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A főút település központján átvezető szakaszának 
felújítását nagy iramban végzi a Veszprém Megyei 
Közútkezelő Vállalat. A munkálatok első üteme az 
aszfaltozással együtt várhatóan szeptember közepére 
befejeződik. A második ütemmel, a kátyúzással, 
útjavítással kora ősszel fognak végezni. 
 

Augusztus 15-én benyújtottuk a két településfejlesztési 
pályázatunkat. Az egyik a Pápai és a Fürdő utcák 
csapadékvíz elvezetésének megoldását, a másik – a 
millenniumra való felkészülés érdekében - a Szent-kútig 
vezető tematikus turisztikai út elkészítését és a kápolna 
környékének rendezését szolgálja. Bízunk benne, hogy a 
jól előkészített anyagok pozitív elbírálásban részesülnek. 
Köszönöm mindazok munkáját, akik a pályázatok 
kidolgozásában közreműködtek. 
 

Augusztus 4-én ellátogatott Bakonybélbe településünk 
díszpolgára, Dr. Kopátsy Sándor. Körbejártuk a falut, 
megnézte a felújított Szent-kút kápolnát, fölmentünk a 
Százhalom sírokhoz, ami számára mindig kiemelt értéket 
jelentett. A Miskolcon élő, 96. évében járó díszpolgárunk 
nagyon örült a falu épülésének-szépülésének. Ezúton is 
köszönjük neki a településünkért végzett munkáját, és jó 
egészséget kívánunk neki a bakonybéliek nevében. 
 

A templomunk felújítása szeptember végén kezdődik. Az 
utolsó szentmisére szeptember 24-én kerül sor. A 
befejezésig, várhatóan 2018. októberéig az önkormányzat 
felvállalta, hogy a keresztény közösség zavartalan élete 
érdekében költségmentesen biztosítja a Faluházban,  
 
 

 

illetve a Közösségi Házban a szertartások helyszínét. A 
nagyteremben fognak zajlani a szentmisék, a kisebb 
események, az esküvői, temetési szolgálatok helye pedig a 
Fő utcai épület lesz. Igyekszünk közösen megoldani, hogy 
a Faluház megszokott tevékenysége és az egyházközség 
működése egyaránt zavartalan legyen. 
 

Augusztusban döntött a képviselő-testület az iskolakezdési 
támogatásról. Szerettük volna mindenki számára 
egyszerűbbé tenni az ügyintézést, ezért minden állandó 
bakonybéli iskolás (óvodás) alanyi jogon jut az összeghez. 
A nem Bakonybélben tanulóktól azt kérjük, hozzanak 
iskolalátogatási igazolást. A kifizetés rendjéről a 
hirdetményben olvashatnak. 
 

Még februárban, a merőőri fórumon a gazdákkal együtt 
döntöttünk arról, hogy az előző évi mezőőri járulék fel 
nem használt részéből, mintegy 350 ezer forintból a 
külterületi utak karbantartását fogjuk megoldani. A 
bakonybéli Erdészet ennek az összegnek a duplájával járul 
hozzá ehhez a munkához. A nyárvégi munkák végével 
most vált aktuálissá a végrehajtás. Károlyi Zoltán mezőőr 
már egyeztetett a gazdákkal.  
Szeptember elején az erdészettel közösen megkezdjük a 
munkálatokat.  
 

Az óvoda felújítás jelenleg a közbeszerzési eljárás 
szakaszában van, bízunk benne, hogy szeptember közepén 
megkezdődhetnek a munkák. Az óvoda sikeresen 
átköltözött a „csendőrlaktanya” épületébe. A szükséges 
felújítások, illetve kisebb átalakítások augusztus 21-ig 
megtörténtek, a nevelési év kezdetén birtokba vehették a 
gyerekek ideiglenes otthonukat. Köszönjük mindazok 
segítségét, akik a költözésben, átalakításban, takarításban 
segítettek. 
 

A Kisfaludy-sírra 78 adományozótól 210.500 Ft érkezett. 
A felújítást megrendeltük. A többletköltséget az 
önkormányzat magára vállalta. 
 

Három sikeres, nagy rendezvény is zajlott augusztusban a 
településen. A Falunap idén is jó hangulatban, 
színvonalas műsorral telt. Örültünk, hogy szép számban 
jöttek a helybéliek, köszönjük a közreműködést a 
szereplőknek, a versenyek résztvevőinek. Az Énekmondók 
Emlékezete programra a bizonytalan időjárás ellenére 
sokan eljöttek, a legtöbben távolabbi településekről. A 
Cseh Tamásnak emléket állító rendezvény idén is kivívta a 
közönség elismerését. A Nyármarasztalót 10. alkalommal 
rendezte meg a Guzmics Egyesület. „Telt házzal”, jó 
hangulatban, a vihar miatt a Faluházban zajlott le a 
meghirdetett program. 
 

Szeptemberben is kínálunk tartalmas programot a 
helyieknek és a vendégeknek egyaránt. Szeptember 10-én, 
vasárnap a második Teremtés napi öko-fa ültetésre kerül 
sor a Szent-kútnál. Minden természet- és 
környezetvédelemért felelősséget érzőt szeretettel várunk. 
A második Gerence-parti Pityóka-partyt szeptember 30-
án, szombaton rendezi a Guzmics Egyesület a Faluház 
előtt. 

Márkus Zoltán polgármester 

 
 

Kányádi Sándor:  
 

Jön már az ismerős, 

széllábú, deres ősz. 

Sepreget, kotorász, 

meg-meg-áll, lombot 

ráz.  

 

Jön az ősz 
Lombot ráz,diót ver, 

krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 

s harapja, kurtítja, 

a hosszú napokat. 
 

         (fotó: képguru) 
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Az elmúlt hónapban nagy volt a forróság, mutatják ezt a kiszáradt 
patakmedrek,amikben végig lehet sétálni. A Gerence- patak Szömörke-völgyi 

szakasza teljesen kiszáradt, a hónap közepére pedig a Gella is elapadt, egyedül a Tiszta-víz folyik még, de az sem a szokásos 
vízhozammal. A nagy meleg megpróbáltatás volt embernek, állatnak, növénynek egyaránt. 
A határban betakarításra került a gabona. Az idei búza és zab minősége átlagos és kevés. Az árpa jó minőségű, de a 
terméshozam itt is kevesebb. 
Vannak földek, ahol elkezdték felszedni a krumplit, de vélhetően ősz elejére minden földről betakarításra kerül. 
A kukorica fejlődése táblánként eltérő, mivel vannak olyan kukoricatáblák, amik később kerültek elvetésre. Ezeknek a fejlődését 
vélhetően az őszi időjárás is befolyásolja majd. Természetesen a betakarítás végéig ezeken a földeken működnek a vadkárelhárító 
rendszerek. A tejesedő kukoricacsövek felkeltették a vadak érdeklődését, így a vad mozgása plusz munkákat ad a hivatásos 
vadásznak és segítőinek. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a vadkárelhárítás és a közelgő szarvasbőgés miatt az erdész kollégák 
szürkületkor már a határban tartózkodnak, és végzik a munkájukat. Sétáljunk körültekintően a határban, informálódjunk, a 
vendégeinkkel és a turistákkal is osszuk meg az információt! Az elmúlt hónapban több esetben fordult elő, hogy a sötétedés 
ellenére a hazai és külföldi turisták, de volt,hogy falubeliek is megjelentek lámpa és megkülönböztető mellény nélkül a 
vadászterületek melletti útszakaszokon és földeken. Mondanom sem kell,hogy felelőtlen és életveszélyes a cselekedet, 
mindemellett a kollégák eredményes munkavégzését is megzavarja. 
A hónap elején településünk külterületein a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai átfogó vizsgálatot tartottak, 
aminek menetét a mezőőrség is végig kísérte. Külterületeinket teljes lefedettségben ellenőrizték, dokumentálták. A támogatott 
földeken kisebb eltérések akadtak, de ezeket mindenhol korrigálták a tulajdonosokkal. 
 Külterületeink rendezetnek mondhatóak. Amire külön felhívom a figyelmet,hogy az idei évtől nálunk is igen erős terjeszkedésbe 
kezdett a parlagfű – ez az elmúlt években nem volt jellemző a bakonybéli határban -, főleg a szántóföldeken szaporodik 
rohamosan,de már a környező réteken is találkozni vele. Ebben az erre hivatott hatóság nagyon szigorúan jár el, kérem a gazdákat 
és földtulajdonosokat, hogy tájékozódjanak a parlagfű-irtás rendszabályairól, és tartsák parlagfűmentesen a területeiket. 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

 
 
 

A felújítás miatt az iskola nem használt épületrészében augusztus 21-én 40 kisgyerekkel megkezdte a 2017-
2018-as nevelési évét a Szent Gellért Óvoda.  

                 
Az intézmény dolgozói igyekeztek a feltételeket a legoptimálisabb módon megteremteni. Kicsit szűkösebb a 

hely, de a gyerekeknek tetszik az új környezet.  
Szilágyi Judit óvodavezető ezúton is 
köszöni a segítséget mindazoknak, akik a 
költözésben közreműködtek. 
Jelenleg még se internet, se telefon nincs 
az intézményben, de ez hamarosan 
megoldódik.  
A 30-720-6425-ös mobilon érhetik el a 
szülők a nevelőket, étkezési ügyekben 
pedig a konyhát a 30-464-2775-ös, vagy 
az 585-071-es telefonon. 
Vannak még kisebb problémák, amiken a 
közeljövőben változtatni akarnak. Ilyen 
például az udvar, amit gyerekbaráttá 
kellene tenni, és jól jönne például egy 
homokozó.        (FA) 
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K. László Szilvia: 
Szeptemberi csengőszó 
 
 

Szól a csengő, vár az osztály, 
Szedd a lábad, érj oda! 
Szeptember van, fiúk, lányok, 
Kezdődik az iskola.  
 
Matekóra, testnevelés, 
Ének-zene, olvasás, 
Év végére alig fér el 
Fejemben a sok tudás. 

    Néhány nap múlva valóban megszólal az iskola csengője, s jelzi az új tanév 
    kezdetét. 

A családok is készülődnek az iskolakezdésre, zsúfoltak a papírboltok, a nebulók válogatnak a 
szebbnél szebb füzetek, iskolaszerek közül. A gyerekek természetesen olyan sokat nőttek 
nyáron, hogy a szülőknek esélyük sincs rájuk adni azokat a ruhákat, amiket még a szünet 
előtt hordtak. 
    Az iskolában, a nyári szünetben is folyt a munka, mi is készültünk az új tanévre. A 
karbantartó bácsi és a takarító nénik sokat dolgoztak azért, hogy minden rendben legyen, 
mire megjönnek a gyerekek. Sikerült két tantermet kifesteni, az omladozó lépcsőt kijavítani, a 
régi neon armatúrák helyett korszerű, energiatakarékos led armatúrákat beszerezni, s a 
mosdókba mozgásérzékelős, led lámpákat vásárolni.  
A gyerekek közül biztosan sokan meglepőnek majd az új bejárati ajtó láttán, ugyanis 
beépítésre került az az ajtó, amit a bakonybéli önkormányzattól kaptunk. Várhatóan 
iskolakezdésre a tornapályára nyíló faajtó műanyagra való cseréje is megtörténik. Az iskola 
udvarán lévő két rossz állapotban lévő pad felújításához Horváth Tibortól kaptuk a faanyagot, 
amelyet Réz István munkált meg. Köszönetet mondok mindazoknak, akiktől segítséget 
kaptunk ahhoz, hogy gyerekeink ilyen szép és rendezett körülmények között tanulhassanak. 
A tankönyvek már megérkeztek a bázis iskolába, a tanulók szeptember elsején, pénteken 
kaphatják meg őket. 
 

Augusztus 30-án, szerdán este fél 6-kor tanévkezdéssel 

kapcsolatos szülői értekezletet tartunk az iskola épületében.  
A tanulók és köztük a kis elsősök köszöntésére 
szeptember 1-jén 8 órakor kerül sor a Faluház 

épületében. A gyerekek alkalomhoz illő öltözékben jöjjenek: 
a lányok fehér blúzt és sötét szoknyát vagy nadrágot, a fiúk 
fehér inget és sötét nadrágot viseljenek. 
 

A 2017/2018-as tanévben két összevont tanulócsoport és 
egy tanodai csoport indul. Az 1.-2.- osztály osztályfőnöke 
Schmidmajer Jánosné, a 3.-4. osztály osztályfőnöke Troják 
Zsuzsanna lesz. A tantestület tagja még Nagy Tiborné Ági, 
aki Borzavárról jár ki heti 2 alkalommal, Bors Hedvig, aki 
október közepéig tanít, utána nyugdíjba vonul. (Az ő 
helyére pályázatot írt ki a Tankerület.) Dobos Mónika tanító  
Olaszfaluból jár ki hozzánk.  
 

A Veszprémi Tankerület elfogadta a bakonybéli tagintézmény vezetésére benyújtott 
pályázatomat, s 5 évre megbízott a Szent Gellért Tagiskola vezetésével. 
A 2017/2018-as tanévre sok erőt, kitartást, jó egészséget kívánok minden tanulónknak, szüleiknek és munkatársaimnak. Remélem, 
hogy legalább olyan eredményes lesz ez a tanév is, mint amilyen a 2016/2017-es tanév volt 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

 

 
 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. 
szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási napja 2018. 
június 15. (péntek). 
A tanítási napok száma száznyolcvan nap. 
A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig (péntek) tart. Az 
iskolák 2018. február 2-ig 
(péntek) értesítik a tanulókat, és kiskorú tanuló esetén a 
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 
Az őszi szünet 2017. október30-ától 2017. november 3-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. 
(hétfő). 
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A 

szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda). 

 

 

Bakonybél Önkormányzatának képviselő-testülete az 
augusztusi ülésén erre a tanévre is megszavazta az 
iskolakezdési támogatást a Bakonybélben állandó 
lakcímmel rendelkező tanulók számára. 
Az óvodások 10.000 Ft, az általános- és a középiskolába 
járók pedig 25.000 Ft támogatásban részesülnek. 
A támogatást kérelmezni nem kell, de arról határozat 
készül.  
A nem a bakonybéli iskolába járók iskolalátogatási 
igazolás ellenében kérhetik a támogatást. 
A kifizetés napja: szeptember 12. és 14. 8-16 óra között. 
Ha nem személyesen veszik át az összeget, két tanúval 
aláírt meghatalmazás szükséges. 
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Az élet és a halál útja 
(Szent István Király ünnepén mondott homília szerkesztett változata) 

 

 
Olvasmányok: Példabeszédek Könyve 4, 18-20, Máté evangéliuma 7, 24-29  
 
Az Ószövetségnek gyakori képe az, hogy az ember előtt két út van: az egyiken Istennel járhat, ez az 
élet útja - a másik pedig a halálba vezető út. Ott van a tanítás a két útról Mózes ötödik könyvében, az 
első zsoltárban, és ott van a Példabeszédek könyvében, ahonnan a mai olvasmányunk való. Jézus is 
használja ezt a tanítást, a boldogmondások mellett ott vannak a jaj-mondások is, a mai Evangéliumban 
is beszél okos és ostoba útról a házépítést és az Ő követését illetően. A Szentírás tanít arról, hogy van 
út az életre és van a halálra - de a két útról szóló tanítás célja nem az ijesztgetés. Azért kerültek bele 
ezek a szakaszok a Bibliába, hogy meglássuk: Istennek gondja van a mi utunkra.  
 
Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre! - Tanítja a Példabeszédek könyve. Ezzel a 
mondattal kezdődik Szent Benedek atyánk Regulája. Vagyis Isten nem hagy minket magunkra az úton. 
Ugyanaz a Szó, ugyanaz az Ige, amelyre lett világosság, lett ég és föld, lett ember, általunk is hallható. 
Párbeszédet folytathatunk Istennel. Ennek kiemelt helye a liturgia, melynek a szerkezete is 
párbeszédes: a Szentírásból vett ihletett szövegek és az emberi imádság váltogatják egymást. Isten 
tanít minket magáról és rólunk, és várja a mi válaszunkat. 
 
Nézzük meg most, mit tanít Isten a két út kapcsán. Bennünk magunkban is ott lehet mind a kettő, ne 
annyira a másikat méricskéljük, hogy gonosz, vagy igaz-e, inkább arra figyeljünk, hogy hogyan tudunk 
működni: gonosz és igaz módon. 
 
A gonosz emberről ezt hallottuk az olvasmányban: A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk 
sem tudják, miben botlanak meg. Istentől elszakadva csak annyit érzünk, hogy valami nem működik. 
Mindenhol falakba, problémákba ütközünk, és nem látjuk, hogy a gond bennünk van. Fontos üzenete a 
Bibliának, hogy elbukunk - de ha Istennel járjuk az utat, tudni fogjuk, miben botlottunk el. A bűnös 
természetünkben. Ha itt megállnánk, testvérek, akkor az egy elég lehangoló tanítás lenne. Van egy jó és 
hatalmas Isten, és Te meg elbotlasz folyton, mert bűnös vagy. Te senki. Ha itt érne véget a keresztény 
tanítás, az olyan lenne, mintha az orvos csak diagnózist adna, kezelést nem. De az Írás ezt is mondja: 
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. 
Nincs arról szó, hogy az igaznak ne lennének hibái, botlásai - látjuk ezt bőven a bibliai szereplők 
életében is. De ennek a mondatnak a fontos üzenete, hogy Istennek terve van ezzel a botladozó 
emberrel. Ha Istennel járunk, egyre világosabb lesz az út, míg fényes nappal nem lesz. Nemcsak a 
megbotló ember van - hanem Isten is, aki ezzel a botladozó emberrel tervez. És minél többet járunk 
vele, annál világosabb lesz, hogy mi miért volt az úton. A kitérők, a sebek, akár az általa eltűrt botlások 
is. Egyre világosabb lesz minden, míg fényes nappal nem lesz. Megbotlunk, de Isten szól hozzánk, 
tervez velünk, útja van számunkra. Párbeszédet folytat velünk, és az Ő útjára hív minket. Ez a két út: 
akarunk-e tudni magunkról, mint megbotlókról, és Istenről, mint Aki ennek ellenére tervez velünk, vagy 
azt sem akarjuk tudni, hogy miben botlunk meg. 
 
Mózes ötödik könyvében ezt olvassuk: 
Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.  --- Válaszd hát az életet, hogy 
élhess te és utódaid is!  
Úgy legyen, ámen! 

 
 



 

A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója     III. évfolyam     2017.9. szám 
 

5. 

 

 

 

 
 

Augusztus 26. „1úton” zarándoknap 
Negyedik alkalommal került megrendezésre Közép-Európa leghosszabb zarándokútján - a községünkön is 
áthaladó Mária úton - az 1Úton elnevezésű nemzetközi zarándoknap, melyhez egyházközségünk ismét 
csatlakozott. A zarándoklat szándéka szerint a gyermeket várókért - nem csak kismamákért, hanem nagyszülőkért, 
testvér váró gyermekekért, stb.… - imádkoztunk, de emellett mindenki vihette lelkében saját imaszándékát is. Az 
erre az alkalomra Székely János püspök úr által írt imádság elmondását és Anzelm testvér áldását követően 29-en 
indultunk a Zircre vezető kb. 17 km-es szakasznak, 8 gyermek és 21 felnőtt zarándok. Legkisebb résztvevőnk egy 
2 éves kislány volt, a legidősebbek pedig a nyugdíjas korosztályt képviselték. Remek időben, nagyon jó 
hangulatban tettük meg az utat, pihenőkkel meg-megszakítva azt. A pihenőkben nemcsak testi táplálékkal 
töltekeztünk, hanem lelki vezetőnk Ábel atya, az erre a napra összeállított lelki táplálékot is biztosította részünkre. 
Délután négy órára érkeztünk meg Zircre, ahol a Veszprém felől érkező - és a zirci zarándokcsoportokkal 
egyesülve kb.110-en vonultunk be a templomba. A templom teljesen megtelt, nem csak a zarándoklatot végzők, 
hanem sok zirci és bakonybéli egyházközségi tagunk is részt vett az Asztrik főapát úr által vezetett liturgián. A 
főapát úr a szentmisét annak a levélnek felolvasásával kezdte, mely a nap résztvevőnek Ferenc pápa személyes 
áldását adta hírül, és amelyben a Szentlélek ajándékainak bőséges kiáradását kérte ránk és szándékainkra. Azt is 
kívánta a Szentatya, hogy a zarándoklaton való részvétel adjon új lendületet ahhoz, hogy Krisztust a Szűzanya 
szemével és szívével szemléljük és kövessük, és ez az új látásmód adjon számunkra új indítást az élet 
evangéliumáról való tanúságtételre. Homíliájában a főapát úr is ezeket a gondolatokat fejtette ki számunkra, és 
zárásként áldásával indított minket fenti feladataink mind tökéletesebb betöltésére. A következő évben augusztus 
25-én kerül megrendezésre a nemzetközi zarándoklat, melyen az édesanyákért fogunk imádkozni. Szeretettel 
várunk erre is minden mostani, és csatlakozni váró új zarándokot is! 
 

Székely János püspök imádsága: 
Mennyei Atyánk, akit a Biblia így nevez: Élet Barátja! 
A gyermeket várókért könyörgünk hozzád:  
a fiatal házaspárokért, akiknek nagy vágya, hozzád kiáltó kérése a gyermek, 
a gyermekekért, akik hatalmas örömmel fogadnának egy testvért, 
a nagyszülőkért, akiknek az unokák bearanyoznák az életüket, 
a szülőkért, akik egy gyermek örökbefogadására készülnek. 
Adj gyermekáldást a gyermeket váróknak!  
Add, hogy a gyermekeket nyitott szívvel, örömmel fogadják mindenütt a világon, mint a Te 
remekműveidet, mint az egyik legdrágább ajándékot,  
amit a Te kezedből kaphatunk. 
Add, hogy mi is az élet barátai legyünk! 
Add, hogy minden gyermekben felismerjük a Te képmásodat! 
Add, hogy biztos kézzel, nagy szeretettel vezessük őket, 
a gyermekek pedig növekedjenek bölcsességben, élő hitben és a szív jóságában, Amen. 

 

 

 szeptember 3. Veni Sacte 
9.30 hittanos tanévnyitó szentmise 

 szeptember 8. Szűz Mária születése ünnep, kápolna búcsú 

17.00 ünnepi szentmise a Borostyán-kútnál 

 szeptember 10. keresztelő 

9.30-kor kezdődő szentmisében gyermekkeresztelő a templomban 

 szeptember 24. Szent Mauríciusz ünnepe, búcsú 

 9.30-kor búcsúmise a templomban, főcelebráns Várszegi Asztrik főapát úr 

 szentmise végén gyermekrajz verseny eredményhirdetése, 

 egyházközségi képviselők találkozója Főapát úrral 
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Idén második alkalommal kerül sor a nemzetközi 
teremtésnapi kezdeményezésekkel összhangban a jövő-, a 
remény-, a generációk fája ültetésére a gyönyörű 
bakonybéli Borostyán- vagy Szent kútnál, a magyar 
keresztyénség egyik történelmi ősforrásánál. 
Családokat, iskolák tanulóit, diákjait hívjuk és várjuk 
többgenerációs öko-programunkra. 
A műsorban az üdvözlések, spirituálisfelvezetések után a 
helyszelleméről, a magyar keresztyénség ősforrásáról, a 
méhek élete és a jövő összefüggéseiről hallgatunk néhány 
gondolatot. Lesz közös éneklés, a gyerekeknek öko-
karkötő készítés, égi üzenetek, lufi-eregetés rövid zenei 
műsor,  gyertyagyújtás a kápolnában, a jövő-, remény-, 
generációk fájának és egy időkapszulának az elültetése, 
tábortűz. Közreműködnek: Mülhauser Martina 
gitárművész, Kovács Bálint, a Virtuózok középdöntős 
tehetsége furulyán, Kocsis Zsanett népdalénekes és 
citerás. 
 

Szeptember 10-én, délután 5 órakor kezdődik a Szent-
kútnál az a program, aminek a címe az apropója: a jövő 
fájának, a remény fájának, generációk fájának elültetése. A 
célja pedig, hogy felhívja a figyelmünket a környezetünkért 
és a jövő generációjának környezetéért ránk háruló 
felelősségre. Itt élünk egy gyönyörű, hegyek, erdők övezte 
tájban, ha korán kelünk, madárdalra ébredünk, ha későn 
fekszünk, szarvasbőgést hallunk. Tedd a szívedre a kezedet 
és mondd meg magadnak őszintén, hányszor indultál el 
ebben az évben családoddal, gyerekeiddel és a barátokkal 
sétálni, kirándulni, csodálni és megérteni ezt a fenséget. 

Megismered-e a fekete nadálytőt, az orbáncfüvet, az 
útifüvet, a tengelicet és a fenyőrigót? Rá tudsz-e mutatni a 
havasi cincérre, a nünükére, a nőstény szarvasbogárra, és 
mondtad-e valaha csemetédnek: ne lépj rá! És vittél-e 
magaddal szemetes zacskót a szalvétának és az üdítős 
doboznak? És gondoltál-e arra, milyen jó, hogy mindez a 
szépség itt van körülötted és itt nőhetnek fel a gyerekeid, és 
az ő gyerekeik is? Eszedbe jutott-e, hogy ezért mindezt meg 
is kellene őrizni, védeni? Ha ismered, ha tisztában vagy az 
értékeivel, akkor bizonyára igen. Akkor megmutatod a 
gyerekeidnek és megtanítod őket is megbecsülni. Akkor azt 
mondom, gyere el vasárnap 5 órakor és dobj egy göröngyöt 
a jövő fája alá. Ha még nem gondolkodtál el rajta, akkor 
gyere el vasárnap 5 órakor egy kis elmélkedésre, 
gondolatébresztőre. Mert ott a helye mindenkinek, aki érzi 
felelősséget a jövő környezetéért és ott a helye 
mindenkinek, aki ezt a környezetet a jövőben felelősséggel 
gondozni fogja. Fogd meg hát fiad, unokád kezét és legyetek 
ott egy szép és gazdag rendezvényen egy göröngynyi hitet 
hinteni a Jövő Fája alá! 

 

 
Felföldi Andrea 

 

 
Szokás 
szerint 

augusztus első szombatján zajlott a falunapi rendezvény. 
Ebben az évben is műfajban gazdag, élvezetes volt a műsor. 
A népzenei blokkot a Borzavári Népdalkör, a Gerence 
Táncegyüttes és a Bakonybéli Népdalkör magas színvonalú 
produkciója képviselte. A koraesti retro programban kis 
kitérőt képviselt a helybéliekből felálló Hangtalan Világ 
zenekar elvontabb szereplése, amit Várhegyi Gábor, majd 
Szűcs Judit fellépése követett. Mr. Rick és Tóth Tünde 
alaposan felforrósította a közönséget a hajnalig tartó 
utcabálhoz. Igencsak látványosra sikerült a Bakonybéli 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója, amibe a pápai 
tűzoltók is besegítettek. A hagyományos pörköltfőző 
versenyen a nevezők a legkülönbözőbb egyéni receptek 
szerint, jó hangulatukat is belefőzve készítették el 
műalkotásaikat, amit a zsűri csak nagyon szoros 
pontozással tudott sorrendbe állítani. Az önkormányzati 
konyha által készített pincepörköltből mindenkinek 
bőségesen jutott. Ilyen sokadalomra és forgalomra a 
kitelepült italmérők sem számítottak, hajnalra a táncos 
kedv kivételével minden elfogyott. 

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre 
került a bakonybéli falunapi program részeként egy 
délelőtti focitorna. A nyolc amatőr felnőtt csapat 
mellett lehetőséget adtunk a népszerű gyerekfocinak 
is. Ők négy - három helyi és egy herendi - csapattal 
neveztek. 
A tavalyi évhez hasonlóan a nagy hőség 
megnehezítette a focisták dolgát, emiatt egy kicsit 
rövidíteni is kellett a programon. A felnőtt tornát a 
Csocsó által szervezett Bakony FC nyerte meg a 
Bakonybél felnőtt csapata, a Maszat FC és az Akli FC 
előtt. A gyerekeknél a Bakonybéli U12-13 végzett az 
élen a Herend hasonló korú játékosai előtt, őket a 
Bakonybéli U 11 két csapat követte. Kora délután 
került sor az eredményhirdetésre, ahol mindenki 
átvehette az Önkormányzat által felajánlott díjakat. 

Dublecz Árpád 
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A színpad mellett az éjszakai viharban kettéhasadt kőrisfa nagy 
riadalmat okozott ugyan, de a rendezők gyorsan egy hevenyészett 
„színpaddal” áthelyezték a helyszínt a stációsor alá. Égi utasítás 
lehetett, mert a Borostyán sziklával a háttérben, rég lehullott sziklák, 
természetes díszletek között sokkal oldottabb hangulatú lett a műsor. 

Ez illett Cseh Tamáshoz, 
aki a historikus énekektől 
a népdalokig sok 
műfajban jeleskedett, s 
ezt a sokoldalúságát 
vállalta fel az 
Énekmondók Emlékezete koncertsorozat. A Kátai Zoltán kezdeményezte, 
a Tinódi Pajzs Egyesület és a Bakonybéli Önkormányzat által immár 
harmadszor megrendezett 
emlékesten Kátai Zoltán és Szabó 
István lantján időtlenné váltak a 
régi korok dalai, sőt Róka Szabolcs 
bemutatta, hogyan születhet a 21. 
században is „históriás ének” – 
politikai pamfletként lantkísérettel, 
nagy derültség közepette. A 
történeti énekek sorában új színfolt 
volt a Bakonybéli Népdalkör által 

előadott bakonyi betyárballadák blokk, ami azt is bizonyította, dalosaink méltóak 
a bármely színpadon való szereplésre. A Marticsek család által felajánlott és 
elkészített birkapörkölt, a zsíros kenyér és némi itóka megalapozta a tábortűz 
hangulatát, amit a Cseh Tamás Archívum felvételeiből Hanák Gábor által 
rendezett filmvetítés vezetett be, hiszen Cseh Tamás a maga képi valójában is 
megjelent közöttünk. A tűz meleg fényénél Mülhauser Martina varázslatos hangja 
és sugárzó egyénisége idézte fel a klasszikus csehtamás-dalokat, majd a többi 
szereplő és a közönség közös éneklésével emlékeztünk a 20-21. század dalnokára. 
 

A focipályára 
meghirdetett 

vígasság az első esőcseppek 
hatására a Faluházba költözött 
augusztus 19-én.Gyorsan terjedt a 
hír a helyszínváltozásról, mert este 
8 órára megtelt a nagyterem is. 
Schőgl Attila tangóharmonikájával 
és kifogyhatatlan dalkincsével 
rögtön megteremtette a hangulatot, 
amit a hagyományos zsíros kenyér 
és pogácsa, valamint a jófajta bor 
nem hagyott lankadni. Kint heves 
csatát vívott a nyár és az érkezni 
akaró ősz, de Tóth Tünde fellépése 

elnyomott minden dörgést-villámlást. Előbb a gyerekek, aztán a felnőttek is 
felléptek a jelképes színpadra, ahol együtt énekeltek és táncoltak Tündével. Zárásig 
ismét Attila irányította a nótázást. A fergeteges estnek meglett az eredménye: a 
nyár velünk maradt.           (Felföldi Andrea) 

 
 

Augusztusban részt vettünk a Guzmics Izidor Turisztikai Egyesület meghívására a Nyármarasztaló programon, ami az eső miatt 
beszorult a Faluházba. Hangulatos estet tölthettünk együtt – egymással, helyi lakosokkal, egyesületi tagokkal és a programon részt 
vevő vendégekkel. 
Szeptemberben, 12-én, kedden 15 órakor találkozunk a Közösségi Házban. Vendégünk Somfai Balázs nyugalmazott 
levéltáros lesz, aki Bakonybél szülötte, és családjáról, életútjáról mesél majd. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Szeptember 
utolsó hetében az ugodi nyugdíjas klub meghívására Ugodra utazunk. A részleteket az összejövetelen egyeztetjük. 

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

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

 

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 16. szombat 10.00 
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-
tanya – üzemi út – Szent-kút. Táv 14,4 km, menetidő 5 óra 

2017. szeptember 30. szombat 10.00 
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – régi vasút – Pápavár alja 
– Bakony Hotel. Táv 18 km, menetidő 6-6,5 óra 

 

     Szeptember 30-án, 
szombaton a Faluházban 

17.30-tól Gyerektánc (népi játék, népi tánc), 
20 órától Táncház felnőtteknek.  
Belépőjegy: Gyerektánc – 500 Ft/fő, Felnőtt: 1500 Ft/fő. 

 

 

 
 

 szeptemberi alkalmai: 8-án és 22-én, PÉNTEKEN 17 órától a Közösségi Házban. 
 

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

A szelektív hulladékot szeptember elsején, pénteken szállítja el a szolgáltató. 
 

 

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 

tel:(88)585-020; 30/442-8024 
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 

óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 

tel:(88)585-020; 30/499-1114 
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 

Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra 
 

Markácsné Kis Vera jegyző 
tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
tel: 30/449-5262 

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

Adóügyben ügyfélfogadás: 
 csütörtök: 8-14 óra 

 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
Szociális ügyekben Birnbauer Tímea  

hatósági szakügyintéző (70-400-6060) 
Ügyfélfogadás: minden hónap második 
és negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 
óra között a Bakonybéli Önkormányzat 

épületében. 

Orvosi Rendelő 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

Hétfő: 8-11; 15-16 óra 
Kedd: 8-11 óra 
Szerda: 8-11; 14-15 óra 
Csütörtök: 8-11 óra 
Péntek: 8-11; 14-15 óra 

Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193 
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi 

Ügyelet Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104 
Rendelés Pénzesgyőrben: 

Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 
 

Védőnői szolgálat 
Galgán Kitti védőnő 

Tanácsadások időpontjai  
minden páros héten hétfőn 

Várandós: 9-10 óra 
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra 

Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra 
Tanácsadásra időpont egyeztetés 

szükséges: 
Tel: (88)461-051; 20/330-5363. 

Szent Bernát Gyógyszertár 
8427 Bakonybél, Pápai u.7.  

Tel: (88)461-017 
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra 

 
Okmányiroda 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. 
Személyigazolvány, lakcímkártya, 
 jogosítvány, gépjármű okmányok 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7-17 óra 
Kedd: 12-16 óra 
Szerda: 8-12 óra 
csütörtök: 8-18 óra 
Péntek: 8-13 óra 

Elérhetőség: (88)550-698 
 e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu  

 
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási Osztály) 

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

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

Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs 
ügyfélfogadás. 

 

 

 

2017. szeptember 7-én, csütörtökön 
8-10 óra között a Faluház előtt lesz. 

Pótoltás szeptember 14-én, 15-17 óra között 
ugyanott. 
Az oltás ára féregtelenítéssel együtt 4000.- Ft. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszettség 
halálos kimenetelű állatról emberre terjedő betegség. 
Az ebek oltása 3 hónapos kor után évente 
kötelező.  
Szintén kötelező a 4 hónapos kort elérő ebek chippel 
való megjelölése. 
Az oltást háznál is elvégeztethetik. 
Hívják az az alábbi telefonszámot: +36-30-743-9314. 

Dr. Péter Éva 
 

 
 

Fő utca 15. 
Május 1-jétől  

minden nap 9-18 óra, vasárnap 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 

 

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

(ingyenesen hívható) 
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