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A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

 
(Juhász Gyula: Karácsony felé) 

 

 

 

 

 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
A képviselő-testület novemberi ülésén döntött arról, hogy a 
szociális tűzifa igénylések beadási határidejét december 7-ig 
meghosszabbítja. Az önkormányzat a takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően kereten felül további 15 m3 fát tud biztosítani a 
rászorulóknak. A Bursa Hungarica pályázatra három bakonybéli 
tanuló adta be kérvényét, mindhármukat ösztöndíj kiegészítő 
támogatásban részesítettük a következő tanévre. Három civil 
szervezet nyújtott be támogatási kérelmet a civil támogatási 
keret terhére. A Bakonybéli Sport- és Szabadidő Egyesület még 
tavasszal 150 ezer forintot kapott, most ismét 150 ezer forintot 
ítéltünk meg az ifjúsági csapat beindításához. A Tamburello 
Egyesület és a Guzmics Izidor Egyesület működését 100-100 
ezer forinttal segítettük. 
A korábban meghirdetett házasságkötési, születési és a 
beiskolázási támogatások kifizetése a kérelmek beérkezése és a 
határozat megszületése után folyamatosan történik. 
Elkezdtük felmérni és előkészíteni a következő évben várható 
pályázati lehetőségeket. Több pályázati tájékoztatón is részt 
vettünk, pl. a LEADER vidékfejlesztési programén, a Mária út 
Egyesület tanácskozásán. A HungaroControll Zrt. is összehívta a 
működési területén érintett települések polgármestereit 
egyeztető megbeszélésre. 
November 5-én a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében 
zajló, a helyi értéktárak bemutatását szolgáló rendezvényen a 
Bakonybéli Települési Értéktár munkáját bemutató programot 
és kiállítást rendeztünk. 
Egy budapesti cég, a T-SYSTEMS Magyarország Zrt. vállalati 
rendezvénye keretében önkéntes munkát ajánlott fel 
településünkön. Így mintegy húszan segédkeztek a Borostyán-
kút környékének őszi rendbetételében. Köszönjük.  
November elején átvettük a pályázaton elnyert új falugondnoki 
kisbuszt. 
 

 
 

Az adventi időszakra meghitt készülést 
kívánunk, legyen békés, szeretetteljes 

karácsonyi ünnepük és boldog, sikerekben 
gazdag új esztendejük. 

 

Márkus Zoltán polgármester 

VISSZATEKINTÉS AZ ELTELT EGY ÉVRE 
 

Egy éve kezdte meg munkáját az új önkormányzat. Visszatekintve az 
elmúlt időszakra, a legfontosabb változás az, hogy sokkal 
intenzívebbé vált a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolat. 
Megnyilvánul ez abban az érdeklődésben, ami a testületi üléseket és 
a lakossági fórumokat kíséri. Fontos számunkra a pontos és hiteles 
tájékoztatás, ami a Bakonybéli Hírmondóval megvalósult. A 
bakonybel.hu honlap megújult ugyan,de további fejlesztésre szorul.  
Nagyon jól alakult a helyi civil szervezetekkel az együttműködés, a 
februári közös bemutatkozás óta egyre több faluért végzett 
tevékenységbe kapcsolódnak be a különböző csoportok és az 
önkormányzat is lehetőségei szerint támogatja a működésüket. Az 
önkéntes tűzoltó egyesület a közterületek karbantartására is 
szolgálatba állította a kistraktorát és fűkaszáit. Az önkormányzat 
kiegészítette a tűzoltószertár tetőcseréjére elnyert támogatást a teljes 
körű felújítás érdekében. A Guzmics Izidor Egyesület turisztikai célú 
rendezvényeihez, mint a Medvehagyma napok, a Faünnep, a 
Gyereknap, a Nyármarasztaló, Mindenki Karácsonya stb. – melyek a 
település népszerűsítését szolgálják magas színvonalon – hozzá 
tudtunk járulni. A nemzetközi megmérettetésen is kimagasló 
eredményeket elérő Tamburello Sportegyesület egységes 
magánszemélyek is hozzájárultak adományaikkal -, cserébe 
rendszeresen segítik a falu rendezvényeinek lebonyolítását. A 
Szabadidő- és Sportegyesület ifjúsági focicsapatot hozott létre, ehhez 
is tudtunk pénzt adni, ők pedig a helyi programok számára biztosítják 
a létesítményeiket. A lakosság részéről is nőtt a kezdeményező kedv. 
Civil felajánlásként újult meg az egyik buszmegálló járdaszigete, 
önkéntes segítők vettek részt a Borostyán-kút hínártalanításában. 
Teljesen lakossági összefogásból és szervezésben születtek 
virágágyások a falu több pontján. Megbecsüljük és nagyra értékeljük 
ezt a hozzáállást. 
Fontos célkitűzésünk volt a falu összképének javítása. Nagyarányú 
tereprendezést végeztünk az önkormányzati területeken, telkeken, 
útvonalak mentén. A bozótirtások és a rendszeres fűnyírás hatására 
esztétikusabb, rendezettebb lett a falu. Pályázati pénzből új utca- és 
tájékoztató táblákat tudtunk kihelyezni a közterületekre, 
hirdetőtáblákat a fontosabb közforgalmi helyekre. Lecseréltük a 
rozsdás hulladékgyűjtőket, ezzel a faluban is kevesebb lett az 
eldobott szemét. 
Komoly pénzeket kellett fordítanunk közösségi létesítmények 
karbantartására. A szociális célú lakások elhasználódtak, a tető 
javíttatásával régóta tartó beázásokat kellett megszüntetni. Meg 
kellett oldani a szennyvíztisztító életveszélyessé vált 
tetőszerkezetének cseréjét is, amire új beruházási pályázatot írtunk ki, 
mivel a megörökölt árajánlatot túl magasnak találtuk. Egyharmad 
költséggel megtörtént a felújítás.  
Rendbe tettük a tűzoltószertár udvarát, így azt parkolóként 
hasznosítani tudtuk, ami bevételt hoz a falunak. 
Évek óta elmaradt a Tájház állagmegóvása. Szerettük volna a 
megújított külsővel, az elmaradt belső javítások elvégzésével is 
kifejezni, hogy ez a helytörténeti és műemléki értéket képviselő 
létesítmény a falunak is, a vendégeknek is fontos.  
Régi lakossági óhaj vált valóra a gyógyszertár új helyének 
kialakításával. Így a patika az orvosi rendelő közelébe került, tiszta, 
komfortos körülményeket biztosítva a betegellátáshoz.  
Sokat jelentett, hogy a Bakonyerdő Zrt. kiépíttette a települést elkerülő 
faanyag szállítási útvonalat, így a falu terheltsége megszűnt.  

(folytatás a 2. oldalon) 
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A jobb és biztonságosabb közlekedést sebességkorlátozó táblák 
kihelyezésével szolgáltuk. 

Az év elejétől számolnunk kellett azzal, hogy az önkormányzat 
megnövekedett feladatait az állami támogatás csak szűkösen fedezni. 
Ahol lehetett, megfogtuk a pénzt, takarékosan bántuk a 
beruházásokkal és új bevételi forrásokat kerestünk. Sok munkát helyi 
erőből, a közfoglalkoztatottak segítségével oldottunk meg. A 
településünk több közmunkást is tudna foglalkoztatni, mint amennyire 
az elosztás szerint lehetőségünk volt. Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb 
közfoglalkoztatott munkájával elégedettek vagyunk. 
Közfoglalkoztatottak látták el magas színvonalon a Tájház 
működtetését is. Nagy segítséget jelentett az év közepén használtan 
megvásárolt kisautó - amivel az ebédszállítást megoldottuk és 
tehermentesítettük a falugondnoki autót - és a most átvett, pályázaton 
elnyert személyszállító kisbusz. 

Bakonybélben sok ember megélhetését szolgálja az 
idegenforgalom. A színvonalas szálláslehetőségek mellett fontos, hogy 
rendezvényekkel, azok szervezésével és fogadásával növelni tudjuk a 
falu vonzerejét és ismertségét. Hagyományos közösségi alkalmak – 
mint a falusi disznóvágás, a Falunap, Idősek napja –mellett új 
kezdeményezéseket honosítsunk meg. Újraélesztettük az egykor Cseh 
Tamás emlékestnek nevezett zenei programot más arculattal, de Cseh 
Tamás emlékét felvállalva az Énekmondók emlékezete című 
augusztusi rendezvénnyel. Visszatérő tavaszi program a Bakonyerdő 
Maraton, a kerékpárosok megmérettetése. Idén először – reméljük 
nem utoljára – nálunk tartotta old timer találkozóját a Jákó Klub. Helyi 
vonatkozásai miatt is nagy érdeklődés kísérte a Rómer Flóris 
emlékére, a győri múzeum által rendezett vándorkiállítást. Több 
megyei és országos turista egyesület hirdetett Bakonybél központtal 
túrákat és versenyeket, amelyeket örömmel fogadtunk, és törekszünk 
arra, hogy velük együttműködve jobb színvonalú szolgáltatásokat 
tudjunk kínálni. Ugyanez érvényes a vallási turizmusra, a 
zarándoklatokon résztvevőkre is. 

Éltünk minden lehetőséggel, ami hozzájárulhat Bakonybél 
fejlődéséhez. Új kapcsolatokat és együttműködéseket építettünk. 
Csatlakoztunk a Magyar Faluszövetséghez, megállapodást kötöttünk a 
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, a Mária Út 
Egyesülettel.  
Meglévő kapcsolataink erősítése is nagyon fontos. A Szent Mauríciusz 
Monostorral közös karitatív akciókban vettünk – és veszünk – részt. 
Megállapodtunk a község temetőinek működtetését érintő 
kérdésekben. Most együtt dolgozunk a 2018-as millenniumi 
rendezvény előkészítésén, a templom előtti tér átalakításán. Fontos 
partnerünk a HungaroControl Zrt. 

A bevételeink növelése érdekében ugyan emeltük a helyi adókat 
és növeltük néhány szolgáltatásunk díját, de minden döntésben 
figyelembe vettük a helyieknek nyújtható kedvezményeket. A 
közszolgálati konyha nyersanyag beszerzéséhez helyi vállalkozókkal 
állapodtunk meg. Jó gazdálkodásunk révén egyszeri házasságkötési, 
beiskolázási és születési támogatást tudtunk adni a bakonybéli 
érintetteknek. A Bursa Hungarica pályázattal a továbbtanulóinkat 
segítjük. 

Márkus Zoltán polgármester 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL 
Az önkormányzat vissza nem térítendő 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 •aktív korúak ellátására, 
•időskorúak járadékára,•adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásra, vagy •tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 
lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint • az 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelő, • életvitel szerűen egyedülálló nyugdíjas. 
A támogatás igénylését 2015. december 7. napjáig lehet a 
Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatalnál leadni. 
A kérelem elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely 
legkésőbb december 15. napjáig dönt. 
Egy személynek vagy családnak max. 5 m3 tűzifa adható. A 
kiszállításról az önkormányzat gondoskodik. 
 
 

BEMUTATKOZOTT A HELYI ÉRTÉKTÁR 
A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei 
Irodájának értéktárakat népszerűsítő programsorozatában 
november 5-én Bakonybél került sorra. Az Értéktár 
Bizottság gazdag programot állított össze erre a napra. A 
Tájházat és a Bakonyi Indián játék története kiállítást 
Felföldi Andrea mutatta be, majd a monostorban 
Vásárhelyi Anzelm testvér beszélt a templom, a most téli 
kápolnának használt egykori sekrestye és a stallumok 
értékeiről, a monostor értékmentő és helyreállító 
tevékenységéről.  

A látogatás az 
ötvös műhelyben 
folytatódott, ahol a 
műtárgymásolatok 
készítésének 
folyamatáról és a 
legújabb 
termékekről 
tartott ismertetőt. 
A résztvevőket 

egy, a 12. századból származó griffet ábrázoló kulcstartó-
val ajándékozta meg, amelynek motívuma eredetileg egy 
cseréptöredéken került elő.  
A faluházban erre az alkalomra összeállított kiállítás 
fogadta az érdeklődőket. Szökrényes Anita és Klesitz 
Róbert Bakonybél jelentős természeti és épített értékeit 
bemutató fotói mellett a helyi kézművesek munkáiból 
készült válogatás. Bányai Imre, Bauer Tiborné, Csóti 
Gabriella, Heim Ferenc, Kropf Milán, id. Oláh Dezső, Réz 
István, Szekrényes Zita, Tóth Anna, Troják Zsuzsanna, 
Váliczkó Béla művei mellett megkaptuk a legismertebb 
somhegyi fafaragó, Borbély Sándor örökségét is. A helyi 
termékeket a monostor különlegességei és Tóth György 
gyógynövényei képviselték. Gasztronómiai érdekességként 
a konyha dolgozói medvehagymás tócsit és pogácsát 
készítettek. A további programban Mihalcsik Márta 
módszertani referens, Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodájának munkatársa a megyei 
értéktár mozgalomról, Hoffner Tibor, Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifjúságért Egyesület elnöke pedig a Pannon 
Ifjúsági Értékőr programról, Szökrényes Anita Bakonybél 
kulturális és természeti értékeiről, Kropf Milán a 

bakonybéli Értéktár 
Bizottság munkájáról 
tartott előadást. 
 

Nagy örömet szerzett, 
hogy a rendezvényen 
nagyon sok helyi 
lakos vett részt. 
Tanulsága pedig, 
hogy bár sok 
települési kincset 

mutathattunk be, tudjuk, hogy korántsem teljes a kép. 
Szívesen állítottuk volna ki a hajdani faragók, szövők, 
hímzők tárgyait és a most készült egyedi termékeket, 
lekvárokat, befőtteket, szörpöket stb., azonban ezekről 
nincs információnk. Kérjük a lakosságot, aki ilyenekről tud, 
keresse meg Felföldi Andreát a Faluházban, és adjon hírt 
róluk.  



 

3. 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                2015. 11. szám 

BAKONYBÉL A MÁRIA ÚT EGYESÜLET EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERE 
 

A Mária Út Egyesület jelenleg az ország legjelentősebb és leghatékonyabban működő vallási 
turizmussal foglalkozó civil szervezete. Tíz éves működésének látható eredményeivel a 
bakonybéliek is találkoztak a felfestett turistajelzések, a tájékoztató táblák és az augusztusi 
22-én tartott 1Úton zarándoklat rendezvényei révén. A zarándokúton érintett 

önkormányzatok számára november végén munkatalálkozót tartott Esztergomban az egyesület. Jelenleg 
nyolcvan önkormányzat – közöttük Bakonybél – csatlakozott a szervezethez, amelynek szándéka, hogy a 
magyarországi Mária utat bekapcsolja a nemzetközi zarándokutak rendszerébe, és nemzetközi kulturális 
útvonal szintjére emelje. A nagyon tartalmas találkozón nemcsak sikeres kezdeményezésekről, elképzelésekről 
esett szó, hanem a települések szolgáltatásait fejlesztő pályázati lehetőségekről is. Az egyesület bővülő 
kapcsolatai révén új attrakciók is megjelennek 2016-ban a zarándokút északi nyomvonalán, például a Mariazell 
és Csíksomlyó közötti Mária Maraton futóverseny és a Mária Tour nevet viselő nemzetközi kerékpár verseny. A 
zarándokút kiépítése jótékony hatással lesz a települések infrastruktúrájának, szolgáltatási lehetőségeinek 
fejlődésére, ismertsége növekedésére, munkahelyeket tud teremteni, és új vonzerőket tud kialakítani. Megújul 
és biztonságosabbá válik a zarándokok számára is a rendszer, bevezetik a zarándokútlevelet és kiépítik a 
kontrolpontok hálózatát. 
A kétnapos megbeszélés rengeteg továbbgondolásra érdemes ötletet vetett fel, amelyek Bakonybél számára is 
új utat tudnak nyitni a turisztikai adottságok javítása terén. 
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MÁRTON NAP AZ ÓVODÁBAN 
 

Az idei évben a Márton napi délutánt november 9-én 
tartottuk az óvodában. Óvodásaink néhány verssel, 
dallal kedveskedtek a szülőknek, majd dallamcsengővel 
Márton napi dalokat szólaltattak meg. Ennek különösen 
nagy sikere volt. Majd ezt követte a közös barkácsolás, 
tevékenykedés. Készítettünk lámpásokat, faliképet a 
szülők és a nagyobb testvérek segítségével. A nap 
végén természetesen asztalra került a libazsíros kenyér 
lilahagymával, a fahéjas sült alma és sült tök is. 
 
 

 
 

A következő napon, Márton nap előestéjén az iskolások 
műsorát néztük meg, majd lámpásainkkal a Monostor 
kertjébe vonultunk, ahol egy labirintus játékban kellett 
megkeresnünk „Mártont”. A vendéglátásra a 
Faluházban került sor, ahol forró tea és ismét terített 
asztal várt ránk. Itt még óvodásaink kifáradásig 
játszhattak a már azóta iskolássá lett barátaikkal. 
Márton napján pedig egy zenés interaktív műsor került 
megrendezésre az óvodában.  
Élmény- és eseménygazdag programsorozat volt ez, 
mely úgy gondolom méltó Márton püspök emlékéhez. 

 
Szilágyi Judit 
óvodavezető 

 

DR. KOZMA ZOLTÁN VOLT A BOROSTYÁN 
NYUGDÍJAS KLUB VENDÉGE 
 

Hagyomány a klub életében, hogy minden évben 
meghívjuk egy előadásra községünk háziorvosát, aki 
szívesen beszélget velünk az egészséges életmódról, az 
egészségmegőrzésről. Novemberben izgalmas ismertetőt 
tartott az orvoslás történetéről és az orvostudomány 
újabb eredményeiről, a digitális technika gyógyászatban 
való megjelenéséről. Beszélt azokról a számítógépes 
technikai eszközökről, a kifejlesztésükről, amelyek ma 
már a vizsgálatok mindennapos és elengedhetetlen 
eszközei, mint az EKG, a CT, az MR. Mesélt a DNS 
felfedezéséről, szerkezetéről, az öröklésben játszott 
szerepéről, génsebészet által megnyílt gyógyítási 
lehetőségekről. Nagyon érdekes volt számunkra, hogy ma 
már a robottechnika is szerepet játszik a sebészetben. A 
da Vinci Si robot például arra is képes, hogy a földrajzilag 
távol lévő sebész műtétet végezzen a segítségükkel. Ezzel 
a robottal nagy pontossággal és biztonsággal végezhetők 
olyan beavatkozások, amelyek különleges precizitást 
igényelnek. Ma már gyakori, hogy szívinfarktus után a 
koszorúeret számítógép vezérelte eszközökkel nyitják 
meg. 
A számítógépek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a 
betegről teljes diagnosztikai információhoz jusson az 
orvos, és a gyógyítás valóban személyre szabott legyen. 
Ugyanakkor a hétköznapi ember is élhet a saját 
gyógyulása érdekében az általa használt informatikai 
eszközökkel, például az okostelefonon akár az 
élelmiszerek kalóriaértékét is ki lehet számítani. 
A digitális technika új lehetőségei mellett beszélgettünk a 
védőoltások fontosságáról a betegségek megelőzésében, a 
műhibákról és a betegjogi segítségről. 
A jó hangulatú, szerteágazó és hasznos előadást köszönjük 
a nyugdíjasok nevében. 
A klub karácsonyi ünnepi összejövetelét december 9-én, 
szerdán 14 órától tartjuk a Pikoló Vendéglőben, amelyre 
szeretettel várjuk tagjainkat. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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LELKI TÁPLÁLÉK 
 

A LEMONDÁSBÓL NYUGALOM 
 

Gázai Szent Dórotheosz apát szerzetesi tanítása nyomán szerkesztett meditáció 

Amikor az ember elbukott (megszegve Isten parancsát evett a kert közepén álló fáról), elhagyta 

természetes állapotát, eluralkodott rajt a bűn, a megbecsülésre való törekvés, az evilági élvezethajszolás 

és a többi szenvedély. Fokozatosan nőtt a rossz, a halál uralkodott. Mindenhonnan kiveszett az 

istenfélelem, s mindenhol az Istennel kapcsolatos tudatlanság ütötte fel a fejét.(…) Erre elkezdődött a 

bálványimádás, a sokistenhit, a mágia, a gyilkosság és a Cselvető többi gonoszsága Az Ősellenség 

erőszakkal és zsarnoki hatalommal uralkodott az emberen, s még azok is szinte kényszerítve voltak a 

bűnre, akik nem akartak vétkezni. Az ő nevükben mondja Pál: „Nem a jót teszem, amit akarok, hanem a 

rosszat, amit nem akarok.” (Róm 7,19) Ez az elnyomás, ez a zsarnokság okozza az emberi szív 

nyugtalanságát. 

A mi Urunk eljött, hogy „a hasonlót a hasonló által gyógyítsa meg, az emberi lelket a lélek által, a testet 

a test által, hisz egészen emberré lett, a bűnt kivéve” (Nazianzi Szent Gergely). Emberré válva újjá alkotta 

elbukott emberi természetünket, megszabadított a szolgaságából, s az erőszaktól, amellyel a bűn fogva 

tartott minket. Hatalmat adott, hogy legyőzzük az ellenség minden erejét, mégpedig úgy, hogy megtisztított 

minket minden bűntől a szent keresztség által. Ismervén emberi gyengeségünket, hogy a keresztség után 

is fogunk bűnt elkövetni, szent parancsokat adott, melyek megtartása által megtisztulunk nemcsak a 

bűnöktől, de a szenvedélyektől is.  

Szent Pál írja: A világ keresztre feszíttetett számomra, s én a világ számára.”(Gal 6,14) A 

szerzetesatyák – követve az apostol tanúságtételét – miután keresztre feszítették a világot önmaguk 

számára (kivonultak belőle), küzdelmeik révén arra törekedtek, hogy önmagukat is keresztre feszítsék a 

világ számára, vagyis halálra adták szenvedélyeiket, küzdöttek saját akaratuk kívánságai ellen. Közülük 

sokan eljutva a szenvedélymentességre igazi lelki békére találtak. 

Ha el akarunk jutni a dolgoktól való tökéletes távolságvételre, a teljes szabadságra és a lelki békére, 

meg kell tanulnunk lenyesni saját akaratunkat, s Isten segítségével eljuthatunk a szabadságra. Az 

ember újra meg újra visszanyesve akaratát szokásává válik a lemondás, a kis dolgokról lemondva eljut 

odáig, hogy a nyugodt szívvel le tud mondani a nagy dogokról is. Végül odajut, hogy már egyáltalán nem 

nyugtalanítják saját vágyai, elképzelései, mindent, ami történik, amit Istentől kap, olyan nyugalommal 

fogad, mintha saját maga akarta volna. 

(Gázai Szent Dórotheosz tanításait Izsák atya fordította) 

 

KRÓNIKA 

Október 4-én kereszteltük meg Kovács Rékát és Kovács Gergelyt, Kovács Attila és Kovács–Puskás Éva gyermekeit. 
E rendkívüli keresztelőre az elsőáldozást követően került sor, amelyen a hívők közül többen ott maradtak, a 

családtagok mellett ők képviselték az újszülött ikreket befogadó egyházközséget. 
 

November 10-én, gyerekek és felnőttek együtt ünnepeltük Szent Mártont, aki egyházmegyénk védőszentje is. 
Esténk a gyerekek műsorával kezdődött a Faluházban, majd mécsesekkel együtt átvonultunk a monostor kertjébe. Itt 
a szent életéből azt az epizódot játszottuk el, amelyben Márton a püspökké szentelés elől a libák közé próbál elbújni. 
Nagyon hangulatos volt a sok égő mécses által megvilágított labirintus, melynek „alkotásában” szinte valamennyien 
részt vettünk. Ezután a templomban fogadtuk a mártoni áldást, Szent Márton köpenye körbejárt, egy rövid időre 
mindenkit beborított, kérve, hogy az ő szegényeket szerető lelkületéből részesüljünk mindnyájan. Majd a lampionos 
menettel visszavonultunk a Faluházba, ahol szeretetvendégséggel egybekötött hangulatos együttléttel fejeztük be a 
napot. 
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Monostori stand a Bakony Expón  
Monostorunk - a környék más kistermelőivel, gazdálkodóival és 
hagyományőrzőivel - meghívást kapott, hogy termékeit bemutassa az idén 
második alkalommal Veszprémben megrendezett Bakony Expón.    
A rendezvény első napján felállított standokat szakmai zsűri értékelte. A közel 
120 kiállító közül a Szent Mauríciusz Monostor a „Leginnovatívabb termékek” 
kategóriában nyert elismerést, amit Izsák atya vett át. A díjat azzal érdemeltük 
ki, hogy az idei évben számos új termékkel álltunk elő. Apátsági sörünkből 
épp az Expóra készült el a 3. fajta, az Exuperius, ami egy limitált kiadású, 
karácsonyi, narancsos ízesítésű erős belga ale. Újdonság még a monostori 
termékek palettáján két cuvée borunk, a Makra és a Kesla. Továbbra is 
szeretettel várjuk bakonybéli honfitársainkat Ajándékboltunkba, ahol 

díjnyertes újdonságainkat, és régebbi, már bevált termékeinket megismerhetik!  
 

November 19-én Ménfőcsanakra látogattunk a Területi Apátság Karitász ünnepére. Szent 
Erzsébet napján, mi, az egyházmegye településein élő hívek évenként változó helyszínén 
jövünk össze, hogy együtt ünnepeljünk, és elhozzuk egyházközösségeink felajánlott 
adományait a Karitásznak. A szentmisét Várszegi Asztrik főapát úr vezette, aki először 
Erzsébet életének néhány mozzanatát idézte fel, majd arról elmélkedett, hogy a mai 
világban milyen példa számunkra a szent önfeláldozó élete, aki minden élethelyzetben 
mosolyogva viselte sorsát, ápolta és segítette a rászorulókat.  
Minden Karitász ünnepen a szükséget szenvedők egy csoportját kívánjuk segíteni, Idén a 
fóti gyermekvárosban élő, szüleik nélkül érkezett, menekült gyermekek támogatására 
gyűjtöttünk. Egyházközségünk a hívek és a monostor adományából több, mint 50 ezer 
forinttal járult hozzá a gyűjtéshez. 
 

 

November 21-22-én Szent Márton ereklyéje Bakonybélbe látogatott, a vasárnapi szentmisén és zsolozsmákon 
róhatták le előtte községünk lakói tiszteletüket. 2015. november 11-től 2016. nov. 11-ig tart az emlékév, amelyen 
Márton születésének 1700. évfordulóját ünnepeljük. Ő - túl azon, hogy hazánkban született - azért fontos számunkra, 
mert a mostanihoz hasonló nyugtalan korban, a még jórészt pogány Európában élt olyan hitvalló keresztény életet, 
amely máig utat mutat minden értéket kereső, jó  akaratú embernek. 
 

A MONOSTOR ÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI DECEMBERBEN 
 

nov.29. ADVENT I. VASÁRNAPJA, 9.30 szentmise, adventi koszorúk megáldása  

  15.00 Szentségimádás a templomban, 17.00 I. adventi gyertya meggyújtása 

nov. 30. SZENT ANDRÁS APOSTOL, 6.30 roráte szentmise 

dec. 3. 6.30 roráte szentmise 

dec. 5. 17.00 II. adventi gyertya meggyújtása 

dec. 6. ADVENT II. VASÁRNAPJA, 9.30 szentmise, mikulásünnep a gyerekeknek 

dec. 8. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS, 6.30 roráte szentmise 

dec. 10. 6.30 roráte szentmise 

dec. 12. 17.00 III. adventi gyertya meggyújtása 

dec. 13. ADVENT III. VASÁRNAPJA 

 9.30 szentmise, 16.00 gyermekek és családok szentmiséje 

dec. 17. 6.30 roráte szentmise 

dec. 19. 14.30 MINDENKI KARÁCSONYA, 17.00 IV. adventi gyertya meggyújtása 

dec. 20. ADVENT III. VASÁRNAPJA, 9.30 szentmise 

dec. 25. KARÁCSONY, 0.00 Éjféli mise, 9.30 ünnepi szentmise 

dec. 26. SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ, 9.30 szentmise 

dec. 27. SZENTCSALÁD vasárnap, 9.30 szentmise, játékmegáldás, 13.00 kirándulás 

dec. 31. SZILVESZTER, 17.00 Évzáró hálaadó szentmise 
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JÁTÉK, ÉNEK, MOZGÁS, ZENE – A BAKONYBÉLI TÁNCHÁZ 
Már négy éve havonta táncház szerveződik Bakonybélben, de 
röstelkedve vallom be, csak nemrég vitt be a kíváncsiság egy 
faluházi estre. Dudaszó és kiscipők kopogása fogadott; 
gyerekzsivaj és énekszó. Legalább harminc húzott szoknyába vagy 
farmerbe öltözött apróka ember játszott önfeledten, nagy körben 
együtt, a Nagy Mesélő útmutatása szerint gólyát és békát, a 
szakirodalom szerint népi gyermekjátékot. Majd a duda hangjára 
a gyerekeket kísérő szülők (apák is) és nagyszülők is beálltak a 
körbe, és az egyszerű lépések jobbra, majd balra ringatták, aztán 
koszorúba fonták az egymásba kapaszkodó táncosokat. Nem 
színpadi produkció, nem megkoreografált előadás ez, hanem 

olyan, ahol szabad félre lépni, akár kiszállni is.  
Marticsekné Szentkereszty Judit és Marticsek József a táncházak házigazdái és szervezői. Bennük fogalmazódott meg, 
hogy milyen keveset tudunk - főképp a fiatalok - a tájegység, a Dunántúl és a Bakony népdalairól és 
tánchagyományáról. Fiatal családok körében merült fel, hogy jó lenne ezeket megismerni, megtanulni és művelni, 
eközben jó társaságban lenni és együtt szórakozni. „A tánctanulás, az együtt tanulás lényege, hogy élvezzük, amit 
csinálunk, hogy tudjunk szabadon táncolni. Megtanuljuk azokat az egyszerű lépéseket, amikből a tájra jellemző 
táncok épülnek, ezután megpróbáljuk használni ezeket, szabadon egymásra építve, ahogy ez régen is történt a 
táncos alkalmakkor. Régen is mindenki táncolt, de ki-ki tehetsége és tudása szerint élt a tánc adta lehetőségekkel. 
Mulatni 3-4 lépésfajta kombinációjával is lehet, nem csak bravúros formációkkal „– mesélte Judit. „Itt élünk, ezért 
elsősorban az erre a vidékre jellemző hagyományokat szeretnénk megismerni, megismertetni. A Bakony hamar 
polgárosodott, ezért a néprajzosok a táncokról már keveset tudtak gyűjteni, nem maradt ránk olyan gazdag anyag, 
mint például a somogyi vagy erdélyi táncokról. Azt tudjuk, hogy örökségünk nagyon hasonlít a somogyira. Ezért a mi 
táncházainkban mindig van somogyi tánctanítás, de emellett más tájegységek táncaival is ismerkedünk. A tánc éltető 
ereje az élő zene. Zenekart nem tudunk fizetni, ezért dudást vagy tekerőst hívunk meg. Ezek a hangszerek 
önmagukban is szinte zenekari hangzást képesek nyújtani, de szívesen jönnek a pápai népi hegedűsök is. A 
környéken nincs hasonló, élő zenés, rendszeres táncház, ezért más településekről is jönnek a mi programjainkra a 
néptáncot, népzenét szeretők. Felmerült, hogy legyen a gyerekek számára is tánctanítás, és mára már nagyobb a 
gyerekek aránya, mint a felnőtteké. A játék, az ének, a mozgás, a hangszer együttese, valamint a közösség élménye 
nagyon jó hatással van kicsikre és nagyokra egyaránt.”  
 

Judit a népi játék mellett balett oktatással is foglalkozik. Keddenként 4-5 
óra között az óvoda tornatermében tart órákat. „A foglalkozások 
nagyban hasonlítanak a balettiskolai előkészítő évfolyam tananyagára. 
Figyelemre, fegyelemre, koncentrációra neveli a gyerekeket amellett, 
hogy a szép tartásra, harmonikus mozgásra tanítja őket.” Bárki 
kipróbálhatja 5-10 éves csemetéje képességeit a foglalkozásokon. 
Szintén a fiataloknak tervez népi ének tanítást, ennek rendszere 
rövidesen véglegessé válik. Az első eredményekkel viszont mindenki 
megismerkedhet az adventi vasárnapokon mise után az élő 
betlehemnél. 
  
 

 

A táncházak, a tanfolyamok, amelyeket a Marticsek házaspár indított el, 
valóban hiánypótló kezdeményezések, régóta hiányoztak a falu kulturális 
életének palettájáról. Külön öröm, hogy a gyerekek állnak e programok 
középpontjában. Sebő Ferenc, akiben a táncház mozgalom egyik atyját 
tiszteljük, mondta:  
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert 
nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük 
őket!” 
 

Felföldi Andrea 
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ÚJJÁÉLED EGY HAGYOMÁNY? 
 

Az iskola mindig is őrzője, hordozója volt a tájra jellemző népszokásoknak. Tanítók 
készítették fel a gyerekeket a népi játékokra, színjátékokra, énekekre. Aztán jöttek olyan 
idők, amelyekben az egyházhoz kapcsolódó ünnepekről nem volt ildomos megemlékezni, 
s a fogyatkozó hagyományok eltűntek a helyi szokások közül. Szent Márton napjából is a 
libázás, borozás maradt a köztudatban, gasztronómiai felhanggal fűszerezve. Pedig 
Márton napjához a gazdasági év lezárása kötődött, amikor az állatok téli szállásaikra 
költöztek, a pásztorok elszámoltak a jószággal a gazdának, s a gazda kiadta a 
járandóságukat. A jókívánságok napja is ez volt, hiszen a pásztorok sokágú nyírfaágakat, 
vesszőket adtak a gazdáknak, mondván, ahány ága van a vesszőnek, annyit fialjon a 
jószág. A gyerekek pedig eljátszották Szent Márton és a koldus történetét. 

Bakonybélben három éve éledt újra a gyerekek játéka, most is az iskola kezdeményezésére. Nemcsak műsorral készülnek 
kisiskolásaink, hanem kézműves foglalkozásokkal, mécsesek, zászlók készítésével hangolódnak az ünnepre. Troják Zsuzsanna 
tanító néni patronálja a programot, amelybe a bencés monostor is bekapcsolódik élő, közös játékkal. Fésűs Éva rakoncátlan 
lángocskájáról szóló bájos meséjét Takács Nándorné tanárnő dolgozta át színpadra és tanította be a gyerekeknek. 
Évről évre hangulatosabb és bensőségesebb ez a hagyományújító rendezvény. Köszönet érte a kezdeményezőknek, a 
közreműködőknek, a gyerekeknek és a szüleiknek. Bízunk abban, hogy egyre inkább meghódítja a falu lakosságát is és jövőre 
többen tisztelik meg érdeklődésükkel ezt az újjáéledő ünnepet.  

 (FA) 
 

ÚJABB TAMBURELLÓS SIKEREK 
Tamburello Európa Bajnokság került megrendezésre 2015.10.23-25-én Montpellierben, 
egy francia kisvárosban, ahol férfi kategóriában a magyar válogatott 5 fővel képviselte 
hazánkat. Ebben a csapatban 3 bakonybéli játékos is helyet kapott, akik becsülettel 
helytálltak és a 10. helyen zárták a versenyt. 
Gratulálunk az elért szép eredményhez. 
November hónapban több versenyen is részt vett egyesületünk. Először 2015.11.21-
22-én a felnőttek mérték össze tudásukat a Tamburello Magyar Kupán. A helyszín 
csapataink számára eddig ismeretlen volt, Szár község sportcsarnokában találkoztak a 
4 egyesület csapatai. Bakonybélből 2 női és 3 férfi csapattal készültünk a versenyre. 
Női csapataink harmadik és negyedik helyen zártak, míg a férfiak az első, negyedik és 
ötödik helyen végeztek. 

A november nem csak a felnőtteké volt, 2015.11.28-án a gyerekek is kocsiba szálltak és a felnőttekhez hasonlóan Szár községig 
utaztak, hogy részt vegyenek a 2015. évi IV. Tamburello Gyermek Kupán. Két kategóriában indult egyesületünk, 2 gyermek és 2 
junior csapat részvételével. A siker sem maradt el, mindkét kategóriában első és második helyen végeztek a gyerekek és az első 
hellyel járó vándor kupák ismét Bakonybélbe kerültek. Gratulálunk minden csapatnak az elért eredményekhez. Köszönetet 
mondunk a szülőknek, kísérőknek, szurkolóknak, hogy elkísérték és biztatták csapatainkat.  

Mészáros Antal 

BAKONYBÉLI VERSENYZŐ NEMZETKÖZI SIKEREI 
A szánhúzókutyákról és a havon repülő kutyaszánról a Mikulás jut az 
eszünkbe, pedig a kutyaszánhajtás nemzetközileg elismert versenysport. 
Valamikor régen, a 30-as években olimpiai sportág volt. A szánhúzókutyák 
ugyanúgy sportolók, mint a versenyző. A kutyaszánhajtás csapatmunka. Az 
edzéseken esőben, sárban, hóban keményen dolgoznak, a versenypályán 
pedig mindent megtesznek a győzelemért. A csapatnak sokszor kell 
megküzdenie az időjárással. A győzelmi dobogóra a versenyző a 
vezérkutyájával együtt lép fel, a győztest a kutyáival együtt ünneplik.  
A bakonybéli Verla Zsófia nevét tisztelettel emlegetik a versenypályákon. Zsófi 
agrármérnökként diplomázott a Szent István Egyetemen, évek óta a saját 
tenyésztésű szibériai husky-jaival versenyez. A magyar győzelmek után tavaly 

megnyerte a Győr melletti Vének községben megrendezett kocsis Európa-bajnokságot. Idén februárban ezüstérmet nyert a 
skandináv nyílt sprint bajnokságon, ahol a hóvihar miatt többen feladták a versenyt. Márciusban egyedüli magyar 
indulóként megnyerte a finn nemzeti sprint bajnokságot. Szeptemberben a Magyar Kutyasport Szövetség évadnyitó 
nemzetközi versenyén, Dunaharasztiban győztek, októberben pedig megnyerték a cseh középtávú kocsis bajnokságot. 
Világbajnokságon utoljára 2009-ben tudtak részt venni, a ma már idősebb kutyákkal akkoriban bronzérmet nyertek.  
Verla Zsófi mindent megtesz azért, hogy 2016. februárjában rajthoz állhasson Frauenwaldban a Világbajnokságon. A 
Mikulás lakóhelyétől, az Északi sarkkörtől 350 km-re északra dolgoznak, tanulnak, és keményen edzenek. Ezúton is 
köszönetet mondok a bakonybéli erdészetnek a felkészüléshez szükséges kiváló edzőpálya biztosításáért, és mindazon 
bakonybélieknek, akik megkülönböztetett érdeklődéssel kísérték a zord időjárásra sokszor fittyet hányó, kemény 
edzéseket.             Verla József 
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KÉKTÚRA CSAKNEM VAKON 
Lakatos Antal látássérülten járta végig a Kéktúra útvonalát, útját a média is nagy érdeklődéssel 
kísérte. November 28-án este a Pikoló vendéglőben tartott élménybeszámolót. Tóni még gyerek 
volt, amikor a televízióban látta Rockenbauer Pál Másfélmillió lépés Magyarországon című 
sorozatát. Azóta álma volt, hogy maga is végigmenjen a Kéktúra útvonalán. Szemorvosa 
felkészítette arra, hogy hamarosan teljesen elveszíti látását. „Még mielőtt lehull a Nap”, szerette 
volna beteljesíteni ezt az álmot. Barátai tanácsára vette fel a kapcsolatot a Turista Magazinnal. A 
szerkesztőség vállalta, hogy szponzorokat keres és szervezi az útját, szállását. Tóni azonban már 
nem lett volna képes egyedül megtenni az utat, ezért kísérőkre volt szüksége. Az interneten 
keresett útitársakat és hamarosan minden szakaszra akadt partnere, de útközben is sokan 
csatlakoztak hozzá. A bakonyi útvonalon Mészner Viktor lett társa, akihez több mint nyolc éves 

túraismeretség fűzi. Az esti beszélgetés során nemcsak természeti élményeiről mesélt, hanem a találkozásokról, azokról az emberekről, akik 
fogadták, megvendégelték, segítették, a fizikai megpróbáltatásokat barátságukkal enyhítették. 
 

 

VEZETETT TÚRÁK: 
 

Találkozó: 10 óra, Pikoló Vendéglő, Bakonybél, Kossuth u. 1.  
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu 

2015. december 06. vasárnap 10.00: Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy. Táv 11 km, menetidő 4 

óra  2015. december 27. vasárnap 10.00: Kívánság szerinti útvonal.  

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK DECEMBERBEN: 

 december 9-én 16.30-tól Könyvtármozi, a Magyar népmesék sorozatból vetítünk. 

 december 12-én karácsonyváró kézműves foglalkozás lesz 6-14 éveseknek 10 órától a közösségi házban. 
A programokon való részvétel ingyenes. A kézműves foglalkozáshoz az alapanyagigény felmérése miatt kérem a részvételi szándékot jelezni! A 
könyvtári események részleteiről és az esetleges változásokról a kihelyezett plakátokon, a könyvtár internetes oldalain (Facebook: Könyvtár 
Bakonybél, weboldal: konyvtarbakonybel.blogspot.hu) és a 30/4877768-as telefonszámon lehet tájékozódni.  
Az adventi időszakban minden nyitva tartási napon meleg teával várom az olvasókat!  
 

Támogatókat keres a könyvtár a HVG és az Otthon című lapok előfizetéséhez december 15-ig. Azok az olvasók, akik hozzájárulnak a 
folyóiratok előfizetési díjához, előnyt élveznek a friss lapszámok kölcsönzésénél.    Palotás Dóra könyvtáros 
 

ADVENTI VÁSÁROK AZ ÓVODA JAVÁRA 
A Bakonybéli Szent Gellért Óvoda már hagyományként Adventi 
időszakban vásárt rendez, a szülők és alkalmazottak által készített 
ajándéktárgyakból. Az itt összegyűlt adományokból minden évben 
sikerült vásárolni játékokat, fejlesztő eszközöket, de még kisebb 
felújításokra is sor került. Az idei évben a vásárok tervezett 
helyszíne és időpontja a következő: 

 Adventi vasárnapokon szent mise után a templom 
előcsarnokában 

 December 7-én Mikulás délelőtt Faluházban  

 December 19-én Mindenki Karácsonya Faluház 
Köszönjük, ha bármilyen formában, akár vásárlással, akár 
ajándékkészítéssel hozzájárul az Adventi vásárunk sikeréhez.  
 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS: 
December 12-én, szombaton 10 órától: kézműves foglalkozás 
gyerekeknek a közösségi házban Palotás Dóra vezetésével.  
December 15-én, kedden 15 óra: mézeskalács díszek 
szaggatása, sütése, díszítése a Faluház ebédlőjében. 

December 16-án, szerdán délelőtt a nagy karácsonyfákat 
díszítjük a Faluház előtt és az Élő Betlehemnél.  
Minden segítő kéznek örülünk. 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ÜNNEPEK KÖZÖTTI  
NYITVA TARTÁSRÓL 

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal (8427 Bakonybél, Pápai 

u. 7.) Utolsó ügyfélfogadási nap: 12.22.  
12.23.-12.31 között halaszthatatlan ügyben:06-30-442-8024-es 
telefonon van ügyelet. 

Orvosi Rendelő (8427 Bakonybél, Pápai u.7.): 12.21-23. között a 

délutáni rendelések helyettesítés miatt elmaradnak; 12.28-30. 
között dr.Fáskerti Gabriella rendel hétfőn 13-14 óra között, szerdán 
10-11 óra között. Orvosi ügyelet: 104. 

Szent Bernát Gyógyszertár (8427 Bakonybél, Pápai u.7. 

Tel: (88)461-017) 

12.24.: zárva; 12.28: 13-14.30 ó;12.29: 8.30-11.30 ó; 12.30: 9.30-
11.30 ó; 12.31: zárva  

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A GUZMICS IZIDOR KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

EGYESÜLET ÉS 
BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZATA 

tisztelettel hív mindenkit 
 

2015. DECEMBER 19-ÉN 14.30 ÓRÁRA A FALUHÁZBA, 
A MINDENKI KARÁCSONYA ÜNNEPÉRE. 

Program: 

14.30-tól 15.30-ig: 

 Szent Gellért Óvoda műsora 

 Márkus Zoltán polgármester ünnepi köszöntője 

 Szent Mauríciusz Kórus műsora 

 Halmos Ábel Atya ünnepi köszöntője 

 Szent Gellért Iskola tanulóinak előadása 

 Bakonybéli Népdalkör énekei 
15.30-16.00-ig: 

Műsor után piknik vendégség a Faluházban. 
16.00-16.30-ig: 

Fáklyás felvonulás az Élő Betlehemhez,  
a Betlehemnél rövid műsor a falubeliek 

közreműködésével, utána beszélgetés, a 
vendéglátás folytatása a zarándokudvarban,  

17 órától: a IV. adventi gyertya meggyújtása a 

plébániatemplomban. 
A rendezvény előtt az óvoda és az iskola alapítványa kézzel 
készült ajándéktárgyakból színvonalas adventi vásárt tart 
az előtérben. 

Kérjük, aki teheti, házi süteménnyel járuljon hozzá a 
rendezvény sikeréhez! 
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen mondanának verset, 
szöveget, vagy énekelnének az Élő Betlehemnél (Faluház, 

földszinti iroda). 
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