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      Szeptember elején adtuk be a Magyar 

Faluprogram keretében a közös hivatal épületének 

energetikai korszerűsítésére a pályázatunkat. Az 

augusztus végén beadott pályázatok hiánypótlásait is 

elküldtük a Kincstárnak. Az orvosi rendelő 

eszközbeszerzése is beindult dr. Kozma Zoltán 

háziorvossal együttműködve. Bízunk benne, hogy 

ennek révén még színvonalasabb, korszerűbb 

egészségügyi szolgáltatást tudunk biztosítani 

Bakonybél lakosságának. 

     2019-ben is beadtuk igényünket a 

Belügyminisztérium által a települési 

önkormányzatok számára kiírt szociális célú 

tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra. A központi keretből 66 m3 tűzifa 

elosztására kaptunk lehetőséget. Az igényléseket 

október 31-ig lehet benyújtani az önkormányzathoz. 

Kérjük, a valóban rászorultak jelentkezzenek. 

Az óvoda- iskolakezdési támogatást október 31-ig 

vehetik fel a családok. Ne hagyják az utolsó napokra. 

     A bakonybéli főzőkonyha vezetését szeptember 1-

jétől Hüll Lászlóné, Ildikó látja el. A korábban 

megüresedett adó- és szociális ügyintézői munkakört 

Vincze Márta tölti be szeptembertől, aki nemrég 

költözött a falunkba családjával. Fogadják őket 

bizalommal, egyben türelmet is kérünk a lakosságtól, 

amíg a betanulás, és a felhalmozódott feladatok 

feldolgozása tart. 

     Szeptember 5-én, a Duna Televízió felkérésére a 

Család - Barát magazin műsorban Troják Zsuzsanna, 

Kropf Milán, Somogyi Tamás élőadásban, Mészner 

Viktor túravezetőként felvételről képviselte 

Bakonybélt. Köszönjük, hogy színvonalas 

szereplésükkel öregbítették településünk jó hírnevét. 

 

      Szeptember 7-én, immár negyedik alkalommal 

tartottuk a Dr. Békefy Lajos protestáns teológus, 

újságíró kezdeményezésére indult Teremtés Napja 

rendezvényt. A Jövő-, a Remény- és a Generációk 

Fája ültetése után az idei év mottója az Együtt a 

családokért, a természetért volt. Családok Fája 

helyett a Családok Sétánya telepítését javasolta az 

önkormányzat. A több éven át tartó faültetés 

projektjét Dr. Nagy István agrárminiszter is 

támogatta. A kedvezőtlen időjárás ellenére 

bensőséges, magas színvonalú műsor keretében 

köszöntöttük a bakonybéli családokat és a rangos 

vendégeket. Idén 12 fával kezdtük a sétány 

telepítését a Szent-kútnál, négy diófát a szervező – 

támogató öko-csapat, nyolcat a legrégebbi 

bakonybéli családok ültettek el. Köszönjük, hogy 

ilyen sokan eljöttek a rendezvényre, hogy fontosnak 

tartották az alkalmat. Jövőre folytatjuk. 

     Szeptember 20-án a közúti szemétszedésben 10 

önkéntes, közöttük a ZöldPorta Egyesület és az 

önkormányzat képviselői vettek részt. Köszönjük. 

     Szeptember utolsó hétvégéje programokban 

gazdag lesz. Invitálom Önöket a szombati Gerence-

parti Pityóka-partyra és a vele párhuzamosan 

szervezett Egészségnapra. Pénteken este az orvos-

természetgyógyász, a kínai orvoslás legelismertebb 

hazai képviselője, dr. Eőry Ajándok tart előadást a 

Faluházban. Vasárnap délelőtt pedig a Jákó Klub 

szervezésében az old timerek felvonulását nézhetik 

meg, a találkozó és bemutató a mise után, kb. 11 

órakor kezdődik a Faluház előtt. 

     Szeptember 30-án, hétfőn 17 órakor kezdődik a 

leköszönő önkormányzati képviselő-testület utolsó 

ülése, amire közmeghallgatást hirdettünk.  

     Október 13-án reggel 6 órától este 19 óráig várja a 

Faluházban a szavazni szándékozókat a választási 

bizottság. Felhívjuk figyelmüket, hogy a központi 

értesítésen a szavazás helyeként tévesen, régi adat 

alapján az iskolát jelölték meg. A szavazás helye a 

Faluház. 

     Október 18-án, pénteken 15 órakor köszöntjük az 

Idősek Napja alkalmából a 65 év feletti lakosokat. 

Szeretnénk, ha minél többen eljönnének. Aki 

segítséget kér a személyszállításhoz, kérjük, a 

(88)585-020, vagy a 30-499-8024-es telefonon a 

titkárságon jelezze. 

Márkus Zoltán polgármester 
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Igazi őszi, változékony időjárással telt az elmúlt hónap. A burgonya 
betakarítása is hamarosan a végéhez ér, ezzel pedig befejeződnek 
a betakarítási munkálatok a határban.  
A település Jókai – Köveshegyi – Fő - Pápai utcák szakaszától 
északra eső területeken megnövekedett vadállomány 
korlátozására az érintett vadásztársaság intenzív gyérítést 
szervez, amely remélhetőleg mérsékelni fogja a vadak által okozott 
kárt a jövőben.  
Szeptember végén sikeresen lezajlott a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. által szervezett önkéntes szemétszedő akció. A 8301-es 
számú főút Bakonybélt érintő szakaszának egy részén önkéntes 
segítőkkel több, mint 10 zsák szemetet sikerült összegyűjtenünk. Az önkénteseknek, név szerint: Baky Anna, Felföldi 
Andrea, Gazdag Miklós Anikó, Griecs András, Heim Ferenc, Nagy Tamás, Palotás Dóra, Rottenbücher Andrásné, 
ezúton is köszönjük munkájukat! 
24-én, kedden délután több szarvasmarha kószált Somhegy végén, az úttesten. A pénzesgyőri mezőőrrel értesítettük 
a gazdát, megérkezéséig letereltük a jószágokat az útról, és együtt tartottuk az állatokat.  

Gfellner Máté mezőőr 
 

      Elkezdődött az őszi úszásoktatás, ahova összesen hét gyermeket viszünk tíz 
alkalommal. Azért ilyen alacsony a kezdő létszám, mivel a 120 cm minimum 
magasságot ősszel még kevés gyermek éri el.  
      Szeptember 18-án Egészségnapot tartottunk az óvodában. A gyerekek, 
életkor szerinti csoportbontásban vettek részt a foglalkozásokon. A délelőtt 
témája az édesség fogyasztás mértéke és helyettesítése, egészséges ételekkel. 
Beszélgettek még az egészséges és egészségtelen ételekről, a folyadékfogyasztás 
fontosságáról és mértékéről, megtanulták a helyes terítés szabályait.  A 
délutáni foglalkozáson pedig a kézmosás fontossága és a fertőtlenítés volt a 
téma. Itt a gyerekek számára nagyon izgalmas volt az Ecolab nevű (higiéniai 
feltételekért felelős) cég szuper érdekes gépezete, melynek segítségével 
mindenki le tudta ellenőrizni, hogy a kézfertőtlenítés után a kézfejen maradt-e 
valamilyen szennyeződés.  Amelyik részen nem volt alapos a fertőtlenítés, ott a 
kék színű fényben sötét foltot mutatott a gép. A szülőknek szervezett délutáni 
program sajnos kevés érdeklődőt vonzott. Aki viszont rászánta az idejét és 
eljött, megkóstolhatta a vörös lencse salátát és a csokoládés zabpehely golyót, 
mint egészséges édességet.  

Szeptemberben kezdődnek az óvodában a zeneterápiás foglalkozások. A 
foglakozások két korosztálynak szerveződnek. Zene-Bölcsi a 
legkisebbeknek, ahova szeretettel várjuk a faluban élő 10 hónaposnál 
idősebb kisgyermekeket szüleikkel együtt. Természetesen év közben 
lehetőség van újonnan bekapcsolódni, ahogy a kisgyermek eléri a 10. 
hónapos életkort. Az első alkalom szeptember 24-én, kedd délelőtt 10 
órakor lesz az óvoda tornaszobájában, ami egy bemutatkozó foglalkozás 
lesz. Óvodásainknak pedig szintén heti rendszerességgel, Zene-Ovi 
foglalkozás lesz, korosztály szerinti bontásban. A Zene-Bölcsi és Zene-Ovi 
foglalkozásokat Forsthoffer Judit zeneterapeuta vezeti. A zeneterápiás 
alkalmakon a dallamot, a ritmust, a hangokat segítségül hívva fejleszti a 
kommunikációt, a kapcsolatteremtést, a beszédet és az önkifejezést. 
Régóta szerettünk volna egy olyan programot az óvodában, ahol 
személyes kapcsolatunk lehet a faluban élő, még nem óvodába járó 
gyermekekkel és szüleikkel, hiszen ők a mi következő generációnk. A 
Zene-Bölcsi kezdeményezés, azt gondolom remek alkalom erre, hisz a 

szakirodalmak is egyértelműen igazolják a zene jótékony hatását, amit érdemes minél korábban a 
kisgyermekek életébe vinni. A foglalkozások minden korosztály számára ingyenesek, a költségeket 
Bakonybél önkormányzat vállalja.  

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 
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Megkezdődött a 2019-20-as tanév a bakonybéli Szent 
Gellért Tagiskolában. 29 tanuló, köztük tíz első osztályos 
kezdte el a tanévet. Az első és a második osztály önálló, a 
harmadik-negyedik osztály összevont tanulócsoportként 
indul.  
Idén is gazdag programokat terveztünk a gyerekeknek, 
színházlátogatást, síelést, uszodát, különböző 
témanapokat. Igyekszünk bekapcsolódni a falu 
rendezvényeibe, hogy tovább erősítsük a gyerekek faluhoz 
és iskolához való kötődését. 
Ebben a tanévben is többféle szakkör közül választhatnak 
a gyerekek. Indul a kézműves szakkör Troják Zsuzsanna 
tanító nénivel, a játékos képességfejlesztés Vörösházi 
Veronika vezetésével, de lesz zenei foglalkozás furulyával 
Nagy Tiborné Ági nénivel. Keressük még a sportolási 
lehetőséget tanulóink számára, mivel most nem indul a 
kézilabda szakkör.  
Rendelkezünk a nevelő-oktató munkához szükséges 
eszközökkel felszerelésekkel. 
Köszönjük tanulóinknak és az iskolánknak nyújtott 
adományokat Dr Helga Weiser radarmérnöknek, 
valamint Kormos Tüke Katalin néninek és lányának. 
Helgától tavaly színes ceruzákat, most grafit ceruzákat 
kaptak a gyerekek. Kati néniéktől írószereket: füzeteket, 
mappákat, vonalzókat, s más a tanuláshoz szükséges 
eszközöket. 
A tervezett karbantartási munkákkal időre elkészültünk: 
az emeleti folyosók és a főépület nagy folyosójának 
meszelésére került sor. A leány mosdóba új csapokat 
szereltünk fel. Köszönjük karbantartónknak és a takarító 
néniknek, hogy ezt a tanévet is tiszta, rendes iskolában 
kezdhetjük. 
Október elejére tervezzük a papírgyűjtést. Plakátokon és 
szórólapokon tájékoztatjuk a falu lakosságát arról, hogy 
mely napokon lehet behozni a papírt az iskolába. A 
gyerekek most nem járják a falut, hanem az iskolát lehet 
hívni, ha az összegyűjtött papír elszállításához segítségre 
van szükség, a 88/585-040-es számon, vagy a 30/254 
3109 –es mobil számon. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

Az eseménysorozatot idén a 
fenntarthatóság témakörére 
építették fel a szervezők, 
ezért a kapcsolódó könyvtári 
programok a Zöldporta 
Egyesülettel közösen 
kerülnek megrendezésre.  
 
Október 2. szerda, 18.00: 
Klímaváltozás..? - A klímaváltozással és annak 
hatásaival foglalkozó dokumentumfilm témája alapján 
beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk mi. 
 

Október 4. péntek, 17.00: Tisztességes húsevők - 
Az állatok világnapján Balogh Eszter agrármérnök 
előadását hallgathatjuk meg a nagyüzemi állattartás 
környezetre gyakorolt hatásairól, majd kérdezhetünk is 
vendégünktől. A beszélgetés közben fenntartható 
alapanyagokból készült falatkákat kóstolunk.  
 

Október 5. szombat, 9-12.: Hogyan termelhet 
kevesebb szemetet a háztartásunk? - Beszélgetés, 
tapasztalatcsere a háztartásban alkalmazható 
környezetbarát és tartós eszközökről, amelyek kézbe is 
vehetők a könyvtárban: rozsdamentes acél kulacsok, 
dobozok, méhviaszos vászonkendő, komposztálható 
kefék és szivacs, öko tisztítószerek akár házilag, szappan, 
újraszalvéta, zöldségmérő zsák és más, hasznos eszközök, 
amelyek segítenek minimalizálni a csomagolási hulladék 
bekerülését a háztartásba. Lelőhelyinfó, DIY útmutató, 
tapasztalatcsere. 
 

A programok a Zöldporta Bakonybéli Környezetvédelmi 
Egyesülettel közös szervezésben, az OKN és a KSZR 
keretében, az EKMK támogatásával jönnek létre. A 
programok helyszíne a bakonybéli könyvtár. A részvétel 
minden programon ingyenes. A férőhely és 
alapanyagigény felmérése miatt kérem, részvételi 
szándékukat jelezzék – a jelzés nem jelent elköteleződést!  

Palotás Dóra könyvtáros 
 

Polgármester jelölt:  
Márkus Zoltán - 2014 óta polgármester 

 

Képviselő jelöltek: 
 

Felföldi Andrea –2014 óta önkormányzati képviselő  
Hüll Lászlóné – 2006-2014 között, majd 2018 óta 
önkormányzati képviselő 
Kuti Zoltán – 2006 óta önkormányzati képviselő 
Nagy Árpád – 2006 óta önkormányzati képviselő 
Regenye Zsolt – 2014 óta önkormányzati képviselő 

 
Hujbert László 

Pápateszéren születtem. 56 éves vagyok. 33 
éve élek Bakonybélben, ide nősültem. Egy 
nagy lányom van. A Szent Mauríciusz 
Monostorban dolgozom karbantartóként. 
 

 
Kiss László 

33 éve élek Bakonybélben, a farkasgyepűi 
erdészetnél dolgozom. Bakonybélben családi 
vállalkozásban nagylányommal együtt 
szállásadással foglalkozom. Képviselőként 
feleségem nyomdokait szeretném követni 
felelősséggel. 
 
Mészáros István 

Születésem óta Bakonybélben élek, nős 
vagyok és van egy 3 hónapos kislányunk. 
2006 óta mentőzök, jelenleg is 
mentőápolóként dolgozom. Az itt szerzett 
tapasztalatokból látom a lakosság, főként az 
idős és egyedül élők szociális gondjait. 

Szeretnék a falu felső része infrastrukturális problémáinak 
megoldásán is dolgozni. 
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Szeptember 1. Új perjel a monostorban 

Cirill főapát úr szeptember 1-jével Izsák atyát nevezte ki a monostor perjelének. Ábel atya 12 év perjeli 
szolgálat után adta át a stafétabotot Izsák atyának, akit a falubeliek jól ismerhetnek, hiszen 2001 óta él a 
monostorban. Ábel atya Bakonybélben marad, és plébánosként szolgálja tovább a falu közösségét. 
 

Mi a perjel feladata? 

A perjel szó a latin „prior=első” szóból 

származik, és a kisebb létszámú 

szerzetesközösség vezetőjének a 

megnevezése. A perjel a szerzetesközösség 

lelki vezetője, ő felel a szerzetesekért, tanítja 

és vezeti a közösséget. Egyben ő a 

monostor, mint intézmény jogi képviselője és 

kapcsolattartója az egyházi és állami szervek 

felé. A perjel a munkáltatója a monostor világi 

munkatársainak, anyagi és erkölcsi 

felelősség terheli a monostor 

vagyonkezelésével, gazdasági 

tevékenységével kapcsolatban. 

Mi a plébános feladata? 

A plébános az egy adott helyen élő hívek lelkipásztora. Feladata a hívek lelki gondozása, az igehirdetés és 

a hitoktatás felügyelete, a szentségek (szentmise, keresztelő, bérmálás, esküvő) és szentelmények 

(temetés) kiszolgáltatása, a közösség programjainak szervezése. 

Összefoglalva: 

Monostor:  

- A szerzetesek (jelenleg 8) lakóhelye, s egyben egyházi és világi jogi személy, intézmény. 

- Tevékenységek: lelki élet, imádság + mezőgazdaság, turizmus, vendégfogadás, kereskedelem 

- Vezetője: a perjel, szeptembertől Izsák atya 

- Világi munkatársak száma: 8 

- Megélhetésének alapja: a saját gazdasági tevékenység (kereskedelem, turizmus, vendégfogadás), 

illetve céltámogatások 

Plébánia: 

- A bakonybéli hívek közössége illetve az általuk alkotott jogi személy 

- Tevékenységek: lelkipásztorkodás, hitoktatás, szentségek (keresztelő, esküvő, temetés) 

- Vezetője: a plébános, továbbra is Ábel atya 

- Világi munkatársak száma: 1 

- Megélhetésének alapja: a hívek adományai, egyházközségi hozzájárulás 
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Szeptember 8.  Veni Sancte 
 

Szűz Mária születésének ünnepére esett a hittanosok tanévkezdő szentmiséje. A Szentkúti 
Kápolnánál terveztük a szentmisét, az esős idő miatt azonban a templomban maradtunk, ahol összegyűltek 
a hittanos gyermekek, a szülők, hitoktatók, a plébánia híve. E szentmisére összeállt zenekar vezetésével, 
gitáros éneket énekelve kezdtük el a tanévet. 

Idén az iskolai hitoktatás 4 csoportban folyik Bakonybélben, 29 alsós diákot, 3 csoportban Vörösházi 
Veronika tanít, a 8. osztályosokat (4 fő) pedig Ábel atya okítja, a többi felsős Zircre jár hittanórára. 
Plébániai keretben Posta Zsoltné készíti fel az elsőáldozókat, ők heten vannak. Az óvodásokat (15 
gyermeket) Vörösházi Veronika tanítja hittanra. Szeretettel várjuk a gyermeket hittanórára és szentmisére, 
a hónap első szentmiséjét mindig őket megszólító módon formáljuk. 

 

Szeptember 15.  A plébánia őszi keresztelési ünnepe,  
 

A Borostyánkútnak és környezetének felújítása a nyáron elkészült. A három forrást befoglaló, 
terméskövekből kirakott medence, a le és felvezető lépcsők, a medencébe elhelyezett kőlapok alkalmassá, 
biztonságossá és méltóvá tették e megszentelt helyet a keresztség szentségének kiszolgáltatására. 
Köszönjük az Önkormányzatnak ezen ősi tereinket megszépítő felújítást! 

Vasárnap délelőtt 11 órakor Szentkútnál szép napsütéses időben kezdődött az őszi keresztelési 
ünnep. Hárman részesültek a keresztség szentségében: Paksy Vencel Tamás budapesti gyermeket Izsák 
atya, Mészáros Aliz és Lipcsei Csongor bakonybéli gyermeket pedig Ábel atya keresztelte meg. 

 

Szeptember 22. Szent Mauríciusz ünnepe, templombúcsú 
 

Idén a búcsú napján újmisét ünnepeltünk templomunkban. Jurinka Szilveszter bencés és Horváth 
János premontrei szerzetest Asztrik főapát úr még májusban szentelte pappá Pannonhalmán. A két fiatal 
szerzetes vezette ünnepi liturgiánkat, Szilveszter atya volt a szentmisét vezető pap, János atya pedig az 
igehirdető. A szentmise végén a két ifjú áldozár újmisés áldást adott a liturgián résztvevő híveknek. 

 

A premontrei atya arról beszélt, hogy az üdvösségtörténet jeles személyiségei bátran olyan igéket 
hirdettek, amelyeket kortársaik képtelenek voltak befogadni. Csak későbbi korok ismerték fel beszédüket 
Isten üzeneteként. Ilyen volt az olvasmány (Ám 8,4-7) szerzője Ámosz próféta és az evangéliumot (Lk 
16,1-13) hirdető Jézus is. Ámosz próféta azzal szembesíti korának hatalmasait, hogy kizsákmányolják és 
eltiporják a szegényeket, de az Úr ezt a gonoszságot soha el nem felejti. Jézus pedig a hűtlen sáfárról 
szóló példabeszéddel döbbenti rá kegyes hallgatóit, hogy „világ fiai” sokkal több kockázatot vállalnak 
evilági boldogulásukért, mint a „világosság fiai” az örök boldogságért. Zárásként feltette a kérdést: vajon mi, 
Jézus mai tanítványai vállaljuk-e a kockázatot, hogy a Mammonnal (a pénz bálványistenével) szemben az 
egyetlen Istenre bízzuk az életünket, boldogságunkat? 

 

 
Október 6. Elsőáldozás a plébániatemplomban 

   9.30-kor kezdődő szentmisében 7 gyermek járul elsőáldozáshoz 
 

 Október 20. A templom újraszentelésének I. évfordulója 
   9.30 ünnepi szentmise a templomban 
 

 Október 26. Ökumenikus konferencia a Monostorban és a Faluházban 
   10.00 – 18.00 Előadások, műhelyek, közös imádság 
 

 Október 27. 14.00  Fiatalok találkozója a Monostorban 
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Szeptember 8.  Veni Sancte 
 

Szűz Mária születésének ünnepére esett a hittanosok tanévkezdő szentmiséje. A Szentkúti 
Kápolnánál terveztük a szentmisét, az esős idő miatt azonban a templomban maradtunk, ahol összegyűltek 
a hittanos gyermekek, a szülők, hitoktatók, a plébánia híve. E szentmisére összeállt zenekar vezetésével, 
gitáros éneket énekelve kezdtük el a tanévet. 

Idén az iskolai hitoktatás 4 csoportban folyik Bakonybélben, 29 alsós diákot, 3 csoportban Vörösházi 
Veronika tanít, a 8. osztályosokat (4 fő) pedig Ábel atya okítja, a többi felsős Zircre jár hittanórára. 
Plébániai keretben Posta Zsoltné készíti fel az elsőáldozókat, ők heten vannak. Az óvodásokat (15 
gyermeket) Vörösházi Veronika tanítja hittanra. Szeretettel várjuk a gyermeket hittanórára és szentmisére, 
a hónap első szentmiséjét mindig őket megszólító módon formáljuk. 

 

Szeptember 15.  A plébánia őszi keresztelési ünnepe,  
 

A Borostyánkútnak és környezetének felújítása a nyáron elkészült. A három forrást befoglaló, 
terméskövekből kirakott medence, a le és felvezető lépcsők, a medencébe elhelyezett kőlapok alkalmassá, 
biztonságossá és méltóvá tették e megszentelt helyet a keresztség szentségének kiszolgáltatására. 
Köszönjük az Önkormányzatnak ezen ősi tereinket megszépítő felújítást! 

Vasárnap délelőtt 11 órakor Szentkútnál szép napsütéses időben kezdődött az őszi keresztelési 
ünnep. Hárman részesültek a keresztség szentségében: Paksy Vencel Tamás budapesti gyermeket Izsák 
atya, Mészáros Aliz és Lipcsei Csongor bakonybéli gyermeket pedig Ábel atya keresztelte meg. 

 

Szeptember 22. Szent Mauríciusz ünnepe, templombúcsú 
 

Idén a búcsú napján újmisét ünnepeltünk templomunkban. Jurinka Szilveszter bencés és Horváth 
János premontrei szerzetest Asztrik főapát úr még májusban szentelte pappá Pannonhalmán. A két fiatal 
szerzetes vezette ünnepi liturgiánkat, Szilveszter atya volt a szentmisét vezető pap, János atya pedig az 
igehirdető. A szentmise végén a két ifjú áldozár újmisés áldást adott a liturgián résztvevő híveknek. 

 

A premontrei atya arról beszélt, hogy az üdvösségtörténet jeles személyiségei bátran olyan igéket 
hirdettek, amelyeket kortársaik képtelenek voltak befogadni. Csak későbbi korok ismerték fel beszédüket 
Isten üzeneteként. Ilyen volt az olvasmány (Ám 8,4-7) szerzője Ámosz próféta és az evangéliumot (Lk 
16,1-13) hirdető Jézus is. Ámosz próféta azzal szembesíti korának hatalmasait, hogy kizsákmányolják és 
eltiporják a szegényeket, de az Úr ezt a gonoszságot soha el nem felejti. Jézus pedig a hűtlen sáfárról 
szóló példabeszéddel döbbenti rá kegyes hallgatóit, hogy „világ fiai” sokkal több kockázatot vállalnak 
evilági boldogulásukért, mint a „világosság fiai” az örök boldogságért. Zárásként feltette a kérdést: vajon mi, 
Jézus mai tanítványai vállaljuk-e a kockázatot, hogy a Mammonnal (a pénz bálványistenével) szemben az 
egyetlen Istenre bízzuk az életünket, boldogságunkat? 

 

 
Október 6. Elsőáldozás a plébániatemplomban 

   9.30-kor kezdődő szentmisében 7 gyermek járul elsőáldozáshoz 
 

 Október 20. A templom újraszentelésének I. évfordulója 
   9.30 ünnepi szentmise a templomban 
 

 Október 26. Ökumenikus konferencia a Monostorban és a Faluházban 
   10.00 – 18.00 Előadások, műhelyek, közös imádság 
 

 Október 27. 14.00  Fiatalok találkozója a Monostorban 
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Békefy Lajos teológus – újságíró és Békefy Tünde természettudós – 
pedagógus által 2016-ban kezdeményezett, öko-tudatos életre és a 

környezetvédelemre irányító Teremtés Napja rendezvénysorozat középpontjában eddig is a családok álltak. Ezt 
jelképezte a Jövő Fája, majd a Remény – és a Generációk Fája elültetése a Szent-kútnál. Kézenfekvő volt, hogy az 
idei faültetéssel a természet védelméért, a jövő feltételeiért felelős családoknak állítsunk emlékeztető fát.  

Az „öko-csapat” és az önkormányzat közös tervet dolgozott ki arra, hogy a Szent-kúti tó vizét elvezető árok 
vonalában létrehoz egy, a Gerencéhez levezető árnyékos sétányt, amely mentén egy-egy bakonybéli, Bakonybélhez 
és az öko-programhoz kötődő család által elültetett fa alkotja majd a fasort. 

Ez a Családok sétánya többszörösen jelkép. Egyrészt összeköti az ősidők óta szakrális Borostyánkő-sziklát, a 
szentként tisztelt Hármas-kutat, az abból összegyűlt tó vizét a települést éltető Gerencével. Összekapcsolja az ezer 
éve itt megtelepedett embereket az újkorban újra megszülető faluval és a ma itt élőkkel. Összeköti a természet ősi 
elemeit, a követ, az erdőt, a vizet, a levegőt a pusztuló természeti folyamatok elleni állásfoglalással. Kifejezi a 
bakonybéliek elköteleződését a természet megóvása és újrateremtése mellett. 

A Családok sétánya alapításának legkézenfekvőbb megoldása az volt, hogy az ötletgazda és támogató „öko-
csapattal” - mint alapítókkal - kezdjük a faültetést, és folytassuk azokkal a helyi családokkal, akik a legkorábban 
kezdték meg a falu újjáalapítását. A Szent Mauríciusz Monostor lehetővé tette, hogy betekintsünk a Vidlics Ferenc 
apát által 1723-ban vezetni kezdett legkorábbi anyakönyvbe, ebből is a keresztelések bejegyzéseibe – hiszen 
családalapításról beszélünk. Ebből gyűjtöttük ki azt a nyolc a családnevet, amelyek ma is léteznek a faluban. Őket 
kértük fel levélben a családfájuk elültetésére. 

Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy a szimbolikus jelentést hordozó sétány gondolatát Dr. Nagy István 
agrárminiszter nagy örömmel fogadta, és anyagilag is támogatta. Az ügy mellé állt Prof. Dr. Bagdy Emőke 
szakpszichológus. Jelenlétével, felszólalásával tisztelte meg az alkalmat Dr. Steinbach József püspök, a 
Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának elnöke, Dr. Kondorosi Éva Széchenyi- és Balzan-díjas ökológus 
akadémikus, Bakk István székely primor, minden eddigi Teremtés Napja előadója, Láng-Miticzky Katalin textil- és 
képzőművész, Dr. Loksa Gábor meteorológus, valamint, Bakonybélt ismerő és szerető fiatal zenészek csoportja.  

Békefy Lajos a támogatóknak írt köszönő levelében hangsúlyozta, hogy a Családok 
sétánya kialakítása részben faluszépítő szerepének, részben családerősítő, a 
közösségnek pedig értéknövelő, önbecsülést adó alkalomnak a továbbvitele 2020-ban 
nagyon is indokolt. Ez a módja a közösségépítésnek, a falutudat, a természet szépsége 
újra felfedezésének. Tiszteletének átélése tökéletesen megfelel a 2016-ban a világ 
valamennyi egyháza képviseletében a görög Volos-ban hozott Ökológiai, 
Teremtésvédelmi Manifesztum szellemiségének. 

Köszönjük a bakonybéli családoknak, a mintegy 160 főnyi közönségnek, akik 
eljöttek, velünk tartottak ezen az ünnepen, példát adva összetartozásról, 
felelősségvállalásról.  

Felföldi Andrea 

A 2019. szeptember 7-én megrendezett ünnepséghez szereznék pár szót írni.  
A programból a családfaültetését emelem ki elsősorban, hiszen abban voltam érdekelt. 
A műsor nagyon színvonalas volt, legyen az illetékesek feladata erről a beszámolás.  
Biztosan már minden bakonybéli hallott a Családok sétánya kialakításáról.  
Köszönjük Felföldi Andreának a kutatást, aki kigyűjtötte az 1723-ban vezetett 
anyakönyvből a legrégebbi családokat. (Tudjuk, a kigyűjtés nem tudományos 
kutatómunka eredménye, de ennél, sokkal többet ér nekünk.) 
A családok: Gasparics, Gazdig, Hasprai, Haik, Palkovics, Pék, Szekrényes - Szökrényes, 
Vánik. Jómagam két családban is érintett vagyok, hiszen születési nevem Vánik, a 
férjemé Pék.  
Az érzéseimet szeretném megosztani veletek. Személy szerint nem gondoltam volna, 
hogy a lelkemet megérinti az ünnepség. És mégis.  
A bakonybéli családokat régen egyvalami tartotta össze: a szegénység. Mégis olyan 
szókincsünk volt, olyan dolgos emberek voltak, ami példaértékű. A legtöbb ember 
famunkásként, nehéz fizikai munkával kereste a kenyerét. A mi nemzedékünknek a rohanó világban meg kell állnia, 
és fejet kell hajtania a régmúlt előtt. Szívünket ki kell tárni, és beengedni a fényt. A család, a természet szeretete egy 
tanulható érzés. A rendezvény nagyon alkalmas volt, erre. 
A következő években, remélem, még több bakonybéli család vesz részt a családfaültetésben, hiszen folytatódik. A 
többi résztvevővel egyeztetve köszönjük, hogy részesei lehettünk a programnak.  

Köszönettel: Pék – Vánik Andrea 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Sajnálom, amiért személyesen ma nem lehetek Önökkel, 
de engedjék meg, hogy a távolból is gratuláljak 
példaértékű kezdeményezésükhöz. 
Csodálatos természeti környezetünk, sokszínű tájaink, s 
gazdag élővilágunk közös örökségünk. Ebben a 
szerteágazó változatosságban különleges helyet 
foglalnak el a fák. Összekötik az eget és a földet. 
Gyökereikkel mélyen az anyaföldbe kapaszkodnak, 
lombkoronájuk pedig otthont nyújt az ég madarainak. A 
kettő között itt vagyunk, mi emberek. Élvezhetjük a fák 
békés árnyékát, finom gyümölcseit és megragadó 
látványát. Mindezekért hálával tartozunk és minden 
erőnkkel azon kell fáradoznunk, hogy a természetnek 
visszaadjunk abból a csodából, amit kaptunk tőle. 
Magyarország nagyon szerencsés helyzetben van a 
sajátos klimatikus és ökológiai viszonyoknak 
köszönhetően, de fontos, hogy ezekkel a környezeti 
adottságainkkal felelősségteljesen bánjunk. 
A faültetésre tekinthetünk egyfajta szimbólumként, amely 
felhívja a figyelmet a valós értékekre - a hétköznapok 
apró csodáira, melyekről sokszor hajlamosak vagyunk 
elfeledkezni - de ugyanakkor kézzelfogható hasznossága 
is egyértelmű: összekovácsolja a helyi közösséget, irányt 
mutat egy öko-tudatosabb jövő felé és segít emlékezni a 
közös múltunkra. 
A feladatkörömbe tartozó terület felelőseként úgy vélem, 
a természet megóvása, nemzetünk kincseinek megőrzése 
és a család, mint érték fenntartása: egymásra épülő és 
egymást erősítő feladatok. Jó érzés, hogy vannak ilyen 
lelkes közösségek, amelyek felismerték ennek a 
gondolatnak az érvényességét és nemcsak hisznek 
benne, hanem cselekednek is. Önök nélkül 
elképzelhetetlen lenne erőfeszítéseink sikere. 
Szívből kívánom, hogy a terveikhez igazodva 
megvalósuljon a sétányt díszítő teljes fasor! 
Munkájukhoz kitartást és sok erőt kívánok! 
 

Dr. Nagy István agrárminiszter 

 

Tisztelt és Kedves Megjelentek, testvéreim a hitben, 
szeretetben! Lelkem tárt karjaival ölelem 
Mindnyájukat, ölellek Benneteket a Teremtés 
Napjának 2019. évi ünnepén. 
Amikor a megtisztelő felkérést és meghívást 
megkaptam, értesülve az alkalom narratív-spirituális 
meghittségéről, a családfa ültetés csodálatos 
rítusáról, azonnal igent mondtam, mind fővédnöki 
tisztemre, mind a mai részvételre. Sajnálatos, hogy 
közbejött akadályaim nem küzdhetők le, a pozitív 
konfliktus szorítójába kerültem. Két, érzelmileg 
nagyon jelentős és fontos helyzetet kellett mérlegre 
tennem, és a hosszabb előtörténetű érzelmi helyzet 
húzott el a döntés irányába. 
Úgy vélem, a jövő esztendőben - Deo volente - még 
ültethetek családi fát. Ebben bízom! A Teremtő 
eddig is kegyesen oltalmazta az életemet, és ezekben 
a percekben is Hozzá fohászkodom, hadd élhessem 
meg jövőre Veletek együtt a csodálatos élményt. 
Családom, édesapám emlékére ültethessek fát a 
Nevezetes Családok Alléján, együtt mindazokkal, 
akik mindig, minden körülményben kitartottak a hit 
mellett, védelmezték keresztyén (református) 
identitásukat és minden következményt, akár a 
súlyosat is - elvállalták ezért. Művészeket, tudósokat, 
történelmi családokat, mindnyájunkat összeköt a hit, 
közös szellemi táplálékunk, a Biblia, megszentelt 
óráink, közösségi alkalmaink a templomba vezetnek, 
közös énekelésünk felhallatszik az égig, imáink 
szertehullámzanak és terjednek az Univerzumban, 
mint pozitív erők, hogy a Teremtőhöz érkezhessenek. 
Eme alkalom, a családfa - ültetés, az Úr segítségével, 
a Szentlélek inspirációjával zajló ünnep egységtudati 
közösségbe hoz össze bennünket, hogy kiszállva a 
hétköznapiság monotóniájából magasabb lelki 
hullámhosszokon rezegve vegyünk részt az 
„erdőfürdőzésben”, az erdőterápia keretében 
elültetve családunk fáját, megosztva történetünket és 
együttes élménybe bevonódva érezzük a magasabb 
erő vezérelte összetartozást. Átélem, átérzem és 
ünnepi alkalomhoz illő lelki öltözékben írom most 
Számotokra az üzenetemet, Veletek leszek lélekben 
minden lehetséges időben, az ünneplés szent helyén, 
a Szent-kút, Borostyán-kút mellett, ahol Kányádi 
szerint mindig otthon van az Isten. Legyen testi-
lelki-szellemi-spirituális létezésünk minden szintjén, 
minden regiszterén teljes élmény ez az alkalom, 
amelynek teljességéért szívből imádkozom. 
 

Testvéri köszöntéssel, üdvözlettel, Áldás-Békesség! 
Prof. Dr. Bagdy Emőke 
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Szeptember első hétvégéjén klubunkból részt vettünk a 
Teremtés napja rendezvényen, ami az időjárás zordsága miatt a 
Faluházban került megrendezésre. Igen színvonalas műsort 
láthattunk és hallottunk. Sajnálatos körülmény miatt 
kirándulásunkat elhalasztottuk, ezúton fejezzük ki őszinte 
részvétünket fő támogatónknak, Rajnai Ferencnek édesanyja 
elvesztése miatt. 
Tavalyi kezdeményezésünket folytatva idén is megkoszorúztuk a 
Millenniumi Parkban Vidlics Ferenc apát emléktábláját. 
Programajánló: 
Október 7-én, hétfőn 15 órakor találkozunk a Közösségi Házban, 
hogy megbeszéljük a következő hónapok programját, és az 
elhalasztott kirándulásunk időpontját.  
22-én, kedden délután kilátogatunk az Odvaskő Étterem és Panzióba, ahol Futó László vadászati élménybeszámolót 
tart a klub tagjainak.  

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 
 

a helyi lakosságnak. Várjuk azok 

jelentkezését, akik szívesen alkotnak, szívesen tanítják másoknak technikájukat, és akik szeretnék 
közösségben, jó társaságban eltölteni szabadidejüket. Várjuk azokat is, akik tanulni szeretnének. Várhatóan 
október közepén indulunk. Részletesebben a nyugdíjas klub október 7-i összejövetelén beszéljük meg 
terveinket. 
 

A hagyományos ŐSZI JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR időpontja:  

2019. október 10-én, csütörtökön, 8-14 óráig. 
Helyszín: a Faluház előtere. 

 

A megszokottakhoz hűen most is jó állapotú és minőségű, használt ruhák, cipők, 
lakástextilek közül lehet válogatni. 

A bevételt a karitász csoport helyi segítő tevékenységre fordítja. 
 

 

 

 

 

 

 

Bakonybél Önkormányzata 

tisztelettel meghívja falu minden 65. évét 

betöltött lakosát a 

 

2019. október 18-án, 15 órakor kezdődő 

 

IDŐSEK NAPJA 
ünnepére, 

a Faluházba 

 

 

 

 

 

 
   BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

LEKÖSZÖNŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
 

KÖZMEGHALLGATÁST  
 

TART, MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM 

BAKONYBÉL LAKOSSÁGÁT. 
 

A KÖZMEGHALLGATÁS IDEJE: 

 2019. SZEPTEMBER 30. 17 ÓRA 

HELYE: A FALUHÁZ NAGYTERME 
 

2019. szeptember 24. 
Márkus Zoltán 

polgármester 
 

 

XVIII. Bakonyi Barangolás október 12-én Bakonybélben. 
Gyalogos teljesítménytúra, amelynek rajt – cél központja Bakonybélben a Kismesterségek Háza (Temető köz). 10, 20, 
30, 40, 70 km-es távok közül lehet választani. A szintidők bőre szabottak, ezért lehetőség nyílik a bakonyi táj jobb 
megismerésére. Némi étellel-itallal is segítjük a gyaloglást. A túrán részvételi díjat kell fizetni. Minden célba érkezőnek 
oklevéllel és kitűzővel jutalmazzuk teljesítményét. Nevezés és indítás: 6.30 – 11.00 között folyamatosan. Információ: 
www.osvenytaposo.hu; e-mail: osvenyinfo@gmail.com. Élményekben gazdag túrát kívánunk! 

http://www.osvenytaposo.hu/
mailto:osvenyinfo@gmail.com


A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   V. ÉVFOLYAM    2019. 10. szám 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   V. ÉVFOLYAM    2019. 10. szám 

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

 
 

(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: november 3-ig  
minden nap 9-16 óra között.  

Időszaki kiállítások:  
   Bakonyi indián játék;  

 Ahogy én látom – Klesitz Róbert fotói.  

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl) 
Nyitva: keddtől vasárnapig 10-18 óra között 

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

 

bakonybéli csoportjának szeptemberi összejövetelei: 
12-én és 26-án 15 órai kezdettel a Közösségi Házban 

(Fő utca 3.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

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. 
2019. október 06. vasárnap 10.00 
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-tanya – 
üzemi út – Szent-kút . Táv 14,4 km, menetidő 5 óra 
 

2019. október 20. vasárnap 10.00 ÚJ ÚTVONAL 
Szent-kút - Öreg-rét – Gát-hegy alja – Hajmás-sarok – Hideg-völgy – 
mészégető. Táv 11,4 km, menetidő 4 óra 
 

2019. november 02. szombat 10.00 
Száraz-Gerence –Lipka-út - -Kőris-hegy - Márvány-völgy - Nagy- Mély-
völgy - Nagy-Som-hegy oldala (Borzavári út) - Meszes-kerti-árok. Táv 15 
km, menetidő 5,5 óra 
 

2019. november 03. vasárnap 10.00 
Mészégető – Pápavár alja – Tiszta-víz – Fekete-séd – Szent-kút 
Táv: 15 km, menetidő 5,5 óra 
 

Tervezett kétnapos túra: 26-27-én. Részletek a honlapon. 

 

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: 2019. október 31. Az önkormányzat képviselő-testülete november 30-ig hozza meg döntését. 
 

 
 

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; Interneten: www. 
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra ingyenes. 

 

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 

tel: 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. 
 
 

Plébánia fogadóórák: 
kedden 8.30 - 10.30 

csütörtökön 14.00-16.00 

 
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. 
- 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:info@csillagda.net
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
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2014. novemberében kezdte meg munkáját Bakonybél Önkormányzatának új képviselő-testülete és új 

polgármestere. 
 

Nagyon tanulságos volt az első közmeghallgatás, ahol jogos igények és tervek fogalmazódtak meg.  

A legelső feladatunk a lakosság és a tágabb környezet pontos, tényszerű és hiteles tájékoztatása volt. Ennek 

érdekében indítottuk útjára 2015. januárjában a Bakonybéli Hírmondót, ami azóta havi rendszerességgel jelenik meg 

a polgármesteri beszámolóval, az iskola és az óvoda híreivel, a civil szervezetek beszámolóival, rendezvényekkel, 

közérdekű hirdetményekkel. Minden családhoz eljut, de olvasható a honlapon, és mintegy száz külső érdeklődőnek 

elküldjük e-mailben.  
 

Meg kellett újítanunk a bakonybel.hu weblapunkat, ami régi formájában sem a kormányzati előírásoknak, sem a 

korszerű elvárásoknak nem felelt meg. A kezdeti „renoválási” kisérletek után 2016. októberétől egy vállalkozóval 

kötött szerződés alapján, megújult arculati elemekkel, naprakész, friss hírekkel és archívummal követhetőek a 

bakonybéli események az interneten. 

Hirdetményeink számára, egy pályázati lehetőségből új fa hirdetőtáblákat készíttettünk, négy közterületre, négy 

pedig a buszmegállókba került.  

Ugyanezen pályázatunk révén tudtuk felszerelni a település egészét informatív és esztétikus utcatáblákkal és 

információs táblákkal. 
 

Az elmúlt öt év leglátványosabb fejlődése a településkép átalakulásában követhető, amiről a vendégként ide 

érkezőktől is nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk.  A fejlődés a különböző elnyert pályázatok és jelentős önerős 

beruházásoknak is köszönhető. 

A települési összkép érdekében ki kell emelni, hogy az első évben megtisztítottuk az útmenti partszakaszokat 

a bozótosoktól, a közterületek kaszálása, fűnyírása folyamatos, melyet a közfoglalkoztatottakkal és a 

munkavállalóinkkal látunk el. Településünkön 2015 óta működik a virágosító civil mozgalom,  

nekik köszönhetjük, hogy azóta a közterületeinken a legnagyobb melegben is nagyon sok virág és növény található. 
 

Első feladataink egyike a Petőfi utcai támfalomlás után a teljes támfal újraépítése volt, majd a régi 

támfalaknál javítás és az út mellett vízelvezető folyóka készült. A Pápai utca végén lévő szennyvíztisztító 

tetőszerkezetének teljes felújítása volt a következő sürgős tennivaló. Az eredeti elképzeléshez képest olcsóbb és 

hatékonyabb megoldást találtunk. 

Elodázhatatlan volt a buszmegállók megújítása. A központi buszváró volt az első lépés 2015-ben, ami teljesen új, 

Verla József tervei szerint épült meg. A következő időszakban a somhegyi várót kellett elbontanunk, újat építenünk 

és a Pápai utcai buszforduló épületét átalakítanunk. Egyidőben megújultak a várók előtti felszálló peronok is, így a 

település lakói, valamint az ideérkező vendégeink biztonságosabb és komfortosabb utazási feltételekkel 

használhatják.  
 

Hosszú idő után sor került a temető rendbetételére – jogi és fizikai értelemben is. 2016 tavaszán elkészült a 

temetőkerítés, új kovácsoltvas kapukkal pályázatból. Az öreg és veszélyes fákat eltávolítottuk, a környezetet 

rendeztük, a kerítés mentén új növényeket telepítettünk, és folyamatosan karbantartjuk, valamint a jövőben 

fejleszteni, szépíteni tervezzük. 
 

2017. áprilisában átadtuk a Rákóczi téri új, pályázatból készült játszóteret, amely a régi, elhasználódott és 

engedélyekkel nem rendelkező játszótér helyére készült. 

2016-ban civil kezdeményezésre kialakításra került a Pápai utca végén a Magnólia-liget, ami 2017-ben a 

díszpolgáraink emlékhelye lett, majd 2018-ban pályázatból átépítettük Millenniumi Parkká. 
 

A 2017-18-as évek nagy beruházása volt az óvoda korszerűsítése. A 80 éves épület felújítására az önkormányzat által 

beadott pályázati keretből elkészült a tető héjazatcseréje, a külső hőszigetelés, a hőszigetelt külső nyílászárók, beltéri 

ajtók cseréje, villanyvezetékek megújítása, a teljes belső festés. Új kazánt szereltek be, kicserélték a radiátorokat, 

napelemes rendszert építettek ki. A nevelési eszközök bővítésére pedig egy most is folyamatban lévő pályázat révén 

nyílt lehetőség. 
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2019-ben a régi önkormányzat épületéből – szintén pályázati keretből - teljesen felújított közösségi teret tudtunk 

kialakítani, belső bútorzattal és berendezési- és sporteszközökkel együtt. 

 

A legnagyobb beruházás az idén megvalósult Szent-kút projekt volt, amit a Bakonybél Millennium pályázat tett 

lehetővé. Ennek keretében nem csak a kápolna környéke újult meg, hanem új burkolatot kapott a Petőfi utca, kiépült 

a turisztikai tematikus út, parkolóhelyek, pihenőhelyeket építettünk. 

 

A falu élhetőbbé tétele érdekében történtek a legjelentősebb beruházások.  

A nagy esőzések utáni villámár régóta veszélyeztette a belterületi házakat. A 2016. júliusi áradás után 

elkerülhetetlenné vált a Száraz-Gerence medrének rendbetétele, mélyítése, egy híd kiszélesítése, az árokpart házak 

felöli oldalának gát-szerű megmagasítása. Ezt az Önkormányzat saját forrásból valósította meg. 2018 augusztusában 

és szeptemberében két nagy esőzés után kellett a Jókai utca és a Kossuth utca egy-egy szakaszán vízelvezető folyókát 

építenünk az útpadkán, valamint vízelvezető rácsos folyókákat. Szintén 2018. szeptemberében villámárvíz miatt 

Gerence kezdte veszélyeztetni a Fürdő utcai ingatlanokat. Ezután a megyei Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve a 

kritikus szakaszokon megtörtént a mederrendezés, az Önkormányzat a jövőben itt is tervez egyéb árvízvédelmi 

munkálatokat.  

Nagyon fontos beruházások történtek a falu utcáin, közútjain. Az önkormányzat minden évben jelentős 

összeget fordított a belterületi utak javítására, önerőből vagy pályázati támogatásból. A Páskom utcát több évtized 

után szilárd aszfaltburkolattal fedtük, a József Attila utcát teljesen újra aszfaltoztuk, előtte sor került az ivóvíz 

bekötések cseréjére (ennek költségét fele-fele arányban a Vízmű illetve az önkormányzat fedezte). Kijavítottuk a 

Pápai utca járdáit, még 2016-ban elvégeztettük a legsürgetőbb helyeken az utcák kátyúzást. 2017-ben a Veszprém 

Megyei Közútkezelő megújította a Fő utca faluközponti teljes szakaszát, amely 1994-es szennyvízcsatorna építési 

munkálatok óta nem volt teljes szélességben aszfaltozva. 

2018-ban útfelújítási pályázat keretében nyolc helyen tudtunk kisebb-nagyobb útfelújítást végezni, valamint 
több helyen kátyúkat javítani, és a monostor előtti járdát helyreállítani. Ezzel a programmal együtt 2018 őszére – 
erőfeszítéseinknek köszönhetően – sikerült elérnünk, hogy Bakonybélben minden olyan belterületi ingatlan, amelyen 
lakóház, vagy épület áll, aszfaltozott úton közelíthető meg, jövőben is tervezzük az utcáink folyamatos 
karbantartását.  

Igyekeztünk enyhíteni a krónikus parkoló hiányon, ami különösen a nagyobb rendezvények idején okozott 
gondot a lakosságnak. Önerőből leaszfaltoztuk a bisztró és a Közösségi Ház előtti területet. A Szent-kút projektben a 
Petőfi utca elején és a végén létesültek parkolóhelyek. Pályázati támogatásból pedig idén készült el a régi 
önkormányzat udvarán egy 80-100 férőhelyes parkoló. 
 

A lakossági igényre a gyógyszertár áthelyezésre került a Faluházba, az orvosi rendelő közelébe. Több 

pályázatunkban is szerepelt az önkormányzat épületének korszerűbbé tétele, ezeknek és saját forrásainknak 

köszönhetően térköveztük a belső udvart, az épület körüli lépcsőket újraburkoltuk, korszerűsítettük a főzőkonyhát, 

az étkezőt, a közösségi teret. Energetikai beruházás (napelem telepítés) történt, tetőjavítás, klímaberendezések 

felszerelése, konyhai gépek, eszközök, asztalok, székek vásárlása, valamint előtetők készítése. Mindezzel dolgozóink 

munkakörülményein és a szolgáltatás színvonalán is javítani tudtunk, valamint pályázati forrásból segíteni tudtuk a 

házi orvosunk eszköz- és berendezés fejlesztését. 

Az önkormányzat számítástechnikai és egyéb eszközparkjának számottevő javítása megtörtént, új 

számítógépekkel, monitorokkal, laptopokkal, nyomtatókkal, fénymásolókkal, projektorokkal, vetítővászonnal és 

egyéb kiegészítővel, melyeket nagyrészt pályázatokból, és kisebb részt saját forrásból valósítottunk meg. 

Több olyan pályázati lehetőségünk volt, amelynek keretében hosszabb-rövidebb ideig új foglalkoztatási lehetőséget 

tudott teremteni az önkormányzat.  

2018 tavaszán szintén pályázati pénzből három önkormányzati épületre tudtunk térfigyelő kamerát 

felszerelni az épületek és a település biztonsága érdekében. 
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Az önkormányzat saját erőből különböző lakosságnál keletkező hulladékelszállítási akciókat szervezett annak 

érdekében, hogy ezek a hulladékok ne a természetbe, és ne a település körüli mezőkbe, erdőkbe kerüljenek, mivel 

VHKSZ Szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el. (gumiabroncsok, elektronikai hulladékok, egyéb 

hulladékok.) 

 

A B3 Takarék bezárása miatt jelentkező ATM automata hiány a településen, előre nem várt hatalmas problémát 

okozott, ezért az OTP Bankkal folytatott hosszú egyeztetések eredményeképpen 2019. augusztusában elindult a 

faluban az OTP ATM automata. 

 

A település karbantartása miatt az elmúlt években megnőtt a gépparkunk. 2015-ben pályáztunk új önkormányzati 

kisbuszra, melyet megnyertünk és munkába állt. Az önkormányzat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatával 

elnyert 5 millió forintból vásárolt egy kistraktort (fűkasza adapterrel), három motoros fűkaszát és két fűnyírót, 

amiket a település közterületein hasznosít. Saját forrásból később két új motoros fűkaszát is vásároltunk. 2016-ban a 

mezőőri gépkocsit is beszereztük. A régi kisbusz eladásából származó pénzből vettük meg a platós kisteherautót, 

amely a település mindennapi karbantartását végzi. Végül fontos esemény volt, amikor Helga Weiser 

közbenjárásával a tűzoltó egyesület egy – használt, de jó állapotú– tűzoltóautót kapott, emiatt szükségessé vált egy 

hótolásra alkalmas eszköz beszerzése, melyet önerőből az önkormányzat megvásárolt. Ezeknek a gépjárműveknek a 

megóvására 2017 végén a tűzoltó szertár udvarán tetővel ellátott tárolót építettünk. 

 

A képviselő-testület a munkáját kénytelen volt adóemeléssel kezdeni, mert a három helyi adó több éve nem 

változott, ugyanakkor az önkormányzat állami feladatvállalásai, valamint a lakosság igényei megnövekedtek.  

Ezzel párhuzamosan igyekeztünk a lakosság szociális helyzetén is javítani. 2015-ben beindítottuk, majd később 

megemeltük a beiskolázási és születési támogatást, valamint bevezettük a házasságkötési és egy évvel később az 

óvodakezdési támogatást is. A környékbeli települések körében kimagaslóak ezek a támogatási összegek. Szintén 

2015-től minden év végén egyszeri összeggel segítjük a nyugdíjasainkat is. 

 

Az önkormányzat minden évben megigényelte az állami szociális tüzelőanyag támogatás maximális keretét, és 

minden évben saját forrásból vásárolt is hozzá, hogy a leginkább rászorultakon segíteni tudjon. 

Kezdettől fogva együttműködünk a monostor karitász tevékenységében, arányosan vállalva a költségeket. 

Minden évben a Bursa program keretében bakonybéli diákokat támogatunk. 

 

Nagyon fontos számunkra a civilekkel való együttműködés, a jó kapcsolat, hiszen sok kérdésben tőlük kapunk 

információt, segítséget. Jó példa erre a Kisfaludy-sír megújítása, vagy a közadakozásból létrehozott Magnólia-liget, 

stb. Költségvetésünkben anyagi keretet biztosítunk a civil közösségek támogatására, és a pályázati lehetőségekből is 

tudjuk őket támogatni. A Nyugdíjas klub tagjainak segítségére mindig számíthatunk programjainkon. A faluszépítő 

csoport munkájával szó szerint felvirágoztatta a közterületeinket. Nekik köszönjük a környéken szintén egyedülálló 

Gondozott, virágos porta mozgalmat. Éppen ezért fontosnak tartotta az önkormányzat, hogy a településért végzett 

önzetlen munkát elismerje. 2018-ban a Szent Mauríciusz Monostorral közösen megalapította Bakonybélért 

Emlékérmet, amit közös döntéssel ítélünk oda egy-egy polgárunknak azóta minden évben. 

 

A képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy a 100 százalékos tulajdoni arány érdekében megvásárolja 

Pénzesgyőrtől az óvodában és az iskolában birtokolt tulajdoni hányadát, így most mind a két ingatlan Bakonybél 

település tulajdona. Megvásárolta továbbá a Szent-kút felé kivezető utat, valamint a Kálvária melletti, és a Cseh 

Tamás házzal szemben levő elhanyagolt területet is.  

 

Egy falut éltetni, összetartozásában megerősíteni nem lehet a helyi kultúra támogatása nélkül.  

Az önkormányzat kötelező feladatellátás körébe tartozik a könyvtári ellátás. 2016-ban sikeres pályázat révén 

sikerült új bútorzattal berendezni a helyiséget. A megyei könyvtár szakmai támogatásával és a helyi rátermett 

könyvtáros munkájával igazi, tartalmas közösségi hellyé formálódott. 
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2015 tavaszán újra megnyitottuk a tájházat, ami falu múltjának, hagyományainak őrzője és megjelenítője, és 

azóta minden évben kora tavasztól késő őszig üzemeltetjük.  
 

Az önkormányzat a hagyományos falunapokon kívül több új rendezvényt indított útjára már 2015-ben is, és 

azóta is egy-egy új programmal bővül az éves rendezvénynaptárunk a pályázati lehetőségeknek köszönhetően. 

Elindítottuk a Hagyományőrző disznóvágást, Énekmondók emlékezetét (Cseh Tamás est), Közösségek hetét 

(Bakonybél 1000 felirat elkészítése), Gerence-parti pityóka partyt, Teremtés napi rendezvényt, Ezer éves falvak 

találkozóját, stb.  

Ki kell emelnünk az együttműködés fontosságát a helyi szervezetekkel és más településekkel, illetve 

egyesületekkel. 

Pályázataink egy részét ilyen összefogásban, térségi szemléletben nyerhettük el, megvalósításukban fontos a közös 

felelősség és feladatvállalással. Több olyan pályázatunk is sikeres volt, ahol több településsel együttműködésben 

valósítottuk meg a pályázati célt, melyek közt egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés, életmód 

tanácsadások-tréningek, álláskeresési tanácsadások-tréningek, különböző tréningek és oktatások, több turnusban 

sportfoglalkozások, sporttáborok, sporteszközök beszerzése, stb. 
 

Külön öröm, hogy sikerült összhangot találni a monostorral és az egyházközséggel, hogy jó partnerség alakult ki a 

bakonybéli erdészettel, hogy a jó kapcsolatnak köszönhetően számíthatunk a rendőrség segítségére. 
 

Vannak olyan megnyert pályázataink, amelyeknek a megvalósítását még nem tudtuk megkezdeni, pld: Gerence -

patak árvízmentesítési munkálatai (3,8 millió forint), rendezvényekhez eszközbeszerzések (3 millió forint), valamint a 

Szent Gellért tér teljes rekonstrukciója (170 millió forint). 

A felsoroltakon kívül még vannak olyan benyújtott pályázataink is, amelyeknek elbírálása nem történt meg, bízunk a 

pozitív elbírálásban. 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete nevében megköszönöm minden segítőnknek az elmúlt öt évben nyújtott 

támogatást, és kívánok eredményes munkát az új önkormányzatnak. 

 

Márkus Zoltán polgármester 
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