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Újabb régi képeslappal gazdagodott a bakonybéli archív 

fotógyűjtemény. A  
 

BAKONYBÉL –Szövetkezeti bolt és a népháza 
 

feliratú képeslapot a Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet 

adta ki 1919-ben. A ház az önkormányzat régi, Jókai utcai 

épülete. 

A képeslapot egy kedves berhidai vendégünk adta le a 

Tájházban. 
 

 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
 

    Az utcatáblák után újabb változás történt a falu utcáin. 

Összeszedtük az ezeréves, rozsdás, lyukas szemetes 

edényeket és használt, de jó állapotban lévő, nagy űrtartalmú 

kukákat tettünk ki a település forgalmasabb pontjaira. A 

kukákat megkülönböztetésként önkormányzati címerrel 

láttuk el. Az első hetek tapasztalatai azt igazolják, hogy ezek a 

szemétgyűjtők a megnövekedett vendégforgalom idején 

hatásosabban szolgálják a település tisztaságának megőrzését. 

    A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal május elején 

pályázatot írt ki falugondnoki és egyéb tevékenységekre 

használható személyszállító kisbusz beszerzésére. 

A pályázathoz minden szükséges beküldendő anyagot 

előkészítettünk, és a két és fél óráig nyitva hagyott pályázati 

ablakon keresztül beadtuk. Bízunk a pozitív elbírálásban. 

    Május 5-ig lehetett jelentkezni a meghirdetett jegyzői 

állásra. A négy pályázó közül a Közös Önkormányzati 

Hivatalt működtető három település polgármesterének 

együttes döntése szerint az új jegyző Dr. Takács Ervin, aki 

június 1-jén megkezdi munkáját a Közös Önkormányzati 

Hivatalban. 

    Zökkenőmentesen zajlott le a Bakonyerdő Maraton verseny 

május 16-án és 17-én. A rendezvényre mintegy 1000 vendég 

érkezett a versenyzőkkel, akik elismeréssel fedezték fel 

Bakonybél gyönyörű természeti környezetét és látnivalóit. 

Köszönjük mindazok támogatását, akik közreműködésükkel 

vagy csak jó szóval segítették a program sikerét. 

    Idén először csatlakoztunk a TeSzedd! szemétgyűjtő 

akcióhoz. A borús reggel ellenére tizenhét önkéntes takarította 

össze a falu közvetlen környékének két gyakran használt 

turista útvonalát, a mészégető közeli Mária út és a Kopasz-

hegyi árok mentét. Köszönjük az összefogást! 

    Bakonybél Önkormányzata és a Bakonybéli Szabadidő- és 

Sportegyesület május végén támogatói szerződést írt alá. Az 

önkormányzat a civilek számára elkülönített keretéből 150 

ezer forintot juttatott a sportegyesület működési céljaira.  

    Szintén a hónap végén írtuk alá a szerződést a 

szennyvíztisztító tetőszerkezetének kijavítására. A felújítás 

tényleges munkái júniusban megkezdődnek. 

    Elkészült a temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés a 

Szent Móric Plébánia és a Bakonybéli Önkormányzat között. 

Ennek értelmében a terület tulajdonosa az egyházközség, 

üzemeltetője pedig az önkormányzat. Ezt a szerződést már 

több éve meg kellett volna kötni, mivel a 2011. évi 

önkormányzati törvény előírja, hogy a köztemető fenntartása 

az önkormányzat feladata. Pótolnunk kell az előírás szerinti 

adminisztrációt (temetőtérkép, temetőkönyv vezetése stb.), 

valamint az olyan kötelező beruházásokat, mint a kerítés 

felállítása, járda építése, karbantartása, vállalnunk kell a 

közüzemi szolgáltatások díját. Ez utóbbi eddig is az 

önkormányzatot terhelte, de mindezekről nem volt szerződés. 

    Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy a Faluházba 

megérkezett az új patikabútor, néhány apróbb munkálat van 

csak hátra. Ha a gyógyszertár megkapta valamennyi hatósági 

engedélyét, június közepén megnyílhat. 

    A közös hivatal és az önkormányzat új rendszergazdát 

bízott meg az informatikai rendszer üzemeltetésével. Az 

átállás rövid ideig fennakadást okozott. Elnézést kérünk! 

Márkus Zoltán polgármester 
 

FÉL ÉV MÉRLEGEN 
 

A választások után felálló új önkormányzati képviselő-testület 
és a polgármesteri hivatal tevékenységéből eltelt az első hat 
hónap. Illendő – és szükséges is – áttekinteni, mit 
valósítottunk meg terveinkből, választási ígéreteinkből. 
 

     Az első pont, amit leginkább hiányoltunk az előző 
időszakból, az a lakosság tájékoztatása, a hírcsatornák 
hiánya volt. Januárban beindult és havonként megjelenik a 
Bakonybéli Hírmondó. Nem újság, csak a lakosság pontos és 
első kézből való tájékoztatása a célja. Úgy tapasztaltuk, 
örömmel fogadja a lakosság. Az önkormányzati honlap 
megújítása is folyamatban van, januárban kötöttünk 
megbízást egy weblapkészítő céggel. Döcögve ugyan, de 
elkészült az új megjelenési kép és szerkezet, az anyagok 
feltöltése elkezdődött, reméljük, egy-két héten belül 
megtörténik a csere. 
 

Utcára került nyolc új fa hirdetőtábla, amelyek mind az 
önkormányzati, mind a lakossági plakátok számára helyet 
biztosítanak. 
 

A falubeliek hiányolták a kábeltévé helyi csatornáját. Ebben a 
kérdésben jogszabályi akadályba ütköztünk, ugyanis a 
médiatörvény értelmében önkormányzat nem működtethet 
médiaszolgáltatót. Ezt a problémát megpróbáltuk civil 
szervezetek bevonásával áthidalni, ami azonban újabb 
személyi és költségfedezeti kérdéseket vetett fel. Keressük a 
kielégítő megoldást. 
     Az információ-áramoltatás másik módja a lakossági 
fórumok rendezése. A közmeghallgatáson túl a Közös 
ügyeinkről közösen beindításával megteremtődött a 
tájékoztatás személyes és kölcsönös alkalma.  
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Törekedtünk arra, hogy a lakosságnak és a civil 
szervezeteknek minél nagyobb beleszólása legyen a falu 
életébe, szorosabb legyen az együttműködés. A civil 
szervezetek számára nemcsak egyeztetető megbeszélést 
szerveztünk, de bemutatkozási lehetőséget is biztosítottunk a 
Hírmondó mellékletében.  
Lakossági kezdeményezésre indult el a faluszépítő – 
virágosító mozgalom, amelyet lehetőségeinkhez képest fizikai 
munkával, szállítással és némi pénzzel is támogattunk. Itt kell 
kitérni arra, hogy vannak olyan feladatok, amelyek a lakosság 
segítsége, feladatvállalása nélkül nem lehet megoldani. Ezért 
nagyra értékelünk minden önkéntes munkát és köszönettel 
tartozunk érte. 
 

     A falukép alakulásában sokat jelent az új utcanévtáblák, 
tájékoztató táblák kihelyezése. A pályázaton nyert pénzből 
készültek el a fa hirdetőtáblák is. Közmunkásaink a főutak 
mentén kemény munkával kiirtották a bozótot, bokrokat. 
Folyamatosan nyírják az önkormányzati területeken a füvet. A 
kemény tél okozta károkat helyrehoztuk. A közterületi 
szemétgyűjtők kiváltották az egyáltalán nem esztétikus és 
nem higiénikus szemeteseket. Az összkép – a visszatérő 
vendégek véleménye szerint is – nagyon kedvezően alakult.  
 

     Utalnunk kell a lakosság feladataira is. Januárban  
körlevélben hívtuk fel az ingatlantulajdonosok figyelmét 
előírás szerinti kötelezettségeikre az árkok, a házak előtti 
területek karbantartásában. Sajnos sok - nem állandóan itt élő 
- tulajdonos nem teljesíti kötelességét. A közeljövőben névre 
szóló felszólításokkal ennek véget akarunk vetni.  
 

     Szégyenfolt volt a falu közepén a buszmegálló 
járdaszigete. Stubán Dénes magára vállalta, hogy saját 
területének rendezésével együtt rendbe teszi a buszmegállót 
is. Köszönjük! A szemben levő buszváró átépítésére 
elkészültek a tervrajzok, pályáztunk a kivitelezésre. 
 

     Figyelmet fordítottunk értékeink megbecsülésére. 
Megalakult a települési értéktár, amelynek feladat a szellemi 
és tárgyi örökségünk gyűjtése és védelme. A Tájház udvari 
frontjait kimeszeltettük és magát az udvart is kitisztítottuk, sőt 
kijavítottuk azokat a hibákat is, amiket a tulajdonosnak kellett 
volna. Évek óta nem volt ilyen helyreállítás, de véleményünk 
szerint a tájháznak méltó módon kell reprezentálnia a 
településünk múltját. Új, közönséget vonzó kiállítás 
megrendezését tervezzük, amely a bakonyi indiánok és Cseh 
Tamás tevékenységét lesz hivatva bemutatni. Erre is 
pályáztunk, várjuk az eredményt. 
 

     Az elmúlt év őszén végre megindult a Petőfi utcai támfal 
helyreállítása, amelyre még az előző önkormányzat által a vis 
maior keretre benyújtott pályázat révén nyílt lehetőség, majd 
újabb pályázatot adtunk be az őszi állapotromlás 
korrigálására. A munkálatok befejeződtek. 
Előttünk áll még a szennyvíztisztító tetőszerkezetének a 
cseréje, de a kivitelezés júniusban meg fog indulni. 
 

     A településen végzendő munkánkat nagymértékben fogja 
segíteni a tűzoltó egyesület által pályázaton elnyert kistraktor 
és a fűkaszák, amelyeket talán a közeljövőben 
megvásárolhatunk. A tavasszal beszerzett kistehergépjármű, 
amely az ebédszállítást is végzi, tehermentesíti az 
önkormányzati kisbuszt, amely így teljes egészében a 
települési feladatokra használható. 
 

     Feladataink egy részét sajnos nem fedezi az 
önkormányzatoknak biztosított állami támogatás. Az eddig 
elmondottakból kiderül, hogy ahol lehet, pályázunk. De 
törekednünk kell arra, hogy a bevételeink növekedjenek. 
Szükség volt az évek óta azonos szinten maradó adók – az 
iparűzési, az építmény- és az idegenforgalmi – 
megemelésére. Az év elején előjöttek korábban nem 
rendezett pénzügyi terhek, mint pl. a közvilágítás-karbantartás 

elmaradt szerződése, a kistérségi társulás 
feladatvállalásaihoz való hozzájárulás stb., amelyekkel nem 
számolhattunk. Igyekszünk meglévő adottságainkat jobban 
kihasználni. Felemeltük a terembérleti díjakat, de a 
bakonybéliek számára kedvezményt biztosítottunk. A 
gyógyszertár az átköltözés után bérleti díjat, havi 36 000 Ft-ot 
fog fizetni, és a tűzoltószertár udvarának használatáért is 
várhatóan befolyik 65 000 Ft havonta. 
 

     Visszatekintve erre a fél évre, úgy érzem, nagyon sokat 
tettünk és sokat megvalósítottunk az elvárásokból. Már 
átlátjuk, hogy vannak neuralgikus pontok, és azt is 
tapasztaljuk, sokszor hiába tervezünk valamit, ha egy, 
időközben kiírt pályázat miatt más területre kell forrásainkat 
átcsoportosítanunk. 
 

     A választáskor azt ígértem – ígértük -, hogy jó gazdái 
leszünk a falunak. Remélem, érzik, hogy igyekszünk azzá 
válni. Köszönöm a képviselő-testületnek, a hivatal 
dolgozóinak és segítőinknek a támogatásukat. 
 

Márkus Zoltán polgármester 
 

 

TANÁCSKOZOTT A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
 

Az „értéktáras” törvény, az úgynevezett hungarikum törvény igen 
tág fogalmakkal írja körül azokat a kategóriákat, amelyekkel a 
települési értéktárak foglalkoznak. A bakonybéli értéktár 
bizottságnak is meg kell fogalmaznia azokat a szempontokat, 
amelyek mentén a települési értékeket meghatározza, befogadja, 
kommunikálja. A bizottságnak csak adminisztratív feladatai vannak, 
az értéktár létrehozása a faluközösségen múlik. Éppen ezért 
értéknek tekintünk mindent, amit a múltjából, a jelenéből, a 
faluközösség szempontjából értéknek tart a falu. Törekedni kell 
arra, hogy ne csak a múlt öröksége váljon értékké, hanem a 
jelenkori teljesítmények is, amelyek a jövőben is értékek maradnak. 
A települési értéktár nem a turistáknak készül, hanem saját 
magunknak, mi döntjük el, mivel töltjük meg. Bárki betehet valamit, 
akármilyen picit, amit értékesnek tart. Ami bekerül, az – egyszerű 
példával élve - nem például egy vasaló, hanem mindaz az adat, ami 
hozzá kötődik, tehát a ház, ahol használták, amin vasaltak, amit 
vasaltak, hogyan izzították a parazsat, de még a dal is, amit munka 
közben énekeltek. Az a legfontosabb, hogy létrejöjjön egy olyan 
tudástár, ami a faluközösség tudását tükrözi. 
A Bizottság felvetett néhány főbb témát, amelyek mentén a gyűjtés 
megkezdődhet, és amelyek javaslattételre ösztökélik a lakosságot. 
Ilyen téma például a kézműves örökség, a hagyományos és a 
jelenkori tevékenység. Téma az épített örökség, amelybe nemcsak 
a monostor és a Szent-kút kápolna tartozik, de az ONCSA-házak, a 
régi községháza stb., de olyan épületek is, amelyek meghatározóak 
a jelenlegi faluképben. Gondolnunk kell azokra a személyiségekre, 
akik Bakonybél történetének egy-egy szakaszát, közösségének 
alakulását meghatározták. Nemcsak jeles apátokra, díszpolgárokra 
gondolunk, hanem tanítókra, színjátszókra, kórusalapítókra stb.  
Fontos, hogy mindezek az ötletek, információk a lakosságtól 
származzanak, és ezeket dokumentáljuk, leírjuk, lefényképezzük, 
filmre, hangszalagra vegyük. Így alakulhat ki egy olyan kincsestár, 
amiből a majdani értéktár meríthet. 
Mindenkinek vannak ötletei, vannak történetei, fényképei, levelei, 
amihez kötődik egy-egy emlék. Ne otthon őrizzék ezeket, hanem 
mondják el nekünk. 
A Tájház minden nap nyitva van. Jöjjenek be, beszéljenek róla, és a 
továbbiakról is szót ejtünk. 
Ilyen alkalom lesz június 17-én a nyugdíjas klubbal a temetőjárás, 
ahol felidéződhet egy-egy ember, család sorsa, a hozzá kötődő 
történetek, anekdoták sora.  
Várjuk ötleteiket, javaslataikat, és mindenkit, akit érdekel. 

Felföldi Andrea 
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A NEGYEDIK OSZTÁLYOSOK TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSA  
 

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szent Gellért 
Tagiskolájának 4. osztályos tanulói Sopron és környékére látogattak. Kirándulásunk 
reggelén szemerkélt az eső, de végül sikerült egy remekül esőmentes napot 
tölthettünk el ezen a festői környéken.  
Utunk első állomásán Sopront barangoltuk be kisvonattal, megtekintettük a város 
nevezetességeit: Várkerület, Tűztorony, Széchenyi-tér, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem, Lőverek, Soproni-hegység. Ezt követően a gyerekek nagy örömére 
ellátogattunk egy bob pályára. Kirándulásunk Fertőrákoson folytatódott. E kis 
település rengeteg látnivalót tartogatott számunkra. A Fertő nádrengetegén keresztül 
érkezünk a Fertő-tóhoz, ahol hajókirándulással egybekötve egy körutazást tettünk a 
Fertő-tó magyar és osztrák oldalán. A sétahajózás alatt kapitányi ismertető mutatta be 

a Fertő-tó növény- és állatvilágát.  
Kissé megfáradtan, élményekkel telten hazafelé vettük az irányt. Kirándulásunk zárásaként Kópházán elfogyasztottunk egy közös vacsorát. 
Utazásunk megvalósításához nagy segítséget jelentett, hogy Bakonybél és Pénzesgyőr önkormányzatai rendelkezésünkre bocsátották 
személyszállító kisbuszaikat, így fedezni tudtuk gazdag programjaink költségeit. Nem utolsó sorban köszönjük a segítséget Regenye Zsoltnak és 
Szautner Jánosnak, akik vigyáztak gyermekeink biztonságára ezen a hosszú úton.  

Szekrényesné Szautner Veronika 
 

 

BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 
 

Hagyománnyá vált a klub életében, hogy valamennyi tagunk születésnapját 
egyszerre, minden év májusában ünnepeljük meg. Idén hatodik alkalommal a 
vezetőnknél, a Vadszőlő étteremben jöttünk össze. Bakonyvári Andor pezsgős 
köszöntője után Varga József nótaénekes műsorát élveztük, aki társaságunkat is 
megénekeltette. Köszönetet mondunk a Guzmics Izidor Kulturális és 
Idegenforgalmi Egyesületnek, amely vacsoránk költségeit állta. A fantasztikus 
oroszkrém tortát Palkovicsné Brindzák Henriett készítette számunkra. A jó 
hangulatú beszélgetés közben felidéztük az elmúlt év legélvezetesebb 
programjait, és szó esett a közeljövő terveiről. 
Érdekes feladatban való közreműködésre kért fel minket a bakonybéli értéktár 
bizottság. A nyári hónapokban bejárjuk a falu településrészeit – amelynek nevét 
örömmel láttuk az új utcatáblákon -, és élményeinkről, a házakról, a lakókhoz 
fűződő anekdotákról mesélünk azoknak, akiket ez érdekel. A mesélő séták első 
alkalma június 17-én, szerdán lesz, a helyszín a temető és a Rákóczi tér. 

Szeretettel várunk mindenkit, akinek élményei, emlékei kötődnek a területhez, vagy csak érdeklik őket a régi idők történetei. 
Június 17-én fél négykor találkozunk a temető bejáratánál. 
Június 24-én szeretnénk megismételni a Szent Gellért Óvodával szervezett közös főzőcskézést, ezúttal szabadtéren. Jó alkalom 
ez arra, hogy a kicsiknek saját gyerekkorunkról, egy elfelejtett életmódról meséljünk. Találkozó fél 4-kor az óvoda kapujánál. 
 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

MÁJUSI ESEMÉNYEK A BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT ÓVODÁBAN 
 

Május 29-én délután tartottuk óvodánkban az 
évzáró ünnepséget és nagycsoportosaink 
búcsúztatását. A gyerekek az egész évben tanult 
versekből, dalokból, táncokból összeállított 
műsorral köszöntötték vendégeinket. Tizenkét 
kisgyerek kezdi meg ősszel az iskolát, és a tőlük 
való elválás mindig egy picit szomorú. Az évzáró 
estéjén egy közös szalonnasütéssel, játékkal, 
vidámsággal búcsúztunk a gyerekektől. Második 
éve annak, hogy az utolsó nap estéjén, aki 
szeretne az óvó nénikkel és a dajka nénivel az 
óvodában töltheti az éjszakát. Ez a gyerekek és 
felnőttek számára is egy különleges izgalmas, de 

fantasztikus este. A sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint amikor reggel kinyílnak az 
álmos szemek és sorra mondogatják a gyerekek: „ez nagyon jó volt, én jövőre is itt 
alszom”. 
 

Reméljük sikerült élményekben gazdag éveket szereznünk búcsúzó 
gyermekeinknek, és kívánunk nekik sikeres és boldog iskolás éveket!   
 

,A Húsvéti bál sikerének 
köszönhetően elkészült az új 

fészekhinta.  
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Lelki táplálék 
 

Szent II. János Pál pápa: Az ingyenesség túláradása 
(Részlet a Megszentelt Élet kezdetű apostoli buzdításból) 

 
Napjainkban nem kevesen tűnődnek el tanácstalanul: Mire jó az Istennek szentelt élet? Miért 

kötelezik el magukat emberek erre az életformára, amikor a felebaráti szeretet és az evangelizálás 
területén oly sok a szükséghelyzet, melyek megoldhatóak az Istennek szenteltség nélkül is? Vajon az 
Istennek szenteltség nem az emberi erők „eltékozolása-e”, melyeket a hatékonyság elvét követve jobban 
lehetne hasznosítani az emberiség és az Egyház javára? 

 

Korunkban gyakran találkozunk ilyen kérdésekkel, mert egy olyan haszonelvű és technokrata 
kultúra veti fel őket, mely a dolgokat, s magát a személyt is csak a „célszerűség” alapján értékeli. Ám ilyen 
kérdések korábban is voltak, miként ezt az evangéliumból ismert betániai vacsora kenet-epizódja 
szemlélteti: „Akkor Mária fogott egy font tiszta nárduszolajat, megkente Jézus lábát és a hajával törölte 
meg. A ház betelt a kenet illatával.” (Jn 12,3) Amikor Júdás a szegények szükségleteire hivatkozva korholta 
e tékozlást, Jézus így válaszolt neki: „Hagyd, hogy megtegye!” (Jn 12,7)  
És ez a mindig érvényes válasz a kérdésre, melyet oly sokan tesznek fel, olykor jóhiszeműen az Istennek 
szentelt élet aktualitását illetően: „Hát nem tudná életét hatékonyabban és racionálisabban a társadalom 
javára fordítni?” Erre válaszolja Jézus: „Hagyd, hogy megtegye!” 
 

 Akinek megadatott a fölmérhetetlen ajándék, hogy az Úr Jézust közvetlenül közelről kövesse, annak 
világos, hogy az Urat osztatlan szívvel lehet és kell szeretni, hogy nemcsak néhány gesztust, néhány 
percet vagy bizonyos tevékenységeket, hanem az egész életet neki lehet ajándékozni. A drága kenet, 
melyet a tiszta szeretettől vezérelve – s ezért a „haszon” igénye nélkül - Mária kiönt, az ingyenesség 
túláradásának jele. Ugyanígy az ingyenes szeretet kiáradása annak élete, aki önmagát odaadta az Úr 
szerelméért, szolgálatáért, hogy Jézus személyének és misztikus Testének szentelje magát. Egy ilyen 
ellenszolgáltatás nélkül „eltékozolt” életből azonban illat árad, mely betölti az egész házat. Isten házát, az 
Egyházat az Istennek szentelt élet nem kevésbé ékesíti és gazdagítja, mint a történelem korábbi 
századaiban. 
 

 Ami az emberek szemében tékozlásnak tűnik, az annak, akit szíve legmélyén megragadott az 
Úr szépsége és jósága, világos válasz a szeretetre, és határtalan hála azért, hogy egészen 
különleges módon ismerheti meg a Fiút és részesedhet világra szóló isteni küldetésében. 
 

(Ferenc pápa a 2015. évet a Megszentelt Élet vagyis a Szerzetesi Élet évének hirdette meg. Ebből az alkalomból 
közöljük Szent II. János Pál pápa a szerzetesi életről szóló tanításának egy részletét.) 
 

Az egyházközség tervezett programjai júniusban 
  

7. 9.30 ÚRNAPJA, szentmise a Borostyán-kútnál, körmenet 

13. 17.00 BÉRMÁLÁS,  A szentmisén Várszegi Asztrik főapát úr bérmál 

20. EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT: Bodajk, Majk, Komárom 

21. 9.30 HITTANOS ÉVZÁRÓ, Hittanosok hálaadó szentmiséje  

23-28 HITTANTÁBOR Kaszinó központtal 

28. 11.00 KERESZTELŐ A BOROSTYÁN-KÚTNÁL 
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A jótékonysági ruhavásárról: 
 

Április 12-én, a faluházban tartottuk az idei tavaszi jótékonysági ruhavásárt, amelyet az egyházközség 
képviselő-testületének karitász csoportja szervezett. Ezúton is köszönjük a támogatást mindenkinek, aki 
ruhaadománnyal, munkával, vásárlással hozzájárult az akció sikeréhez! Ez alkalommal csaknem 60 000 Ft 
gyűlt össze, amelyet a helyi rászorulók megsegítésére fordítunk. Az őszi vásár várható időpontja 
októberben lesz. (Palotás Dóra) 
 

A jótékonysági koncertsorozatról: 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy a templom rekonstrukciójáért indított jótékonysági koncert első előadását május 
2-án megtartottuk. A GEMMA Énekegyüttes előadása magával ragadó, szívet felemelő élményt nyújtott a 
nagyszámú hallgatóságnak. A rendezvényen 60.000 Ft-ot gyűjtöttünk a templom javára. 
A koncertsorozat következő programját szeptemberre 26-ra tervezzük. Aki szeretné támogatni a templom 
felújítását, a Monostori Ajándékboltban vásárolhat téglajegyeket.  
Kérjük, hogy Bakonybélbe látogató vendégeiket is tájékoztassák e lehetőségről! 
 

 … … … … … … … … … … …  
 

Egyházközségünk zarándokútja 2015. június 20-án lesz. Útvonal: Bodajk – Majk – Komárom. 
Az előző számban Bodajkról, ezúttal Majkról adunk előzetesen néhány információt. 
 

Majkon egykor a kamalduli remeték éltek. A rendet Romuald herceg, a lombardiai hercegi család 
sarja alapította 1009-ben Itáliában. A rend tagjai a lelki tökéletességre törekedtek, ennek elérése 
érdekében magányosan, elmélyülten éltek. "Fehér barátoknak" is nevezték őket ruhaviseletük 
miatt. Magyarországon a XVII. században telepedtek le a kamalduliak. 
Az első szerzetesek 1735-ben érkeztek Majkra, letelepülési engedélyüket csak később, 1738-ban 
kapták meg. A szabályosan elhelyezkedő, egységes alaprajzi kialakítású remetelakok modelljei a 
középkori olasz remete kolostorok lehettek. 
A némaságot fogadott szerzetesek a bencésektől szigorúbb aszkétikus rend szerint éltek. Külön-
külön elmélkedtek kis cellaházaikban, tudományokkal és művészetekkel foglalkoztak. Minden 
házhoz külön kiskert tartozott, ahol a remeték gyógy- és fűszernövényeket, zöldségeket, 
gyümölcsöket termeltek. Ezen kívül kézműves tevékenységet) is folytattak A rend önfenntartó volt, 
a földművelésből és jótékonysági adományokból élt. Majk 1770-ben kapta meg a perjelség címet. 
A remeteség 12 évig, II. József 1782-es rendeletéig virágzott, amelynek értelmében a majki 
szerzetesrendet is feloszlatták. A templom egyes részeit 1785-től lebontották. 1806-ban gróf 
Esterházy Károly vette meg a birtokot, de csak később kezdték el hasznosítani Eszterházy Móric 
irányításával. 1860-ban a konventépületet vadász- és lakókastéllyá alakították. A II. 
világháborúban a kastély keleti mellékszárnya és a főszárny csatlakozó része leégett. Az 
Eszterházyak 1945-ig birtokolták a remeteséget, ám az egyik utolsó családtag, 1973-ban 
bekövetkező haláláig az egyik cellaházban élt.   
A 70-80-as évek bányaművelése komoly károkat okozott az épületeken. Majk az 1980-as évektől 
turisztikai látványosság. A cellaházakat üdülőként hasznosították, majd fokozatosan megtörtént a 
felújítás. Akinek kedve van az elvonulásra, néhány napot bármikor eltölthet egy cellaházban. 
 

A program során az idegenvezetésen túl részt veszünk a Spányi Antal püspök úr által 
celebrált szentmisén, melynek során felszenteli a remeteség legújabban felújított részét. 
 

A zarándokútra van még néhány hely, melyre jelentkezni a plébánia irodáján Váliczkóné Erzsikénél, illetve 
Fülöp Teréznél a 30/385-65-73-as telefonszámon lehet a megjelenéstől számított 1 hétig.  
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A BAKONYERDŐ MARATONRÓL 
 

Tizenkettedik alkalommal indították május közepén a Bakonyerdő 
Maraton kerékpáros versenyt, immár ötödször Bakonybélben, amely 
egyben a XCM Magyar Kupa második állomása. A három táv pályája 
igen változatos kihívást jelentett a versenyzőknek. 
„Öt év alatt sikerült kialakítani ezt a pályát, amit a visszajelzések 
alapján Magyarország egyik legszebb mountain bike 
maratonpályájának tartanak.” – nyilatkozta a bringasport.hu-nak Kiss 
György, a verseny szervezője. „Az előző napok időjárása és az 
előrejelzések kicsit elriasztották a bringásokat, így csak 365 indulónk 
volt, de a versenyen minden simán zajlott, mindössze egyetlen 
balesetről tudunk beszámolni.”  

Két bakonybéli versenyző is megmérette magát. Szilágyi Zoltán 
korosztályi csoportjában 36 versenyző közül nyolcadikként 
teljesítette a távot, abszolút kategóriában – valamennyi korosztály 

versenyzőivel összevetve 23. helyezett lett. Hüll Tamás a vasárnapi, időmérő próbán, a Bakony királya versenyen ért el 

második helyezést, abszolút kategóriában 8. Zoltán is, Tamás is rendszeresen mountaine bike-ozik, elsősorban a mozgás, a 
sport kedvéért. A Bakonyerdő Maraton azért más, mint a többi verseny, mert nagyon családias hangulatú, a résztvevők már 
ismerik egymást. Ez a verseny talán a falubeli gyerekeket is ösztönözheti arra, hogy ne csak céltalanul biciklizzenek, hanem 
bátran vágjanak neki a hegyeknek. 

A sajtóvisszhang szerint a Bakonyerdő Maratonra annak is érdemes 
ellátogatni, aki nem az érmeket veszi célba, ugyanis Magyarországon 
egyedülálló környezetben lehet bringázni. A résztvevők közül sokan 
lelkendeztek a gyönyörű táj kapcsán. 
A rendezvényre érkező kísérők, szurkolók nagy száma nem okozott 
felfordulást a faluban. Fegyelmezetten, a kijelölt helyeken parkoltak az 
autók, s a szervezők arra is ügyeltek, hogy ne maradjon szemét a 
vendégek után. A megmérettetés sikeréhez a bakonybéli önkormányzat 
és a sportegyesület, sőt a Gát-hegy aljai földek használói is 
hozzájárultak fűnyírással, önkéntes munkával. A szervezők a kupák 
átadására Bakonybél polgármesterét kérték fel. 
Egy ilyen nagyszámú látogatót vonzó rendezvényhez érdemes lenne a 
falunak is programajánlattal készülni, de legalább nagyobb 
reklámozásra felhasználni az alkalmat. Bár – úgy tűnik – a település jó 
hírét így is elvitték az ország minden tájára. 

 
 

TESZEDD! TANULSÁGOKKAL 
 

Május 16-ra esős időt ígért a meteorológia, ezért nem nagyon bíztunk a meghirdetett 
akció sikerében. Ennek ellenére tizenhét mindenre elszánt ember gyűlt össze a Faluház 
előtt. Az előírt adminisztrálás után két csoportra oszlottunk, az egyik a Mária 
zarándokútvonalon a mészégető felé, a másik Tóth György irányításával a Köves-hegy 
oldalát vette célba. Kesztyűvel, zsákokkal, kötözőkkel a TeSzedd! szervezői láttak el 
minket. Mindkét útvonalon rengeteg zsák telt meg, hiszen azt kellett tapasztalnunk, 
hogy még mindig szemétlerakónak használják egyesek az erdőt. A munka végeztével a 
„18-as” réten remek paprikás krumpli várta az önkénteseket az óvoda csapatának 
köszönhetően. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a május közepe nagyon késői 
időpont ehhez a munkához, hiszen az aljnövényzet annyira benőtte a talajt, hogy nem 
látni a szemetet. A másik tanulság, hogy most csak a háztartási hulladékot gyűjthettük, 
pedig sokkal nagyobb gond az autógumi, akkumulátor, fém- és építési törmelék tömege, 
amik nemcsak elcsúfítják az erdőt, de veszélyesek is. Jeleztük a szervezőknek ezeket a 
problémákat, kérdés, meghallgatásra talál-e.  

Abban is megegyeztünk, hogy akkor is meg kell szervezni a falutakarítást, ha ez pénzbe kerül, mert tarthatatlan állapotok vannak a kopasz-
hegyi ároknál. Nem lehet megérteni azt a felelőtlen gondolkodást, ami miatt kényelemből vagy buta spórolásból a szeméttelep helyett a 
faluszélre kerül a hulladék. Nekünk az erdő is az otthonunk. Nem kérünk más szemetéből! 
 

 

VIRÁGADOMÁNYOK BAKONYBÉLNEK 
 

Több mint kétezer tő virág borította pár napig a Tájház udvarát, ahol a 
kiültetésig gondozták a Gyémánt és Szökrényes Kertészet valamint Lukács 
József zirci lakos ajándékait, és sorban érkeznek azok a palánták, amelyeket 
a helyi lakosok neveltek a falu szépítésére. Az ágyások a hónap elején 
megújulnak a felajánlások jóvoltából, de üröm az örömben, hogy a fa 
virágládák elkészítésére és az elkészült kis kertek gondozására nem akadt a 
faluban önként jelentkező.  
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 

BAKONYBÉLI KÖNYVTÁR 
 

1994-óta Magyarországon is ünnepeljük az apák napját minden év júniusának harmadik 

vasárnapján. Ehhez kapcsolódóan idén is lesz apák napi barkácsfoglalkozás a 

könyvtárban: június 20-án 10 órától. A részvétel ingyenes, szeretettel várom az általános 

iskolás korú gyerekeket! 

Várunk minden kismamát és anyukát három év alatti gyermekével minden páros héten 

hétfőn délelőtt 10-től 12-ig beszélgetni, játszani, tapasztalatot cserélni. 

A könyvtár nyitva tartása: szerdán 15-18 óráig, szombaton 9-12 óráig. 

Az eseményekről hírek, beszámolók olvashatók a könyvtár webnaplójában: www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

Palotás Dóra, könyvtáros 
 

 

 

PAPÍRGYŰJTÉS 
A Szent Gellért Tagiskola tanulói  
2015. június első hetében 
papírt gyűjtenek. Kérjük, segítsék a gyermekek 
munkáját előre összekészített újságpapírokkal. 
Ha telefonon jelzik az iskolának, a gyerekek 

biztosan érte mennek! (Tel: 585-040) 
Köszönjük!   

Iskolavezetés 
 

 

VEZETETT TÚRÁK JÚNIUSBAN 
 

2015. június 13. szombat 10.00 
Bakony Hotel – Móricháza - 
Táboros-hegy - Odvas-kői rét - 
Gerence-völgy - Bakonyújvár-
Tönkölös - Likas-kő 

Táv 13 km, menetidő 4,5 óra 
 

A www.bakonyibakancsos.hu egyéb szervezésű 
túráiról a honlapon lehet tájékozódni. 

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A TÁJHÁZBAN 
 

Június 20-án, szombaton másodszor tartjuk meg a Múzeumok Éjszakáját, 

ezúttal a Cseh Tamás indián grafikái című kiállításhoz kötve. 

Délután 4 órától kézművesség „indián módra”a Tájház udvarán, 18-19 óra 

között rendkívüli tárlatvezetés, 20 órától „Válogatott filmek a Cseh Tamás 

Archívum anyagából” címmel vetítés a kiállítótérben. Utána éjszakai vonatozás 

DOR-BI-val a bakonyi Gyilkos-tóhoz. A kisvonat részvételi díjas és ajánlott 

előre jelentkezni a 06-30-259-1218-as telefonszámon.  

Részletes program a plakátokon lesz olvasható! 
 

ESEMÉNYNAPTÁR 
 

Június 7. vasárnap 9.30 óra Úrnapi szentmise és körmenet a Borostyám-kútnál 

Június 13. szombat 10.00óra Bakonyi Bakancsos túra 

Június 13. szombat 17 óra Bérmálás 

Június 17. szerda 15,30 órától Mesélő séták a Nyugdíjas klubbal. 

Június 20. szombat Zarándoklat Bodajk – Majk – Komárom útvonalon 

Június 20. szombat 10 óra Apák napi barkácsfoglalkozás a könyvtárban 

Június 21. vasárnap 9.30 óra Hittanosok évzárója 

Június 20-án, szombaton 16 órától Múzeumok Éjszakája a Tájházban 

Június 24. szerda 15.30 órától a 
Szent Gellért Óvoda és a Nyugdíjas Klubközös 
programja 

Június 27. szombat 
A bakonyi indián című kiállítás megnyitója a 
Tájházban 

Június 28. vasárnap 11 óra Keresztelő a Borostyán-kútnál 

 

http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
http://www.bakonyibakancsos.hu/


  

8.   Szerkesztőség:Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai u.7. Telefon: 06-30-692-0544; 

e-mail: hirmondo@bakonybel.hu;  Következő lapzárta: június 22. 
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„HŐSTETTÜKRŐL NEM BESZÉLNEK, HÍRÜK NEM ŐRZI LEGENDA…” 
 

Kányádi Sándor Nyergestető című versét idézte Márkus 

Zoltán polgármester beszédében május 31-én, a templom 

előtt megtartott ünnepen. Bevezetésként az iskola tanulói 

Juhász Gyula Az ismeretlen katona című versét szavalták 

el, majd egy-egy szál fehér szegfűt fektettek a hősi 

emlékmű talapzatára. Márkus Zoltán polgármester 

felidézte a Hősök Napja megünneplésének történetét, 

utalva arra is, hogy volt időszak, amikor nem 

állíthattunk emlékműveket a második világháborúban 

elesett katonáinknak. „Mindazoknak a bakonybéli 

polgároknak, akiknek nevét a márványtáblán 

olvashatjuk, sem szülei, sem gyermekei, de talán unokái 

sem élnek már, ezért a mi dolgunk, hogy fejet hajtsunk 

előttük és emlékezzünk rájuk.” A Hősök napján nemcsak a huszadik század 

világégéseinek elesettjeire, de minden, a haza védelmében vívott csata katonahőseire 

gondolunk, azokra is, akik a trianoni határ túloldalán vesztették életüket. Az 1849. 

augusztus 1-jén a csíki Nyerges-tetőn vívott ütközet a magyar történelem thermopülai 

csatája volt, ahol kétszáz székely katona adott példát a hősi helytállásról. A csata 

helyszínén Bakonybél is állított főhajtásként kopjafát, amelyhez idén júniusban is 

elviszünk egy koszorút. 

Az ünnepi beszéd után az önkormányzat, a Szent Móric Plébánia, az iskola és az óvoda képviseletében egy-egy koszorút 

helyeztek el az emlékművön és a templom falán látható emléktáblán. A megemlékezés zárásaként a monostor barokk termében 

első világháborús archív felvételekből összeállított filmet nézhettek meg az ünneplők, amelynek zenei aláfestését Cseh Tamás 

katonadalai adták. 
 

MOZGALMAS GYEREKNAP 
Május 30-án, szombaton kézműves foglalkozás, szellemes ügyességi- és sportjátékok, légvár, sétakocsikázás és kisvonatozás várta a 
gyerekeket az iskola udvarán. Az idei gyereknap a Szent Gellért iskola, a bakonybéli szállásadók baráti köre, az önkormányzat, a tamburellosok, 
a Vadszőlő Szálló és a Bakonybél Vendégház összefogásával valósult meg. 

 

   
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal 

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

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16 óra 
 

Adóügyben 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: hétfőn 13-16 óra 

 

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 

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. 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
Szociális ügyekben 

Somfai Ritahatósági ügyintéző 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 

negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra között 
a Bakonybéli Önkormányzat épületében. 

VÁLTOZÁS! 
A Munkaügyi Központ felújítás miatt új címre költözött: Zirc, Petőfi u. 4. (Tsz iroda fölött) 

A Zirc Járási Hivatal Okmányirodájában átalakítás miatt az ügyintézés június 26-ig szünetel! 

mailto:hirmondo@bakonybel.hu
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
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