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Szeptember 24-én, Szent Mauríciusz ünnepén tartotta a
felújítás megkezdése előtti utolsó szentmisét a bakonybéli
egyházközösség. A szertartást Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapát celebrálta. A következő mise helyszíne már a Faluház
nagyterme lesz.
A búcsú alkalmából az egyházközség gyermekrajz pályázatot
hirdetett Az én falum, az én templomom címmel. A
pályamunkák közül ötöt díjazott a zsűri, a jutalmakat a főapát
úrtól vehették át a gyerekek.

Szeptember közepén átvehették a családok a
Bakonybélben
élő
óvodások
és
iskolások
iskolakezdését segítő támogatást, amit ebben az
évben is rendkívüli juttatásként biztosított az
önkormányzat. Ha valaki kimaradt volna a listából,
kérjük, jelezze a hivatalban.
Lezárult az óvoda felújítására kiírt közbeszerzési
eljárás, a képviselő-testület kiválasztotta a
kivitelezőt. A munkálatok megkezdődtek, már
cserélik a nyílászárókat, javítják a tetőt, majd a
külső hőszigetelésre kerül sor. A belső átalakítások
november – december hónapokban történnek meg.
Bízunk benne, hogy a festéssel is végeznek
december közepére.
A falu központjában a főút felújítását és
újraaszfaltozását a Közútkezelő befejezte. Egy-két
héten belül a kátyúzás és a kisebb útszakaszok
javítása is elkészül.
A
fenti
munkálatokkal
párhuzamosan
az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
belterületi
aszfaltutak
javítását
is
elvégeztettük
egy
vállalkozóval. Aszfalt felújítás, kátyúzás és felületi
zárásos útfelújítás történt a falu utcáin saját
beruházásból.
A HungaroControll Zrt.-től játszótér építésére
elnyert pályázat megvalósítására elkészültek a
tervek, amelyre árajánlatokat kértünk több cégtől. A
játszótér a veszélyessé vált régi helyén, a Rákóczi
téren épül fel, szeretnénk, ha jövő év tavaszán
elkészülne.
Szeptember 15-én nyújtottuk be a Balatonalmádi
Nagycsaládosok Egyesületével konzorciumban azt a
pályázatot,
amelynek
pozitív
elbírálása
a
millenniumi évek (2018-2019.) rendezvényeinek
pénzügyi megalapozását teszi lehetővé. Így nagyobb
szabású,
az
évfordulóhoz
és
településünk

történetéhez méltó programokat tudunk majd
megvalósítani.
Szeptember 10-én tartottuk a Szent-kútnál a
második Teremtés Napját, a Jövő – a Generációk és
a Remény második fája elültetésének ünnepét.

Szeptember 24-én a JÁKÓ Klub Egyesület
szervezésében
másodszor
rendezte
meg
településünkön és Bakonybél környékén a veterán
járművek találkozóját. Vasárnap délelőtt a Faluház
előtt lehetett megnézni azokat az oldtimereket,
autókat és motorokat, amiknek gyártása 1980 előtt
befejeződött.

Szeptember 24-én, a templombúcsúztató szentmise
után a bakonybéli egyházközség tisztségviselő
tartottak beszámolót munkájukról Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát úrnak.
(folytatás a következő oldalon)
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Az ülésre az önkormányzat két képviselőjét is
meghívták. Főapát úr megköszönte a jó
együttműködést és az egyházközségnek nyújtott
segítséget.
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Október 5-én, csütörtökön 16 órától a Faluház
nagytermében a képviselő-testület közmeghallgatást
tart, amelyen Tóth Gábor rendőr őrnagy Bakonybél
közbiztonsági helyzetéről tart éves beszámolót.
Ezután, kb. 18 órakor kerül sor Dr. Kozma Zoltán
háziorvos lakossági tájékoztatójára a bevezetésre
kerülő új egészségügyi szolgáltató rendszerről.
(Minden érdeklődőt szeretettel várunk.)
Október 13-án 15.30 órától rendezzük meg az Idősek
Napját a Faluházban, amelyre szeretettel várjuk a
bakonybéli nyugdíjasokat.
Október 25-én, 17 órától a Szent Gellért tér
megújításáról szervezünk tájékoztató lakossági
fórumot, amelyet az S73 tervező csoport vezetője,
Mohácsi Sándor tart.
Számítunk építő véleményükre.
Márkus Zoltán polgármester

Az elmúlt hónapban a mezőőrök számára a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság és a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Osztálya többféle továbbképzést szervezett. A képzés
folyamán szó esett a jogszabályváltozásokról és részt vettünk egy rendőrségi taktikai képzésen, ezzel is hatékonyabbá téve azt,
hogy egy adott szituációban miként lépjünk fel. A témában talán a leglényegesebb, hogy bővült a mezőőrök feladat ellátási köre.
Például az új jogszabály a mezőőröket már felhatalmazza arra, hogy azt a személyt, aki belterületen vagy külterületen felügyelet
nélkül kóborolni hagyja ebét, valamint aki külterületen jószágát illegálisan legelteti, azt helyszíni bírsággal sújthatja. Ennek
mértéke 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. A múlt hónapban többször megismétlődő Deák és Széchenyi utcai kutyatámadás,
valamint az évek óta kellemetlenséget okozó külterületen kóborló jószágok miatt az önkormányzat elindította a mezőőrök által
használatos csekktömbök igénylését.
Az elmúlt hetekben tucatnyi bejelentés érkezett, miszerint a Deák és Széchenyi utcában egy szabadon kóborló kutya okoz
kellemetlenségeket az ott élőknek és az arra közlekedőknek. Számos nyugdíjas és több kisgyerekes család lakja ezt a környéket,
akik tartanak az elszabadult ebtől, de az esetektől kb. 150 m-re működik a Szent Gellért óvoda is. Szeretnénk megelőzni a bajt,
ezért az üggyel kapcsolatban eljárás indult. Az önkormányzat tervezi, hogy szerződést kötünk egy számunkra korrektnek tartott
eb-teleppel, akik majd befogják és elszállítják a kóbor kutyákat a faluból. Ezek a befogott kutyák pénzért kiválthatóak az ebtelepen.
A februári mezőőri fórumon megbeszéltek szerint, valamint a gazdák véleménye alapján augusztusban sor került a külterületi
utak javítására. Az önkormányzat a mezőőri járulék fel nem használt részének összegével, azaz 350.000 Ft-tal, a Bakonybéli
Erdészet pedig: 1.270.000 Ft-tal finanszírozta meg az útjavításokat. 500 tonna murvát dolgoztak bele az utakba.
Az elmúlt hetekben két állattartó is jelezte nekünk, hogy a gazdasági állatok tartására felépített villanypásztor-rendszer kapuit
ismeretlen személyek kinyitották és nyitva is hagyták. Emiatt három esetben is kiszöktek az állatok. Az első eset a Hidegvölgyben történt, ahol a földekre mentek rá a jószágok, a másik két veszélyesebb eset a Páskom utca végén, ahol az állatok
kimentek a főútra is, ezzel akadályozva és veszélyeztetve a forgalmat. Kérem, aki a határban nyitott villanypásztor kapuval
találkozik, és tudja használni, akkor csukja be, hogy ezzel is megelőzzük a nagyobb bajt. Az ügy miatt konzultáltunk a gazdákkal
és az erdészettel, hogy nagyobb figyelmet fordítunk a villanypásztor rendszerekre és a külterületen közlekedőkre.
Károlyi Zoltán mezőőr

Bakonybél Önkormányzata tisztelettel hív és szeretettel vár minden
65. életévét betöltött bakonybéli lakost
2017. OKTÓBER 13-ÁN, PÉNTEKEN 15 ÓRÁRA A FALUHÁZBA az
IDŐSEK NAPJA ünnepére.
A program:
A Szent Gellért Tagiskola tanulóinak ünnepi műsora; Márkus Zoltán polgármester
köszöntője; Kőrösi Csaba és Módri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek műsora;
Vacsora, amely alatt és után Schőgl Attila és Jocó szórakoztatja a vendégeket.
A jelenlévőket meglepetés várja! A személyszállításban segítünk.
Jó szórakozást kívánnak a szervezők!
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2017. szeptember 21-én, immár hagyomány szerint, ünnepeltük iskolánk névadójának, Szent
Gellértnek születésnapját. Ezen a napon csak három órát tartottunk, majd a játéknak, kézműves
tevékenységnek, sportnak jutott a főszerep.
Legifjabb tanító kollégám, Dobos Mónika volt a szervezője e programnak. Jómagam segítő
közreműködőként vettem részt.
Az iskola tanulói vegyes csoportokat alkottak 1-4. osztályos korcsoportban. A csapatkapitányok
irányították a munkát. Minden csapat kapott egy menetlevelet, ezzel indult a pontgyűjtő verseny. Az
egyes feladatok elvégzéséért jutalom nyomdát kaptak a tanulók.
Első feladatként a menetlevél díszítését kellett elvégezni, ami jó közösségépítő, indító tevékenységnek számított. Izgalommal és
várakozással láttak munkához a gyerekek. Kíváncsian figyeltem őket, majd biztatásként elénekeltem a Szent Gellért püspökről
szóló dalt, amibe a refrénénekléssel ők is bekapcsolódtak.
2. feladatként egyperces ügyességi verseny következett interaktív tábla segítségével. Itt lelkesen és eredményesen vették az
akadályokat kis tanítványaink. Válogathattak színes cukorkát, fűzhettek penne-tésztát spagettire, irányíthatták a homlokukra tett
kekszet a szájukba, arcizmaik segítségével. Néhány játékot magam is kipróbáltam. A legnehezebbnek a sapkás filteres feladat
bizonyult.
Ezt követte a 3. próbatétel: feleletválasztásos kvízjáték, itt komoly nyerési lehetőségük is volt. Örömmel nyugtáztuk Anikó nénivel a
helyes válaszokat. A sikeres feladatok elvégzése után zászlószínezésben és festésben is kipróbálhatták tehetségüket a csapatok.
Zsuzsa néni előkészítésével több mintából választhattak a gyerekek. Öröm volt nézni kis tanítványaink elmélyült, igényes
alkotásait.
Negyedik, egyben a záró feladat elvégzéséhez a
tornaterembe vonultunk, de itt már csak egy játékra, egy
karikaadogató ügyességi versenyre jutott idő.
A felszabadító mozgás és hangos szurkolás után
következhetett a csapatok teljesítményének értékelése.
Ezután került sor a megérdemelt pólók és jelvények átadásáraSzent Gellért emblémájával- mely az iskolához való tartozást
jelképezi. Diákjaink büszkén álltak a fényképezőgép elé, hogy
elkészülhessen a napot lezáró, vidám fotó.
Bár a nap szürkén, felhősen indult, a gyermekek mosolya és
vidám zsibongása jókedvet, derűt csempészett valamennyi
nevelő arcára. Köszönettel tartozom minden segítő, résztvevő
kollégának, és külön elismerésem a szervezőnek.
Bors Hedvig tanító

A nyári szünet utáni első nyugdíjas összejövetelünket
szeptember 12-én, kedd délután tartottuk. Vendégünk
Somfai Balázs nyugalmazott levéltáros volt. Ő Somfai
János és felesége, Pados Mária – az 1938-tól
Bakonybélben élő tanító házaspár negyedik gyermeke.
Szívesen mesélt szülei és testvérei életútjáról, régi fotók
segítségével a család életének bakonybéli helyszíneiről.
A képek vetítése közben többen felismertek egy-egy
arcot, eseményt, és a helyszíneket is. Régi történetek,
személyek, osztálytársak idéződtek fel a megható
időutazásnak a során. Somfai András egykori
osztálytársai is részt vettek az összejövetelen,
emlékezve, hogy a tavalyi osztálytalálkozójukon
beszélgettek vele. Nyugdíjas asszonykáim pedig
szívesen említették, hogy többször vigyáztak a kisgyerek
Balázsra, amíg édesanyja tanított, és 2-3 évesen már a
betűk ismeretével foglalatoskodott.
Bemutatójának anyagát helytörténeti értékként a falunak
ajándékozta.
Közben az ,,Így láttam a világot” című könyvet,
édesanyja, Somfainé Pados Mária rajzait, képeit
tartalmazó albumot nézegettük. Bauerné Ilonka hozott
magával egy rajzot, amit Mária néni készített róla első
osztályos korában, és a rajzot nekiajándékozta.
Szeretném megköszönni Réz Istvánnak az Ircsik Sándor
által a tanító családról írt vers felidézését.

Köszönöm Somfai Úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat
és egy élménnyel teli, tartalmas délutánnal ajándékozott
meg bennünket, amelyen jó lehetőség volt a személyes
emlékek felidézésére is.
Köszönjük
a
könyv
kölcsönzését
Schmidmajer
Jánosnénak, a technikai segítséget pedig Troják
Zsuzsannának és Kuti Zoltánnak.
Októberben 13-án, szerdán találkozunk az Idősek
Napján. 18-án, szerdán 15 órakor a Közösségi Házban
jövünk össze, ahol fél 4-től Varga Bence Art-díjas bűvész
műsorát nézzük meg. Erre az alkalomra meghívtuk a
Szent Gellért Tagiskola diákjait is.

A Somfai család 1963-ban

Váliczkóné Kaviczki Éva
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Szeptember 3. Veni Sancte
A hittanos tanévet a fél 10-kor kezdődő szentmisével nyitottuk meg. 40 általános iskolás (21 alsó
tagozatos, 19 felsős) jár iskolai hittanra és 12 gyermek vesz részt az óvodában hitoktatáson. Az
alsótagozatosokat és az ovisokat Vörösházi Veronika, a felsősöket Posta Zsoltné Jolán és Ábel atya
tanítja.
A Veni Sancten az „Én falum és templomom” címmel a Monostor és a Plébánia gyermekrajz-pályázatot
hirdetett meg. Kértük az általános iskolásokat, készítsenek rajzokat arról, hogy milyennek látják a
bakonybéli templomot, milyen élményük kötődik hozzá, és milyen mesebeli templomot képzelnek el. A
rajverseny díjátadást szeptember 24-ére, a templom búcsú napjára terveztük.

Szeptember 8. Szűz Mária születésének ünnepe, a Borostyán-kúti kápolna búcsúja
Pénteken délután 5 órakor olyan szép számmal gyűltünk össze a Borostyánkútnál, hogy többen csak a
Kápolna ajtón kívülről tudtak résztvenni a szentmisén. Bensőséges liturgián, szép Mária énekeket zengve
adtunk hálát Istennek Szűz Máriáért, aki üdvösségünk hajnalaként ragyog előttünk.
A szentleckében Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének 8,28-30 verseit olvastuk: „Akiket Isten eleve ismert,
azokat előre arra rendelte, hogy hasonlóvá váljanak Fia képmásához” Ábel atya arról beszélt, mit jelent
„eleve ismerni” és „előre elrendelni”? „Hogy az Úristen eleve ismerete Máriát és ismer bennünket is
személy szerint, ez olyasmi lehet – mondta az igehirdető – mint amikor egy tanár vagy edző felfedezi még
ifjú vagy gyermek tanítványában a páratlan tehetséget. Egerszegi Krisztina edzője a kislány talán 6 éves
korában – amikor ezt még senki nem sejtette - felfedezte, micsoda úszótehetség rejtőzik benne. A
kisgyermek a tréner biztatására elkezdett edzeni, s e munkában éveken át kitartott, míg egy napon, 14
évesen Sydneyben olimpiai bajnok lett. Ámultunk mindannyian, amikor láttuk a kislányt háton szelni a
hullámokat, ahogy szinte repült a víz felett megelőzve mindenkit, a hatalmas versenytársakat.”
„A kegyelem nagyszerű ajándékát épp így látta meg Máriában és a mi életünkben is az Úristen, - folytatta a
szónok. Higgyük el, hogy a Lélek ajándéka mindegyikőnk lelkében olyan páratlan és csodálatos, mint Egér
tehetsége az úszáshoz! Adjunk hálát az Atyának, hogy szerető tekintete látja kibontakozni életünkben az
üdvösséget, még olyankor is, amikor mi elbizonytalanodunk! Ne tusakodjunk amiatt, hogy Isten „előre
elrendelt” bizonyos dolgokat felőlünk (kik a szüleink, hol láttuk meg a napvilágot, milyenek a megélhetési
körülményeink, a tanulási, stb. lehetőségeink), ezeket ő mind a javunkra fordítja! Vegyünk példát Szűz
Máriáról! Nem ő döntötte el, hogy a Megváltó édesanyja lesz, azt sem, hogy milyen körülmények között kell
világra hoznia Jézust, mégis igent mondott Istennek, s ebből a világ üdvössége fakadt. Ha merünk mi is
igent mondani Isten azon elrendelésére, ami a mi életünkre vonatkozik, ha engedelmeskedünk hívásának,
akkor hasonlóvá leszünk Fia képmásához, teljes lesz az életünk és a világ üdvösségét szolgálhatjuk. Úgy
legyen. Ámen.”

Szeptember 9. Házasságkötés a Borostyán-kútnál
Szombaton délután 18.00-kor Deák Amarilla és Heim Csaba kötött házasságot a Borostyán-kúti
Kápolnánál. Az ő esküvőjük már a 7. volt egyházközségünkben a 2017. évben. A 7 párból ők helyben
lakók, 2 párban az egyik fél bakonybéli származású és 4 olyan pár is kötött házasságot, amelynek tagjai
nem idevalók, de gyakori vendégeink, kötődnek az egyházközséghez vagy a monostorhoz.

Szeptember 10. Keresztelő a Bakonybéli Templomban
A vasárnapi szentmisében 3 gyermekeket kereszteltünk: Scheibenhoffer Lőrinc, Scheibenhoffer Alexander,
és Hüll Dánielt. Mindhárom kisgyermek bakonybéli gyökerekkel rendelkezik, Lőrinc és Alexander
Scheibenhoffer Máténak illetve Balázsnak a gyermeke, Dani pedig Szilágyi Renáta és Hüll László kisfia, ők
Somhegyen laknak.
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Szeptember 17. Elsőáldozás a Bakonybéli Templomban
Október helyett, most korábbra került ez a nagy ünnep (szülői
kérésre), hogy még a templomban ünnepelhessünk. Ugyanis a
búcsú után már a Faluházban lesznek a vasárnapi szentmisék.
Hét kisgyermek járult elsőáldozáshoz. Bácsi Zsuzsanna,
Bierbauer Alex, Szökrényes László, Klesitz Bianka, Palkovics
Márton, Somosi Viola és Vajda Csenge.
Az iskolai hittanórákon való előkészület mellett, játszóházi
foglalkozásokon, a vasárnapi szentmiséken és a nyári
hittantáborban is részt vettek (többségében) a gyerekek. Első
gyónásukat szombat délelőtt végezték.
Vasárnap az édesanyákkal együtt vonultak a szülők által
gyönyörűen felvirágozott templomba. Megható
imával
köszöntötték a gyermekek szüleiket, majd az édesanyák
gyermeküket. A szentmise folyamán Izsák atya, Günter testvér, Vajda-Szekrényes Zita és Vajda Villő hangszeres
kíséretével énekelhettünk Isten dicsőségére. Sokat fényképezett Klesitz Róbert, ami segít majd a
visszaemlékezésben.
Adja Isten, hogy e szép ünnep után is megmaradjanak ezek a gyerekek az Jézus Krisztus szeretetében és a
Szentlélek kegyelmében!

Szeptember 24. Szent Mauríciusz ünnepe, templombúcsú – búcsú templomunktól
Az ünnepi program eseményei:
9.30-kor kezdődött a búcsúmise, melynek főcelebránsa Várszegi Asztrik főapát úr volt
A szentmise végén a gyermekrajz verseny eredményhirdetésére került sor. A pályázatra 24 gyermek nyújtott be
rajzot, minden rajzoló jutalomban részesült.
Eredmények:
Különdíjat kaptak:
1. Jenei Dóra
2. Schwarz Noémi
 Pék Milán
3. Kis – Regenye Viktória
 Vajda Csenge
Ezt követően Kovács – Puskás Éva, az egyházközség képviselő-testületének elnöke mondott köszönetet Főapát úr
27 éves főpásztori szolgálatáért. Kiemelte Főapát úr Bakonybél irányában tanúsított személyes figyelmét,
közvetlenségét a hívekkel, kedves, bíztató szavait. Nagy mérföldkőként értékelte 1998-ban a szerzetesközösség
újraalapítását, mellyel hosszú távra biztosította a falu lelkipásztori ellátását és a monostornak, mint spirituális
központnak a működését. Az Elnök Asszony megköszönte Asztrik Atya szolgálata alatt nyújtott minden lelki és anyagi
támogatását.
Főapát úr áldását követően fotó készült a templomban ünneplő közösségről, majd a papság kivonulása után a
szentmiséről távozó hívek eulogiont (áldott kenyeret) és a templomról készült emléklapot kaptak ajándékba.
A szentmise után az egyházközségi képviselők ünnepi ülése következett, ezen részt vett Főapát úr, a szerzetes
testvérek, Polgármester úr és Felföldi Andrea, az önkormányzat kulturális programokért felelős képviselője. Az
egyházközség egyes munkacsoportjai beszámoltak a közösség életéről, az elmúlt évtizedek főbb törekvéseiről,
eredményeiről. Polgármester úr szólt az Egyházközség és az Önkormányzat jó együttműködéséről, kiemelten a
temető üzemeltetéséről valamint a Szent Gellért tér tervezett felújításáról. Günter testvér beszámolt a Millenniumi
Felújítási Projekt terveiről valamint a munkálatok ütemtervéről. Végül Főapát úr tekintett vissza szolgálatának főbb
eseményeire, és mondta el gondolatait a képviselőknek.








Szeptember 29-én kiürítjük a templomot, átadjuk a felújítást végző cégeknek, először a
restaurátoroknak. E napon elszállítják templomunk padjait, melyeket az Egyházközség az Aporkai
Református Gyülekezetnek ajándékozott. A templomba a felújítást során új padok készülnek.
Október 1-től kb. egy évig a 9.30-kor kezdődő vasárnapi szentmisék a Faluházban lesznek.
A hétköznapi szentmisék és a zsolozsma helyszíne a Monostor Kápolnája, a Monostor főbejárata felől a
liturgiák előtt számított 10 perctől a liturgia kezdetéig lehet bejönni, viszont a liturgia alatt a monostor ajtói
zárva lesznek.
A temetési gyászmisék helye a házasságkötő terem lesz.
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Az
immár
második
alkalommal
megrendezett,
hagyományt építő rendezvény vitathatatlanul vallási
indíttatású, a Teremtő Isten előtt tisztelgő ünnep.
Főszervezője Békefy Lajos református lelkipásztor, ökoújságíró, akit megfogott és megihletett a Szent-kút
varázslatos és spirituális tája. Akárcsak Kányádi Sándort,
aki a szent-kúti versét így zárja: Akármikor jössz, itthon
van az Isten.

A Teremtés Napja mégsem a hitről, nem az egyházakról,
nem a vallásokról szól, hanem a Földről, csodálatos
gazdagságáról, a Földön élő emberről, aki vagy
gazdálkodik, vagy garázdálkodik ezzel kincsestárral. Ez a
rendezvény ünnepi köntösbe öltöztetve az én, a te, az ő és
a mi felelősségünkről szól, függetlenül attól, hogy Isten
teremtményeinek tartjuk-e magunkat vagy a természet
törvényei szerint kialakult lénynek. Az biztos már, hogy
természeti lények nem vagyunk, hiszen nap mint nap
pusztítjuk a természetet. A szenvedő Föld tornádókkal,
árvizekkel, aszállyal küldi jajkiáltásait, mégsem halljuk,
mégis kihasználjuk.
Szeptember 10-én Bakonybélben sok figyelmeztető és
elgondolkodtató szó hangzott el, meghitt pillanatokat
élhettünk át, zenével, dallal, közös imával, faültetéssel
áldoztunk a környezetünknek, de a legtanulságosabb az a
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fogadalomtétel volt, amit a szent-kúti három forrás fölött
mondott el minden jelenlévő:
Édes hazánknak e történelmileg kivételes, tájképileg
gyönyörű helyén, a magas-bakonyi Szent-kút
forrás mellett ígérem és fogadom, hogy Isten bibliai
parancsának megfelelően teljes szívvel és lélekkel,
minden erőmmel azon leszek, hogy „műveljem és
őrizzem” azt a természeti kincset, amit
nagyszüleimtől, szüleimtől örökbe kaptam. Ígérem
és fogadom, hogy otthoni, háztáji, lakóhelyi,
falumbeli környezetemre vigyázok, annak épségére,
szépségére, megőrzésére gondom lesz. Az Isten által
alkotott, s már előttem is létezett természeti
környezetre, a hasznos fákra, madarakra,
állatokra, vizekre örömmel és tisztelettel tekintek,
életüket, épségüket, tisztaságukat oltalmazom. Arra
is ügyelek, hogy saját környezetemet, ahol élek, ne
szennyezzem, s a tisztaságot magamban és
körülöttem is megőrizzem. Így az utánam felnövő
nemzedéknek is élhető, szépséget kínáló, otthonul
szolgáló világot hagyok hátra. Isten segítsen engem
abban, hogy fogadalmamat megtarthassam! Ámen.
Hasson ez az öko-ima, fogadalom mindazok lelkére és
értelmére, akik nem voltak jelen. Gondolkodjon el
mindenki azon, hogy a tengereknek, a levegőnek, az
erdőnek nincs szüksége az emberre, az embernek van
szüksége rájuk.
Aki szeretné megérezni, vagy újra átélni a bakonybéli
ünnepség hangulatát, nézze meg az Útirány.hu által
készített
filmet
a
https://www.youtube.com/watch?v=OyamlAVMHi8
https://utirany.hu/bakonybel.okounnepbeszamolobekefy
2017 oldalon, olvassa el a bakonybel.hu honlapon a
beszámolót.
(fotó: internet)

Felföldi Andrea

Könyvtárunk az Országos Könyvtári Napok
keretében idén két programot rendez: október
4-én 17 órakor diavetítés lesz, magyar
népmeséket fogunk megnézni, meghallgatni.
Október 6-án, pénteken 18 órakor a Holdséta nagyapával című norvég dokumentumfilmet
vetítjük. A filmet a fiatal rendező saját nagyapjáról forgatta. Az eredeti terv az volt, hogy a
nagypapa különlegesen mozgalmas, tevékeny életét mutatja be közös munkájukban, de mire
a forgatás megkezdődött volna, a nagypapa élete a demencia következtében teljesen
megváltozott. A téma így még erőteljesebb: az örökmozgó, érdeklődő ember, aki időskorára
elveszíti emlékeit, ismereteit. Hogyan kezeli ezt a környezete? Érdekes kérdéseket vethetnek fel azok a
momentumok, amelyek a filmben nem kerültek kidolgozásra, de automatikusan felvetődnek a filmet nézve. Ezeket
igyekszünk majd kibontani a film után.
Könyvtártámogató partnerünktől hat új, népszerű ifjúsági könyvet kaptunk a nyáron, köztük Lengemesék című,
négyrészes meseregényt. Az idei könyvtári papírgyűjtésből szerezett pénzből két könyvet tudtam megvásárolni, az
egyik a mozikban most műsorra került Csábítás című film alapját képező regény, a másik pedig a kezdő olvasóknak
szóló könyvsorozat első része, Berg Judit Tökmagok Afrikában című könyve. Nagyon szépen köszönöm, aki régi
iskolai füzeteivel, szétesett könyvekkel, szórólapokkal, egyéb papírral támogatta a könyvtári papírgyűjtést! Tudom,
hogy a két könyv nagyon kevésnek tűnik a sok doboz leadott papírért és a velük való munkáért, de vajon kevés-e
akkor, ha ez a két könyv sok olvasónak szerez örömet? Én nem bánom, hogy munkám volt vele, az olvasók öröméért
megérte.
Szeretettel várok minden olvasót szerdán és szombaton a könyvtárban!
Palotás Dóra könyvtáros
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2017. november 1-jétől a magyar egészségügyben jelentős változások lépnek életbe az EESZT (Egységes
Egészségügyi Szolgáltatási Tér) elindulásával, melyek az Önök mindennapjait is érintik.
Úgy érzem, hogy az erről megjelenő információk nem tükrözik a változások jelentőségét, emiatt arra gondoltam,hogy
egy közvetlen beszélgetés során ismertetném Önökkel ezen változások részleteit, az Önök
feladatait és lehetőségeit.
Ebben segítségünkre lesz Dr. Kovács Zalán, a Szent Bernát Gyógyszertár egyik tulajdonosa, aki
a próbaidőszakban is élesben vett részt a tesztelésben és ezáltal jelentős tapasztalatokra tett
szert, amit szívesen megoszt Önökkel.
A fenti beszélgetésre, tájékoztatóra 2017. október 5-én, este 6 órakor kerül sor a Faluház
nagytermében.
Emellett szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy közeleg az influenza kampányoltás időszaka novemberben.
Azoknak, akik eddig is részesültek az oltásban, nem kell külön jelentkezniük. Aki újonnan szeretne oltásban
részesülni, kérem, jelezze a rendelésen. Krónikus betegek részére az oltás ingyenes!
Dr. Kozma Zoltán háziorvos

2017 október 7-én, 14 órakor tartjukaz
Alíz Panzióval szemben, a Tökgurító-réten
Töksaccolás, tökgurítás, tökfaragás,
lámpáskészítés, gumicsizmadobás,
töklövészet tölti ki a délutánt.
Sütőtök kóstolással zárjuk vidám
programunkat.

A helyszínen tök vásárolható.
Mindenkit szeretettel várunk!
Guzmics Izidor Egyesület
Használt, de jó állapotú őszi, téli ruhákat, kabátokat,
cipőket kínálunk. Ezúttal is sok baba és gyermekruha
lesz.

A befolyt összeg adomány, amivel a bakonybéli Szent Móric és Vértanútársai Plébánia karitász
csoportjának munkáját támogatjuk.

Az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Veszprém megyei referense, Dr. Fábián
Alexandra ügyfélfogadási időpontjai októberben: 2; 9; 16; 18; 8 - 12 óra között a
Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban (Veszprém, Kossuth utca
10. Zöld Ház). Elérhetősége: 30-377-4272; drfabianalexandra@gmail.com
7.
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KOSZRORÚ ÉS
SÍRDÍSZ
RENDELHETŐ!
Saját készítésű
sírdíszek és
koszorúk
rendelhetőek
Mindenszentekre
2017. október 9től kedvező áron.
Mintadarabok megtekinthetők:
Somogyi-Deutsch Judit
Bakonybél, Fő u. 33.
Tel: 06 30 340 38 28
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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. szeptember 30. szombat 10.00
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – régi vasút – Pápavár alja – Bakony Hotel
Táv 18 km, menetidő 6-6,5 óra

2017. október 22. vasárnap 10.00
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony Hotel Táv 13 km,
menetidő 4,5 óra

2017. október 23. hétfő 10.00
Bakony Hotel – Móricháza – Vörös János-séd - Odvas-kői rét- Gerence-völgy
Táv 11 km, menetidő 4 óra

2017. november 1. szerda 10.00
Mészégető – Pápavár alja – Tiszta-víz – Fekete-séd – Szent-kút
Táv: 15 km, menetidő 5,5 óra
Október 7-én lesz az Ösvénytaposók hagyományos Bakonyi Barangolás túrája.
Október 15-én vasárnap rendezzük Vinyéről, a Vinye.hu büféből az Ősz a
Cuhán teljesítménytúrákat 15,20,35és 42 km-es távokkal.

októberi alkalmai: 7-én és 28-án, szombaton 15 órától a Közösségi Házban.

Fő utca 15.
október 1-jétől
minden nap 9-16 óra között tart nyitva
Tel: 30-468-8938;
bakonybelitajhaz@gmail.com

Fő utca 3.
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között várja az
érdeklődőket
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

hibájának bejelentése:
+36-80/533-533
Október 11-én várhatóanKözvilágítás,
10.00-13.30utcai
óra lámpák
között Bakonybél
teljes területén
(Somhegy kivételével) fejlesztési
(ingyenesen hívható)
munkálatok miatt áramszünet lesz!
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 ó
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.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. október 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

