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Április 9-én, szombaton Helga Weiser asszony a 
manchingi AIRBUSZ GmbH. képviseletében hivatalosan 
átadta a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az 
új tűzoltóautó kulcsát. Az ünnepségen részt vett Igaz 
Sándor, a Veszprém Megyei Tűzoltószövetség elnöke, a 
megyei Katasztrófavédelem képviseletében Horváth 
Sándor, a pápai hivatásos tűzoltóság parancsnoka. Igaz 
Sándor Helga Weisernek áldozatos közvetítő munkájáért 
a Veszprém Megye Tűzoltásáért kitüntetés arany 
fokozatát adta át. A tűzoltóautót Halmos Ábel atya 
áldotta meg. A köszöntő- és köszönő beszédekben 
mindenki az kívánta, tűzoltásra sose kelljen bevetni ezt a 
gépjárművet. A gépjárművön kívül sisakokat, 
védőruházatot, tömlőket és egyéb kiegészítő eszközöket 
is kapott ajándékba az egyesület. Ezután a vendégeknek 
bemutattuk a falut, részt vettünk a Medvehagymás 
Napok programjain. Az egész napos programot 
vacsorával zártuk.  
 

Az új buszmegálló építési-, és a temető megújítási 
munkálatai folytatódnak. Beadtuk az idei pályázatot a 
HungaroControl Zrt. ez évi kiírására is, amelyen 2 millió 
forint támogatást nyert az önkormányzat. Ebből a 
keretből a település többi buszmegálló épületét fogjuk 
megújítani, illetve Somhegyen újat állítani, valamint sor 
kerülhet a felszálló peronok javítására is. Így a település 
valamennyi buszvárója kényelmes és esztétikus lesz. 
 

Beadtuk a Széchenyi Program keretében kiírt pályázatot 
a Pápai, a Fürdő, a Táncsics utcák vízelvezető árkainak 
javítására. Bízunk a pozitív elbírálásban. 
 

Dolgozunk a Szent Gellért tér rekonstrukciójára 
beadandó pályázaton. A tervek elkészültek, a gyalogos 
utak és a park is meg fog újulni. A téren új helye lesz egy 
emlékműnek, amely a falu háborús áldozatainak és a 
település hőseinek fog emléket állítani, s amely a 
megemlékezések központi helye lesz. A tér új 
arculatának kialakítását a közművek cseréje fogja 
megelőzni. Mindennek feltétele, hogy a pályázaton 
támogatást kapjunk.  
Az képviselő-testület ugyanezen az április 13-i ülésén 
vitatta meg a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

Bakonybéli Alapszervezetének beadványát egy Trianon-
emlékmű állítására. A testület a beadott rajz alapján 
készülő emlékmű állítását elvetette, illetve annak 
szellemét a Szent Gellért téri új megemlékező helyen 
kívánja megjeleníteni, ha a pályázat sikeres lesz. 
 

A Szent Gellért iskola helyzetéről kialakult véleményről 
tájékoztatták a polgármestereket a közvélemény kutatást 
kezdeményező szülők képviselői. Az egyeztetések 
tovább folynak. 
 

Márkus Zoltán polgármester 
 

 
hogy május elején terelik ki a szürkemarhákat és a 
bivalyokat a legelőre. 

A volt tsz-udvar, a 
Falubitang, a Hegyes-kő-
árok, a Köves-tető  

(a sárga , piros  túrautak) 
környékét érinti. Kérjük a 
lakosság fokozott figyelmét, 
és kérjük, tájékoztassák 

erről a falu látogatóit, turistáit, a szállásadók a 
vendégeiket. Maradjanak távol az állatoktól, és ha bármi 
rendelleneset látnak, azonnal jelezzék Károlyi Zoltán 
mezőőrnek a  

+36-30-449-52-62-es telefonon! 
 

  
 

2016. május 19. csütörtök.  
 

 

A lomok kihelyezése az előző napon! 
 

 

Veszélyes hulladéknak minősülő tárgyakat 
(autógumi, elektromos berendezés, autó 
akkumulátor), valamint építési törmeléket ne 
rakjanak ki, mert a lomtalanítást végző cég nem 
szállítja el! Ezek elszállíttatására ősszel lesz 
lehetőségük. 

Segítő együttműködésüket köszönjük! 
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ISKOLAI HÍREK 
 

Április 11-én, a Költészet Napján tartottuk iskolánkban a szavalóversenyt. Idén is minden tanuló verstanulással 
készült, és az osztályválogatók után a legjobbak mérték össze tudásukat az iskolai fordulón. A 16 diák két 
kategóriában versenyzett.  
Az 1-2. osztályosok közül: 
Első helyezést ért el Szalai Dorka (1.o.), 2. helyezett Jenei Dóra (1.o.), a 3. helyezett Birnbauer Márton 
(2.o.)lett.  

 

A 3-4. osztályosok helyezettjei:  
Első hely: Berkes Balázs (3.o.), 2.hely: Klesitz Boglárka (4.o.), 3.hely: Lippert Dorina (4.o.). Gratulálunk!  
Ezúton is köszönjük Rózsainé Ili néninek és Szilágyi Judit óvó néninek, hogy segítségünkre voltak a zsűrizésben! 
A két első helyezett tanulónk képviselhette iskolánkat az április 15-én megrendezett Masszi József területi szavalóversenyen 
Zircen. 

Váliczkóné Takács Zsófia tanító 
 

ISKOLAI NAPTÁR 
 

május 2. 17 óra Anyák napi köszöntő  

május (szervezés alatt) virágosítás az iskolában  

május 5.,12.,19.,26. úszásoktatás – 4. osztály  

május 13. fogorvosi szűrővizsgálat  
1-4.osztály  

május 28. 14 óra Gyermeknapi 
rendezvények 

május 29. Hősök napja - koszorúzás  

május (szervezés alatt) 1 nap a Bakonyi Kisbetyár 
Erdei Iskolában  

május (szervezés alatt) papírgyűjtés  
 
 

Takács Nándorné tagintézmény-vezető 
 

 

EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉSEK AZ ISKOLÁT ÉRINTŐ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS NYOMÁN 
 

A bakonybéli iskolával kapcsolatban tartott közvélemény-kutatás márciusi kérdőíves felmérését követően április 11-én 
találkoztunk a tantestülettel, április 14-én Lingl Zoltán igazgató úrral és április 20-án Márkus Zoltán bakonybéli és 
Hajós Ákos pénzesgyőri polgármesterekkel. Abban megerősítést nyertünk, hogy a változásra szükség van. Az még a 
jövő kérdése, hogy ez hogyan tud megvalósulni. Szeretnénk, ha minden érintett magáénak érezné a változás 
szükségességét, és szeretnénk, ha mindenki megfogalmazná, hogy mivel tud hozzájárulni a problémák 
megoldásához. Ennek érdekében májusban egy szűkebb körben tartandó kerekasztal beszélgetést kezdeményezünk 
a fent említett érintettek részvételével. 
 

A kezdeményező szülők 
 

KILENCEDIK MEDVEHAGYMA NAPOK 
 

A rossz idő ígérete ellenére idén is sikerrel zajlott a Medvehagyma 
Napok rendezvénysorozata. A túrákon szép számmal vettek részt a 
tántoríthatatlan medvehagyma gyűjtők, és a déltől kínált étkek is 
mind elfogytak. A minőségi kézműves termékeket kínáló árusok sem 
panaszkodhattak. Az ételek elkészítésében a Guzmics Egyesület 
tagjai, a Szállásadók Baráti Köre, a nyugdíjas klub tagjai, a Bakony 
Hotel és az önkormányzati konyha dolgozói jeleskedtek. Mindkét 
nap Szőke András tartott előadást a medvehagyma és más erdei 
növények gyógyító hatásáról és az organikus életmódról. 
Ezúton köszönjük minden segítőnek, egyesületi tagnak, 
hozzátartozóknak, külsős önkéntesnek, óvodai dolgozónak és 

nyugdíjasnak a példás összefogást. 
Következő, az iskolával közösen szervezett rendezvényünkkel a gyerekeket köszöntjük május 28-án. Délután 14 órára 
várjuk az iskolaudvarra a kicsiket és nagyokat, ahol kézműves foglalkozásokkal, ügyességi és sportos játékokkal, késő 
délután sétavonatozással tölthetik a napot. A program ingyenes! 

Guzmics Izidor Egyesület 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

A bakonybéli Szent Gellért 
Tagiskola 

ebben az évben is 
megrendezi 

hagyományos  
 

Anyák napi köszöntőjét, 
 

melyre szeretettel várjuk 
az Édesanyákat és 

Nagymamákat május 2-
án, 17 órára a 

Faluházba! 
 



 

3. 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                         2016. 5. szám 

SIKERES VOLT AZ IDEI HÚSVÉTI BÁL 
 

Ebben az évben második alkalommal rendezett óvodánk húsvétkor jótékonysági 
bált a Faluházban. Az idei évben nagyon gyorsan elkeltek az elővételben 
megvásárolható jegyek. Mi ennek nagyon örültünk, hisz ez is bizonyítja, hogy a 
falunk életében igény és érdeklődés van a hasonló rendezvények 
megszervezésére. A sok izgalom, előkészület és munka ellenére úgy gondoljuk, 
hogy ezt a hagyományt érdemes folytatnunk. A szervezésben és lebonyolításban 
sok olyan segítőnk is volt, akiknek már nincs óvodai kötődésük, mégis magukénak 
érezték ennek az eseménynek a fontosságát. Ezúton is köszönöm nekik a 
támogatást. Tombolatárgyaink is felajánlásokból gyűltek össze, amit köszönünk 
szülőknek, magánszemélyeknek, helyi és környékbeli vállalkozóknak és civil 
szervezeteknek. A bál bevételéből óvodásaink mindennapjait kívánjuk színesebbé 

tenni, és olyan programokat kínálni számukra, amelyek az élményen túl 
személyiségfejlődésükre is pozitív hatással vannak.  

 

USZODAI PROGRAM NAGYCSOPORTOSAINKNAK 
 

Nagycsoportosaink közül hét gyermek az idei évben úszásoktatáson vesz részt a zirci 
Tanuszodában. Az oktatáson való részvétel a víz mérete miatt magassághoz kötött, 
ennek alapján kerültek a gyermekek kiválasztásra. Szerencsére a gyermekek többsége 
családi program keretében is járt már uszodában, ám ez a csoportos szakoktatóval 
irányított „vízhez szoktatás, vízbiztonság szerzés” az oktatás különlegessége. 
Megtanulják a vízben az egymásra odafigyelést, koncentrációt és önfegyelmet. Ennek a 
programnak a költségeit Bakonybél Önkormányzata és óvodánk együtt vállalta. 
Reményeink szerint a következő tanévben is tudjuk ezt finanszírozni akár két - egy őszi 
és egy tavaszi - kurzussal.  

Szilágyi Judit óvodavezető 
 

 
 

A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendeletének 20 § (1) bekezdése szerint beíratást hirdet a 
2016/2017 tanévre. 

A beíratás időpontja:   2016. május 19. csütörtök 13.00-16.00 óráig, 
          május 20. péntek 7.00-12.00 óráig. 

Minden olyan gyermek beiratkozását szeretettel várjuk, aki 2017. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.  
A törvény értelmében lehetőség van a 2,5 életévet betöltött gyermek óvodai felvételére is, ezért aki ezzel a 
lehetőséggel élni kíván, a 2017. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött gyermeket is be kell íratnia az óvodába. 
A beiratkozáshoz szükséges: 

 a gyermek lakcímkártyája,  

 Taj kártyája,  

 a gyermek születési időpontját igazoló bármely dokumentum. 
 

 

VEZETETT TÚRÁK A BAKONYI BAKANCSOSSAL 
 
 

2016. május 14. szombat 10.00 
Szarvad-árok - Odvaskői-barlang- Gerence-
völgy. Táv 11,8 km, menetidő 4,5 óra 
 

Előzetes: 2016. június 05. vasárnap 
10.00 

Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – Witt-kilátó – Táboros-
hegy. Táv 17 km, menetidő 6  

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  
 

 

 

PILATES TORNA BAKONYBÉLBEN IS 
Ha már eleged van a reumás és ízületi fájdalmakból, a hát-, nyak-, váll- panaszokból, a túlsúly miatti küszködésből, akkor látogass 
el egy pilates órára, és néhány héten belül garantáltan érezni fogod a testi-lelki feltöltődést. A pilates módszer célja, hogy a 
szellem vegye át az ellenőrzést a test fölött. A pilates mozgás során a mélyrétegű törzsizmokat erősítjük és nyújtjuk meg, 
átmozgatva így az egész testet tetőtől talpig. Ennek köszönhetően megszűnnek a beidegződött rossz mozgásminták és 
tartáshibák valamint a mozgásszervi panaszok is. A pilates segít megőrizni a karcsú vonalakat, feszesíti az izmokat. Egyenletesen 
kialakított gyakorlatokból áll, amelyek előidézik, hogy izomzatunk egységesen tudjon működni. Nincs benne ugrálás, nem terheli az 
ízületeket. Többet megtudhatsz a módszerről a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület facebook oldalán. Az időpontokról 
plakáton kapsz majd tájékoztatást, vagy írj a pilates.zirc@gmail.com e-mailre. 

Spanberger Zsuzsi 

http://www.bakonyibakancsos.hu/
mailto:pilates.zirc@gmail.com
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LELKI TÁPLÁLÉK 
 

Mikor lesz béke és szabadság az egész Galaxisban? 
(2016.04.07-én elhangzott igehirdetés szerkesztett változata) 

Az Apostolok Cselekedeteiből (5, 27-32. 40-42) 

Jézus megvallása miatt az apostolokat elfogatták és a főtanács elé állították. A főpap kérdőre vonta őket: 
szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok róla, és mégis egész Jeruzsálemet elárasztottátok 
tanításotokkal, s ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.”  
29De Péter és a többi apostol így válaszolt: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek! 
30Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti a keresztfára feszítve meggyilkoltatok. 31Isten jobbja 
Fejedelemmé és Üdvözítővé emelte őt, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. 32Ezeknek a 
dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit Isten megadott mindazoknak, akik engedelmeskednek 
neki.” 
Ezután megbotoztatták őket, majd meghagyták nekik, hogy ne beszéljenek Jézusról, s végül is szabadon 
engedték őket. 41Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért 
gyalázatot szenvedjenek. 42 Továbbra is mindennap tanítottak és hirdették a templomban és 
magánházakban Jézust, a Messiást.” 

Első olvasásra az Apostolok Cselekedeteinek fenti részlete a bátor Ellenállás történetének 
tűnik. Hogyan lettek a nagypénteken még riadtan menekülő, Jézust megtagadó és cserbenhagyó 
tanítványokból bátor, szabadságharcos hősök.  

Ha a „Star Wars” mítosz gondolati sémáiban értelmeznénk a történetet, akkor valahogy így 
mesélnénk el: Egyik oldalon ott áll a korrupt főtanács, melynek vezetői összejátszanak az elnyomó 
Birodalom helytartójával, Pilátussal; a másik oldalon pedig az egyszerű halászlegényekből 
verbuválódott apostolok (Jedi lovagok). A kezdetben gyenge Jó, a később öntudatra ébredő Erő 
szembefordul a Sötét oldallal, és egy kegyelmi pillanatban (a Húsvét élményét követően) felkelést 
indít a gonosz Birodalom ellen. Mintha ezt az értelmezést, - mely Krisztus hirdetését a Jó és a 
Rossz harcaként írja le, - erősítené meg Péter apostol szava, aki az őt számon kérő zsidó 
vezetőknek így válaszol: „Inkább kell engedelmeskednünk Istennek (a Star Wars 
szóhasználatában az „Erőnek”), mint az embereknek.” 

E séma szerint a Jó oldalon küzdő, Szentlélekkel (Erővel) eltelt keresztényeknek, akik a 
Lélek által minden elképzelést felülmúló csodákra és jelekre képesek, le kell győzniük, meg kell 
semmisíteniük a gonosz Birodalmát: a zsidó főtanácsot, és az elnyomó, pogány rómaiakat. Mert 
akkor lesz béke és szabadság az egész Galaxisban. 

Csakhogy az Apostolok Cselekedetei nem ezt a történetet meséli el nekünk. Mert szó sincs 
arról, hogy a keresztények legyőznék a főtanácsot vagy a rómaiakat, még szabadságharcot sem 
kezdenek. A konfliktus azzal fejeződik be, hogy „megbotoztatták őket. 41Ők pedig örvendezve 
távoztak a főtanács elől.” Nem legyőzhetetlen Jedi lovagok, hanem megbotozott apostolok 
vonulnak el, akik azért boldogok, mert Jézusért szenvedtek és róla igaz bizonyságot tettek. 

A Jók és a Sötét oldal kibékíthetetlen harcának logikájába nem illenek bele Péter főtanács 
előtt mondott szavai: 30 Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti a keresztfára feszítve 
meggyilkoltatok. Az apostol nem azt mondja: megöltétek Jézust (a Világosságot), ezért Isten 
megbüntet benneteket (örök Sötétségre juttok), hanem Jézus elitélőinek is üdvösséget és 
bűnbocsánatot hirdet: Isten jobbja Fejedelemmé és Üdvözítővé emelte őt, hogy megtérítse Izraelt 
(melynek vezetői előtt áll) és megbocsássa bűneit.”  
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A keresztény világkép szerint az emberiség nem jókra és gonoszokra oszlik. Hanem az 
egyetlen igaz, Jézus Krisztus áll szemben az egész bűnös emberiséggel. Mindannyian, kivétel 
nélkül ebbe a második csoportba tartozunk. Jézus pedig odaadta értünk ártatlan életét, hogy mi, 
bűnösök megbocsátást nyerjünk és megtérésre jussunk. Ez a feltámadás evangéliuma, ezt 
hirdették az apostolok, s ezt hirdetjük mi is, mai utódaik minden teremtménynek.  

Mikor lesz béke, szabadság az egész Galaxisban? Bizonyosan akkor, amikor másodszor is 
eljön a Messiás. De készen állunk-e, hogy szívünkbe fogadjuk irgalmasságának evangéliumát? 

 

KRÓNIKA 

Április 9-én adott Kuzma Levente orgonaművész, a szegedi Piarista-templom orgonistája 
jótékonysági koncertet templomunk felújításáért. A számos nemzetközi díjjal és Szeged város 
kétszeres művészeti díjával kitüntetett művész többek között D. Buxtehude, J. S. Bach és A. 
Guilmant műveiből játszott szép darabokat a nagyszámú közönség örömére. 

Áprils 15-én a Szent Mauríciusz Monostor Millenniumi felújítási pályázatot nyújtott be. 2018-
ban lesz a monostor, s ezzel Bakonybél alapításának ezer éves évfordulója. Erre a nagy 
jubileumra szeretnénk megújítani a templomot, a monostor még fel nem újított épületrészeit 
(Ajándékbolt, Kiállítótér) valamint a Kaszinó helyén az egyházközség számára Közösségi Házat 
és Zarándokszállást építtetni. Április 10-én a szentmise után Szilágyi Klára építész tartott 
vetített képekkel illusztrált tájékoztatót a tervezett felújítás tartalmáról. 

Április 21-30-ig Anzelm, Izsák, János és Günter testvérek Dobogókőn és Tahiban vettek részt 
csendes, szemlélődő lelkigyakorlaton. A szerzetesek életének és munkájának forrása a csendben 
megtapasztalt Isten jelenléte és szeretete. A vele való találkozásért szükséges időről-időre 
visszavonulniuk. A lelkigyakorlat idején Ábel atya gondozta a monostort és a plébániát. 

PROGRAMOK 

Május 14-én 18.00-kor az Ausculta együttes jótékonysági koncertje lesz templomunkban. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

Május 15-én, Pünkösd vasárnapján az ünnepi szentmisén három felnőtt testvérünk fog 

bérmálkozni. 
 

Június 18-án, szombaton lesz az egyházközség autóbuszos zarándoklata Mariazellbe. Május 

15-ig várjuk a jelentkezéseket, illetve, amíg az autóbusz megtelik. Kérjük, hogy az utazás díj 

egy részét, 2.500 Ft-ot, előlegként május 15-ig fizessék be a résztvevők! 
 

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

keresztény szülők, akik megkereszteltetni kívánják gyermeküket, jelentkezzenek plébánián! 
 

A hittantábor idén június 21-26-ig lesz. Szeretettel várjuk az 1 - 4. osztályos gyermekeket! 

Jelentkezési lapokat az iskolában Judit nénitől illetve a plébánián lehet kapni. Jelentkezési 

határidő május 17. 
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BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
Április 8-án a klubtagság Máté Péter – S.Nagy István: Egy darabot a 
szívemből című zenés játékát nézte meg a veszprémi Hangvillában. 
Kiváló énekes színészek adták elő a népszerű dallamokat, szép színházi 
élménnyel lettünk gazdagabbak. 
Április 27-én, szerdán a Bakonybéli Népdalkör tagjai, Szentkereszty 
Judit, Szekrényes Zita és Baky Anna énekeltek kevésbé ismert 
népdalokat és énekeltették meg a társaságot. Az összejövetel másik 
vendége Bauer Tiborné volt, aki a 3-1-2 meridián torna jótékony 
hatásáról beszélt és be is mutatta az egyszerű tornagyakorlatokat, 
amelyekkel közérzetünket nap mint nap javíthatjuk. 
 

Ebben az évben is medvehagymás lángos sütéssel segítettünk a 
Guzmics Egyesület Medvehagymás Napok rendezvényét. Örömmel 

veszünk részt az ilyen programokon, hiszen képességeinkkel tudjuk 
támogatni a falu megmozdulásait. 

Május 5-én autóbuszos túrát szervezünk a Jeli Arborétumba, Jákra és a 
sárvári várba. Örömmel vesszük nem klubtagok jelentkezését is a 
kirándulásra. Költség: klubtagoknak 2000 Ft, nyugdíjas korúaknak 4000 
Ft, és fiatalabbaknak 5000 Ft.  
Jelentkezni 06-30-557-3125, avagy 06-88-461-384 telefonszámokon 
lehet. 
A Balaton RÉ-BUSZ Kft. kedvezményes külön autóbuszával pápai 
fürdőzést tervezünk. Ezúton köszönjük Rajnai Ferencnek. 
Bakonybél Önkormányzata a nyugdíjas klub autóbuszos kirándulásait 
ebben az évben is százezer forinttal támogatja, köszönjük az 
önkormányzatnak kérelmünk pozitív elbírálását. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

 

 

3-1-2 MERIDIÁN TORNA KLUB ALAKUL A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
 

A meridián gyakorlatok az egészség és a hosszú élet titkos receptje. Annak érdekében, hogy javítsa az 
emberek egészségét és elősegítse a magas kor elérését, Zhu Zong-Xiang professzor kifejlesztette a „3-
1-2” meridián gyakorlatokat, amelyek mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen végezhetőek. 
 
 

A kínai egészségfelfogás az ún. akupunktúrás meridiánok létén alapszik. Egészséges emberben az 
életenergia akadálytalanul kering, a 12 fő és a két középvonali meridiánban. Betegség állapotában a 
meridiánban elakad az energia. "3-1-2" meridián-gyakorlatok végzésével oldjuk ezeket a blokkokat. 
Milyen gyakorlatok ezek? A "3" arra utal, hogy három meridián-ponton akupresszúráznunk kell 
magunkat. Az "1" jelentése a hasunkról szól: fekvő vagy álló helyzetben hasi légzést kell naponta 
végezni. Végül a "2" a lábaink erejének a próbája: fizikai mozgás, akár helyben guggolás végzése is 
naponta szükséges. 
A foglalkozásokat Bauer Tiborné vezeti, aki sikeres vizsgát tett a Dr. Eőry Ajándok háziorvos, 
természetgyógyász professzor által oktatott tanfolyamon, és az alábbi szavakkal ajánlja módszert:  
„Nagyon fontosnak tartom, hogy egészségtudatosan éljünk, vigyázzunk magunkra. A közösen végzett 
torna után, tele leszünk kreativitással, energiával. Megtapasztalhatjuk a közösségépítő szerepét is, 
hiszen egymást erősítve jókedvűen gyakorlunk.  
A 3-1-2 meridián torna olyan gyakorlatsor, ami bárhol és bármikor alkalmazható, könnyen elsajátítható, 
nem igényel különösebb beruházást. Speciális eszközök nélkül az ujjainkkal, illetve kezünkkel végezhető. 
Nem megerőltető, minden korosztály számára ajánlom, hiszen az egészség megőrzése minden 
életkorban fontos. Nem kell levetkőzni, állva vagy ülve megerőltetés nélkül tornázhatunk. Nincs 
mellékhatása (ha helyesen alkalmazzák), pihentető, lazító hatása folytán jó közérzetet biztosít. 
Arra bíztatok mindenkit próbálja ki és saját magán tapasztalja meg a jótékony hatásokat.  
„ Ne hagyd el magad! Vedd kezedbe saját sorsodat!” (részlet a meridián torna indulójából)” 
 

Kezdés: május 2. hétfő, 18 óra.   
A meridián tornán való részvétel ingyenes! 
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AUSCULTA KAMARAKÓRUS KONCERTJE  

MÁJUS 14-ÉN, SZOMBATON 18.00 ÓRAKOR 

A BAKONYBÉLI APÁTSÁGI TEMPLOMBAN. 

 

Az Ausculta kamarakórust két bakonybéli 
szerzetes (Izsák és Günter testvérek), és két 
hozzájuk csatlakozó énekesnő hozta létre. 
Repertoárjukban megtalálhatók reneszánsz 
darabok (pl. Lassus, Taverner), de modern magyar 
zeneszerzők művei is (pl. Petrovics Emil).  

Az együttes sikeres koncertet adott korábban több 
helyszínen: Veszprémben, Pápán, Budapesten. 
A mostani koncerten Szedlák Ila, Kurucz Emese, Baán Izsák OSB, Mari Günter OSB és Vikman Pál 
működik közre. 
A koncert teljes bevételét a bakonybéli templombelső felújítására fordítják. Téglajegyek kaphatók 
folyamatosan a monostori ajándékboltban és a helyszínen is. 

 

 

ÚJRA NYÁRI NAPKÖZIS HITTAN-TÁBOR BAKONYBÉLBEN GYERMEKEKNEK! 
Kedves Szülők és Gyerekek! 
Idén is szeretettel hívjuk és várjuk az általános iskola 1 - 4. osztályos tanulóit (azokat is, akik most 
végezték a 4. osztályt) a bakonybéli napközis táborba. 

 Időpont: 2016. június 21-től 26-ig, keddtől vasárnapig. 

 A foglalkozások 9:00-től 17:00-ig tartanak. 

 Helyszín: Bakonybél, Kaszinó (Szent Gellért tér) 

 A gyerektábor programjában szerepel: erdei túra, számháború, bibliaismeret, kézműves 
foglalkozások, foci, játék és sok-sok meglepetés. 

 Részvételi díj: 7.500 Ft, amiből a gyerekek tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak, és amiből a 
programok költségeit fedezzük. 

 A jelentkezési lapot a részvételi díj első részletének (3.000 Ft) befizetésével 2016. május 
17-ig adhatják le a plébániai irodán Váliczkóné Erzsébetnél. 
A második részletet, kérjük, 2016. június 10-ig fizessék be a plébániai irodán. 

Tisztelettel és szeretettel kívánok élményekben gazdag vakációt, és várom jelentkezésüket táboroztató 
társaim – Posta Zsoltné Jolán, Fülöp Teréz és Troják Zsuzsanna – nevében. 

Ábel atya 
 

 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR  
 

2016. MÁJUS 12. CSÜTÖRTÖK, 8:00-14:00. FALUHÁZ. 
 

 

A szokásos ruhavásárunkon használt, de jó állapotú, 
gyermek- és felnőtt ruhaneműket, cipőket, kisbaba 
ellátásához szükséges eszközöket kínálunk. 
Ami a vásár után megmarad, segélyszervezeteknek adjuk 
tovább (elsősorban a Pápai Családsegítő Pápa-környéki 
ellátójának). A befolyt összeg adomány, amelyet a 

bakonybéli egyházközség karitász csoportja a helyi 
rászorulók megsegítésére fordít (tartós élelmiszer, tűzifa 

vagy szükség esetén egyéb tárgyi támogatás formájában). 
 

 
 

Ha kérdés merül fel az eseménnyel vagy a csoportunk munkájával kapcsolatban, szívesen válaszolunk! 
 

Bakonybéli Karitasz Csoport 



  

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: május 26. 
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 2. 15.30 óra  Óvoda Anyák Napi ünnepség 

 2. 17 óra  Iskola Anyák Napi ünnepség 

 2. 18 óra Közösségi Ház 3-1-2 Meridián torna 

 5. 7.30 Nyugdíjas klub kirándulás Jeli Arborétum – Ják – Sárvár 

9. 18 óra Közösségi Ház 3-1-2 Meridián torna 

12. 8-14 óra Faluház  Karitász vásár 

14. 10 óra Bakonyi Bakancsos túra Szarvad-árok – Odvaskő – Gerence-völgy 

14. 18 óra Apátsági templom  AUSCULTA Kamarakórus 

15. 9.30 Apátsági templom Pünkösdi szentmise 

16. 18 óra Közösségi Ház 3-1-2 Meridián torna 

19.  Lomtalanítás napja 

19. 13-15 óra Óvoda  Óvodai beíratás 

20. 7-12 óra  Óvoda  Óvodai beíratás 

21. 10 óra Sportpálya 
Kelly’s Bakonyerdő Maraton kerékpáros 
verseny 

22. 10 óra Bakony Hotel Kelly’s Bakonyerdő Királya időfutam 

23. 18 óra Közösségi Ház 3-1-2 Meridián torna 

27.  Szelektív hulladékgyűjtés napja 

28. 14 óra Iskola udvara  Gyermeknap 

29. 10.45 óra Szent Gellért tér  Hősök Napja 

30. 18 óra Közösségi Ház 3-1-2 Meridián torna 
 

 

 

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

