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Július 8. A Szent Benedek Zarándoklat Bakonybélben 
Kb. 170 zarándok érkezett e napon Bakonybélbe. Harangszótól kísérve vonultak templomunkba, s együtt 
énekelték szerzetesközösségünkkel a vesperást, majd vacsora és tisztálkodás után szentmisén adtunk 
hálát a megtapasztalt ajándékokért, és a Reformáció 500. évfordulójára is emlékezve imádkoztunk az 
egyház egységéért. János testvér az alábbi tanítással buzdította az Úr irgalmát és a közösséget 
megtapasztalni vágyó zarándokokat a bakonybéli templomban: 
Felolvasott szentlecke: 1Kor 5, 1-13 és evangélium: Lk 9, 51-56 
 

Kedves Testvérek! 
 

Nézzük meg, hogy mit tanítanak irgalom és közösség kapcsolatáról a szentlecke és az Evangélium 
bibliai szakaszai. Látni fogjuk, hogy az irgalom megjelenik a közösség másokkal való kapcsolatában, a 
közösség önmeghatározásában és a fegyelem gyakorlásában. 

Az evangéliumi részben Jézus megkéri a követeit - ebből a görög szóból jön a magyar angyal szó -, 
hogy szállást készítsenek neki. A samartiánusok és a zsidók jelentős erőbefektetéssel utálták egymást, a 
gyűlölet intenzitását elképzelhetitek, ha jártatok már olyan focimeccsen, ahol valamelyik szomszédos 
ország válogatottjával játszottunk. 

Jézus alapvető dolgot kér tőlük, éjszakai szállást, amit igen nagy illetlenség volt megtagadni. Jézus 
a kérésével megszakít egy folyamatot: a zsidók inkább egy hatalmasat kerültek Jeruzsálembe menet, 
csakhogy ne kelljen Samáriát érinteniük. A samáriaiak és a tanítványok viszont ragaszkodnak a 
hagyományaikhoz. Jézus viszont szakított velük: mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét 
elveszítse, hanem hogy megmentse. Érdemes megvizsgálni a hagyományainkat, hogy merre visznek: 
Jézus követei, angyalai vagyunk-e mások felé, vagy a hagyományokra hivatkozva a másik 
ellehetetlenülését, halálát okoznánk. A hagyomány akkor érték, ha az a Krisztushoz tartozás. Egy évek óta 
meglévő gyomorfekély vagy szenvedélybetegség lehet hagyomány – de nem érték. A más közösségekkel 
való viszonyban az irgalom tehát arra kötelezi a mi közösségünket, hogy ne ítélettel, hanem Krisztus 
követeként közeledjünk hozzájuk. 

Ami a közösség önmeghatározását illeti, Jézus amellett, hogy elutasítja a tanítványok gyilkos 
kérését, tágítja a horizontjukat: Azt mondja: az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét 
elveszítse, hanem hogy megmentse. Eddig a tanítványok fejében volt két halmaz, a mi és az ők halmazok. 
Jézus felmutat egy olyan halmazt, amelynek mindkettő a részhalmaza.  Az emberek. Attól, hogy a mi 
közösségünkön kívül vannak, Jézus eljött, hogy megmentse őket. És ez hangsúlyosabb, mint az, hogy nem 
a mi közösségünkhöz tartoznak.  

A közösségi fegyelem kapcsán gyakran ér minket, keresztényeket az a kritika, hogy nem is lenne 
szabad bárkit is kizárni a gyülekezetből, az Egyházból, el kell mindenkit fogadni, bármit hirdet, vall, tesz. 
Testvérek, minden közösségnek vannak szabályai. Egy családban, ha valaki drogfüggő, vagy súlyos 
alkoholista, gyakran nincs más mód a túlélésre, mint elköltözni vagy elköltöztetni a szenvedélybeteget. Ha 
úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, akkor csak megerősítjük a másikat a viselkedésében. 

Szent Benedek Regulájában és az első korintusi levélből felolvasott részben a kiközösítés azt 
szolgálja, hogy a vétkes az üdvösség felé mozduljon el. Ha irgalmasan és szeretettel, a másik érdekében 
történik a kiközösítés, akkor az a közösség hitvallása egy olyan érték mellett, amire már csak így tudja 
felhívni a leszakadó tag figyelmét. 

Az irgalom tehát megjelenik közösségi szinten abban, hogy más közösségek felé Jézus 
tanítványaiként és követként megyünk, nem pedig ítélőbíróként, megjelenik abban, hogy magunkat az 
embereket megmentő, a minket és másokat megmentő Jézus tanítványaiként határozzuk meg, és 
megjelenik abban, ha fegyelmi rendszerünk célja az irgalom, az értékeinkre való szeretetteljes rámutatás. 
Adja meg az irgalmas Isten, hogy mindezekben növekedni tudjunk. Úgy legyen, ámen. 
 

Július 11. Szent Benedek Atyánk ünnepe, obláció Varga László megyéspüspökkel hét testvér oblációját, 

életfelajánlását ünnepeltük Szent Benedek Atyánk, Európa védőszentjének ünnepén. Az ország különböző részeiből 

érkezett oblátusok megtöltötték a Szent Mauríciusz Monostor templomát. 
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„Ünnepelni jöttem közétek – ünnepelni Isten bizalmát, a ti önátadásotokat és az ebből fakadó örömet” – köszöntötte a 
kaposvári püspök az oblációval elköteleződő testvéreket. „Megrendítő ez a bizalom, mert ránk bízza Isten szavainak 
értelmezését, ránk bízza a másik embert, a sérültet és a gyereket –ránk bízza a küldetést.” 
„Mit ad az embernek ez a bizalom, hogyan válaszolunk rá? A bizalom biztonságot ad, előhívja az ember szívének 
mélyéről a békét, a derűt és az örömet, és ha befogadjuk, ha válaszolunk Isten bizalmára, feltör ez az öröm.” 
„Megrendítő, ahogy az Isten mellett elköteleződő ember befogadja ezt a bizalmat, megérti és vállalja szolgálatát. Ti arra 
kötelezitek magatokat, hogy semmit nem helyeztek Isten szeretete elé” – fogalmazott Varga László, majd hozzátette: 
„Itt van közöttünk a szeretet uralma, azt nem elég kimondani, ezt meg kell élni. Arra is képessé kell válnunk, hogy 
olyanokat szeressünk, akiket mások nem tudnak, sőt az ellenségeinket is. Tehetjük ezt a szeretetegységhez 
kapcsolódva, amit Isten a Szentháromságban felkínál nekünk. Köszönöm, hogy önátadással válaszoltok a bizalomra!” 
 

    

Július 18. Ökumenikus Zarándoklat érkezett Bakonybélbe 
Varga Gyöngyi beszámolója: 
 

„Katolikusok, reformátusok és evangélikusok, összesen harmincnégyen indultunk útnak Győrből, hogy egy 
ökumenikus zarándoklaton vegyünk részt július 15-21 között. A zarándokút mottója Jézus főpapi imádságának jól 
ismert mondata lett: „legyenek mindnyájan egy, úgy, ahogyan te, Atyám énbennem, és én tebenned, hogy ők is 
bennünk legyenek…” (Jn 17,21)  
Az út, amelyet közösen végigjártunk, erre a Krisztusban való egységünkre irányította a figyelmünket, amely 
megosztottságunk tapasztalata és minden különbözőségünk ellenére mégis valóság. Az út során többször is 
énekeltük: „Bár szétszakadva él az egyház, Krisztusban mégis egy lehet…” (EÉK 268) 
Az út Ménfőcsanaktól Pannonhalmán, Bakonybélen át Pápáig emmausi tanítványokká formált bennünket, akik 
átélhettük, hogy a Názáreti Jézus mellénk szegődik, velünk együtt járja utunkat. Az erdők csöndjében, a kanyargós 
ösvényeken egymás mögött haladva megsejthettünk valamit abból a csodából, hogy miként születik közösség 
belőlünk, vándorokból. Megtapasztalhattuk, amint a Találkozások nyomán távolságból valódi közelség lesz: részvétel 
és részvét. Törődés, odafigyelés egymásra, az ínségeinkre, hiányainkra, vágyainkra… Ám a fáradságunkon, 
fájdalmainkon túl a kincseinket, értékeinket is megoszthattuk egymással. Átélhettünk evangélikus és református 
istentiszteletet, bencés vesperást, mesélhettünk a hitünk szempontjából fontos dolgokról, amelyek felekezeteink 
sajátos „színárnyalatait” adják. 
Az a közel száz kilométer, amelyet gyalogosan tettünk meg a magasságos Isten és egymás oltalmában, ráébresztett 
és megerősített abban a felelősségünkben, hogy segítsük a szétszakítottság, a félelmek és az előítéletek okozta 
sebek gyógyulását. Mindig és mindenütt - Jézus nyomában, a Szeretet útján vándorolva…” 
 

 

 Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe  

17.00 ünnepi szentmise, gyógynövény 

megáldás 

 

 Augusztus 20. Szent István Király ünnepe 

9.30 ünnepi szentmise, kenyér és bormegáldás 

 

 Augusztus 26. „1úton” zarándoknap 

9.00 zarándokcsoport indul Bakonybélből Zircre 

a Mária úton 

18.00 a zarándokok ünnepi szentmiséje a Zirci 

Bazilikában 

 Augusztus 29. Günter testvér ünnepélyes 

fogadalma 

17.30 ünnepi szentmise, örökfogadalom a 

bakonybéli templomban 

 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=79500&img=o__DSC0228.jpg
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Az idei Faünnep plakátján az 
szerepelt, hogy ez a rendezvény 
kilencedik alkalommal kerül 

megrendezésre. Valójában a tizedik Faünnepet tartottuk az idén. Talán kevesen 
emlékeznek, de 2008. szeptemberében rendeztük meg első alkalommal a Faünnepet. 
Azon a szeptemberi szombaton egész nap hideg, esős idő volt, beszorultunk az akkor 
egy éves Faluházba. Sok minden változott azóta a rendezvény életében. 

Változott az időpont: az 
ősz helyett a nyári szünidőt 
céloztuk meg. Július 
második szombatját már 
sokan várják az érdeklődők 
közül. Változott a helyszín: 
a Faluháztól indulva a 
programokat kivittük az 
erdőbe. A rendezvény 
nevéhez igazán méltó 
helyszínek keltek életre a 
fák alatt, az erdő 
árnyékában, a tisztások 
zöldjében, a patak partján, 
sok éven át egészen az 

Odvaskőig. Az elmúlt pár évben a falu körül egy 4 km-es útvonal mentén, a 
mészégető-kemence érintésével, körúttá változott Csoda-fa-falva. Mindig volt 
valamilyen újítás, akár a helyszínekre, akár a záróprogramokra gondolunk. Évek óta nagyon kellemes helyszínt biztosít számunkra a 
Gerence Fogadó és a Bakony Hotel. Évről évre egyre színesebb, tartalmasabb lett a programkínálat. Bekapcsolódtak a Bakonybéli 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is. A nagy kánikulában frissítő hatással van a résztvevőkre a 
vízsugarak alatt eltöltött néhány másodperc. Íjászokkal, kézművesekkel, sétavonatozással, 
lovaglással, a trófea-és kőzetbemutatóval bővült a program.... Ma már együttműködik velünk a 
Tamburello Egyesület is. A 2017-es Faünnep felfedező körútján idén pontgyűjtésre hívtuk az 
érdeklődőket a teljes körút megtételének igazolására, amelyért szerény, de mindenki által nagyra értékelt kis ajándék járt: egy 
famedál. Az idei évben nagy sikert aratott a solymász bemutató, amelyen egy, a Kiskunságon élő házaspár vonultatta fel 
kedvenceiket: sólymot, sast, keselyűt és méretben, életkorban igen sokféle bagolyfajt. Egy kicsit bíztunk abban, hogy Sári, a keselyű 
fészket rak a Faluház előtti filagória tetején, de végül hosszas unszolásra a gondozóit választotta Bakonybél helyett. A Pápai 
Fúvószenekar színvonalas, vidám, szórakoztató műsorára sok helybéli is elsétált, és a végén még táncra is perdült. 

Említést szeretnék tenni mindarról, ami nem változott. Nem változott a rendezvény célja és 
szellemisége, amelyet már 2008-ban Felföldi Andrea egy mondatban összefoglalt, és amely 
mondatot büszkén vállalunk azóta, minden évben mottóként használjuk: MINDEN A FÁRÓL, A 
TERMÉSZETRŐL ÉS AZ EMBERRŐL.  
Csoda-fa falva neve sem kopott meg. A két 
vendégváró "hirdető" felirat sem változott, 
amelyet Rottenbücher Ancsa tíz évvel ezelőtt 
több órás munkájával varázsolt nekünk, és 
amely aprólékos, gondos kézimunkát azóta 
minden évben megcsodálhatunk: a CSODA-FA 
FALVA és a FANAP feliratok. Nem változott a 
hagyományőrzést sem. Tíz éve minden 
alkalommal nálunk vendégeskedik a 
Hagyárosböröndi Faműves Egyesület, a helyi, 
ma már Junior Príma-díjas Kropf Milán 
fafaragó, Réz Pista bácsi és az elmaradhatatlan 
vonyószéke....  
A Faünnep központi eleme a fa és az erdő. Tíz 
éve ezen alkalomból ingyenesen nyitja meg 
kapuit az Erdők Háza, a Szent Mauríciusz Monostor arborétuma és a Bakonybéli Tájház. 

(folytatás a 7. oldalon) 
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Tíz éve tehetik próbára a gyerekek és a felnőttek ügyességüket a 
fából készült népi játékokon. Az elmúlt tíz évben minden 
alkalommal a természetközeli tárgyak készültek a kézműves 
foglalkozásokon. A felsorolást, hogy Csoda-fa-falva miben 
változott és miben nem, még hosszasan lehetne sorolni. És bár a 
végére hagytam, de csak azért, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon: 
tíz éve vannak kitartó segítői, szervezői ennek a rendezvénynek. 
Tíz éve minden Faünnepen jelen vannak a Bakonybéli Erdészet 
dolgozói, valamint trófeáik, fabemutatójuk és fanyűvő játékaik. 
Tíz éve támogatja, és dolgozóinak munkájával segíti a faünnepet 
a bakonybéli önkormányzat a hangosítás, a pavilonok 
összeszerelése, a székek, asztalok egyéb kellékek és a Faluház 
biztosítása által. Az összetartó kapocs a Guzmics Izidor 
Egyesület elnöke, Bakonyvári Andor és a hatalmas háttérmunkát 
csendben végző felesége Barbara. Segítőkész, aktív egyesületi 
tagok állnak ki a rendezvényért: Kati, Éva, Ditti, a két Ancsa, a 
két Zsuzsa, Anna, Irénke, Erzsike, Robi, Zoli, Ákos, Andi. (Bízom 

benne, hogy senkit sem felejtettem ki a sorból). 
Gyermekeim nevében is köszönöm minden segítőnek, szervezőnek és résztvevőnek, hogy életben tartjátok CSODA-FA-FALVÁT! 

Bognár Andrea 

 
 

Július első 
hétvégéjén 

ismét hangossá vált az iskolai sportpálya, mivel 
elérkezett a VII. Bakony Kupa időpontja. Bizakodva 
figyeltük az időjárás előrejelzést és reménykedtünk, hogy 
esőmentes hétvége elé nézünk. Utólagosan mondhatom, 
hogy megúsztuk szárazon, sőt napsütésben bővelkedő 
napokban volt részünk. Az immár hagyományos 
tamburello versenyre ebben az évben három női és nyolc 
férfi csapat nevezett, ebből két női és öt férfi csapat a 
Bakonybél színeiben indult a kupán. A két nap alatt 
izgalmas és szoros mérkőzéseket láthatunk. Egyre 
szembe tűnőbbé vált az a tény, hogy fiatal játékosaink 
felzárkóztak a felnőtt mezőnyhöz, és felvették a harcot az 
idősebb korosztállyal. A női csapataink az első és 
második helyen zárták a versenyt, a férfiak az első, 
harmadik, negyedik, hatodik és hetedik helyen végeztek. 
Szeretnénk köszönetet mondani a támogatóknak, az 
önkormányzatnak, az iskolának és minden segítséget 
nyújtó személynek, játékosoknak, szurkolónak, hogy 
részesei voltak ennek a hétvégének és lehetővé tették 
egy újabb sikeres Bakony Kupa megrendezését. 

Mészáros Antal 
 

 

 

 

Az bakonybéli utánpótlás első sikerére július 8-ig kellett várni. 
Ezen a napon kaptunk meghívást Ugodra, egy utánpótlás 
tornára.Az U11 korosztállyal képviseltük a falut. A nagy 
várakozás és a másfél éves felkészülés meghozta gyümölcsét. 
Az első mérkőzésen az ismeretlen pálya és a kapu mérete, 
valamint az új szabályok megzavarták a fiúkat, így szoros 
meccsen 4:3-as vereséget szenvedtünk Csetény hasonló korú 
csapatától, de a következő, Ugod ellen vívott csatában viszont 
magabiztos, 5:0-as győzelemmel hozták a mérkőzést a fiúk. Így 
büszkén emelhették a magasba a legjobbnak járó serleget. A 
mérkőzéseket látva biztosak vagyunk benne, hogy nem ez volt a 
csapat egyetlen sikere! 
Szeptembertől hivatalosan is szerepelnek a fiatalok a Bozsik-
programban. 
A felnőtt csapat nevezését is beadtuk a következő bajnoki 
idényre. Két távozó és négy új játékossal vágunk neki a már 16 
csapatra bővülő bajnokságnak, remélhetőleg nagyobb sikerrel, 
mint tavasszal. A felnőtt bajnokság várhatóan augusztus végén, 
a Bozsik gyerekfoci pedig szeptemberben indul. A pontos 
menetrendet később nyilvánosságra hozzuk. 
A Falunapon a hagyományoknak megfelelően focitornát 
rendezünk a füves pályán kb. 9 órától. 6-8 helyi érdekeltségű 
felnőtt kispályás csapat nevezését fogadjuk el. A programok 
kibővültek egy U11 és egy U13 tornával is. 
Minden szurkolót szeretettel várunk a mérkőzésekre! 

Dublecz Árpád 
 

 
 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kisfaludy – sír javításához indított adománygyűjtés során lapzártáig 104.500 Ft 
gyűlt össze. A gyűjtést folytatjuk. Augusztus 15-ig a Faluház patika melletti irodájában várjuk a hozzájárulást, átvételi 
elismervény ellenében. Köszönjük mindenkinek, aki eddig behozta vagy elküldte támogatását.   Felföldi Andrea 
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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. augusztus 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. július 29. szombat 10.00 
Gerence-völgy – Odvas-kői rét – Szarvad-árok 
Táv: 11 km, menetidő 4 óra 

2017. augusztus 20. vasárnap 10.00 
Száraz-Gerence – Lipka-út – Kőris-hegy – Kék-hegy – Zabola-erdő – 
Kisszépalma – Barátok útja 
Táv: 20 km, menetidő 7 óra 

2017. augusztus 26-án 
V. Magas-Bakony teljesítménytúra 10,20,30 és 50 km-en, rajt és cél 
szintén a Pikoló vendéglő. 

 
 

 

 

 

 

 

 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓ HATÓSÁG referense, Dr. Fábián Alexandra 2017. augusztus 16-án, 8.30 és 12.30 óra között tart ügyfélfogadást 
Zircen, a Polgármesteri Hivatal első emeleti kistárgyalójában. Elérhetősége: 06-30-377-4272; drfabianalexandra@gmail.com. 
 

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

 

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 
 

Markáczné 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. 

 

 

 

KÉZBESÍTŐ MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK 

napilap kihordására , 
BAKONYBÉL településen! 

 
Kora reggeli munkavégzés,  
amely után napközben más munka is végezhető.  
 
Időarányos, jó kereseti lehetőség (1100Ft/óra)! 
 

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, 
kérjük, hogy hívja a: 06 – 20 / 266 –3096 
telefonszámot, a további információkért! 

 

 
 

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 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
mailto:drfabianalexandra@gmail.com
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
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Ó Szent István dicsértessél… 
 

Ó Szent István dicsértessél, menny és 
földön tiszteltessél! 

De főkképpen nálunk ma, mint 
Országunk Oszlopa! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre! 

Boldogságos Szűzanyánknak, mint 
magyarok Asszonyának 

Föláldoztad Hazánkat, szentelted 
Koronánkat! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre! 

 

Azért is hálaadással, ünnepélyes 
vigassággal 

Mi együtt örvendezünk szívünkből 
emlékezünk! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre! 

Mi, kik Téged Pártfogónknak 
választottunk Szószólónknak 

Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor 
mellettünk! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első 
Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép 
magyar népedre! 

Moldvai csángó ének 
 

 

   A Veszprém Megyei Közútkezelő Zrt. munkatársai július 
utolsó hetében megkezdték a belterületi főút felújítási 
munkálatait.  
Erre a beruházásra azért kerülhet sor, mert az elmúlt 
évben egyeztettem országgyűlési képviselőnkkel, Dr. 
Kovács Zoltánnal abban a kérdésben, hogy a 2018-as 
millenniumi évre a falu fő közlekedési útvonalát olyan 
állapotba kellene hoznunk, amelyen az alkalomhoz méltó 
körülmények között tudjuk fogadni a rendezvényeinkre 
érkezőket. Országgyűlési képviselőnk személyesen járt 
közbe, hogy főútvonalunk és településképünk 
megújulhasson. A faluközösség nevében köszönjük 
segítségét. 
Elsőként a régi betonkorlátokat távolítják el, amiket új, 
acél szalagkorlátra cserélnek ki. Ezután a régi 
önkormányzat és a posta közötti szakasz teljes 
aszfaltozását készítik elő, új szegélyköveket helyeznek el, 
a vízakna- és csatornafedeleket emelik az új szint 
magasságára, majd a teljes aszfaltburkolatot készítik el. A 
főút többi részén kátyúzást és részleges aszfaltjavítást 
végeznek. Egyidejűleg sor kerül a buszmegálló öblök 
teljes aszfaltozására is. Ezek a munkálatok Somhegy-
pusztára is kiterjednek. A munkavégzés a közlekedésben 
kisebb fennakadásokat okozhat, kérjük a lakosság 
türelmét és megértését, valamint fokozott figyelmét. 
   A Belügyminisztériumhoz benyújtott – a belterületi 
önkormányzati utak felújítására kiírt – pályázatunk 
sajnos idén nem nyert támogatást. A képviselő-testület 
azonban - az előző évhez hasonlóan - a legszükségesebb 
javításokat saját költségen meg fogja oldani. 
   Ez évi legnagyobb beruházásunk – a Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló – óvoda 
felújítás, a közbeszerzés szakaszába jutott. Reményeink 
szerint szeptember közepén megkezdődhetnek a munkák. 
Miután a Klebelsberg Intézményfenntartótól megkaptuk 
a hozzájárulást, az óvoda az iskolaépület nem használt 
részébe (csendőrlaktanya) költözik. A vizesblokkok 
felújítása és a tisztasági festés után alkalmas lesz az 
épület erre az átmeneti feladatra. 

 
   A TOP pályázatok második körében kiírt, augusztus 15-
ig beadandó pályázatok – a Pápai utcai és Fürdő utcai 
csapadékvíz elvezetés, illetve a Szent Gellért tér és Szent-
kút közötti tematikus turisztikai út kialakítása, a kápolna 
környezetének rendezése - szakmai előkészítése teljes 
erővel zajlik. A pályázatok nagyon sok háttérmunkát 
(tervezés, adatgyűjtés, projektbemutatás stb.) igényelnek. 
Reméljük, hogy erőfeszítéseink megtérülnek.  
…Július 10-én vendégeink voltak a Magyar 
Asztronautikai Társaság és a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság által Bakonybélben szervezett Űrtábor 
résztvevői. A 13-18 éves fiatalokat, közöttük határon túli 
középiskolásokat, a Faluházban fogadtuk, ahol mi 
megismertük a tábor célját és programját, ők pedig a falu 
történetéről és látnivalóiról kaptak tájékoztatást. 
   Július 18-án a Tájházban forgatott az ATV hazai üdülési 
és szabadidős lehetőségeket bemutató Hazahúzó műsor 
stábja. Örülünk, hogy településünk ismét a médiában 
szerepel.  
   Július 20-án a Szent Mauríciusz Monostorban a Szent 
Gellért tér megújításának terveiről egyeztettünk a 
tervezővel, a projektmenedzserrel és a szerzetes 
testvérekkel. Már hírt adtunk arról, hogy a monostor 
millenniumi pályázatának keretén belül kerül sor a 
templom előtti tér átalakítására. A tervezés jó ütemben 
halad, bár a pénzügyi keret és a folyton növekvő 
építőipari árak között nem könnyű az egyensúlyt tartani. 
A felvetett kérdések és javaslatok alapján módosított, 
véglegesnek mondható téralakításról szeptemberben 
tervezünk lakossági fórumot tartani. Ismét köszönjük a 
monostornak, hogy saját pályázatuk részeként 
településünk főterének megújítását és a beruházás 
gondjait is felvállalták. 
   A nyári főszezon idén is gazdag rendezvényekben. 
Július 8-án került sor a Faünnepre, amely Bakonybél 
legrangosabb, legjelentősebb hagyományőrző 
rendezvénye. Köszönjük a Guzmics Izidor Egyesületnek - 
Bognár Andreának külön is - a kitűnő szervezést, a 
gazdag és változatos programot, köszönjük a 
közreműködőknek és az önkénteseknek a színvonalas 
szolgáltatást.    (folytatás a következő oldalon) 
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(polgármesteri beszámoló folytatás) 

   Augusztus 5-én tartjuk a faluközösségünk hagyományos 
saját ünnepét, a Falunapot. Minden itt élőt, 
elszármazottat, családtagot, barátot és vendéget várunk a 
sok műfajú programra, és meghívunk egy tál jó ízű 
pincepörköltre, amelyről az önkormányzat konyhája 
gondoskodik. 
A következő hétvégén kerül sor másik 
nagyrendezvényünkre, a Cseh Tamás tiszteletére 
szerveződő Énekmondók Emlékezete műsorra és 
tábortűzre, a Szent-kútnál. Ezt követően, augusztus 19-én 
pedig a szintén hagyományos Nyármarasztalóra. Jó 
szórakozást kívánunk mindenkinek. 
 

   Embert próbáló hőségben telik ez a nyár. Kérjük a 
lakosságot, figyeljenek a környezetükben élőkre és a 
háziállatokra is, hiszen sokan nehezen viselik a kánikulát, 
jelezzék, ha problémát látnak. 
   Külön is szót kell ejteni arról, hogy a nagy hőség és a 
szárazság ellenére irigylésre méltóan zöld, üde és virágos 
a falu. Köszönjük a virágosító közösségünknek és minden 
segítőjüknek, hogy fáradságot nem kímélve öntözik és 
gondozzák a közterületek növényeit, virágágyásait. 
 

Márkus Zoltán  
polgármester 

 

 

A határban elkezdődött a betakarítás. A bakonybéli területeken elsőként 
egy nagyobb cég kezdte meg az árpa aratását, a hónap közepén pedig  

 

a falubéli gazdák is. A búzát a hónap végén kezdték aratni. A lucerna másodkaszálása is megtörtént, ami minőségében és 
mennyiségében is jónak mondható. A kukoricaföldeken beüzemelésre kerültek a vadkárelhárító rendszerek, emellett a hivatásos 
vadász és segítői folyamatosan végzik az ellenőrzést a gabonaföldeken. Az adatokat az erdész kollégákkal egyeztetve 
elmondhatjuk, hogy bár van némi mozgás, de idén minimális a vadkár. 
A hónap elejétől határunkban különböző táborhelyeken négy cserkészcsapat is táborozott egyszerre. A területeket az erdészet 
tette rendbe és biztosította. Volt, akiknek meg kellett oldani a vízellátását. Ebben a bakonybéli önkéntes tűzoltók segítettek 
Regenye Zsolt tűzoltóparancsnok vezényletével és a tűzoltókocsival. Volt, akiknél a hulladék tárolását és elszállítását kelle tt 
megoldani. Zárható fa kukák, valamint tábori asztalok, polcok készítéséhez Polgár István falubéli asztalos ajánlott fel faanyagot. A 
kiszállításában a mezőőrség segített, majd a szemét szelektív gyűjtését, elszállítását és rendeltetés szerinti elhelyezését is a 
mezőőri autó segítségével oldottuk meg. A cserkészek zavartalan táborozását az erdészet és a mezőőrség felváltva ellenőrizte és 
segítette. 
A táborok viszonozták a segítségnyújtást. Két egész napra biztosítottak friss és lendületes munkaerőt a településünk 
megtisztításához. Az első nap egy 15 fős csapat a Fürdő utca egyik szakaszát tisztította ki és murvázta le. A második munkanapon 
összesen 90 fő vette ki részét a különböző munkafolyamatokból. A Mária út bakonybéli útvonalát, a Szent-kutat és környékét 
tisztították meg a hulladéktól: 57 zsák szemetet sikerült összegyűjteni. Kitisztították a Szent-kút forrását, a bakonybéli és a 
somhegyi temetőket. Innen két plató zöldhulladékot szállítottunk el. Segédkeztek a volt „csendőrlaktanya” egy részének 
kitakarításában. 
Már többször előfordult, hogy a Petőfi utca felől fahulladékot vagy szemetet hozott a Gerence, és rakta le a monostori arborétum 
szakaszán. A hónap elején egy ágy darabjait sodorta partra a víz. Gyakran ezt a hordalékot kézi erővel már nem lehet eltávolí tani, 
traktor kell a patakmeder kitisztításához. Az esetekről dokumentáló fotók készültek. A vízügy és a mezőőrség a patakparti 
szakaszokat gyakran fogja ellenőrizni, a hasonló esetekről jelentés készül majd, amit továbbítunk a természetvédelmi hatóság felé. 
Ezek a szándékos esetek környezetszennyezést, és a hulladékgazdálkodási rend megsértését jelentik. 
Felhívjuk a gazdák és a külterületen közlekedők figyelmét, hogy a határban két magánút használatát is korlátozták a tulajdonosok 
(Malom utca vége, ami a volt TSZ udvarhoz vezet, valamint a vashíd és az Öregrét előtt elhaladó útszakasz). Az arra közlekedők 
előzetesen informálódjanak tulajdonosnál az útszakasz használatáról. 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

 

 

A Veszprémi Tankerületi Központ felmérést készített az általa működtetett 
iskolák körében, hogy melyek azok a legfontosabb karbantartási, felújítási 
munkák, amelyet a nyár folyamán az intézmények szeretnének elvégezni.  

   Az általunk tervezett munkákhoz kért összeget jóváhagyták. Két tanterem 
festéséhez és a lépcső javításához szükséges eszközöket, anyagokat már 
megvásároltuk. A régi neon armatúrákat két tanteremben a tanév során 
lecseréltük a jóval korszerűbb és energiatakarékos LED armatúrára. A nyáron 
a régi épület többi részében is ilyeneket szerelünk fel:- a másik két 
tanterembe, a folyosóra és az irodákba-. Tehát, a leggyakrabban használt 
helységekben a világítás korszerű lesz. 
    Nagyon rossz állapotban van a tornapályára nyíló kettes ajtó. Újat 
 rendelhettünk helyette, remélem, hogy szeptemberre, amikorra a gyerekek 

    megérkeznek, már beszerelik.  
         Az udvar felőli második ajtó cseréje is folyamatban van, azt a bakonybéli 

önkormányzat rendelte meg iskolánk számára. Köszönjük Polgármester Úrnak és a képviselő-testületnek a támogatást. 
Jó lesz úgy tanévet kezdeni, hogy ismét tudtunk valamit újítani, szépíteni, korszerűbbé, komfortosabbá tenni. 
 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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Szülői kezdeményezésre az idén is szerveztünk hulladékgyűjtést az iskola javára, amelyet az előző évektől eltérően a lomtalanítás 
előtti időszakra terveztük. A felhívás hatására az ötletgazda, Bertalanné Mészáros Éva regisztrálta a felajánlásokat. A hulladék 
helyi és biztonságos tárolását, a hulladékgyűjtő telepre szállítását az iskola karbantartója, Bertalan László, valamint az 
önkormányzat támogatásával Regenye Zsolt és munkatársai végezték. Az akciónak köszönhetően a jövőben 116.600 Ft-ot 
fordíthatunk az iskola támogatására.  
Köszönjük az önkormányzat támogatását, a segítőkész bakonybéli lakosok felajánlását és önzetlen munkáját! 
 

Troják Zsuzsanna a "Bakonybél Általános Iskolájáért" Alapítvány titkára 
 

 

 
 

Július közepén a Dorbi kisvonattal kirándultunk a Witt kilátóhoz, Mészner Viktor 
túravezetővel. 
Az Öreg-séd árka mellett mentünk, amely Vörös János nevét viseli. Elérkeztünk egy apró 
tóhoz, majd megálltunk Móricházánál, amely régen az erdei kisvasút egyik megálló helye volt, 
itt-ott még vasúti talpfát is lehet látni. 
Csodálatos szép erdőövezetben folytattuk kisvonatos kirándulásunkat a Witt-kilátóhoz, 
ahonnan csodás panoráma tárult szemünk elé. A Pannonhalmi Apátság tornya is szabad 
szemmel látható. Legtöbbünk évtizedek óta nem járt erre, az emlékeinkben még Kádár-
kilátóként élő magaslaton. 
Köszönjük Viktornak a velünk töltött délutánt és a sok hasznos információt. 
Sajnos június végén szomorú hírről értesültünk, elhunyt Schmidmajer Istvánné, Elza néni 
klubtag társunk. 
  

Következő találkozónk a Guzmics Izidor Egyesülettel közösen megrendezendő 
,,Nyármarasztaló” lesz augusztus 19-én, szombaton. 
 

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 
 

2016 októberében szép számú bakonybéli fogadta el a Laczkó Dezső 
Múzeum régészeinek meghívását a Borostyánkő tetején folytatott ásatás 
bemutatására. Már az első leletek igazolták, hogy az 1230-ból származó 
pápai oklevélben említett Szűz Mária kápolna valóban itt állhatott a késő 
Árpád-korban. A feltárás azonban számos más érdekes leletanyaggal – 
és újabb kérdések felvetésével - is szolgált, ami indokolttá tenné a 
kutatás folytatását.  
A feltárás jelentőségét bizonyítja, hogy az idei Múzeumok éjszakája 
alkalmából kiállítás nyílt a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban, Nagy 
Szabolcs Balázs régész rendezésében. A tágas teremben jól tagoltan 
helyezték el a Kálvária előtti területen fellelt, különböző időszakokból - 
az őskori, a rézkori, római kori, majd avar kori, és főként középkori - 

származó 
tárgyakat. A 

feliratokból 
nem csak az 

ásatás folyamata, a leletek jelentéstartalma válik világossá, hanem az 
újabb, tisztázandó kérdéseket is felveti a régész. 
Számomra új információ volt, hogy 2016 őszén a szikla oldalából egy 151 

darabból álló ezüst-pénz lelet is előkerült, amit tulajdonosa – talán a 
tatárok elől? – rejtett el. A lelet unikálisnak számít 
Magyarországon, mivel a 12. század végéről származó korai bécsi 
dénárok nálunk csak a 13. század végétől ismertek. 
A kiállítás sok információval egészíti ki mindazt, amit Bakonybél 
területének történetéről tudunk. Jó szívvel ajánlom mindenkinek 
ezt a szép tárlatot, amit szeptember 10-ig lehet megtekinteni a 
Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétányon álló épületében.  
 

Felföldi Andrea 
  

BAKONYBÉLI GYÜLEKEZETÉNEK 
ÖSSZEJÖVETELEI: 

 

augusztus 5-én és 26-án 16 órakor 

a Közösségi Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 


