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Október 21-én, vasárnap, az újraszentelt templomban 
hangzott fel először az a zenemű, amelyet Kovács 
Bálint, a salzburgi zeneművészeti egyetem hallgatója, a 
bakonybéli millennium alkalmából szerzett. Az 
önkormányzat felkérésére írott mű „több részből 
tevődik össze, ahogy az ember is emléktöredékekben 
idézi fel a múltat. A Köves-hegyen ülve kezdtem el 
komponálni, ahol elém tárult a falu és a lenyűgöző 
környezet, így elsősorban a természet inspirált.” – 
nyilatkozta Kovács Bálint. Az ősbemutató előadói fiatal 
művészek voltak, Rác Fanni, Horváth Boglárka, Vízvári 
Beáta, Gusztos Dániel, Lakatos Tamás és Kovács Bálint, 
akik hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő és blockflöte 
összeállításban mutatták be a koncertet. 

 

 

 

 
  

 
    Október 6-án jó időben, jó hangulatban zajlott a gazdag 
programot kínáló Gerence-parti Pityóka-party 
rendezvényünk, amit idén is az önkormányzat és a 
Guzmics Egyesület közösen szervezett. Az egy időben zajló 
Családi Egészségnap szolgáltatásait is sokan vették 
igénybe.  

Az október 12-én megtartott Idősek Napjára is rekord-
számban érkez-
tek a meghívot-
tak, köszönjük, 
hogy ennyien 
eljöttek. Mindkét 
program 
lebonyolításában 
segédkezőknek 
köszönjük a 
munkáját, az 
óvoda és az 
iskola pedagó-
gusainak a 
műsorra való 
felkészítést és a 
gyerekeknek a 
kedves 
szereplést. 
 

 
    Október Bakonybélben az építkezések hónapja lett. A 
Belügyminisztérium által jóváhagyott útfelújítási pályázat 
keretében nyolc helyen tudtunk kisebb-nagyobb 
útfelújítást végezni, valamint több ponton kátyúkat 
javítani, és a monostor előtti járdát helyreállítani. Ezzel a 
pályázatos útfelújítási programmal együtt – immár három 
éve –minden évben jelentős összeget fordított az 
önkormányzat a belterületi utak javítására, valamint a 
falun átvezető főút faluközponti szakasza is teljesen 
megújult. 2018 őszére – erőfeszítéseinknek köszönhetően 
– sikerült elérnünk, hogy Bakonybélben minden olyan 
belterületi ingatlan, amelyen lakóház vagy nyaraló áll, 
aszfaltozott úton közelíthető meg. 
    A Jókai és a Kossuth utcákban a padkakimosódások 
megszüntetésére előregyártott betonfolyókát fektettünk le. 
Az aszfaltburkolatba vasrácsos vízelvezetőket fogunk 
elhelyezni, valamint rendezzük az útpadkákat is. 
Reméljük, ezzel az augusztusi nagy esőzéshez hasonló 
károkat végleg meg tudjuk előzni. 
    Október 14-én tartotta az egyházközség az utolsó 
szentmisét a Faluházban. Ábel Atya megköszönte az 
önkormányzatnak a lehetőséget, hogy kulturált 
környezetben, fűtött helyiségben tarthatták egy évig a 
szertartásokat. Külön köszönte a technikai személyzetnek, 
kiemelten Sebő Melindának és Kuti Zoltánnak a 
többletmunkát, amivel a helyszín biztosítása járt. Én is 
köszönöm áldozatos munkájukat és kitartásukat. 
Készséggel vállaltuk ezt a plusz feladatot, hiszen a falu 
lakosságát szolgáltuk vele. 
    Október 20-án méltóságteljes körülmények között 
zajlott 370 meghívott jelenlétében a felújított templom 
felszentelési ünnepsége, ami maradandó élményt nyújtott 
minden résztvevőnek. Örülünk a színvonalas beruházás 
elkészültének. Az ünnepséget Soltész Miklós államtitkár is 
megtisztelte jelenlétével és méltatta a beruházás 
elkészültét. Másnap zajlott az első szentmise a felújított 
templomban, amelyen a bencés közösség meghívott 
vendége volt Áder János köztársasági elnök és Herczegh 
Anita asszony.  

(folytatás a következő oldalon) 
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Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni 

támogatásként tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy 

jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik 

közül előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti: 

 - az aktív korúak ellátására, - időskorúak járadékára,-  

adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 

adósságcsökkentési támogatásra, vagy - lakásfenntartási 

támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő, - életvitelszerűen egyedül élő 

nyugdíjas. 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 

jogosultnak állapítható meg. A tűzifában részesülő személy a 

tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 

használatra használhatja fel.  

Az igénylés beadásának határideje: 2018. november 13. Az 

önkormányzat képviselő-testülete november 30-ig hozza meg 

döntését. 

 

(Polgármesteri beszámoló folytatása) 

A szentmise után kis koncert keretében hangzott fel 
Kovács Bálint furulyaművész Koncert 1000 év emlékére 
című zeneműve, amelyet az önkormányzat felkérésére a 
millennium alkalmára komponált. 
    A napokban kaptuk meg a Nemzetgazdasági 
Minisztérium értesítését, hogy a gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó konyha- és étkezőfejlesztési pályázatunk 32,5 
millió forintos támogatást nyert. Ennek keretében 
energetikai fejlesztés, eszközbeszerzés, és felújítási 
munkálatok fognak folyni. 
    Szintén nyertes lett a Balatonalmádi Nagycsaládosok 
Egyesületével közösen benyújtott TOP 5.3.1. pályázatunk 
a „Helyi identitás és kohézió erősítése” témakörben. 
Ennek keretében 1 fő munkatársat tudunk felvenni, és 3,5 
éven keresztül rendezvények, programok és egyéb 
kulturális események lebonyolításához tudunk 25 millió 
forint támogatásból gazdálkodni.  
    Az önkormányzat társasági szerződést kötött az Amuse 
Produktion Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, 
amelynek fő tevékenységi köre az alkotó- és előadó 
művészet, , s amelynek Bakonybél a székhelye lett. 
Bízunk a település számára is gyümölcsöző 
együttműködésben. 
    Az EFOP 1.2.9-2017 „Nők harmóniában a családban és 
a munkahelyen„ projekt keretében ingyenes 
tanácsadások indulnak Bakonybélben. A programot 
megelőzi egy kérdőíves felmérés, amelyet az 
önkormányzat dolgozói visznek el november első felében 
az érintetteknek, elsősorban családos nőknek. Kérjük, 
segítsék munkájukat. 
    Erről a programról, valamint a turisztikai fejlesztési 
program tervéről lakossági fórumot rendezünk november 
8-án, csütörtökön 16 órától. Kérjük, jövőnk érdekében 
minél többen vegyenek részt rajta és véleményükkel 
segítség a terv elkészítését. 
    Újra indul a szociális tűzifa támogatási program. A 
kérelmeket november 13-ig várjuk, a képviselő-testület 
november 30-ig dönt a juttatásokról. Kérjük, a valóban 
rászorulók jelentkezzenek. 

Márkus Zoltán polgármester 
 

Kifejezetten sikeresnek mondható az alma elszállítási akció, 

amit október végével befejezünk. Köszönet a falubelieknek, de 

legfőképp a nyugdíjas lakosoknak, akik hetente több 

alkalommal is összegyűjtöttek több mázsa almát. 

    Külterületeken sok változás nem volt észlelhető az elmúlt 

hónapban. Egy külsős csapat a túraútvonalak menti jelzések 

karbantartását és újrafestését végezte el, ezzel is segítve a 

nálunk túrázók zavartalan kirándulását.  

    Elkezdődtek az őszi földmunkák, amelyekkel jól haladnak a 

gazdák, bár hozzáteszem, az elmúlt évekhez képest idén 

sajnos megnövekedett a parlagon hagyott földek száma a 

határban. 

    A még betakarításra váró kukorica- és cirokföldek kivételével 

elbontásra került a krumpliföldön egész szezonban üzemelő 

villanypásztor-rendszer, ami hatékonyan védte a termést a 

vadaktól.  

Károlyi Zoltán mezőőr 

Az 1995. évi LVII. törvény ez évi módosítása szerint a 
magánterületeken levő kutak használatát engedélyeztetni 
kell, vagy a meglevő engedélyt be kell mutatni. Az 
engedélyezési eljáráshoz a kúttulajdonosnak kérelmet kell 
benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, amelyhez 
mellékeli a szükséges dokumentumokat. A KÉRELEM 
nyomtatványát megtalálják az önkormányzat épületében a 
patika bejárat melletti információs polcon, vagy letölthetik 
a https://bakonybel.hu honlapról. Mentesül a 
vízgazdálkodási bírság alól, aki a kérelmet beadja - akár 
mellékletek nélkül - 2018.december 31-ig, személyesen 
ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál, vagy postán a 
Bakonybél Önkormányzata 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. 
címre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három 
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei 
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi 
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 
A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/ honlapon. 
A pályázatot a Bakonybéli Önkormányzathoz 2018. 
november 6-ig lehet benyújtani. 

https://bakonybel.hu/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica
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A korábbi évekhez hasonlóan, az idei évben is szerveztünk óvodánkban 
kutyaterápiás foglalkozást. Erre az őszi időszak különösen alkalmas, 
hiszen a foglalkozásnak bizonyítottan feszültségoldó hatása is van, ami a 
beszoktatás időszakában nagyon hasznos. A terápiás kutyák, - két 
labrador - segítségével a gyerekek mozgásos, ügyességi és testsémát 
gyakorló feladatokat oldottak meg. Ez a program, minden korosztály 
körében nagyon népszerű, amelynek költségét, Koczor Zoltán szülő 
vállalta magára. Ezúton is köszönjük neki. 

Október első hete az Erdők Hete. Ebből az alkalomból 
Huszárokelőpusztán erdei óvoda programon vettek részt a középsős és 
nagycsoportos korú gyerekek. A délelőtt egy rövid túrával kezdődött, 
amelynek keretében közvetlen megfigyeléssel és tapasztalatszerzéssel 
gyűjthettek érdekes információkat az óvodásaink az őszi erdőről. A séta 
során terméseket, érdekes köveket, színes leveleket gyűjtögettek, a 
szabály az volt „csak azt veheted fel, amit az erdő elengedett!” (lehullott 
termés, színes levél, érdekes ágak, kövek). 

 Az erdőben 
megfigyel-

hették az állatok lábnyomait, a vándorlásuk útvonalát. 
Beszélgettek az erdő, és az állatok télre készülődéséről. 
Hogyan változik meg az állatok viselkedése a hideg idő 
közeledtével, és miképp tudnak segíteni az emberek a tél 
átvészelésében az állatoknak. A parkban aztán számos 
szórakoztató játék várta őket. Volt óriás kirakó, memória-
játék, és tapogatás segítségével kitalálós játék is.  

 

Ebben a 
hónapban 

óvodásaink 
meghívást 

kaptak a 
Bakony Hotelba. Október 9-én és 10-én délelőtt tartalmas program 
részesei lehettek. Mindenkinek lehetősége volt kipróbálni a pónin 
lovaglást, ami nagyon népszerű volt ovisaink körében. Ezt követően, a 
gyerekek örömére, egy fogatos sétakocsikázás következett a faluban. A 
délelőtt befejezése pedig egy nagyszerű vendéglátás volt a hotel teraszán 
kakaóval és kaláccsal. Köszönjük Molnár Zoltán igazgató úr meghívását 
és a szíves vendéglátást.  

Október 17-én a pápai Pegazus színházba látogattak a nagycsoportos 
gyerekek. A három előadásból álló bérlet első előadásának címe: 
Pitypang cirkusz volt. A színházba utazást minden alkalommal nagy 
érdeklődéssel és izgalommal várják a gyerekek. Öröm számunkra, hogy 
milyen fegyelmezettek az előadás alatt, és mennyire élvezik a bábokkal 
színesített, de jelmezt is használó előadást. Köszönjük a két 
önkormányzatnak, hogy az utazás lebonyolításában most is a 
segítségünkre voltak.  

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

 

 
 
November második felében a Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány gondozásában megjelenik a 
2019. évi naptár “Bakonybél anno” címmel. Igényelhető az iskolában, Kollát-Németh Alíznál és 
Bertalanné Mészáros Évánál. 
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de már javában pezseg az élet, gyorsan követik 
egymást az események. 

Hagyományaink szerint szeptember 21-én - 
tanórák után - a jó időt kihasználva iskolánk 
névadóját kirándulással ünnepeltük meg. Idén a 
Köves-hegyet barangoltuk be, és meglátogattuk a 
„Bakonybél 1000” feliratot. Szent Gellért 
névnapjáról 24-én is megemlékeztünk a Troják 
Zsuzsanna tanító néni által szervezett játékokkal és 
kézműves foglalkozásokkal.  

Szeptember 26-án Pályaorientációs napot 
tartottunk az iskolában, ahol a gyerekek 
megismerkedtek különböző foglalkozásokkal és 
ezeken keresztül felismerték, hogy miért kell 
megbecsülniük a szüleik és mások munkáját. A 
Faluház dolgozóinak közreműködésével a 
közelebbről láthatták, hogyan működik egy nagy 
konyha, a finom ételek mögött milyen nehéz fizikai 
munka van, és mennyi odafigyelést igényel, hogy egészséges ételeket kapjanak a vendégek és ők is. Ezt követően 
Regenye Zsolti bácsi és Birnbauer Feri bácsi bemutatta a legendás Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület centrumát.  
A legnagyobb élményt a tűzoltóruha felpróbálása és tűzoltóautó beizzítása, valamint kipróbálása nyújtotta. A nap 
végén meglátogattuk a falu régi életének és szakmáinak bölcsőjét, a Tájházat. 

Október 2-án először szerveztük meg iskolánk falain belül a magyar népmese napját. Előzményként rajz- és 
meseíró versenyt hirdettünk meg. A gyerekek munkáit különböző ajándékokkal jutalmaztuk, majd a magyar népmesék 
sorozatból több részt is megtekintettünk. A nap zárásaként fejtörőkkel és furfangos kérdésekkel tarkított 
kincskeresésben vehettek részt a tanulók, ahol a népmesék hőseivel és gonosz figuráival találkozhattak. 

Felolvasásokkal és énekekkel október 5-én 
megemlékeztünk az Aradi vértanúkról. Délután Nagy 
Tiborné Ági nénivel a Zene Világnapját is megünnepeltük, 
egy rögtönzött „flashmob”-bal a falu különböző helyein 
megjelentünk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét az 
ének és a zene jelentőségére. 

Az Idősek napi ünnepély megrendezésére október 12-
én került sor, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig 
köszöntötték a falu szépkorú lakosait. Az iskola 
diákjainak műsorát Kőrös Erika néni és Nagy Tiborné Ági 
néni tanította be. 

A tanulók kulturális fogékonyságát színházlátogatással 
inspiráltuk. 15-én a Noir Színház vendégelőadásában az 
Aladdin című darabot néztük meg Veszprémben, a Petőfi 
Színházban. A darab nem csak a gyerekeket, hanem a 
felnőtteket is elvarázsolta.  

29-én kezdődik a várva várt őszi szünet, hogy 
kipihenve vághassunk neki a november hónapnak, benne a Márton napi és a karácsonyi ünnepi készülődésnek.  

Az iskola minden dolgozója egész évben azon dolgozik, hogy a gyerekek mind testileg mind szellemileg megkapják 
azokat az élményeket, melyet hasznosítani tudnak a felnőtté válás rögös útján.  

 

Dobos Mónika tanító 

 „Az én falum, az én városom” címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 

Irodája, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság általános és középiskolások 
számára. 
Örökítsétek meg, ami fontos számotokra a településeteken! Legyen az különleges építészeti vagy természeti érték, de akár 
a település kiemelkedő személyisége, csoportja vagy gasztronómiai különlegessége. Az alkotások bármilyen technikával 
készülhetnek: lehet rajz, fotó, makett, illetve különleges technika is. Pályázhatnak egyéni alkotók vagy csoportok. 
Beküldési határidő: 2018. november 07. szerda.  
A pályaműveket postán vagy személyesen a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájába kell eljuttatni 
(8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4. -Átrium Üzletház 1. emelet.) A pályamunkákon fel kell tüntetni: az alkotás címe, név, 
életkor, elérhetőség (telefonszám, email cím) iskola neve, címe. Eredményhirdetés 2018. november 16-án (péntek) 11 
órakor a III. Veszprém Megyei Értékünnep keretében. Helyszín: Művelődési Ház Nyárád, Arany János u. 31.  



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA  IV. ÉVFOLYAM    2018. 11. szám 

5. 

 
 
 
 

 

A TEMPLOMSZENTELÉS KRÓNIKÁJA, 2018. október 20. 
 

 „Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza-népe. Apostolokra 

és prófétákra alapozott épület vagytok, melynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik 

egybe az egész épület, s emelkedik az Úr szent templomává. Benne épültök egybe ti is a Lélek által Isten 

hajlékává.” (Ef 2,19-22) – a templomszentelési liturgiájának szentleckéjében Pál apostol e szavakkal tanított 

bennünket a templomról és keresztény hivatásunkról.  

Sokan szeretik Bakonybélt és a bencéseket – erről 

tanúskodott október 20-án a templomszentelésre összegyűlt 

szerzetesek, papok és lelkészek, zarándokok, vendégek és 

helybéli hívek sokasága. Az iskola udvarán gyülekező 

ünneplőket Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát 

köszöntötte.  

„Itt, a templomon kívül gyülekezünk, és zarándokként 

vonulunk Isten házába. A templom Istennek kiszakított és 

lefoglalt tér, a monostor középpontja és szíve, a 

szerzetesközösség mindennapi imádságának helye, de az 

egyházközség számára is az imádság otthona. Tere helyet ad 

nekünk, formál bennünket, hogy mi magunk is élő kövekként 

épüljünk egymásra, váljunk egyházzá, Isten szent 

templomává.” - e szavakkal indította el Főapát úr a menetet. 

„Örvend a szívünk, mert indulunk Isten házába” – hangzott messze a templom felé vonulók éneke a Magas Bakony 

hegyei által körülvett völgyben. 
 

A körmenet a templom előtti téren állt meg. Az ajtóban a felújítás tervezői, Maráz Péter, Rácz Róbert, Szilágyi Klára 

és Erő Zoltán, valamint a kivitelező cég képviselői, Túri Árpád és Fazekas Mónika fogadták az érkezőket. Az építők 

visszaadták Isten házát a bencéseknek és az egyházközségnek, majd Kovács - Puskás Éva és Anzelm testvér 

megnyitották a kaput és a zarándoksereg énekszóval bevonult a templomba. 
 

Az előtérben felállított keresztkútnál kezdődött szertartás. Cirill főapát úr keresztségünkre emlékezve vizet áldott meg, 

mellyel meghintette a közösséget, a templom falait 

és az oltárt, majd megkezdődött az Ige liturgiája. A 

szentbeszédet Gregory Polan prímás apát mondta. 

„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ 

végezetéig” – idézte Jézus szavait Máté 

evangéliumából, hozzátéve, hogy a templom Isten 

cselekvő jelenlétének jele számunkra és a világ 

számára. Az a hely, ahol megtaláljuk szent és 

gazdag identitásunkat, és innen indulhatunk 

küldetésünkre, tanúságot tenni Isten irgalmáról, 

békéjéről és együttérzéséről. „Ti vagytok az épület, 

ez a szent hajlék – mondta szerzetestestvéreinek és 

a hívő közösségnek. így az újraszentelés szertartása 

annak a lehetősége, hogy mindannyian újra Istennek 

szenteljük életünket, hogy annak középpontja 

Krisztus legyen.” 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=91286&v=1&img=o_398A8947.jpg
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Az Ige liturgiáját a templom újraszentelésének szertartása követte. Ősi szokás szerint a szentelő püspök, - 

itt Asztrik nyugalmazott főapát úr, - miután elénekelte a szentelési prefációt, illatos olajjal megkente az 

oltárt, majd a jelenlévő 6 bencés apát (Asztrik és Cirill főapát, Gregory Polan prímás apát, Donato Ogliari 

Monte Cassinóból, Roberto Dotta a római Falakon Kívüli Szent Pál-bazilikából, Marianus Bieber 

Niederaltaichból) kente meg krizmával a templom falaira helyezett, 12 apostolra emlékeztető 12 keresztet.  

 

Ezután a megkent oltárra helyezett 5 kőlapon Asztrik atya izzó parázson illatos tömjénszemeket füstölt el, 

majd megtömjénezte az oltárt, és az egész egybegyűlt közösséget. A tömjénezés közben mindannyian a 

140. zsoltár 2. versét énekeltük: „Szálljon fel, Uram színedhez imádságom, mint a tömjén füstje, kezem, ha 

feléd kitárom, esti áldoztaként fogadd jó szívvel.”  

 

A felszentelés utolsó mozzanataként a fények gyúltak ki: először az oltáron majd a templomszentelési 

keresztek előtt, a templom falán lobbantak lángra a gyertyák. Ezt követően a liturgia az eucharisztiával, a 

szentmise áldozati részével folytatódott. 

  

Közösségünk szimbólumokban gazdag templomteret kapott. A felújítás kezdetekor, idén március 24-én 

helyeztük el Szent Gellért püspök és vértanú ereklyéjét. Ezen ereklyét őrző kőlap fölé, a templom 

tengelyének fókuszpontjába került az oltár, az olajfából készített asztal. Ugyancsak a tengely vonalára 

helyeztük az olajfa ambót, valamint a bejáratnál a keresztelőkutat is, így a beavató szentségekben 

(keresztség, eucharisztia) a templom tengelyén befelé haladva részesülnek a hívők. 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=91286&v=1&img=o_398A9540.jpg
http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=91286&v=1&img=o_398A9827.jpg
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Ábel atya megfogalmazása szerint: „A megújított liturgikus tér emblematikus elemei – az oltár, az ambó, a 
keresztelőkút és a templom tengelye mentén elhelyezett szerzetesi kórus (a stallumok) - közösségünk 
küldetését is összefoglalják. 

Az oltáron Krisztus áldozatát jelenítjük meg a szentmisén, a szerzetei kórus kiemelt helye az imádság 
prioritását hirdeti, az ambó az evangélium hirdetésére szólít minket, a keresztelő kút pedig megváltásunkra 
és Jézus missziós parancsára emlékeztet: „tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg 
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” (Mt 28,19-20)   
 

REFLEXIÓK A TEMPLOMSZENTELÉS MÁSNAPJÁN 
 

Csébfalvi János és Judit, visszatérő vendégeink és segítőink: 
Amikor megérkeztünk, már a parkolásnál határozott és szívélyes fogadtatásban volt részünk. Esélyünk nem volt 
eltévedni az iskoláig, ahol flottul, mosolygósan ment a regisztráció, az emailen küldött előzetes tájékoztató is segített 
felkészülni. Apróságnak tűnik, szemérmesen átsiklanak sokan a téma felett, de a mosdók tiszták voltak, szappan, 
kéztörlő rendben volt. A napsütésben az udvaron a várakozás is élmény volt, a derűs beszélgetés a csoportunk 
vezetőivel, a körülöttünk várakozókkal. Ezalatt észrevettem a részletekre való odafigyelést; a zászlót valaki megvarrta, 
nyelet készített, színkódos matricát tett rá, tárolta, elhozta, alkalmas időben kiosztotta a felkészített vezetőknek, stb. 
A menet indulásával egy időben megszólaló harang megdobbantotta a szívemet. Egyébként a kezünkbe nyomott 
részletes füzet segített nemcsak követni a liturgiát, hanem valóban részt is venni benne. A templomba belépve úgy 
éreztem, a világos, tiszta, egyszerűbb belső jobban teret ad a Szentléleknek, mint előtte. Külön öröm volt látni együtt a 
sok szerzetest, papot, lelkészt, akik szerepet is kaptak, hogy valóban közösségként éljük meg a liturgiát. Botcsinálta 
muzsikusként teljes elismerésem a kórusnak, hogy tisztán, összhangban énekelték végig a szentmisét, néha olyan 
érzésem volt, hogy pár angyalt is odavonzottak besegíteni. Zene volt fülemnek, lelkemnek a tiszta angolsággal 
elmondott világos, érthető, letisztult szentbeszéd. A 
tanítást megerősítette a magyar fordítás is. 
 

Dr Hafenscher Károly, a MEE Zsinatának 
lelkészi elnöke 
Hála legyen az Úristennek a tegnapi felemelő, 
gazdag áldást hordozó, útravalót is bőven készítő 
templomszentelési ünnepért. Nektek pedig 
köszönöm, hogy én is részese lehettem ennek a 
gyönyörű alkalomnak. S hogy mindez ilyen 
ökumenikusan zajlott, az végképp átmelengette a 
szívemet. Jó volt megölelni sok-sok testvért és 
együtt imádkozni, a közösséget megélni. A magyar 
kereszténység sokszínű családi találkozójává is vált 
ez a délután. Evangélikus lelkészként ezután is 
mindig HAZAMEGYEK Bakonybélbe.  



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA  IV. ÉVFOLYAM    2018. 11. szám 

8. 

 
 
 
 

 

 
HÁLAADÓ SZENTMISE, 2018. OKTÓBER 21. 
 

A templomszentelést követő vasárnap ünnepeltük az első plébániai szentmisét felújított templomunkban, 
amelyet megtisztelt jelenlétével Áder János köztársasági elnök úr és felesége, Herczegh Anita 
asszony. A szentmisén, amelyet Cirill főapát úr celebrált, nagy számban vettek részt bakonybéliek és 
vendégek is. A liturgia kezdetén Ábel atya köszöntötte a jelenlévőket, s kifejezte a bencés közösség és az 
egyházközség örömét, hogy „monostorunk alapítását, amelyet Szent István király az evangélium 
terjesztésére rendelt, együtt ünnepelhetjük a Magyar Köztársaság első emberével, aki jelenlétével - ezer 
esztendő multán is – megerősíti küldetésünket.” 
Az aznapi evangélium, Mk 10,35-45 volt, a hatalomról, a keresztény ember hatalomhoz fűződő viszonyáról 
szólt. Cirill atya igehirdetésében idézte Jézus szavait: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, 
zsarnokoskodnak a népeken. Köztetek azonban ne így legyen! Aki nagyobb akar lenni, legyen a 
szolgátok, aki első akar lenni, legyen mindenki cselédje!”(Mk10,42-43) 
Az egyetemes könyörgésekben a Bakonybélhez kapcsolódó szentek és kiváló elődeink példáját felidézve - 
mások mellett - e szavakkal fordultunk Krisztus Urunkhoz:  

Krisztus Istenünk, Te Szent Mauríciusz oltalmára bíztad e templomot, a falu népét és a monostort, 
engedd, hogy neved megvallása és a kölcsönös szeretet plébániánkon mindaddig gyümölcsöt 
teremjen, amíg lesz e völgyben „vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka”! 
Krisztus Istenünk, Te Guzmics Izidor apátunk „szívében a testvériség és a béke kiapadhatatlan 
forrását” fakasztottad, példájára engedd, hogy bennünk is növekedjék a béke és mélyüljenek 
kapcsolataink az ortodox egyházakban és a reformáció egyházaiban élő testvéreinkkel!” 

 

A szentmisét követően az elnöki párral, az egyházközség elnökével, polgármester úrral, az építők és a 
Millenniumi Projekt képviselőivel megtekintettük a monostor még építés alatt álló részeit, majd a 
történelmi kertben tettünk egy rövid sétát. Majd a monostor barokk termében mondott elnök úr 
pohárköszöntőt, s a látogatás emlékére az alábbi fotó is ott készült. 
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Októberi első találkozónkon Szűcs Sándor 
bakonybéli gyógytornász előadását hallgattuk 
meg, aki „Koragyermekkor” címmel beszélt 
gyermekekről, családokról, tipikus és eltérő 
fejlődésmenetről, a segítségnyújtás 
lehetőségeiről, valamint a korai fejlesztés 
jelenlegi helyzetéről. Szó esett a gyermekek 
tipikus fejlődésének sokszínűségéről, az állami és 
magán ellátórendszer eredményeiről és 
hiányosságairól is. A gyermekek fejlődését sokan, 
sokféle módon ítélik meg, sajnos a rendszer még 
nem igazán összehangolt. Előfordul, hogy 
fejlesztésre jár, akinek csupán tanácsra, 
megnyugtatásra lenne szüksége, más esetekben pedig tömegével találunk ellátatlan, vagy rosszul ellátott gyermekeket 
és családokat. Társadalmunk eléggé szélsőséges nevelési stratégiákkal fordul a gyermekek felé, az előadásban ennek 
okairól, a lehetséges megoldásokról, társadalmunk valódi, naponta érzékelhető – a médiában kevéssé megjelenő – 
problémáiról is szó esett.  
Előadása végén megkértem Sanyit, hogy a tornászni vágyó nyugdíjasaimmal, és mindenkivel, aki szeretne, 
találkozzunk rendszeresen. Javaslatára általános átmozgató gyógytornát kezdünk 2018. október 30-án, kedden 
délután 16 órai kezdettel a Közösségi Házban, amelynek díja: 500Ft/fő. Korhatár nincs. Akinek kedve van 
bekapcsolódni, szeretettel várjuk. 
    Október 24-én, szerdán Zircre kirándultunk az Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtárába. Nick 
Szilvia tárlatvezető mutatta be a közel 65000 kötetes gyűjteményt, a kistermi kiállítást. Segítségével láthattuk a 
legrégebbi könyvet, amit 1470-ben Kölnben készítettek, Szent Bernát művét a kötelességekről, az 1571-es legrégebbi 
magyar nyelvű Werbőczy Hármaskönyvet. Ezt követően átmentünk a múzeum dísztermébe, amelynek félköríves, kék 
kazettás dongaboltozata egyedülálló Magyarországon. A terem berendezését többféle fából 1847–57 között készítette 
Wilde Mihály és József asztalos testvérpár, amelynek nagy része habos kőris, Európa-hírű látványosság. 
Átsétálva a díszudvaron beléphettünk az apátság falai közé, ahol Dobrókáné Prótár Terézia fogadta csoportunkat. 

Mesélt az apátsági templom építéséről, 
történetéről, a templombelső építészeti és 
képzőművészeti alkotásairól. Felhívta 
figyelmünket az eredeti barokk 
freskócsodákra. 
Utána az apátsági sörmanufaktúrát néztük 
meg, ismerkedtünk a sörfőzdével, végül 
Kovács Krisztián ajánlásával kóstolhattuk a 
finomabbnál finomabb sörkészítményeiket  
Utazásunkról most is a Rajnai Ferenc által 
működtetett BALATON RE-BUSZ Kft 
gondoskodott, térítésmentesen, a 
sörmanufaktúra belépőjét pedig az 
önkormányzat fizette ki. Hálásan köszönjük 
mindkét támogatást. 

Programajánló: 
2018. október 30-ától keddenként rendszeres általános átmozgató tornát kezdünk Szűcs Sándor gyógytornásszal.  
2018. november 14-én, szerdán. 15 órai kezdettel a Közösségi házban Griecs Andrásné Márta tart klubunknak előadást 
brazíliai úti élményeiről. 
2018. november 28-án, szerdán 15 órakor a Pikoló vendéglőben találkozunk az évadzárónkon, együtt vacsorázunk és a 
negyedik negyed éves névnaposainkat ünnepeljük. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

 

 

összejövetelei novemberben:  

10-én és 24-én 15 órai kezdettel a Közösségi Házban 
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    Új, sikeres pályázat megvalósítása indult el ez év elejétől Bakonybélben.. Az EFOP 1.2.9-17-2017. kódszámú, 
NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN elnevezésű projekt fő pályázója a Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete, konzorciumi partner az Almádiért Közalapítvány. A számos együttműködő partner közös munkájával 3 
éven keresztül segítik Veszprém megyében élő édesanyák életét, a családban és a munkahelyen elvégzendő 
feladataik összehangolását.  
A projektben együttműködő partnerek Balatonalmádi Város Önkormányzata, Bakonybél és Pénzesgyőr Községek 
Önkormányzata, a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, a Veszprém 
Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, a KISOSZ Veszprém, valamint az AutiSpektrum Egyesület.  
A projekten belül Család és KarrierPont létesült és működik Balatonalmádiban. További információs pontunk nyílt a 
somlói kistérségben, Somlóvásárhelyen és természetesen Bakonybélben is. A CsakPont - és az infopontok - segítő 
szolgáltatásokat, tanácsadásokat nyújt (adó és járulék, munkaerő-piaci információ, pszichológus), online 
tudásmegosztót működtet, online tartalom létrehozásával jó példákat ad közre a médiák segítségével. Rendszeres 
csoportfoglalkozások keretein belül az atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben 
való elterjesztését ösztönzi, valamint kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységeket végez.  
    Jeles napok kapcsán rendezvényeket szervezünk több helyszínen, a nők napján, a láthatatlan munka napján, 
anyák napja és a nagyszülők napja alkalmából.  
    Ebben a programelemben a megvalósításban részt vevő településeken workshopok formájában négy jelentős jeles 
és neves nap kerül nyilvános és színvonalas megünneplésre a projekten belül. A workshopokon szakmában jártas 
előadókat hívunk meg, majd a szakmai előadást műhelymunka követi.  
A projekt fontos elemei a munkáltatói fórumok. A munkáltatói fórumok célja a munkaerő piaci szereplők igényeinek és 
elvárásainak felmérése, egyeztetése és a jelen felhívásban szereplő célcsoportba tartozó munkavállalókat 
foglalkoztatók közötti tapasztalatcsere. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a munkáltatók tájékoztatását az ezen személyek 
foglalkoztatásával igénybe vehető támogatásokról, előnyökről. Az atipikus foglalkozatási formákról információkat és 
gyakorlati tudnivalókat adunk. Célunk, hogy elérjük a térség azon munkáltatóit, akik a későbbiekben befogadó 
környezetet, és hosszútávon fenntartható munkahelyet biztosítanak majd munkavállalóiknak atipikus foglalkoztatási 
formákban. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen 
kiegyensúlyozott munkaerővel, jóval hatékonyabban lehet dolgozni. Érdeke a munkavállalóknak is, mivel családi 
életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik. Közvetetten érdeke az egész társadalomnak, 
hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.  
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Karitász csoportunk nyár végén ismét iskolakezdési 

támogatásban tudott részesíteni több családot a 

faluban. Ez a támogatási forma igen sikeres: minden 

kedvezményezett igénybe tudta venni az írószerre, 

tanszerekre beváltható kupont.  

Október 11-én tartottuk hagyományos jótékonysági 

ruhavásárunkat. A jó minőségű használt ruha 

mellett sok játék és babafelszerelés is gazdára lelt. 

174 000 Ft adományt gyűjtöttünk össze, melynek 

kétharmadát a szokásos módon, élelmiszer 

formájában juttatjuk el a helyi, szerény körülmények 

között élő, legtöbb esetben idős emberekhez. A 

fennmaradó egyharmadból egy értelmi sérült kisfiún 

tudunk segíteni.  

 

Köszönjük azoknak, akik adományaikkal támogatnak bennünket!  

Köszönjük minden önkéntes segítőnk munkáját, akik a ruhaválogatásnál, a vásár lebonyolításában, vagy a maradék 

ruha elpakolásában, elszállításában segítettek. Köszönjük továbbá a Bakonybéli Önkormányzat töretlen támogatását, 

akik évek óta raktár helyet és vásár helyszínt biztosítanak nekünk!  
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KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni, 
majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe! Online is lehetséges a www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
menüponton.             

Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk: 

Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. www.vhkn.hu.Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; @: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu 
 

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

Bakonybél Közös Önkormányzati 
Hivatal 

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

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 
 8-16 óra 

 

Márkus Zoltán polgármester 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 

tel:(88)585-020; 30/499-1114 
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 

Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra 
 

Markácsné Kis Vera jegyző 
tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
tel: 30/449-5262 

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

Adóügyben ügyfélfogadás: 
 csütörtök: 8-14 óra 

 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
Szociális ügyekben hatósági 
szakügyintéző (70-400-6060) 

Ügyfélfogadás: minden hónap második és 
negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra 

között az Önkormányzat épületében. 

 
Orvosi Rendelő 

 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

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

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

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

Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 
 

Védőnői szolgálat 
Galgán Kitti védőnő 

Tanácsadások időpontjai  
minden páros héten hétfőn 

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

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

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

 

Szent Bernát Gyógyszertár 
8427 Bakonybél, Pápai u.7.  

Tel: (88)461-017 
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra 

 

Okmányiroda 
8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, 
 jogosítvány, gépjármű okmányok 

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

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

 
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási 

Osztály) 
8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662; 550-670 

Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 

Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 

 

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

 

 

Kedves bakonybéli kisgyermekesek, 

kismamák, kispapák, és családot 

tervezők! 
 

2019. szeptemberi kezdéssel családi bölcsőde 

létrehozásán munkálkodunk. Lehetőséget 

biztosítanánk fél- vagy egész napos ellátásra 

illetve fejlesztő programokon való részvételre, 

továbbá játékos angol tanulásra.  

Kérem azokat, akik élnének a lehetőséggel, 

keressenek fel telefonon vagy e-mailben, hogy 

az igényeknek megfelelően dolgozhassuk ki 

programunkat.  

Szeretettel várom a jelentkezőket! Abai Tímea 

06/70-419-1959, abai.timea@gmail.com 
 

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

 

 
 

November 4-től 2019. március 15-ig zárva. 
Csoportbejelentés: 30-468-8938 vagy 
bakonybelitajhaz@gmail.com. 
 
 
November 4-től nyitva: péntek-szombat-vasárnap 10-16 óra. 
Utolsó filmvetítés 15 órakor. www.csillagda.net 
 

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth 
u. 1. Információ: Mészner Viktor 06-30-490-
8401, meszner.viktor@invitel.hu; 
www.bakonyibakancsos.hu 
A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő ez 

tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest, részvétel saját 
felelősségre! 

2018. november 2. péntek 10.00 
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-
tanya – üzemi út – Szent-kút 
Táv 14,4 km, menetidő 5 óra 
2018. november 4. vasárnap 10.00 
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a 
bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő 
Táv 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra 
2018. november 25. vasárnap 10.00 
Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok 
Táv 12 km, menetidő 5,5 óra. 
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MUNKÁLTATÓK 
ÉRZÉKENYÍTÉSE

-FÓRUM-

T É M A

I D Ő P O N T

2018. 
NOVEMBER 8. 

16 ÓRA 
BAKONYBÉL, 

FALUHÁZ

CSALÁD? MUNKA? 
HARMÓNIA! 

 
DILEMMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 

MUNKAVÁLLALÓKNAK ÉS 
MUNKÁLTATÓKNAK A 

PÁLYÁZAT RÉVÉN 
MEGNYÍLÓ 

LEHETŐSÉGEKRŐL

A program az EFOP- 1.2.9-17-2017-00118 
„Nők harmóniában a családban és a 

munkahelyen” című projekt 
keretein belül valósul meg.  

GYERMEKEDET 
IS HOZHATOD, NEKIK 

MESEFILMEKET VETÍTÜNK A 
FÓRUM IDEJE ALATT!



RÉSZVÉTEL I  FÓRUM
- KEREKASZTAL -

T É M A

I D Ő P O N T

2018. 
NOVEMBER 8. 

17 ÓRA 
BAKONYBÉL, 

FALUHÁZ BAKONYBÉL ÉS PÉNZESGYŐR 
LAKOSSÁGÁT ÉRINTŐ 

 PROBLÉMÁK MEGVITATÁSA

A program a TOP- 5.3.1-1-VE1-2017-00014 
 „Identitás és kohézió erősítése Bakonybél 
és környékén” című projekt keretein belül 

valósul meg. 


