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Az óvodában és az iskolában is ünnepi műsorral 
zárták le a nevelési évet a gyerekek és a nevelők. 
Kívánunk mindannyiuknak tartalmas, 
élményekben gazdag nyaralást, jó pihenést, 
erőgyűjtést a következő évre! 

 

Az elmúlt hónapban újabb pályázati munka beadását 
készítettük elő. A Belügyminisztérium az 
önkormányzatok feladatellátását segítő pályázatot írt 
ki, amelynek keretében a konyha és az étkezők 
berendezését kívánjuk korszerűsíteni. Nagyobb 
konyhai eszközök beszerzését tervezzük, de új 
székek, asztalok is kerülnének a húsz év alatt 
elkopott, tönkrement bútorok helyébe. Mind a 
közétkeztetés munkakörülményeit, mint a kulturált 
étkezési feltételeket javítani szeretnénk. Július elején 
nyújtjuk be a pályázatot, és bízunk a pozitív 
elbírálásban. 
Másik pályázatunk már nyertes, de át kellett 
dolgoznunk. A belterületi utak javítására új tervet 
kellett készítenünk, hiszen az elmúlt évben több 
útszakaszt már önerőből korszerűsítettünk. 
 

A hónap végén tisztítottuk a szent-kúti dísztavat, a 
hínárt idén is kotrással ritkítottuk. Köszönjük 
Stubán Dénes segítségét, aki munkagéppel erősítette 
a tisztító brigád munkáját. 
 

Június 30-án lejárt a közfoglalkoztatás első félévi 
periódusa. A következő ciklus 2019. február 28-ig 
tart. Erre az időszakra 8 fős keretet kapott az 
önkormányzat. A diákmunka létszámát is sikerült 5 
főre bővítenünk, valamennyi helyre akadt jelentkező. 
 

Az óvodai és az iskolai évzáróval véget ért a 2017-
2018-as tanév. Mindkét intézmény sikeres évet 
tudhat maga mögött. Köszönjük a pedagógusok és a 
nevelést segítő dolgozók egész éves munkáját. 
Köszönjük a gyerekeknek is a falu rendezvényein 
való színvonalas szereplést, a szülőknek támogató 
hozzáállást és a vállalt önkéntes munkát. Kívánunk 
mindannyiuknak szép, tartalmas nyarat. 
Külön köszönjük a május végén megrendezett 
gyermeknapon az ötletgazdag, szellemes 
közreműködést a tanároknak és a szülői 
munkaközösségnek.  
 

Június 4-én köszöntöttük 90. születésnapja 
alkalmából Murai Lajost bácsit. Jó erőben és 
jókedvvel fogadott minket, még a harmonika is 
előkerült. Isten éltesse sokáig! 
 

A generációk közötti kapcsolatteremtés jó alkalma 
volt június 6-án a nyugdíjas klub immár 
hagyományos „piknikje”, amit még az eső sem tudott 
elmosni. Az iskola tornatermébe költözött 
rendezvényen a falu apraja-nagyja szép számmal 
részt vett. Köszönet a konyha dolgozóinak, akik 
megmentették a szabadtéri főzést, a Dorbi 
kisvasútnak a kirándulás lehetőségét, a meridián 
tornaklubnak a közreműködést és nem utolsó sorban 
az iskola vezetőjének, hogy befogadta programot. 
 

Június 7-én tartottuk a faluszépítő csoport által 
meghirdetett Gondozott, virágos porta verseny 
zsűrizését. A felkért, független szakértő zsűritagok 
nagyon pozitív képet rajzoltak a településről és a 
benevezett kertekről. Kiemelték, hogy nagy 
lelkesedést tapasztaltak, emellett kevés a tájidegen 
növény, sőt a belső kertek és a külső természeti 
környezet között a harmónia dominál. 
Eredményhirdetés augusztus 20-án lesz, addig is 
gratulálunk a falu minden szépítőjének. 
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Június 19-én fogadtuk a Pénzesgyőrön vendégeskedő 
gyerekcsoportot, amelynek tagjai a HungaroControll 
Zrt. által támogatott, hátrányos helyzetű gyerekeket 
nevelő budapesti iskola diákjai voltak. A két 
település önkormányzati gépkocsijával Bakonybélbe 
szállított csoport számára egész napos, változatos 
programot biztosítottunk múzeumlátogatással, 
falusétával, kirándulással, vendéglátással. Örülünk, 
hogy nyaralásukhoz hozzájárulhattunk. 
 

Július 7-én, szombaton rendezi a Guzmics Izidor 
Egyesület a Faünnepet, az egyik legjelentősebb 
bakonybéli rendezvényt. A változatos programok 
idén is a települést övező erdőben zajlanak, ismét 
sok önkéntes közreműködővel.  
A rendezvénnyel párhuzamosan a Faluházban 
Egészségnapot is tartunk a Vöröskereszt Zirc 
Területi Csoportjának szervezésében, amelyen 
szűrővizsgálatokat is igénybe lehet venni, lesz 
újraélesztési és elsősegélynyújtó bemutató, valamint 
véradásra hívják a bakonybélieket és a Faünnepre 
érkezőket. Jöjjenek el minél nagyobb létszámban. 
 

Márkus Zoltán polgármester 

 

Kiadós esőzéssel indult a június, mely a környező patakjaink 

vízemelkedését nem befolyásolta, áradásveszély nem 

fenyegetett, csupán sáros volt a vízhozam. Viszont a 

hirtelen, nagy erejű zivatar három alkalommal mosta ki az út 

szélét a Jókai és a Kossuth utcán, valamint a Köves-hegy 

utca árokrendszerén hozott le rengeteg hordalékot. A 

tisztítás-karbantartási munkákat az önkormányzat elvégezte. 

A heves esőzések ideje alatt az önkéntes tűzoltók és a 

mezőőrség felváltva ellenőrizték a patakok vízhozamát, a 

vízelvezető árkokat és az esőzések menetét. A Száraz-

Gerence új medre ismét jól vizsgázott. 

Több nap is közös területbejárást tartottunk a hivatásos 

vadászokkal és az erdészeti szakszemélyzettel. A közös 

terepszemle célja a vadkárelhárítás volt, mivel a hónap 

elején elvetésre került a kukorica és egy hibrid gabonafajta 

is, melynek a védelmén dolgozik az erdészet. Nem kis 

területről van szó, és a gabona táblák beláthatósága se 

egybefüggő, így a terület vadászata nagyobb kihívás. A 

tervek szerint a gabonatáblákat villanypásztor rendszerrel 

bekerítik, amelyre egy új nagy teljesítményű áramtermelőt 

fognak rácsatlakoztatni, ami a vadakat meghátrálásra fogja 

késztetni. A terület több pontján további vadleseket 

helyeznek ki, az előnyösebb rálátás érdekében, a 

kerítésszéleket kocsi szélességben kikaszálják, így könnyebb 

és átláthatóbb lesz a terep. 

Kaptunk egy bejelentést miszerint, egy gyerekcsoport a 

BAKONYBÉL 1000 feliratot rongálja. Köves-hegyre felérve 

tapasztaltam, hogy szorgos középiskolás diákok, akik a 

faluban töltötték többnapos osztálykirándulásukat, 

szorgalmasan hordják a fent hagyott tartalék köveket. 

Munkájukat két tanár kényelmesen ülve felügyelte. 

Felszólítottam őket, hogy azonnal hagyják abba a rongálást 

és a köveket szállítsák vissza az eredeti helyükre. A 

tanároknak ez nem igazán tetszett, akik elkezdték 

magyarázni a jogaikat és, hogy ők csak a SOPRON feliratot 

szeretnék kirakni, valamint, hogy eme tevékenységet egy 

tábla sem tiltja. Az utasításnak végül eleget tettek, 

helyreállítást végéig felügyeltem. Számomra még is 

elgondolkodtató, hogy vajon embereket, ráadásul tanult 

embereket mi késztet arra, hogy előbb cselekedjen és utána 

kérdezzen….. 

Károlyi Zoltán mezőőr 

 

 

Ezt a fotót a június eleji 

felhőszakadás után készítettem hazafele menet. Egy esővíz levezető 

árok, amit a háztulajdonos gondosan (jó drága és sok permetszerrel) 

gyomirtózott. Sok olyan árok van, amit az egyáltalán nem kényelmes 

fűnyírás ellen így kezelnek. A figyelmes szemlélő láthatja a képen, 

hogy az úttestről lezúduló víz árkokat szántott a partba, nem kímélve 

az útpadkát sem. Mivel nincs fű, fűtorzsa, nincs, ami megfogja. A 

kövekig mossa az oldalát, apránként szélesíti az árkot is, viszi 

magával a mérgezett földet, ami aztán mérgezi a vizeket, ami aztán 

mérgezi a növényeket, az azt fogyasztó állatot és embert is. Vagyis 

jókora ökológiai kárspirált indít el ez a kényelmi szempontból 

bevetett permetszer. Kedves Lakosok! Nincs jogszabály, ami tiltaná ezt az eljárást. Egyetlen szabályt ismerek, a józan 

ész és a felelős gondolkodás szabályát. A szélsőséges időjárási jelenségeket az ember környezetkárosító tevékenysége 

idézi elő. Sajnos, a felhőket - képletesen és nem képletesen - nem tudjuk eloszlatni. De legalább a házunk táján 

tehetünk ellene valamit. Hálát adhatunk azért, hogy mi itt a Bakony közepén egészséges körülmények között élhetünk, 

hogy az erdő gyógyítja az ember okozta táji sebeket. Ne tegyük tönkre! Nőjünk föl a kihívásokhoz és felelősségünk 

tudatában bánjunk a természettel. Bízom benne, hogy a velem egyetértő környezetvédők között akad 4-5 ember, aki 

felajánlja, hogy segít lekaszálni a meredek árokpartot ott, ahol arra az idős lakók nem képesek, vagy nincs hozzá 

eszközük. Nálam lehet jelentkezni – kéréssel is, felajánlással is.                  Felföldi Andrea 
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Az EFOP-3.9.2-16-2017-00022 
„Humánkapacitások fejlesztése a 
Bakonyaljai falvakban” című projektnek 
köszönhetően 14 nagycsoportos korú 

gyermek 10 alkalommal úszásoktatáson vehetett részt a zirci tanuszodában. A gyerekek utaztatását a két 
önkormányzat mikrobuszaival oldottuk meg. Az úszás órák száma elegendő volt ahhoz, hogy a gyerekek vízhez 
szoktatása megtörténjen, valamint az úszás elemeit is gyakorolhatták játékos formában. A projekt úszásoktatásra 
fordítható összegéből az őszi időszakra is tervezünk egy hasonló időtartamú képzést a gyerekeknek. Szeretnék 
köszönetet mondani a gyermekek kíséretében segítő szülőknek.  
Június 8-án volt óvodánkban az évzáró ünnepség, amely egyben a nagycsoportosaink búcsúzása is volt az óvodától. 
Mozgalmas, de nagyon örömteljes évet tudhatunk magunk mögött, hiszen az óvoda felújításával egy régi vágyunk vált 
valóra. Amióta az új óvodát birtokba vettük, számos apróbb munkát igyekeztünk még elvégezni. Elkészült az első 
udvarban a korlát, amivel biztonságosabbá tettük ezt a játszórészt is. A hátsó udvarban a homokozót árnyékolóval 
szereltük fel, a lépcső melletti rész díszcserjékkel lett beültetve. Ide is terveztünk egy korlátot, amely a napokban kerül 
felszerelésre. Az évzáró ünnepségen a Galagonya csoportosok néhány kedves nyári hangulatú verssel, illetve egy 
vidám polgári táncokból álló műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Az idei évben hat kisgyerek búcsúzott az 
óvodától. Kívánunk nekik boldog, sikeres iskolás éveket. 
Június 18-án volt a hagyományos év végi kirándulásunk Dorbival az Odvaskő pihenőhelyre. Már reggel fél kilenckor 
útra keltünk az egész napi élelmet magunkhoz véve. A nagyobb gyerekek a barlanghoz is felmentek, amit minden 
évben nagyon lelkesen várnak. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, és csak a visszaérkezésünk után 
kezdett esni az eső. Köszönjük Bakonyvári Andornak, hogy a vonatozással még érdekesebbé tette ezt a napot. 
Az utolsó várva várt esemény a kemencés pizza parti volt Jutka néninél, a Páskom utcában. Ezt a gyermekek nagy 
örömére évente két alkalommal, ősszel és tavasszal szoktuk megszervezni. Mire a Páskom utcához felsétáltunk, már 
a jó illatok fogadtak bennünket. A nyolc tepsi pizza hamar elfogyott, és az idei évben is nagyon finomra sikerült. 
Köszönjük a lehetőséget és a sütéssel járó sok munkát Jutka néninek. 
Az óvodában a nyári szünet idején összevont csoportban működünk. A nyári zárás időpontja július 23-tól 
augusztus 20-ig tart. Minden kedves családnak szeretnénk jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánni a nyári 
szünet idejére. 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

 
Július 4-én, szerdán 
18 órától vetítjük a 

könyvtárban a 
Reményvasút című magyar dokumentumfilmet. A film 2015-ben 
készült, a történet a ma Széchenyi-hegyi Gyermekvasútnak 
nevezett, valahai Úttörővasúton játszódik. Három kamasz 
életébe pillanthatunk be a film segítségével. Ketten közülük 
ikertestvérek, nehéz anyagi körülmények között nevelkednek, 
édesanyjuk egyedül neveli őket és öccsüket. A nehézségek 
akkorára dagadnak, hogy elkerülhetetlennek tűnik a család 
kilakoltatása. A harmadik gyerek szülei Németországban 
dolgoznak, róla a nagyszülei gondoskodnak. Bár érzelmileg őt is 
és a szüleit is megviseli a távolság, a fiú a céljáért marad itthon: 
magyarországi iskolában szeretne továbbtanulni, hogy a 
Gyermekvasút ne csak menedék, élete egy lezáruló szakasza, hanem a közlekedésben megtalált pályája kezdete legyen. A 
Gyermekvasút szigorú követelményeket támaszt a gyermekvasutasokkal szemben, tanulmányi eredményben, munkafegyelemben 
kell magas szinten teljesíteniük. Ugyanakkor nyújt is valami máshoz nem hasonlíthatót, valamit, amitől az ott dolgozó gyerekek 
számára megadatik a stabilitás, ha nem is anyagi értelemben.  A film levetítése után miénk a különleges lehetőség, hogy a 
rendezővel, Trencsényi Klárával beszélgessünk. A filmrendező Budapestről érkezik hozzánk, beavat bennünket a film 

kulisszatitkaiba, és választ ad a kérdésekre, amelyek a filmet megnézve felmerülnek bennünk. Legyünk sokan, mutassuk meg újra, 
hogy Bakonybélben van érdeklődés, születnek kérdések, alakulnak jó beszélgetések mélyebb témákról is! 
 

Idén júniusban is megtartottuk az apák napi ajándékkészítést. Sokan voltunk, remélem, mindegyik résztvevő apukájának, vagy 
éppen nagyapjának, keresztapjának örömet szerzett a könyvtárban készült ajándék! Azt gondolom, fontos, hogy az apák napjáról 
is beszéljünk, készüljünk az apukák köszöntésére is, hiszen ma már tudott, hogy a gyerekek életében az apák is ugyanolyan fontos 
szerepet töltenek be, mint az anyák, még ha a közösen töltött idő nem ugyanazzal telik is. Köszönöm minden anyukának, aki 

elhozta a gyerekét erre a programra! 
A könyvtár csatlakozik az Ausztráliából indult, mára világszerte sok országban 
megrendezésre kerülő Műanyagmentes július kampányhoz. Ennek keretében a nyitva 

tartási napokon ötleteket meríthetnek az olvasók a háztartásukban keletkező 
műanyaghulladék csökkentésére.  
Nem utolsó sorban pedig: a könyvtárban kiváló új- és régi könyvek várják a nyaralásra 
indulókat, hogy a kikapcsolódás velük igazán teljes legyen!  
Szeretettel várok minden olvasót,  

Palotás Dóra könyvtáros 
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SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁBÓL: A JÓCSELEKEDETEK ESZKÖZEI (4,27-33) 
4.27 Ne esküdözzél, hogy esetleg hamisan ne esküdjél. 4.28 Szíved és szád mindig igazat mondjon. 4.29 
A rosszat rosszal ne viszonozd. 4.30 Méltánytalanságot ne tégy; ha pedig veled szemben követték el, 
békén tűrd el. 4.31 Szeresd ellenségeidet. 4.32 Ne szidalmazd azokat, aki téged szidalmaznak, hanem 
inkább áldjad őket. 4.33 Az igazságért az üldözést is viseld el. 
 
 

 
Június 10. A SZENT MAURÍCIUSZ KÓRUS KONCERTJE PÁPÁN A FERENCES 

TEMPLOMBAN 
Bensőséges miliő, csodás hangszólamok, 
spirituális egyházzene-történeti utazás jellemezte 
a bakonybéli Szent Mauríciusz Kórus ferences 
templombeli koncertjét. A kórus Baán Izsák 
karnagy vezetésével adott koncertet vasárnap a 
zsúfolásig telt ferences templomban. Az 
egyházzene-történeti sétának beillő műsorban 
bizánci dallamok, középkori kanciók (strófákba 
szedett, metrikus ének), egyházi népének-
feldolgozások, barokk és 20. századi 
zeneszerzők művei – motetták, kantáták, 
spirituálék, gospelek – hangzottak el. A felemelő 
hangulatú hangverseny zárásaként a 
bakonybéliekhez csatlakozott a Szent István-
plébánia kórusa, hogy együtt énekeljék el Király 
Miklós kortárs zeneszerző a Szent Mauríciusz 
Kórus számára komponált művét. 

 

Június 19-24. HITTANTÁBOR A GYERMEKEKNEK 
A hittantábor idén is az egyházközség életének egyik 
központi eseménye volt. Harminckét gyermek jelentkezett 
a táborba. Táborunk fő témája – az ezer éves évfordulóra 
tekintettel – Szent Gellért élete volt. Születésétől vértanú 
haláláig - hét különböző helyszínhez kapcsolva - idéztük 
fel életének főbb állomásait. Játékos formában, kézműves 
foglalkozások keretében adtuk át a szent életéről szóló 
ismereteket. A napokat sok-sok játék, kirándulás, zene- és 
énektanulás tette színessé és érdekessé számukra. A 
kirándulás keretében felkerestük a veszprémi várat, a 
Benedek-hegyet és a Jezsuita kolostort is. A tábor a 
vasárnapi szentmisével zárult, ahol a zenei szolgálatot 
Izsák atya vezetésével a gyermekek adták. Reméljük, 

hogy a következő évben már új helyszínen, a leendő közösségi házban rendezhetjük meg a tábort!  
Köszönjük a tábor vezetőjének, Izsák atyának, a tábori program kidolgozójának, Joli néninek, a tábor 
logisztikai vezetőjének, Fülöp Teréznek, valamint a többi vezetőnek Troják Zsuzsannának és Csáki 
Nórának egész heti munkáját. Köszönjük a fiatal segítők: Greschik Dóra, Varga Sarolta, Feczkó Csongor, 
Feczkó Boróka, Simon Zsuzsa, Lakatos Luca és Horváth Dávid munkáját. Köszönjük a szülőktől kapott 
élelmiszer adományokat és minden segítséget!  
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A KASZINÓ BONTÁS KRÓNIKÁJA: 
 

Június 10. 
Tegnap megkezdtük a romos kaszinóépület bontását. 
Megtörtént a nyílászárók kiszerelése és elszállítása, és 
elkezdődött a tető bontása.  
 

Június 11-16. 
Bevégeztetett a tető lebontása. A veszélyes hulladékot 
képező azbeszt palát műanyag zsákokba helyeztük, A tetőről 
lekerülő faanyag (gerendák, pallók, deszkák, lécek) 
szögtelenítése és deponálása folyamatban van.   
 

Június 18-23. 
A hét első felében az egykori tető lebontott anyagát 
készítettük elő szállításra. A nagy zsákokba gyűjtött palát 
Hasprai László hordta ki targoncájával a Szent Gellért térre. 
A Kaszinó udvarának süllyedő talaja komoly kihívás elé 
állította a segítőkész vállalkozót, utat kellett építeni a 
zsákokat kiemelő targonca elé, hogy bent ne ragadjon az udvarban. Míg emitt a nagy műanyagzsákokkal 
küzdöttünk, egy másik fronton már Pék Béla teherautójára pakoltuk a tetőről lekerült gerendák egyik felét, s 
ő barátságos mosollyal szállította át a raktározás helyére. Péntek délután megérkezett Váliczkó Tamás is 
nagy rakodó autójával, amely mint csekély botocskát rakta a platóra a mázsás gerendákat, s mint 
megrakott szatyrokat emelte levegőbe a palával telt zsákokat. Szombaton a plafon törmelékét lapátoltuk ki 

a Kaszinó belső teréből és szállíttattuk el. Ezután 
jött a munkagép, és bedöntötte a falakat. A munka 
következő fázisa a ledöntött falakban rejlő értékes 
építőanyag (tégla, kő) kibányászása és 
deponálása a téren, amelyet értékesíteni kívánunk 
az egyházközség javára. 

Hálásan köszönjük az elmúlt hetek 
önkénteseinek szorgalmas és eredményes 

munkáját! 
Az egyházközség tagjai közül: 

Csáki Nóra, Bertalanné Mészáros Éva, Palotás 
Dóra, Gyémánt Lenke, Supán István, Hujber 
László, Juhász Péter, Tomor Pál, Tomor Zsombor, 
Gazdig Gyula, Ikits Tamás, Griecs András, 
Petrovics Imre, Bagyura Dávid, Szekrényes Hugó, 
Hasprai László, Kaufmann Árpád, Váliczkó Tamás, 

Pék Béla, Kiss Károly, Kovács Attila, Mészáros Imre és Bertalan Vince 
A monostor vendégei közül: Hegyi Márton, Lolé Attila, Tamás Dániel, Bessenyei Zsolt 
A szerzetesközösségből: Ábel atya, Anzelm tv, Izsák atya, Illés tv, Simeon tv, József tv. 
 

 

Július 1. 9.30 Gyermekek keresztelője szentmisében a Borostyán-kútnál 
Július 2-8. Önkéntes munka a Kaszinó bontásán 
Július 8. A Szent Benedek Zarándoklat érkezése Bakonybélbe 
Július 11. Szent Benedek Atyánk ünnepe 
    11.00 Ünnepi szentmise, obláció 
Július 17. Ökumenikus Zarándoklat indulása Bakonybélből 
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    Nagyon mozgalmas tanévet 

tudhatunk magunk mögött. 

Mozgalmas volt többféle 

tekintetben is: a feladatokban, az elvégzett munkákban, a programokban, a közösségi 

életben, de a személyi feltételek változásában is. 
 

Tanulói létszám, személyi feltételek alakulása: A tanévet két összevont 

tanulócsoporttal indítottuk (1-2. és 3-4. osztály), 22 tanulóval és öt pedagógussal. 

Két tanuló érkezett év közben a harmadik osztályba, így év végére 24 lett a tanulói 

létszám. Bors Hedvig tanító néni októberben nyugdíjba ment. ( A tanév folyamán 5-

en helyettesítették őt: három nyugdíjas, egy Zircről kijáró és egy pedagógiai 

végzettséggel rendelkező kolléga vette át a testnevelés tanítását és a tanodát. 

Valamennyien tapasztalt, kiváló szakemberek, akikkel öröm volt együtt dolgozni. A 

gyerekek is hamar elfogadták, megszerették őket. 

Többször kellett az órarendet változtatni az év folyamán, s rengeteg teher hárult arra a három emberre, aki „állandóan” 

az intézményben tanított. További terhet rótt ránk a továbbtanulásom. A BME szakvizsgaprogramja keretében 

megszereztem a közoktatásvezetői szakképesítést.  
 

Pedagógiai munka: Ez volt a második tanév, amikor összevont tanulócsoportban folyt az oktatás. A tanítók és a 

tanulók is jól alkalmazkodtak ehhez a szervezeti formához. A kollégák látták, hogy minden feladatot el tudtak végezni 

így is, s ügyesen szervezték meg a tanórákat. A tanulók pedig kivették részüket az ismeretszerzésből és önállóbbak 

lettek a tanulásban. 

A tanévet mindenki eredményesen zárta. Kitűnő 

bizonyítványa (tehát minden osztályzatuk jeles) lett három 

tanulónak: Kiss-Regenye Viktória és Szabó Emma 1. 

osztályos, s Rieger Hanna 2. osztályos tanulónak.  

Kiváló eredményt ért el: az 1. osztályból Bacsák Fruzsina és 

Holényi Gréta, a 2. osztályból Gazdig Blanka és Schwarcz 

Noémi, a 3. osztályból Jenei Dóra. A legjobb tanulmányi 

átlaga a második osztálynak lett: 4,64. 

Gratulálunk ezekhez a szép teljesítményekhez, de úgy 

gondolom, az is nagyon figyelemre méltó és fontos, ha valaki 

önmagához képest változott, fejlődött sokat. Szerencsére erre is 

van bőven példa. 

Egy bakonybéli főiskolai hallgató nálunk töltötte az egy hetes tanítási gyakorlatát. A kollégákkal együtt igyekeztünk 

mindenféle segítséget megadni számára. Jól érezte magát nálunk, szívesen töltené itt az egy hónapos tanítási 

gyakorlatot a következő tanévben. Szeretettel várjuk. 

Munkatervi feladatainkat teljesítettük, időnként túlteljesítettük. A tanév folyamán igyekeztünk tanulóinknak 

színes programokat biztosítani: -ellátogattunk a pápai reptérre, síelést szerveztünk Eplénybe, uszodába mentünk 

Zircre, színházban és múzeumban voltunk Veszprémben. Nagy élményt jelentett gyerekeinknek Pitti Katalin énekesnő 

rendkívüli ének órája, vagy Cimbi, a népművészet mesterének, néptánc oktatónak a farsangi hagyományokról tartott 

foglakozása, néptánc bemutatója. Idén is folytatódtak a kézilabda edzések, felejthetetlen osztálykirándulásokat 

szerveztünk tanulóink számára.  

Ebben az évben alakult hagyományőrző kórusunk Nagy 

Tiborné, Ági néni vezetésével. A tanévzáró ünnepélyen a szülők és 

a vendégek betekintést kaphattak a kórus munkájába: magyar 

népdalokat és bakonyi dalokat adtak elő a 20-as évek bakonyi 

viseletét idéző ruhákban. Ez a produkció nemcsak a szülők és 

vendégek körében aratott sikert, hanem a zsűri körében is az 

Éneklő Ifjúság Minősítő Hangversenyen, ahol Kórusunk arany 

minősítést szerzett.  

Vidám német dalokat és táncokat adtak elő az 1-2. osztályosok a 

tanévzárón. Dobos Mónika tanító néni tanította a német nyelvet, s 

egy kis csokrot állított össze az év közben tanultakból, de 

elhangzott néhány vakáció váró vers is.  
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A tavalyi évhez hasonlóan rajzkiállítást rendeztünk a tanulók legszebb munkáiból, amelyek az iskola kerítésére szerelt 

táblákon láthatóak. Reméljük, hogy az arra járók ismét gyönyörködnek bennük. 
 

Kapcsolatok: A tanév folyamán odafigyeltünk arra, hogy az előző évben kialakított jó kapcsolatokat megőrizzük, 

illetve tovább fejlesszük.  

A Borostyán Nyugdíjas Klubbal közösen vettünk részt múzeumlátogatáson az önkormányzat szervezésében. Vidám 

műsort adtunk az évzáró rendezvényükön, és az ovisokkal együtt meghívtak bennünket piknikre. 

Óvodával több közös rendezvényt tartottunk, többször jöttek hozzánk az ovisok barkácsolni, de meghívtuk őket 

„Cimbi” farsang hagyományokról tartott foglalkozására is. A nagycsoportos gyerekek szüleinek két ízben tartottunk 

szülői értekezletet. 

A Szent Mauríciusz Monostorral és Plébániával is szoros a kapcsolatunk, több közös programunk is volt. A napokban 

fejeződött be pl. hittantábor, amelyen sok diákunk vett részt. A helyszínt az iskola biztosította. 

A Bakonybéli Tamburello Sportegyesület felajánlotta, hogy lecseréli a tornaterem kijárata fölötti nagyon rossz 

állapotban levő alumínium előtetőt korszerű polikarbonát tetőre. A munkát már elvégezték, lefestették a tartó vasakat, 

s a tornapályán levő padokat is lecsiszolták és lefestették. Nagyon köszönjük a tamburellosoknak!!! 

Az önkormányzatoknak sokat köszönhetünk, bizalommal fordulhatunk hozzájuk. Több ízben segítettek a gyerekek 

szállításában, a rendezvényekre, versenyekre való eljuttatásában. Mi is bekapcsolódtunk a falu életébe, rendszeresen 

szerepeltünk műsorral az önkormányzati, és alapítványi rendezvényeken: pl. Idősek napján, Mindenki karácsonyán. 
 

Úgy ítélem, hogy eredményes, tartalmas, programokban gazdag tanévet zárunk. Tanulóinknak a nyári szünetre, és 

munkatársaimnak szabadságuk idejére jó pihenést, kellemes nyaralást kívánok! Töltődjenek fel sok-sok energiával, 

hogy szeptemberben újult erővel kezdhessük el a munkát! 

Nyári felújítás, karbantartás: A Tankerülettől a nyári felújításra, karbantartásra kapott összegből a fiú mosdóban 

levő mosdókagylók és csaptelepek cseréjét, valamint két tanterem meszelését tudjuk elvégezni.  

(Szerettem volna, az udvar felöli bejárati ajtóknál lévő előtetőket lecserélni, mert nem csak csúnyák, de nagyon rossz 

állapotban is vannak. Szükséges lenne a faablakokat korszerű műanyagra cserélni, valamint a vakolatot kijavítani. 

Keressük ennek a lehetőségét.) 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

A múlt hónapban még 93. születésnapján köszönthet-

tük, most búcsúzunk a falu legidősebb lakójától, Lajkó 

bácsitól. 

Szökrényes Lajos 1925-

ben egy tizenkét 

gyermekes család legidő-

sebb fiaként látta meg a 

napvilágot. Már egészen 

fiatalon megtanulta, mi az 

a kemény munka, s később 

kőművesmesterként is 

alaposan, precízen és 

igényesen dolgozott. A 

település számos háza és 

épülete őrzi a keze 

munkáját. Végigélte a II. 

világháborút, megjárta a hadifogolytábort is. Neuburger 

Erzsébettel 66 éve kötöttek házasságot, ők voltak a 

legidősebb házaspár Bakonybélben. Vele együtt két fia, 

menyei, négy unokája és két dédunokája őrzi 

felejthetetlen emlékét, s az általa elmesélt sok-sok 

falubéli történetet.  

 

 
 

 

A „Bakonybél Általános Iskolájáért” 

Alapítvány a szülők kezdeményezésére és 

közreműködésével,  

 

 

 

 

vasgyűjtést szervez az iskola javára.  

Kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezzék, hogy kinek 

- hol - milyen - mennyi fémhulladéka van (vas, 

alumínium, réz, horganyzott…), amelyet szívesen 

felajánl. Lehet rossz háztartási gép is (kisgépek, 

nagygépek, szórakoztató elektronikai cikkek, 

számítógép), akkumulátor. Monitorokat és TV-t nem 

gyűjtünk, mert azt nem veszi át a hulladékátvevő cég. 

A hasznosítható hulladék a fenti időpontokban 

átadható, elhelyezhető az iskola udvarának kijelölt 

részén, illetve elszállításáról előre egyeztetett 

időpontban gondoskodunk, ezért kérjük, telefonszámot 

adjanak meg! 

 

Elérhetőségek: Bertalanné Mészáros Éva 06-30-
854-9313; Troják Zsuzsanna 06-30-254-3109 
trojak.zsuzsanna@gmail.com 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA  IV. ÉVFOLYAM    2018. 7. szám 
 

8. 

Június 6-ra 
terveztük a 

hagyományossá vált közös óvodás- iskolás - szülős – és 
nagyszülős kirándulásunkat az Odvaskői rétre. Sajnos az 
időjárás nem kedvezett a programnak, így Schmidmajerné 
Anikó tagintézmény-vezető segítségét kértem, aki 
rendelkezésünkre bocsájtotta a tornatermet, hogy ne maradjon 
el a rendezvény. A konyhai dolgozók is mellénk álltak és 
elkészítették részünkre a hagyományos paprikás krumplit, 
segítségüket ezúton is köszönjük szépen. A kisvonat felment 
az óvodába a gyerekekért, a szülőkért és a nagyszülőkért, így 
kivonatoztak az Odvaskő Hotel parkolójáig, ott megfordulva 
visszahozta őket az iskolába. Utána az iskolás gyermekek is 
megtették a kisvonatos kört. Voltak, akik biciklivel érkeztek, ők 
Troják Zsuzsa tanító nénivel, biciklivel tették meg az utat. 
Megérkezésük után elfogyasztották az elkészített ételt, és 
játékkal folytatódott a tervezett délután. Polgármesterünk, Márkus Zoltán is megjelent a találkozónkon és megkóstolta 
a paprikás krumplit, elbeszélgetve a jelenlévőkkel. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen 
formában a segítségünkre volt a találkozó és kisvonatozás lebonyolításban, valamint az Önkormányzatnak, hogy 
anyagilag támogatta a több generációs összejövetelt. A találkozóra eljött Bauer Tiborné Ancsa, aki a 3-1-2 meridián 
tornára ösztönözte a résztvevőket, két csoportnak mutatta be és tanította ezt a frissítő és nem fárasztó 
egészségmegőrző gyakorlatsort, amit az apróságoktól a nagymamákig többen is kipróbáltak. Aki csatlakozni szeretne 
a 3-1-2 meridián torna csoportjához, bátran megteheti hétfőnként a Tájház udvarán este 18 órai kezdettel. 
    Kedves felkérésnek tettek nyugdíjas asszonyaim eleget. A falunkban élő ifjú pár, Miklós Anikó és Gazdag Zoltán 
kérte fel őket, hogy segítsék az esküvőjükre a lakodalmi sütemények sütését.  
    Június közepén a Dorbi sétavonattal Huszárokelőpusztára utaztunk, ahol Meinczinger József erdészeti igazgató 
fogadta csoportunkat. Diavetítéssel illusztrálva beszélt az erdészetről, a munkafolyamatokról, megemlékezve régi 
erdészeti dolgozókról, akik már nem lehetnek velünk. Társalgásunkat a pergolában folytattuk, ahol nagyon finom 
langallót készítettek csoportunknak. Itt Csiszár Adrienn tájékoztatott az erdei iskolai programokról és a 
vándortáboroztatásról. Köszönjük, hogy eltölthettünk e csodaszép környezetben egy szép délutánt! 
Június közepén meghívást kaptunk az általános iskola vezetőjétől, Schmidmajerné Anikótól a tanévzáró ünnepségre, 
melyen az iskolába járó unokás nagymamák is jelen voltak. Köszönjük, hogy gondoltak ránk. 
Sajnos, június közepén szomorú hírről értesültünk, elhunyt id. Szökrényes Lajos, Lajkó bácsi, alapító klubtagunk. 
    Éves kirándulásunkat 2018. július 1-jén, vasárnap Tihanyba tervezzük. Indulás reggel 7 óra 30 perckor a 
buszmegállókból. Várható érkezés időpontja 19 – 20 óra között.   Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a Nyugdíjas Klub segítségét az esküvői 

előkészületekben. Hálás szívvel emlékezünk a finom, házilag készített süteményekre, mellyel nagy örömet 
szereztek vendégeink számára. Azt hisszük, hozzáállásuk maradandó példa a közösség összetartó erejére, az 
önzetlen segítségnyújtásra. Köszönet illeti Kecskés Gáborné Rózsika nénit, Bertalan Zoltánné Zsuzsikát, Griecs 
Andrásné Mártikát, Galba Irénkét, Váliczkó Lászlóné Lenke nénit és nem utolsó sorban Váliczkóné Kaviczki Évát!  

Hálás köszönettel: Gazdig család 

A Magyar Szabadidősport Szövetség az idén is meghirdette a 
KIHÍVÁS NAPJÁT melyen a Magyar Akupunktúra és 
Moxaterápiás Egyesület meridián klubjaival is részt vett. A 
programhoz az ország egész területén meghirdetett 
gyakorlóhelyeken lehetett csatlakozni. A két éve működő, 
Bakonybél Tájház 3-1-2 meridián torna klub is benevezett a 
rendezvényre és aktívan teljesítette a feladatot. 
Kihívás számunkra az, hogy mennyien tudunk lélekben 
összekapcsolódva tenni önmagunkért és egymásért. 
Összetartozunk, mert lélekben egyek vagyunk, összeköt 
bennünket Dr. Eőry Ajándok tanítása szerinti közös értékrend. 
"A kihívások, azért vannak, hogy tanítsanak nekünk valamit, 
erősebbé tegyenek és megingassák azzal kapcsolatos 
hiedelmeinket, hogy mit vagyunk képesek legyőzni és mit nem. 
Amikor feltárul előttünk az igazság: akadályok nem léteznek, csak 
lehetőségek, melyek által fejlődni tudunk." (Yehuda Berg) 

Bauer Tiborné 3-1-2 meridián tornaklub-vezető 
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Dr. Fábián Alexandra egyenlőbánásmód-referens 

ügyfélfogadása a Veszprémi Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Házban (8200 Veszprém, 

Kossuth u. 10. I./107.) 2018. július 2-án, 9-én, 16-án, 

23-án 8.00 - 12.00 óra között, valamint PÁPA 

Polgármesteri Hivatalában (Fő utca 5.) július 30-án 

9:00 - 13:00 óra között. Bejelentkezés: 06 30/377-

4272, drfabianalexandra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drfabianalexandra@gmail.com
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2018. július 25. 

 
 

(Fő utca 3.) 
Szerdán 15-18 óra, 

szombaton 9-12 óra között 
várja az érdeklődőket. 

 
konyvtarbbel@gmail.com 

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 
 

 

(Fő utca 15.) 
Május 1-jétől nyitva minden nap 9-18,  

vasárnap 9-16 óra között. 

Új kiállítás:  
Kincsek „Szent Gellért 

sziklája„ mellől 
Információ: +39/30-468-8938 
bakonybelitajhaz@gmail.com 

bakonybéli gyülekezetének összejövetelei 
júliusban: 

 
14-én és 28-án 16 órakor a 

Közösségi Házban. 

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1. 
Információ: Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934 
Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu 
www.bakonyibakancsos.hu. A túrákon való részvétel díja 700 
Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest, 
részvétel saját felelősségre! 
2018. július 22. vasárnap 10.00 
Táboros-hegy – Odvas-kő pihenő – Szarvad-árok - Száraz 
Gerence – Táv: 13 km, menetidő 5,5 óra 

 

Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk: 

Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. www.vhkn.hu. 

Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; @: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu 
 

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

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

 
 

 

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 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. 
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