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Október 2-án köszöntötte az önkormányzat Bakonybél idős polgárait a Faluházban. Márkus Zoltán polgármester és 
Nagy Árpád alpolgármester tisztelgő szavai után az általános iskola tanulói versműsorát és a német nemzetiségi 
tagozat táncprogramját láthatta a mintegy hetven főnyi közönség. Az ünnepi vacsora után meglepetés műsor 
következett: Szeles József és Hatás Andrea színművészek operett dalokkal szórakoztatta a hallgatóságot. A 

beszélgetéshez és a tánchoz régi ismerősünk, Jocó biztosította a zenét. 
 
 
 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
 

A napi teendők mellett októberben két 
kormányhivatali ellenőrzésre is fel kellett készülnie az 
önkormányzat munkatársainak. A normatív támogatások 
felhasználásával kapcsolatos munkánkat nézték át, amely 
egyaránt érintette a bakonybéli és a közös önkormányzati 
hivatalt. Azóta a jegyzőkönyveket is kézhez kaptuk, 
szerencsére mindent rendben találtak, de segítő, támogató 
javaslatokat is tettek az ellenőrök. 
Öt évvel ezelőtt pályázott az önkormányzat az Óvoda utca, 
Széchenyi utca és a Rákóczi tér útburkolatának felújítására. A 
pályázat értelmében öt év eltelte után a kiírók ellenőrzik, hogy 
az önkormányzat eleget tesz-e a fenntartási 
kötelezettségének. Ez az eljárás is október közepén zárult le, 
szintén pozitív eredménnyel. 

Még a tél beállta előtt szerettünk volna elvégezni 
néhány elodázhatatlan felújítást. A Fő utcai önkormányzati 
bérlakások tetőszerkezetének javítása, bádogozása már 
halaszthatatlan volt. 
A falugondnokok a közfoglalkoztatottak segítségével az óvoda 
épületén is elvégezték a szükséges karbantartási munkákat. 
Kijavították a vakolathibákat és a kéményt is biztonságossá 
tették. 
A tűzoltószertár tetőfedése – amelyet a tűzoltó egyesület 
sikeres pályázata tett lehetővé, s amelyhez az önkormányzat 
is kiegészítő támogatást nyújtott – november első hetében 
befejeződik. Még a tavasszal jeleztük a Tájház nádtetejének 
kritikus állapotát és az ebből eredő beázások gondját a 
tulajdonos vagyonkezelőnek. A helyreállítás most, október 
második felében kezdődött meg, a pajtát, a mosdó épületét és 
a kis ház tetőgerincét egyaránt érinti. A nádazás mellett 
kőműves munkák is adódtak. 

Október végén minden szükséges irat elkészült az új, 
pályázaton elnyert falugondnoki autó átvételéhez. Reméljük, 
november első felében megérkezik és munkába is áll a 
kisbusz. 

A faluszépítést kezdeményező csapat téliesítette és 
megtisztította a virágágyásokat. Többször elmondtuk, hogy 
nagyra értékeljük ezt a kezdeményezést és az önként vállalt 
munkát. A falu lakóitól és a vendégektől is sok dicséretet 
kapott a település a rendezett és gondozott képért. Ismételten 
köszönjük a virágosítók áldozatos tevékenységét és buzdítjuk 
a helyieket, csatlakozzanak a virágosítók közösségéhez. 

 
Invitáló levelet kapott az önkormányzat a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park igazgatójától, Puskás Zoltántól. Az 
elmúlt két esztendőben jelentős fejlesztések zajlottak a 
Pannon Csillagdában, amelyekkel szeretnék a bakonybéli 
lakosokat is megismertetni. November 15-én és november 29-
én térítésmentes nyílt napot szerveznek a bakonybélieknek, 
mindkét nap 12-15 óra között tudják fogadni azokat az 
érdeklődőket, akik előzetesen jelzik részvételi szándékukat. 
Jelentkezni a 88-461-245-ös telefonszámon vagy az 
info@csillagda.net email címen lehet. A látogatáskor a 
vendégeknek csak a lakcímkártyájukat kell felmutatni. 
Köszönjük a nemzeti park gesztusértékű felajánlását.  
 

Márkus Zoltán polgármester 
 

TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOKRÓL 

 
 

A Bakonybéli Önkormányzat képviselő-testületének 
határozata alapján 
 

 Bakonybél Önkormányzata kérelemre 

házasságkötési támogatást nyújt annak a 

házaspárnak, akinek legalább egyik tagja bakonybéli 

lakos;  

 kérelemre születési támogatást nyújt annak az 

újszülött családjának, akinek valamelyik szülője 

bakonybéli lakos.  

Mindkét támogatás esetében feltétel, hogy a támogatott 
családjában az egy főre jutó jövedelem – a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban – az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 10-szeresét (280.500.- Ft) nem haladja 
meg, és a házasságkötés vagy a születés 2015-ben történt. A 
támogatás mértéke mindkét esetében 20.000.- Ft. 
 

A kérelmek benyújtásának határideje 2015. november 16. 
 

November 9-ig nyújtható be a pályázat az önkormányzathoz 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerre. A támogatást a 2016/17 évben 
felsőoktatási tanulmányokat folytató, vagy felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatják be. Előtte 

az EPER-Bursa rendszerben (https://www.eper.hu/) pályázói 

regisztráció szükséges.  
 

mailto:info@csillagda.net
https://www.eper.hu/
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ŐSZI KÉZMŰVES NAP AZ ISKOLÁBAN 

Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy évszakonként egy napot 
kézműves tevékenységekkel töltünk. A gyerekek kívánságai között 
szerepelt a quillingezés, ezért vendégül hívtuk Anna nénit, aki nyugdíjas 
pedagógusként nagy odaadással avatja be a jelenlegi kisiskolásokat is a 
különleges technika rejtelmeibe. Színes papírcsíkokat pödörítettek, 
ragasztottak össze színpompás levelekké, szőlőfürtté. Éva néni 
közreműködésével színes kartonból és levelekből süni ajtódíszeket 
készítettek.  Kis elsőseinknek főként a mandalafestés tetszett, szép 
alkotások születtek. Márton napra készülve a legtöbb időt a gyerekek a 
lámpásaik elkészítésével töltötték. A transzparens papír díszítésében 
Hedvig és Zsófi néni tanácsait követve igyekeztek szép motívumokat 

festeni. Készült bagoly és több liba lámpás is. Az alkatrészek összeragasztásában Feri bácsi segítségére számíthattak a 
gyerekek.  
Tanulóink nagyon várják, hogy lampionjaikkal a faluban vonuljanak november 10-én, Márton nap előestéjén, hogy a 
fény emlékeztessen bennünket Szent Márton jócselekedetére. Kérjük, csatlakozzanak hozzánk minél többen: a falu 
lakói, óvodások, volt tanítványok! Őrizzük közösen a hagyományt! 
 

   
Troják Zsuzsanna tanító néni 

 

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIRÁNDULÁS A BOROSTYÁN KLUBBAN 
 

Októberben két programot szervezett a Borostyán klub a 
nyugdíjasok számára. 
 

Október 7-én, Zircről Krabácz Péterné - Mail Karolin írónő 
volt a vendégünk, akivel egy beszélgetős estét töltöttünk. 
Mesélt könyvei születéséről, kiadásáról, borítóterveiről, 
könyvei témáiról, picit beavatva élete mindennapjaiba is. 
Hozta magával eddig megjelent öt könyvét eladásra és 
elmondta, hogy a napokban várja a hatodik könyve 
megjelenését. Számos érdeklődő kísérte figyelemmel 
beszélgetésünket, és az írónő szívesen válaszolt a feltett 
kérdésekre. 

 
Októberre esett éves nagy kirándulásunk, amelyet idén is 
a Balaton Ré-Busz kisbuszával tettünk meg. Köszönjük 

Rajnai Ferencnek a lehetőséget. Utunk első állomása 
Fertőd volt. Ott egy nagyon kedves idegenvezetővel az 
Esterházy kastélyt jártuk végig, aki Eszterháza 
történelméről is mesélt. 
1720-ban Esterházy József felépített egy 22 szobás 
vadászkastélyt, ezt bővítette tovább fia Esterházy 
„Fényes” Miklós. 1762-ben belekezdett a vadászkastély 
átépítési munkálataiba és létrehozta kora legjelentősebb 
építészeti alkotását a ,, magyar Versailles”-t. Itt élt több 
éven keresztül Joseph Haydn zeneszerző, és Mária Terézia 
is látogatást tett 1773-ban. 
Szobáról-szobára járva megcsodálhattuk az adott kor 
építészeti remekét, miközben a legrangosabb arisztokrata 
család hagyományos életterébe is bepillantást 
nyerhettünk. 
Kirándulásunk következő úti célja Fertőrákos volt, itt 
ebéddel folytattuk programunkat, amely finom és bőséges 
volt. Utána kisvonatos kirándulás keretében Fertőrákossal 
és nevezetességeivel ismerkedtünk, majd megérkeztünk a 
Fertő-tóhoz. Az eső miatt a soproni városnéző program 
elmaradt, helyette a pápai Ricsi cukrászdában 
kényeztettük magunkat. 
Köszönetet mondunk a bakonybéli önkormányzatnak a 
támogatásért, amely ezt a kirándulást lehetővé tette a falu 
nyugdíjasai számára. 
 

A klub következő találkozója november 17-én, kedden 15 
órakor lesz, 16 órától dr. Kozma Zoltán tart előadást. 
 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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RINGATÓ BAKONYBÉLBEN 
 

Mintegy fél éve Bakonybélben is elérhetőek az elmúlt évtizedben egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő Ringató foglalkozások, pompás lehetőséget nyújtva ezzel az 
anyukáknak és a kisbabáknak, hogy találkozzanak egymással, és egy remek társaságban 
kicsit kikapcsolódjanak, közösen énekeljenek, játsszanak. 
Hogy mi is az a Ringató? Egy-egy foglalkozás harminc perces, nem túlterhelve ezzel a 
legkisebb babákat sem. Ez a fél óra azonban olyan tartalmas időtöltést nyújt, ami 
mosolyt csal kisgyermek és anyuka arcára egyaránt. A kulcsszó az ének és a játék. 
Közösen énekelünk, játszunk a kicsikkel. Gyermekdalokat, magyar népdalokat tanulunk, 
és daloljuk az eddig megismerteket is. Egy-egy dal a foglalkozásvezető jóvoltából 
hangszeren is felhangzik, amitől még inkább felragyognak az apró szempárok. A 
résztvevők különböző mondókákkal, ölbéli játékokkal, hangutánzókkal is 
megismerkedhetnek, amelyek aztán otthon is megszínesíthetik a hétköznapokat. 
A foglalkozásokat Mottl Júlia vezeti. Julcsi végzettségét tekintve óvodapedagógus, s két 
éve, kisfia születése után nem sokkal ismerkedett meg a Ringatóval, aztán jött az első 

elhatározás, hogy foglalkozásvezető lesz. A Ringató módszer megálmodója és kidolgozója Gállné Gróh Ilona. Ő is, mint minden Ringató 
foglalkozásvezető a Ringató alapítójától tanult, majd nem sokkal később már indultak is a csoportjai. 
És hogy miért épp a Bakonyban? Julcsi zirci születésű, ezért döntött úgy, hogy a szülővárosát, valamint a környező településeket is 
megismerteti a Ringatóval. Bakonybélben legközelebb november 19-én, csütörtökön 10 órától tart foglalkozást a Közösségi Ház (Fő u. 3.) 
nagytermében. A részvételi díj családonként 800 Ft.  
S hogy kiknek szól a Ringató? Alsó korhatár tulajdonképpen nincsen, akár várandós kismamák is részt vehetnek a foglalkozásokon, de néhány 
hónapos kortól kb. három éves korig minden kisgyermeknek és szüleinek, nagyszüleinek is élményt nyújthat egy-egy foglalkozás. 

Szökrényes Anita 

LÁTOGATÁS A KÖNYVTÁRBAN 
 

 

„A könyvet szép, de csalfa tündér 
lakja;  
Ha fölnyitod, megkapja szívedet, 
És fölvisz a legragyogóbb csillagra.”  
                                     (Petőfi Sándor) 
 

A nagycsoportos gyerekekkel október 6-
án a könyvtárba látogattunk. „Rókus a 
haszontalan rókakölyök” elmesélte a 
gyerekeknek, hogyan kell a könyvtári 
rendet megőrizni. Minden könyvnek 
megvan a helye a polcokon, és ahhoz 
hogy hamar megtaláljuk amit 

szeretnénk, mindig ugyanoda kell visszatenni. Minden kisgyerek kapott Dóra nénitől egy Őrjegyet, amelyen a saját óvodai jele volt. 
Gyorsan megértették és megtanulták az őrjegy használatát, és élvezettel nézegették a kedvükre való könyveket. Természetesen a 
jelükkel ellátott őrjegyet a könyvtárban hagytuk, hogy minden alkalommal, ha a gyerekek odalátogatnak, megkapják és használják 
azokat (ösztönözve ezzel őket a visszatérésre). Mivel október 6-a az aradi vértanúk emléknapja volt, róluk is az életkoruknak 
megfelelően hallhattak a gyerekek. A délelőtt végén Dóra néni még egy mesével is szórakoztatta a nagycsoportosainkat. 
Nem minden település rendelkezik ilyen szép és gyermekbarát könyvtárral, ezért mi nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, 
és szeretnénk, ha lenne folytatása. Úgy gondolom különösen a mai világban, amikor az interneten szinte minden információ 
megtalálható, nagy a felelőssége a szülőknek és a pedagógusoknak is abban, hogy a gyerekek már óvodás korban megszeressék 
a könyveket, és azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Köszönjük Palotás Dórának a tartalmas délelőttöt! 

Szilágyi Judit óvoda vezető 

NEGYEDIKESEK GEOTÚRÁN 
 

A Bakony–Balaton Geopark szervezésében a 4. 
osztályosoknak lehetőségük nyílt részt venni az 
október 7-én rendezett geonapon az olaszfalui 
Eperjes-hegyen.  
Az Eperjes tanösvényen túlnyomórészt a földtörténeti 
középidőben képződött üledékes kőzetek mesélnek 
hatalmas lemezmozgásokról, ősi tengerekről és azok 
különleges élővilágáról: kovavázú sugárállatkákról, 

tengeri liliomokról, a ma élő fejlábúak kihalt rokonairól, az ammoniteszekről vagy 
éppen szokatlan alakú, szarvszerű kagylófélékről. A tanösvényt képzett geotúra 
vezetők segítségével ismerhettük meg. Tanulóink a 4,5 km hosszú túraútvonalon 

megfigyelhettek apró hasadékbarlangokat, kísérletezhettek mészkövekkel, vizsgálhattak meg több mint 100 millió éves 
kőzeteket, megkövesedett egykori élőlényeket, valamint megismerhették az ott élő növényvilágot. A gyerekek számára is 
meglepő volt, hogy az alig 1 km2-es területen mennyi érdekes, őskori maradvány, különleges kőzet bújik meg a talpunk 
alatt, csak nyitott szemmel kell járnunk.        Váliczkóné Takács Zsófia osztályfőnök 

https://www.google.hu/maps/@47.2337172,17.9060402,1729m/data=!3m1!1e3
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LELKI TÁPLÁLÉK 
 

 

Gázai (Szkétiszi) Izajás (+430): 12. beszéd - A borról (részlet) 
 

 

1. A bort és az emberi természetet misztérium köti össze. Annak az 
embernek a természetéről van szó, aki tisztaságban Istennel akar találkozni, 
aki cselekedeteit feddhetetlenül akarja megőrizni azért, hogy Isten örömmel 
vegye őt magához. 
2. Úgy illik, hogy a tömlőt szurok borítsa, s ez a minden részében egészséges 
test képmása, mely védelmet élvez a gonosz szenvedélyektől. Hiszen 
lehetetlen, hogy Istennek szolgáljon az az ember, akit csak egyetlen 
kívánsága is fogva tart (vö. Mt 6,24), mint ahogyan lehetetlen olyan tömlőbe 
bort tölteni, amit előtte nem forgattak szurokba, vagy amin repedés van. 
Ugyanígy mi is vizsgáljuk meg magunkat, mert nem tudunk hálát adni 
Istennek, ha gyűlöletet és ellenségeskedést táplálunk magunkban. Ezek a 
dolgok ugyanis megakadályozzák az ember bűnbánatát. 
3. Kezdetben a bor erjed: ez a fiatalságot jeleníti meg, mely nyugtalan és 
zaklatott, amíg el nem éri a felnőtt kort, és meg nem állapodik. 

 

4. A must nem lesz borrá, ha nem tesznek bele megfelelő mennyiségben gipszet és élesztőt. Ugyanígy 
lehetetlen, hogy a fiatalok saját akaratukra hagyatkozva előre haladjanak: csak úgy fejlődhetnek, ha Isten 
szerinti atyáiktól elfogadják az élesztőt, mely lehetővé teszi, hogy Isten kegyelme elérje őket, és megőrizze 
őket a felfelé vezető úton. 
5. A bort zárt helyen tartják, hogy pihenjen. Ugyanígy az összeszedettség, az önmegtartóztatás és az Isten 
szerint végzett, különféle aszketikus gyakorlatok nélkül a fiatalság nem juthat el a belső stabilitásra. 
6. Ha a borban magokat vagy csírákat hagynak, megecetesedik. Ugyanígy van a fiatalság természetével is: 
Ha a fiatalok test szerinti rokonaikkal maradnak, vagy olyanok között, akik nem ugyanazt az életformát élik, 
és nem ugyanazt az aszkézist gyakorolják, akkor elveszítik azt az állapotot, amit Isten szerinti atyáiktól 
nyertek. 
7. A bort földdel fedik le, hogy ne kapjon levegőt, és tönkre ne menjen. Ugyanígy a fiatalság is, ha nem tesz 
szert a mindenre kiterjedő alázatosságra, akkor minden erőfeszítése hiábavaló. 
8. Ha túl gyakran kóstolgatják, akkor a bor meglevegősödik, és elveszíti az ízét. Gyakran ugyanez történik 
azzal az emberrel, aki kirakatba teszi cselekedeteit, és a hiú dicsőség tönkretesz mindent, amit csak elért. 
9. Ha a tömlő szája nyitva marad, akkor a bort elrontják az átkozott muslicák. Ugyanezt teszi a 
szószátyárság, az éles nyelv és a hiábavaló beszéd. 
10. Ha a bor levegőt kap, elveszíti küllemét és ízét. Ugyanígy a gőg tönkre teszi az emberi munka minden 
gyümölcsét. A bort pincében vagy veremben szokás tartani: ezt jelenti, ha az ember ügyel magára, és nem 
tartja nagyra magát. Lehetetlen ugyanis, hogy az ember megőrizze erőfeszítéseinek gyümölcsét, ha nem 
figyel magára, és nem tagadja meg önmagát. 
11. Ahogyan nem szabad elhinni a borról, hogy ilyen vagy olyan, csak ha az ember kinyitotta és 
megkóstolta, ugyanígy nem szabad az embernek bíznia a saját szívében, hanem meg kell maradnia az 
istenfélelemben, amíg nem találkozik Istennel, és meg nem győződik arról, hogy a műve valóban tökéletes.  
12. Tegyünk hát meg mindent, testvérek, ami rajtunk múlik, hogy megőrizzük magunkat azoktól, akik kárt 
okoznak nekünk, s majd azon a napon az Ő irgalmának és kegyelmének köszönhetően ezt mondhatjuk: 
13. „Megtettünk minden lehetségest, mindent, amire gyengeségünkből futotta, hogy megtartsunk mindent, 
amit a lelkiismeretünk diktált. De a tiéd az erő, az irgalom, a segítség, a védelem, a bocsánat és a türelem. 
Ki vagyok én a gonoszok kezében, akiktől megmentettél? Nincs semmim, amit neked adhatnék, mert 
bűnös vagyok, és méltatlan a te ajándékaidra. Te azonban megkíméltél, és nem adtál ellenségeim kezére. 
Te vagy az én Istenem, és tiéd a dicsőség, az irgalom, a védelem, a segítség és az erő mindörökkön 
örökké. Ámen.” 

Dr Baán Izsák fordítása 
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KRÓNIKA 
Október 4-én egyházközségünkben kedves, szép ünnep volt. Hat 4. 
osztályos (Cziráki Anna, Kaufmann Krisztián, Klesitz Boglárka, Lippert 
Dorina, Nyári Dávid és Rieger Máté) járult első szentáldozásához. Már 
óvodás koruktól készültek erre a nagy napra. Az iskolai és plébániai 
hittanon Mária nővér, Judit, Teréz és Jolán hitoktatók tanították őket. 
Lelkesen jöttek a vasárnapi szentmisére, sőt néhányan ministráltak is. 
Hálaimádságot október 10-én a templomban mondtunk, majd a 
monostorban a szülőkkel, testvérekkel vidám délutánt töltöttünk el. 
Reméljük, hogy továbbra is örömmel jönnek közösségünkbe.  

Október 9-én monostorunk alapítóját Szent Güntert ünnepeltük. A 
jeles napra a bakonybéli hívek kis csoportja mellett a magyar bencés monostorok képviselői – Pannonhalmáról öt, 
Tihanyból három, Győrből két testvér - jött el, hogy velünk adjon hálát monostorunk 997 évvel ezelőtti 
megalapításáért, és hogy hivatásunkban máig megmaradhattunk. A szentmise szónoka, Dr. Korzenszky Richárd 
tihanyi perjel úr prédikációjába számos személyes élményt belefűzve tett tanúságot bencés hivatásunk 
gazdagságáról, valamint arról a kincsről, amit a szerzetesi élet és elkötelezettség vállalása jelent. 
 

Október 17-én tartottuk a Krisztus-követés és hatalom címmel a VI. 
bakonybéli ökumenikus konferenciát. Az idei konferencia mottóját 
Márk evangéliumából választottuk: „Köztetek ne így legyen!” (Mk 10,43), 
rámutatva arra az egyházaink közötti belső igényre, hogy a hatalom 
gyakorlására új perspektívából kérdezzünk rá.  A témaválasztás 
apropóját a rendszerváltozás után eltelt 25 év adta: milyen viszonyban 
vagyunk mi keresztények ma a politikai és gazdasági hatalommal. Az 
evilági hatalmakhoz fűződő viszonyunkon túl azt a kérdést helyeztük 
középpontba, hogy Isten hatalma miképpen van jelen az életünkben; 
egyházainkban hogyan történik a hatalom gyakorlása vagy 
elszenvedése, illetve jól élünk-e a hatalommal személyes 

kapcsolatainkban, megjelenik-e az evangélium fénye azokban? 
A téma feldolgozása délelőtt a faluházban Zalatnay István, Csepregi András, B. Gáspár Judit előadásával, valamint 
Szemerei István evangélikus püspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és Köntös László református főjegyző 
kerekasztal beszélgetésével történt, délután pedig kis csoportokban műhelymunkával folytatódott. Ezek a műhelyek, 
melyek különböző interaktív módszerek – bibliadráma, szupervíziós esetmegbeszélés, stb. – segítségével lehetőséget 
adtak arra, hogy mi, mai tanítványok családias hangulatban és elmélyülten beszéljük meg és keressük, miként tudunk 
- Jézus akarata szerint - a hatalommal bánni, a hatalomhoz viszonyulni. 
 

A MONOSTOR ÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI NOVEMBERBEN 
 

nov. 01. MINDENSZENTEK ÜNNEPE  

  9.30 Kerekes Hubert OSB újmiséje a bakonybéli templomban 

  15.00 Megemlékezés halottainkról a temetőben, új sírok megáldása 

nov.08. 16.00 Hittanosok és családjaik szentmiséje a templomban 

nov.10. SZENT MÁRTON ÜNNEP előestéje 

  16.00 lampionos felvonulás a faluháztól 

nov.11. SZENT MÁRTON ÉV megnyitója Pannonhalmán 

  11.00 Ünnepi szentmise, főcelebráns Erdő Péter bíboros 

nov.19. 
SZENT ERZSÉBET, a Területi Apátság Karitász Ünnepe Ménfőcsanakon 

  
17.30 Ünnepi szentmise - főcelebráns Várszegi Asztrik főapát úr -, majd 
szeretetvendégség a csanaki iskolában 

nov.21-22. Szent Márton ereklye látogatása és köszöntése Bakonybélben 

nov.29. ADVENT I. VASÁRNAPJA  

  17.00 I. adventi gyertya meggyújtása 
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KÖNYVTÁRI NAPOK 
Minden évben októberben zajlanak az Országos Könyvtári Napok, melyhez idén is csatlakozott könyvtárunk a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer keretében a megyei könyvtár támogatását élvezve.  
6-án a Szent Gellért Óvoda nagy-középső csoportjának legnagyobb csibéi látogatták meg a könyvtárat és vettek részt könyvtári 
foglalkozáson, amelyen a könyvtár használatával ismerkedtek. 
7-én útjára indítottuk a Könyvtármozit Bakonybélben is. A vetítésekhez a Nemzeti Audiovizuális Archívum állományából 
választhatunk magyar filmeket. 
Október 9-én vendégünk volt gróf Nádasdy Borbála, aki könyveiben eseményekben bővelkedő eddigi életéről mesélt. A grófnő pozitív 

kisugárzása azonnal betöltötte a termet, amint belépett és ez a különleges szellem 
uralkodott mindvégig, amíg jelen volt. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak adott volna 
igazi élményt meghallgatni ezt a beszélgetést és személyesen találkozni Nádasdy 
Borbálával azok közül is, akiknek - mert nem olvasták a könyveit vagy nem is hallottak 
róla - meg sem fordult a fejükben, hogy eljöjjenek. Nem egy hétköznapi író-olvasó 
találkozó volt, hiszen a kifejezés irodalmi értelmében a grófnő nem író. Inkább mesélő, 
aki saját emlékeit, benyomásait, véleményét osztotta meg az olvasókkal. Fiatalkorát 
meghatározta származása, és a fiatalkori tapasztalások meghatározták, hogy milyen 
felnőtté érett és milyen ma. Kár, hogy a plakátokra nem lehetett hinteni egy keveset 
abból a varázslatból, ami őt körüllengi! Remélem, ha lesz még egyszer lehetőségünk 
meghívni, sokkal többen hallgatjuk majd, mert mindenki, aki eljött hírét viszi!  
Sajnálom, hogy néhány érdeklődőnek bosszúságot okozott, hogy nem tudott arról, 
hogy a program az eredetileg tervezetthez képest egy órával korábban kezdődött. A 
változásról plakátokat helyeztem ki és az internetes felületeinken jeleztem. Az eredeti 
időpont azonban nyomtatásban, a Hírmondóban jelent meg, ezért valószínűleg az lett 
volna a jó, ha az időpontváltozásról szórólapokat készítek. Tanulok az esetből! Ezért 
októbertől igényelni lehet e-mail értesítést is a könyvtár eseményeiről. Aki szeretne ilyet 
kapni, kérem, jelezze a konyvtarbbel@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus 
levélben! 
November végén a szokásos adventi koszorúkészítésre várom a felnőtteket és a felsős 

vagy nagyobb gyerekeket. A részletekről a kihelyezett plakátokon, a könyvtárban és az interneten (Facebook: Könyvtár Bakonybél, 
weboldal: www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu) lehet tájékozódni. 

Palotás Dóra könyvtáros 
 

„FELDARABOLJUK A VÉGTELENT” 
 

Gryllus Dániel, a közismert zenész, énekes, a Kaláka együttes 
alapítója és Lackfi János, a népszerű író, költő együtt csak jó 
párost alkothat egy műsorban. Rajtam kívül elég sokan 
vélekedtek így, hiszen az elég lehetetlen időpont – hétköznap, 
délelőtt 10 óra – ellenére szépszámú közönség gyűlt össze a 
közösségi házban október 15-én.  
A műsor vezérfonala a végtelen értelmezése volt, pontosabban a 
végtelen megragadása és véges-végtelenítése. Hiszen a 
végtelennek is van (lehetne) eleje, a végtelen elejének is van eleje, 
közepe és vége, sőt a végtelen eleje elejének is van eleje, közepe 
és vége, és így tovább, ahogy Gryllus Dániel rádöbbentett erre a 
fantasztikus lehetőségre. A közepe közepe eleje, közepe és vége 
résznél már csak azon csodálkoztam, hogy nem zavarodott bele 
ebbe a darabolósdiba. De ment neki hibátlanul. Persze segítette 
ebben a zene, a dallam, ami maga is végtelen, de persze van eleje, 
közepe és vége, szóval ne bonyolódjunk bele. A plüssnyuszik 
hatványozódó szaporodásánál már derűs mosollyal léptünk a 
lassan ballagó folyó végtelen vizébe. 
Ki volt találva ez a műsor, bár nem nélkülözte a rögtönzést, az 
alkalomhoz és a közönséghez alkalmazkodó változtatást. Ott és 
akkor egy nagyon hangulatos, tartalmas műsort éltünk át, ám 
utólag belegondolva kaptunk ízelítőt a régi magyar 
vershagyományokból, ősi dallamokból, Pál apostol leveleiből, 
zsoltáros hangulatból, Weöres Sándor tökéletesség-
gondolataiból. Kétfelől, a szó eszközei és a zene eszközei felől 
közelítve, körüljárva-táncolva a gondolatot. Úgy járt a 
hallgatóság, ahogy Gryllus Dániel bevallotta – ő úgy olvassa a 
verset, hogy lesz-e belőle zene, vagy sem. Aztán mégis kiderült, 
hogy amin átlapozott, utólag dallammá lényegült. Ahogy a 
zenéből, a zenére is születhet vers, és a kétféle megközelítés 
egymásba kapcsolódik, mint a nyolcas szám rajzolata, ami 

elfektetve nem más, mint a végtelen jele, és akkor itt a végén 
ugyanott járunk, mint az elején, vagyis a vége elején és a vége vége 
végén. 
Immáron Lackfi János szignálhatja kéziratát, költeménye alá 
kanyarítva: Bakonybél, 2015. október 15. Három, a közönség által 
mondott szó ürügyén az alábbi vers született legott, a műsor 
végére:  
 

Az apának nincsen pénze 
tökfőzelék az ebédje 
siratom de siratom. 
 
Beázott az apám háza, 
nincsen tetőfóliája 
eladom de eladom 
 
Az apának nagy a szája 
Kakukktojás mindkét lánya 
aranyom de aranyom. 

Az apámnak fia volnék 
csak akadna valahol még 
életpályamodelom. 
 
Nő a házon a borostyán 
A pofámon a borostám 
nincs borotvám, haverom 
 
Bakonybélben írtam eztet 
a kezem még most is reszket 
a poézis súlya nyom.  

 
 

A programot az 
Eötvös Károly 
Megyei 
Könyvtár a 
Ko nyvta rella ta si 
Szolga ltato  
Rendszer 
kerete ben 
ko zvetí tette 
Bakonybe lbe.  
 

Felföldi Andrea
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A MŰANYAG ÉGETÉSE KÖZÖS GONDUNK 
 

Sajnos még mindig sokan nem tudják, hogy műanyagok elégetése veszélyes. Kőolajszármazékokból készülnek, tehát 
biztos csak szén-dioxid és némi meleg keletkezik belőlük – gondolhatják.  Valóban, a kőolaj az alap, azonban 
különböző, az emberi egészségre káros adalékanyagokat is tartalmaznak: lágyítószereket, hálósítókat, égésgátlókat, 
feldolgozást segítő anyagokat. Égetésükkor mérgező anyagok szabadulnak fel, ennek ellenére gyakran érezzük az 
utcákon sétálva a műanyagok füstjének jellegzetes, fanyar szagát.  
Miért rossz az nekünk, ha a szomszéd kéményéből dől a füst, azonkívül, hogy büdös? A műanyagok égetése 
közvetlen és közvetett módon is ártalmas az egészségre. A légszennyező anyagok közül égéstermékeik a 
legszennyezőbbek közé tartoznak!  
Közvetlen módon: pl. a PVC égetésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint amiket az első világháborúban harci 
gázként használtak: foszgén. Ezen kívül gyakorlatilag az összes műanyag égetésekor felszabadul a nagyon rákkeltő 
dioxin. Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, a következőket szenvedhetjük el: rákos 
megbetegedések, magzatkárosodás, légzési elégtelenség, felső légúti panaszok, fejfájás, stb-stb... Ráadásul mivel a 
kályha nem zárt tökéletesen, a legnagyobb veszélyben pont a szennyező van: a légszennyezők egy része színtelen 
és szagtalan, de akár bele is lehet halni.  
Közvetett módon: A levegőbe kerülő toxikus részecskék le is ülepednek a környezetünkben, a kertjeinkben, melyben 
a zöldségeket és gyümölcsöket termesztjük. Legnagyobb hosszú távú veszélyeknek a gyerekeinket tesszük ki: mivel 
az ő immunrendszerük még érzékenyebb, náluk nő drasztikusan az asztma, a légúti megbetegedések (pl. krupp) és 
az allergiások száma. 
Ráadásul törvényileg tilos is: A műanyagok égetése – a 21/2001. számú kormányrendelet értelmében – nyílt színen 
vagy bármilyen tüzelőberendezésben tilos. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak. 
Miért van akkor az, hogy egyes hőerőművekben gond nélkül elégetik őket? Ott több lépcsős, nagyon komoly 
szűrőrendszer van, ami a szennyezőket kiszűri. Egy ilyen több milliós szerkezet nyilván hiányzik az otthoni 
kéményből.  
Mit tehetünk, ha a környezetünkben valaki műanyagot éget és rendszeresen érezzük a fanyar szagot? 

első körben szóljunk neki udvariasan, hiszen nagyon sokan nincsenek tisztában az égetés következményeivel 
ha ez nem segít, a jegyzőhöz lehet fordulni 

Legyen Bakonybél a gyönyörű erdőiről, a szép szállásairól, a jó levegőjéről híres, és ne a fekete füstjéről!  
Égessünk fát, ne műanyagot! 

Sipos Anna- Palotás Dóra 
 

VIRÁGOSÍTÁS BAKONYBÉLBEN 
A tavasszal létrehozott virágágyások a visszajelzések szerint kedvező fogadtatásra találtak a falubeliek és az 
idelátogatók körében is. Folytatni szeretnénk tevékenységünket, ehhez azonban további önkéntesekre lesz 
szükségünk! A virágágyak gondozása - különösen a meleg nyári hónapokban - napi jellegű elfoglaltságot jelent, és a 
jelenleg aktív néhány résztvevő számára elég megterhelő. Nem akarjuk elhinni, hogy egy 1200 lakosú faluban még 10 
olyan ember sem akad, aki hajlandó lenne ebben az ügyben tevékenykedni. Inkább bízunk abban, hogy a passzivitás 
oka csak az, hogy nem jutott el sokakhoz az információ. Nevezetesen minden virágágyáshoz szükség lenne 2-3 
gondozóra, akik az év folyamán egymást váltva ápolnák a virágokat, hogy falunk továbbra is egyre szépülhessen!  
Ismételten köszönjük és a továbbiakban is számítunk az önkormányzat és a sok szép virágot adakozók aktív 
részvételére! Számítunk továbbá arra is, hogy az erdészet nagylelkű felajánlása a következő évben valósággá is 
válik! Aki csatlakozni szeretne hozzánk, vagy bármi más közlendője, ötlete, észrevétele van, azt kérjük, hogy a 
következő telefonszámon ossza meg velünk! KÖSZÖNJÜK! 

A csoport nevében: Fülöp Teréz 30/385-65-73 
 

NOVEMBERI PROGRAMNAPTÁR 
 

5.  15 óra Helyi értéktár bemutató Tájház, Monostor, Faluház 

7.  10 óra Energiagyógyászat Közösségi Ház 

10.  16 óra Márton napi műsor Faluház, Monostor 

14.  10 óra Bakonyi bakancsos túra Pikoló Vendéglő 

14 9-11.30 Baba-börze Közösségi Ház 

15.  12-15 óra Csillagda bemutató Pannon Csillagda 

17.  15 óra Borostyán nyugdíjas klub Közösségi Ház 

19.  10 óra Ringató Közösségi Ház 

21.  17.30 és 20 óra Gyerek és felnőtt táncház Faluház 

28 10 óra Adventi koszorúk készítése Faluház 

29.  12-15 óra Csillagda bemutató Pannon Csillagda 
 



  

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: november 23. 
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BAKONYBÉL HELYI ÉRTÉKEIVEL ÉS ÉRTÉKTÁRÁVAL ismerkednek meg a Veszprém megyei kulturális élet 
szervezői november 5-én a Faluházban, a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett tanácskozáson. A 
rendezvényre a Bakonybéli Értéktár Bizottság tisztelettel meghív minden helyi lakost. A program: 
15 órakor: A Bakonybéli Tájház és a Bakonyi indián játék története című kiállítás bemutatása - Felföldi Andrea   
16 órakor: A Szent Mauríciusz templom és a monostori arborétum megtekintése - Vásárhelyi Anzelm OSB 
17 órától a Faluházban: Köszöntőt mond Márkus Zoltán polgármester. 
 A Bakonybéli Értéktár Bizottság munkáját bemutatja Kropf Milán. 
 Szökrényes Anita előadása - Kulturális és természeti értékeink értéktárunkban. 
 Bemutatkozik a KÖSZI (Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért) Bazsó Gabriella és Hoffner Tibor előadása. 
 A Veszprém Megyei Értéktárat bemutatja Mihalcsik Márta. 
Az előadások után megtekinthető a helyi alkotók munkáiból és a helyi értékekről készült válogatott kiállítás. 
Beszélgetés az alkotókkal és az előadókkal. Kívánságra levetítjük a Mozgó árnyak című filmet a bakonyi 
indiánokról, a Cseh Tamás Archívum jóvoltából. 
 

TÁNCHÁZ november 21-én a Faluházban 
17.30 - Gyerektánc (népi játék, népi 

tánc),  
 

20.00 - Táncház felnőtteknek. 

Muzsikál: Bese Botond (duda), a 
táncokat Babinecz Sándor tanítja.  
 

Belépőjegy: gyerektánc 400 Ft/fő, felnőtt táncház 1500 Ft/fő.  
 

VEZETETT TÚRA november 
14-én, szombaton 
Bakony Hotel – Táboros-hegy – Odvas-
kő pihenő –Szarvad-árok. Táv 13 km, 
menetidő 4,5 óra 
 

Találkozó: 10 óra, Pikoló Vendéglő, 
Bakonybél, Kossuth u. 1.  
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, 
meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu 

 

 

ENERGIAGYÓGYÁSZAT A LELKI ÉS TESTI EGÉSZSÉGÉRT 
díjmentes nyílt nap 
 

2015. november 7-én, szombaton 10 órától  
a Közösségi Házban. 

Klein Tamás bemutatkozó előadásának témái: 
- szellem, lélek és test energetikai egyensúlya, 
- betegség: energetikai egyensúlyvesztés lelki-testi összefüggései, 
- ősi magyar energiagyógyászat: táltosdobolás, rovásgyógyászat, csontkovácsolás. 
 

Ezt követően, helyszíni jelentkezés alapján 25 perces egyéni bemutató kezelések, 
melyen személyes élményeket szerezhetünk az energiakezelés lelki-testi tisztító, megújító hatásairól. Megtapasztalhatjuk, hogy 
az előidézett átrendeződések életünk minden területén változásokat hoznak.  
Információ: Klein Tamás 06 30 247 4096,  energiaklinika@gmail.com 
 

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/442-8024 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
Ügyfélfogadás:  
kedden és csütörtökön: 8-16 óra 
 
Adóügyben csütörtökön: 8-14 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 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben  
Somfai Rita  

hatósági ügyintéző 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 
negyedik csütörtökén 14.05 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)596-770 
 e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu 

 

Munkaügyi központ 
8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662 
Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 
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