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A Millennium évében alapított BAKONYBÉLÉRT 
EMLÉKÉREM 

odaítélésével a falu és a monostor képviselőiből 
alakult kuratórium a településért végzett önkéntes 
és áldozatos munkáért kíván köszönetet mondani. 

2018-ban, augusztus 20-án 
SEBESTYÉN GYULÁNÉNAK 

adta át Márkus Zoltán polgármester és Halmos 
Ábel perjel a Pörge Balázs ötvös által készített 
plakettet. 

 

 

   Augusztusban három nagy, a millenniumot 
köszöntő sikeres rendezvény zajlott Bakonybélben. 
Mindhármat az önkormányzat és a monostor közötti, 
év eleje óta tartó egyeztetés és együttműködés előzte 
meg, és a HungaroControl Zrt. rendezvényi 
támogatásából tudtuk megvalósítani. 
   Az Ezer éves falvak napjának jelentőségét emelte 
Árpás, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Kajárpéc, 
Kemenesmagasi, Magyarpolány, Malomsok, Szil, Tés 
polgármestereinek és képviselőinek jelenléte és 
művészeti csoportjaik szereplése. A számukra 

szervezett délelőtti programon Halmos Ábel perjel és 
Dr. Baán Izsák osb. is köszöntötte a delegációkat és 
rövid előadás keretében ismertették az 1086-os 
oklevélben felsorolt birtokok jelentőségét. 
Mindannyian fontosnak tartották a 
kapcsolatfelvételt, és körvonalazódott egy további 
együttműködés lehetősége is. 
   Az Énekmondók Emlékezete  - Bakonybél 1000 – 
Cseh Tamás 75 műsor magas színvonalú 
produkciókkal járult hozzá az emlékév méltóságához. 
A Musica Historica régizene együttes, Kátai Zoltán 
énekmondó, a Bakonybéli Népdalkör, a Szent 
Mauríciusz Kórus és az Ad Libitum fellépése mellett 
a Cseh Tamás Archívum ismét új, az alkalomhoz 
kötődő filmösszeállítását láthattuk. Szomorú hírrel 
indult az ünnepi délután – az előző éjszakai vihar a 

szomszédos Németbányát villámárral sújtotta, 
jelentős károkat okozva a faluban. Felvetődött, hogy 
az amúgy ingyenes ételért és italért kapott 
adományokat és a közönség felajánlásait gyors 
segítségként eljuttatjuk Németbányára. Vasárnap az 
egyházközség is erre a célra gyűjtött a liturgián, és a 
monostor is hozzájárult, így 200000 Ft-ot tudtam 
átadni a polgármester asszonynak. 
   A „falu születésnapja” – augusztus 20-i program 
két részből állt. A Faluház előtti rendezvény a Szent 
Mauríciusz Alapítvány szervezésében, az egész 

családnak szóló műsorokat kínált.  
15 órakor átadtuk a Pápai utca végén a millenniumi 
emlékparkot és az emlékművet, Boa Endre alkotását. 
Halmos Ábel atya áldotta meg a létesítményt. A 
Száraz-Gerencén átvezető hidat helyi vállalkozó, Pék 
Béla készítette, amelyhez a faanyagot a bakonybéli 
erdészet biztosította. Köszönjük Meinczinger 
Józefnek, valamint Váliczkó Tamásnak az emlékmű 
beemeléséhez nyújtott segítségét, Heim Csabának a 
kivitelezéshez biztosított áramot, a virágosító 
csoportnak a tereprendezést. Az ünnepség adott 
alkalmat arra is, hogy a Gondozott, virágos porta 
versenyen résztvevő valamennyi nevezőnek átadjuk 
a jól megérdemelt táblákat és emléklapokat. 
Köszönjük mindenkinek, hogy a kínzó hőség ellenére 
eljöttek és kitartottak.           (folytatás a következő oldalon) 
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A park kialakításának költségeit a HungaroControl Zrt. 
településfejlesztési támogatásából tudtuk fedezni. Ezt az 
ünnepünket és az ezer éves falvak találkozóját is 
megtisztelte jelenlétével országgyűlési képviselőnk, Dr. 
Kovács Zoltán. 
Este került sor a településért végzett önzetlen munka 
elismerésére alapított Bakonybélért Emlékérem 
átadására. A monostor és az önkormányzat képviselőiből 
álló kuratórium elsőként Sebestyén Gyuláné sok évtizedes 
tevékenységét ismerte el az emlékéremmel és 100000 Ft-
tal. 
   A beruházások folytatódnak a Faluház körüli megújító 
munkákkal. Elsőként a belső udvart kívántuk 
biztonságosabbá és kényelmesebbé tenni a burkolatok 
cseréjével. 

 

   Az augusztus 11-i éjszakai felhőszakadás nálunk is 
okozott kárt, a Jókai utcában és a Kossuth utca aljában 
lemosta az útpadkát. Ennek mielőbbi helyreállításáról a 
képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött. A 
vízmosással érintett oldalon beton folyókát fektetünk le, 
az útburkolatba pedig 2-3 helyen rácsos vízelvezetőt 
alakítunk ki. A beruházás várható összege 5,5-6 millió 
forint. A testület úgy döntött, hogy vis major támogatás 
benyújtását kezdeményezi. A vis major - döntéstől 
függetlenül az önkormányzat még az ősszel megcsináltatja 
a javításokat. Megrendeltük a betonelemeket, amelyek 
kiszállítását szeptember végére igazolták vissza. 
  Augusztusban két diákot fogadott az önkormányzat nyári 
munkára, akik mind az adminisztratív, mind a külső 
munkákban derekasan helytálltak.  
   Szeptember 10-től október 11-ig, ügyfélfogadási időben 
(kedden és csütörtökön) fizetjük ki a testület által 
megítélt, minden bakonybéli óvodás, általános- és 
középiskolást megillető iskolakezdési támogatást 
(óvodások: 10000 Ft, iskolások 25000 Ft). A bakonybéli 
óvodába illetve iskolába járóknak nem szükséges igazolást 
hozniuk, a máshol beiskolázott gyerekeknek az 
iskolalátogatási igazolás szükséges a pénz felvételéhez. 
Kérvényt nem kell benyújtani! 
   A 12000 Ft tűzifa támogatás kifizetése augusztus 
közepén megkezdődött. Vannak, akik augusztus végéig 
nem vették át, illetve probléma merült fel a jogosultság 
igazolásánál. A vitás ügyek kivizsgálása folyamatban van. 
Szeptember 1-jétől ez a támogatás is ügyfélfogadási 
időben intézhető. Kérjük, mielőbb jelentkezzenek érte. 

Márkus Zoltán polgármester 
 

 

Változékony időjárást hozott az augusztus is, a rekkenő hőséget, hirtelen 
váltották a heves esőzések, melyek erős széllel, villámlással érkeztek. 
Külterületeinken több kisebb gazdasági utat kimosott a hirtelen lehulló 

nagy mennyiségű csapadék, a Pinto Ranch előtti kishíd amúgy sem a legjobb minőségű, az erős és magas vízáramlat 
ismét tovább rontott az állapotán.  
Mindnyájan tapasztaljuk, hogy idén Bakonybélben is bővelkednek a gyümölcsfák. Alma, körte, szilva van bőven, sőt 
több fa meg is sínylette a gazdag termést, amelyeket a heves viharok tovább tépáztak. Itt hívom fel a lakosok 
figyelmét, hogy a vihar által levert és lehullott gyümölcsöt a mezőőrség nagyon szívesen elszállítja abban az esetben,  
ha összegyűjtik és bezsákolják, majd kirakják az ingatlan elé! Szeretnénk segíteni, hasznosan is fel lehet 
használni a hullott gyümölcsöt, továbbá így nem a kukák telnek meg vele. Az erdész kollégákhoz eljuttatott gyümölcs 
jó szolgálatot fog tenni a vadak etetésére, ami többek közt azért is hasznos, mivel így a vadat az eredeti élőhelyén 
tarthatjuk, a vadak szívesen fogyasztják.  
A határban már csak a kukorica áll, a többi gabonanövény betakarításra került. A szénának való és a lucerna 
sarjúkaszálása is megtörtént, mely egész jó minőségűnek mondható.  
A Mária-út-i zarándoklat bakonybéli területeket érintve haladt el idén is a Bakonyban. A vörös kereszttel jelölt 
útszakaszon számos túrázni és zarándokolni vágyó indult útnak. A zavartalan és biztonságos túrázáshoz a 
mezőőrség mintegy 500 méternyi útszakaszt előre megtisztított a különféle akadályozó növényzettől, és 8 db 120 
literes zsáknyi szemetet gyűjtött össze az erdőt járók „hagyatékából”.     Károlyi Zoltán mezőőr 

A Letenyén élő mesternek közel száz köztéri szobra található Magyarországon, többek között az 
ugodi Szent István is az ő alkotása. Így került a bakonybéli önkormányzat látóterébe. A helyszín 
és a táji környezet megtekintése után közösen alakították ki az emlékoszlop faragásainak 
koncepcióját. „Három hetes kemény munka volt az oszlop kifaragása, amihez semmilyen gépi 
segítséget nem vettem igénybe.” – nyilatkozta a művéről. Két éve kivágott tölgyfa tetejére a 
monostor szimbolikus épülete került egy 18. századi ábrázolás alapján. Oldalán az alapításban 
szerepet játszó szent, Szent István, Szent Günter és Szent Gellért, valamint a millenniumi logó 
ábrázolását faragta meg. 
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Sebestyén Gyuláné fiatalasszonyként 44 éve költözött Bakonybélbe, 

Nagygyimótról. Az általános iskolában kezdett tanítani, ahol tanárként, 

pedagógusként, majd igazgatóhelyettesként, végül 1991-2002. között 

igazgatóként nemzedékeket nevelt fel. Munkája mellett a hozzá 

fordulóknak segített, amiben tudott.  Nem nézte, hogy a helyi iskola 

tanulója-e egy gyerek, vagy máshová jár, általános iskolás, középiskolás 

vagy felsőoktatásban vesz részt, korrepetált, magánéleti, lelki problémára 

próbált megoldást találni, segíteni, ingyen, nem munkahelyi feladatként, 

hanem emberi jószándékkal tette ezt. 

A civil szervezetek létrejöttével önzetlenül vállalta az egyesületek 

pénzügyi vezetését, könyvelését, elszámolását. Megalakulásától segítette 

a Guzmics Izidor Egyesületet, a Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú 

Egyesületet, intézte a Magas-Bakony Iskolaszövetség ügyeit. Mindmáig a 

Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány elnöke és a Bakonybéli 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára, a Megyei Tűzoltó Szövetség 

elnökségi tagja, részt vesz az ügyek vitelében, a különböző pályázatok 

megírásában, elszámolásában. 
 

1980-tól a helyi tanács tagja lett, majd több cikluson keresztül önkormányzati képviselő volt. 

Korábban tevékenykedett a faluszépítő csoportban, szervezte az asszonyokból álló kórust és fellépéseiket a helyi 

rendezvényeken. Jelenleg is a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezetének titkára.  

Időt, éjszakát nem kímélve ott volt, ahol szükség volt rá – és ezt jelen időben is elmondhatjuk. 

Fáradozását köszönve, elismerésként adjuk át elsőként neki a most alapított BAKONYBÉLÉRT emlékérem első 

plakettjét. Kívánunk további munkájához jó egészséget és sok energiát. 

Halmos Ábel perjel, Márkus Zoltán polgármester 

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek). 

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. 

Tanítási szünetek a tanítási évben 

Őszi szünet: 2018. október 29. hétfőtől október 31. 

szerdáig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2018. november 5. (hétfő). 

Téli szünet: 2018. december 27. csütörtöktől 2019. 

január 2. szerdáig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3.(csütörtök). 

Tavaszi szünet: 2019. április 18. csütörtöktől április 

23. keddig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. április 24.(szerda). 

A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt 

munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. 

A bakonybéli Szent Gellért Tagiskolában az 

ünnepélyes tanévnyitó 2018. augusztus 31- én, 

pénteken 17 órakor lesz a Faluházban, melyre 

szeretettel várjuk tanulóinkat és szüleiket.  

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Párommal a hétvégét Bakonybélben 

töltöttük. Amit Bakonybélben és a 

környékbeli településeken láttunk, az 

valami hihetetlen és felfoghatatlan volt 

számomra. 

Érdeklődöm, hogy hogyan érték el azt, 

hogy minden egyes háznál le van nyírva a 

fű, egy szál gaz nincs, a lakók a portájuk 

előtt is rendben tartják a közterületet, 

virágok gondozva vannak, sehol egy szem 

szemét. Ezt valami helyi rendelettel 

kezdték vagy csak a lakók összefogtak? 

(megnevezve), ahol semmi hasonló nincs. 

Csak a sárdobálás egymásra. 

Kérem, ossza meg velem ezt a módszert, 

mert ha kicsiben is (akár a szomszédokkal 

vagy a polgármesterrel leülve) valami 

hasonlót szeretnék elérni. 

Hihetetlen az a rendezettség, nyugalom 

és tisztaság, ami Önök felé van!  

Üdvözlettel: 

(név) ügyvezető,  

(megnevezett) Társasházkezelő Kft. 
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SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGE 
 

Az augusztus 20-án elhangzott igehirdetés szerkesztett változata 
 

Napjainkban komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy társadalmunkban a keresztény értékek előtérbe 
kerüljenek, hogy a kereszténység újra népünk identitásának része legyen. Államunk vezetőinek ezen igyekezetét, 
üdvözölni tudjuk. Valóban jobb lenne Magyarországon élni, ha az emberek életét a hit, az imádság, a tízparancsolat 
irányítaná. Azonban azoknak, akik ma a kereszténységet kívánják népszerűsíteni, tudniuk kell: keresztény hitre csak 
az vezethet el másokat, aki maga is megtért.  

E megtérésről tesz tanúságot Szent István élete. Hartvig püspök legendája azt írja róla: „az említett király 
pedig hívő volt”. István nem politikai számításból lett keresztény. Vajk tényleg megtért, tényleg Krisztusnak adta 
szívét. Ezer éve a kereszténység azért sarjadt ki a pogány Magyarországon, mert voltak hívő képviselői: István, Imre, 
Adalbert, Asztrik, Günter, Gellért és sokan mások. Éppígy ma is, a hit csak akkor verhet újra gyökeret vallását 
veszített népünkben, ha az, aki hirdeti, valóban evangélium szerint élő ember. Megtérés és hit nélkül akárhány 
keresztet állíthatunk és templomot újíthatunk fel, csak elidegeníteni fogjuk embertársainkat. Hiteles keresztény élet a 
kulcs Szent István örökségének folytatásához. 

 

De milyen örökséget hagyott ránk Szent István? Hartvig püspök legendája írja: „Az égi irgalom 
jótéteményei közül, melyhez a boldog király isteni végzésből jutott, mindenekelőtt a következőket kell felsorolni: 
irgalom és igazság.” 

A Szent Jobb az igazság szimbóluma. Szent István ereklyéi közül jobbja maradt ránk, ez az ökölbe 
szorított kéz a férfi eltökéltségét fejezi ki az igazságért folytatott harcban. Szent István jobbja nekünk, mai 
keresztényeknek is üzen: ki kell tartani a felismert igazság mellett. Legendája elmesél egy epizódot arról, hogy amikor 
besenyő előkelők indultak hozzá, útközben katonái megtámadták, leöldösték és kifosztották a királyhoz induló 
vendégeket. Miután a vendégeket ért atrocitást hírül vitték, a király maga elé hozatta a támadókat és számon kérte: 
„Miért hágtátok át a törvényt, miért büntettetek ártatlan embereket? Ahogy ti cselekedtetek, úgy cselekszik veletek az 
Úr is színem előtt.” A rablókat elvezették, s az utak mentén kettesével felakasztották. Szent István – az uralkodó 
felelősségével - konfliktust vállalt, hogy a törvény érvényre jusson. Az igazságért nekünk is vállalnunk kell 
konfliktusokat. Nem erőszakot alkalmazni (más a felelősségünk, mint az uralkodónak), de keresztény kötelességünk 
kiállni a gyengék, a bántalmazottak, az idegenből érkező vendégek mellett.  

Nyitott bal tenyere az irgalom szimbóluma. Szent István nyitott tenyere (bal keze) nem maradt ránk, de 
joggal tekinthetjük a szegényeket gyámolító irgalom szimbólumának. Hiszen legendája beszámol arról, hogy István 
milyen érzékeny szívvel gondoskodott személyesen és megbízottjai (pl. Szent Günter) révén a szegényekről. A 

szigorú király irgalmat gyakorolt akkor is, amikor az ellene merényletet megkísérlőnek 
megbocsátott. Keresztényként egyszerre az oroszlán bátorságával kell harcolnunk, 
kiállni szegények jogaiért, másrészt megtalálni az irgalom útját, kibékülni 

haragosainkkal, megbocsátani az ellenünk vétőknek. 
 

Szent Istváni harmadik gesztusa a felajánlás: az elárvult atya a hit 
mozdulatával felajánlja elárvult népét Szűz Máriának, rajta keresztül Istennek.  A 
tevékeny és sikeres uralkodó élete végén szembesül a nagy krízissel, nincs utód, 
nem tudja emberileg bebiztosítani a művet, a magyar kereszténység jövőjét, amin 
egy életen át dogozott. S ekkor a hit gesztusával átadja, rábízza országát Istenre.  

Hogyan folytathatjuk Szent István örökségét? Összefoglalhatjuk e három 
mondattal: harcolni az igazságért, gyakorolni az irgalmat, és életünk minden 
törekvését átadni, rábízni Istenre! 
 
 
Megjegyzés: A kép címe Országfelajánlás, Szent István felajánlja a koronát Szűz 
Máriának, háttérben a Bakonybéli templom és monostor első ránk maradt képi 
ábrázolása látható, XVIII. századi olajfestmény. A Millennium alkalmából kapta 
vissza a Monostor a győri Szent Mór Perjelségtől, a kiállító térben lesz látható. 
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Augusztus 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY főünnepe, a falu születésnapja 

A Faluházban 9.30-kor kezdődött az ünnepi 

szentmise, Ábel atya igehirdetésében Szent István 

örökségéről beszélt, majd az új kenyér és bor 

megáldása következett a Faluház előtti téren. A 

kenyereket az egyházközség hívei sütötték, a Monostor 

a Millennium tiszteletére palackozott ménesi borát, 

Márkus Zoltán polgármester úr pedig saját termesztésű, 

balatoni bort ajánlotta fel az áldásra.  

15.00 órakor 

került sor a 

Millenniumi Park 

átadására és a Millenniumi emlékmű megáldására. Az emlékmű megáldása előtt 

Hartvig püspök legendájából meghallgattuk a bakonybéli szentekről beszámoló 

részletet. Majd a 100. zsoltár éneklése közben lelepleztük az emlékoszlopot, Boa 

Endre fafaragó művész alkotását, melyet a következő imával áldott meg Ábel atya: 

„Kérünk Szentlelked ereje és jelenléte töltse be Szent István Királynak, Szent 

Günter remetének és Szent Gellért vértanúnak – Monostorunk és Bakonybél 

alapítóinak ezen a képmásait, amelyet mi a te szolgáid az ő tiszteletükre és 

dicsőségükre készíttettünk. 

Áldd meg  +  és szenteld meg  +  ezt az emlékművet a szenteltvízzel való 
meghintés által, hogy mindig emlékeztessen bennünket  az Isten Országáért 
küzdelmet vállalókra, akik nem vonakodtak életüket áldozni Urunkért, Jézus 
Krisztusért.  AMEN.” 
 

 Augusztus 25. Egyházközségünk is képviseltette magát a nemzetközi zarándoknapon. Egy úton, egységben, egy 

célért tettük meg - sok ezer más zarándokkal egy időben - az utat. Az idei évben az imák az édesanyákért szóltak. Mi 

is vittük magunkkal imaszándékainkban azokat, akikért az utat felajánlottuk.  A borongós idő ellenére reggel 34 fővel 

indultunk el a Borostyán kúttól. Izsák atya lelki vezetésével a nap folyamán egyénileg és csoportosan is elmélkedtünk 

az édesanyákról. Csoportunkban minden korosztály képviseltette magát, az óvodásoktól a nyugdíjasokig. A jó 

hangulatú program a zirci bazilikában tartott szentmisével zárult, melyen rajtunk kívül még két másik zarándokcsoport 

is részt vett. A liturgiát Asztrik főapát úr és Bernát apát úr vezette. Isten áldását kérjük a résztvevőkre és 

imaszándékaikra! 

Millenniumi felújítás eseményei 

A templomban folytatódott a belső festés, és a burkolás előkészítő munkái. Lezárult a templom Ny-i falán lévő 

repedés statikai megerősítése, a falszakasz lejavítása, továbbá a tetőszerkezetbe beépítésre kerültek azok a 

vonóvasak, melyek a korábbi repedések fő okait hivatottak megszűntetni. A keresztelőkút restaurálása befejeződött, a 

burkolással vissza is kerülhet a templomba. Az ajándékbolt toldásépületére felkerült a födém, valamint kialakításra 

került a tető oromzati része. A kiállítótérben megépült a tetőtérbe vezető lépcső is. A zarándokudvarban végéhez 

közeledik a bazaltburkolat lerakása. Az energiafészernél – régészeti megfigyelés mellett – kiásták a hőtávvezetékek, 

valamint a villamos vezetékek árkait, ezek lefektetését követően hamarosan elkészülhet az alaplemez és a tetőként is 

funkcionáló napelemeket tartó fa felépítmény.  

Szeptember 2. Veni Sancte, tanévnyitó szentmiséje 9.30-kor a Faluházban 

Szeptember 8. Szűz Mária születésének ünnepe, 17.00 szentmise a Borostyánkútnál 

Szeptember 15. Forráspont – ifjúsági eucharisztikus nap - Budapest, MOM Sport, Csörsz u. 14-16.; 14-21 óráig 

Szeptember 23. Szent Mauríciusz ünnepe, búcsú,  

9.30 ünnepi szentmise, főcelebráns és igét hirdet Mihályi Jeromos OSB tihanyi perjel 
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Július végén az ugodi nyugdíjas klub vendégei 
voltunk. Utazásunkról a Rajnai Ferenc által 
működtetett BALATON RÉ-BUSZ gondoskodott. 
Erre a találkozóra minden évben sor kerül, egyik 
évben mi látjuk őket vendégül, a másik évben ők. 
Az üdvözlések után átsétáltunk a Szent Péter és 
Pálról elnevezett barokk stílusú katolikus 
templomba, ahol Bede Imre plébános beszélt az 
1753-59 között épült templomról, védőszentjeiről, 
copfstílusú főoltáráról, valamint rokokó 
mellékoltáráról és szószékéről. 
Templomlátogatásunk és asztali áldás elmondása 
után babgulyással és sós süteményekkel 
vendégelték meg társaságunkat az ugodi nyugdíjas asszonyok, az édes süteményeket mi vittük magunkkal. Közös 
énekléssel zártuk a találkozót, és megegyeztünk a jövő évi bakonybéli viszontlátásban. Köszönjük a meghívást és a 
vendéglátást. 
Kis csoportunk részt vett a falunapi rendezvényen, az EZER ÉVES FALVAK NAPJÁN, ami nagyon színvonalas volt, 
gratulálunk a szervezőinek. A következő héten pedig kilátogattunk a Szent-kútnál tartott 4. Énekmondók emlékezete 
műsorára, majd a következő héten a Bakonybél születésnapja programon vettünk részt, ahol felavatták a Millenniumi 
Emlékparkot és a Boa Endre által készített emlékművet. A fából faragott emlékmű csodaszép, gratulálunk a 
megálmodójának, kivitelezőjének. Szép értékekkel gazdagodott községünk. A hónap utolsó szombatján részt vettünk a 
Nyármarasztalón. Eseményekben bővelkedő augusztusi hónapot tudunk magunk mögött. 
Szeptemberi előzetes:  
5-én, szerda délután 15.30-kor indulunk a Balaton Ré-busz kisbuszával Pápára, az Esterházy kastély megtekintésére. 
A 70 év felettiek ingyen látogathatják a kastélyt, de a jogosultságot a személyi igazolvánnyal igazolni kell, ezért azt 
mindenki hozza magával! Utána megkóstoljuk a Csülök – Cicege és Bor fesztiválon kínált termékeket. 
szeptember 26-án, szerda délután 15.30-kor a Közösségi Házban találkozunk Dr. Payrich Mária pszichiáterrel, 
akivel kötetlen beszélgetést folytathatunk. Utána köszöntjük a harmadik negyedéves névnaposainkat. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a találkozóra.  

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 
 

Az idei nyáron a faluban gyakorta találkozhatott a 
lakosság „Erdei Vándor tábor” feliratos, zöld egyen 
pólóban mozgó fiatalok társaságával, akik, ha csak két 
éjszakára is, de meglátogatták mi kis falunkat.  
A tavalyi évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az 
Országos Erdészeti Egyesület; valamint hozzájuk 
kapcsolódva 5 erdőgazdaság, köztük a Bakonyerdő Zrt. is 
csatlakozott ahhoz a programhoz, amely újra életre hívta a 
vándortáborozást. 
E vándortábor a Bakonyban, a Bakonybéli Erdészet 
kezelésében lévő területen zajlott mintegy 2 hónapon 
keresztül (júniusban 16-tól augusztus 19-ig bezáróan). A 
70 km hosszúságú, kitűzött útvonalat 7 nap alatt kellett 
teljesíteniük.  
A heti program a következő volt: Első napon a Borostyán-
kutat, valamint a Kerteskői szurdokot; második napon a 
Kőris hegyet és az Odvaskői-barlangot; harmadik napon a 
Pannon Csillagdát látogatták meg. Majd ezt követően a 
Táborhely hegyen keresztül átbarangoltak 
Huszárokelőpusztára, a következő táborhelyre. A negyedik 
nap pihenőnap, ezen a napon erdei iskolai programokat 
vehettek igénybe és pihenhettek; de volt, aki fürdőzött 
egyet. Ötödik napon ismét táborváltás, az erdei iskola 
tanösvényén túráztak át Hubertlakra, az utolsó 
táborhelyre és megtekintették a tavat. Hatodik napon a 
Szárhegyi-kilátónál voltak.  
 

Az utolsó napon Hubertlakról a Witt kilátóponton 
keresztül tértek vissza Bakonybélbe s indultak haza a 
csoportok.  
Három helyszínen voltak 
táborhelyeink: 
Bakonybélben a Bakony 
Hotel Kft. faházaiban, 
Huszárokelőpusztán 
kialakított nomád 
sátortábor (katonai 
sátrak, tábori ágyakkal, 
fürdőkonténerrel); 
valamint Hubertlakon a 
kulcsos házunk sátrakkal 
kiegészítve. Az útvonal teljes étkeztetését a 
huszárokelőpusztai konyha látta el mind a három 
helyszínen. 
A táborra felső tagozatos és középiskolás gyermekek 
érkeztek, kísérőjüknek egy két lépcsős „erdei vándortábor 
vezető” képzésen kellett részt venniük, majd vizsgázniuk, 
hogy gyermekcsoportjukat elhozhassák.  
Az idei évben a 26 válaszható indulási időpontra 20 

csoport jelentkezett. Így körülbelül 440 gyermek és 

kísérőik teljesítették útvonalunkat. 

Mindenkinek, aki részt vállalt a program előkészületeiben, 

lebonyolításában - Köszönöm! 

Ha nyár, akkor Vándortábor! 

Csiszár Adrienn 
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Az emlékív a siófoki Hózer Imre Városi Bélyeggyűjtő körünk kiadásában jelent meg.  
Az emlékív valamely eseménynek vagy évfordulónak népszerűsítő céllal emléket állító, vagy figyelmet felhívó bélyegblokk jellegű 
nyomtatvány. Az emlékívek postai bérmentesítésre nem alkalmasak. A bélyeggyűjtők kedvenc gyűjtési területe. Az emlékív 
szakosztály a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének egyik fő alkotó része! 
A Bakonybél 1000 éves évfordulójára megjelentetett kiadvánnyal az a szándékunk, hogy tisztelegjünk az 1000 éves Bakonybél, az 
ott lakók, az egyház, a történelem és kultúra előtt. 
Az emlékív kibocsátásáról Pataki Géza ötlete, fotója, szövege, illetve Nagy József munkája nyomán született döntés.  
Méret:126X92 mm.   Megjelenésének éve: 2018. Grafikai terv: Sió-Print Nyomda, Siófok. 
 
Az alap kiadás előoldalán fekete színű sorszám található. Példányszám: 200 db. Névértéke: 600 Ft. 
Nyomdai kivitelezés: Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa. Hátoldalán egy kis leírás található Bakonybélről, valamint a fotón látható 
Borostyán-kút / Szentkút/ ismertetése. 
Megjelentettünk még 20 db garnitúrát is. Ez nyolc változatot tartalmaz azonos sorszámmal. 
Négyféle zöld sorszámmal: vékony, vastag, és fotópapíron valamint fekete nyomaton + certifikátum (tanúsítvány). Másik négy kék 
sorszámmal: fedélzeti bélyeggel, és körünk hivatalos bélyegzőjével. Piros sorszámmal: aláírásokkal. Fekete 000000-ás 
sorszámmal és 3 db certifikátummal. 

Alap: fekete sorszámmal. A 8 darabos garnitúra példányszáma: 20 db, amit a certifikát is bizonyít. Névértéke:12000 Ft. A 8 változat 
csak teljes garnitúrában kerül árusításra. 

Pataki Géza és Nagy József Hózer Imre Városi Bélyeggyűjtő Kör 

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 
Visszaérkezés: a Pikoló Vendéglőbe. 

 
2018. szeptember 16. vasárnap 10.00 
Száraz-Gerence – Árpád-forrás – Éliás-hegy – Kertes-kői szurdok 
– Csúcs-hegy – Szent-kút – Öreg-rét. Táv 11,2 km, menetidő 4 
óra 
 
A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet 
és egy kitűzőt/hűtőmágnest. Részvétel saját felelősségre! 

 
Szeptember 2-án FEL A KŐRIS-HEGYRE:  
választható indulási pontokról (Bakonybél, Odvas-kő pihenő, 
Bakonykoppány, Szépalma Hotel) szeretett Bakonyunk 
legmagasabb csúcsára, ahol 10 és 14 óra között várunk mindenkit 
frissítővel és díjazással. Erre az eseményre előnevezést kérünk, a 
visszaigazolás után küldjük a választott szakasz itinerét. Részletek 
és előnevezéshez űrlap: 
https://tturak.hu/hikeOccasion/1455/details 
 

 

 

 

 

 

 

 

AZ 1000 ÉVES BAKONYBÉLBEN 

2018. szeptember 9-én, vasárnap 17 órától 

Bakonybél – Szent-kútnál. 
Bakonybél köszöntése verssel, zenével, lírával, 

öko-lecke, 

faültetés, öko-fogadalom, gyertyagyújtás, tábortűz  

a fiatalok és családok ökotudatos életmódjának ösztönzésére. 

Közreműködnek:  

Békefy Lajos, Lampert Bálint, Bakk István,  

Kovács Bálint, Mülhauser Martina 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
https://tturak.hu/hikeOccasion/1455/details


A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA  IV. ÉVFOLYAM    2018. 9. szám 

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2018. szeptember 24. 

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az összevezetéses eboltás 

idén Bakonybélben  

2018. szeptember 6-án, csütörtökön délelőtt 800-1000 

óráig lesz a Faluház előtti téren. 

A pótoltás szeptember 13-án ugyanitt 1500-1700 óra 

között. 

Az oltás ára 4000 Ft, amely tartalmazza a féregtelenítés árát 

is. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a veszettség halálos kimenetelű 

zoonózis, az ebek vakcinázása 3 hónapos kor után évente 

kötelező, akárcsak a 4 hónapos kort elérő ebek chippel való 

megjelölése! 

Az oltást háznál is elvégeztethetik, kérjük hívják az 

alábbi telefonszámot: +36 30 743 9314. 

Dr. Péter Éva  

 
 

KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni, 
majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe: 1-9-1. 
Online is lehetséges a www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat menüponton. 10 munkanapon belül visszajelentkeznek 
időpont egyeztetés ügyében.  
A kéményseprő szolgáltatás lakóingatlanra ingyenes. Amennyiben az ingatlan címén vállalkozás, gazdasági tevékenység van bejelentve, a 
szolgáltatásért fizetni kell.            

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) 

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 az Önkormányzat épületében. 

 
Orvosi Rendelő 

 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

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

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

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

Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 
 

Védőnői szolgálat 
Galgán Kitti védőnő 

Tanácsadások időpontjai  
minden páros héten hétfőn 

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

Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra 
Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges: 

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

 
Szent Bernát Gyógyszertár 

8427 Bakonybél, Pápai u.7.  
Tel: (88)461-017 

Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra 
 

Okmányiroda 
8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, 
 jogosítvány, gépjármű okmányok 

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

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

 
Munkaügyi központ (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. 
 

(Fő utca 3.) 
Szerdán 15-18 óra, 
09.15-ig pénteken 9-12 óra között 
utána szombaton 9-12 óra között 
várja az érdeklődőket. 
konyvtarbbel@gmail.com

napilap kihordására keresünk 

munkatársakat, 
BAKONYBÉL településen! 

Kora reggeli munkavégzés, amely után 
napközben más munka is végezhető.  
Időarányos, jó kereseti lehetőség (1000Ft/óra)! 
 

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

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

szeptemberi összejövetelei a Közösségi Házban: 

09.01. 16 óra, 09.29. 15 óra 

(Fő utca 15.) 
Szeptember 15-ig  minden nap 9-18, 
vasárnap 9-16 óra  
szeptember 17-től naponta 9-16 óra. 
Új kiállítás: Kincsek „Szent Gellért sziklája„ mellől 

Meghosszabbítva november 4-ig.

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
http://www.vhkn.hu/
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/


 
 
 

   
 
 

 

 

 

 
 

Izsák atya előadása az 1086-ban kelt okiratról  Az ismerkedés és kapcsolatépítés percei 

Minden polgármester aláírta az emlékkönyvet  Tizenegy település polgermestere a stzínpadon 

Kajárpéc zászlót ajándékozott Bakonybélnek 

 
A Kajárpéci vizirevű műsora 

 

 

 

 

 



 
 
 

   
 
 

 

Magyarpolány Hangja Vegyeskórus Bakony Virágai Kórus Tésről 

Szili Hagyományőrző Egyesület Szili búcsú a néptánccsoport előadásában 

A Bakonyszücsi Hölgyek Klubjának két produkciója 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ízisz tánc 
 

A Tési Értéktár A bakonybéli bemutatkozás Magyarpolány sátra 



 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

Musica Historica Régizene Együttes  
 

Bakonybéli Népdalkör  

Szent Mauríciusz Kórus  Kátai Zoltán énekmondó 

 

 
A közönség 

 

 
Mülhauser Martina a tábortűznél 

 



 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

Millenniumi emlékmű és alkotója – Boa Endre Az óvodások műsora  

Tóth Tünde és a táncoló gyerekek 
 

Szent Mauríciusz Kórus  

Születésnapi torták Makám együttes koncertje 
 


