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   A HungaroControl Zrt. ismét kiírta erre az évre a 
működési területén érintett települések számára a 
településfejlesztést támogató pályázatát. Bakonybél 
a Rákóczi téri, igen rossz állapotban levő játszótéri 
eszközök cseréjére nyújtotta be a pályázatát. 
Szeretnék, ha a Rákóczi téren egy, a szabványoknak 
megfelelő, biztonságos fa játszóteret és egy 
esztétikus pihenőteret tudnánk kialakítani. 
 

   A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság éves 
közgyűlésén tájékoztatták az érintett települések 
polgármestereit is arról, hogy a köztestület kapott 
egy felújításra szoruló, de a korábbinál modernebb 
tűzoltófecskendő gépjárművet, térítésmentesen. A 
befolyt hozzájárulásokból és támogatásokból a 
kisebb felújítások már megtörténtek, a nagyobb 
beruházásokat ebben az évben fogják megoldani. 
Ezek után térségünkben megbízhatóbb, korszerűbb 
tűzoltó gépjármű lesz szolgálatban. 
 

   Február 28-án lezárult a 2016. évi 
közfoglalkoztatási program. Az új március végén – 
április közepén indul el. Azt már tudjuk, hogy az 
önkormányzatoknak a korábbi létszám fele áll majd 
rendelkezésére. Ezért a települési feladatok 
ellátására más megoldásban kell gondolkodnunk. 
 

 

   Március 28-án a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának 
munkatársai Károlyi Zoltán mezőőrrel közös 
települési bejárást tartottak, melynek során 
felhívták a lakosság figyelmét a mindennapos 
veszélyekre, az ingatlanok és a vagyoni biztonság 
megőrzésének eszközeire. Mi is kérjük a lakosságot, 
figyeljenek egymásra, a szomszédaikra, és 
különösen az idős, egyedül élő emberekre. 
 

   Március elején a Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatót tartott a 
polgármesterek számára a hulladékgyűjtésben 
tervezett változtatásokról. Az éves lomtalanítás 
Bakonybélben várhatóan május közepe táján lesz, 
erről időben hírt fogunk adni. A házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után – 
megítélésük szerint - a gyűjtőszigetek fölöslegessé 
váltak, ezért meg fogják szüntetni. Bakonybél kérte, 
hogy a turistaforgalomra való tekintettel két 
szigetet, a Fő utcait és a Pápai utcai buszfordulónál 
lévőt hagyják meg.  
 

Újból igényelhetők a szelektív hulladékgyűjtésre 
alkalmas kukák. Akik eddig nem kértek kukát, de 
most szeretnének, áprilisban és májusban a hónap 
közepéig jelezhetik kérésüket a Faluház földszinti 
irodáiban. Az igényléshez szükség van a 
szemétszállítást fizető (szerződő) személy 
személyigazolványára, lakcímkártyájára és a 
szemétdíj befizetését igazoló – három hónapnál 
nem régebbi – csekkre vagy átutalást bizonyító 
kivonatra. Az iratokat munkatársaink rögtön 
fénymásolják és visszaadják. 
 

A VHK alkalmazottai a szelektív hulladékgyűjtők 
rendeltetés szerinti igénybe vételét ellenőrzik. Ha 
olyan szemetet találnak, amely nem szerepel az 
edényre ragasztott címkén, egy jellemző matricát 
ragasztanak az edényre. Ha ebből három 
összegyűlik, elveszik a kukát. Kérjük, ügyeljenek az 
előírásokra!  
 

   Márciusban két megemlékezésre is sor került a 
falunkban Március 15-ét rendhagyó módon, 
beszélgetéssel, versekkel ünnepeltük.  
Az 1956-os emlékév alkalmából a Guzmics Egyesület 
élt a pályázat lehetőségével, és gazdag, egész napos 
programmal köszöntötte a 60. évfordulót. 
 

   Április 8-9-én tartjuk a településünk legismertebb 
hagyományos rendezvényét, a Medvehagymás 
Napokat. Szeretettel várjuk rá Bakonybél lakosait is. 
 

Családi programokban, élményekben gazdag, áldott 
Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

 

Márkus Zoltán polgármester 
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Sokan érdeklődtek tőlem a tavaszi kerti égetésről. Mint 
tudott, a földművelésügyi miniszter március 3-án 
átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el, 
mivel a szeles és csapadékmentes időjárás miatt a hazai 
erdőkben fokozott tűzveszély alakult ki. A tilalom az 
erdőkre, a fásításokra és az ezek határától számított 200 
méteren belüli külterületi ingatlanokra terjed ki.  
Belterületen, a házak kertjében történő tűzgyújtás az 
önkormányzat 4/2016.(I.15.) számú rendelete értelmében 
lehetséges, szeptember 1. és április 30. között, 
hétköznapokon 9.00 - 18.00 óra, szombaton 9.00 - 12.00 
óra között a tűzvédelmi előírások betartása mellett. 
 

Kérem az erdőbe kirándulókat, a vendéglátókat, a 
túravezetőket, a mezőgazdasági területeken dolgozókat és 
a közúton utazókat, hogy az erdőtüzek megelőzése 
érdekében járjanak el. Égő cigarettát ne dobjanak el, azt 
minden esetben oltsák el! Élő példa rá, hogy március 1-
jén este fél 9 körül a Bakonybél-Somhegy közti 
útszakaszon, a régi szeméttelep környékén lévő partoldal 
egy arra közlekedő személygépkocsiból felelőtlenül 
kidobott cigarettacsikktől kigyulladt. Egy éppen arra 
autózó gyors bejelentésének köszönhetően, a helyi 

önkéntes tűzoltók és a zirci tűzoltóság gyors 
közbelépésével sikerült megelőzni a nagyobb bajt.  
 

A bakonybéli határban a gazdák elkezdték a 
földmunkákat. Bár folyamatosan ellenőrzöm a 
villanypásztorok és kerítések állapotát, a vadmozgás, az 
esőzés és az erősebb szél miatt bárhol történhet 
meghibásodás, ezért kérem a gazdákat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék saját területeik határát. 
 

A Petőfi utca végén, a Gerence-parton illegális 
szemétlerakást észleltünk. A felhalmozott szemét között 
található vegyi hulladék, üvegek, ablakok és egyéb 
bontási törmelékek. Teljesen biztos, hogy a hulladék a 
faluból érkezett. Tájékoztatom az ügyben érintett falubeli 
hulladékkihelyezőket, hogy az önkormányzat fokozottan 
figyelni fogja a területet, és a környezetszennyezőkkel ki 
fogja fizettetni a szemét eltakarításának költségeit, és 
büntetést is kiszabhat. Az ilyen szeméttől legálisan is meg 
lehet szabadulni a VHK veszprémi, Kistó utca 8. alatti 
gyűjtőhelyén.  Minden szükséges információt 
megtalálnak a Veszprémi Hulladékkezelő honlapján: 
www.vhkn.hu/szolgaltatasok/hulladekgyujto-udvar címen. 
 

Kérjük a lakosságot, figyelmeztessék azokat, akik 
lakóhelyünket szemétlerakónak akarják használni! 

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

 

 
 

 

ÓVODA 
 

A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda a 20/2012. 
(VIII. 31) EMMI rendeletének 20 § (1) bekezdése szerint 
beíratást hirdet a 2017/2018 tanévre. 
 

Időpontja: 2017. május 18, csütörtök 8,00-16,00 óráig 
   május 19 (péntek) 8,00-12,00 óráig. 

 

Minden olyan gyermek beiratkozását szeretettel várjuk, aki 
2018. 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 2018. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött 
gyermeket is be kell íratnia az óvodába. 
 

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyája, Taj 
kártyája és a gyermek születési időpontját igazoló bármely 
dokumentum. 

Szilágyi Judit intézményvezető 

 
 

ISKOLA 
 

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskolában a tankötelezettségét 2017. szeptember 1-jétől 
megkezdő gyermekek beíratásának időpontjai  
Zircen (Köztársaság u. 3., F épület, I. emeleti iroda): 
2017. április 20-án, csütörtökön,  
és április 21-én, pénteken 8-19 óra között,  
Bakonybélben (Pápai u. 5.) április 20-án, csütörtökön 
18-19 óra között. 
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges 
dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított lakcímkártya; - a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata; - a gyermek TAJ-kártyája; a 
gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás és oktatási azonosító; 
a szülő/gondviselő - személyi igazolványa; - a szülői 
felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat; - lakóhely 
nyilatkozat; - etika- hit- és erkölcstan nyilatkozat. A felvételről 
az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. 
 

 

 
 

Hazánk legjobb kézilabda klubja utánpótlás bázist szeretne kialakítani.  
A bakonybéli Szent Gellért Iskola tanulói és Óvoda nagy csoportosai szeretnének ebbe a programba bekapcsolódni.  
Az edzések a kézilabda klub egységes utánpótlás programja alapján történnek. A szükséges eszközöket az egyesület 

biztosítja. A foglalkozások a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Általános Iskola Szent Gellért Tagiskolájának tornatermében kerülnek 
megrendezésre.  
A foglalkozásokat Nagy Tibor testnevelő-edző vezeti, aki a programról részletes tájékoztatást tartott 2017. március 22-
én a bakonybéli Szent Gellért Tagiskolában. Elmondta, hogy elegendő számú jelentkező esetén szeptembertől a 
DEVM Kézilabda Alapítvány keretein belül edzhetnek a gyerekek, addig a bakonybéli iskola és Önkormányzat 
támogatásával történik a felkészítés. 
Induló csoportok: Óvodás nagy csoportosok: /fiú-lány/, Alsó tagozatosok: 1.-2.és 3.- 4. osztályosok  
Az edzések március 27-től indulnak, heti 2 alkalommal, hétfői és szerdai napokon.  
Nagyon örülünk ennek a sportolási lehetőségnek, a sok jelentkezőnek kitartó és szorgalmas munkát kívánunk! 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

http://www.vhkn.hu/szolgaltatasok/hulladekgyujto-udvar
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Március 22 - a Víz világnapja. Ebből az alkalomból egy héten keresztül 
vízzel kapcsolatos játékok, tevékenységek voltak az óvodában. Készült 
horgászos játék, vízhez kapcsolódó kísérletek, papírhajó úsztatás. Vízről 
szóltak a versek, a találós kérdések, a mesék: A pisztráng és a patak, 
Forrástól a tengerig, és Zelk Zoltán Párácska című meséje. Ismeretterjesztő 
filmet néztek a gyerekek a víz körforgásáról, amelyhez kapcsolódóan 
mindenki elkészítette saját Víz körforgóját, amit aztán haza is vihetett. 
Szerencsére a falunk adottsága alkalmas arra, hogy a gyerekek közvetlenül 
megfigyelhetnek forrást, patakot, vagy akár kisebb vízesést.  
A hét egyik programja egy tapasztalatszerző kirándulás volt. Sikerült a falu 

határában egy olyan helyet találni, ahol jól megfigyelhető volt a forrás eredése. A víz közvetlenül egy fa a tövéből 
fakadt fel. Itt aztán szóba került a víz munkája, ereje is. A 
forrás eredeti átjárója eltömődött a hordaléktól, 
természetes hulladéktól, és emiatt a víz utat tört 
magának az úton keresztül a patak felé. Természetesen 
erre felkészülten, minden kisgyerek gumicsizmában vagy 
vízhatlan cipőben érkezett az óvodába.  
A kirándulás során szó esett a környezetvédelemről, a 
vízpart élővilágáról, élővizeink védelmének 
fontosságáról. Élményekben és tapasztalatokban gazdag 
hét volt ez, amely reményeink szerint a későbbiekben 
hozzájárul majd a gyermekek környezettudatos 
szemléletének megalapozásához.  

Szilágyi Judit óvodavezető 
 

 

 
 

Szeretettel hívunk minden kedves szülőt, nagyszülőt, és vigadni vágyót a 
Bakonybéli Szent Gellért Óvoda Húsvéti Jótékonysági báljára. 

Időpontja: 2017. április 16 (vasárnap ), 20 óra 
A jó hangulatról  Roby  és Adél  gondoskodik. 

Belépő: 1200 Ft 
Jegyek elővételben vásárolhatók az óvodában, vagy rendelhetők a következő 

telefonszámon: 88/461-071 vagy 30/7206425 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Óvoda Szülői Közössége és Testülete 
 

 

 
 

A hagyományainkhoz híven ebben az évben is jól sikerült a nőnapi rendezvény. 
Bakonyvári Andor köszöntötte a hölgyeket egy üdvözlő pohár pezsgővel. Saját 
sütésű süteményeinkkel tettük még finomabbá a felszolgált finom vacsorát. 
Ismét Schőgl Attila szolgáltatta a harmonika muzsikát, amivel igazán jó 
hangulatot teremtett a nótázáshoz. Nem volt olyan dal, amit ne tudott volna 
eljátszani. Bakonyváriné Erika igen kedves gesztust tett egyik beteg nyugdíjas 
társunknak, felhívta telefonon és Attilával elhúzatta a nótáját. 
Részt vettünk március 26-án, a Fényt hagyni magunk után rendezvényén, 
Sinkovits-Vitay András és Szalóczy Pál előadásán és az esti koncerten. 
Következő találkozónk április 6-án, csütörtökön 15 órakor a Közösségi 

Házban lesz, ahol 16 órától Dr. Kozma Zoltán az ízületekről és ízületi 
gyulladásokról fog szólni. Minden érdeklődőt szívesen látunk és várunk. 
Április 8 – 9 – én segítünk a Guzmics Izidor Egyesület Medvehagymás 
rendezvényén. 
Április 20-án, csütörtökön délután 3 órai kezdettel a Közösségi Házban a 
Községi Könyvtár meghívására találkozunk Orsós Károllyal, aki a veszprémi 
rendőrőrsön dolgozik, és a bűn megelőzéséről tart könyveinek bemutatásával 
előadást. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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Jézus nyomában az Ígéret Földjén - Anzelm testvér szentföldi zarándoklata 

Idén, a Nagyböjt első tíz napján (II.28-III.9) a Szentföldön jártam. Még október első napjaiban a Tihanyi 
Bencés Apátság perjele, Richárd atya ajánlott fel egy ingyenes zarándokutat közösségünknek, s a 
testvérek választása rám esett. Soha nem gondoltam, hogy eljutok a Szentföldre. Megadatott, hála 

Istennek, s mindazoknak, akik ezt lehetővé 
tették! A zarándoklatra készülve az a vágy 
erősödött bennem, hogy az Ígéret Földjéről 
hazatérve azt a talpalatnyi földet, ahol épp 
vagyok, az Ígéret, Isten ígérete földjének 
tekintsem. Mint egykor Ábrahám, aki útnak 
indult Úr városából az ismeretlenben, hogy 
találkozzék a Teremtővel.  
Egy erdélyi származású idegenvezetőnk volt, 
Richárd atya volt a zarándokcsoport lelki 
vezetője. Felsorolni is sok lenne, hogy hol 
voltunk s mit láttunk. Mélyen érintett 
Betlehemben a Születés Bazilika, 
Jeruzsálemben a Szent Sír Bazilika és a 
Sirató Fal. Részt vettem a jámbor zsidók 
szombat napi imádságán és eljutottunk a 
Nyolcboldogság hegyére, s a Tábor hegyre, 
ahol Jézus Illéssel és Mózessel találkozott.  
 

   Húsvétra készülve a Szent Sír Bazilika képét közlöm a Bakonybéli Hírmondóban, s egyben hívom, a 
kedves Olvasókat, a vetítettképes úti beszámolómra!  

Időpont: 2017.04.01., szombat 15.30-17.00.  
Helyszín: Szent Mauríciusz Monostor 

Anzelm testvér 
 

Március 17-én ünnepeltük templomunkban a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatását 
szentmise keretében. A liturgián kb. 30-an vettek részt Bakonybélből. Az egyházközség néhány 
nehezebben mozgó idősebb tagját Günter testvér autóval hozta el a templomba. Az igehirdetés szolgálatát 
Janig Péter atya végezte, aki 19 évet szolgált kórházlelkészként Budapesten. A betegágyaknál szerzett 
személyes tapasztalatait felidézve, megrázó erővel számolt be a beteg ember helyzetéről, s tett tanúságot 
arról a szeretetről, amellyel Jézus fordul a betegek felé. 

 

Március 21-én Szent Benedek Atyánk ünnepén Darnai János atya, a veszprémi Padányi Bíró 

Márton iskola lelki igazgatója volt a vendégünk. Igehirdetésében János atya Szent Benedekkel történt 
találkozásait mesélte el. Első találkozása kisgyermekkorában történt, amikor hittanból először tanult 
Szentatyánkról. Akkor Benedek első csodája fogta meg, aki egy széttört szitát forrasztott össze. A kisfiú 
elámult és vágyakozás fogta el a szentség iránt, hogy ő is hasonlót tudjon, mert vele is előfordult, hogy 
nevelőanyja valamelyik edényét összetörte. Saját útját kereső fiatalemberként az döbbentette meg Jánost, 
hogy Benedek mennyire eltökélt volt hivatásában, egy szúrós tövisbokorba vetette magát, amikor érzéki 
kísértés térítette volna el a szerzetesi útról. Később, már diakónusként átutazott Bakonybélen, s megállva 
betért templomunkba. Ekkor a csönd fogta meg, Benedek atyánk csendje. Ekkor elhatározta, hogy minden 
nap tart egy óra szünetet, amikor csendben csak Istennel lesz. A sok dolog, szolgálat, sürgés-forgás 
közben 1 óra szünet, amikor nem csinál semmit, csak csendben van, erőt, életet merít Isten szeretetéből. 
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Megújul a templom és a tér 

 

Különleges kettős évforduló előtt áll Bakonybél: jövőre lesz ezer éve, hogy Szent István király 
megalapította Szent Mauríciusz Monostort, ezzel Bakonybél falu alapját is. A Millenniumot egy pályázatnak 
köszönhetően új templommal és a megújított Szent Gellért térrel ünnepelhetjük. 

Mi, bakonybéliek mindig büszkék voltunk ősi templomunkra, most azzal a bizakodással tekintünk a felújítás 
elé, hogy az elmúlt évszázad viharaiban amortizálódott szentélyünk visszanyeri régi szépségét és méltó 
helyet biztosít plébániai közösségünk istentiszteleteinek és a szerzetesi liturgiának.  
Mostanáig templomunkat télidőben nem lehetett megfelelően fűteni, januárban és februárban 2-3 C fokos 
térben végeztük a szentmisét, köszönet és tisztelet a hívő közösség tagjainak, akik a hideg ellenére is 
állhatatosan kitartottak az imádságban. Terveink szerint templomunk a felújítás után fűthető lesz, a 
szerzetesi stallumok és a hívek padjai pedig a mostaninál kényelmesebben lesznek elrendezve, a 
templomtér korszerű és energiatakarékos világítási rendszert kap, amely méltó a műemléki környezethez. 

A romos Kaszinó helyén a Plébánia Közösségi Háza épül fel, amely az egyházközségi programok mel lett 
helyet kínál a bakonybéliek családi és egyéb közösségi rendezvényeinek is. Bár az eredeti pályázat tervei 
tartalmaztak zarándokszállásokat is, a Monostor vezetése a Polgármester Úrral egyeztetve úgy döntött, 
hogy e tervektől eláll, s a felszabaduló pénzösszeget a templom előtti tér felújítására fordítja. Ebből kettős 
nyereség származik: megújul egy közösségi tér a falu központjában, a hozzánk érkező zarándokoknak 
pedig továbbra is jó szívvel ajánljuk a bakonybéli szállásadók vendégszeretetét. 
 

 
 

Április 1. 15.30 Anzelm testvér vetítettképes beszámolója szentföldi 
zarándoklatáról 
Április 7. 17.00 Keresztút a Borostyánkútnál 
Április 8. 8.30 húsvéti templomtakarítás; 14.00 húsvéti gyónási lehetőség 
Április 9. Virágvasárnap, 9.30 barkaszentelés, szentmise – passió 
Április 13. Nagycsütörtök, 18.00 Az utolsó vacsora emlékmiséje 
Április 14. Nagypéntek  

  9.00 Bűnbánati liturgia, szentgyónási lehetőség  
14.30 Keresztút a Borostyánkútnál 
18.00 Liturgia: passió, könyörgések, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás 

Április 15. Nagyszombat 21.00 Húsvéti Vigília  
Április 16. Húsvétvasárnap 9.30 ünnepi szentmise,  

A szentmise utána gyerekeknek nyuszikeresés az Arborétumban. 

Április 17. Húsvéthétfő 9.30 szentmise, kisgyermekek keresztelője 
 

 

HIRDETÉS: a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ának irányítása  
 

Adója első 1 %-ával közhasznú társadalmi szervezetet támogathat, a másik 1 %-ot valamely egyház számára 

adhatja. Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója első 1 %-ával a Bakonybéli Szent Mauríciusz 
Alapítvány célkitűzéseit támogassa.  A Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány adószáma: 18929146-1-19 

Alapítványunk immár hagyományosan támogatást nyújt a helyi közösségnek: a Szent Mauríciusz Kórusnak, a 
bakonybéli óvodának, és a plébániának a nyári hittan tábor szervezéséhez. 2016-ban támogattuk a bakonybéli iskolát, 
és a helyi karitasz csoportot is. Szíves támogatásával Ön is hozzájárulhat jövőbeni terveink megvalósításához. 

 
A Magyar Katolikus Püspöki Kar felhívásához társulva minden katolikusnak keresztelt embert kérünk, hogy 

személyi jövedelemadója másik 1 %-ával támogassa a Magyar Katolikus Egyház célkitűzéseit. Kérjük, hogy a 

rendelkező nyilatkozaton a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ   0011 technikai számát tüntesse fel. 
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Magyarországon 2002 óta nem volt kanyaró (morbilli) 
megbetegedés, de az elmúlt hetekben megjelenő, Romániából 
behurcolt esetek okán az ÁNTSZ közleményben tájékoztatta a 
lakosságot a veszélyeztetettségről és a betegség lefolyásáról. 
Magyarországon 1969 óta szinte minden 15 hónapos és 11 éves 
gyereket beoltanak kanyaró ellen, a 98 százalékuk megkapja a 
vakcinát.  
Az 1969 előtt születettek – ha nem estek át a betegségen - egyáltalán 
nem, a későbbi generációk is csak részlegesen védettek a kanyaró 
ellen, mivel 1990-ben hatékonyabbra cserélték a vakcinát (MMR = 
morbilli – mumpsz – rubeola kombinált oltás, amely 99 %-os 
védettséget biztosít). 

A kanyaró rendkívül ragályos fertőző megbetegedés, amely 
cseppfertőzéssel terjed: a kiköhögött vírust tartalmazó cseppek 
belélegzésével válik a másik ember fertőzötté. A lappangási idő 10-14 
nap, ezután jelentkeznek a kezdeti tünetek, amelyek hasonlóak az 
influenzához: magas láz, légúti tünetek, - kötőhártya-gyulladás. Ezt 
követően 2-4 nap múlva jelennek meg a bőrkiütések, melyek a fejen, 
arcon kezdődnek, és később a testen lefelé terjednek. A kiütések 
néhány napig tartanak, és a megjelenés sorrendjében tűnnek el. A 
beteg a kiütések megjelenése előtt már 4 nappal fertőzhet, és a 
fertőzőképesség a kiütések eltűnését követően még 4 napig tart.  

A részleges oltási sorozattal oltottak esetében a betegség lefolyása 
enyhébb, a szövődmények (a leggyakoribb a középfül- és a 
tüdőgyulladás) kialakulásának esélye kisebb. 

Tehát, ha valaki influenzaszerű tüneteket észlel magán, és kiütések 
jelennek meg a fejen, arcon, azonnal vegye fel a kapcsolatot a 
háziorvosával. Fontos, hogy előzetesen telefonon egyeztessenek 
időpontot, hogy az orvosi vizsgálatra úgy kerülhessen sor, hogy a beteg 
másokat ne fertőzhessen meg a váróteremben. 

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint kanyaró 
szempontjából leginkább veszélyeztetettek a 15 hónaposnál 
fiatalabb, még védőoltásban nem részesült, a betegséget át nem 
vészelt, oltatlan személyek, az immunhiányos betegek, valamint az 
egészségügyi dolgozók, Az 1969 után, de 1989 előtt születettek között 
előfordulhat, hogy valaki csak egy oltásban részesült, náluk az 
immunitás szintje az évek múlásával csökkenni kezdhet. Ilyen 
esetekben sajnos előfordulhat, hogy oltás ellenére fertőz a kanyaró. 

A közlemény felhívja a Romániába – vagy más, járvánnyal sújtott 
országba utazni szándékozók figyelmét, hogy a még be nem oltott 
kisgyerekek, illetve az 50 év felettiek esetében mérlegeljék az utazás 
kockázatát. Kérjék ki a háziorvosuk véleményét. Védőoltás kérhető, az 
oltóanyag vényköteles és térítési díjas.  
 

 

 
 

Márciusban egy hetes imaúton voltam Jeruzsálemben. Egy számomra nagyon fontos 
szent helyről - ami engem mindig megrendít, ahol soha nem tudom a könnyeimet 
visszatartani -. szeretném megosztani a gondolataimat. 
A Gecsemáné kert Jeruzsálem falain kívül az Olajfák hegyének lejtőjén található, 
ahol Jézus gyakran tartózkodott és imádkozott a tanítványaival. A kertben több ezer 
éves olajfák állnak. Az olajfa a gyökeréről újra hajt, így örök életű. Tehát ezeknek az 
olajfáknak a gyökereinél imádkozott a Megváltó, és én azt gondolom, emberi életének 
legnehezebb imáit mondta el.  
Máté, Márk és Lukács evangéliuma szerint az utolsó vacsora után Jézus maga mellé 
vette a tanítványait, és kiment velük imádkozni a Gecsemáné kertbe. Tudta, hogy 
közel az óra, amikor Júdás elárulja őt, és azt is tudta milyen kegyetlen szenvedések 
várnak rá az elkövetkező időben. Leborulva imádkozott, és megkérte a tanítványait, 
hogy virrasszanak vele, mert „a lélek kész, de a test erőtlen”. Hányszor vagyunk mi is 
így életünkben! 
Jézus könyörgött az Atyának: ”múljék el tőlem e pohár”- mert emberi testben, a fizikai 
és lelki kínoktól rettegve tekintett a következő napok elé. De a harmadik imában már 
hozzátette, „ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd” - azután elfogták. 
A Szent Földön szinte minden templom valami korabeli helyre vagy tárgyra épül. A 

Gecsemáné kertben van egy szikla, Agónia sziklának is hívják. A Gecsemáné kertben lévő Nemzetek Temploma erre a 
sziklára épült, és amit a templom kupolájának freskóján is megörökítették. Ma is ott látható az oltár előtt 
kovácsoltvasból készült töviskoszorúval kerítve. Sokan térdelnek ennél a sziklánál, ahol Lukács evangéliuma szerint 
Jézus vért verítékezett. Nehéz elképzelni azt a félelmet, ami megrepeszti a hajszálereket és a veríték véresen csorog a 
homlokon.! Remélem soha nem lesz részünk benne.  
Amikor Jeruzsálembe megyek, a Gecsemáné kert sziklája nem maradhat ki az imahelyeimből. Itt nincs számomra 
reménytelen helyzet, nincs kibírhatatlan fájdalom, hanem reménység és hála van a szívemben, hogy ilyen félelemből és 
kínból is van kimenekedés.  
Imádkoztunk az országért, Bakonybélért, azért, hogy szeretetben tudjunk együtt élni, gyarapodni, fejlődni. 
Imádkoztam az emberekért, akik rám bízták ima kéréseiket, és mindenkiért akinek ismerem a nehézségeit. Hiszem, 
hogy meghallgattatott.  
Legyen békés, örömteli és áldott a Húsvét minden családban.  

 
 

Csidei Katalin lelkipásztor. 

 

 
 
 

Április 29-én, 20 órai kezdettel hirdet új programot a Pannon Csillagda 
Szabad ég alatt, sötétedéskor még megfigyelhetőek a tavaszi csillagképek, de már nyári csillagképekbe is belekóstolhatunk 
éjszakánként. A két órás program során, csillagászaink lézertollal mutatják meg az aktuális csillagképeket . A kupolában 
távcsövekkel vehetjük szemügyre az érdekesebb csillaghalmazokat, galaxisokat, színes csillagpárokat. Az érdeklődők felhős időben 
rendhagyó tárlatvezetésen és planetáriumi programon vehetnek részt. Részvételi díj: 1700 Ft. Az előzetes tájékozódás illetve 
bejelentkezés a (88)461-245-ös telefonon vagy az info@csillagda.net e-mail címen ajánlott! 
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Áprilisban a könyvtár vendége lesz Orsós Károly rendőr őrnagy, kiemelt megelőzési főelőadó, aki három különleges, a 
Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság által megjelentetett könyvet mutat be az olvasóközönségnek bűnmegelőzési 
előadás keretében. 
„A Bűnmegelőzési recepTúra Balaton – Bakony 2013. című kiadvány célja, hogy segítse Veszprém megye lakosságát, 
valamint az ide látogató turistákat abban, hogy elkerüljék a különféle veszélyhelyzeteket, de elsősorban azt, hogy 
vagyon elleni bűncselekmény áldozatává váljanak. (…) Az egyes bűncselekményeket egy képzeletbeli utazás keretében 
ismerteti, oly módon, hogy az élet más területeiről származó érdekességek közé építi be azokat.” – írja a könyvről.  
A kötet a bűnmegelőzési tanácsok mellett kirándulási ötleteket, sőt, még recepteket is tartalmaz. Bemutatásra kerül a 
Közlekedésbiztonsági kóBORló… rianásól szezonzárásig 2014. című kiadvány is, amely a közlekedés biztonságának 
fejlődésével és az ittas vezetés problémájával foglalkozik, miközben pozitív tartalmú kapcsolódási pontokat keres a 
közlekedés és a bor között. A harmadik könyv Rendőrpalota Pápán és az ablakain keresztül feltáruló világ címmel a 
Pápai Rendőrkapitányság történetét dolgozza fel. 
A programra április 20-án, 15 órától kerül sor a könyvtárban. A részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel 
vár,                       Palotás Dóra könyvtáros 

 

 

A Guzmics Izidor Egyesület szervezésében 2017. március 25-én tartottuk 

az 1956-os emléknap emléknapot Bakonybélben, mely program sokszínű 

lehetőséget kínált az érdeklődőknek. Délelőtt gyalogtúra és sétavonatos 

kirándulás is volt a Witt-kilátóhoz, ahol megkoszorúzták az emléktáblát. Kora délután 

Sinkovits-Vitay András zenés-verses műsorát és Szalóczy Pál előadóművész vetítéssel 

egybekötött előadását hallhatták az érdeklődők a Faluházban, ahol a megnyitót Márkus Zoltán 

polgármester úr tartotta. Három helyszínen kézműves foglalkozáson vehettek részt az 

érdeklődők, mely helyszíneken ’56 történéseit is láthatták a Fortepán Archívum képeiből 

válogatva. 

Az előadást követően kivonatoztak vendégeink a Borostyán-kúthoz, ahol rövid sétát is tettek. 

A nap záróeseménye este a Pápai Fúvószenekar koncertje volt, mely 

produkció teltház előtt osztatlan sikert aratott. 

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta! 
 

 

 

 
 

 

A WSA Kutyaszánhajtó Világszövetség március 7. és 10. között Svédországban rendezte meg a 2017. évi hosszútávú 
Kutyaszánhajtó Világbajnokságát. A verseny svéd neve nem véletlenül „Polardistans”, vagyis „Északi távolság”: a pálya két 
megyehatáron, több folyón, kistelepülésen áthalad, és körbejárja a kiemelten védett Vedungsfjällen nemzeti parkot. 

Magyarországot egyedüli magyar indulóként a bakonybéli Verla Zsófia képviselte. Zsófi a 8 kutyás szibériai husky kategória 160 
km-es távján állt rajthoz, és a végső összesítésben a 9-ik helyet szerezte meg. A világbajnokságon több kategóriában 16 ország 97 
versenyzője indult, de az időjárási körülmények miatt csak 65-nek sikerült beérnie a célba. A kutyák kondícióját a verseny 
állatorvosai folyamatosan ellenőrizték, a több napos küzdelmet a rendezők jóvoltából GPS nyomkövetők segítségével, élő adásban 
is követhették a távoli szurkolók.  
 

A versenyt kötelező pihenő nélkül, egyhuzamban kellett teljesíteni. A csapatoknak először a befagyott Särna tavon kellett átkelniük, 
majd egy mocsár és több másik folyó következett. A szintkülönbség kemény hegymenetekkel, meredek lejtőkkel és a lejtők aljában 
felbukkanó hajtűkanyarokkal tarkítva összesen 900 m volt. A hegycsúcsok közötti nyílt terepen mély volt a hó, ami a kutyáknak és 
a szánnak egyaránt nehezítette az előrehaladást. A verseny jórészt éjszaka zajlott, ez fokozott odafigyelést és tájékozódást 
követelt a szánhajtóktól. Előfordult, hogy egy szűk pályaszakaszon nem fértek el egymás mellett a kutyafogatok, a hajtóknak pedig 

futás helyett a féket kellett taposniuk. A Stor-Härjän folyó keskeny hídjánál 
egy lassú csapat mögött valóságos forgalmi dugó keletkezett, és csak a 

szerencsésebb rajtszámú versenyzőknek sikerült időnyereséggel átjutni a 
hídon.  
 

Ez a verseny igazi csapatmunkát jelentett: a szánhúzó kutyák teljesítménye, 
lelkesedése, a szánhajtó versenyző tudása és állóképessége összeadódott. 
Zsófi a kutyáknak másfél óránként finom és kalóriadús falatkákat adott, hogy 
megelőzze a kifáradásukat; a saját jólétére sokkal kevesebb ideje és 
energiája jutott. A 160 km-es pályát végül 15 óra alatt teljesítették, és egy 
hosszú éjszaka után hajnali 5 órakor befutottak a célba. A csapatot váltásban 
három vezérkutya vezette: Cruiser a teljes távon vezér volt, mellette Cathrina 
és Charming egymást váltották. A fogatban kanyarkutyaként futott a sok 
korábbi eredményes sprintversenyen részt vett veterán Bel-Ami, aki 
sportkutyához méltó módon, a versenypályán ünnepelte a 10-ik 
születésnapját.       Czövek Zsuzsa 



 

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. április 24. 
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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. április 02. vasárnap 10.00  
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a bakonyújvári 
romokhoz) - Likas-kő 
Táv 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra  
 

2017. április 15. szombat 10.00  
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony Hotel  
Táv 13 km, menetidő 4,5 óra 
 

2017.április 30. vasárnap 10.00 
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy  
Táv 11 km, menetidő 4 óra 
 

 

Április 22-én, 16.30 órakor a 
Dunapataji Népdalkör ad ízelítőt 

műsorából a Bakonybéli Tájházban. 
Mindenkit szeretettel várunk egy közös 

éneklésre.

 

 

Idén 10. alkalommal rendezi meg a Bakonybéli Szállásadók Baráti 
Köre és a Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület 
április 8-án és 9-én a Medvehagymás Napokat a Tájház udvarán. 

A hagyományoknak megfelelően mindkét napon 10.15 órakor 
indulnak az ingyenes túrák a Faluház elől (Pápai u. 7). A rövidebb, a 
4 km-es a mészégető kemencéhez, a hosszabb, kb. 10 km-es a 
Witt-kilátóhoz. Útközben a medvehagyma gyűjtés a 
természetvédelmi szabályok betartásával lehetséges. 10.30 órakor pedig sétavonatra lehet szállni, ami a hubertlaki Gyilkos-
tóhoz viszi az utasokat. Ez fizetős program, és az előzetes helyfoglalás ajánlott (88/461-105). 12-17 óra között zajlik a fő 
program a Tájház (Fő u. 15.) udvarán a medvehagymás ételek kóstolójával, receptismertetéssel, gyógynövény ismertetővel, 
kézműves termékek vásárával. (További információ: 30-259-1218, www.szallasbakonybel.hu, bakonybel.hu oldalakon.) 
 

 

 
Nyitva: szerdán 15-18 óra,  

és szombaton 9-12 óra között. 

Web: konyvtarbbel@gmail.com 

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

 
Nyitva: minden nap 9-16 óra között.  

Május 1-jétől naponta 9-18 óra,  
vasárnap 9-16 óra között. 

Tel.: 30/468-8938, bakonybelitajhaz@gmail.com 
 

 

 

 

 

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 szakügyintéző 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra 
között az 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 
8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662 
Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 
Péntek: 8-12 óra;  
Kedden nincs ügyfélfogadás. 

 

 

 
 

Teljes körű épületbádogozás, 
ereszcsatorna-rendszerek, fémlemez 

fedések, homlokzatburkolás. Tetőfedés, 
palatetők bontás nélküli felújítása 

cserepes lemezzel. Csarnokok építése, 
fedése, burkolása trapéz lemezzel. 

Előtetők, faházak, kerti tárolók, teraszok, 
kiülők kivitelezése. 

Ingyenes árajánlat-készítés 
06-20/8077-319, 

macsaiteto@gmail.com 
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