZIKLÁN 
 

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy szeptember 26.-án, hétfőn régészeti ásatás kezdődik a Borostyán-sziklán, a Szent-kút kálvária dombjának 
tetején. Az írott források szerint a középkorban egy kápolna állt ott, a hegyen. Ennek alapjait, maradványait keresik és kívánják feltárni a régészek. 
Szeptember 30-án, pénteken és október 6-án, csütörtökön a Borostyán-kútnál 16 órától a régészek szakmai vezetést tartanak, az 
érdeklődőknek bemutatják az ásatás eredményeit. Ha sok érdeklődő lesz, a régészek még egy időpontot kijelölnek majd.  
Az ásatás idejére – szeptember 26.-október 8. - a terület a stációktól lezárásra kerül. Megértésüket köszönjük! 
 

 

 
 

A SÁRBOGÁRDI 
HUSZICS VENDEL KÓRUS 

a bakonybéli templom felújításáért  
jótékonysági koncertet ad  

2016. október 22-én,  
szombaton 18.00 órakor. 
Műsoron: Arcadelt, Liszt Ferenc, 

Rahmanyinov, W.A.Mozart, Gounod, 
Vivaldi művei. 

VEZÉNYEL: Huszics Vendelné,  
Zongorán kísér: Bali Dávid 

Közreműködik:  
Palócz Réka, Szolnoki Apollónia 

 

TÉGLAJEGYEK válthatók 1500 Ft-os  
és 5000 Ft-os értékben a Monostori  
Ajándékboltban és a koncert előtt . 

 

 
 

 
Az Egyházközség karitász csoportja idén 
is megrendezi őszi jótékonyság 
ruhavásárát. 

A vásáron használt, válogatott, jó 
állapotú, felnőtt és gyermekruhák, cipők 
kaphatók. 
 

 

A vásár időpontja: 
2016. október 13. 8-14 óra,  

helyszíne: a Faluház. 
 

A vásárból befolyó összeget a helyi rászorulók megsegítésére 
fordítjuk. 

 
A Karitász csoport  

http://www.szentmartonev.hu/
mailto:izsak@szentmauriciusz.hu
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Nyugdíjas társaim kis csoportjával részt vettünk a szeptember 10-én a Szent-kútnál rendezett, a Teremtés 
Napja alkalmából ünnepi műsorral egybekötött faültetésen. 
 

         
 

Szeptember közepi találkozónkon: Szökrényes Anita volt a vendégünk, aki a Bakonybél a Bakony szívében 

című könyvét mutatta be, és beszélgetett velünk az életútjáról, jövőbeni terveiről, az írásról, könyveiről, 

kutató munkájáról, fényképezési szokásairól, miközben csodásabbnál csodásabb fotói diavetítésként 

folyamatosan váltották egymást a falon. Így olyan helyeket is megismertünk, ahol sokan még nem jártunk. 
Hatalmas élmény volt nekünk, nyugdíjasoknak, hogy közelebbről is megismerhettük Anitát, munkáját. Ő 

pedig közelebb kerülhetett csoportunkhoz. Óvodai dajkájának, Schmidmajer Istvánnénak, most ő 

mesélhetett. Személyében nagyon színes, sokrétű, sok mindennel foglalkozó bájos fiatal hölgyet 

ismerhettünk meg. Köszönet érte. 
 

Október közepén Dr. Kozma Zoltánt hívjuk vendégül egy előadásra, amelynek az életmód lesz a témája. 

Időpontja: 2016. október. 17. hétfő 15 óra. Helye a Közösségi Ház. Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk. 
Váliczkóné Kaviczki Éva 

 

 

 

 

 

Idén október 3-ától 9-éig kerülnek megrendezésre az 
Országos Könyvtári Napok, amely programok 
sokaságával várja az érdeklődőket országszerte. A 
megyében is sok ingyenes könyvtári programon 
vehetünk részt, érdemes a megyei könyvtár weboldalán 
– www.ekmk.hu - tájékozódni erről. Bakonybélben 
filmvetítésekkel, kiállítással és egy extra nyitva 
tartási órával várom az olvasókat.  
A kiállítás a Könyvtárosok más szemmel címet kapta. 
Célja a könyvtárosokkal kapcsolatos sablonok, skatulyák 
bemutatása elsősorban a filmekben és az interneten 
megjelenő könyvtáros figurákon keresztül. Folytatjuk a 
nyáron megkezdett Kinedok filmklubot a 4. és az 5. 
vetítéssel. A Könyvtári Napok alatt a Miss roma, az 
iskolapadba és az Engedem, hadd menjen című filmeket 
vetítjük. A vetítések Bakonybélben továbbra is 
ingyenesek. (A veszprémi Városi Művelődési Központ is 
csatlakozott a Kinedok programhoz, de náluk a filmek 
megtekintéséhez belépőjegyet kell váltani.) Az 

eseménysorozat zárónapján, 9-én, vasárnap 10.45-től 
11.45-ig kinyit a könyvtár. Ebben az órában szeretettel 
látom az aktív könyvtári tagokat is, és remélem, azok is 
eljönnek megismerkedni a könyvtárral, akik az elmúlt 
években nem jártak nálunk. Lehetőség lesz 
beszélgetnünk a kiállított plakátokról, az állományunkról, 
de akár a könyvtár nyújtotta lehetőségekről is.  
A könyvtárral kapcsolatos információk, ajánlatok, 
változások követhetők webnaplónkban: 
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu, és telefonon is 
szívesen adok felvilágosítást a 30/487-7768-as 
hívószámon. Mindenkit szeretettel vár 
 

Palotás Dóra könyvtáros 
 
 

 

 
 
 

 
Bakonybél Önkormányzata októberben szervezi meg a 
lakosságnál tárolt, feleslegessé vált autógumik összegyűjtését 
és hulladéklerakóba szállítását. Kérjük az autósokat, hogy a 
gumikat 
 október 14-én, pénteken, 8-18 óra, vagy 15-én, szombaton 8-

16 óra között vigyék le a régi önkormányzat udvarára  
(Jókai utca 2.), ahol munkatársaink átveszik. 

Akinek gondot okoz az elszállítás, név, pontos cím, 
telefonszám és darab megadásával jelezze a 30-468-8938-as 
tájházi telefonszámon, vagy személyesen a Tájházban. Ez a 
szolgáltatás a lakosság számára ingyenes, a költségeket az 
önkormányzat állja.  
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lesz októberben Bakonybélben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a tízévenkénti 
népszámlálások között az adatok frissítése, illetve új társadalmi jelenségek feltérképezése 
érdekében kis népszámlálást, úgynevezett mikrocenzust hajt végre. A 2016-os adatgyűjtésbe az 
ország lakosságának 10 %-át, 2148 települést és 440000 címet vontak be véletlenszerű 
kiválasztás alapján, közöttük több mint 100 bakonybélit is. a kérdezésbe bevontak értesítést 
kapnak a KSH-tól. Az értesítés címre szól, nem névre, mert az adatgyűjtés név nélkül történik. A 

kérdések a lakásokra és az ott élő személyekre vonatkoznak. Kétféleképpen történhet az adatszolgáltatás. Október 1-9. között 
interneten lehet válaszolni a kérdésekre (önkitöltés). Azokat, akik nem ezt a lehetőséget választják, számlálóbiztos keresi fel 
otthonukban október 10. és november 8. között. A számlálóbiztos köteles a megbízásról szóló igazolványát a személyi 
igazolvánnyal együtt felmutatni. Ezt kérjék is! A számlálóbiztosok titoktartási nyilatkozatot tesznek, tehát a megszerzett információt 
kívülállónak nem adhatják tovább és nem élhetnek vele vissza. A kiválasztott címeken viszont a lakásokra és a benne élő 
személyekre vonatkozó kérdésekre a válaszadás kötelező! Az adatfelvételhez kiegészítő kérdőívek is tartoznak, ezek kitöltéséről 

a megkérdezett maga dönt. 
Arra kérjük a kiválasztott címeken lakókat, hogy segítsék a számlálóbiztos munkáját! 
 

 

 
 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Bevetési Osztályainak állományába, Járőrtárs beosztás 
betöltésére 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek 
megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. 
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek 

részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
(OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában 
munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga 
letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap 

próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. 
 

A beosztásban ellátandó feladatok: 
 

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a 
Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt. 
 

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges dokumentumok letölthető 

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/hatarvadasz-kepzes  
honlapon, vagy telefonon az ingyenes 06-80-203-983-as telefonszámon!  
 

A Veszprém Rendőrkapitányság toborzó csoportjának tagjai: 
Szűcs Erika c. r. alezredes, a toborzó csoport vezetője: 06/30/227-37-65 
Tóth Gábor r. őrnagy, Orsós Károly r. őrnagy, Szalai István r. őrnagy,  
Linczmayer Timea c. r. őrnagy, Muraközy Erzsébet c. r. őrnagy, Csepely Balázs r. 
zászlós, Horváth András r. főtörzsőrmester, Tihanyi Viktória. Telefon: 06/88/428-022. 

 

 

 
 

Kétnapos programot szervez OKTÓBER 1-JÉN ÉS 2-ÁN a Guzmics Egyesület. A programok többsége a Faluház előtti téren zajlik, 

de szombaton és vasárnap reggel is indul a kisvonat a bakonyi „Gyilkos-tóhoz”, és két túra is a Kerteskői-szurdokba és a Pörgöl-
barlanghoz. 10 órától kézműves vásárok, 13 órától krumplis ételek kóstolója, mesterség bemutatók, játékos versenyek várják a 
látogatókat. 15 órától Tóth Tünde slágerekkel és sanzonokkal szórakoztatja a közönséget, fél 5-kor tombolasorsolás, majd Pápa 
Város Fúvószenekara ad műsort. 15-17 óra között a kisvonattal lehet utazni a falu utcáin. Lesz ÓRIÁS KRUMPLI és FURI 
KRUMPLI verseny és kiállítás, amelyre 13 órától lehet nevezni. A rendezvényt támogatja az önkormányzat, a nyugdíjas klub, a 
Bakony Hotel és Szőke András. 
OKTÓBER 8-ÁN 14 órától a „Tökgurító réten” TÖKÖS DÉLUTÁN! Vidám sportos játékok és versenyek, tökfaragás-és saccolás, 

sült tökevés, minden, ami jó délutáni szórakozáshoz kell. Minderről részletesen a www.szallasbakonybelben.hu honlapon 
olvashatnak. 
 

 

 
A bakonybéli iskola hajdani diákjai Öregdiák-találkozót szerveznek egy év 
múlva, 2017. szeptember 23-án, Búcsú napján, a Bakonybélben végzett egykori 
tanulók körében. A szervezők szeretnék feleleveníteni az iskola múltját, 
eredményeit; megismerni a jelen örömeit és gondjait. Szeretnének hozzájárulni 
ahhoz, hogy a most itt tanuló kisgyerekeknek minél több kedves emlékük 
maradjon az iskolában eltöltött évekről. 
Várják azok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a találkozón és azokét 
is, akik segítenek felkutatni, megtalálni az egykori diákokat és tanárokat.  

A szervezők: Kovács – Molnár Judit és Nagy Árpád 
 

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/hatarvadasz-kepzes
http://www.szallasbakonybelben.hu/


  

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2016. október 25. 
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OKTÓBERI ESEMÉNYNAPTÁR 
 

09. 30. 16 ó Régészeti vezetés a Borostyán-sziklánál 10.9.-11.08. Mikrocenzus számlálóbiztos látogatása 
10.01. 10 ó Gerence - parti Pityóka-party 10.13. 8 ó Karitasz vásár a Faluházban 
10.02. 06 ó Népszavazás 10.14-15. Ökumenikus Konferencia 
10.02.  9.30 ó Első áldozás 10.14-15. Gumiabroncs lomtalanítás 
10.02. 10 ó Bakonyi Bakancsos túra 10.17. 15 ó Dr. Kozma Zoltán előadása a Borostyán klubban 

10.02. 9.30 ó Pityókás túra  10.21. 15.30. Idősek Napja a Faluházban 
10.01.-10. Mikrocenzus internetes kitöltés 10.22. 18 ó Jótékonysági koncert a templomban 
10.03.-09. Országos Könyvtári Napok Bakonybélben 10.25-28. Vivárium Teológiai Napok 
10.06. 16 ó Régészeti vezetés a Borostyán-sziklánál 10.28. Szelektív hulladékgyűjtés napja 
10.08. 14 ó Tökös Délután 10.30 és 31. Bakonyi Bakancsos túra 

 

 

  
 

Saját készítésű sírdíszek 

és koszorúk rendelhetők  

2016. október 3-tól 

kedvező áron. 

A díszek igény szerint led 

ill. hagyományos 
mécsessel. 

Mintadarabok 

megtekinthetők: 
 

Somogyi-Deutsch Judit 
Bakonybél, Fő u. 33., 

Tel: 06-30-340-38-28 

 
 

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 02.. vasárnap 10.00 
Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok 
Táv 12 km, menetidő 5,5 óra 
2016. október 30. vasárnap 10.00 
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy 
Táv 11 km, menetidő 4 óra 
2016. október 31. hétfő 10.00 (PERMANENS IVV 009) 
Bakony Hotel – Táboros-hegy – Odvas-kő pihenő –Szarvad-árok. 
Táv 13 km, menetidő 4,5 óra 

 

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 1. - 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. 

 

http://www.bakonyibakancsos.hu/
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

