
  
 

 

 
 

1 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                2015. 1. szám 

 

BEKÖSZÖNTŐ 
 
Évek óta hiányolja Bakonybél lakossága a régi, kedves  
- ha rapszodikusan is, de megjelenő - BakonyBél újságot. 
Minden közösségnek jogos elvárása, hogy tájékoztassák az 
eseményekről, pontos és hiteles információkhoz jusson az 
őt érintő kérdésekben. A régi lapot feléleszteni még nem 
tudjuk, de bízunk benne, hogy egyszer ennek is eljön az 
ideje. 
A Bakonybéli Hírmondó most arra vállalkozik, hogy a 
legfontosabb történésekről, rendezvényekről, 
intézkedésekről hírt adjon, szerény kivitelben, nem profi 
újságírók tollából. Egyelőre. A híranyagot a falu életét 
színesítő szervezetek, csoportok és magánemberek küldik. 
A „szerkesztőbizottság” – így idézőjelben – az 
önkormányzat munkatársaiból áll, akik igyekezni fognak a 
közlendők között elfogulatlanul válogatni, és szép magyar 
nyelven fogalmazni. Kérjük, a kezdeti nehézségekben 
legyenek elnézőek.  

Véleményüket, javaslataikat a 
hirmondo@bakonybel.hu 

 e-mail címre küldhetik, vagy az önkormányzat földszinti 
irodájába (Pápai u. 7.) hozhatják. Feladó nélküli levelekkel 
nem foglalkozunk, és kérjük, csak az újságot érintő 
témákkal keressenek meg minket, az egyéb problémákat a 
lakossági fórumokon vessék fel! 

A következő lapzárta: február 23. 
 

 
 

BESZÁMOLÓ AZ EDDIG TÖRTÉNTEKRŐL, 
FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 
Először is megköszönöm Önöknek azt az érdeklődést, amit 
az új képviselőtestület munkába lépése óta a lakosság 
részéről a nyilvános testületi üléseken és a 
közmeghallgatáson tapasztalunk. Az a célunk, hogy a falu 
ügyeibe, a problémák megismerésébe és a megoldások 
keresésébe jobban bevonjuk a településünkön élőket. 
Nagyon tanulságos volt a novemberi közmeghallgatás, és az 
ott felvetett kérdésekben jogos igények fogalmazódtak 
meg. Amiben tudtunk, léptünk. 
 

Az egyik legfontosabb elvárás a pontos tájékoztatás. Ennek 
legfontosabb fóruma a bakonybél.hu honlap, amelynek 
megújítására, átdolgozására felkértünk egy weblap-
szerkesztőt, és bízunk benne, hogy már márciustól új 
arculattal és pontos információkkal feltöltve olvashatják. 
Útjára indítjuk most a Hírmondót, amit kéthavonként 
minden házhoz el fogunk juttatni. Tapasztalták, hogy 
szükség szerint az aktuális rendeletekről körlevelet is 
készítünk. 
 

 
 
Sikerült egymillió-kétszázezer forint pályázati támogatást 
nyernünk információs táblák és utcatáblák készíttetésére, 
amiből három önkormányzati hirdetőtáblát is el tudunk 
helyezni a falu leglátogatottabb pontjain. Egységes 
faluképet adó tartós utcatáblák is készülnek, első lépésként 
a faluközpontban. 
 

A Petőfi utcai támfalomlás kijavítására az előző 
önkormányzat vis major keretre beadott pályázatából 
decemberben elvégeztettük az alapvető munkákat. A 
második pályázatunkra is megérkezett a pozitív válasz, 
amiből a monostorkert felőli bástya megerősítését, a 
vízelvezetés és az útjavítások költségeit fedezni tudjuk. 
 

Nagyobb beruházást igényel a Fürdő utca végén levő 
szennyvíztisztító épületének renoválása. Az eredeti terv és 
az arra készült beruházói árajánlat elfogadhatatlan volt 
számunkra. Az érintett területen élők aláírást gyűjtöttek 
annak érdekében, hogy ne a nyitott tetős megoldás 
valósuljon meg, mert az elviselhetetlen bűzzel járna. Ezzel 
egyetértettünk, ezért új tervet készíttettünk és új 
árajánlatot kérünk. 
 

Minden lakost érint a buszmegállók állapota, amelyek 
balesetveszélyesek és nem keltenek jó benyomást az ide 
érkezőkben sem. Ezt az egyszerűnek tűnő problémát az 
bonyolítja, hogy bár a megállók az önkormányzat 
tulajdonában vannak, a terület azonban a közútkezelő 
vállalaté. Tehát nem végezhető munka a hozzájárulásuk 
nélkül. Ebben is sikerült megállapodásra jutni, s amint az 
időjárás engedi, első lépésben a középső megállókat 
kijavítjuk. 
A közútkezelővel más feladatokról is egyeztettünk, így a 
főút melletti árkok tisztításáról, a régi betonkorlátok 
lecseréléséről, padkajavításokról és a buszmegállók körüli 
területek aszfaltozásáról. 
 

Szinte mindenkire vonatkoznak az új helyi adózási 
szabályok, amelyekről a január eleji körlevélben 
tájékoztatást kaptak. Az adók emelését az 
önkormányzatokat érintő állami feladatellátások 
növekedése tette szükségessé. Az idegenforgalmi adó 
emelése nem a szállásadókat, hanem a vendégeket terheli 
és az országos felmérések szerint nem befolyásolja a 
vendégéjszakák számát. Befizetése azonban jelentősen, 
mintegy másfélszeresével növeli a településnek adható 
turisztikai támogatást. Az ebből származó többletbevételt 
az önkormányzat faluszépítésre, turizmusfejlesztésre, a 
lakosság közérzetének javítására fogjuk visszafordítani és 
beszámolunk a felhasználásáról. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy erősödjön a szállásadók részéről a befizetési 
fegyelem. 
 
 

mailto:hirmondo@bakonybel.hu
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Év végén a Szent Mauríciusz Monostor alapítványának 
kezdeményezésére az önkormányzattal közös egyeztetés 
alapján mintegy 15 rászorulóhoz jutott el soron kívül tűzifa 
támogatás. 
 

Minden évben kiírásra kerül a falu felsőoktatási 
intézményben tanuló diákjai számára a Bursa Hungarica 
tanulmányi támogatás. Az őszi felhívásra két diák 
jelentkezett, számukra egy éven keresztül biztosít az 
önkormányzat havi juttatást, amelynek összegét a megyei 
önkormányzat is kiegészíti. 
 

Jogos lakossági felvetés volt a Malom utca megnövekedett 
teherautó forgalma miatti úthasználati korlátozás. A 
megpakolt fát szállító gépjárművek nem csupán a nem erre 
tervezett utat, hanem a lakóépületeket is megrongálták. A 
problémával az erdészet foglalkozik, ígérete szerint még 
ebben az évben meg fogja oldani. Ennek ellenére indokolt, 
hogy a Malom utca egy szakaszán fekvőrendőrt és azt jelző 
közlekedési táblákat helyeztessünk el. 
 

Évek óta húzódik a gyógyszertár korszerű, vásárlóbarát 
környezetbe történő áthelyezésének gondja. A Szent Bernát 
Gyógyszertár vezetőjével folytatott megbeszélés szerint a 
Faluház földszintjén tudnánk kialakítani az új patikát. Ehhez 
azonban egyeztetni kell a gyógyszertár felügyeleti 
szerveivel, másrész engedélyt kell kérnünk a Faluház 
funkciójának módosítására. Mindez 2-3 hónapot is igénybe 
vehet. 
 

Január 19-én a megyei és a járási kormányhivatalok 
munkatársaival ellenőrző bejárást tartottunk a somhegyi és 
a bakonybéli temetőkben. A látogatás során több 
hiányosságra is felhívták a figyelmünket, pl. a tulajdonosi és 
üzemeltetői jogok tisztázására, a temetői nyilvántartás 
vezetésére, táblák kihelyezésére és a délnyugati oldal 
kerítésének lecserélésére. Kaptunk haladékot, de sok 
munkát jelent. A járdák kiépítésére valószínűleg a nyár 
elején kerülhet sor.  

Márkus Zoltán polgármester 

 

Advent az óvodában 
 

Programokban és eseményekben gazdagon telt az adventi 
időszak a bakonybéli Szent Gellért óvodában. Az idei évben is 
nagy lelkesedéssel és sok ötlettel készültünk az adventi 
vásárra. A szülőkkel és kollégáimmal együtt fáradhatatlanul 
készítettük az apró ajándéktárgyakat. Nagyon sok segítséget 
és támogatást kaptunk, amit nem győzünk elégszer 
megköszönni. Voltak, akik szabadidejüket áldozták fel, 
voltak, akik anyagi segítséget nyújtottak nekünk, vagy egy-
egy ötlettel járultak hozzá a vásár sikeréhez.  
A Mikulás-napi délelőttöt a Faluházban töltöttük, amelyre az 
idei évben is meghívást kaptak leendő óvodásaink. Mindenki 
nagy izgalommal várta a Mikulást, aki az idén pónifogattal 

érkezett a Faluház 
elé. A délelőtt 
zárásaként az 
ugodi Beleszólok 
Társulat játszott el 
egy téli történetet a 
gyerekeknek. 
A karácsonyi 
előkészületek alatt 
idén első alkalom-
mal meghívtuk 
óvodánkba a helyi 
nyugdíjasokat is. 
Régóta terveztük 

ezt a találkozót, amelyből vala-milyen formában szeretnénk 
hagyo-mányt teremteni. Fontosnak tartjuk a kapcsolatok 
felelevenítését és ápolását az idősebb korosztállyal, hiszen 
hagyományaink csak segítségükkel tarthatóak életben. A 
vendégfogadás után óvodásaink egy rövid műsorral 
köszöntötték az időseket, majd egy jó hangulatú beszélgetés 
és közös mézeskalács sütés volt a program. A szervezésben 
való segítséget Váliczkóné Kaviczki Évának és Bakonyvári 
Andornak köszönhetjük. 
Az óvodai karácsony nyitott ünnep intézményünkben. Ezen a 
reggelen a szülőkkel és vendégekkel együtt ünnepeltünk. Itt 
szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki 
valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy az idei 
karácsony is boldog és meghitt ünnep legyen óvodánkban. 
Köszönet a szülőknek, a Szent Mauriciusz Alapítványnak, 
akik évek óta támogatják óvodánkat, munkatársaimnak és a 
fenntartó önkormányzatoknak. 

Szilágyi Judit óvodavezető 
 

 
Köszönet a Szent Gellért Tagiskolát támogató lelkes szülőknek 

 

Örömmel tájékoztatom az újság olvasóit egy remek kezdeményezésről. 2013 őszén a Szent Gellért Tagiskola első 
osztályosainak szülői értekezletén anyukák és apukák arról kezdtek gondolkodni, miként javíthatnának az iskolai 
körülményeken, a gyermekeket fogadó környezeten. Igényként jelentkezett, hogy kerüljön sor a tantermükben levő 
egyenetlen padlóburkolat cseréjére. Elhatározták, hogy ehhez előteremtik az anyagi feltételeket és szívesen részt vál lalnak a 
munkában is. Ennek érdekében adventi, tavaszi, nyári, Márton-napi, majd újra karácsonyi jótékonysági „vásárt” szerveztek, 
hulladékot gyűjtöttek. Így a cél megvalósításához adományként a „Bakonybél Általános Iskolájáért” Alapítvány számlájára 
befizetésre került összesen 145.725 Ft. Reméljük, hamarosan megvalósulhat a padlócsere, és gyermekeink örülhetnek annak, 
hogy szépül az iskolánk. A kezdeményező és a munkában oroszlánrészt vállaló szülőknek, családoknak (Bognár Andrea, Kollát-
Németh Alíz és családja, Szigeti György családja és munkatársai, Gál Krisztina és családja, Bertalanné Mészáros Éva és családja) 
köszönöm a támogatást! 
Kérem, segítsék további munkánkat adójuk 1 százalékának felajánlásával!  

Troják Zsuzsanna   a 2. osztály tanító nénije,  
a „Bakonybél Általános Iskolájáért” Alapítvány titkára 
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A Borostyán Nyugdíjas Klub tagjainak változatos programot hozott az ősz. Októberben Balatonfüredre, 
novemberben Pápára kirándultunk autóbusszal. A gazdag városnéző programokat szerencsére jó idő kísérte, így 
minden résztvevőnek maradandó élményt nyújtott. 
A klub vendége volt Tóth Gábor százados a zirci rendőrőrsről, decemberben dr. Kozma Zoltán háziorvosunk tartott 
előadást. 
Két olyan programot is szerveztünk, amelyek az egész falut érintették: október elején az önkormányzati 
választások előkészítéseként kezdeményeztük a polgármesterjelöltek fórumát, amelyen több mit száz lakos vett 
részt, adventkor pedig felújítottuk a betlehemi jászol alakjait, és felállítottuk az élő betlehem mellett. 
A 2015. januárjában Márkus Zoltán polgármester volt a vendégünk, majd Palotás Dóra könyvtáros mutatta be a 
megújult könyvtárat. Február 5-én 15 órakor Felföldi Andreával beszélgetünk arról, hogyan tudjuk a fiatalokra 
hagyományozni múltunk értékeit. Megállapodtunk arról is, hogy havonta legalább két alkalommal találkozunk. 
A klubba örömmel várunk és invitálunk minden nyugdíjast. Jelentkezni Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezetőnél lehet 
a 88/461-384 vagy a 30/557-3125-ös telefonszámon. 

 

 

ISMÉT FELÁLLÍTOTTUK A BETLEHEMET BAKONYBÉLBEN 

A hagyományokat ápolva a Borostyán Nyugdíjas klub 
kezdeményezésére immár 5. éve állítjuk fel a Betlehemet 
Ádvent idejére. 4 éve a Szent Család és a Királyok bábjai 
kiegészültek élő állatos karámmal, melyben idén 4 bárány és 
Napocska, a szamár kanca volt látható Nárcisszal, a pár hetes 
csikójával.  Köszönet érte Marticsek Józsefnek, aki az 
állatokat és a karám építését szervezte. Szép összefogás 
eredménye ez az évről évre látható látványosság. A 
karámhoz a faanyagot a Bakonybéli Erdészettől kaptuk, az 
építésben helyi szakemberek segédkeztek. A karámok melletti karácsonyfát az óvodások díszítették. Akik autóval 
érkeztek a faluba, megálltak és rácsodálkoztak. Voltak, akik már felkészülten érkeztek, kis alma darabokkal, 
sárgarépával kényeztették a betlehem állatait, vagy éppen simogatták őket. Sokan a környező falvakból, 
városokból is ellátogattak ide az Élő Betlehem hírére.  
          A Faluház előtt gyönyörű ezüstfenyőt díszítettek fel a Guzmics egyesület tagjai az önkormányzat és a 
közmunkások segítségéve, és adventi koszorú is készült. 

A Mindenki Karácsonya hagyományos ünnepét december 20-án, 
szombaton délután rendezte meg a Guzmics Izidor Egyesület és az 
önkormányzat a Faluházban. A műsor különleges vallási népi énekekkel 
kezdődött a Bakonybéli Népdalkör előadásában, majd Márkus Zoltán 
polgármester és Ábel Atya köszöntötte a falubelieket. A Szent Mauriciusz 
Kórus egyházi énekei után a kis óvódások és az iskolások kedves 
műsoraival, majd szeretetvendégséggel folytatódott a rendezvény. Az idén 
új programként fáklyákkal vonultunk az Élő Betlehemhez, ahol a falubeliek 
közül néhányan rövid felolvasásokkal köszöntötték az ünnepet. A 
Zarándokudvarban forralt bor és tea mellett folytatódott a beszélgetés, 
végül a templomban a negyedik adventi gyertya meggyújtásának 
misztériumával zárult a falu közös karácsonya. 

Bakonybél minden lakosának jólesett a képviselő-testület ünnepi és újévi jókívánsága, amit közvetlenül Karácsony 
előtt kaptunk kézhez. Köszönjük! 

 

Váliczkóné Kaviczki Éva, Borostyán Nyugdíjas klub 



  
 

 

 
 

4 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                2015. 1. szám 

KÖZÖSSÉGÜNK KÜLDETÉSE 
Kedves Testvéreim! 
 

Ilyenkor év kezdetén az emberek jó része terveket sző: mit szeretne megvalósítani a 2015-ös esztendőben. 
Egyházközségünk is a jövő tervezése előtt áll, különös hangsúlyt ad e kihívásnak, hogy új képviselőtestület kezdi 
meg szolgálatát. A plébános az ő segítségükkel veszi számba a közösség szükségleteit és erőforrásait, velük 
határozza meg a feladatokat, s választja ki a megvalósítás felelőseit. 

Ahhoz, hogy különböző tevékenységeink a közösség hosszabbtávú céljait szolgálják, érdemes az egészre 
rátekinteni, a jövőképet megálmodni. Konkrét céljainkat e jövőkép állomásaiként megtervezni. Pl. ha azt a kérdést 
tesszük fel, hogyan újítsuk fel a bakonybéli templomot, akkor előtte érdemes arról beszélgetni: milyen 
egyházközséget szeretnénk, a közösség milyen alkalmait tervezzük a templomban, milyennek képzeljük a közösség 
liturgiáját, mit várunk, hányan fognak eljönni, 10 év múlva, 20 év múlva a templomba, ehhez milyen liturgikus 
térre van szükségünk, stb..  

 

Jövőképünk álmodásánál éberségre is szükségünk van, nehogy kísértések lepjenek meg. Az emberrel ugyanis 
megesik, hogy pl. amikor házat épít, az a vágy kezdi el mozgatni, hogy nagyobbat, szebbet építsen, mint a 
szomszéd, magasabb templomtornyot, mint a szomszéd falúé. Éberen figyelnünk kell arra, milyen motivációk 
hajtanak bennünket! Ha a mások fölé kerekedés vágya veszi birtokba szívünket, aligha fogunk békés és igaz jövőt 
álmodni.  

Álmaink megtisztításában segít, ha szemügyre vesszük: kik vagyunk. Nem attól leszünk valakik, hogy miket 
fogunk létrehozni, hanem Attól, Akihez tartozunk. János evangéliumának prológusából az imént hallottuk: 
„Kezdetben volt az Ige. Minden őáltala lett, nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, abban Ő volt az élet.” (Jn 1,3) Jó 
arra emlékezni, hogy mindent az Igétől, azaz Jézus Krisztustól kaptunk, s minden, ami a miénk, vagy amit 
létrehozunk, abban Ő az élet. 

A másik, ami segít jó álmok álmodásában, ha szemügyre vesszük, mi a küldetésünk. Keresztelő János jó példát 
mutat: „nem ő volt a világosság, - mondja az evangélista, - hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a 
világosságról.” (Jn 1,8) Mi, a bakonybéli egyházközség és a bencés monostor két kis közösség vagyunk. Nem az a 
küldetésünk, hogy mi legyünk a Világosság, hogy a falut mi irányítsuk, hogy mi oldjunk meg itt minden problémát. 
A mi küldetésünk, hogy tanúságot tegyünk Jézusról, a Világ Világosságáról. 

 

Hogyan tehetünk hitelesen tanúságot? 
Mindenekelőtt azáltal, ha valódi keresztény közösség leszünk. Közösség ott születik, ahol az emberek 

megnyílnak egymás felé, meghallgatják a másikat, képesek együttérezni, segíteni, egyszóval szeretik egymást.  
Tanúságtételünk legfőbb közösségi eseménye a liturgia. Vasárnap és ünnepeken Krisztus megváltó haláláért és 

feltámadásáért adunk hálát a szentmisében, naponta négy alkalommal pedig a zsolozsma imádságában 
dicsőítjük Őt, könyörögünk Hozzá minden emberért. Nagy öröm lenne, ha egyházközségünk tagjai nagyobb 
számban tudnának a közös liturgián együtt ünnepelni!  

Az igehirdetés és a hitoktatás a tanúságtétel legdirektebb formái. A prédikációkkal, a gyermekek és felnőttek 
hittanóráin Jézus örömhírét közvetítjük, szeretnénk megmutatni, hogy minden ember számára Ö az életet. De ne 
higgyük, hogy csak a szerzetesek és hitoktatók feladata ezt a jóhírt hirdetni. Mindegyikőnknek készen kell állnia, 
hogy szavával vagy életvitelével számot adjon, ha reménysége felől kérdőre vonják (v.ö. 1 Pét 3,15)! 

Krisztusi tanúságtételünk kihagyhatatlan, lényegi mozzanata a diakónia: a szegények javára végzett 
szeretetszolgálat. E szolgálat szép példája volt, midőn Karácsony előtt az Önkormányzattal és a helyi 
Vöröskereszttel együtt tartósélelmiszer csomagokat és tűzifát juttattunk el számos idős, betegek, illetve 
nagycsaládos embertársunknak. Karitász csoportunk az idei évben is készül rászoruló bakonybéli testvéreink 
megsegítésére. De ne feledjük, hogy minden keresztény küldetése észrevenni és felkarolni bajbajutott 
felebarátait! 

Kedves testvéreim, a korai keresztényekről jegyezték fel, hogy közösségüket látva pogány kortársaik 
csodálkozva mondták egymásnak: „nézzétek, mennyire szeretik egymást!” Úgy vélem, a legerőteljesebb 
tanúságtétel az volna, ha rajtunk is ezt látnák honfitársaink! Úgy legyen. Ámen 

 

                                                            (Ábel atya január 4-én elhangzott igehirdetésének szerkesztett változata) 
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A Monostor és az Egyházközség közösségi programjai Húsvétig 
 

JANUÁR  

 24. 17.00 
ÖKUMENIKUS VESPERÁS, igehirdető Vadász Márta református lelkész, majd 
agapé a Monostor közösségi teremében  

FEBRUÁR  
  2. 17.00 URUNK BEMUTATÁSA, gyertyaszentelő liturgia   
 14. 15.00 - Egyházközségi Farsang a Faluházban 
 18. 17.00 HAMVAZÓSZERDA, böjtkezdő liturgia 
MÁRCIUS  
 13. 17.00  Betegek kenete szentmisében (16.00 gyóntatás) 
 16. 18.00  Egyházközség képviselőtestület ülése 
 21. 17.00 SZENT BENEDEK ATYÁNK, ünnepi liturgia 
 27. 17.00 Keresztút a Borostyánkútnál 
 29. 15.00  húsvéti gyóntatás 
ÁPRILIS  
 2. 18.00 NAGYCSÜTÖRTÖKI LITURGIA 
 3. 18.00 NAGYPÉNTEKI LITURGIA 
 4. 21.00 HÚSVÉTI VIGÍLIA 
 5.   9.30 HÚSVÉTI SZENTMISE, utána nyuszi keresés a gyerekeknek 
 6.   9.30 HÚSVÉTHÉTFŐ, Keresztelő szentmisében 

 

 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
 

Az egyházközség megválasztott és kinevezett képviselőit Főapát úr megerősítette, január 4-én, a 
vasárnapi szentmisén történt beiktatásuk. Mandátumuk 2015. január 1- 2019. december 31-ig szól.  
          Az új képviselők: 
Baky Anna, Fülöp Teréz, Hujber László, Juhász Péter, Kovács–Puskás Éva, Marticsek József, Palotás 
Dóra, Petrovics Tünde, Stenger Éva, Supán István, ifj. Takács Nándor, Vásárhelyi Anzelm OSB  
A képviselőtestület alakuló ülésére január 12-én került sor. A testület az egyházközség világi elnökének 
választotta Kovács–Puskás Évát. 
 

A testület megállapította 2015-re az egyházközségi hozzájárulás díjait,  
aktív dolgozóknak 3.500 Ft/év, 
nyugdíjasoknak 2.000 Ft/év. 

 
 

MONOSTORI AJÁNDÉKBOLT ÉS ARBORÉTUM INFORMÁCIÓI 
Nyitva tartás: Hétfőtől szombatig 10:00-12:00 13:00-17:00 

Vasárnap: a Szentmise után 10:45-12:00 

Monostori látogatás 2015.-ben: 
Idegenvezetés (kb. 1 órás): hétköznap és szombaton: 14:00 (előre bejelentkezett csoportok 
idegenvezetéssel más időpontban is megtekinthetik a látnivalókat) 

A bakonybéli lakosok ingyen tekinthetik meg a gyógynövénykertet és az arborétumot.  
 

Ajánljuk még:  monostori termékek kóstolója (gyógytea, csokoládé, lekvárok mézek, likőr), 
kézműves foglalkozás a monostori könyvkötészetben. 

 
Információ:  Rottenbücher Helga, tel.: 0630-9001-992,   email: termekek@szentmauriciusz.hu 

mailto:termekek@szentmauriciusz.hu
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MEGALAKUL A BAKONYBÉLI ÉRTÉKTÁR 
 

Minden ember értékeket hordoz magában. Ezek 
között vannak olyan értékek, amik nemcsak az egyén, 
de egy egész közösség, az egész falu számára fontosak 
lehetnek. A mai világ sajnos nem kedvez ezeknek az 
értékeknek. Ki tudja, hogy a régi öregek tudása 
meddig marad még velünk? Ki jegyzi ezt le? Ki adja 
tovább? 
Amikor egy pusztulófélben lévő érték mellett visz el az 
utam, érzem azt, hogy nincs ez jól így, hogy valamit 
tenni kéne, de mit? Magánszemélyként kevésnek 
érzem azt, amit tehetek. Kellene egy hely, kellenének 
mások, akik hasonlóképp éreznek, és hasonlóképp 
vélekednek, akikhez fordulhatok. Ha nincs ilyen, hát 
tegyünk érte, hogy legyen! Éppen ezért én, mint helyi 
ember, fontosnak tartanám, hogy mi, bakonybéliek 
fogjunk össze, és értékmegtartó közösséget 
alkossunk. Egy olyan közösséget, akikhez bárki 
bizalommal fordulhat a helyi értékekkel kapcsolatos 
közérdekű ügyekben. Az én értelmezésemben a helyi 
értéktár magját egy ilyen közösség jelentené. 
 
 
 
 

 
 

 Ez a közösség képes gyűjteni, kutatni, gondozni, 
védeni és bemutatni mindazt, ami számára fontos, 
ami megkülönbözteti más településektől, és ami 
összeköti más közösségekkel. 
Két éve törvény adta lehetősége van minden magyar 
településnek, hogy ilyen értéktárat hozzon létre. 
Bakonybél képviselő-testülete decemberben úgy 
határozott, hogy a helyi értéktár létrehozásának 
lehetőségével élni kíván. 
 

Az értéktár működéséről, szervezeti felépítéséről 
február 11-én 17 órakor tájékoztató előadást tartunk 
a Faluházban. Szeretettel meghívjuk erre az 
alkalomra a falu lakosságát és a téma iránt 
érdeklődőket. Vendég előadóként felkértük Dr. 
Horváth Zsoltot, a Pannon Térség Fejlődéséért 
Közhasznú Alapítvány elnökét, hogy ismertesse azt, 
amit az értéktárakról érdemes tudni. 
Magam is ezt az alkalmat ragadnám meg, hogy az 
értéktárral kapcsolatos elképzeléseimet megosszam 
a jelenlévőkkel. 

Kropf Milán 

 

KÖZÖS ÜGYEINKRŐL KÖZÖSEN 
 

Annyira evidens, annyira egyértelmű, hogy egy település mindennapjait érintő kérdésekben ki kell kérni lakóinak 
véleményét. Ha pedig nagyobb horderejű dologról van szó, akkor pláne. Mint bakonybéli lakos, az elmúlt 20 évben 
nem nagyon tudtam hangot adni elgondolásaimnak, mert nem volt hol elmondanom. Ja persze, a kötelező 
közmeghallgatás, tudjuk… Elég a bolt előtt, a buszmegállóban, a sarkon előadott monológokból: kell egy fórum, 
ahol elő lehet hozakodni ötletekkel, kritikával, és ahol az egy húron pendülők, az egyet akarók, a hasonszőrűek 
akár egymásra is találhatnak és összeállhatnak csapattá. Kell egy fórum, ahol elmondhatjuk, van egy jobb 
javaslatom…, valahol azt láttam…, itt és itt így csinálják… Annyi dolog van, amire a megoldást nem nekünk kell 
kitalálni, mert már kitalálták. Ő tudta, én nem, de most már mindannyian tudjuk. Kell egy fórum, ahol 
polgármester, képviselő, jegyző a lakossággal együtt ötletel, ahol a hivatásból realista felemeli a kezét és megállítja 
az álmodozókat. Ahol a kérdező és felelő, az ötletet adó és a megoldást kereső, a tervező és a támogató egymásba 
kapcsolódik, összefog és teremt. Mint a puzzle darabkái. 
                                                         Csak így, ilyen egyszerűen. Egy ilyen fórum kell. 

Felföldi Andrea 
 

BAKONYBÉL KÖZBIZTONSÁGÁRÓL 
 

A decemberi képviselő-testületi ülésen Tóth Gábor rendőr százados adott tájékoztatót Bakonybél közbiztonsági 
helyzetéről, amely a többi településhez képest jónak mondható. 2012-ben 6, 2013-ban 10, 2014-ben 9 
bűncselekmény történt, ezek csaknem mindegyike vagyonelleni – azaz lopás, betörés – volt, és nem helyiek az 
elkövetők. A rendőrség számára a megelőzés kiemelt jelentőséggel bír. Fokozzák a közterületi jelenlétet és új 
kolléganő is munkába állt. Két alkalommal is tartottak előadást a nyugdíjas klubban, de a fiatalokat is igyekeznek 
megszólítani, és több program jut majd el Bakonybélbe 
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KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
 

2015. március végéig téli nyitva tartással várja az olvasókat a bakonybéli könyvtár.  
Szerdán 15-18 óráig, szombaton 9-12 óráig tart nyitva. Kéthavonta érkeznek új könyvek. Előfizetett folyóirataink a 
Nők Lapja Konyha, a Praktika, az Ötlet Mozaik, a HVG, a Kismama és a Csodaceruza. Ezek mellett olvasóink 
jóvoltából minden számot megkapunk a Kiskegyed és a Family című lapokból is. Az egyre kényelmesebb 
berendezéssel már a helyben olvasás is kellemes élmény a könyvtárban.  A szülők nyugodt könyvválasztását 
gyereksarok segíti, ahol a legkisebbek kedvükre játszhatnak, amíg a szüleik böngésznek. Lehetőséget biztosítunk 
könyvtárközi kölcsönzésre, amelynek keretében a veszprémi könyvtár állományából térítésmentesen, rövid 
postázási határidővel kérhetünk könyvet az olvasói igényeknek megfelelően.  
 

Kéthetente hétfőn baba – mama - kismama klubra várjuk a kismamákat és a három év alatti gyermekeket 
anyukájukkal. Az időpontokról és a témákról a kihelyezett plakátokon, a könyvtárban és a 
konyvtarbakonybel.blogspot.hu weboldalon lehet tájékozódni.  

         Palotás Dóra könyvtáros 
 

TUDOTT RÓLA? 
 

2015. január 1-jétől több pontban módosult a jövedéki adótörvény, többek között a tulajdonosnak be kell jelenteni a pálinka 
magánfőzésére szolgáló desztilláló berendezést.  
Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztilláló berendezésen a magánfőző által végzett előállítás minősül, de évente 
legfeljebb 50 liter mennyiségig.  
2015. évtől a magánfőző desztilláló berendezésének bejelentésével és az adóbevallással és adó megfizetésével kapcsolatban 
a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jár el. 
 
Akinek pálinkafőző berendezés van a tulajdonában, köteles az önkormányzatnál bejelenteni. A következő adatok szükségesek: 
tulajdonos neve, lakcíme, adóazonosító jele, valamint a tulajdonszerzés időpontja és a desztilláló berendezés űrtartalma, a 
berendezés tárolásának helye. 
 
Megszűnik az adómentesség is a saját fogyasztás céljából készült párlatok esetében, évi 1000.- Ft átalányadót kötelesek fizetni 
a tulajdonosok, az első adófizetés 2016. január 1-től lesz esedékes. 
A berendezések bejelentésének határideje január 15-én ugyan lejárt, de pótolható az önkormányzatnál. A nyomtatvány 
könnyen kitölthető. 
 

 

KÖZÖS ÜGYEINKRŐL KÖZÖSEN 

LAKOSSÁGI FÓRUM 

2015. február 11. 17 óra, Faluház:  
A települési értéktárakról. 

Vendégünk: Dr. Horváth Zsolt,  
a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány 

elnöke 
 

VÉRADÁS 
Február 4-én,  szerdán  
15.00 – 18.00 óra között 
a Közösségi Házban 
(Fő utca 3.) 

 

Február 21. szombat 
Falusi disznóvágás a Faluház előtt 
Részletek a plakátokon. 

TAMBURELLÓ TALÁLKOZÓ 
A Bakonybéli Tamburello Sport-
egyesület egy közös edzésre 
meghívta a drezdai tamburello-
sokat. Két női és két férfi csapat 
látogat el hozzánk. Az edzés 

helyszíne Zirc, a Reguly Antal Ált. Iskola tornaterme. Ez 
egy remek lehetőség arra, hogy egyesületünk tovább 
ápolja a meglévő jó kapcsolatot a két sportegyesület 
között. Minden érdeklődőt szívesen látunk. 

Bacsák László Csaba, az egyesület elnöke. 
 

TÚRAAJÁNLATOK 
Bakonyi Bakancsos túrák: (www.bakonyibakancsos.hu) 

Kétnapos túra: 2015. február 07-08. szombat - vasárnap  

Zirc -Cuha-szurdok - Vinye. Likas-kő - Pápalátó-kő - 
Fenyőfő - Bakonykoppány 
2015. február 14. szombat 9.00 órától 
Csesznek –Kő-árok –Gézaháza – Károlyháza –  
Zörög-tető – Csesznek.  
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AZ SZJA 1+1% - SEGÍTSÉG A DÖNTÉSHEZ 
 

A 2014. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség határidői szerint  
2015. február 16-ig a 1453Ny jelű nyilatkozatot el kell küldeni azoknak, akik azt kérik, hogy az adóhatóság készítse el az 
egyszerűsített adóbevallást; február 25. pedig az egyéni vállalkozók, áfa-fizetésre kötelezett őstermelők és magánszemélyek, 
továbbá az EVA és KATA hatálya alá bejelentkezett  egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje. (Más magányszemélyeké 
május 20.) 
Az adóbevallással egyidejűleg kell – lehet - nyilatkozni az adó 1+1%-áról. 
Segítségként megadjuk a bakonybéli civil szervezetek adószámát és az egyház technikai számát. Civil szervezetek esetében az 
EGYSZA lapon elegendő az adószámot feltüntetni, az egyház esetében kell a négyjegyű technikai szám és a kedvezményezett 
neve is. 
EGYHÁZ:   
Magyar Katolikus Egyház technikai szám: 0011 
 
BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK: 
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:  
18931233-1-19 
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  
18926552-1-19 
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:  
18929146-1-19 
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:  
18222322-1-19 
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:  
18929311-1-19 
 

 
 
Az alábbi bakonybéli civilek nem szerepelnek a 
www.nav.gov.hu honlapon a kedvezményezettek között, 
de örömmel fogadnak minden  1%-tól független 
támogatást. 
 
Bakonybéli Kulturális, Sport és Közműfejlesztési 
Alapítvány: 18920381-1-19 
Bakonybéli Szabadidő és Sportegyesület:  
18921980-1-19 
 
 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

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

e-mail:jegyzo@bakonybel.hu 
Ügyfélfogadás:  kedden és csütörtökön: 8-16 óra 

Adóügyben Takács Jánosné: csütörtökön: 8-14 óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/499-1114 

e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 
Fogadóóra: csütörtökön 13-16 óra 

 
 

 

Somfai Rita hatósági ügyintéző 
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó  

Szociális ügyekben  
Ügyfélfogadás: minden hónap második és  
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra között 
 a Bakonybéli Önkormányzat épületében. 
 

Okmányiroda 
8420 Zirc, Március 15. tér 1. 
Személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, 
 gépjármű okmányok 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12; 13-16 óra 

Szerda: 8-12; 13-17 óra 
Péntek: 8-12 óra 

Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás! 
Elérhetőség: (88)593-708; 
 Időpont kérés: (88)596-791  
e-mail: pmh@zirc.hu 

Orvosi Rendelő 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

tel: (88)461-651 
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 
 

Szent Bernát Gyógyszertár 
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 17.  Tel: (88)461-017 

Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 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. 

 

Munkaügyi központ 
8420 Zirc, József Attila u. 2. Tel: (88)415-662 

Ügyfélfogadás: Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 
Péntek: 8-12 óra 

Kedden nincs ügyfélfogadás. 

http://www.nav.gov.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:polgarmester@bakonybel.hu
mailto:pmh@zirc.hu

