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Településünk rendezettebbé tétele érdekében az 
önkormányzat megvásárolta a Petőfi utca végén, az 
Szent-kúthoz vezető út jobb oldalán elterülő, évek 
óta elhanyagolt telket. Így lehetőség lesz a terület 
rendezésére, a szemét elhordására, a bozót 
kiirtására, terep elegyengetésére, amire az időjárás 
függvényében tavaszig sor kerül. A hosszútávú 
hasznosításáról a testület később dönt. 
 

Tárgyalunk a Bakony Mgtsz-el egy-két út és terület 
megvásárlásáról is, amelyek a külterületi ingatlanok 
megközelítése szempontjából fontosak. 
 

November közepén a HungaroControl Zrt. vezetői a 
partnerségi együttműködés keretében tájékoztatták 
a működési területükön érintett települések 
polgármestereit az elmúlt év eredményeiről. 
Bejelentették, hogy január eleje-közepétől a Kőris-
hegyi és a püspökladányi radarállomások 
távirányítású üzemmódban fognak működni. 
 

A tűzoltó szertár udvarában a traktorok, szerszámok 
védelmére egy tárolót fogunk építeni. 
 

November 15-én a bakonybéli és a somhegyi 
temetőkben temetőellenőrzést tartottak a 
hatóságok. A temetők 2015-ben történt átvételekor 
az előírásoknak megfelelően rendeztük a szükséges 
adminisztrációt (temetőkönyv, működési szabályzat, 
nyitva tartás, térképek, stb.) így mindent rendben 
találtak. 
 
 
 

 

November 15-én lakossági fórumot tartottunk, 
amelyen A Bakony-Balaton Térségi Turisztikai 
Nonprofit Zrt. vezetője, Sigmond Eszter, és az 
Aeffect Communikations and Consulting társaság 
két munkatársa, Balogh Tímea és Simándy Szelim 
tartott értékes előadást. A résztvevőkkel az 
együttműködés lehetőségeiről, a millenniumi évre 
vonatkozó ötletekről, programjavaslatokról 
folytattunk tartalmas beszélgetést. 
 

A képviselő-testület ülésén döntöttünk a Bursa 
Hungarica pályázatról, mindkét igénylőt 
támogatásban részesítettük, egyben emeltük a 
támogatás alapösszegét 5000 Ft/fő/hó összegre. 
Reméljük, ezzel is könnyítünk a kedvezményezettek 
továbbtanulását. 
A 91 m3 - nyi szociális tűzifa-támogatás elosztásánál 
figyelembe vettük a családok jövedelmi viszonyát, az 
egyedülállók helyzetét, a különös rászorultságot. 
Ennek függvényében a keretből 1-4 m3  segítséget 
tudtunk biztosítani az igénylőknek. A tűzifát 
november végén, december elején szeretnénk a 
házakhoz kiszállítani.  
Az idősek napközi otthona kialakításához kötődő 
felmérésünkre egy igénylő lap érkezett összesen, így 
a kérdést egyelőre levettük a napirendről. Úgy 
döntöttünk, a meglévő és jól működő Borostyán 
Nyugdíjas Klub programjait fogjuk jobban segíteni. 
 

Dr. Kopátsy Sándor díszpolgárunk kedves 
felajánlással járult hozzá a Magnólia-liget 
gyarapodásához. Varga László közvetítésével egy 
barkócaberkenye fácskát küldött, amit november 15-
én el is ültettünk a ligetben. A hozzáfűződő 
történetet ebben a lapszámban olvashatják. 

 
December 16-án, 14.30 órától a Faluházban 
rendezzük meg a hagyományos Mindenki 
Karácsonyát, amelyre szeretettel várunk minden 
bakonybéli lakost. 
 

Kívánok a magam, a képviselő-testület és az 
önkormányzat minden dolgozója nevében békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új 
esztendőt! 

Márkus Zoltán polgármester 
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    A változékony novemberi időjárás megnehezítette az utolsó 
kukoricatábla lesilózását. A felázott talajon nehéz volt dolgozni a 
gépekkel, így a kukorica egy része a földön maradt. Volt pár erősen 

szeles napunk is, ami kisebb károkat okozott a szántóföldek mentén, hol fákat döntött ki vagy nagyobb ágakat tört le, 
amik a gazdáknak plusz munkát adtak a szántás előtt. 
    Közös szolgálatban voltunk Zábrák Károly természetvédelmi őrrel, melynek célja a Natura 2000-es területek 
legelőállapotának felmérése, és a téli legeltetés volt. A felmérés során találtunk hiányosságokat,amelyek miatt az 
érintett gazdákat értesítettük. Téli legeltetésre van lehetőség, de ezt kérvényezni kell a természetvédelmi hatóságnál. 
A legelők karbantartási munkáira is van még mód, a nagyobb fagyokat megelőzve a határban még a hetekben végzik 
a legelő szárzúzásokat. 
    A mezőőrség több látogatott és használaton kívüli forrást is ellenőrzött, illetve rakott rendbe az elmúlt hónapban. 
Ezeket a kormányhivatal felajánlásából ingyenes forrásvíz - vizsgálatnak vethettük alá. Ennek egyik tanulsága, hogy a 
Szent-kúti forrás jelenleg nem ivóvíz minőségű, mivel többféle baktériumot találtak benne. Ezért ide ki is tettük a 
NEM IVÓVÍZ táblákat. A másik vizsgált helyszín pedig a Malom utcában a Béli panzió melletti Csurgó kút, melyben a 
vizsgálat során nem találtak káros baktériumokat, de mivel a forrás domboldalban helyezkedik el, és a fölötte lévő 
földeken mezőgazdasági művelés is folyik, így ezt mindenki a saját felelősségére fogyassza! 
    Ahogy egyre közeledünk a télhez, ismételten előfordultak gazdasági állatkóborlások, melyekkel szemben megtettük 
a lépéseket, elindítottuk az eljárásokat. Amennyiben ön kóborló gazdasági állattal találkozik a határban, ezt jelezheti 
telefonon a mezőőrség felé a 06-30-419-52-62 számon vagy e-mail-ben a bakonybelmezoor@bakonybel.hu –n. 
Értesítheti a Zirci rendőrőrsöt is a 06-30-997-7136 telefonszámon.  

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

Már javában folyik a 2017/18-as tanév. 
Hamarosan itt a karácsony. A 
programok, az események olyan 
gyorsan követték egymást a tanév 
folyamán, hogy szinte alig győztük 
követni, s végrehajtani azokat. 
Október 13-án harmadikos és 

negyedikes tanulóink Troják Zsuzsanna tanító néni 
felkészítésével, kedves műsorral köszöntötték az 
időseket.  
    Október 16-án a veszprémi Petőfi Színházban jártak 
diákjaink, ahol a Hamupipőke című mesejátékot 
tekinthették meg. Az előadás nagyon tetszett a 
gyerekeknek, még a kis elsősök is örömmel meséltek 
róla. 
    Bors Hedvig tanító néni október 18-án tanított utoljára, 
mivel nyugdíjba megy. Ebből az alkalomból köszöntötte 
őt Márkus Zoltán polgármester, s mondott köszönetet 
munkájáért az iskolavezetés, a szülői munkaközösség 
nevében pedig Simonné Sarus Tímea és Schwarczné 
Vánik Edit szülő. 
Bors Hedvig a tanítóképző főiskolát Győrben végezte el 
1978-ban. 1984 óta dolgozott Bakonybélben, előtte 
Köveskálon és Tapolcán tanított. Az itt töltött 33 év alatt 
mindig lelkiismeretesen végezte munkáját. Elmondása 
szerint sokat köszönhetett az otthonról hozott 
indíttatásnak. A természet szeretete, a munka tisztelete, 
megbecsülése számára mindig követendő példa volt. 
Tanítványai nevelésében is ezt az értékrendet képviselte.  
Tartalmas nyugdíjas éveket, erőt és jó egészséget 
kívánnak Hedvig néninek tanítványai és munkatársai.  
Az iskolai munkában hárman helyettesítik: Slajchó Lujza 
tanító, magyar szaktanító-könyvtáros, a zirci iskolából jár 
ki, s hetente kétszer testnevelést tanít. Két nyugdíjas 
tanító néni, Molnár Anna és Tribel Andrásné Éva néni 
hetente kétszer testnevelés órát tart, s egy-egy  
 

 
alkalommal a délutáni tanodában tanít. A gyerekek 
hamar elfogadták és megszerették őket. 
    Meghívást kaptunk a MH Pápa bázisrepülőtéren 
november 9-én megrendezésre kerülő „Iskolák Napja a 
Bázisrepülőtéren, HAW MH PBRT” rendezvényre. 
Tanulóink először egy kutyás bemutatót tekinthettek 
meg: azt láthatták, hogyan teszik ártalmatlanná a kutyák 
a reptérre engedély nélkül behatoló embereket. Utána 
beszállhattak egy MI-24-es harci helikopter pilóta- és 
utasfülkéjébe. Megismerkedhettek a pályakarbantartó 
eszközökkel, láthatták a 7 m-es toló lapáttal rendelkező 
hótolót, a tűzoltó autót, amibe bele is ülhettek. A 
gyerekeknek minden nagyon tetszett, de a kutyás 
bemutató után mégis az jelentette számukra a 
legnagyobb örömet, hogy beszállhattak a C17-es szállító 
repülőgépbe, s bemehettek a pilótafülkébe. Nagyon jól 
érezték magukat, sok élményben volt részük ezen a 
napon.  

 
 
Köszönetet mondunk Bakonybél és Pénzesgyőr 
polgármesterének, hogy lehetővé tették azt, hogy 
tanulóink eljuthassanak erre a rendezvényre. Köszönjük 
karbantartónknak és a sofőr bácsiknak is. 
 

(folytatás a következő oldalon) 

mailto:bakonybelmezoor@bakonybel.hu
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Márton nap előtt - a tavalyihoz hasonlóan – 
barkácsolásra hívtuk az óvodásokat: Troják Zsuzsanna 
tanító néni vezetésével lampionokat, Dobos Mónika 
nénivel libát és libaálarcot készítettek. 

 
A Márton napi lampionos felvonulás előtt a harmadik és 
negyedik osztályosok árnyjátékban mutatták be a Szent 
Márton legendáját, a kicsik dalos játékkal, mondókákkal 
szerepeltek. Az árnyjátékot Pénzesgyőrben, a falunapon 
is előadták tanulóink. Felkészítő tanáruk Dobos Mónika 
volt. 
Igyekszünk tanulóinknak érdekes, tartalmas programokat 
biztosítani, s őket a falu életébe bevonni. Köszönöm 
kollégáim munkáját, mert sokszor erőn felül dolgoznak 
azért, hogy plusz dolgokhoz, élményekhez juttassák a 
gyerekeket. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

 

 

a „Bakonybél Általános Iskolájáért” Alapítvány javára 
Szülők szervezésében és aktív részvételével az idei évben is adománygyűjtő vásár lesz az adventi időszakban a 
Faluházban (Pápai u. 7.) hétfő és csütörtök délelőttönként fél 9-től fél 12-ig.  
Időpontok: nov.27. 30. dec.4. 7. 11. 14. és a Mindenki Karácsonyán 
Ízelítő a kínálatból:  

 ajándéktárgyak, karácsonyfadíszek, asztaldíszek, ajtódíszek, mécsesek, képeslapok 

 „Bakonybél anno… és most” 2018 falinaptár 

BAKONYBÉL ANNO… és MOST 2018 
A „Bakonybél Általános Iskolájáért” Alapítvány gondozásában – támogatással -  az idén is megjelenik a falinaptár, 
2018-ra aktualizáltan. A falinaptár elérhető: Bertalanné Mészáros Évánál (06 30 854 9313), Kollát-Németh Alíznál 
(30-538-7519), az iskolában és a Faluházban. 
Kérem, támogassa az alapítvány céljait, Bakonybél gyermekeit!                         Számlaszámunk: 73900054-10006519 
További részletek a http://www.bakonyi-kerekerdo.eoldal.hu oldalon 

Troják Zsuzsanna alapítványi titkár 
 

 
 
 

Díszpolgárunk, Dr. Kopátsy Sándor különleges fácskával 
gazdagította a közösségünk által létrehozott Magnólia-ligetet. 
A barkócaberkenye csemetét Varga László, a csetényi Bakonyi 
íz és Párlat Kft tulajdonosa kézbesítette a falunak. A fa mellé 
történet is érkezett, amit teljes terjedelmében olvashatnak. A 
„királyi” ajándékot november 15-én a díszpolgári szikla mellé 
ültettük el.  Dózsa Géza és Kiss László jóvoltából szép 
madáretető is készült a ligetbe.  Kiss Lászlóné és Rottenbücher 
Andrásné pedig szintén adományból hálóval körbekerített, 
„vadvédetté” tett minden facsemetét. 
Köszönjük az újabb adományokat és a szorgos, védő kezek 
munkáját. 

http://www.bakonyi-kerekerdo.eoldal.hu/
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2008 karácsonyán királynak éreztem magam, mivel a Varga család az ajándékok között hozott egy üveg 

barkócaberkenye pálinkát. Örömöm magyarázatra szorul. 

BARKÓCA BOTJA CSAK A PÁSZTOROK KIRÁLYÁNAK VAN 

Nagyon sokáig azt hittem, hogy ilyen fa csak a mesében van. 1941-ben, az érettségi szünetben a Somogy megyei Bogát 

pusztán a számtartóék vendége voltam. Ők vittek ki az uradalom juhászához, aki híres fafaragó volt. Akkor egy kislányt 

akartam megajándékozni valami szép fafaragvánnyal. Ettől a juhásztól hallottam a mondatot. „Minden juhásznak 

somfából van a botja, csak a pásztorok királyáé barkócaberkenye.” 

Mivel akkor még nem voltak ismereteim a fafajokról, ezt a mondást úgy tettem el magamba, hogy barkócaberkenye 

csak a mennyországban van. Ebben a tudatban éltem közel hatvan évig. 

Három éve egy lelkes kiránduló barátommal jártunk a Pilisben. Talán tíz kilométerre lehettünk Visegrádtól, amikor 

egy segédmotoros emberre lettem figyelmes, aki letette a motorját és bement az erdőbe. Lestem, hogy talán gombázik, 

de vagy ötven méterre letérdelt egy fiatal fa mellé, és bicskájával elkezdte faragni. Ez annyira meglepett, hogy 

odasétáltam, láttam, hogy egy botnyi barkóca. Kérdem, mi a terve ezzel a barkóca bottal? Meglepetten rám nézett, és 

elmondta, három éve találta, akkor még gyenge volt botnak. Úgy gondolta most már jó lesz. Elmondta, hogy pásztor a 

Duna másik oldalán, a Börzsönyben. Mindig barkóca botra vágyott. Nagyapja mondta, hogy ez a legjobb. Ő is azt 

mondta, amit a somogyi pásztor. „Barkócafa botja csak a pásztorok királyának van.” Ezért megérte, hogy a komppal 

átjöjjön a Dunán, és megnézze eléggé megerősödött-e a három éve látott husáng. Örömmel vette tudomásul, hogy a 

somogyi pásztorok is tudják, kinek van ilyen fából a botja. 
 

BARKÓCA FÁBÓL CSAK A KIRÁLYOKNAK KÉSZÜLT BÚTOR 

Hatvanas éveim végén, egy korai hóban kerestem a vaddisznókat. Arra lettem figyelmes, hogy a vaddisznók ott valamit 

ettek. Láttam, hogy apró gyümölcs. Megkóstoltam, nagyon édesnek találtam, de még soha nem láttam. A hó alatt 

kerestem néhány levelet a fáról. Otthon aztán a Jávorkából megállapítottam, hogy barkócaberkenye a fa neve, tehát 

nem az égben terem.  

Pár évvel később meghívót kaptam egy erdész házaspártól, hogy egy háromszáz év körüli magányos barkócaberkenye 

fát ünnepélyesen védetté nyilvánítanak a Hajagban.* Nem az erőben, hanem annak a szélén, a legelőn. Felmértem, 

hogy ez nem véletlenül van ott, hanem a disznókat makkoltató pásztorok ültették. Ez alatt megéltek az odakötött 

baromfiak addig, amíg rájuk került a sor. Akkor még nem volt eperfa, az érése után lepotyogó barkócaberkenye volt az 

eledel a baromfi számára. 

Mivel a fa védetté nyilvánítását meghirdették az interneten, Tübingenben egy nyugdíjas professzor olvasta. Ő erről 

csak a Kárpát-medencében a közép-hegyekben őshonos fából írta a diplomamunkáját. Élő példányát csak néhány 

királyi, főúri parkban látta. Kihasználta az alkalmat és leautózott az avatóra. azért érdekelte ez a ritka fa, mert 

Európában ez a legkeményebb, és a trópusok feltárása előtt ebből készült a királyok bútora. Ma is kincset ér, ha éppen 

restaurálni akarnak egy sok száz éves bútort. 

Azt is elárulta, hogy a parkokban nagyon szeretik és fenntartják, mert az énekes madarak látogatják a gyümölcséért. 

Pálinka is készül belőle. 

Az is kiderült, hogy néha a bútorgyárba is eljut egy-egy rönk belőle. De az értékéről senkinek nem volt fogalma. A 

faluban pedig volt egy fa a parkban is, aminek gyerekkorukban ették a gyümölcsét.  
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Erdész barátaim ismerték a nevét, de nem használták, mert nagyon lassan 

nő, a többi fa elnyomja, és nem ismerték az értékét. 

Én azonban nyomoztam. A jelenlegi ország területén minden hegyvidéki 

erdőben előfordul, mert a madarak szorgalmasan terjesztik. A Zempléni-

hegységben 70 példányt védelem alá vetek, és a génjét a világ több 

génbankjába elküldték. Ott a füzéri erdész faiskolájában lehet csemetét 

vásárolni. Csak az én hírverésemre több száz csemete került a kertekbe. 

Nekem is van, Vargának is. Kis kertekbe is ajánlom, mert lassan nő. 

Nyomozásaim során ráleltem egy rokonára, a fojtós berkenyére, ami a tokaji 

borvidék öreg szőlőiben szinte kötelező. Aki mustot iszik, ez megfékezi. Ezt is 

ajánlom, mert odacsalják az énekes madarakat. 

Elárulom, egyik célom a parkokban, temetőkbe, udvarokba olyan fákat 

ültetni, aminek gyümölcse madárcsalogató. 

*(A 300 éves szentgáli barkócaberkenye 2014-ben az év fája lett. Fotó: www.evfaja.okotars.hu) 

 

BARKÓCA, A KIRÁLYOK PÁLINKÁJA 

A tübingeni professzor szerint olyan drága pálinka készül belőle, hogy csak a divatos nőgyógyászok és fogorvosok 

fizethetik meg. Ezt jelentettem Varga Lászlónak, a pálinkafőzőnek, akikkel negyedszázados lelki rokonságban vagyunk. 

Erdész ismerősei tudtak is olyan helyet, ahol több már gyümölcsöt termő barkóca berkenyefa van. Megfelelő 

létszámban és felszereléssel el is mentek gyümölcsöt gyűjteni. Sikerült egy főzősre valót begyűjteni. A húsz litert 

meghaladó pálinka számozott félliteres üvegekbe került. Nem volt olcsó mulattság, de bőven megtérült. Elsősorban 

örömben, mert ebben nem volt ismert elődjük. Ráadásul a pálinka minősége is kiváló. 

Ma, karácsony napján én is királynak érezhettem magam.  

UTÓIRAT 

Közgazdászként felmértem, hogy ami nagy ritkaság, azt jól megfizetik. Az őszi pálinkaversenyen megnyerte az év 

pálinkája címet. Magas ára ellenére is az 50 számozott üvegre többszörös vásárló jelentkezett. A 3. sorszámú az enyém. 

Minden karácsonykor belekóstolunk. De már van utánpótlás, és sok száz barkócaberkenye csemete várja, hogy a 

madaraknak édes gyümölcsöt tálaljanak, és a pálinkát kedvelőknek legyen királyi italuk. 

Én meg tudom, hogy nem éltem hiába, még sok örömöt okozhatok. 

 

DECEMBER 2. SZOMBAT, 16 ÓRÁTÓL A FALUHÁZBAN:  

KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT IDÉN IS ADVENTI KOSZORÚT! 
A program felnőtteknek, önállóan ragasztópisztolyt használni tudó, nagyobb gyerekeknek, szülővel érkező 
gyerekeknek szól. A Faluház előterében kaptunk helyet idén, hogy egy helyszínen (egy kosszal) beszélgetve, jó 
hangulatban készítsük el otthonunk adventi koszorúját. Az első 20 jelentkező számára a koszorúalapot és a 
gyertyákat könyvtárunk biztosítja! Az erdészet jóvoltából idén is kapunk fenyőágakat. Amit hozatok: kötöződrót vagy U 
szeg, gyertyaalap vagy 4 fej nélküli 50/60-as szeg, ragasztópisztoly (két közös ragasztópisztolyt tudunk használni, 
akinek nincs, ez ne tartsa vissza a részvételtől!), ragasztópisztoly töltet, szalagok és egyéb díszek, amit a koszorúra 
tennétek. Díszek, gyertyák csereberéje idén is lesz! Aki igényli, szívesen segítek a koszorúkészítés alap technikájának 
elsajátításában. Asztaldísz, egyéb karácsonyi dísz is készíthető. A gyerekeknek szóló koszorúkészítő programot a 
plébánia szervezi. Gyertek!                 Palotás Dóra 
 

DECEMBER 5.  KEDD, 15 ÓRÁTÓL A FALUHÁZBAN: 
MÉZESKALÁCS SÜTÉS – DÍSZÍTÉS A MINDENKI KARÁCSONYFÁJÁRA 

Gyerekeket, felnőtteket egyaránt várunk. Mindent előkészítünk, de sodrófa, kiszúró forma jól jöhet!   (FA) 
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Iz 40,3-5 

Kiált egy hang: Készítsetek utat az Úrnak a pusztaságban, egyenes ösvényt a sivatagban Istenünknek. 
Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy süllyedjen le, legyen simává, ami göröngyös, egyenessé, ami 

egyenetlen. Akkor eljön majd az Úr, meglátja majd minden ember. Akkor megnyilvánul majd dicsősége. 

Az izajási hang kiáltása első hallásra zavarba hoz: Ha utat kell készítenem az Úrnak, az azt jelenti, hogy 
nincs itt, közel, s ráadásul az utat a pusztában kell építenem, göröngyöket és egyenetlenségeket kell 
eltüntetnem. Ezek szerint pusztában lennék? Rendszerint szeretem azt gondolni, hogy az Úr itt van, 
egészen közel, s akkor vagyok nyugodt, ha az a jó érzés tölt el, hogy minden sima, egyenes bennem és 
körülöttem, hogy kapcsolataimban minden rendben van. 
Advent első hetében, az egyházi év kezdetén a prófétai szózat az Ádámban elbukott ember alapvető 
helyzetére figyelmeztet: Engedetlenségemmel, bűneimmel mérhetetlenül távol kerültem Istentől; 
sebzettségem, tehetetlenségem pusztájában halmokat építettem és árkokat ástam magam köré. A kiáltó 
hang erre az állapotra akar ráébreszteni, s mindezzel nem könnyű szembesülni. Mégsem hagyja, hogy 
kétségbe essem, hiszen meghirdeti azt is, hogy az Úr el akar jönni. Pontosan bűneim és zárkózottságom 
pusztájában, szeretetre szorultságomban akar rám találni, itt akarja kinyilvánítani dicsőségét. A betegekhez 
jön, nem a magukat egészségesnek gondolókhoz, a vakokhoz jön, nem azokhoz, akik azt gondolják, hogy 
látnak. 
Rádöbbenve saját elszigetelt helyzetemre, szívesen otthagynám ezt a pusztát, nekiállnék utakat készíteni, 
hogy elmenekülhessek önmagam elől, s lázasan keresném korábbi biztonságérzetemet. Olyan tájra 
mennék, ahol minden szép, ahol újra abban a meggyőződésben élhetek, hogy minden a legnagyobb 
rendben van. Így azonban elmulasztanám a valódi találkozást az Úrral, aki engem pontosan a pusztában 
keres. 
Izajás hangja türelmes várakozásra szólít; arra hogy maradjak meg a szeretetre való vágyakozás 
kiszolgáltatott állapotában. Ez a várakozás azonban nem tétlenség. Advent idején az érkező Úr 
kegyelmének segítségével rendet kell raknom belső világomban, hogy minél egyenesebb legyen, ami 
egyenetlen bennem. Meg kell tennem mindent, hogy az engem kereső Urat ne akadályozzák bűneim 
göröngyei, félelmeim szakadékai. S arra is rá kell jönnöm, hogy a pusztában nem egyedül vagyok, hanem 
körülöttem sokan rejtőznek halmaik mögé, hozzám hasonlóan sokan bújnak meg völgyeik mélyén. Az 
advent emberi kapcsolataim rendezésének ideje is, az Úrnak készített út megnyit a körülöttem élők felé. S 
ha próbálom simává tenni azokat a göröngyöket, amik köztem és társam, testvérem, gyermekem, 
munkatársam, szomszédom között éktelenkednek, az Úr is könnyebben talál rám. 
Az útépítésnek ebben a fáradságos munkájában erőt adó ígéret így szól: Eljön majd az Úr, meglátja majd 
minden ember. Tehát az Istenre vágyakozó, gyengeségük tudatában lévő, de egymással békében élő 
emberek közösséget alkotnak. Ilyen közösséggé kellene válnunk, hogy majdan megnyilvánulhasson 
bennünk és közöttünk az Isten dicsősége.  

Izsák atya 

 

 
 
November 18-án került sor a szolgálattevők szokásos évi kirándulására.  Ábel atya vezetésével 17-en 
indultunk útnak Győrbe.  Jó hangulatban elfogyasztott közös ebédünk után sétára indultunk Győr 
belvárosába. Elsőként meglátogattuk a Széchenyi téren lévő bencés templomot, ahol Ábel atya mesélte el 
az egykor jezsuita, ma bencés templom és gimnázium történetét. Következő célpontunk a Káptalandomb 
volt, ahol láthattuk Szent László királyunk hermáját – fejereklye tartóját – és a könnyező Szűzanya képét, 
és előttük közösen imádkoztunk egyházközségünk tagjaiért, kiemelten betegeinkért. Egy másik kiállításon 
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök élettörténetével és a hozzá köthető számos dokumentummal 
ismerkedhettünk meg. Sétánk a Duna parton ért véget.  
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17.00-ra Kismegyeri templomba mentünk, ahol az egyházmegye aznap este ünnepelte – az évente más-

más helyszíneken megtartott - Szent Erzsébet napot és a Karitász ünnepét. Idén a Kismegyeri 

Egyházközség adott helyet a találkozónak. A segítő szentre emlékezve a találkozó résztvevői 

adományokat hoztak a vendéglátó egyházközségben élő rászoruló családoknak. A mi egyházközségünk is 

jelentős tartós élelmiszer adománnyal járult hozzá a gyűjtéshez, amit ezúton is köszönünk mindazoknak, 

akik ezt adományozták!  A találkozó szentmisével kezdődött, melyet Várszegi Asztrik főapát úr celebrált, 

homíliájában megemlékezett Szent Erzsébet életéről, segítő szeretetéről, és példáján mindenkit arra 

ösztönzött, hogy vegye észre a környezetében élő rászorultakat, és az év minden napján váljon 

életfeladatunkká a segítő szeretet megélése szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Megható 

pillanatoknak lettünk részesei, amikor a jelenlévő Erzsébeteket a püspök úr egy – egy szál rózsával 

köszöntötte. Nehéz szívvel hallottuk azonban, hogy főapát úr is elköszönt tőlünk, arra tekintettel, hogy 

januárban átadja hivatalát leendő utódjának. Bízunk azonban abban, hogy Bakonybélbe ezután is többször 

ellátogat, és találkozhatunk vele! A találkozó agapével ért véget, melyen a házigazdák sok finom 

szendviccsel és süteménnyel látták vendégül a megjelent 3-400 vendéget. Köszönet érte! 

Fülöp Teréz 

Templomunk felújításáról 

Ahogy arról a Hírmondó korábbi számában is beszámoltunk, a restaurálás első fázisa a fából készült 
liturgikus berendezési tárgyak (oltárok, szószék, orgonaszekrény) rovaroktól (szú) történő mentesítése volt. 
Ez technikailag a templom nyílásainak (ajtók, ablakok) lezárásával és a templomtér elgázosításával valósult 
meg. Ezért volt a templom előtti tér egy időre kordonnal lezárva. A kártevő mentesítés megtörtént, a 
templomot kiszellőztették. A restaurátorok elszállították a templom kapuját, illetve a korábban a templom 
falán lógó Dorfmeister festményt, aminek a keretét is külön restaurálják. A Szent Gellért téren a templomot 
lezáró kordon a földmunkák miatt egyelőre megmarad.    

Günter testvér  

 

Adventi szombatokon (december 2, 9, 16, 23.) 17:00-kor gyertyagyújtás a Kápolnában.  

Dec. 2-3. Csendmeditációs hétvége a monostorban  

Dec. 9.  18.00 A Szent Mauríciusz Kórus koncertje a felújítás alatt álló templomban 

Dec. 16.  15.00 Mindenki Karácsonya a Faluházban 

Dec. 17.  16.00 Gyermekek és családok miséje a Kápolnában  

Dec. 24.   9. 30 Advent IV. vasárnapjának szentmiséje a Faluházban 

      24.00 Éjféli szentmise a Faluházban 

Dec. 25. KARÁCSONY ÜNNEPE  9.30 Szentmise a Faluházban 

Dec. 26. Szent István vértanú ünnepe  9.30  Szentmise a Faluházban 

Dec. 31.  Szentcsalád ünnepe  9.30 Szentmise a Faluházban 

    Év végi hálaadás 17:00-kor a Faluházban 
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A helyszín azért lesz különleges, mert a templomból már sok berendezési tárgy kikerült, nem is 
látogatható, a koncert idejére azonban kinyitjuk a nagyközönség számára. A koncerten a plébánia 

gyermek kórusa is szerepelni fog. 

 

 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik ünnepi gondolataikat, kedves verseiket, dalaikat szívesen elmondanák. 

(Telefon: 30-692-0544, Felföldi Andrea) 
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Novemberi programjaink első vendége Mészáros István mentőápoló volt, aki a mentők munkájáról, a bejelentkezésről 
és az újraélesztésről tartott előadást. Olyan sok új és fontos információk kaptunk tőle, hogy kicsit részletesebben 
számolok be a hallottakról, mások okulására is. 
 

Mentő hívása volt az első témakör. A 104 – es telefonszámon hívhatóak, amelyen a központi irányítás jelentkezik, 
ahol szakképzett dolgozók fogadják a hívást. Amennyiben szükséges, a mentő kiérkezéséig telefonon tartják a 
kapcsolatot, és megfelelő tanácsokat adnak a hívónak, hogy a beteg állapota ne romoljon. Híváskor nagyon fontos, 
hogy a beteg állapotát és a tüneteket pontosan ismertessük, megadjuk személyi adatait (nemét, korát, esetleg tartós 
betegségét) és pontos legyen a cím, ahová a mentőket várjuk (a házszámmal mindig sok a gond). 
Háromféle mentő hívás van: - Orvos általi azonnali esetriasztás, vagy 2 órán belüli hívás, avagy bejelentés alapján: 
azonnali eset feladat. 
 

Mikor hívjunk mentőt? 

 ha valaki eszméletét vesztette, 

  mellkasi fájdalmi panaszoknál, 

 törések esetében, 

 sérüléses baleseteknél, 

  vérzésekkor, 

 stroke- agyi történésekkor, 

 görcsös rosszullétek esetén, 

 szülési fájdalmak kezdetekor, 

 bármilyen mérgezés esetén. 
 

Amíg várjuk a mentőt, készítsük össze a beteg 

rendszeres gyógyszereit,a régebbi zárójelentéseket 

és a gyógyszer érzékenységről való tájékoztatást. 

Helikopteres hívásra két okból kerülhet sor, ha a 
beteg állapota megkívánja, illetve ha a közúti 
szállítás megoldhatatlan.(A mentő is hívhatja, ha a 
beteg állapota ezt megköveteli) 
 

A harmadik fő téma az újraélesztésről szólt, amelynek a világnapja október 16-a. A hirtelen szívhalál a vezető halálok 
hazánkban. A mellkas nyomása a fej hátra hajtása és a szájból – orrba történő levegőfújás 30:2 arányban 
megmentheti az életünket. Mellkas nyomása, másodpercenként kétszer 5 – 6 cm mélyre. István AMBU fantomon 
mutatta be az elsajátítandó ismereteket, aminek használatát mi is kipróbálhattuk. Eszméletlen betegnél pedig 
láthattuk a stabil oldalfekvő helyzetet. 
Köszönjük Istvánnak a tartalmas, jól felkészült délutánt, felajánlásával majd a jövőben élni kívánunk és hívni fogjuk 
társaságunkba. 
 

Második novemberi összejövetelünkön Dr. Kozma Zoltán volt a vendégünk, aki a hónap elejétől működő egységes 
elektronikus egészségügyi szolgáltatás eddigi tapasztalatairól beszélt. Segítséget is kért azoktól, akik a saját 
ügyfélkapujukon keresztül meg tudják tekinteni a betegútjukat. Jó lenne tapasztalatokat gyűjteni arról, mi és hogyan 
jelenik meg azokról az egészségügyi szolgáltatásokról, amelyeket az illető igénybe vett. 
 

Több aktuális kérdésről is beszélgettünk, többek között a kardiológiai szakrendelésről, a magán egészségügyi 
szolgáltatások megerősödéséről, a kórházi osztályok túlterheltségéről, a szűrővizsgálatok, védőoltások fontosságáról. 
Néhány hiányosságról is szó esett, például a népegészségügyi programmal kapcsolatban, vagy az egészséges életre 
nevelő egészségórák szükségességéről, a csecsemőápolásra felkészítő oktatás hiányáról.  
Mint mindig, most is hangsúlyozta: a betegség megelőzése a legfontosabb. 
Köszönjük Dr. Kozma Zoltánnak, hogy újra időt szánt társaságunknak és friss információkat adva tájékoztatott 
bennünk a legfontosabb változásokról. 
 

November végén még két összejövetelünk lesz, a betlehemi bábukat kell felújítanunk Adventre, illetve az iskolásokkal 
együtt a Laczkó Dezső Múzeumba látogatunk, ahol a kicsik múzeumpedagógiai órán vesznek részt, a felnőttek pedig 
a bakonybéli ásatásokról összeállított kiállítást nézhetik meg. 
Szokásos évadzáró rendezvényünk hagyományainkhoz híven a Pikoló Vendéglőben lesz: 2017. december 8 –án 
pénteken 15 órai kezdettel. 

 
Váliczkóné Kaviczki Éva 
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Kisfaludy 
György doktor 
és felesége, Dr. 
Békési Mária 
közadakozásból 
felújított sírját 
Halmos Ábel 
atya szentelte 
újra november 
1-jén. A helyre-
állítás valóban 
szépen sikerült, 
Bitman Árpád 
zirci sírkőfaragó 
keze munkáját 
dicséri, akinek 

édesapja készítette az eredeti síremléket. Így találkoznak a kegyeletben a generációk. 
 

 
 

 

November első hétvégéjén ismételten találkoztak a Magyar 
Tamburellosok, hogy összemérjék tudásukat a VI. Magyar 
Kupán. Az versenyt Tarján községben rendezték a 
szervezők, ahol három egyesületből öt női és hét férfi 
csapat küzdött a kupa megszerzéséért. Bakonybélből két 
női és három férfi csapat nevezett. A hétvégén sok szoros 
és izgalmas mérkőzésnek lehettünk részesei. Sok-sok 
biztatással és szurkolással kísérve női csapataink a 3. és 
4. helyen, míg a férfiak a 4-5-6. helyen végeztek. 
Gratulálunk a játékosoknak az elért helyezésekhez. 

Mészáros Antal 
 

 

 

A megyei III.osztály őszi bajnoki fordulóján a Bakonybéli SzSE csapata a 3. helyen végzett a bajnokságban, 
miután az utolsó két meccsét is megnyerte: Eplény-Bakonybél: 0-3, Bakonybél-Balatonalmádi:5-0!  
Az eredménytáblán a Felsőörsi IKSE és az Alsóörs SE előzte meg Bakonybélt. 
 

A legeredményesebb góllövőink:  
1. hely:Ulrich Márk 17 gól, 2. hely:Takács László 10 gól, 3. hely:Kacsala István 9 gól. 
 

A szezonzáró összejövetelre a Pikoló Étteremben került sor, külön köszönet a felajánlott babgulyásért! 
Jó pihenést mindenkinek, találkozunk a következő szezonban! 

Szép volt fiúk! Csak a Bakonybél!  
Heim Szabina 

 

 

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. 
 

 
2017. december 3. vasárnap 10.00 

Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy 
Táv 11 km, menetidő 4 óra 

2017.december 29. péntek 10.00 
 

Kívánság szerinti útvonal 

 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
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Bakonybél 2018-tól ünnepli a bencés monostor megalapításának, ezzel együtt a település megszületésének 
millenniumát. 
Az ezer éves évforduló vissza nem térő alkalom arra, hogy településünkre széles körben felhívjuk a figyelmet. Az 
érdeklődés középpontjába kerülhet az egyedülálló természeti környezetünk, a művelődéstörténeti és kulturális 
hagyományaink, múzeumaink és intézményeink. A Szent Mauríciusz Monostor és Bakonybél Önkormányzata régóta 
készül, tervez erre az alkalomra. A tervek megvalósulása nagymértékben függ benyújtott pályázataink elbírálásától, 
hiszen ekkor tudjuk meg, mekkora az a takaró, ameddig nyújtózkodhatunk.  
A sors úgy hozta, hogy a templom felújítása, a Szent Gellért tér átalakítása, a Szent-kút környékének rendezése, az 
ezekkel járó „felfordulás” épp az emlékévre esik. Ezért az 1000 év ünneplése nem a naptári évhez kötődik, hanem 
meghirdetését március 24-re, a Szent Benedek napját követő első hétvégére tervezi a monostor, zárását pedig 2019. 
tavaszára. 
A programok, a már hagyományossá vált rendezvények tartalmi elemeit szeretnénk az emlékév szolgálatába állítani, de 
új alkalmakkal is gyarapítani fogjuk az ajánlatot. Nem csak „kifelé” szeretnénk megmutatni magunkat, hanem 
faluközösséget is szeretnénk bevonni, magunkat is megajándékozni. 
A jó propaganda mindig jó látványtervvel kezdődik. Egy figyelemfelkeltő, frappáns, településre jellemző logoval, ami 
felkerülhet kiadványra, hirdetésre, termékre, ami egyértelműen Bakonybélhez kötődik, és bevonul a köztudatba. Több 
(más) mint a címer, más a funkciója is. 
Ezért felhívást teszünk közzé Bakonybél logojának elkészítésére. A pályázaton részt vehet bárki, aki ismeri és 
szereti a falut. A beérkező rajzokat az újságban és a honlapon véleményezésre megjelentetjük. 
Beküldési határidő: 2018. január 15. Postacím: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. @: 
bakonybelitajhaz@gmail.com. Szóbeli tájékoztatás: Felföldi Andrea az önkormányzat épületében, vagy a 30-692-0544-
es telefonon. 

 
 

Nagy sikert aratott az Idősek Napjára ajándékba készített hat darabos 
poháralátét készlet. Sokan érdeklődtek, lehet-e belőle vásárolni. 
Elkészíttettük, és a Faluházban a Patika melletti irodában megvásárolható. 
A tartón BAKONYBÉL 1018-2018 felirat olvasható,  
A 6 falapon pedig Bakonybél címere, a Tájház, a monostor, a monostor 
címere, a Szent-kút kápolna és a Csillagda képe látható. 
Ára: 600 Ft. 
 

 

 

 

Bakonybéli Gyülekezetének     
decemberi alkalmai: 
2-án szombaton 14 órakor, 
és 23-án, szombaton 14 órától   
( Karácsonyi istentisztelet) 
a Közösségi Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 

December 22-23-án és 27-30. közö 

Decenber 22-23-án, és 27-
30 között: 10-16 óra 
Pénztárzárás 15.30 órakor. 
Utolsó planetáriumi 
előadás: 15 órakor. 

 
Fő utca 3. 

Szerdán 15-18 óra, 
szombaton 9-12 óra között várja az 

érdeklődőket 
 

 konyvtarbbel@gmail.com 
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

 

ADVENTI TÁNCHÁZ 
December 16-án, szombaton 

a Faluház nagytermében 
 

17.30-tól Gyerektánc – Belépőjegy: 500 Ft/fő 
20 órától Felnőtt tánc – Belépőjegy 1500 Ft/fő 
 
Táncot tanít: Rásó Barna 
Batyusbál, ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek! 

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


 

A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója     III. évfolyam     2017.12. szám 
 

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. DECEMBER 23. 

A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

 

A Bakonybéli Hírmondó 2018. januári számát január 2-án és 3-án fogjuk kézbesíteni. 
 

 
Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását: 
06 30/377-4272, drfabianalexandra@gmail.com 
Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. (Zöld Ház), I./107. 
2017. december 4-én 8.00 – 12.00 óra között 
2017. december 11-én 8.00 - 12.00 óra között 
2017. december 13-án 8.00 - 12.00 óra között 

 
 

ORVOSI RENDELÉS  
AZ ÜNNEPEK KÖZÖTT. 

 

A délelőtti rendelések változatlanok. 
Délutáni rendelés 27-én, szerdán Zircen 13-15 óra között, 28-
án, csütörtökön Lókúton 13-14 óra között, 29-én, pénteken 
Zircen 13-14 óra között. 
Egyéb időpontokban az orvosi ügyeletet kell hívni a 104-es 
telefonon. 

 

SZENT BERNÁT GYÓGYSZERTÁR 
NYITVA TARTÁSA: 

 
December 27-29 között:  8.30-11.30 óra 

 
 

 

BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
ügyfélfogadása az ünnepek alatt: 

 

2017. december 22 és január 2. között az ügyfélfogadás szünetel.  
Utolsó ügyintézési nap: december 21. csütörtök. 

Ügyelet halaszthatatlan ügyben a 06-30-442-8024-es telefonon. 
 

 

Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk: 

Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. www.vhkn.hu. 
Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; @: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu 

 

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 (ingyenesen hívható) 
 

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

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 
 

Markácsné Kis Vera 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 Birnbauer Tímea  

hatósági szakügyintéző (70-400-6060) 
Ügyfélfogadás: minden hónap második 
és negyedik csütörtökén 15.00 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)550-698 
 e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu  

 
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási Osztály) 

8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662; 550-670 

Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 

Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs 
ügyfélfogadás. 
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