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JÓ HANGULATBAN, JÓ IDŐBEN, GAZDAG PROGRAMMAL TELT...
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Az augusztus hónap kevésbé a hivatali teendők,
inkább a rendezvények jegyében telt.
Elsején jó hangulatban, változatos műfajú programokkal
telt a Falunap. A büfés vállalkozók mellett az
önkormányzati konyha dolgozói kínálták a finom
bográcsgulyást, amelyre mindenki vendégünk volt. A
gyerekek is megtalálták a szórakozást a légvár, a
fajátékok, a körhinta között válogatva.
Hetedikén nyitottuk meg a Rómer Flóris
emlékkiállítást a Faluházban, amelynek a tudós régész
bakonybéli kötődései miatt akartunk helyet adni. A
szokatlan helyszín ellenére mintegy másfél-százan látták
a győri múzeum vándorkiállítását.
Augusztus 22-én két rendezvény is zajlott. Az 1 Úton
zarándoklat bakonybéli résztvevőit az egyház és az
önkormányzat
által
biztosított
gépjárművekkel
szállítottuk el a nagyteveli indulópontig. A délután
megérkező zarándokokat pedig zsíros kenyér, pogácsa,
bor és limonádé fogadta, valamint Kátai Zoltán, Szabó
István és Róka Szabolcs régi egyházi zenei koncertje. Ez
a nap, az esti - Cseh Tamás tiszteletének szentelt rendezvények sikerével, a több száz hozzánk látogatóval
együtt bizonyította, hogy helyes döntése volt az
önkormányzatnak a Mária Út Egyesülethez csatlakozás.
Ez a zarándokút több országot összekötő és hazánkat is
átszelő vallási útvonal, amely hívőket és turistákat
egyaránt idevonz és fölkelti az érdeklődést településünk
iránt. Adottságaink arra ösztönöznek, hogy éljünk az
egyre erősödő vallási turizmus lehetőségével.
Szeptember 12-én a Veszprémi Egyházmegye
Családpasztorációs Irodája szervez hozzánk egész napos
családi zarándoklatot.
Támogatjuk a természetjárók megmozdulásait, 29-én a
Bakonyi Kalandorok által szervezett teljesítménytúra

(Cikkünk a 2. oldalon)

lebonyolításához adtunk segítséget a mintegy hatszáz
nevező kalauzolásában.
Augusztusban minden eddigit meghaladott a Tájház
látogatottsága, 950 fő látta a tárlatokat. Van, aki
kifejezetten az indián kiállítást akarja látni, de a
többséget a szépen rendben tartott épület és a helyi
hagyományok iránti érdeklődés csábítja be. Nagy
szerepe van a sajtóhíreknek is, amelyek a
rendezvényeinket kísérik.
Közelebbi házunk tája híre, hogy munkába állt
Lukácsné Bauer Anita, élelmezésvezető.
Elkészült a szennyvíztisztító új tetőszerkezete. A
tervezett, és az előzetes felmérések alapján várt
állapothoz képest sokkal több javítást kellett elvégezni,
emiatt tovább tartott a munka.
Indul az új tanév, sajnos csak az alsó tagozat maradt
Bakonybélben. Az 5-8. osztályok a zirci anyaiskolába
fognak járni. Szó volt - még van is – a reggel 7 órai
iskolabusz indításáról, azonban a Volán társaság és az
iskolafenntartó KLIK nem tudott megállapodni.
Egyelőre felmérést, utasszámlálást terveznek, a döntés
szeptember végére várható.
Minden kis- és nagy
diáknak
eredményes,
élményekben
gazdag
tanévet kívánunk.
Márkus Zoltán polgármester

Nagy
Istvánnét
90.
születésnapján köszöntötte
otthonában a bakonybéli
önkormányzat
nevében
Márkus
Zoltán
polgármester, Takács Ervin jegyző
és Petrovics Zsuzsanna,
szociális ügyek előadója.
Jó egészséget, hosszú aktív életet kívánunk Ilus
néninek!
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A FALUNAP A FALUBÉLIEK ÜNNEPE,
alkalom arra, hogy mint közösség, együtt töltsünk jó hangulatban néhány órát. Annak ellenére, hogy a hivatalos
megnyitó délután négy órára esett, már délelőtt sokan kimentek szurkolni a kispályás focimeccsekre, és a
főzőverseny is javában zajlott. A megnyitón a teljes „vezérkar” – a polgármester, az alpolgármester és a jegyző színpadra lépett. Márkus Zoltán polgármester köszöntőjében megragadta az alkalmat, hogy megköszönje a helyi
lakosság segítségét, a sok önkéntes munkát, a kezdeményezéseket, amelyek az önkormányzat munkáját segítették és
segítik.

A sokféle műfajból szerkesztett napi program a visszhangok szerint színvonalas volt. A környékbeli - a borzavári,
homokbödögei, ugodi - amatőr együttesek nívós műsorai a jószomszédi kapcsolatokat erősítették, de némi
irigykedésre is okot adtak: nálunk miért nem állnak össze hasonló önszerveződő művészeti közösségek?
„A pápai fúvószenekartól kicsit tartottam, azt hittem, katonazenét fognak előadni, de szenzációs volt a műsoruk.” –
mondta az egyik néző. „Szellemes volt az ugodi színjátszók előadása, jó hangulatot teremtettek.”. „Szerintem a Tesók
vitték el a pálmát.”
A műsort konferáló Andrási Elizabet véleménye szerint minden fellépő nagyon közvetlen és készséges volt, és
tényleg beleadtak a műsorukba mindent. Kuti Zoltán, a rendezvény szervezője elmondta, hogy az eddiginél kevesebb
pénzből kellett a napot megoldani, de ez a színvonalon nem látszott. A tévékből ismert fellépők most is elnyerték a
közönség tetszését. Amire jövőre jobban kell figyelni, az a gyerekjátékok változatossága.
A hajnali háromig tartó utcabálon a Fúzió muzsikájára mintegy hatszázan ropták a táncot.

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV A BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT ÓVODÁBAN
Az idei évben 43 gyermeket írattak be óvodánkba. Szeptember elején két
részben, osztott csoportban fogadjuk a gyerekeket. A nagy-középső csoportba 22
kisgyerek jár, a kis-középső csoportban 16 gyermek kezdi az évet. Személyi
változás is történt, Veidinger Katalin Zircről bejáró képesítés nélkül dolgozó
óvónő helyett, Tóth Anna helyben lakó óvodapedagógus foglalkozik a kisközépsős korosztállyal.
A szeptember 1-től ingyenes óvodai ellátás folyamatosan igényelhető az újan
érkező gyermekek számára is. Az ingyenes ellátást igényelhetők köre a 328/2011.
(XII. 29.) Kormányrendelet alapján a következő:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 tartós beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvér – függetlenül az életkorától – tartósan
beteg vagy fogyatékos
 akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének
130%-át (2015. évben 89.408 Ft-ot).
Az ingyenes étkezés igénybevétele, legalább az egyik szülő írásbeli nyilatkozatával lehetséges. Nyilatkozat kérhető az
óvodában, illetve letölthető az óvoda Facebook csoportjánál is.
Köszönjük azoknak a szülőknek, akik ebben a tanévben is ránk bízták gyermekeiket. Szeretném, ha minden
kollégámmal együtt dolgozva, színes, tartalmas, élményekben gazdag, balesetmentes évet kezdhetnénk.
Szilágyi Judit óvodavezető
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I S K O L AN Y I T O G AT Ó
Szeptember 1-jétől 30 beírt tanulóval, négy évfolyamon kezdi az új tanévet tagiskolánk,
ahol német nemzetiségi tagozaton folyik az oktatás. Heti 5 német óra segíti a nyelvi
képzést, melyet a nemzetiségi táncoktatás és heti egy óra német hon- és népismeret
tantárgy tesz játékossá, élményszerűvé.
Az első évfolyam osztályfőnöke Bors Hedvig tanító néni; a második – negyedik
osztályokban Váliczkóné Takács Zsófia az osztályfőnök; harmadikban Troják Zsuzsanna
tanárnő vezeti az osztályt. Az idei tanévtől az eddigi napközis foglalkozásokat felváltja az
iskolai tanoda program elindítása. Tanulási időben szakos tanárok vezetik a felkészülést:
matematika, magyar, német, környezetismeret tantárgyakból és készségtárgyakból is,
hogy hatékonyabban készülhessenek diákjaink a házi feladataikkal. A tanoda tanárai:
Birnbauer Ferencné, Nagy Tiborné (Borzavár), Jakab Attiláné tanár nénik. A kötelező
hit- és erkölcstanoktatást 1-4. évfolyamokon Takács Nándorné tartja, a pénteki délutáni
hittan játszóházat Posta Jolán és Fülöp Teréz vezeti. A délutáni játszóházra külön jelentkezési lapon kell tanulóinknak
jelentkezni. A felső tagozat hitoktatását Bakonybélben továbbra is Ábel atya látja el, pénteken délután a Plébánián.
Az osztályok szülői értekezletei szeptember második felében lesznek, amelyeken a szülők részletes információt kapnak a
tanév rendjéről, programjairól és a felszerelésekről.
Az idei tanévtől megújult a szülők támogatásával és gyűjtött pénzével a harmadik osztály tanterme és új laminált padlót
kapott, köszönjük segítségüket.
Az iskolai étkeztetést a szokott rend szerint a bakonybéli önkormányzat biztosítja. Változás abban lesz, hogy a szülő a
gyermeke hiányzása esetén közvetlenül a konyha vezetőjének, Lukácsné Bauer Anitának kell, hogy jelezze az étkezés
lemondását az 585-071 telefonszámon.
Az 1-4. évfolyamok bejáró tanulói (Pénzesgyőr, Somhegy) igénybe vehetik a pénzesgyőri kisbuszt, mely biztosítja iskolába
jutásukat kényelmesen, melyet ezúton is köszönünk Pénzesgyőr Önkormányzatának. Tanulóink autóbuszbérletét továbbra
is a bázis intézmény teljes tanévre biztosítja.
Az iskola kezdete épp elég megterhelő változás a gyermek életében, ezért nem érdemes még otthon is nagy cezúrákat
bevezetni. A gyermeket fokozatosan terelgessük az önállóság felé - hagyjuk, hogy egyedül végezze a feladatait, de
mindvégig legyünk mellette, ahogy iskolánk tanárai is odafigyeléssel és biztonságérzetük erősítésével segítik ezt, hogy
eredményes és nyugodt iskolaévet zárhassunk a 2015/2016-os tanévben is.
Takács Nándorné tagintézmény- vezető

IDÉN IS NAGY ÉRDEKLŐDÉS KÍSÉRTE A TARKA PAJTA NAPOKAT
Második alkalommal került megrendezésre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság bakonybéli erdei iskolájában a Tarka Pajta Napok 2015. augusztus 20-23.
között.
Miért "Pajta"? Mert az erdei iskola épülete, az Erdőismereti Oktatóbázis és
Kismesterségek Háza az egykori bencés apátság majorsági épületegyüttesének
része, pajtája volt. Kapuit először 2002-ben nyitotta meg, azóta fogadunk az ország
minden részéről, főként általános iskoláskorú gyermekeket erdei iskolába és nyári
táborokban. A Pajta most augusztusban a turisták előtt is nyitva állt ebben a négy
napban, hiszen az épület hatalmas méretei, egyedi belső szerkezete igazán megkapó
hangulatot áraszt. Úgy vélem, önmagában is nagyon látványos, bemutatásra érdemes.
Miért "Tarka"? Mert nagyon színes, változatos programokat kínáltunk ezen a hosszú
hétvégén. A mintegy 200 betérő látogató megtekinthette a "Csodálatos Magyarország"
fotókiállítás képeit, barangolhatott "Bakonyi tájakon" Szökrényes Anita fényképei segítségével és számba vehette a bakonyi
nagyvadak trófeáit. Nagyon közkedvelt volt a mikroszkóp világa, amely nemcsak a gyerekeket, hanem sok felnőttet is percekre
megragadott. A délelőtti filmvetítések alkalmával a mészégetésről szóló film volt a legnépszerűbb, amelyet nagy örömömre olyan
bakonybéli is megnézett, aki még ismeri ennek a régi mesterségnek a fortélyait. Erdei iskolai programunknak szerves része a
kézműveskedés. A gyerekeknek nemcsak Bakonybél és a Magas-Bakony kincseit, értékeit mutatjuk be, hanem néhány régi
mesterség alapfogásaival is megismerkednek. Az érdeklődők kipróbálhatták a bőrözést, a könyvkötészetet és a kosárfonást.
Ezúton köszönöm meg a foglalkozást vezető oktatóknak - Troják Zsuzsannának, Heim Ferencnek, Dávid Tamásnak és
feleségének (Pápa) - az elmúlt években végzett munkáját és a sokszor önzetlen
segítségét!
A faluba érkező vendégek mellett bakonybéliek is ellátogattak a Tarka Pajta Napokra,
köztük a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai.
Igaz, augusztus 23-án bezárta kapuit a Pajta, ami a négynapos rendezvény végét
jelentette, de az épületben az élet megy tovább. Szeptembertől újra gyermekzsivajtól lesz
hangos. Tavasztól őszig segítünk kincset keresni a nálunk vendégeskedő diákoknak.
Kívánom a bakonybélieknek és az erre járó vendégeknek, hogy minden napra találjanak
kincset kis országunk ezen piciny, de annál gazdagabb részében: Bakonybélben és
környékén!
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LELKI TÁPLÁLÉK

Dr Baán Izsák: Az igaz ember útja
- Szent István ünnepére Államalapító királyunk, Szent István ünnepe kivételes abból a szempontból, hogy egyszerre egyházi és nemzeti
ünnep. Két másik nemzeti ünnepünkkel ellentétben, amikor hősi, de elveszített és vérbefojtott forradalmunkra
emlékezünk, augusztus huszadika sokkal inkább az öröm és a hála napja lehetne az ősökre emlékező nép és a
szentre emlékező egyház életében. Ennek ellenére nincs könnyű dolga annak, aki ma az ünnep üzenetét próbálja
szavakba önteni.
Legkézenfekvőbb az volna, ha így foglalnánk össze az ünnep értelmét: Örüljünk önfeledten annak, hogy magyarok és
keresztények vagyunk, adjunk hálát Istennek első, szent királyunkért, méltassuk a „keresztény Magyarországot”,
hangsúlyozzuk, hogy választott nép a magyar, hogy Mária országa, s hogy Isten nem hagyta elveszni ezer év alatt. Jó
lenne ilyen önfeledten ünnepelni, de az egyház és az ország jelen állapotában naivság volna. A keresztény
Magyarország, amennyiben a hit személyes döntés gyümölcse, fából vaskarika. Persze az elfogadott hit egy
közösség tagjává tesz bennünket, s egy ország életében is lehetnek mérvadók bizonyos, hitből fakadó értékek, de
még ez a „keresztény Magyarország” is messzebb van, mint valaha. Tapasztaljuk, hogy külön-külön is nehéz
magyarnak és kereszténynek lenni, hát még együtt a kettő. Eminens politikusaink egyikének elhíresült mondata
szerint pedig már Mária is levette kezét a népünkről.
Akkor tehát legyen az ünnep a sebnyalogató önsajnálat napja? A dicső múlthoz képest elkeserítő és kiábrándító jelen
feletti szomorkodásé? A nemzet halálának közeledtét hirdető vészmadárkodásé? Az ilyesmire amúgy is igen hajlamos
a sírva vigadó magyar nemzet, ha olimpiai sportág lenne, dopping nélkül is biztos volna az aranyérem. Elég megnézni
kedves énekeink szövegét. István királyhoz szólva énekeljük: „Elődbe borulunk, bús magyar fiaid, hozzád
fohászkodunk árva maradékid”, Boldogasszony anyánkhoz mindig „nagy ínségben lévén” kiáltunk, s meggyőződéssel
énekeljük, hogy „megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt”.
Nem, kedves testvérek, a mai ünnephez nem illik sem a naiv, felszínes önünneplés, sem a jelen feletti siránkozás.
Inkább tekintsünk a mai ünnep szentjére, István királyra, s fedezzük fel benne a nehézségek ellenére hinni és remélni
tudó példaképet, azt a hitet és bizalmat, amely számunkra is útmutató lehet a mai helyzetben. „Az igaz ember útja
olyan, min a hajnal pirkadása” – mondja a Példabeszédek könyve. De a hajnal kezdete az éjszaka közepe, s ezt meg
kellett tapasztalnia Szent Istvánnak is.
1038-ban járunk, sűrű az augusztusi éjszaka, az esztergomi palotában lázasan haldoklik a király. Nyolc évvel
korábban tragikusan meghalt utolsó fiúgyermeke, Imre. Az előző évben udvari emberei összeesküdtek ellene, a
merénylettől csak csodának köszönhetően menekült meg. Ellenfelei már az újabb csapásra készülnek, magyar
magyar ellen támad, a német császár csak a hívó szóra vár, hogy ismét hadba vonuljon az ország ellen. Ebben a
helyzetben István király összegyűjti főembereit és a következőkre inti őket: „Hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet
elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal
törődjenek, de mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a
csillagokra emelve így kiáltott fel: ’Ég királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a szentegyházat
a püspökökkel-papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadba bízom; nékik utolsó istenhozzádot
mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom’”.
A Hartvik püspök által leírt jelenet átható erővel közvetíti számunkra István személyiségének üzenetét: A minden
oldalról közelítő fizikai, erkölcsi, politikai halál szorításában Szent Királyunk képes volt egészen arra hagyatkozni,
akinek ifjú korában igent mondott: Jézus Krisztusra, a sziklára, akire életét építette. A kétségbeesés vagy a
beletörődés helyett teljes erejével Máriához kiált, akit e világ újjászervezőjének hív, amennyiben Mária igenje indította
el a Megtestesülés és Megváltás művét, melynek folytán az Isten Fia legyőzte a halált. István utolsó szavaival nem a
kincstár kezelésére, a hadsereg felállítására vagy az ország igazgatására vonatkozó parancsokat ad, mert tudja, nem
ettől függ népe sorsa. Máriához kiált, mert tudja, az emberiség előrehaladása a Máriához hasonlóan Isten tervére
igent mondó emberektől függ, akik a meghalt és feltámadt Krisztust követve képesek hinni a halál árnyékában is.
A naiv lelkendezés és jámbor önsajnálat helyett emeljük hát tekintetünket, kedves testvérek, a mai ünnepen
haldokolva is bízni tudó Szent Királyunkra, a világot újjászervező Szent Szűzre, a magyarok Nagyasszonyára, és
végsősoron a halálon győztes Úrra, a hit szerzőjére, Jézus Krisztusra. A halálnak minél több formáját és jelét
tapasztaljuk magunk körül, Istvánhoz hasonlóan annál inkább bízzunk a megváltó Istenben, aki sorsunkat kezében
tartja. S bár halálos ágyán küzdő királyunkhoz hasonlóan azt nem tudjuk, mit tud kezdeni az Úr a magyar néppel, s
azt sem látjuk, hogy földi boldogulásunk része-e tervének, abban mégis bízva bízhatunk, hogy Ő mindannyiunk
üdvösségét s örök boldogságát kívánja és műveli szüntelen, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik
örökkön örökké.
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI SZEPTEMBERBEN
06
08.
20.
24.
27.

9.30 Veni Sancte – hittanosok évnyitó szentmiséje
Szűz Mária születése,
17.00 Szentmise a Borostyán-kúti kápolnában
9.30 Szentmise és keresztelő a templomban
Szent Gellért ünnepe,
17.00 Szentmise a Borostyán-kúti kápolnában
Szent Mauríciusz ünnepe,
9.30 Búcsúi szentmise a templomban
FÜLÖP TERÉZ: BESZÁMOLÓ AZ „1ÚTON” ZARÁNDOKLATRÓL

Bakonybélben augusztus 22-én reggel 8 órakor szép
napsütés fogadta a zarándoklatra váró kis csapatot. A
templomban lelki vezetőnk, Ábel atya megáldotta az
indulókat, és az élenjáró zarándok keresztet. Kisbuszokkal
mentünk át Nagytevelre, ahol további csatlakozókkal 38 főre
emelkedett létszámunk. A Szentháromság templomból újabb
áldás után ¼ 10 órakor keltünk útra. Az első néhány
kilométeren televíziós stáb kísért minket, hogy felvételeket
készítsen a Kárpát-medencén átívelő zarándoklat itteni
szakaszáról. Az „1Úton” zarándoknapot tavaly a családokért
ajánlottuk fel, idén pedig az egységért és a békéért keltünk
útra. Felfokozott tempójú világunk mindkettőben hiányt
szenved családi, közösségi és országos szinten egyaránt. A közös szándékon túl saját felajánlásokat is
hordoztunk szíveinkben: sokan betegek gyógyulásáért, mások egy-egy család egységének
helyreállításáért, ismét mások az egyházközség tagjaiért gyalogoltak. A résztvevők számos korosztályt
képviseltek: legfiatalabb társunk 4 éves, a legidősebb 72 éves volt. Elismerés illeti mindkettőjüket, hogy
zokszó nélkül, vidáman tették meg a 18 km-es távot! Útközben 4 helyen tartottunk pihenőt. A Mária út
megállóiban Ábel atya Szent István és Günter legendájából olvasott, hiszen mi a monostorunkat alapító
királyra is emlékeztünk. Országunkat Mária oltalmába ajánló első királyunk egész életműve ugyanis
teljesen összecsengett zarándoklatunk célkitűzésével. István azért küzdött, hogy népe Krisztust
befogadva önmagával és a környező népekkel békében élhessen. Az egész napot jókedv jellemezte,
délutánra már egy csapattá kovácsolódtunk, jóllehet az ország különböző részeiből verbuválódtunk. A
bakonybélieken kívül érkeztek Veszprémből, Balatonalmádiból, Budapestről, Homokbödögéről és
Tokajból is zarándokok. Megérkezésünkkor ősi szokás szerint harangzúgás fogadta fáradt, de lelkes
csapatunkat. Majd néhány perc elteltével újra megszólalt a béli harang jelezve zirci társaink érkezését. A
nap megkoronázásaként 18 órakor Asztrik főapát úr vezetésével együtt ünnepeltük a szentmisét. A
templomban több mint százötvenen voltunk együtt, a bensőséges liturgia mégis közösséget teremtett
belőlünk, így az egység élményével térhettünk haza, remélve, hogy „ jövőre ugyanitt találkozunk „ . Így
legyen!
PLÉBÁNIAI HITTAN ÉVKEZDÉS
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az új tanévben is péntek ½ 3 órától kezdődően tartjuk a plébániai
játszóházat az alsó tagozatosoknak, első alkalommal szeptember 11-én. Beiratkozáshoz addig el fogjuk juttatni
az iskolába a jelentkezési lapokat! A felső tagozat részére szintén 11-én kezdődik a hitoktatás a plébánián, kezdő
időpontja a résztvevők órarendjétől függően később kerül megállapításra! Az ovisoknak is lesz hittan foglalkozás,
annak időpontjáról és jelentkezésének módjáról az oviban adunk tájékoztatást! Mindhárom korosztályba szeretettel
várjuk a gyermekeket!
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ZARÁNDOKLAT ÉS MEGHITT MEGEMLÉKEZÉS
Élményekben gazdag nap volt augusztus huszonkettedike. Nemcsak a
hosszú hétvége csalta Bakonybélbe a vendégeket, hanem az 1 úton
zarándoklathoz kapcsolódó rendezvények és az Énekmondók emlékezete
című,
három
részből
álló
koncert
is.
A Szent-kút mögötti erdőben megtartott, Cseh Tamás tiszteletére
szervezett régi zenei program műfaja a kevésbé ismert és népszerű
zenék közé tartozik. A históriás énekek, imádságok, Mária dalok a hazai
legkiválóbb énekesek előadásában és ebben a légkörben igazi élményt
nyújtottak. Kátai Zoltán, Szabó István, Róka Szabolcs Tinódi-lant díjas
művészek a helyhez és az alkalomhoz illő repertoárt hoztak. (Kobzos Kiss
Tamás betegsége miatt nem tudott eljönni, ezért Kátai Zoltán kérte a hallgatóságot, hogy gyógyulásáért is mondjanak
egy imát.) A szentmise utáni koncertre sok helybéli is eljött a rendezők örömére. A Cseh Tamás Archívum erre az
alkalomra készített filmösszeállításából az is kiderült, hogy Cseh Tamás nemcsak kedvelte a históriás énekeket, de
szívesen énekelte is. Meglepő része volt a filmnek az a rész, amelyet Cseh Tamás koncertvégi meghajlásaiból vágtak
össze
és
megkapó
képet
rajzolt
a
közönség
iránti
tiszteletéről.
Az esti tábortűz róla és dalairól szólt. Mülhauser Martina gyönyörű hangján a saját egyéniségét tükröző módon adta
elő az ismert dalokat, majd Kátai Zoltán és Róka Szabolcs is átvette a szót, mígnem közös éneklés lett az együttlét
vége.

A rendezvények sikeréhez hozzátartozik, hogy a közönség semmit ne érzékeljen az előkészületek nehézségeiből. Így
történt most is, de óriási szervező erő és fizikai munka kell egy külső helyszínen zajló programhoz. Akik segédkeztek,
már szombat kora reggel Regenye Zsolt irányításával szállították a padokat és a farönköket, építették a színpadot,
rendezték a terepet, és éjfélkor újra ott voltak, hogy vasárnap reggel nyoma se legyen a felfordulásnak. Az asszonyok
délutántól éjfélig kenték a zsíros kenyeret és kínálták a limonádét, pogácsát.
Köszönjük Felber Tiborné, Orsós Sándorné, Palkovics József, Papp Győzőné, Petrovicsné Tenk Mónika, Petrovics
Zoltán, Puchinger Ferencné, Sekk Lajos, Simon Dezső, Szabó Károlyné, Szigeti Katalin, valamint Andrási Elizabet és
Váliczkóné Kaviczki Éva valóban áldozatos munkáját. Elismerésünk Regenye Zsoltnak, hogy ezt a sokoldalú munkát
és sokféle feladatot biztos kézzel összefogta. A zenészek külön köszönetet mondtak Kuti Zoltánnak a profi színvonalú
hangosításért és világításért.
A faluban is rekordot döntött a Tájház látogatottsága. Reggel 9 órától Pék Mária egyedül állta a 95 vendég
ostromát, és a vendégkönyvi bejegyzések szerint élvezetes tárlatvezetésekkel szolgálta a falu népszerűsítését.

NYÁRMARASZTALÓ BAKONYBÉLBEN
Nyolcadik alkalommal szerveztük meg ingyenes programunkat, mely kötetlen, laza
hangulatban zajlott. bakonybéliek, felnőttek és gyerekek, a nyugdíjas klub tagjai, szállásadók,
szállóvendégek, átutazó vendégek látogattak meg bennünket.
A szívesen kínált zsíros kenyér, pogácsa és süti, valamint a finom pálinka, a bor és a szörp
segítette, hogy Taródi István harmonikás zenéje mellett beszélgessünk, énekeljünk,
nevetgéljünk. Bakonybéllel kapcsolatos kvíz segítségével többen hűtőmágneshez is jutottak,
a helyes válaszért cserébe. A tábortűz és a csillagos ég varázslatos hangulata mellett elrepült
az idő. A kíváncsiak belekukkanthattak Horváth Ferenc csillagász távcsövébe is. Dorbi, a
sétavonat éjszakai vonatozásával zártuk a programot.
22 órakor már elcsendesedtünk, tiszteletben tartva a pihenni vágyók óhaját is.
Már csak bizakodhatunk, hogy nyármarasztalónk sikeres lesz, és a kellemes, őszi idő majd
gyakran emlékeztet bennünket a nyárra!
Köszönet a segítőknek a program lebonyolításáért, a Sportkörnek a helyszín biztosításáért!
Guzmics Izidor Egyesület
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A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB A TARKA PAJTA NAPOKON
Augusztus 21-én, pénteken tettünk látogatást a Pajtában, ahol Bognár Andrea, az oktatóbázis vezetője gazdag
programmal várta csoportunkat. Körbevezetett bennünket az átrendezett, felújított épületben, megnézhettük az erdei
iskolások szállását, a különféle fafajtákat bemutató tárlatot, a trófea kiállítást. Legtöbbünk még a régi állapotában, egy
hajdani öregek napi ünnepségen látta, ehhez képest meglepett minket a nagy átalakulás.
Andrea filmvetítéssel és gyógynövény tea kóstolóval lepett meg minket. A film a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
kincseiről, természeti értékeiről, szép tájak bemutatásáról szólt.
A Tarka Pajta Napokra két új fotókiállítást is szerveztek: a
Varázslatos Magyarország és nem utolsósorban, a Bakonybélben
lakó Szökrényes Anita természetfotóiból összeállított Bakonyi
Tájakon című tárlat képeiben gyönyörködtünk.
Megismerkedtünk az erdei iskolások életével, milyen programok
várnak rájuk, amikor itt tartózkodnak.
A pajta egyéb rendezvények fogadására is alkalmas, esküvőket,
családi összejöveteleket is gyakran rendeznek benne.
Végül a pajta mögött kialakított udvari tanösvényen sétáltunk végig
és a madarak énekét hallgatva ücsörögtünk a kinti padokon.
Továbbra is szeretettel várjuk a klubba a társaságra, jó programokra
vágyó
nyugdíjasokat.
Érdeklődjenek
a
06-30-557-3125-ös
telefonszámon.
Váliczkóné Kaviczki Éva

BAKONYBÉLI ZARÁNDOKLAT
8

Egyházmegyei családos zarándoklatot szervez Bakonybélbe a
Veszprémi Egyházmegye Családpasztorációs Irodája és a
Reményforrás Egyesület szeptember 12-én, szombaton.
Mintegy 150 résztvevő érkezésére számítunk, akik a Faluházban
találkoznak, majd a szentmise után a Borostyán-kúthoz
zarándokolnak. A nap folyamán a monostor életével és
Bakonybél nevezetességeivel ismerkednek.
Kérjük a falubelieket, segítsék a tájékozódásban a vendégeket!
GALILEI NYOMÁBAN - ÉJSZAKAI PROGRAM A PANNON CSILLAGDÁBAN
Az éjszakai program során derült idő esetén a csillagda kupolájában
kerülnek távcső végre és bemutatásra az adott évszak látványosságai, bolygó
szomszédjaink, a Hold kráterei és hegyláncai, csillaghalmazok, szupernóva
maradványok, csillagközi gázködök. A teraszon lézeres csillagkép
ismertetéssel és műholdak beazonosításával ismerkedhetünk a fölénk boruló
bakonyi égbolttal. A planetáriumban bemutatásra kerül az Acta Galilei film,
az első olyan dokumentumfilm a világon, amely nemcsak animációkat, de –
magyar technológiai fejlesztések eredményeként – forgatott filmanyagokat
tud kupolafelületű vetítőfelületre alkalmazni, nagyon erős térélményt érzékeltetve. A vetítővásznon az Arno folyó, a velencei
Campanille, Galilei egykori háza és életének főbb állomásai kerülnek bemutatásra. A különleges felvételeket az Európai
Űrügynökség és a NASA szenzációs űrfelvételei és számítógépes modelljei egészítik ki.
Éjszakai program borult idő esetén is indul. Ilyenkor élőszavas előadásokat tartanak a csillagászok a médiatermünkben valamint a
planetáriumban (planetáriumi show). A planetáriumi show keretében kivetítjük és bemutatjuk a tiszta időben látható csillagos
égboltot, csillagképeket, a Naprendszer bolygóit. Amennyiben mégis kitisztul az ég, a derült időben érvényes program szerint
folytatódik az este.
Az éjszakai program regisztrációhoz kötött, melyet kérünk nyitva tartási időben a Pannon Csillagda telefonszámán jelezni (+36
88-461-245). A regisztráláshoz kérjük, jelezzék, mekkora létszámmal szeretnének a bemutatáson részt venni, adjanak meg egy
telefonos elérhetőséget illetve, hogy mindenképpen részt vesznek-e a programon vagy csak a derült idő esetén tartandó távcsöves
bemutatón. A bemutatás induló létszáma minimum 15 fő.
Az esti program az évszakhoz igazodva sötétedés után kezdődik, erről a jelentkezés során kapnak információt. Mivel a Bakonyban
az évszak átlagos éjszakáinál is hűvösebb lehet, javasoljuk megfelelően meleg, réteges öltözékkel készülni még nyáron is.
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AZ ÖNKORMÁNYZATI KONYHA TÁJÉKOZTATÓJA
2015. szeptember elsejétől változnak a közétkeztetésre vonatkozó helyi szabályok, amelyeket a konyha működésének
észszerűsítése és a takarékosság szempontjai indokolnak. Kérjük az étkezési szolgáltatást igénybe vevőket, tartsák be az
alábbi előírásokat:
1. Étkezés lemondása:
•
A bejelentés napjára étkezést módosítani nem tudunk, mivel a szükséges nyersanyagok rendelése már előző napon
megtörténik.
•
A következő napi étkezés lemondása reggel 9 óráig lehetséges (amely másnaptól érvényes).
•
Ha a gyermek aznap nem megy óvodába vagy iskolába, a megrendelt ételt (tízórai, ebéd, uzsonna) az óvodából,
iskolások esetében az önkormányzat konyhájáról el lehet vinni. Az étkezés árát akkor is ki kell fizetni, ha nem viszik el.
•
Az étkezéseket a 06-30/464-2775, illetve a 06-88/585-071 telefonszámokon lehet lemondani.
2. Étkezési kedvezmény:
•
Olyan iskolás tanulók esetében, akik étkezési kedvezményt vesznek igénybe (nagycsaládos kedvezmény 50 %-os,
tartósan beteg gyermek 50%-os kedvezmény), a hatósági bizonyítványokat, határozatokat szeptember 20-ig le kell adni
Bakonybél Község Önkormányzat Konyháján.
•
Szociális étkezést igénybe vevők esetén az igényelt normatívás kedvezmény egy ebédre jogosít. Minden szociális
étkező napi 1 ebédet igényelhet támogatással, plusz étkezési igény esetén vendég ebéd igényelhető még az adott étkezési
napra.
Megértő együttműködésüket köszönjük!
Lukácsné Bauer Anita élelmezésvezető

PROGRAMAJÁNLÓ
VEZETETT TÚRA SZEPTEMBERBEN
2015. szeptember 19. szombat 10 óra: Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a bakonyújvári
romokhoz)-Likas-kő Táv: 10 (kitérő nélkül 8) km, Menetidő 3,5 óra.
Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1.
Információ: - Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934; www.pikolo-vendeglo.hu;
Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu
A túrákon való részvétel saját felelősségre! A részvétel díja 500 Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt.

BAKONYBÉLI TÁJHÁZ

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Nyitva minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között.

Nyitva
szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között.

Ajánlott időszaki tárlat:
A BAKONYI INDIÁN JÁTÉK
TÖRTÉNETE

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

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.

8.
Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai u.7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; következő lapzárta: szeptember 21.

