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HELYEZETT:
a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola SZENT

GELLÉRT TAGISKOLÁJA
– BAKONYBÉL,
1-2 összevont osztálya.
Gratulálunk!

A májusi esőzések némileg megakasztották a
beruházási munkálatainkat. Csúszott a TOP-1.2.1
Bakonybél – Millennium pályázat keretében
megvalósuló Szent-kút –projekt, de az építkezés
folyamatban van. Kérjük a lakosság türelmét. A
programszervezőknek javasoljuk, a megközelítésről
tájékozódjanak a település honlapján.
A Fő utcai parkoló építése is várakozó pályára került
az időjárás miatt. Reméljük, június közepére
elkészülünk.
Május 8-án átadták a 8301-es út Bakonybél –
Bakonykoppány közötti felújított szakaszát. A
nagyon rossz állapotú út 2,8 km-es részén
aszfaltoztak, egy sávra szűkült híd helyett új híd
épült a Gerencén. Ígéretet kaptunk arra, hogy –
reméljük, még idén – sor kerül a most átadott új, és
Bakonybél közötti kátyús szakasz felújítására is.
Május 7-én a Közösségek Hete rendezvénysorozat
keretében rendeztük Az élhető falu című lakossági
fórumot, amelyen a TOP 5.3.1 „Identitás és kohézió
erősítése” pályázat keretében Bakonybél és
Pénzesgyőr lakossága körében végzett igényfelmérés
értékelését ismertettük. A több jogos, elsősorban a
fiatalokat és az informális közösségeket érintő
igényről szereztünk így tudomást. Ezeket igyekszünk
a jövőben figyelembe venni. Köszönjük a
közvélemény kutatásban résztvevők munkáját, a
lakosság érdeklődését, és a fórumon megjelentek
aktivitását.
Elindult a digitális írástudás tanfolyam az EFOP
1.2.9. Nők harmóniában a családban és a
munkahelyen pályázat keretében. A hallgatók
véleménye szerint nagyon hasznos volt a főképp a
Google ingyenes alkalmazásaival foglalkozó oktatás.
Kellő számú érdeklődő esetén további tanfolyamokat
is tudunk indítani. Szándékukat Felföldi Andreának
jelezzék.

Május 18-án került sor Bakonybélben a 9. Kelly’s
Bakonyerdő Maraton kerékpáros versenyre. A 31, 69,
99 km-es távokra sokan neveztek, és sok érdeklődő,
kísérő érkezett. Köszönjük a lakosság megértő
türelmét.
Ezen a napon tartotta meg a Szent Mauríciusz
Monostor a Faluházban a bakonybéli apátság
alapításának ezeréves évfordulója alkalmából
rendezett tudományos konferenciáját. A kiváló
kutatók által tartott előadásokon számos új kérdés
vetődött fel a monostor történetéről. A konferencián
több bakonybéli érdeklődő is részt vett.
A május 25-én megrendezett, az iskola és a
Guzmics Egyesület által szervezett Gyereknapot a
gyerekek és a szülők egyaránt élvezték. Örülünk,
hogy a sikerhez az önkormányzat is hozzájárulhatott
a „Generációk közötti tudásátadás” TOP 5.3.1 projekt
keretében.
Május 26-án a monostor, az óvoda, az iskola és az
önkormányzat képviselőivel közösen emlékeztünk
meg a Hősök Napjáról a templom előtti téren.
Köszönjük a gyerekeknek és az iskola felkészítő
tanárainak a műsort!
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Május 27-én a Millenniumi Parkban tartotta a
HungaroControl Zrt. a működési területük által
érintett
települések
fejlesztéséhez
nyújtott
támogatásokról szóló sajtótájékoztatót. Megtisztelő,
hogy Bakonybélt választották a tájékoztató
helyszínének.

Igen csapadékos, és változatos hőmérsékletű
hónapon vagyunk túl itt a Magas-Bakony
térségében. A májusi napok közel 60%-a intenzív
eső kíséretében telt, ami több, mint 100mm
csapadékot hozott magával. Ez az éves átlag
mintegy 1/7 része.
Bakonybél külterületének lankás jellege és nagy
vízgyűjtő területe miatt az intenzív csapadék gond
nélkül elszivárgott a belvízveszély fenyegetése
nélkül, egészen a hónap végéig, amikor már több,
magasabban lévő területen megfigyelhetőek
voltak a kisebb pangóvizek. Remélhetőleg az
enyhébb időjárás és a fokozottabb napsütés
hatására ez a víztöbblet is hamarosan felszívódik.
A gyepekben és a már elvetett kultúrákban
egyelőre nem mutatkoznak a túlöntözésre utaló
kórtani bélyegek.
Márkus Zoltán polgármester
Gfellner Máté mezőőr

Május és június hónapban nagycsoportos óvodásaink az EFOP3.9.2. „Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyalja falvakban”
projekt keretében úszásoktatáson vesznek részt a zirci
tanuszodában. Az oktatás heti két alkalmat jelent, ami azt
gondolom elegendő ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a
vízben való tartózkodást, a játékot, és egy alapszintű vízbiztonságot
szerezzenek. Megtanulják a vízben való viselkedés alapszabályait,
a fegyelmet, ami elengedhetetlen a foglakozások alkalmával. Az
utazást a két önkormányzat kisbuszaival oldjuk meg, a kíséretben
pedig minden alkalommal egy-egy a szülő van a segítségünkre.
Ugyanennek a projektnek a keretében május 16-án
Egészségnap volt az óvodában. Délelőtt és délután két-két
témában kóstolással összekötött interaktív foglalkozáson vettek
részt a gyerekek. Az első téma a folyadékokról, ezen belül az egy
napi folyadékszükségletről, az egészséges és kevésbé egészséges
folyadékokról szólt. Mindenki elkészíthette a saját százszázalékos
narancslevét, amit aztán jóízűen fogyaszthatott el. A délelőtt másik
témaköre, a gabonafélék, ezen belül a kenyértípusok és a
gabonából készült különféle ételek voltak. A gyerekek
megkóstolhatták a kölesgolyót és a puffasztott humuszt. A délelőtt
magvak válogatásával és tésztanyaklánc készítésével zárult.
Délután a téma a zöldségek, gyümölcsök, húsok, halak, tejtermékek
és a tojás volt. A nap zárásaként mindenki telepakolta a saját
képzeletbeli tányérját egészséges táplálékokkal, amelyekről a nap
folyamán hallottak. Az egészségnap egy szülőknek szóló
előadással zárult, címe „Az egészségmegőrzés alapjai, tények és
tévhitek a táplálkozással kapcsolatosan”. Sajnos itt az érdeklődők
száma meglehetősen kevés volt, de aki időt szánt erre, úgy
gondolom hasznosnak ítélte az elhangzottakat. Az előadás
végezetéül két receptúrát (sajtgolyó és almás céklasaláta)
készítettünk el, amit aztán maradék nélkül jóízűen el is fogyasztottunk.
Május hónapban egy rövid műsor keretében apró ajándékkal köszöntöttük óvodánkban az édesanyákat, a
nagymamákat és a dédmamákat. Szeretnénk megköszönni, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
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Május 3-án fogászati szűrővizsgálaton vettek részt tanulóink a zirci rendelőben. Köszönjük a
bakonybéli és pénzesgyőri önkormányzatoknak, hogy elvitték a gyerekeket erre a vizsgálatra. A szülők
tájékoztatást kaptak a doktornőtől a további teendőkről.
Május 11-én a szokásos Anyák napi műsor helyett
Szülők Napját tartottunk az iskolában. Úgy
gondoltuk, hogy ne csak az édesanyákat és
nagymamákat köszöntsük, hanem az apákat és
nagyapákat is, mivel nekik is fontos szerepük van a
gyerekek nevelésében. Őket is megilleti a tisztelet
és elismerés. A köszöntőműsorra a Faluházban
került sor. Először az énekkarunk szerepelt Nagy
Tiborné Ági néni vezetésével, utána Dobos Mónika
tanító néni által válogatott verseket mondták el a
gyerek. Anya-lánya négykezes zongorajátéka
következett ezután, Sipos Anna és lánya Jenei
Dóra előadásában. A műsort a 3-4. osztályosok
táncbemutatója zárta: Dél-Dunántúli dudálóst és
ugróst adtak elő. A koreográfiát készítette és
betanította Kulcsár László táncpedagógus. A
program az iskolában folytatódott: két teremben
társasjátékokat lehetett játszani, a másikban kézműveskedni: bőr karkötőt, virágfüzért készíthettek a
gyerekek és szüleik. A tornateremben ügyességi- és sorversenyekre került sor. A büfében jobbnál jobb
falatok vártak bennünket, mivel mindenki hozott valami finomságot. Sokat játszottunk, nevettünk ezen
a délutánon, úgy tűnt, hogy nemcsak a gyerekek,
de a szülők, nagyszülők is jól érezték magukat. Ezt
a napot hagyományteremtő céllal rendeztük,
reméljük lesz folytatása a jövőben is.
Tanulóink több rajzpályázaton is részt vettek
ebben a tanévben, de az 1-2. osztályosok I.
helyezést értek el a Móra Könyvkiadó által kiírt
rajzpályázaton, megelőzve több nagyvárosi és
budapesti iskolát. Gratulálunk a gyerekeknek és
felkészítőjüknek, Dobos Mónika tanító néninek!
A 4. osztályosok a Nemzeti Színházban a János
vitéz című darabot tekintették meg. Készültünk
még a Gyermeknapra, versekkel a Hősök napjára.
Június
4-én
a
Kistérségi
Éneklő
Ifjúság
Dalostalálkozón
és
Minősítő
Hangversenyen
veszünk részt.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

Idén Bakonybél Önkormányzata 3 fővel tud részt venni a nyári
diákmunka programban. A 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok jelentkezhetnek 2019. július 1. és 2019.
augusztus 31. közötti időszakra, egy hónapi foglalkoztatásra. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott
iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási
osztályára bemennie annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja
megtörténhessen.
Előzetesen június 7-ig lehet jelentkezni az önkormányzat (88) 585-020, vagy 30-442-8024-es
telefonszámain, munkaidőben.
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Május 6-án a Közösségek Hete programsorozat
keretében részt vettünk a monostori látogatóterek és az új
állandó kiállítás bemutatásán. A kiállítás nagyon
látványos, és a mai kor informatikai eszközeivel
létrehozott interaktív lehetőségek szépen összeférnek a
régmúlt történelmi ereklyéivel.
Másnap kis csoportunk ott volt az Élhető falu – lakossági
fórumon. ahol ismertették a településen végzett felmérés
eredményét. Ebben szó esett a szép környezet iránti
igényről, és ennek kapcsán a virágosító csoportunk
eredményes munkájáról.
Szerdán a Vadszőlő étteremben ültük meg a klub 10.
születésnapját. Andor pezsgővel köszöntötte a tagokat. A finom vacsorát a Guzmics Izidor Egyesület állta a
Medvehagymás napon végzett segítségünk elismeréseként. Felföldi Andrea az elmúlt pár év fontosabb eseményeiről
állított össze diavetítést, majd a második negyedéves névnaposainknak adtuk át jókívánságainkat. Később Attila, a
harmonikás húzta a talpalávalót.
Pénteken a felújított régi Önkormányzat épületének bemutatásával folytatódott a heti program, Felföldi Andrea és
Nagy Árpád közreműködésével. Nagyon jó közösségi tereket alakítottak ki, bízunk a jó lehetőség maximális
kihasználásában. Másnap, akivel találkoztam és meséltem a helyről, mindenki örömmel és ámulattal fogadta.
Május 16-án Kovács Judit dietetikus volt a vendégünk.
Beszélt az egészséges és változatos étrendről, hasznos
tanácsokkal és az egészséges táplálkozáshoz szükséges
receptekkel látva el társaságunkat. Előadása után
avokádós
csokoládétortát
készített,
amit
el
is
fogyasztottunk. Köszönjük, hogy velünk töltötte a délutánt.
Az Önkormányzat biztosította a lehetőséget, hogy 2019.
május 23-26 között 7-8 nyugdíjas klubtag ingyenesen
vegyen részt a révfülöpi Nordic Walking sporttáborban,
amelynek nagyon örültünk és köszönjük szépen.
27-28-án fogadtuk a szegedi nyugdíjas klubot a tájházban
magunk főzte ebéddel, Bakonybél és a tájház
bemutatásával, közös énekléssel, beszélgetéssel.
Programajánló: Június 4 –én kedden délután 15 órakor
az Odvaskői Pikniken találkozunk az óvodásokkal,
kisiskolásokkal és a szüleikkel. A Dorbi kisvonattal
utazunk ki az odvaskői rétre, ahol hagyományainkhoz híven a kisgyerekek szüleivel – nagyszüleivel elfogyasztjuk az
általunk készített paprikás krumplit.
Váliczkóné Kaviczki Éva

Április elején megalakult a Zöldporta Bakonybéli Környezetvédelmi Egyesületet,
és bár a bírósági bejegyzés folyamata még nem zárult le, szeretnénk hírt adni
magunkról. Célunk, hogy a bakonybéli emberek olyan alkalmazható
ismereteket kapjanak, amelyek segítenek abban, hogy a háztartásuk
környezetre rótt terhelése csökkenjen. A háztartásvezetésünk, a napi életünk
számtalan módon hat a környezetünkre: hogy hol, mennyit és mit
vásárolunk, hogy milyen közlekedési eszközöket használunk, hogy hogyan
kezeljük a keletkező hulladékot, hogy tartunk-e állatot, művelünk-e kertet
illetve, hogy ezt hogyan tesszük, hogy mivel és mit mosunk, mosogatunk, és
még sok, a napi rutinunkat képező szokás mind hatással van rá. Vannak olyan apró változtatások, amelyeket
megtéve nem feltétlenül kell kényelmetlenséget vállalnunk, mégis tehetünk a környezetünkért, sőt, olyanok
is vannak, amelyekkel még pénzt is megtakaríthatunk. Szeretnénk az összegyűjtött tudásunkat,
tapasztalatunkat átadni és eközben mi magunk is tanulni és tájékozódni, hogy valóban hasznosak lehessünk
nem csak a környezet, hanem a bakonybéli közösség számára is.
Bakonybélben sem arra van szükség, hogy 10 ember mindent megtegyen a környezetvédelemért, hanem
arra, hogy 1000 ember tegyen valamit érte.
Zöldporta Egyesület
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Három nap alatt kétszer is Bakonybél volt a helyszíne a
bűnmegelőzési programnak
A Veszprémi Rendőrkapitányság megelőzési előadója 2019. május 16-án a helyi általános iskolát kereste fel és tartott
vagyonvédelmi interaktív foglalkozást, melynek keretében a kisdiákok megismerkedhettek a vagyontárgyak különös
ismertetőjeleinek, gyári számának jelentőségével, a bicikli biztonságos lelakatolásának technikájával, illetőleg a lopott
kerékpárok felkutatását segítő BikeSafe programmal.
Ezt követően a kapitányság munkatársa, a Zirci
Rendőrőrs körzeti megbízottja és a település mezőőre a
helyi vendéglátóhelyek tulajdonosaival, illetőleg azok
személyzetének tagjaival folytatott megbeszélést a
közelgő nyári idegenforgalmi szezonra tekintettel, de több
helyi szállásadót is felkerestek. A cél az volt, hogy
közösen áttekintsék a turistákat leginkább fenyegető
veszélyeket. Ennek során a rendőrök tájékozódtak a
legnépszerűbb túracélpontokról és a kirándulások során
történő eltévedések tekintetében leginkább érintett
erdőrészekről.
Az általános iskolában, illetőleg az egyik szállásadónál
a megelőzési előadó kerékpárokat is regisztrált. Ez
azonban csak bevezetője volt a két nappal későbbi, 2019.
május 18-ai visszatérésének, amikor két közösségi szolgálatát teljesítő diákkal kiegészülve a IX. Kellys Bakonyerdő
Maraton XCM Országos Bajnokságon vette nyilvántartásba az erre igényt tartó versenyzők értékes mountain bike-jait
a bakonybéli futballpályán kialakított rajt-cél területen. A főszervezőnek és a Veszprémi Rendőrkapitányság
együttműködésének eredményeként ez már a harmadik olyan verseny volt, melyen a résztvevők számára elérhető
szolgáltatások körét a BikeSafe is bővítette. A regisztrációt a település lakosságának is meghirdették, akik között volt,
aki élt a lehetőséggel és kilátogatott a sportpályára biciklijével, hogy azt nyilvántartásba vetesse.
A rendőrök és a diákok bakonybéli bűnmegelőzési tevékenységére a Veszprémi Rendőrkapitányság
„Biztonságban a Bakonyban” elnevezésű programja keretében került sor.
Orsós Károly rendőr őrnagy

Kreatív dokumentumfilmeket vetítő közösségi mozink
májusi eseményén a Nagyi projekt című magyar filmet
vetítettük. Idén két magyar filmünk lesz még, de ezek előtt
három másik, európai filmet nézhetünk és beszélhetünk
meg.
Várhatóan június közepén kerül vetítésre a Putyin
szemtanúi című film, amelyet Vitaly Mansky, a Putyin
számára korábban imázsfilmeket forgató stáb egyik tagja
készített a korábbi felvételek anyagaiból. A film hosszú,
de mindenképpen megéri megnézni, mert olyan
szemszögből és közelségből tekinthetünk be Putyin
életébe, ahogy eddig még soha. A film utáni
beszélgetésre Krekó Péter politológust, a Political
Capital igazgatóját hívtam meg, aki elfogadta a
meghívást, de az időpontot még nem sikerült
véglegesítenünk. Az időpontról információ szerezhető a
könyvtárban, a KineDok Facebook oldalán és feliratkozva
a KineDok hírlevelére.
Július 24-én, szerdán 18 órai kezdettel a King Skate
című, sodró lendületű cseh filmet vetítjük. A film időutazás

a csehországi kommunista rendszer
fiataljainak
izgalmas
szabadságkeresésébe, a gördeszkázás hajnalára
archív felvételekkel és magával
ragadó zenével.
Könyvtárunk tavasszal ismét bővítette állományát
népszerű, új könyvekkel, illetve nagy örömmel
tapasztalom, hogy egyre több olvasó él a könyvtárközi
kölcsönzés nyújtotta lehetőséggel. Ez a veszprémi
könyvtár és könyvtárunk között minden beiratkozott
olvasónknak ingyenes.
Az adománykönyveket és papíradományokat június
végéig átmenetileg nem tudom fogadni, az eddig kapott
adományok feldolgozása zajlik. Bízom benne, hogy a
papír leadásából és a jó állapotú könyvek kihelyezéséből
befolyó összegből idén is sok olyan könyvet tudok majd
vásárolni, amely a könyvtár olvasóinak örömére szolgál!
Mindenkit szeretettel várok sz-betűs napokon a
könyvtárban!
Palotás Dóra könyvtáros

2019. július 13-án, szombaton 15:30-ra hívjuk a monostorunkba a

Bakonybéli Szociális Otthon egykori munkatársait.
Gyülekezés a zarándokudvarban.
A programról előzetes: megtekintjük a monostor megújult közösségi tereit,
megnézünk a nővérekről készült archív kisfilmet, továbbá jó lehetőség az
emlékezésre, találkozásra.
5.
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Részlet Cirill főapát úr bérmálási beszédéből
Kedves Bérmálkozók!
Isten
minket
jól
ismerő,
gondoskodó
szeretetének
része
a
mai
bérmálásotok!
Isten Szentlelke szegődik mellétek, és egész életetek során ott áll mellettetek és megszólal! Szelíden, nem
türelmetlenül, nem parancsolón, nem számon kérőn, nem éllel, de megszólal a lelkiismeretünk által!
A szívünk mélyén szól a szívünkhöz, nemesíti, mélyíti az életünket, amikor az Isten adta ősi szövetségre,
az Isten adta embert nemesítő erkölcsi rendre, a parancsokra emlékeztet!
A keresztény ókor egyik szentje, Szír
Szent Efrém: „a Szentlélek hárfása” azt
kutatta, hogyan működik a Szentlélek az
emberben? Hogyan működik a Szentlélek
abban az emberben, aki átadja magát
neki!
Egy hasonlatra talált: a hangszer eszköz a
művész kezében! A művész szólaltatja
meg, így válik élménnyé mások számára a
hangszer! A bérmálásban lehetőséget
kapsz, hogy eszközzé válj Isten kezében,
hangszerré!
Isten
Szentlelke
megszólaltatja a jót az életedben, hogy
élménnyé válhass önmagad és mások
számára! Ami mások számára élmény az
életünkben az a Szentlélek műve, arra a
Szentlélek inspirál bennünket! És hát
persze önmagunk számra is az az
élmény, hogy mások számára élménnyé
válunk!
A Szentlélek összehoz bennünket, közösséget alkot az egyes emberekből és felismerteti velünk, hogy
Krisztus itt van közöttünk ebben a templomban, asztalához ültet és ma is testével-vérével táplál bennünket!

Május 12. Bérmálás templomunkban
Cirill főapát úr az ünnepi szentmisén egyházközségünk 8 tagját bérmálta meg. A bérmálkozók közül
hárman, Gyémánt Lenke, Rákóczi Zoltán és Sőrés Eszter, felnőttként hozták meg döntésüket, hogy a
tudatos keresztény életre elkötelezik magukat. Velük együtt öt bakonybéli fiatal részesült a bérmálás
szentségében. Ők már az új hitoktatási rend szerint készültek fel: általános iskolásként 8 éven át jártak
Bakonybélben hittanra, majd plébániánkon egyéves előkészítőn vettek részt. Ilyen módon 15 évesen
bérmálkozott: Belső Ivett, Lakatos Luca, Pék Lilla, Kaufmann Dominik és Sebő Kevin.
6.
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A millenniumi felújítási projektről
A felújítási projekt új szakaszába lépett, miután
sikerült lezárni és átadni a templom és monostor
közvetlen környezetét érintő munkálatokat. 2019.
április 4-én, mint arról már korábban hírt adtunk,
megnyitott a nagyközönségnek a monostor történetét
bemutató, Forma Vitae című kiállítás. Az ajándékbolt
pedig új, megszépült terekkel és kibővült
szolgáltatásokkal várja a látogatókat, ahol most már
nem csupán a monostor termékeit tudják
megvásárolni, hanem meg is tudnak pihenni
kávézónkban, ahol többféle minőségi kávé és
monostori tea közül lehet választani, valamint
helyben fogyaszthatók a monostor – igény szerint
hűtött – termékei, mások mellett szörpök, lekvárok,
sörök és likőrök is.
A látványműhelyek – Anzelm testvér műtárgymásoló
műhelye és Heim Ferenc könyvkötészete – is
hamarosan látogatható lesz, ahol foglalkoztató is
kialakításra került, hasonlóan az ajándékbolt
tetőterében
elkészült
gyógynövényes
foglalkoztatóhoz,
amelyhez
egy
látványgyógynövényszárító padlás is várja már a látogatókat.
A megújult, megszépült turistaudvaron elkészült a
gyógynövényeink bemutatását szolgáló kiemelt
ágyásoktól
övezett,
különféle
természetes
burkolókövekből kialakított labirintus, a gyermekeket
játékos, felnőtteket pedig belső utazásra hívva.
Elindult az egyházközség Közösségi Házának építése
is. Az alapozási munkák komolyabb nehézségbe
ütköztek, de végül elkészültek, jelenleg a már
látványosabb, zsalukövekből kialakítandó falazás van
folyamatban.
Az Energiafészer kivitelezése is tovább folytatódik,
ahol szintén elkészült a bonyolult, nagy szakértelmet
kívánó alaplemez. Most a napelemek és a karsztvízhasznosító kutak gépészeti helyiségeinek falazása
van folyamatban.
(Földházi Árpád fotói)

HIRDETÉSEK
május 30 – június 2. Egyházközségi zarándoklat Csíksomlyóra, a pápai szentmisére
június 9. Pünkösd ünnepe, 9.30 ünnepi szentmise
június 16. Keresztelő a plébánia templomban
június 23. Úrnapja, 9.30 ünnepi szentmise, jó idő esetén körmenet
június 25-30-ig hittantábor a gyermekeknek
7.
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Tudományos konferencia a bakonybéli apátság alapításának
ezeréves évfordulója alkalmából - 2019. május 18. Bakonybél
A
millennium
évében
a
magyar
tudóstársadalom jeles tagjai részt vállaltak
monostorunk régmúltjának kutatásában és
megismertetésében! Kutatási eredményeiket
2019.
május
18-án,
a
Faluházban
megrendezett konferencián adták közre. 15
előadást hallhattunk, az előadók között voltak
történészek,
levéltárosok,
művészettörténészek, akik 20-20 percben
ismertették
kutatási
eredményeiket.
Beszámolómban a teljesség igénye nélkül
néhány emlékezetes előadást szeretnék
felvillantani.
Baán Izsák testvér az alapítás idejével
(1018), és az alapító Szent Günter
személyével kapcsolatos evidenciákat is
megkérdőjelezte; Szovák Kornél pedig az
alapítást adományaival megsegítő uralkodóra és Gizella személyére irányította figyelmünket. Romhányi Beatrix
beszélt a középkori monostor sókereskedéssel kapcsolatos kutatásairól; informatív előadást tartott Belényesy Károly,
Nagy Szabolcs Balázs régész és Nagy Balázs numizmatikus a 2016-ban a Borostyán-kő tetején végzett régészeti
kutatás eredményeiről. Előadást hallhattunk a 18. században születő Bakonybél település, egyházközség és
monostor együttműködéséről, egymásrautaltságáról. Vidlics Ferenc apát személye mellett Guzmics Izidor és a
Sárkány Miklós apát munkásságáról is új és kritikus megközelítésben hallhattunk. Kisnémet Fülöp, pannonhalmi
szerzetes az 1945-1950 közötti viharos öt év eseményeit tárta elénk. Halmos Ábel atya a jövőről, a vízióról beszélt: a
növekedés forrásait a három szentéletű bakonybéli szerzetes – Günter, Gellért és Guzmics – életpéldáját idézve
fogalmazta meg. Ez a három életet tápláló érték: a természet, az Isten Igéje és kiengesztelődés. A konferencián
résztvevő mintegy 70-80 ember a nap végén megtekintette a Forma Vitae c. új monostortörténeti kiállítást.
1998-ban, az új alapításra készülve Gislain Lafonte, francia teológussal beszélgettem. Arra bátorított, hogy a belső
inspirációk mentén keressünk új utakat, a megújulás egyéni és közösségi útjait. Az elmúlt 20 év során elkezdtük
újraolvasni a bakonybéli monasztikus hagyomány levéltárakban, könyvtárunkban megmaradt szövegeit. Ez a nap az
írott hagyomány újraolvasásának ünnepi pillanata volt: mindazt, amit találtunk, megosztottuk egymással,hogy
gyökereink mélyebb megismerése hozzásegítsen bennünket saját válaszaink megformálásához. A konferencia célja:
az emlékezés, emlékeztetés és a megbékélés.
A 20. században a múlthoz való viszonyunkat a meghamisított – részlegesen bevallott, idealizált múltidézés - vagy a
felejtés jellemezte. A történelmi kutatások hozzájárulnak a mentalitásunkat és a működésmódunkat máig befolyásoló
hagyományok mélyebb megismeréséhez és megkülönböztetéséhez. Ez a mi nemzedékünk lehetősége és egyben
felelőssége is.
Ezen a napon megtapasztalhattuk, hogy az emlékezés a közösség épülését segítő erőforrás. Mint minden ősi, 1000
éves intézmény, így a bakonybéli apátság története is fények és árnyékok története. A szerzetesközösségbe való
felvételünk során egy, már meglévő hagyományba állunk be, ami hatással van ránk, és minden új testvérre. A
hagyomány nem minden rétegéhez könnyű kapcsolódnunk, azzal közösséget vállalnunk. Ez a konferencia is
hozzásegített bennünket, hogy a bakonybéli völgyben valaha élt emberek, szerzetesek életét megismerhessük,
megérthessük és tiszteljük.
A konferencia szervezésében oroszlánrészt vállalt Dénesi Tamás és Boros Zoltán - a Pannonhalmi Főapátsági
Levéltár munkatársai, az anyagi feltételeket, a honoráriumok költségeit jobbára pályázati forrásból tudtuk biztosítani. A
konferencián elhangzott előadások tanulmánykötetben hozzáférhetők lesznek. A konferenciáról tudósított a Mária
Rádió, a Veszprémi Napló és a Magyar Kurír is.
Vásárhelyi Anzelm osb
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RÉSZLETEK ÁBEL ATYA „BAKONYBÉL: TERMÉSZET, IGE, MEGBÉKÉLÉS” C. ELŐADÁSÁBÓL
Három folyamatról szeretnék szólni, amely meghatározó szerepet játszott a bakonybéli monostor története során. Ezek: a
szerzetesek törődése a természettel, a szerzetesek találkozása Isten igéjével, valamint a monasztikus élet, mint lelki harc és a
megbékélés szolgálata. E folyamatokat monostorunk 3 emblematikus képviselőjének, - nevezetesen Szent Günter, Szent Gellért és
Guzmics Izidor, - életéből felvillantott epizódok segítségével szeretném bemutatni. Továbbá arról is szólnék, hogy e három ezeréves
szál miként folytatódik közösségünk mai életében, hogy a monasztikus program a 21. században is lényegét tekintve a 11. századi
kezdet szerves folytatása.

1. Szerzetesi bánásmód a természettel: „művelje és őrizze”
„Vette az Úristen az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.” (Ter 2,15). Az alapító atyáink életét
megíró hagiográfusok a Bakony szívében megbújó béli völgyet a Paradicsom újraéledésének helyeként ábrázolják. A
Szent Gellért kunyhójában nevelkedő szarvasborjú és a sebeiből meggyógyított farkas megjeleníti Izaiás próféta
messiási jövendölését (Iz 11,6-7). Szent Gellért nagyobb legendájában ugyanis ezt olvassuk: „Ettől fogva a
szarvasborjú is, a farkas is ottmaradtak, kijártak a kapun a legelőkre, és legelésztek és nem bántották egymást”. A
legendaíró aligha helyezte volna ide az Éden kertet, ha Gellértet és az itt élő szerzeteseket nem az a természettel megélt
bensőséges viszony jellemezte volna, amelyet a szöveg sugall. E teremtett világot szemlélő és szerető középkori
szerzetesek a mi őseink.
Hogy falaink mögött ma is van még egy kicsiny, 5,4 ha területű darab a Paradicsomkertből, azt XIX. századi
rendtársaink fantáziájának és munkájának köszönhetjük. Az angolpark létrehozásának ötlete Guzmics Izidor apát úré
volt. A kertben sétáló látogatót gyakran megérinti az a miliő, amit a csendesen csordogáló patak, a hatalmas 170 – 180
éves fák és a rajtuk ugráló mókusok sugároznak. A csend, a szépség és a harmónia együtt tanúskodnak elődeink
természetszeretetéről, s arról a kreativitásról, amellyel ezt a kertet művelték.
Örökségünk inspirálja a mi természethez fűződő kapcsolatunkat. Ma is őriznünk és művelnünk kell a kertet. Ez
figyelmet és egyfajta szemléletet, ökológiai szemléletet kíván tőlünk. Ezer év elmúltával ugyanis sebezhetőbb lett a
kert. Óvni kell minden szennyezéstől, szeméttől, csak környezetbarát vegyszereket használhatunk, s
gyógynövényeinket is az ökológiai gazdálkodás szabályai szerint termesztjük. A kert művelése sok fizikai munkát
kíván. A fizikai munka fáradság és tolerancia, tűrni kell az időjárás viszontagságait, a nap hevét, télen a hideget. De
közben a testünk tapasztalatot szerez a kert értékéről. Mennyi fáradozás és türelem kell, amíg kivágjuk a beteg fákat,
lenyírjuk az aljnövényzetet és kigazoljuk a gyomokat, amíg megszületik a kert törékeny harmóniája.
2. A monasztikus élet: lelki harc és a megbékélés szolgálata
Olyan világban élünk, amelyet átjár az ellenségeskedés, a fizikai és verbális agresszió. Gondoljunk a ma is folyó
háborúkra, az európai terrorcselekményekre, vagy idehaza a közbeszédben társadalmunkat elborító gyűlölethullámra:
bizonyos személyek, csoportok, etnikumok, vallási vagy politikai közösségek elleni hisztériakeltésre.
A monostorról sokan azt tartják, hogy a béke szigete a világban. És ez egyrészt így is van, igyekezünk minden
embert – bőrszínére, nemzetiségére, vallására, politikai meggyőződésére való tekintet nélkül - szeretettel és tisztelettel
fogadni. Ugyanakkor a monostorban is van harc. Jó esetben a szerzetesek nem egymással harcolnak, hanem
démonokkal küzdenek. A démonok nem szörnyek, hanem bennünk, a lelkünkben ható szellemi erők. Szembe kell
néznünk a szívünkben rejtőző ellenséggel, amelyet a spirituális hagyomány „8 gonosz gondolatnak” (8 főbűnnek)
nevez.
Alapító atyáink e harcot vállaló „katonák” voltak. Günter egy alkalommal télen, a nagy hó miatt napokig nem
jutott élelemhez, az éhhalál küszöbéig jutott. Legendája szerint ez a határhelyzet tette képessé őt, a korábban büszke
nagyurat az alázatra, arra, hogy a hó alól kikapart füvekből és levelekből készült hitvány eledelt megegye. Saját
esendőségében a kegyelem működését tapasztalta meg, azt, hogy Krisztus Lelke megszabadítja a gőgtől, amikor már
semmi ereje se maradt. Paradox módon e lelki harc megvívása, az alázatra történő eljutás volt a feltétele annak, hogy
ő és más szerzetesek, a megbékélés apostolaivá váljanak.
A megbékélés ikonjaként monostorunk nagy apátját, a keresztény egység XIX. századi apostolát, Guzmics Izidort
szeretném idehozni. Az apát személyiségvonásait szép szavakkal idézi fel tanítványa, Fojtényi Kasszián
visszaemlékezve bakonybéli éveire: „Minden erővel azon voltunk, hogy magunkat főleg a római klasszikusok serény
olvasása és tanulmányozása által kiművelhessük; egyszersmind a nemzeti irodalmat is, nagytudományú, szerény
apát urunk buzdító példái nyomán ápolva megszerettük, gyakoroltuk. Istenfélelemben és egyházi szellemben szintén
főleg Guzmics apát úr oktatásai, intelmei, saját életmódjában feltűntetett erényei kalauzoltak bennünket.(…) Szóval,
mint őzek az erőben, halak a vízben, madarak a levegőben, méhek a kertben, oly szabadon és kedvünk telve éltük
napjainkat Bakonybélben.”
E szelíd és nagy szellem, nemcsak bencés testvéreit inspirálta növekedésre és egymás elfogadására, hanem a
reformkor magyar egyházát és magyar társadalmát is. A XIX. századig Magyarországon katolikusok és protestánsok
között heves hitvita folyt, melynek célja a másik meg és legyőzése, valamint a saját igazságaik igazolása volt. Guzmics
más szemlélettel és egészen más hangnemben szólal meg, a protestáns prédikátorokat és teológusokat nem
eretnekeknek, hanem testvéreinek tekinti. Körülötte valódi kapcsolatok születtek, a pápai teológusok ellátogatott
Bakonybélbe, élénk levelezés kezdődött protestáns teológusok és a katolikus dogmatika professzora között.
A démonok elleni harcra, a Krisztus iránti hűségre és a testvéri megbékélésre szólító örökségünk hatalmas. E
béke - hagyományból merítve folytatjuk a kiengesztelődés szolgálatát nyitottan a katolikus, a keleti és a protestáns
egyházakban élő testvéreink felé. Róma már nyilatkozott: megerősítette közösségünket a kiengesztelődés
szolgálatában. Arra kérem Önöket és minden jóakaratú embert, legyünk ebben szövetségesek: hirdessük a
megbékélés és a testvériség jóhírét minden embernek!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Az aktív közösségi szerepvállalást népszerűsítő országos
programsorozatot 2017 óta hirdeti és szervezi a Cselekvő
Közösségek,
több
országos
művelődési
intézmény
támogatásával. Bakonybél a kezdetek óta részvevője az
akciónak, és egyre többen kapcsolódnak be a helyi
programokba. A hét minden napjára jutott rendezvény. A
megye 41 regisztrált programjából 7 bakonybéli volt. A
felújított monostor közönségtereire és új kiállítására sokan
voltak kíváncsiak. Baky Anna vezetőnk felhívta a figyelmet
arra, hogy a bakonybéli lakosok egész évben ingyen
látogathatják a Forma Vitae kiállítást. Másnap az Élhető falu
lakossági fórumon a TOP Helyi identitás és kohézió pályázat
keretében a lakosság körében végzett közérzeti felmérés eredményét ismertette Sasvári Tímea, az elemzést Márkus
Zoltán polgármester vezette. Több jogos igény is megfogalmazódott, pl. a gyerekek nyári programjának szervezése,
nyitott közösségi hely a társasági összejövetelekre vagy a fiataloknak. A szerda a Nyugdíjas klub ünnepe volt, hiszen 10
éve alakult meg ez a létszámában folyamatosan gyarapodó közösség. Csütörtökön a négy, a településen működő
tornacsoportok – a funkcionális, a meridián, a nyugdíjas és
a pilates – közös edzésére invitáltuk a köröket, hogy
megismerjék egymás technikáját. Sajnos csak két kör
tudott eljönni. Este a Kinedok filmklub keretében egy
nagyon elgondolkodtató filmet tekinthettünk meg a
generációk közötti kapcsolatról Nagyi-projekt címen. A
vetítést
tartalmas
beszélgetés
követte.
A
dokumentumfilmek iránt érdeklődőket ebben az évben
nyolc alkalommal várja Palotás Dóra a könyvtárban, nála
jelentkezhetnek mindazok, akik értesítést kérnek a
vetítésekről. Pénteken az új közösségi teret, a felújított régi
önkormányzatot nyitottuk meg a közönség előtt, ismertetve
az épület funkcióit és közösségi lehetőségeit. Az épületnek
új nevet keresünk, ami megkülönböztethetővé tesz a
Faluháztól, Tájháztól, Közösségi Háztól, várom ötleteiket.
Szombaton a tájház udvarán Polgár István és Novák Erik
irányításával és a közönség segítségével állítottuk fel a
Bakonyi indiánjáték kiállítás részét képező tipit, amit a Múzeumok éjszakáján két napig be is rendezünk a bakonybéli
bakonyi indiánok segítségével.
Felföldi Andrea

Az EFOP 1.2.9 pályázat tette lehetővé azt az ingyenes számítógépes tanfolyamot, amely május 23-án fejeződött be.
Témája a Google ingyenes, felhő alapú alkalmazása volt. Legtöbben azt gondolják, a Google csak böngészésre, e-mailre használható, holott egy e-mail fiókkal egy egész, praktikus világba nyithatunk kaput. Ezt tanulta meg az az első
tanfolyam tíz vállalkozó szellemű hallgatója. Az önkormányzat kész újabb tanfolyamok indítására, ha legalább 8 fő
jelentkezik. 28 órás, tehát 6 napos képzés, ingyen, bárkinek, aki ismeri a billentyűzetet. Érdeklődni, jelentkezni a
30/692-0544-es telefonon lehet, június közepéig.
Néhány hallgatói vélemény a tanfolyamról:
Korom ellenére megtanított olyan internethasználatra, amilyet eddig nem álmodtam.
A Google-alkalmazások nemcsak a munkában segítenek, hanem a mindennapi életünket is könnyebbé teszik.
A Google-nak olyan ingyenes alkalmazásai vannak, amiért más programokban fizetni kellene.
Segítséget nyújt az alapismeretekben is.
Sok érdekes és praktikus információt kaptunk.
Jó szívvel javaslom, mert figyelemfelkeltő, érdekfeszítő, követhető, színvonalas az előadás. Új lehetőségek
nyíltak meg számomra az internetes világban.
Jó és hasznos, kezdők és haladók számára is vannak új információk.
Száz emberből 95 nem sejti, milyen kincsesládán ül - tudatlanul. Alapvető segítség a munkához.
Felföldi Andrea és a többi résztvevő (JL,SJ,MI,OE,JP,MÉ,RK,JZS, )
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A

befolyó összeggel a plébánia karitász
csoportja a bakonybéli rászorulókat segíti.
Bakonybél Önkormányzata ismét megszervezi a
BAKONYBÉLI LAKOSSÁGNAK

A FÖLÖSLEGESSÉ VÁLT HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK

LOMTALANÍTÁSÁT
JÚNIUS 19-ÉN ÉS 20-ÁN.

Az önkormányzat saját költségén gondoskodik a konténerről, amelyet AZ ISKOLAUDVARON helyez el. A
lakosság ide szállíthatja az elektromos háztartási eszközöket, számítógépeket, monitorokat, vezetékeket,
akkumulátorokat, elemeket stb, NEM SZÉTSZEDETT ÁLLAPOTBAN,
továbbá nem gyúlékony vegyszeres, festékes dobozokat, amiket a tavaszi lomtalanításkor nem vittek el.
Csak személyautóhoz tartozó gumikat tudunk elszállíttatni.
Üveget, ablakot, építési törmeléket NEM tudunk kezelni!

KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, AZ ISKOLAUDVARRA SZÁLLÍTSÁK EL A LOMOT!

Akinek ez problémát jelent, jelezze 30-692-0544-es telefonon, munkaidőben, vagy a
8427bakonybel@gmail.com e-mail címen.
A ház elé kitett, nem bejelentett holmikat nem fogjuk összeszedni.
Ennek az önként felvállalt szolgáltatásnak megszervezésével szeretné az önkormányzat kulturáltabbá tenni a
településen élők környezetét.
Kérjük a lakosságot, legyenek ebben együttműködő partnerek! Köszönjük!

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ – FUNKCIONÁLIS TORNA
minden héten csütörtökön 16.30 és 17.30 órai kezdettel
az iskola tornatermében.
Az edzés ingyenes!
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(Fő utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

bakonybéli csoportjának júniusi összejövetelei: 8-án és
22-én 15 órai kezdettel a Közösségi Házban
(Fő utca 3.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
::

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1. Információ: Nagy Árpádné
Marika 06-30-322-4934; Mészner Viktor
06-30-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu.
A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez
tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest. Részvétel saját
felelősségre!

(Fő utca 15.)
Május 1 – szeptember 15 között
minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között tart
nyitva.

Új kiállítások:
Bakonyi indiánjáték;
Ahogy én látom – Klesitz Róbert természetfotói.

2019. június 15. szombat 10.00
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy
Táv 11 km, menetidő 4 óra

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl)

2019. június 30. vasárnap 10.00 ÚJ ÚTVONAL
Száraz-Gerence - Lipka-út - Kőris-hegy, kilátó – Réz-bükki út –
Odvas-kői barlang – Szarvad-árok – Tönkölös – Likas-kő.
Táv 18 km, menetidő 6,5 óra

Nyitva: keddtől-vasárnapig 10-18 óra között

Utolsó planetáriumi film: 17:00
Pénztárzárás: 17:30
info@csillagda.net, 20-271-2519

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.


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.):
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 7.30-16.30; csütörtök-péntek: 7.30-14. Bene Ferenc falugazdász telefonja: 70-436-5058.


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)


Csőtörés, csatorna hibabejelentés: ügyelet: 88-423-222, ügyfélfogadási időben: 88-411-141.
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
Gfellner Máté 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
KORMÁNYABLAK
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-16 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-12 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.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2019. június 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

