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1. 

Mennyei szépség és olykor gyötrelem,  
odaadó vagy épp könyörtelen,  
néha az élet szép harmóniája,  
s olykor a földi értelem halála.  
Szerelemnek földi helytartója,  
az életnek fűszere, tiszta  sója,  
s minden, miért még élni érdemes,  
tudod, a NŐ, az mind tökéletes!  

(Aranyosi Ervin) 
 

 

 
   Január elején értesültünk arról, hogy a 2018. évi millennium alkalmára beadott pályázatok közül a bakonybéli Szent 
Mauríciusz Monostor Milleniumi Felújítása című pályázat nyert támogatást. Gratulálunk a sikerhez. Az önkormányzat 
pályázatát, amely tartalmazta a templom előtti Szent Gellért tér teljes megújítását (a Szent-kút környezetének 
rehabilitálásával együtt) elutasították. A bakonybéli monostor a saját pályázatának tartalmi csökkentése árán magára 
vállalja a tér megújítását. A falu nevében köszönjük a bakonybéli monostornak és a Pannonhalmi Főapátságnak a 
településért tett áldozatvállalást. A tervezett munkálatokról később részletesen tájékoztatjuk a lakosságot. 
   Február első napjaiban eldőlt, hogy a zirci járásban, a 15 település által működtetett orvosi ügyeleti szolgáltatás 
változatlan színvonalon és tartalommal fog üzemelni a jövőben is. Korábban hírt adtunk róla, hogy Bakonybél 
Önkormányzata nem járult hozzá ennek az orvosi ügyeletnek olyan átalakításához, ami a szolgálat korlátozását vonta 
volna maga után. 
   Február 16-án lakossági fórumon áttekintettük a mezőőri szolgálat első évének tapasztalatait, ismertettük a pénzügyi 
jelentést, és megbeszéltük az ez évi teendőket. 
   Február 18-án harmadik alkalommal rendeztük meg a hagyományos falusi disznóvágás programunkat. Jó 
hangulatban, kellemes időjárás mellett zajlott a nagy összefogással megvalósuló esemény. Ezúton köszönjük 
valamennyi közreműködőnek és támogatónak az értékes segítséget: Kiss Lászlónak, Puchinger Ferencnek és 
segítőiknek, a Borostyán Nyugdíjas Klubnak, a Szent Gellért Óvoda munkatársainak, a Guzmics Egyesület tagjainak, 
Bene Lászlónénak, a Bakony Hotelnek, a Márkus Zöldségboltnak, a Piller Péknek, a Bakonyerdő Zrt.-nek és a 
Bakonykarszt Zrt. zirci üzemének, a Patkó Vendéglőnek, az önkormányzat dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak. 
   Megjelentek az idei első pályázati kiírások, március-áprilisban ezek megsokszorozódnak. Fokozatosan figyeljük a 
településünket érintőket. Már most több pályázaton dolgozunk. 
   A hónap végén a képviselő-testület megtárgyalta és megvitatta a 2017-es év költségvetésének tervét, amelynek 
megszavazására a február 28-ra összehívott ülésen kerül sor. 

Márkus Zoltán polgármester 
 

 

 
 

A mezőőri szolgálatban a második gazdasági évet a február 16-án 
tartott fórummal nyitottuk meg. A földtulajdonosok, földhasználók, 
érintett cégek közötti párbeszédet Márkus Zoltán polgármester 
nyitotta meg a pénzügyi beszámolóval. A szolgálat működését 
részben az állami támogatás, részben a mezőőri járulék biztosítja. Ez 
utóbbit valamennyi gazda rendezte, két nagyobb tulajdonos cégtől 
pedig a NAV hajtotta be. A kiadások és a befizetések közötti 
különbséget, a maradványt pedig a gazdák által javasolt gondok 
megoldására fogjuk fordítani. Meinczinger József erdészetvezető 
javasolta, hogy ezt az összeget a mezőgazdasági utak karbantartására 
kellene fordítani, és felajánlotta, hogy a 270 ezer forint maradványt 
ennek eredményessége érdekében az erdészet megduplázza.  
A mezőőri beszámolóban az elmúlt év adataiból, jegyzőkönyveiből, 
fotóiból készült vetítéssel ismertettem a Bakonybél közigazgatási 
területén tapasztaltakat és az elért eredményeket. Ebben az évben 
megoldandó feladatként kezeljük a szemetelés visszaszorítását a 
határban. Egy új jogszabály ettől az évtől lehetővé teszi, hogy a 
mezőőr az illegális hulladéklerakást helyszíni bírsággal büntetheti. Az 
önkormányzat az erdészettel összefogva tisztít majd meg szennyezett 
területeket. Koczor Zoltán felajánlotta, hogy traktorral és emberi 
munkaerővel járul hozzá a Gát-hegyalja kitisztításához, ahol több 
tucat teherautó gumiabroncs szennyezi a területet. Szó esett a 
belterületi vadmozgásról, különösen a rókák okozta riadalmakról. A 
vadakkal szembeni emberi hozzáállásról később az erdészet fog 
tájékoztatást adni a falu újságjában. Eredményként könyveltük el a  

 
gazdák és a mezőőrség közötti jó viszonyt és kommunikációt. Az 
emberek „merik használni” a mezőőri szolgálatot nehézségeik 
megoldására. Az állattartók komolyabb kerítéseket húztak fel 
területükön az állatkóborlás megakadályozására, a jószágokat 
pásztorok felügyelik. Egy kirívó esetünk volt az elmúlt évben, amikor 
egy növendék bivalybika okozott kellemetlenséget a faluban. 
   Túl vagyunk az első gazdasági éven, már vannak adataink, van 
viszonyítási alapunk, tapasztalatunk. Úgy gondolom, erős alapokat 
sikerült lerakni, a közös érdekek képviseletében. Ezt próbáljuk tovább 
építeni, hiszen a mezőőrség nem csak egy „őrség”, a mezőőr egy híd 
az önkormányzat és a faluhoz kapcsolódó emberek között, aki figyeli 
és meghallgatja a gondjaikat, közvetít a hivatalokhoz, és segít 
megoldani a problémáikat. 
Összességében 
jónak mondható 
évet zártunk és 
hasonló jót 
szeretnénk elérni 
az idei évben is. 
Köszönjük az 
eddigi 
együttműködést 
és a támogatást! 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
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Január hónapban kell a szülőknek és az óvónőknek 
közösen döntést hozni a tanköteles korú gyermekek 
beiskolázásával kapcsolatban. Ez a döntés nem 
minden esetben egyszerű, hisz egyre több 
kritériumnak kell megfelelnie a gyermekeknek, hogy 
zökkenőmentes iskolás éveik lehessenek. 
Ebben a kérdésben volt a szülők segítségére a zirci 
szakszolgálat két szakembere, akik részletesen 
tájékoztatták a jelenlevőket az iskolaérettség 
kritériumairól és az esetleges segítő vizsgálatok 
lehetőségeiről. A szülők visszajelzései nagyon 
pozitívak voltak, ezért a jövőben keressük a 

lehetőséget 
arra, hogy 
esetleg más témában is előadások színhelye legyen óvodánk. 

A farsangi időszakban immár harmadik alkalommal rendeztünk Maci 
kiállítást óvodánkban. Több mint ötszáz különböző méretű, színű és korú 
mackó költözött be a tornaszobába. Ebből az alkalomból hívtuk a Borostyán 
nyugdíjas klub tagjait egy kellemes hangulatú délutánra. Köszönjük nekik, 
hogy olyan szép számmal eljöttek óvodánkba, remélem ők is jól érezték 
magukat nálunk és lesz még alkalmunk vendégül látni őket. 
 

A Farsangi mulatságot február 20-án délelőtt tartottuk óvodánkban. 
Szerencsére a megbetegedések száma ekkora már minimálisra csökkent. 
Köszönjük a szülőknek a sok süteményt a két csodaszép tortát, és persze a 
sok színes jelmezt, amely olyan színessé tette ezt délelőttöt. A gyerekek nagy 
örömére aztán megérkezett Tibi a lufibohóc is, aki nem első alkalommal 
látogatott el hozzánk. Egy nagyon vidám hangulatú interaktív műsor 
keretében minden gyermeket megörvendeztetett egy hajtogatott 
lufifigurával. 

Szilágyi Judit óvodavezető
 

 
 
 

Január végén a nyugdíjas klub is bekapcsolódott a Bakony Hotel „Égbolt 
sapkájú Estek” programsorozatába, megnéztük Bereményi Géza Meteo 
című filmét és néhányan az esti rendezvényeken is részt vettek. 
Február közepén az óvoda vendégei voltunk. Az óvodapedagógusok 
bemutatták, milyen változásokat hozott a felújítás az épületben, a 
gyermeknevelés környezetében. Megnéztük az idei Macikiállítást, a több 
mint ötszáz, méret és fajta szerint szellemesen elrendezett mackóból álló 
hagyományos tárlatot, amit nemcsak a gyerekek, de mi is élveztünk. Az 

óvónők 
kedvesen 

megvendé-
geltek 

bennünket. 
 

Idén is eleget 
tettünk az 
önkormányzat kérésének, és a 3. hagyomány-őrző disznó-vágásra 
sokan készítettek közülünk fánkot, különböző süteményeket. 
Kiszolgáltuk a közönséget, közben élveztük a színes műsort, régi 
ismerőseinket, Attilát, Tündit és Danit. Örülünk annak, hogy az 
önkormányzat számít közösségünkre, és a magunk lehetőségei 
szerint segíteni tudjuk a rendezvényeket. 
 

     Márciusi összejövetelünk a Nőnap jegyében fog telni. Március 9-
én, csütörtökön 15 órától a Vadszőlő Étteremben találkozunk. A jó 
hangulatról ismét Schlőd Attila gondoskodik. 

Váliczkóné Kavicki Éva 
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Lassan vége a télnek, nálunk már elolvadt a hó. Néhány 
kilométerre tőlünk, Eplény mellett a Síaréna területén a 
téli sportok révén még élvezhetik a leghidegebb évszak 
örömeit az emberek. 
Iskolánk legifjabb tanítónője is hódolója, sőt oktatója a 
hólepte lejtők kínálta sportoknak. Dobos Mónika tanító 
néninek köszönhetően gyermekeinknek is lehetőségük 
nyílt február közepén egy-egy napos sítábori programon 
részt venniük. 
Már a program elméleti előkészületei is lázba hozták a 
tanulókat: beszéltek a réteges öltözködésről, kipróbálták, 
milyen érzés síbakancsba bújni, felcsatolni a sílécet. 
Testnevelés órákon előkészítő gyakorlatokat végeztek.  

Kissé ködös volt az idő, de érezhető volt, hogy hamarosan felülkerekedik és ragyogóan fog sütni a nap, amikor kis 
csapatunk az önkormányzati kisbuszokkal megérkezett a síközpontba. Mónika mosolygós, derült arccal fogadott  
minket. Még működtek a hóágyúk, amikor megismertette a gyerekekkel a helyszínt. A kölcsönzőben személyre 
szabottan vehették át a bakancsot és a lécet. A vidám kis csoport bemelegítéssel kezdett, majd „vonatozással” 
kipróbálta, hogyan lehet előre, hátra oldalazva haladni síléccel a havon, hogyan kell felállni, ha elesik valaki. Miután 
megbeszélték a „zöld” tanulópályán követendő illemszabályokat, kezdődhettek a komolyabb feladatok. Megtanultak 
lassan siklani, lassítani, megállni, kanyarodni. A „kék banán” felvonó 
használatának elsajátítása is mindenkinek elsőre sikerült! A mozdulatok 
egyre gyakorlottabbak, biztonságosabbak lettek. A gyerekek nagy 
figyelemmel követték az oktató utasításait és alkalmazták jótanácsait. A 
vezényszavak között gyakran hangzott el a sílécek helyzetét szimbolizáló 
„spagetti” és a „pizzaszelet” utasítás… Öröm volt látni a ragyogó 
gyermekarcokat! 
A négyórás foglalkozást csak az otthonról hozott tízórai elfogyasztására szánt 
idővel szakítottuk meg. Közben Mónika néni az A1-es, kék- piros szintű 
pályán siklott egyet, amivel kivívta a gyerekek őszinte csodálatát. 
Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a napon, én örültem, hogy gyerekeink 
aktívak, tanulékonyak, ügyesek és nagyon fegyelmezettek voltak. 
Köszönjük Mónika néninek az élményt, a két település önkormányzatának, hogy utazásunkat segítették! 

Troják Zsuzsanna tanító 
 

  
 

A Reguly Antal Általános Iskola Szent Gellért 
Tagintézménye február 17-én tartotta hagyományos 
farsangi télbúcsúztatóját. 
Pompásan feldíszített, tágas szép terembe vonultunk át a 
Faluház épületébe. 
Az előkészületek már hetekkel ezelőtt elkezdődtek, míg 
végre elérkezett a várva várt nap. 
Kalózok, mesehősök, focisták vonultak fel a színpadra, 
hogy megmutassák magukat a közönségnek. 
A legkisebbek farsangi dallal, zenés tornával nyitották 
meg a produkciók sorát. 
A 3-4. osztályosok színvonalas, ötletes jelenetekben 
mesélték el napjaink, élethelyzeteink jellegzetes vonásait, 
előrevetítve a gyermeki vágyak, álmok képeit. Ki, minek 
képzeli el magát a jövőben. Pl.: híres focistának, Tv -
bemondónak, szakácsnak vagy kutatónak.  
Érdeklődve néztük a műsort, és nem maradt el a végén, a 
szereplőket jutalmazó taps. 
A jelmezes bemutatkozók után különleges programmal 
várta Ricsi bácsi a gyermekeket. A népművészet ifjú mestere színvonalas, játékos foglalkozást tartott énekkel, népzenével 
fűszerezve. A gyerekek vidáman, fülig érő szájjal vettek részt, a szívet –lelket melengető játékokban. 
Ezt követően megkóstolhattuk a szülők által készített finom szendvicseket, süteményeket, frissítő italokat.  
Még egy ráadás játék után kezdődött a délután legizgalmasabb része, a tombolasorsolás, mely sokunkat lázban tartott. Számos 
ajándékot sorsoltak, többen boldogan mehettek haza a remek nyereményekkel. Egy kedves kis könyvet én is nyertem. 
Összegezve a délutáni eseményeket, azt hiszem élményekkel feltöltődve, elégedetten mehettünk haza. Jól szórakoztunk. 
Köszönet érte minden dolgos kéznek, szervezőnek, segítőnek.  

Bors Hedvig tanító  
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„A Magyar Szabadság Éve”, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
 alkalmából meghirdetett országos programsorozat részeként a Guzmics Izidor Kulturális és 
Idegenforgalmi Egyesület közös megemlékezésre hívja Bakonybél, a környező települések és 

Veszprém Megye lakosságát 

március 25-én Bakonybélbe, a Bakony szívébe. 
 

Az egész napos rendezvényt a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
felhívására, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja. 
 

 
 

 9 órakor:  VEZETETT GYALOGOS TÚRA INDUL A WITT-KILÁTÓHOZ, a Faluház elől 
10 órakor:   SÉTAVONATTAL A WITT-KILÁTÓHOZ, KOSZORÚZÁS ÉS MEGEMLÉKEZÉS. 

A vonat a Faluház elől indul, és a Witt-kilátóhoz viszi a vendégeket. 
A legnagyobb erdők rengetegében, a hegyoldalakba vájt meredek, sziklás-kőomlásos út vezet egy apró fennsíkra, ahonnan a 
Bakony legmagasabb csúcsaiban és erdeiben gyönyörködhetünk. Az úti cél a kilátó, amely nevét Witt Lajos (1898-1994) 
erdőmérnökről kapta. A Pápa-ugodi Hitbizományi Uradalomnál is dolgozó erdőmérnök1957-ben, politikai okok miatt elhagyta 
az országot, családjával együtt Kanadába emigrált. Utolsó kívánsága az volt, hogy hamvait hazájának földjében helyezzék örök 
nyugalomra. Az emlékkő feletti kis tisztáson áll az az emlékmű, amely „Dicsértessék a Bakony” felirattal tiszteleg a hegység és a 
bakonyi erdő nagysága előtt. A helybeliek Kádár-kilátónak is nevezik ezt a helyet, mert látogatásai során itt terítettek vacsorához 
Kádár Jánosnak. A kilátónál megemlékezünk arról, hogy hely paradox módon egyszerre volt a kommunista rezsim, és a „persona 
non grata”-vá lett, emigrálni kényszerült Witt Lajos kedvelt látogatóhelye. Witt Lajosra, a forradalom és szabadságharc hőseire, 
a kommunista elnyomás áldozataira emlékezve megkoszorúzzuk az emlékművet.  
 

13 órakor:   "FÉNYT HAGYNI MAGUNK UTÁN" –  
AZ EMLÉKNAP MEGNYITÓJA A FALUHÁZBAN 

Az emléknap indító műsorában Márkus Zoltán, Bakonybél polgármestere mond köszöntőt, 
majd Sinkovits-Vitay András tolmácsolásában hallhatjuk Kölcsey Ferenc Himnusz című versét. 

 

13.15 órakor  „AZ ÉN HAZÁM” – SINKOVITS-VITAY ANDRÁS ELŐADÁSA  
A műsorban 56-os költők (többek között Tóth Bálint, Kápáti Kamil, Gérecz Attila) versei mellett a Sinkovits család 
visszaemlékezései kapnak szerepet, megidézve a színészóriás Sinkovits Imrét, a forradalom és szabadságharcban betöltött 
szerepét.  

14.15 órától:  1956 LÉPÉS A KÁLVÁRIÁNÁL 
A Faluház elől induló sétavonattal jutnak el a vendégek a Szent-kúthoz, ahonnan az 1956 lépéses bakancsos túrát túravezetők 
kísérik. A jelentkezők Bakonybél 1956 Emléknap feliratú kitűzőt kapnak. A túraútvonal kijelölése az aktuális időjárás 
függvényében alakul, kb. 2-2,5 km hosszú, könnyű erdei terepen bejárható út lesz.  
 

13.15 órától:   PESTI SRÁCOK: múltidézés 3 helyszínen, vetítés, kézműves foglalkozások 
A Faluházban Fortepan Archívum dokumentumképeiből láthatnak vetítést. a Tájházban és a Zarándokudvarban a témához illő 
kézműves munkák készítésére várjuk a közönséget. Mindhárom helyszínen az 1956-os események dokumentumképeivel készült 
molinókat lesznek láthatók a forradalom jelmondataival.  
 

17 órakor:             „MOIRA” - Sebő József előadása és könyvismertetője Brusznyai Árpád életéről és 
koráról a Faluházban.  
„Az 1958. január 9-én reggel 7 órakor az Országos Börtön udvarán újabb kivégzéshez készült a hatalom erre rendelt csapata. 
Bíró, ügyész, hóhérok és orvosok - egy borzalmas processzus résztvevői. Felolvasták az ítéletet, a kegyelem elutasítását, s végül a 
halál beálltát jegyzőkönyvezve megállapították: "Az ítéletet törvényes keretek között hajtották végre." Pedig hol volt ott bármi is, 
ami törvényes?! Hamis a nyomozás, hamis a vád, komédia a tárgyalás, hamis az ítélet, hazugság a kegyelem elutasításának 
indoklása. Az ott jelen lévők közül mindenki tudta ezt. Nyoma sincs itt egy törvényes ítélet törvényes végrehajtásának, hanem 
ami történt, az előre kitervelt aljas indokból elkövetett gyilkosság, amit egy bosszúszomjas ostoba hatalom - az 
igazságszolgáltatás meggyalázásával - követett el, mert úgy akart ölni, hogy az a világ szemében törvényesnek tűnjön. (…)” – 
írja a szerző, Sebő József, a könyvének bemutatásaként. A szerzővel beszélgetünk Brusznyai életéről és vértanúságáról. 
 

17.45 órakor:  „ELPATTANT LÁNCOK” –SZALÓCZY PÁL KAZINCZY-DÍJAS ELŐADÓMŰVÉSZ 
ESTJE, Németh László 1956-os naplója alapján. A forradalom bukása után Németh László egy máriaremetei rejtekhelyen 
vetette papírra gondolatait az elmúlt hetek történéseiről, szereplőiről, amelyből egy nagy formátumú személyiség - mint 
szemtanú és aktív résztvevő - véleményét, ítéletét ismerhetjük meg a sorsfordító napokról.A kép- és hangdokumentumokkal 
illusztrált műsort az előadó, Szalóczy Pál állította össze. 
 

19 órakor:  A PÁPAI FÚVÓSOK ÜNNEPI KONCERTJE  
2011-ben alakult meg a Pápai Fúvósok Egyesülete. Az Újévi Fúvós Koncertek az évek alatt Pápa legkedveltebb előadásai lettek. 
2013-ban a Blues Brothers Show előadással, majd a Nemzetközi Játékfesztiválon arattak sikert. Repertoárjukon klasszikus és 
modern zene egyaránt szerepel. Az összeállítással a forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek. 
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Érdeklődők hete a Monostorban 
Február 5-12 között négy a szerzetesélet iránt érdeklődő férfi költözött a monostorba. Egy hétig ők is a szerzetesek 
napirendje szerint éltek. Reggel 5.30-kor Szentírás olvasással kezdték napot, részvettek a közös imádságokon és 
étkezéseken, délelőttönként a műhelyben vagy a házkörüli munkában. Délután a vendéglátók bevezetői és 
olvasmányok alapján mélyültek el a bencés lelkiség különböző témáiban. Szerdán egy kirándulás keretében a 
közösség tagjaival együtt felkeresték az egykori Zalavári és Zalaapáti bencés monostorok maradványait, valamint a 
türjei premontrei templomot és a hévizi gyógyfürdőt. A jól sikerült hét után azzal a reménységgel búcsúztunk el tőlük, 
hogy visszatérnek, s lesznek közülük, akik végleg beköltöznek hozzánk. 
 

Házassági előkészítő kurzus a Plébánián  
Február 25.-én kezdődött a 2017. évi házassági előkészítő kurzus, amelyre idén 5 jegyespár jelentkezett. A 
felkészítő összesen 10 alaklomból áll, ebből 7 közös foglalkozás, 2 alaklommal az eskető pap külön beszélget a 
párral, a 10. alaklom pedig maga az esküvő. Idén a résztvevők közül 4 olyan pár van, ahol legalább az egyik fél 
bakonybéli, hozzájuk 1 vendég pár csatlakozott, melynek tagjai a Borostyánkútnál tervezik esküvőjüket. 
 

Egyházközségi farsang 
Február 25.-én délután került sor az egyházközség farsangra. Nagy létszámmal és fergeteges hangulatban 
ünnepelt a gyülekezet. A Faluházban közel 50 gyermek, felnőtt és csoport vonult fel ötletes jelmezekbe öltözve. 
Számos emlékezetes produkciót láthattunk, gyermekek mondtak humoros verseket, családok adtak elő zenés és 
humoros jeleneteket. Fergeteges apáca show-t rendezve lépett fel a Szent Mauríciusz Kórus, az iskola diákjai pedig 
bevezettek egy médiafüggő család esti programjába, velük bámulhattuk a tv bugyuta műsorait. A műsorszámok 
értékelése és a tombola nyeremények után a hagyományos gyermek és felnőtt táncház következett. Az este vidám és 
felszabadult hangulatba emelte a népes bakonybéli közösséget. 

Köszönjük mindazok fáradozását, akik a farsang előkészítésében és megrendezésében segítettek. Külön 
köszönjük a főszervezők: Fülöp Teréz és Posta Zsoltné Jolán napok óta folyó előkészítő munkáját, valamint 
Marticsekné Szentkereszty Juditnak a gyermekek és felnőttek táncház megszervezését. Köszönjük, hogy az 
Önkormányzat rendelkezésükre bocsátotta a Faluházat, s a Faluház munkatársainak segítségét a műsor 
lebonyolításában. 

 

   
 

Karitász hírei: 
A különösen kemény tél miatt a karitász csoporthoz január folyamán több kérés is futott be, melyben rászoruló 
családok jelezték, fogytán a tüzelőjük. Sajnos a nagy hideg miatt a száraz tűzifa beszerzése nagyon nehéz lett volna, 
ráadásul az ára igen magasra emelkedett. A karitász csoport ezért saját költségvetéséből nem tudott fát vásárolni. A 
szerzetes közösség ötlete nyomán azonban mégis sikerült a monostor bontásra ítélt épületeiből 4 m

3 
száraz fát 

kihordatni a családoknak. Nagy segítségünkre volt a tüzelő összevágásában Taródi István, Hujber László, valamint a 
szerzetesek és vendégeik a kiszállításban pedig az Önkormányzat. Köszönjük nekik!" 
 

 
 

Március 1.    HAMVAZÓSZERDA: böjtkezdő liturgia 
Március 17.   17.00  Betegek kenete szentmisében, 16.00 gyóntatás. 
Március 21.   SZENT BENEDEK ATYÁNK ünnepe 
         17.00 ünnepi liturgia, főcelebráns Darnai János atya 
Április 7.  17.00 Keresztút a Borostyán-kútnál 
Április 8.  8.30 húsvéti templomtakarítás; 14.00 húsvéti gyónási lehetőség 
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Több példányban meglévő könyvek cseréjéből, egy németországi 
adományból, illetve könyvtárunkat rendszeresen támogató 
Svédországban élő patrónusunk jóvoltából állományunk az év első 
negyedében is bővült új könyvekkel a veszprémi ellátó könyvtárunktól 
kapott könyveken kívül. Ajándékként kaptuk Géczi János a Vad 
Fruttik együttes frontemberéről szóló, Bunkerrajzoló című könyvének 
egy példányát - ebből a történetből a Pannon Várszínház színdarabot 
készített.  
   Állományunk több más mellett a következő könyvekkel gyarapodik 
még: 2015-ben megjelent (tehát új) Nora Roberts-könyvek; Alma 
Katsu Halhatatlan trilógiájának első két kötete;Fábián Janka Az 
angyalos ház című műve;Kertész Erzsi: Panthera című, felsős 
általános iskolásoknak szóló kalandregénye és az alsósoknak szóló 
Göröngyös Úti Iskola első része; Gévai Csilla Lídia, 16 és Lídia, 17 című, 11-12. osztályos fiataloknak szóló, 
valóságosnak ható, mégis különleges naplóregénye; Nicolas Gage: Eleni című, megrázó történelmi regénye a görög 
polgárháborúról és a kommunizmusról. 
   Több társasjáték kipróbálására is van lehetőség a könyvtárban. A játékokat nyitva tartási időben szabadon lehet 
használni. Gyakran nem csak gyerekek, hanem velük együtt a szüleik is leülnek társasozni, ajánlom azoknak is, akik 
még nem tették. Kellemes, minőségi időtöltés a gyerekekkel, ami után juthat 15 perc saját idő is anyának vagy apának, 
amíg a gyerekek elfoglalják magukat a nekik kialakított, természetesen könyvekkel körbevett játszósarokban a 
könyvekkel, az építőkockákkal, a kisautókkal vagy rajzolással. 
Márciusi programunk: március 11-én, szombaton délelőtt 10 órától tavaszváró kézműveskedésre várom a 7 év feletti, 
ügyes kezű gyerekeket és a felnőtteket. Idén is virágkitűzőt fogunk varrni, valódi gyapjúfilcből. 

Palotás Dóra, könyvtáros 
 

 
 

Amikor megláttam a 

Bakony Hotel Bereményi 
sorozatának plakátját, azt 

gondoltam, Cseh Tamás 

születésnapja adta a 

rendezvény apropóját 

(január 22.).  

A január 26-28 között zajló 
rendezvénysorozat 

születésnaposa azonban 

maga Bereményi Géza volt. 

Az esti beszélgetésből 

mégsem maradt ki Cseh 
Tamás, hogy is 

maradhatott volna ki, ha a mesélő Bereményi Géza és Másik János. A 

szerzőtársak beszélgetéseiből a jó sztorik, az élmények, a vallomások mögött, mint 

egy háttérkép, mindig ott volt ő, a harmadik. 

Két ragyogó estét tölthettünk a meghívottakkal, élvezetes, oldott beszélgetés 

részesei lettünk az elsőn, és remek koncertté a másodikon. Mülhauser 
Martina tiszta, erőteljes hangját, megnyerő személyiségét már ismeri a 

bakonybéli közönség az Énekmondók Emlékezete sorozatból. Éneke 

mindenkor tisztelgés Cseh Tamás előtt. Az azonban meglepett, amikor Másik 

János bevallotta, hogy sokáig nem merte énekelni a Cseh-dalokat, hiszen 

annyira Tamás hangjához kötődnek, hogy új utat kellett keresnie a 
dalokhoz. Ez az új hang jellemezte koncertjét, mind az énekben, mind a 

hangszerelésben.  
A rendezvény tanulsága számomra mégsem a két emlékezetes est marad. A 

Bakony Hotel Molnár Zoltán szállodavezető kezdeményezésére művészeti 

programsorozattal kíván bekapcsolódni a település és a környék turisztikai 
életébe, Égboltsapkájú estek címmel. Kiállítások, irodalmi, zenei 

rendezvények egyaránt szerepelnek a terveikben.  Ha ilyen színvonalon 

folytatódik a sorozat, az ötletet csak üdvözölni tudjuk, és sok sikert 
kívánunk hozzá.            Felföldi Andrea 
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 - Élcelődtünk mi, szervezők a hagyományos disznóvágás 

figurájáról. Az önkormányzat rendezvénye volt a február 18-án harmadik alkalommal megtartott 
disznóvágás, amelyből valamennyi önkormányzati dolgozó alaposan kivette a részét. A kívülállóknak 

nehéz elképzelni, mennyi előkészülettel, szervezéssel jár egy ilyen program tervezése és lebonyolítása. Mindenki vállalt 
feladatot, a hivatal munkatársaitól a konyha dolgozókon át a közfoglalkoztatottakig. A támogatók hosszú listája sem 
csak jelképes támogatásról, hanem tényleges segítségről szólt.  
Mi szervezők is átéltük az esemény fontosságát, lelkesen készültünk, aprólékosan átgondoltunk mindent. 

  
Reggel a vadászkürtösök, majd a fogópálinka alapozta meg a hangulatot. Ezután kerültek a rendfára a disznók, a vad- 
és a 270 kilós házi sertés. A böllérek, segítőik és Nagy Árpád a konferálással kitűnő munkát végeztek. A feldolgozás 
ütemében készültek el a friss ételek, amik igazán jóízűre sikeredtek. Minden azon melegében elfogyott. A nyugdíjas 
klub tagjai által készített rengeteg, finomabbnál finomabb süteményből egy óra múltán egy morzsa sem maradt. Végig 
hangulatos volt a műsor, a versenyeket a benevezők is élvezték, értékesek voltak a nyeremények, minden 
gördülékenyen zajlott. Persze nem számítottunk ekkora tömegre. Szerencsére a kiszolgálásban, a zökkenőmentes 
lebonyolításban sok „külsős”, családtag, ismerős, barát is részt vett. 

   
Minden rendezvénynek vannak levonható tanulságai. Észrevettük a hibákat és látjuk, hol kell javítani. Úgy érezzük, a 
falunak szüksége van ilyen, a közösséget összekovácsoló programokra, amin a vendégek is szívesen részt vesznek. 
Biztosan jó hírét viszi a falunak. Igaz, több volt a vendég, mint a falubeli. Persze a falusi embernek nem a disznóvágás 
az érdekes, hanem az alkalom a kikapcsolódásra, az együttlétre. Talán jövőre… 
Egészében élveztük a munka minden percét, még ha a végére „kifeküdtünk” is, mint reggel a malac. 
A magam nevében is köszönöm minden szorgos kéznek a segítséget és a nap élményét. 

Papp Győzőné Mariann 
 

 
 
 
      
 FOCI ZÖLDBEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Bakonybéli Szabadidő- és Sport Egyesület 

adománygyűjtést kezdeményez a bakonybéli 

sportpálya fásítása érdekében. Az 

adományösszegeket névre szólóan március 15-ig, 

Ulrich Márknak (06-30-354-0952), Dublecz 

Árpádnak (06-30-956-8943), vagy a Faluház 

gyógyszertár melletti irodájában lehet leadni. Az 

adományozók nevét az ültetett fákon egy táblán 

szeretnék feltüntetni. 

„Segíts, hogy a kezed munkája vagy adományod 

által is megújult, szép környezetben igazi 

közösségi hely lehessen a Sportpálya környéke!” 

 

A BSZSE számlaszáma: 73900054-10001260 

 

 
MEGHÍVÓ 

Március 15-én, 16 órára  

várjuk a Tájházba mindazokat, akik fontosnak 
tartják, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emléknapját bensőségesen 

ünnepeljük meg. 
 

Hozz egy verset, egy dalt, egy gondolatot, egy emléket, 
egy élményt, és oszd meg a közösséggel. A családias 
hangulatot fűszerezhetjük pogácsával, itókával is. 
Akinek kérdése van, Felföldi Andreát keresse (30-

692-0544). 
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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. március 04. szombat 10.00 
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – régi vasút – Móricháza – Bakony Hotel Táv 
16,8 km, menetidő 5,5-6 óra

2017. március 15. szerda 10.00
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-tanya – üzemi út –
Szent-kút. Táv 14,4 km, menetidő 5 óra

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 

MÁRCIUS 15-én
újra megnyitja kapuit.

Április 30-ig
minden nap 9-16 között

várja a látogatókat,
május 1-jétől

a nyári A menetrend szerint.

Fő utca 3.
Nyitva:

szerdán 15-18 óra, szombaton 9-12 óra között.
Web: , konyvtarbbel@gmail.com

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. március 25.

bakonybéli gyülekezetének alkalmai: 
március 4. és 18., 15 óra 
Helye: Közösségi ház.

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

mailto:8427bakonybel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.bakonyibakancsos.hu/
mailto:macsaiteto@gmail.com


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

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: 36-80/533-533

Bakonybél Közös Önkormányzati
Hivatal

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

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 óra

Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114

e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra

Dr. Takács Ervin jegyző
tel: 30/500-9837;

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu

Károlyi Zoltán mezőőr
tel: 30/449-5262

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu

Adóügyben ügyfélfogadás: csütörtök: 8-14 óra

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben Somfai Rita 

hatósági 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.
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