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A bakonyi fafaragó motívum az életfát jelképezi, amelynek végein a levélformák – a 

fejlődésre, növekedésre utaló – rügyben végződnek. Az életfa kereszt alakja a keresztény hitet és a 

monostort idézi, a címer pedig a falut jelképezi. Bakonybél gyökere 1018-ból, az alapítás évéből indul, az 

oldalágak között pedig a 2018-as évszám a jelent mutatja, a csúcsrügy pedig a jövőt előlegezi meg. 

Tervezője Kropf Milán bakonybéli, Junior Prima-díjas fafaragó. 

     A képviselői megbízatásáról lemondott Vánik 

Tamás helyére a 2014-es választáson a 

szavazatszámban soron következő Kiss Lászlónét 

kérte fel a választási bizottság a tisztség betöltésére, 

aki a képviselő-testületi ülésen a választási bizottság 

elnöke előtt letette esküjét. Munkájához Sok sikert 

kívánunk. Forduljanak hozzá bizalommal. 

     Márciusban 6 fő közfoglalkoztatott alkalmazására 

kapott lehetőséget az önkormányzat június 30-ig. 

     Március 4-én tartotta évértékelő összejövetelét a 

Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi 

Egyesület, amelyre mint polgármester, meghívást 

kaptam. Szó volt az idei év rendezvényeiről és 

programjairól is, amelyekhez az anyagi fedezet az 

egyesület jó gazdálkodása révén rendelkezésére áll. A 

millenniumi év kiemelt eseményeinek 

lebonyolításában szerencsés lenne, ha a szállásadók 

– egyesületi tagságtól függetlenül – nagyobb 

számban vennének részt. Segítő szándékukat az 

összekötő szerepét vállaló Felföldi Andreának 

jelezhetik.  

     Március 5-én tartottuk a Településarculati 

Kézikönyv bemutatását és vitáját lakossági fórum 

keretében, amelyre szép számmal és felkészülten 

jöttek érdeklődők. A konstruktív javaslatokat 

figyelembe vette a készítő Timpanon Kft. a 

rendelettervezet összeállításánál. A képviselő-

testület március 28-án tárgyalja a javaslatot. 

     Március 7-én a Borostyán Nyugdíjas Klub nőnapi 

összejövetelére voltunk hivatalosak. Az 

önkormányzat képviseletében rajtam kívül Nagy 

Árpád alpolgármester és Felföldi Andrea képviselő 

vett részt. Az EFOP 1.2.9 Nők harmóniában a 

családban és a munkahelyen pályázat keretében 

vacsorával vendégelhettük meg a résztvevőket és 

desszerttel kedveskedtünk a hölgyeknek. 

     Március 14-én a műszaki ellenőr, a kivitelező és az 

önkormányzat jelenlétében megtörtént a bakonybéli 

óvodaépület műszaki átadása, engedélyezték a 

felújítás utáni használatba vételt. Így a gyors 

átköltözés után március 19-én már ott indulhatott 

meg a pedagógiai munka. A hivatalos átadásra 

április 5-én 16 órakor kerül sor, amikor Dr. Kovács 

Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő avatja fel, 

és Halmos Ábel perjel áldja meg az óvodát. 

     A március 15-i hosszú hétvégén az olvadó hó és a 

nagymennyiségű csapadék miatt a Gerence és a 

Száraz-Gerence jelentős mennyiségű vizet vezetett el. 

Ez volt az első komoly próbája a tavalyelőtt elvégzett 

medermunkálatoknak. Az új árok kiállta a 

megterhelést, belterületi árvízveszély nélkül levonult 

az árhullám. 

     Március 24-én a Szent Mauríciusz Monostor 

Barokk termében tartott sajtótájékoztatóval, majd az 

azt követő szakrális eseménnyel hivatalosan is 

megkezdődött a bakonybéli millenniumi emlékév. A 

felújítás alatt álló templomban Spányi Antal 

székesfehérvári megyéspüspök helyezte el az oltár 

alá a padozatba Szent Gellért ereklyéjének egy 

darabját. Az imaóra után az önkormányzat ebéddel 

vendégelte meg a rendezvény résztvevőit. A falu az 

1000 éves megemlékezések sorát a Tájházban új 

kiállítással nyitotta meg. Megkaptuk a Laczkó Dezső 

Múzeumtól a 2016-ban a Borostyánkő tetején 

végzett ásatások leleteiből rendezett Kincsek „Szent 

Gellért sziklája” mellől címmel Veszprémben 

rendezett tárlat anyagát. A tárlathoz saját installációt 

készíttettünk, illetve vásároltunk. Az előkészítésben 

az önkormányzat munkatársai nagy erővel vettek 

részt, a kiállítás berendezését a múzeum dolgozói 

végezték. Köszönjük a Laczkó Dezső Múzeumnak, 

Dr. S. Perémi Ágota igazgatónak és Pátkai Ádám 

régésznek a lehetőséget, hogy ezt az anyagot 

Bakonybélben bemutathatjuk. A falu lakosai a 

tárlatot belépőjegy nélkül tekinthetik meg. 

     Az időjárás miatt március végén kezdődhetett el a 

Rákóczi téren a HungaroControl Zrt. település-

fejlesztési pályázatán elnyert támogatásból az új 

játszótér építése.  

     Április 8-án új helyszínen, az iskola helyett a 

Faluházban várjuk a szavazókat. Minél nagyobb 

számban jöjjenek el!  

Márkus Zoltán polgármester 
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     A tavasz eleji változó időjárás megnehezítette a 
munkálatokat és a közlekedést is a külterületeken. Az 
árnyékosabb és magasabb helyeken tovább időzött a hó, 
majd pedig a nagy sár és víz okozott kellemetlenségeket. 
Több területen autóval egyáltalán nem lehetett járni. 
     Bár az előző beszámolóban is felhívtam a figyelmet a 
külterületi égetésre vonatkozó szabályok betartására, 
most ismét megteszem: a gazda köteles a tűzgyújtásról 
értesíteni az önkéntes tűzoltóparancsnokot (Regenye 
Zsolt: 30-477-2021), tájékoztatni őt a tűzgyújtás helyéről 
és idejéről. A gazda kötelessége az égetés végéig a tüzet 
felügyelet alatt tartani, valamint a továbbterjedés 
megakadályozásához szükséges eszközöket a 
helyszínen biztosítani.  
     Továbbra is borzolja az idegeket a „bivaly-ügy”. Az 
internetes közösségi oldalakon megjelenő fotók és hírek 
elég nagy káoszt tudnak okozni. Nem sok, hanem egy 
bivaly okozza a riadalmat. Az előző beszámolóban egy 
tehénről és a borjáról szóltam. A befogásukkal 
kapcsolatban történtek sikertelen kísérletek, ezért a 

tulajdonos megkérte a kilövési engedélyt. A borjat sikerült 
befognia, viszont a tehenet nem, ami azóta is folyton 
mozgásban van, de az elmúlt hetekben - főleg késő este - 
többször feltűnt a falu belterületén. Az utolsó héten a 
rendőrjárőr szolgálat terelte ki a jószágot a Pápai utcából. 
Mivel az állatokért felelős (a tulajdonos) hiányosan, vagy 
nem is közöl információkat az állatairól, így nem tudjuk, 
miért nem intézkedik. Az önkormányzat többször 
felszólította a gazdát az intézkedésre, és több hatóság 
segítségét is kértük, de a hatósági észrevételek ellenére 
sem született végleges megoldás. 
      A lakosság sokat segítene azzal, ha azonnal jelezné 
az állat feltűnését, akár késő éjjel is. Az azonban egészen 
biztos, hogy nem segít a Facebookra kitett fotókkal és 
hírekkel, amik pánikkeltésre jók, de hivatalos intézkedés 
kezdeményezésére nem. Ismételten kérjük a lakosság 
együttműködését azzal, hogy azonnal jelzi az állat 
feltűnését a mezőr telefonján, a fotót pedig elküldi e-
mailben.(bakonybelmezoor@bakonybel.hu, telefonon 
(+36-30-449-52-62). Vészhelyzetben a Zirci rendőrőrs a 
nap bármely szakában hívható (+36-30-997-7136), ahol 
szintén bejelentést lehet tenni.  

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

 

 

  

Iskolánkban március 14-én műsorral 

emlékeztünk meg az 1848-as forradalom 

eseményeiről, hőseiről. Ezt megelőzően 

sokféle tevékenységgel készültünk az ünnepre: 

Ági nénivel kokárdát varrtak a gyerekek, 

mozgó kezű-lábú huszárokat készítettek, 

Mónika nénivel hengerbábot barkácsoltak 

(magyar lányt és huszárt), Zsuzsa nénivel 

ajtódíszek készültek. A műsort én állítottam 

össze, Zsuzsa néni pedig zenét és képeket 

varázsolt hozzá. Szóval igazi csapatmunka volt, 

amelyben az iskola apraja-nagyja részt vett.  

A gyerekeket is megérintette az ünnep hangulata, mert nagyon fegyelmezetten 

és mély átéléssel adták elő a műsort, még a legkisebbek is. Nagyon büszkék 

voltunk rájuk. Úgy éreztük, hogy bármelyik színpadon megállták volna a 

helyüket. Tanulóink között vannak nagyon tehetséges versmondók, akiknek 

érdemes lenne többet foglalkozni vers- és prózamondással. 

Köszönjük Hajós Ákosnak, Pénzesgyőr polgármesterének, valamint a 

szülőknek, nagyszülőknek, vendégeknek, hogy velünk ünnepeltek. 

Március 27- én tartottuk a Nyílt napot az iskolában, melyre a szülőket vártuk.  

Március 28 –án, Húsvétra készültünk tojásfestéssel, kézműves foglalkozással. 
 

A tavaszi szünet március 29-től április 3-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap április 4. szerda. 

Fogadó órát áprilisban tartunk.  
 

A leendő első osztályosok beíratása április 12- én, csütörtökön és 13-án, pénteken 8-19 óráig lesz Zircen az F 

épültben. Bakonybélben 12-én, 18 és 19 óra között írathatják be a tanulókat. Kérjük, hogy a kitöltött 

nyilatkozatokat hozzák magukkal!  
 

Amennyiben a beíratott tanulók száma eléri a 8 főt, akkor van esély arra, hogy az első osztályt önálló osztályként 

indítsuk. (Természetesen a Tankerület engedélye szükséges hozzá). 8 fő alatt csak összevont tanulócsoport indítható. 

Tanulóinknak jó pihenést a tavaszi szünetre, a falu lakóinak pedig kellemes húsvéti ünnepeket kívánok sok szeretettel! 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

mailto:bakonybelmezoor@bakonybel.hu
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Március közepén, a hosszú hétvégét kihasználva, sikerült 

visszaköltöznünk a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00030 számú 

pályázat keretében megújult, gyönyörűen felújított 

óvodánkba. Már 14-én, szerdán a szorgos szülőkkel és az 

önkormányzattól jelentős segítséget kapva, a bútorok nagy 

részét vissza tudtuk pakolni az épületbe. A hétvége többi 

napjain, aztán a teljes berendezkedés is megtörtént.  

A jelentős pályázati összegen felül, több olyan felújítás és 

korszerűsítés is megvalósult, amit egy ilyen beruházás 

esetén feltétlenül fontosnak tartottunk.  
 

A villanyvezetékeket a szerelvényekkel együtt teljesen kicserélték, így mostanra minden helyiségben a 

legkorszerűbb energiatakarékos led izzós lámpatestek kerültek felszerelésre. A falban lévő régi vízvezetéket 

rézcsövekre cseréltettük, megelőzve ezzel a csövek későbbi meghibásodását. A padlást teljes nagyságban, két 

rétegben gyapottal szigeteltettük, még gazdaságosabbá téve ezzel a működést. A pályázat részeként, 

valamennyi nyílászárót kicseréltük, az épület teljes külső szigetelése megvalósult. A teljes épületben festés-

mázolás, falbontás- és áthelyezés történt. A fűtést korszerűsítették új kazánnal és új gazdaságos 

radiátorokkal. A tető felújítása is megtörtént, valamint 22 db napelemet szereltek fel az épületre, amelynek 

segítségével a villamos energiára fordított összeg az előzetes számítások szerint, körülbelül az ötödére 

csökken majd havonta. Ezekkel a korszerűsítésekkel, az épület energetikai besorolása két kategóriát javult. 

Valamennyi csoportszobába új bútor került, 

amelyek megvásárlásában a Szent Mauríciusz 

Alapítvány is segítségünkre volt. A régi konyha 

egyik része új funkcióval bővült. Itt valósulnak 

meg ezentúl a logopédiai és a fejlesztő 

foglalkozások. A fejlesztő foglalkozásokhoz 

szükséges eszközállományt is bővítettük. A 

tálaló konyhát a mai kor elvárásainak megfelelő 

új gépekkel szereltük fel, a HACCP előírások 

szerint. Az egyik csoportszobában a régi 

burkolatot teljesen felszedtük, új, szigetelt 

aljzatot tettünk rá, majd új parkettával 

burkoltuk le. A tornaszobánk fa parkettáját felcsiszoltattuk és újra lakkoztattuk. A járdát a bejáratnál és a 

játszókert felé is esztétikus térkő burkolattal fedettük le.  

Azt gondolom, minden település életében jelentős esemény egy ilyen méretű beruházás megvalósulása. Az 

első napon belépő gyermekek arca azonban, mindannyiunkkal elfeledtette a nehézségeket, és azt a sok 

váratlan feladatot, amit a felújítás alatt meg kellett oldani. Szeretnék köszönetet mondani minden 

segítőnek, akik mellettünk álltak és velünk együtt örülnek ennek a gyönyörűen felújított épületnek. A segítő 

szülőknek, az önkormányzat dolgozóinak, a faluban élő embereknek, és azon munkatársaimnak, akik 

idejüket és energiájukat nem kímélve, a magukénak érezték és érzik ezt az óvodát.  

A hivatalosan április 5-én, 16 órakor Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, 

országgyűlési képviselő fogja átadni a településnek az óvodát, és Halmos Ábel atya áldja meg. 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

BAKONYBÉLI KERESZTEK  
Új, értékes kiadvánnyal gazdagodott Bakonybél helytörténete. Mészner Viktor a községben illetve a 
környékén található útszéli keresztek történetét dolgozta fel egy füzetben a millennium tiszteletére, 
amelyhez túramozgalmat is hirdetett Bakonybéli Keresztek Túramozgalom címmel. A mozgalom 
teljesítése kétfokozatú, az elsőhöz 8, a másodikhoz az összes, 12 kereszt felkeresése szükséges.  
A kiadvány ára 1.000 Ft, amely tartalmazza a teljesítéshez kapcsolódó 2 kitűző árát, a keresztek 
leírását. A felkeresések igazolása egy-egy kérdés megválaszolásával történik. Írószer szükséges. A füzet 
folyamatosan kapható Mészner Viktornál (Jókai u. 14. tel.: 06-30-49-08-401 vagy 88/461-750) és a 
Bakonybéli Tájházban.  
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SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁNAK PROLOGUSÁBÓL (45-50) 

Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. Reméljük, hogy ebben az intézményben semmi 

kemény vagy nehéz dolgot nem rendelünk el. Ha mégis a méltányosság úgy kívánná, hogy valamit kissé 

szigorúbban rendeljünk el a hibák kiirtására és a szeretet megőrzésére, azért ne riadj vissza, ne fuss el 

mindjárt az üdvösség útjáról, melynek kezdete szűk és szoros. De ha a szerzeteséletben és a hitben 

előrehaladunk, akkor majd szárnyaló szívvel és a szeretet elmondhatatlan édességével sietünk előre az 

Isten parancsainak útján. Így az ő vezetése alól magunkat soha ki nem vonva, mindhalálig állhatatosan 

megmaradunk tanítása mellett a monostorban, és béketűrésünkkel részt veszünk Krisztus szenvedéseiben, 

hogy aztán országának is méltó részesei lehessünk. Amen. 

MÁRCIUS 21. CIRILL FŐAPÁT ÚR BENEDIKÁLÁSA PANNONHALMÁN 

A benedikálás szertartását Várszegi Asztrik püspök, emeritus 

főapát; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnöke és Michael Reepen, Münsterschwarzach 

apátja végezte. A leköszönő főapát a szentmise elején úgy 

fogalmazott, örvendező és nyugodt szívvel kéri Isten áldását 

utódjára és adja át neki a pásztorbotot, hiszen megbízható 

munkatársa volt az Úrnak és apátjának is az elmúlt 

évtizedekben. 

Szentbeszédet Gregory Polan prímás apát, a bencés rend 

legfőbb elöljárója mondta. Arról beszélt, hogy a bencés élet 

lényege a bibliai értelemben vett béke, amely nem egyszerűen csak a konfliktusok hiánya, hanem átjárja és 

megerősíti a testünket, az értelmünket és a lelkünket. Az apát feladata e béke szolgálata a monostorban. Ha 

béke uralkodik a monostorban, a bencés közösség a legnagyobb ajándékot adhatja azoknak, akik velük 

tartanak az úton, mint diákok, vendégek, vagy mint a plébániáikon élő hívek. 
 

MÁRCIUS 24. SZENT GELLÉRT EREKLYÉJÉNEK 

ELHELYEZÉSE TEMPLOMUNK OLTÁRKÖVÉBE 

A bakonybéli millenniumi év kezdő napján  Spányi Antal 

püspök úr a napközi imádság keretében megáldotta és 

elhelyezte Szent Gellért ereklyéjét templomunk 

oltárkövében.  

Ezen a szent eseményen jelen volt: Asztrik emeritus főapát 

úr, Antal pannonhalmi szerzetesatya, Kondé Lajos atya, 

Szent Gellért szegedi székesegyházának plébánosa, Dr 

Kovács Zoltán államtitkár úr, Márkus Zoltán úr, 

Bakonybél polgármestere, és többen a közélet képviselői 

közül, valamint nagy számban Isten népének tagjai. 
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AZ EREKLYE BAKONYBÉLBE TÉRÉSÉNEK KÖVETKEZŐ A TÖRTÉNETE: 

1030-ban Szent Gellért – Szent István királyunk hívására – elhagyta Bakonybélt és Magyarország déli részeinek, a Csanádi 

egyházmegyének misszós püspöke lett. Apostoli munkája nyomán őseink nagy számban tértek keresztény hitre. Tanúságtételét az 

1046-ban kitört pogány lázadás idején, a mai Gellérthegy lábánál elszenvedett vértanúsággal tette teljessé.Holttestét először 

elhunyta helyéhez közel, Pesten temették el, majd a csanádi székesegyházban helyezték végső nyugalomra. 300 évvel később 

Nagy Lajos király ereklyéinek jelentős részét szülővárosának, Velencének ajándékozta. A Velencei Pátriárka 1865. július 19-én 

Gellért jobb sípcsontjának felső darabját Simor János győri püspöknek ajándékozta, aki ezt öt évvel később keresztelése 

helyszínének, a székesfehérvár székesegyházának adományozta tovább, azóta ott őrzik. 

2018 januárjában a bakonybéli bencés közösség azzal a kéréssel fordult Spányi Antal székesfehérvári püspök úrhoz, 

hogy adományozzon Szent Gellért ereklyéjéből egy fragmentumot megújuló templomunk oltárkövébe. Szent István városának 

nagylelkű püspöke örömmel és atyai jóindulattal teljesítette kérésünket. Március 8-án derék és szorgos munkatársai segítségével 

felnyitotta Szent Gellért díszes ereklyetartóját, s a leválasztott csontdarabot arra méltó szelencébe helyezve, lepecsételve átadta 

monostorunk képviselőinek, így 988 év távollét után „Szent Gellért hazatért Bakonybélbe”. 
 

MILLENNIUMI FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ELŐREHALADÁSA MÁRCIUSBAN 

Tovább folyik a templom felújítása: a korábbi kelheimi burkolat alatti földtöltést, ill. padlástégla-burkolatot is kiszedték az új burkolat 

teljes vastagságában. Az Örökségvédelemmel és a tervezőkkel közösen felmértük a felszedett ép kelheimi lapokat. Ezek a 

szentély, valamint az oltárok fellépőjének burkolására lesznek elegendőek. A fennmaradó részek matt-csiszolt jura-gelb 

mészkőburkolatot kapnak, a kripta és a karzat pedig téglaburkolatot. A vakolat leverése a vizesedés miatt 2,2 m magasságban a  

teljes templomban megtörtént. A templom fűtéséhez szükséges munkálatok is megkezdődtek: a majdani szekunder gépészeti 

helységből, a pincéből átfúrtak a templomba, továbbá az ajándékboltot ellátó hőtávvezetéket is lefektették, ill. átvezették a  templom 

előterében.  
 

AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KARITÁSZ CSOPORT HÍREI 
 

A Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére február 20-án előadást tartottunk az 

éves gyermekvédelmi tanácskozáson, Zircen. Bemutattuk a bakonybéli karitász csoport munkáját, céljait és tevékenységeit. Ez a 

bemutatkozás hasznos eszköze lehet annak, hogy erősítsük az együttműködést a járásban működő segítő szervezetekkel. 

Az elhúzódó tél és a kemény hideg a faluban többeknek kihívást jelentett, nekik igyekezett csoportunk segítséget nyújtani a tüzelő 

beszerzésében. Ezúton mondunk köszönetet Palkovics Andrásnak és Haik Zoltánnak, akik önzetlen és hatékony munkájukkal 

segítettek egy krízis helyzetet megoldani!  

A nagyböjt utolsó hetében Ábel atya a húsvéti tartós élelmiszer adományokat eljuttatta azoknak, akiket csoportunk rendszeresen 

támogat. Köszönjük mindenkinek, aki tartós élelmiszerrel vagy pénzadománnyal hozzájárult ehhez a szolgálathoz! Továbbra is 

kérjük, hogy ha tudomásuk van a faluban élő, szükséget szenvedő lakosokról, jelezzék nekünk, hogy hozzájuk is mihamarabb 

eljuthasson a segítség! Köszönjük! 

Palotás Dóra     Baky Anna  
 

TERVEZETT PROGRAMOK  
 

Március 29–31. A SZENT HÁROM NAP ünneplése 
                        nagycsütörtökön és nagypénteken liturgia 
18.00-kor a Faluházban 
                        nagyszombaton a Húsvéti vigília 21.00-kor a 
Faluházban 
Április 1.       HÚSVÉTVASÁRNAP 

        9.30 ünnepi szentmise, utána 
nyuszikeresés az Arborétumban 
 

Április 2.       HÚSVÉTHÉTFŐ  
                      9.30 szentmise, keresztelő 
Április 22.     9.30 Ünnepi szentmise bérmálás, főcelebráns 

Hortobágyi Cirill főapát  úr     
                  11.00 Egyházközségi Képviselők 
találkozása az új főapáttal 
Május 1.        Egyházközségi Zarándoklat Szombathelyre 

Brenner János boldoggá avatására. 
 

 

FELHÍVÁSOK 
 

Ebben az évben is lesz hittantábor. A táborban a leendő első osztályosoktól .a jelenleg hatodik osztályt végzőkig 

vehetnek részt. Részvételi díj 9.000,- Ft, amelynek első felét a jelentkezéskor, a másodikat pedig május 30-ig kell 

befizetni Jelentkezési határidő : május 1. 

Boltunk a millenniumi beruházások idején új, ideiglenes helyen működik. 

Új címünk: Szent Gellért tér 17. (a régi Gyógyszertár helyén) 

Ajándékboltunk tavaszi ajánlata Gratia száraz rozébor. Új ár: 1200 Ft (1900 Ft helyett).  

Ajánljuk szárnyasokhoz, halételekhez, tavaszi, alkonyati baráti beszélgetésekhez. 
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Március 7-én tartottuk a már hagyománnyá vált nőnapi 

összejövetelünket a Vadszőlő étteremben. Polgármesterünk 

Márkus Zoltán és felesége, Krisztina, és alpolgármesterünk, Nagy 

Árpád is eljöttek a találkozónkra, ajándékokkal kedveskedve a 

hölgyeknek. A finom vacsora végeztével ismét Schögl Attila 

harmonikással daloltuk végig a felejthetetlen estét, ami kicsit 

kizökkentett a mindennapjainkból. 

Idei évtől nemcsak a születésnaposainkat, hanem a 

névnaposainkat is köszöntjük. Ez alkalommal az első 

negyedévben ünnepelteket, akik finomabbnál finomabb süti 

csodákkal kedveskedtek viszonzásul. 

Második találkozónkat a Tájház új kiállításának megnyitására szerveztük március 24-én. Igaz, hogy a veszprémi 

Laczkó Dezső Múzeum meghívására ősszel klubunk már megnézhette a Kincsek „Szent Gellért sziklája” mellől című 

kiállítást, a többségünk azonban most látta együtt, és feldolgozva a két éve, a Borostyánkő szikla tetején végzett 

ásatások eredményét. Örömmel láttuk, hogy új bemutatóval is gazdagodott a Tájház „Felbukkant fényképek, emlékek” 

címmel. Olyan fotókból készült hét tablónyi tárlat, amelyeket a nyugdíjas klub tagjai hoztak el összejöveteleinkre, és 

Felföldi Andrea az értéktár részére szkennelt be. Örülünk, hogy ezzel is hozzájárulhattunk falunk múltjának 

megőrzéséhez. 

Április 7-én és 8-án a Medvehagymás Napok rendezvényein segítünk az ételek elkészítésében és a vendégek 

kiszolgálásában. Április 12-én, csütörtökön délután fél 4 órai kezdettel Dr. Kozma Zoltán látogat el 

csoportunkhoz. A beszélgetés fő témája az érrendszeri betegségek és megelőzésük, majd válaszol a felmerülő 

kérdésekre. Helye a Közösségi Ház. Szívesen látunk minden – nem nyugdíjas klubtag – érdeklődőt. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NAGY JÓZSEF  

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ PARANCSNOKUNK EMLÉKÉRE (1944-2018.) 

Hosszú betegség, sok szenvedés után hagyott itt minket egykori parancsnokunk, Nagy József. Megrendülten vettük 

tudomásul, hogy nincs tovább.  

Fiatalon, 1958-ban lett tűzoltó, mindössze 14 évesen Ugodban, az ifi csapatban. 10 évvel később Franciavágásra került a 

fűrészüzembe, ahol ő volt az első tűzoltóparancsnok. Bakonybélben 1972-től élt. Szívügyének tartotta a bakonybéli tűzoltó 

egyesület támogatását, majd az akkori parancsnok –Mészáros József- halála után ő lett a parancsnok. Eredményeit 

oklevelek és serlegek sokasága jelzi. Ezeken túl egy sor nyertes pályázattal gyarapította Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk 

felszereltségét, vagyonát.  

Jó kapcsolatot ápolt a falu vezetésével, a Megyei Tűzoltó Szövetséggel, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 

Kiemelkedő önkéntes tűzoltó munkáját Bakonybél polgármestere 2001-ben oklevéllel ismerte el.  

2003-ban megkapta a Veszprém megye tűzvédelméért emlékérem arany fokozatát. 

Sokat tett azért, hogy Bakonybél önkéntes tűzoltóiból tettre kész, összetartó csapat kovácsolódjon. Minden komoly helyi 

tüzet eredményesen fékeztek meg, az árvíznél 2005-ben helyt álltak.  

A betegség megtörte a szervezetét. 2009-ben átadta a parancsnoki teendőket Regenye Zsoltnak. Ezután is számíthattunk 

rá, önkéntes tűzoltó maradt, tevékeny tagjaként az Egyesületünknek. Segített bennünket tetteivel, tanácsaival, jó 

szándékával. Fáj, hogy Őt is elvesztettük.  

Isten Veled, Parancsok úr! Emlékedet szeretettel őrizzük! 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében    Regenye Zsolt parancsnok és Sebestyén Gyuláné titkár 
 

MEGHOSSZABBÍTOTTUK A NEVEZÉSI HATÁRIDŐT: 

A Bakonybéli Virágosító Civilcsoport Bakonybél Önkormányzatának támogatásával önkéntes faluszépítő 

mozgalmat hirdet a GONDOZOTT – VIRÁGOS PORTA cím elnyerésére. 

A mozgalom célja, hogy ösztönözze a lakosságot a házak, a kertek, az ingatlanok előtti területek virágosítására, 

gondozottabbá tételére, s ezáltal a település összképének szépítésére. A nevezett ingatlanokat független szakértő 

zsűri értékeli, és ítéli oda a falra helyezhető táblákat. A tulajdonosok közül minden évben az első három 

helyezett értékes növény-ajándékot kap. A verseny feltételeiről, az értékelés szem-pontjairól a Faluházban és a 

honlapon is tájékozód-hatnak. A nevezési lap a Faluházban található. A jelentkezési lapot az ugyanott 

elhelyezett gyűjtődobozba vagy Felföldi Andreának szíveskedjenek leadni. Nevezési határidő: április 30. 
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Sajtótájékoztató előzte meg az emlékév indításának fő eseményét, Szent Gellért ereklyéjének 

templomunkban történő elhelyezését. A sajtótájékoztatón Dr. Kovács Zoltán államtitkár, megyénk 

országgyűlési képviselője a turisztikai beruházások fontosságáról beszélt. Utalt arra, hogy megyénk ebből a 

szempontból különleges adottságokkal bír, hiszen van tava- a Balaton, hegye – a Bakony és alföldje – a 

Kisalföld. Bakonybélben jelenleg két kiemelt, a kormányzat által támogatott projekt zajlik. A Szent 

Mauríciusz Monostor felújítására és turisztikai elemekkel történő bővítésére 1,4 milliárd Ft, Bakonybél 

Önkormányzata pedig a faluközpontot és a Szent-kutat összekötő turisztikai út kiépítésére 150 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert. Szólt a környezetünkben zajló egyéb fejlesztésekről, így a cseszneki 

és a nagyvázsonyi várak felújításáról is. Hangsúlyozta, hogy a turizmus a nemzetgazdaság egyik 

húzóágazata, sok embernek biztosít munkalehetőséget, és az is fontos, hogy Magyarország a turisták 

számára is biztonságos országnak számít. Márkus Zoltán polgármester elmondta, hogy az elmúlt évek 

településfejlesztései a millenniumi év méltó megünneplése érdekében is történtek. A millennium a 

kereszténység ünnepe is, amelynek védelme és őrzése napjainkban kiemelt fontosságú. Beszélt a település 

kiemelt ünnepi rendezvényeiről, az Ezer éves falvak találkozójáról, a falu „születésnapjáról”, amelyet 

augusztus 20-án tervezünk, a magnólia-liget Millenniumi parkká alakításáról, a Közössége Hetének civil 

kezdeményezéseiről. Végül Ábel atya arról szólt, mit jelent a bencés közösségnek Szent Gellért ereklyéje, és 

számba vette ezer évének fontos történéseit.  

Az ereklye elhelyezésének bensőséges ceremóniája után délután a Bakonybéli Tájházban folytatódott az 

emlékévnyitó „világi” programja. A 2016-ban a 

Borostyánkő tetején végzett ásatások leletanyagából 

Veszprémben megrendezett Kincsek „Szent Gellért 

sziklája” mellől című kiállítás a Laczkó Dezső Múzeum 

készséges hozzáállása jóvoltából már Bakonybélben is 

látható. A tárlatot Dr. S. Perémi Ágota múzeumigazgató 

köszöntője után Vásárhelyi Anzelm osb. nyitotta meg, 

felidézve az első „véletlen” leletekkel való találkozását, 

amelyek kutatásra és az ásatás megszervezésére 

ösztönözték. Kátai Zoltán Tinódi-lant díjas énekes – 

lantművész középkori énekekkel idézte meg a régmúlt 

történetének hangulatát. A megnyitó után Pátkai Ádám 

régész tartott a nagyszámú érdeklődőnek tárlatvezetést. 

Felföldi Andrea (fotó: Müller Anikó Hanga) 

2018. április 10-én, a Faluházban 
8-tól 14 óráig 

Használt, jó állapotú 
ruhák, cipők vására. 

Ezúttal átmeneti és nyári 
ruhákat és cipőket, 

gyermekruhákat 
kínálunk. 

A befolyt összeg adomány, amelyet a bakonybéli 
egyházközség karitász csoportja a helyi rászorulók 

megsegítésére fordít. 
 

 

 

ÁPRILIS 7-ÉN 
 

17.30-tól Gyerektánc  

Belépőjegy: 500 Ft/fő 

20 órától Felnőtt tánc  

Belépőjegy 1500 Ft/fő 

 

 

A táncokat Rasó Barna tanítja, 

dudán Takács Krisztián, 

tekerőn Bálint Károly zenél. 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2018. április 25. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

 
Indulás a Pikoló Vendéglőtől (Kossuth u. 1.) 
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, 

meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu ; A túrákon való 

részvétel saját felelősségre! A részvétel díja 500 Ft/fő, ez tartalmaz egy 

italjegyet és egy kitűzőt / hűtőmágnest. 

2018. március 31. szombat,10.00: MEDVEHAGYMÁS 

ÚTVONAL: Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési 
lehetőség a bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő 
Táv 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra 
2018. április 29. vasárnap, 10.00 - ÚJ ÚTVONAL 

Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Vörös János-séd – 
Királykapu – Hideg-völgy – Mészégető Táv: 17 km, menetidő 6 
óra 
2018. május 1. kedd 10.00 Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-

kő - Csúcs-hegy - Táv 11 km, menetidő 4 óra 

 

 

 

 

 

 

(Bakonybél, Fő utca 3.) 
Szerdán 15-18 óra,  
szombaton 9-12 óra között  
várja az érdeklődőket. 
konyvtarbbel@gmail.com 
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

Fő utca 15 
Nyitva minden nap 9-16 óra 

között, 
május 1-jétől 9-18 óra, vasárnap 9-

16 óra között. 
Új kiállítás:  

Kincsek „Szent Gellért sziklája„ mellől 

bakonybéli gyülekezetének összejövetelei: 
 Április 14. és 28. 16 óra a Közösségi Házban. 

 

Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk: 

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

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

 

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

 

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

Bakonybél Közös Önkormányzati 

Hivatal 

8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 

tel:(88)585-020; 30/442-8024 

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 

 8-16 óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 

8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 

tel:(88)585-020; 30/499-1114 

e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 

Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra 
 

Markácsné Kis Vera jegyző 

tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 

tel: 30/449-5262 

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

Adóügyben ügyfélfogadás: 

 csütörtök: 8-14 óra 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben hatósági 

szakügyintéző (70-400-6060) 

Ügyfélfogadás: minden hónap második és 

negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra 

között a Bakonybéli Önkormányzat 

épületében. 

Orvosi Rendelő 

Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

Hétfő: 8-11; 15-16 óra 

Kedd: 8-11 óra 

Szerda: 8-11; 14-15 óra 

Csütörtök: 8-11 óra 

Péntek: 8-11; 14-15 óra 

Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193 

16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi 

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

Rendelés Pénzesgyőrben: 

Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 

 

Védőnői szolgálat 

Galgán Kitti védőnő 

Tanácsadások időpontjai  

minden páros héten hétfőn 

Várandós: 9-10 óra 

Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra 

Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra 

Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges: 

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

Szent Bernát Gyógyszertár 

8427 Bakonybél, Pápai u.7.  

Tel: (88)461-017 

Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra 

 

Okmányiroda 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, 

 jogosítvány, gépjármű okmányok 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 7-17 óra 

Kedd: 12-16 óra 

Szerda: 8-12 óra 

csütörtök: 8-18 óra 

Péntek: 8-13 óra 

Elérhetőség: (88)550-698 

 e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu  

 

Munkaügyi központ (Foglalkoztatási 

Osztály) 

8420 Zirc, József Attila u. 2. 

Tel: (88)415-662; 550-670 

Ügyfélfogadás: 

Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 

Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 

 

2018. ÁRPILIS 3-ÁN 18 ÓRÁTÓL 

Töreki Milán 
a Jobbik országgyűlési képviselője 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart 

a Közösségi Házban. 
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