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1. 

A BAKONYI INDIÁN JÁTÉK TÖRTÉNETE 

Június 27-én, szombaton nyílt meg a Bakonybéli Tájházban A bakonyi indián játék 
története című kiállítás. A tárlat létrejöttét Bakonybél önkormányzata 
kezdeményezte, és a Bakonyi Indiánok (Préri Egyesület), a Cseh Tamás Archívum, 
valamint Cseh Tamás családjának támogatásával valósult meg. A dokumentumok, 
Cseh Tamás naplórészletei, a fotók és a kölcsönzött ruhák, használati eszközök 
segítségével izgalmas kortörténeti és ideológiai képet rajzoltak a kiállítás rendezői 
- Cseh Borbála és Novák Erik – a több mint fél évszázada közvetlen 
környezetünkben zajló hagyományról.                     (Folytatás a 6. oldalon.) 
 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
 

Az elmúlt hónapban a lakosságot érintő legjelentősebb 
változást a gyógyszertár átköltözése jelentette. Változatlan 
nyitva tartás mellett, korszerűbb és esztétikusabb 
környezetben, s legfőképp az orvosi rendelő közvetlen 
közelében szolgálja a gyógyulni és egészségesen élni 
vágyókat. 
 

Megérkezett és munkába állt az új kistraktor. A korábbi 
Hírmondókban hírt adtunk a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület sikeres pályázatáról, amely révén mintegy ötmillió 
forint értékű, parlagfű irtására alkalmas eszközök 
beszerzésére nyílt mód. Az önkormányzat és az egyesület 
együttműködési megállapodást kötött arról, hogy a 
szerszámokat a település karbantartására is hasznosítjuk. A 
kistraktor munkába is állt és eddig jelesre vizsgázott.  
Az egyik első bevetése a Borostyán-kúti tó hínártalanítása 
lett. A mesterséges tóban burjánzó lófarok hínár régóta 
gondot okoz a falunak, elcsúfítva a tó meghitt környezetét. A 
többszöri – úgymond – szakszerű beavatkozás nem hozott 
megoldást.  
A testület januárban foglalkozott egy egymillió-kétszázezer 

forint összköltségű vegyszeres és biotechnológiai módszer 
ajánlatával, azonban a nagy költség és a bizonytalan 
eredmény miatt elvetette ezt az utat. Júniusban egy egyszerű  
mechanikai szerkezettel átkotortuk a tómedret, amivel 
sikerült javítanunk a helyzeten, de nem jelent végleges 
megoldást. Ezúton köszönjük Stubán Dénesnek a munkákhoz 
nyújtott önzetlen segítségét. 
 

Kötelezettségünk volt a temetőfenntartás ügyének 
rendezése. A Szent Móric Plébánia és Bakonybél 
Önkormányzata megkötötte az eddig hiányzó szerződést,  
amely tisztázta a tulajdonos – üzemeltető jogviszonyt és az 
önkormányzat kötelezettségeit. Ennek értelmében a 
képviselő-testület megvitatta és elfogadta a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló rendeletet. Az előkészítés 
során végre felmértük és dokumentáltuk a somhegyi 
temetőt is. 
 

A testület határozott két pályázat beadásáról is. Az egyik az 
óvoda felújítását, a hőszigetelést, nyílászárók cseréjét és a 
tetőhéjazat megújítását érinti, amelyek régóta tologatott 
gondok. A másik pályázattal a belterületi utak javítását 
céloztuk meg. Bízunk a pályázatok pozitív elbírálásában  

Döntöttünk arról is, hogy az önkormányzat együttműködő 
partnerként csatlakozik a Bakony és Balaton Térségi 
Turisztikai Nonprofit Kft-hez, amelynek tevékenységét a 
térség turisztikai propagandájában hatékonynak ítéltük, és 
településünk vonzerejének népszerűsítését reméljük. 
 

A következő hetekben tapasztalni fogják, hogy a Magyar 
Közút Zrt. Somhegyen és a Pápai úton az útpadkák és árkok 
tisztításába, javításába kezd, és ahol nem rontja a közlekedés 
biztonságát, az elöregedett betonkorlátokat eltávolítja. 
Helyükre idővel szalagkorlátok kerülnek. 
 

 
 

Meghitt ünnepség keretében köszöntöttük otthonában 
június 29-én, hétfőn a 90. életévét betöltő Váliczkó Istvánt. 
Isten éltesse jó egészségben! 

Márkus Zoltán polgármester 
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A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÚJ KÖRJEGYZŐJE, 
dr. Takács Ervin június elsején vette át hivatalát. 31 éves, Pápán született és Pápán 
is lakik családjával. Államigazgatási főiskolát, párhuzamosan katonai műszaki 
főiskolát végzett, majd jogászdiplomát szerzett. Letette a közigazgatási szakvizsgát 
is. Három kisgyermek édesapja. Hét éves jegyzői gyakorlattal rendelkezik, előző 
munkahelye Egyházashollóson volt, ahol a közös önkormányzati hivatal körjegyzői 
állását töltötte be. Hobbija a természetjárás, ezért Bakonybél és környéke jól 
ismert vidék a számára. 

2  

TANÉVZÁRÁS A SZENT GELLÉRT TAGISKOLÁBAN 
A 2014-2015. tanévet tagiskolánk - négy évfolyammal, német nemzetiségi tagozaton, - valamennyi tanulója - eredményesen teljesítette.  
A kis létszám előnyeivel a Munkatervünk vállalásait, a közös Pedagógiai Programunk előírásai alapján teljesítettük. A tanév magatartási és 

tanulmányi eredményei az elmúlt öt évben az alsó tagozaton így alakultak: 
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2010/2011 3.88 4.22 4.62 3.75 3.74 4.09 4.00 4.13 4.45 4.67 4.01 

2011/2012 4.00 3.68 3.60 4.1 3.66 3.86 4.05 4.23 4.37 4.51 4,09 

2012/2013 4.20 3.60 4.08 4.16 4.17 4.29 4.15 3.98 4.29 4.44 4.19 

2013/2014 4.00 4.01 3.86 4.12 3.93 4.21 4.14 4.19 4.29 4.36 3.93 

2014/2015 4.36 4.03 4.00 4.13 3.70 4.13 4.43 4.20 4.43 4.50 3.80 

            
 

Ebben a tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el:  
 

1. osztály – Bácsi Zsuzsanna és Klesitz Bianka, 2. osztály Berkes Balázs és Jenei Zsófia , jeles tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet: a 4. 
osztályban – Bakonyvári Andor és Regenye Tamás tanulók. 
 

A szülők lelkesen segítettek programjainkban és vállalásaikkal, papírgyűjtésben segítségükkel a 2. osztály tantermét módunkban áll felújítani és 
laminált padlót vásárolni a tanterembe. Nevelőtestületünk minden tagja fontosnak és kiemelt nevelő hatásúnak tartja, hogy együtt hogy 
együtt ünnepeljünk, együtt munkálkodjunk kis közösségünkben. Osztályfőnöki, és egyéni vállalásaik is színesítették tanévünk programját. 
 

A német tánccsoport új műsorával bronzminősítést szerzett az idei tanévben köszönhetően Szekrényesné Szautner Veronika lelkes 
munkájának. Játszóházi foglalkozásokon minden tanuló nagy örömmel vesz részt, valamennyi tanító egyéni ötletekkel színesíti az évszakok 
jeles napjaihoz, ünnepeihez kötődő munkálkodásainkat. Troják Zsuzsanna kézműves foglalkozásai a népi mesterségek gazdagságát ölelik fel. Az 
egész iskolát lelkesítő verseny a Költészet napi készülődés, melynek győztesei a Masszi szavalóversenyen vehetnek részt. Szervezője Váliczkóné 
Takács Zsófia, aki az iskolai szavalás és a mese írás mentora is. Bors Hedvig évente szervezi iskolásaink közös színház látogatását, bérleti 
előadásokkal és az utazás szervezésével, amelyben a Bakonybél Iskolájáért Alapítvány a támogatónk. Köszönjük! Az egész iskola részvételével 
sok közös élményünk és programunk volt az idei tanévben is, amelyeket még külön színesítettek az osztályok programjai. Ezekből a 
legsikerültebbek: 
 

Olvassunk együtt! „Mese-vár” kialakítása, szünetekben, tízórai alatt közös mesélés  

Szent Gellért - nap Iskolánk névadójának közös ünnepe, Szent Gellért  túra a Borostyán kúthoz 

Zenés mesék- versek Levente Péter műsora Bakonybélben, együttműködés a bakonybéli Könyvtárral, gyermek rajzpályázaton, 
meseíró versenyen részvétel 

Német hagyományaink: Márton napi libás felvonulás és misztérium – játék a templomban a Monostor és a Guzmics Izidor 
Egyesület közreműködésével 

Német nemzetiségi tánccsoport 
fellépései: 

Pénzesgyőrben, Bakonybélben az Idősek Napján, a Nemzetiségi majálison, és iskolai ünnepeinken 

Hagyományaink emlékeink Múzeum-körút Veszprém – interaktív kiállítás megtekintése 

Szent Miklós ünnepe Találkozás a veszprémi Mikulással, ajándékozás 

Adventi hagyományok, népi  kultúra A tantestület tagjai, hitoktatók és szülők támogatásával adventi kézműves nap 

Mindenki karácsonya Tagiskolások műsora és karácsonyi vásár 

Cirkusz–látogatások A Zirci Önkormányzat pályázatával az egész iskolánk Budapestre látogatott a Fővárosi Nagycirkusz új 
előadására  

Budapest Repülőtér- látogatás Bakonybél Önkormányzata, Bakonyerdő és a Hungarocontrol támogatásával közös ebéd és repülőtéri 
séta Budapesten 

Tavaszi ünnepeink Játszóház: Húsvéti kézműves foglalkozások: tojásfestés, mézeskalács díszítés, könyvkötés, festés, 
quillingezés, gyöngyfűzés, játék 

Pannon Csillagda Iskolásaink részvétele a csillagda nyílt napján 

Édesanyák köszöntése Az alsó tagozat műsora és a nemzetiségi táncosok fellépése 

Gyermeknap Guzmics Izidor Egyesület támogatásával játék, verseny, palacsinta, lángos sütés az iskolában 

Bakonyi túra Dorbi – vonatozás Odvaskőre, túra a Vadszőlő Étterem támogatásával 
tanévzáró – piknik a szabadban. 

(folytatás a 3. oldalon) 
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Délutáni - szabadidős foglalkozásainkat tette tartalmassá a szakköri élet, ahol sok 
szép alkotás, gyermekmunka készült és a gyermeksportolóink  kiemelkedő 
eredményeket értek el a tamburello bajnokságokon. 
Szakkörök és vezetőik: 

Német Nemzetiségi tánc Szekrényesné Szautner Veronika 

Informatika Troják Zsuzsanna 

Kézműves foglalkozás Mánya Terézia 

Origami szakkör Jakab Attiláné 

Tamburello sportkör Bacsák László 
 

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik minden iskolai 
rendezvényünkön munkájukkal, adományaikkal támogatják rendezvényeinket, 

vállalatoknak és vállalkozóknak, akik önzetlenül a gyermekeink javára tettek felajánlást vagy adták személyes segítségüket: 
Bakonybél Község Önkormányzata, Pénzesgyőr Község Önkormányzata, Pénzesgyőr Német Nemzetiségi Önkormányzat, Ottó Péter 
polgármester, Márkus Zoltán, Bakonyerdő Zrt., HungaroControll Zrt. Bakonybél, Szent Móric és Vértanútársai Plébánia, Szülői Munkaközösség 
Bakonybél, Könyvtár Bakonybél, Guzmics Izidor Egyesület Bakonybél, Regenye Zsolt és Szautner János falugondnokok segítségét.  
Minden kedves kis tanítványomnak élménnyel teli, szép vakációt kívánok, a szeptemberi viszontlátás örömével! 

Takács Nándorné tagintézmény-vezető 
 
 

SIKERES VOLT A TAVASZI VASGYŰJTÉS  
A „Bakonybéli Általános Iskoláért” Alapítvány ezúton mond 

köszönetet mindazoknak, akik a tavaszi vasgyűjtés akció 

sikeréhez hozzájárultak. 

Örömünkre szolgált, hogy a Bakonybéli Hírmondóban 

közzétett felhívásunk igen sokakhoz eljutott és sokan 

segítették felajánlásukkal az akciót. Számtalan használhatatlan 

háztartási gép és vegyes vashulladék gyűlt össze.  Sajnos 

utólag derült ki, hogy a monitorokat és televíziókat - amelyből 

nagyon sok volt – nem tudjuk leadni. Ezeket felajánlottuk egy 

helyi vashulladék gyűjtésével foglalkozó vállalkozónak, aki 

elszállította. Hibáztunk, nem volt pontos az erre vonatkozó 

információnk, de hibánkból igyekszünk tanulni, hogy a 

jövőben mindenki megelégedésére még alaposabban 

szervezhessünk meg hasonló gyűjtéseket. Köszönjük a 

rendkívüli nagyszámú segítőkész adakozást! 

A hulladék falun belüli elszállításáról önkéntes munkájukkal a 

Jobbik Magyarország Mozgalom Bakonybéli 

Alapszervezetének tagjai gondoskodtak, akiknek több 

délutánjukba telt az összes vashulladék összegyűjtése. 

Köszönjük az iskoláért folytatott ezen munkájukat! 

Nagy feladat volt a szétválogatás és a veszprémi átvevőhelyre 

szállítás. Ebben is önzetlen segítőre akadt az alapítvány 

Bertalan Dezső és fia, Bertalan Máté személyében, aki szintén 

ellenszolgáltatás nélkül végezték el ezt a nem kis feladatot. 

Nekik üzemanyagköltséget fizetett az alapítvány. Köszönjük 

munkájukat, valamint, hogy kérésünknek igen gyorsan eleget 

tettek!  

A koordinálásban, szervezésben nyújtott nagy segítséget 

Bertalanné Mészáros Éva és Heim Ferenc. Köszönjük a 

segítségüket! 
 

A tavaszi vasgyűjtés egy hosszabbtávú gyűjtés első lépése 

volt. Szeretnénk a bakonybéli Szent Gellért Tagiskola 

tantermeinek elavult világítását korszerűsíteni. Egy ilyen 

jellegű felújítás minden tanteremre ráfér és igen jelentős 

költségvonzata van. Igyekszünk ehhez számos forrást 

felkutatni és további akciókat szervezni.  A most befolyt 

82.370 Ft összeget erre a célra különítettük el. 

 
 

 

 

 

 

Köszönjük a sok segítőkész bakonybéli megtisztelő, nagylelkű 

felajánlását és önzetlen munkáját! Erőt ad a további 

munkánkhoz, hogy ez alkalommal is érezhető volt, milyen 

sok ember számára fontos az iskola élete. 

Bognár Andrea 
 

GYERMEKNAP AZ 
ÓVODÁBAN 

 

Az idei évben a 
gyermeknapi programot a 
kedvezőtlen időjárás miatt 
június 11-én tartottuk. 
Ezen a napon az óvoda 
apraja-nagyja Bakonyvári 
Andor jóvoltából Dorbival, 
a kisvonattal az odvaskői 
pihenőparkba utazott. A 
reggeli gyülekező után az 
egész napos élelmet 
összepakolva keltünk útra. 

A gyerekek minden évben nagy lelkesedéssel várják ezt a 
napot, hisz ilyenkor még a délutáni pihenés is elmarad. A 
nagycsoportos gyerekekkel megmásztuk a Boroszlán 
tanösvény egy szakaszát, és egészen az Odvaskői - barlangig 
jutottunk. Kellemesen elfáradva, de élményekben 
gazdagodva érkeztünk vissza az óvodába, ahol már 
mindenkit izgatottan várt az anyukája.  
Másnap június 12-én az Ugodi Társulat egy mesejátékát 
néztük meg az iskolásokkal közösen a Faluházban. 

 

A Bakonybéli Szent Gellért 
Napköziotthonos Óvoda a 
nyári nagytakarítás ideje 
alatt  
(július 27-től augusztus 21-
ig) zárva lesz. Bármilyen 
problémával, kéréssel az 
óvodavezető a következő 
telefonszámon elérhető: 
06/30-720-6425. 

Szilágyi Judit óvodavezető 
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Günter testvér: A bakonybéli templom felújításának tervezéséről 
 

Közeleg 2018, a Szent Mauríciusz Monostor alapításának millenniuma, melyre a monostor és az 
egyházközség szeretné felújítani a bakonybéli templomot.  
Az előkészületek megkezdődtek, meghatároztuk a felújítás alapelveit, a beavatkozás főbb területeit. A 
legfontosabb, hogy megállítsuk az épület mozgását – mely a repedéseket okozza –, azaz statikailag 
megerősítsük a templomot részben a kripta, részben a födém szintjén. Ezzel együtt a kripta szellőzését is 
meg kell oldani.  
Szükséges továbbá a templom külső felújítása az alábbiak szerint: a fal vizesedésének megszüntetése 
megfelelő szigeteléssel és lélegző vakolattal, a külső vakolás, festés megújítása, a párkányzat javítása, a 
templomtorony belső felújítása, valamint a jelenlegi, töredezett kőkapuzat javítása.  
A templom belső felújítása során fontos szempont, hogy figyelembe vegyük a templomot használó két 
közösség, az egyházközség és a szerzetesközösség igényeit, és ezeknek megfelelően alakítsuk ki a 
liturgikus teret, számolva a templom adottságaival. Ezért a templom belső terét úgy tervezzük kialakítani, 
hogy a szentmiséken a padokban legalább 100 fő elférjen, ugyanakkor helyet adjon a stallumoknak, 
amelyekben a szerzetesek foglalnak helyet a zsolozsma végzésekor. Tekintettel a templomban télen 
uralkodó hidegre, szeretnénk fenntartható módon megoldani a templom fűtését, mellyel egyidejűleg a 
templom töredezett padlóburkolata is megújulna. Cserére szorulnak az ablakok, a padok, nem is szólva a 
világításról és a hangosításról. Tervezzük továbbá a teljes templombelső festését, valamint az előcsarnokot 
leválasztó üvegfal helyébe kovácsoltvas rács emelését, hiszen a jelenlegi megoldás egyrészt nem 
esztétikus, másrészt lehetetlenné teszi a templom szellőzését. A liturgikus tér megújításán is 
gondolkodunk: egy új „szembemiséző” oltárt kívánunk terveztetni, valamint keressük a templomtérben ezen 
új oltárnak, az ambónak (felolvasó állvány) és a keresztelő kútnak a liturgikus cselekmény szempontjából 
legmegfelelőbb helyét.  
A már évekkel ezelőtt megbízott főépítész, Maráz Péter mellett felkértük Szilágyi Klára belső építészt, 
hogy segítsen a koncepció kidolgozásában. A felújítási koncepció jelenlegi állásáról június 3-án egyeztetett 
az egyházközségi képviselőtestület és a belső építész asszony.  
 
 

Ábel atya: A temető átadása üzemeltetésre 
 

2015. 01.23-án a Zirci Kormányhivatal határozatban szólította fel az egyházközséget és az önkormányzatot 
a bakonybéli temető fenntartásával kapcsolatos jogi helyzet rendezésére. (A fenntartással kapcsolatos 
tisztázatlanság a következőből adódott: a temető tulajdonosa az egyház, viszont a törvény a temető 
fenntartását önkormányzati feladatként határozza meg.) E hatósági előírás teljesítéseként az 
egyházközség és az önkormányzat június 2-án szerződést írt alá a temető üzembeadásáról. E 
szerződés 5. pontját idézzük, mely az üzembevétellel járó néhány fontos feladatot írja körül: 
 

„Szerződő felek rögzítik, hogy az üzemeltetés keretein belül üzembevevő ellátja mindazokat a feladatokat, melyek 
ellátására törvény szerint köteles és jogosult. Így az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén 
biztosítja a temető működtetése során keletkezett hulladékok elszállítását és lerakását, hó eltakarítást ill a víz és az 
áram szolgáltatás költségeinek fedezését. Vállalja továbbá, hogy a temetőben évente legalább két alkalommal 
kaszálást, fűnyírást végez. Az Önkormányzat vállalja a temető kerítésének javítását (ahol hiányzik kiépítését), a 
temető parkolójának és a temetőhöz és a temetőben vezető útnak a karbantartását, (…) hogy jelen megállapodás 
aláírásával egyidejűleg átadott sírhelynyilvántartást folyamatosan vezeti. Az egyházközség esetenként társadalmi 
munkával segíti az Önkormányzatot a temető tisztántartásában és karbantartásában.” 
 
Az egyházközség a Kormányhivatal által jelzett hiányosságokat pótolta, s átadta a sírhelyek nyilvántartását 
és a temető részletes térképét az Önkormányzatnak.  
2015. június 2.-tól a temetéseket az Önkormányzatnál kell jelenteni, ott végzik az adminisztrációt. 
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Az egyházközség és a monostor tervezett programjai júliusban  
  

  7. Szent Benedek zarándoklat érkezése Bakonybélbe 

11.  Szent Benedek Atyánk ünnepe, 11.00 szentmise 

12. 7.00 laudes, oblátus beöltözése 

 9.30 szentmise, oblátusok felajánlása 

18. 10.00-17.00 Monostori nyílt nap 
 
 

A bérmálásról, Főapát úr látogatásáról 
 
Június 20-án Várszegi Asztrik főapát úr 3 fiatal testvérünket: Szabó Nórát, a III. Béla Gimnázium 

bakonybéli diákját, Kisgyörgy Andrást, aki Pannon Egyetem hallgatója Veszprémben, nagymamája 
Bakonybélben él és Kurucz Emesét, budapesti vendégünket, részesítette a bérmálás szentségében. 

A bérmálást követően Főapát úr köszöntötte Polgármester urat és az egyházközség 2015. január 1-én 
hivatalba lépett képviselőtestületét. A rövid találkozón bemutatkoztak a képviselők, majd a 
templomfelújításáról beszélgettek Főapát úrral, aki támogatásáról biztosította az egyházközséget.  

 
 

Fülöp Teréz: Egyházközségi zarándoklat: Bodajk – Majk – Komárom  
  

Idén június 20-án – tekintettel a megszentel élet évére, mely a szerzeti hivatásra irányítja figyelmünket, - 
mi is különböző szerzetesrendek egykori templomait, kegyhelyeit látogattuk meg. A bakonybéli bencés 
templomban kapott reggeli áldás után 36 fővel indultunk útnak. Utunk első állomásaként a bodajki Segítő 
Szűz Máriának szentelt kegytemplomot kerestük fel, mely eredetileg az ott alapított kapucinus kolostor 
szerzetesi temploma volt. Mórocz Tamás plébános úr nagy szeretettel fogadta csoportunkat, ismertetője a 
kegykép történetének érdekes epizódjaiba avatott be bennünket. Megtudtuk, hogy számos csodás 
gyógyulás történt a kegyhelyen, melynek tárgyi emlékeit is láthattuk.  

Második állomásként Majkra, a kamalduli szerzetesek egykori monostorába érkeztünk. Őket fehér 
bencés barátoknak is nevezik, remeteként éltek cellaházaikban, ahol az év nagy részét egyedül 
gyógynövénytermesztéssel, könyvmásolással, gyertyaöntéssel és imádsággal töltötték. Azért választották 
a világtól való elvonulást, hogy a Biblia olvasásával, a munkával és az imádsággal teljesen Istennek 
szenteljék életüket. Megnézhettünk egy korabeli bútorokkal berendezett cellaházat, melyben a 
szerzetesnek saját kápolnája, dolgozó- és hálószobája, valamint műhely volt, a cellájához tartozó saját 
kiskertjét pedig sok-sok gyógynövény díszítette. Meglátogathattuk a remete telep nagy refektóriumát 
(közös ebédlőjét), melynek felújítása mostanra fejeződött be. Spányi Antal püspök úr - éppen látogatásunk 
alkalmával – ünnepi liturgián adott hálát a monostor épületeinek felújításáért. Szép emlék marad a 
szabadtéri szentmise és a körmenet, amely a közeli kis erdőben lévő kápolna és Mária pihenőhely 
megáldásához vezetett.  

Utolsó állomásként a Révkomáromban lévő bencés templomhoz és rendházhoz érkeztünk. Vezetőül az 
örökifjú, 80 éves, Oláh Ilona tanár nénit, kaptuk, aki sok humorral fűszerezve és szinte személyes 
ismerőseiként mutatta be a hely szülötteit, és más Komáromhoz kötődő hírességeket. Hallhattunk például 
Jókairól, Csokonairól (Lillához fűződő románcáról), megtudtuk, hogy itt élt valamikor az „Aranyember”, 
akiknek aztán szobrait is láthattuk. Nagyon szépnek találtuk a Szent Andrásnak szentelt templomot és a 
hozzá kapcsolódó rendházat, és sajnálattal hallottuk azt, hogy mivel jelenleg nincs itt működő bencés 
közösség, előfordulhat, hogy a szlovák állam elveszi ezeket a régi magyar kincseket. 
Az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, a résztvevők sok élménnyel és új ismerettel gazdagodva 
térhettek vissza, csak azt sajnáltuk, hogy nem tölthettünk több időt egy-egy állomáson, és többen azt 
mondták, hogy visszatérnek ezekre a helyekre. 
 



 

6. 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                2015. 6. szám 

„AZ INDIÁNOK NÉGY LEGFŐBB ERÉNYE: A BÁTORSÁG, A NAGYLELKŰSÉG, A KITARTÁS ÉS A BÖLCSESSÉG”  
(folytatás az 1. oldalról) 

A megnyitóra mintegy száz főnyi érdeklődő, többségük egykori vagy jelenlegi indián érkezett. Márkus Zoltán polgármester 

felelevenítette, hogy a kiállítás ötlete több éve érlelődött, hol az egyik, hol a másik fél kezdeményezte, de közös akarattá ez év 

elején forrt össze. A települést és az indiánokat nem csak Cseh Tamás díszpolgársága köti össze, hanem számos barátsággá vált 

kapcsolat, és a sok „befogadott” helyi indián fiatal is. 

Az indiánok részéről Ölveczky Gábor személyes élményeiről, az indiánok között megtapasztalt ideológiáról, életszemléletről, 

életérzésről és az összetartozás felelősségéről szólt megindító szavakkal. Majd Gilyén Péter elevenítette fel a kezdeteket és azokat a 

momentumokat, amik miatt ez a kalandnak induló játék nem halt el, sőt több mint ötven éve él és erősödik, s amelynek ma is 

mintegy 200 aktív tagja van. 
2 

„Két különleges tartalmi elem emelte fel ezt a játékot olyan igényes szintre, melyet 

nem hogy felhagyni nem akartak volna, de állandóan lelkes jelentkezők erősítették 

és gazdagították terjedelmét. Az egyik az idejekorán megfogalmazott bölcs döntés, 

a néprajzi hitelesség célként való kitűzése, mely végtelen távlatot, igazi értelmes 

kihívást jelentett minden résztvevő számára. Sok tanulás, kutatás során 

megpróbáltuk egy letűnt hiteles világ szellemi és tárgyi értékeit megismerni és 

kipróbálni, átélni. A másik különlegesség éppen ennek az átélésnek a jól kitalált, 

szabályozott rendjében van. Ugyanis olyan szabályrendszert fejlesztettünk ki, mely 

a korrekt és egyenlő esélyeket adó versengést és a néprajzi hitelességet egyszerre, 

sőt egymásba ötvözve teszi lehetővé. E szabályrendszer hadijátékot definiál… 

Szeretett játékunk mindkét alappillérét Cseh Tamás állította fel…” 
 

„Különös, szép helyzet volt az – folytatta Gilyén Péter -, főleg a hatvanas évek szűk levegőjében, ahogyan a semmiből előkerülő 

indiánok és a falubeliek lassan egymás felé fordultak…Valójában a bizalom, a jóhiszeműség és a segítőkészség, ezek a tiszta ősi 

értékek alakították ki a rendjét.” 

A Bakonybél környéki indián táborok történetéről nem született könyv. Az indiánok ezzel a kiállítással szeretnék megköszönni a 

falunak azt, hogy befogadták és nehéz pillanatokban megsegítették őket. 

A tárlat a kezdetektől a különböző korszakokba csoportosítva, fotók, 

dokumentumok, újságcikkek segítségével vezeti végig a látogatót a játék történetén. 

Látványos viseletek, harci ingek, használati eszközök bizonyítják a néprajzi 

hitelességet és az indiánok kézügyességét. Látványos és különleges kiállítás, egy 

kívülről titokzatosnak tűnő világ bensőségességébe vezet be. 
 

Az új kiállítás miatt a szomszédos helyiség anyaga is kicserélődött. A tablókra 

Bakonybélről készült archív képek és új fotók kerültek a korábbi kiállítások 

anyagából válogatva.  

Bakonybéli lakosoknak a Hasprai-ház megtekintése ingyenes. Várjuk a 

látogatókat a kívül-belül megújult Tájházban.             Felföldi Andrea

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A TÁJHÁZBAN 
 

2003 óta rendezik meg Magyarországon az immár országos rendezvénnyé vált Múzeumok Éjszakáját. Ekkor 
nyílik lehetőség arra, hogy a kulturális örökség intézményei szokatlan időben és szokatlan módon mutassák 
be értékeiket, kiállításaikat. A Bakonybéli Tájház idén második alkalommal kapcsolódott be az akcióba. Cseh 
Tamás indián grafikáinak tárlata adta az ötletet, hogy a délutáni kézműves foglalkozások „indián jegyben” 
szerveződjenek. A mindig népszerű arcfestés motívumai, a levél- és indadíszítések Szabó Nóra ügyes és 
türelmes kezével kerültek a gyerekarcokra. Fejdísz is tartozik az igazi indiánhoz, Mészáros Antalné gyors és 
egyszerű módszerével mutatós darabok készültek. Bauer Tiborné útmutatásai mellett pedig talizmán-tartó 
zsákocskákat szőttek a gyerekek.  
Este rendhagyó tárlatvezetés részesei lehettek a nagyszámban érkező vendégek. Kevés olyan szerencsés 
helyzetben levő tájház van az országban, ahol az egykori lakók maguk idézhetik fel a ház fala között zajló 
hajdani hétköznapokat. Hetyei Lajosné, Hasprai Olga, Hasprai 
Vilmos és Hasprai Irén kalauzolta végig a kiállításon a 
vendégeket. Sötétedés után a Cseh Tamás Archívum jóvoltából a 

bakonyi indiánok életéről készült két dokumentumfilmet tudtunk levetíteni a kitartó közönségnek, 
s a Szerelmes Földrajz tévésorozat keretében készült riportfilmet, amelyben Cseh Tamás vallott 
Bakonybélről, az indián életérzésről és a bakonybéli emberek tiszteletéről. A program zárásakor a 
gyertyafényes tájház megkapó látványa búcsúztatta a vendégeket. 
Manapság a Múzeumok Éjszakáját egy-egy nagyobb településen több intézmény összefogásával, 
közös programokkal ünneplik. Erre nálunk is adódna lehetőség. Talán a kezdeményezés hiányzott 
eddig. A rendezvény sikere és az érdeklődés arra biztat minket, hogy folytassuk és hagyományt 
teremtsünk a faluban ezzel a júniusi éjszakával. Talán jövőre az összefogás is megszületik.         (FA) 
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ÚJRA ORSZÁGOS BAJNOK LETT A FÉRFI TAMBURELLO CSAPAT 
A Bakonybéli Tamburello SE játékosai 2015. május 23-24-én 
részt vettek a felnőtt Magyar Tamburello Országos 
Bajnokságon Tarján községben. Egyesületünk a legnépesebb 
csapattal képviseltette magát, 2 női és 3 férfi csapat indult a 
versenyen. A szomorkás, esős idő nem szegte kedvünket, 
egész hétvégén sok izgalmas és szoros mérkőzésnek 
lehettünk tanúi és részesei.  
 

Sok-sok dicséretet kaptak fiatal játékosaink, mind a női, mind 
a férfiágon, akik versenyről versenyre egyre jobban átveszik a 
felnőtt korosztály erőteljes és lendületes játékát. A sikerek 
sem maradtak el, a férfi csoportban sikerült megvédeni a 
bajnoki címet, és a velejáró kupát ismét kis falunkba 

hozhattuk. Ezen felül harmadik és ötödik helyezéssel zártak a férfiak. A női csoportban a második és a negyedik 
helyezést érték el csapataink. Ez úton szeretnék gratulálni miden játékosnak az elért eredményéhez, és a kísérőknek, 
szurkolóknak köszönjük a sok-sok bíztatást. 
A következő versenyünk, ahova sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az V. Bakony Kupa. 
Időpontja 2015. július 04-05., a helyszín bakonybéli iskola sportpályája. 

Mészáros Antal 

KÉZMŰVES NAP A TÁJHÁZBAN JÚNIUS 4-ÉN, SZOMBATON 
 

Hagyományosan június első szombatjára szervezi a Guzmics 
Izidor Egyesület a Kézműves Napot a Tájházban. A bemutatóval 
és foglalkozásokkal egybekötött rendezvény célja, hogy a faluban 
élő kézművesek sokoldalú munkájára felhívja a figyelmet és 
kedvet adjon a gyerekeknek és a felnőtteknek a szép, egyszerű 
tárgyak létrehozására, a fortélyok elsajátítására.  
Június 4-én, szombaton a 10 órától délig és délután fél háromtól 

fél 5 óráig tartanak a foglalkozások. A szövés, fafaragás, 
nemezelés, gyöngyszövés, agyagozás rejtelmeibe avatják be a 
résztvevőket bakonybéli kézművesek. 
 

Délután 17 órától a Nagyteveli Német Nemzetiségi Kórus és 
néptáncos tagjai adnak kedves műsort a tájház udvarán, amit 
vidám bakonyi történetekkel fűszereznek. Mindkét program 
ingyenes. 
 

 

ISMÉT FAÜNNEP BAKONYBÉLBEN! 
 

Július 11-én hetedszer rendezi meg a Guzmics Izidor Egyesület kiemelkedő nyári programját, a Faünnepet. A 
rendezvény helyszíne ebben az évben is az erdő. Délelőtt 10 órától a Faluházban a Bakonyi Természettudományi 
Múzeum kiállítása és vetítése várja a korán érkezőket. Déltől a 
Faluház elől indul a séta végig a Gerence - patak partján az Odvaskő 
autóspihenőig, útközben egy-egy tisztáson, réten különböző 
kézműves programok, játszóházak, bemutatók, vásározók, erdei 
sportjátékok várják a túrázókat. Lesz lovaglási lehetőség, 
légpuskalövészet, tűzoltóbemutató, íjászat és sok más izgalmas 
erőpróba. Az odvaskői nagy tisztáson erdészeti bemutató, kulturális 
programok, este a Pápai Fúvós Zenekar koncertje, Baranta-
bemutató és fegyver kipróbálási lehetőség, sötétedéskor Tűzvarázs 
produkció várja az érdeklődőket, majd tábortűz zárja a 
rendezvényt. 
Az elfáradt kirándulókat Dorbi, a sétavonat viszi haza ingyenesen 
Bakonybélbe. 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 



  

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

e-mail: 8427bakonybel@gmail.com  Következő lapzárta: július 23. 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
VEZETETT TÚRÁK JÚLIUSBAN: 
 

Minden túránál: Találkozó a Pikoló Vendéglőnél (Bakonybél, Kossuth u. 1.) 
Információ: Nagy Árpádné Marika (06-30-322-4934); Mészner Viktor (06-30-490-8401),  

meszner.viktor@invitel.hu;       www.bakonyibakancsos.hu 
2015. július 12. vasárnap 10.00  
Csúcs-hegy – Éliás-hegy – Cserép-kúti út – Nagy-Som- hegy – Nagy-Pénz-lik – Likas-árok – Száraz-Gerence  
Táv 15 km, menetidő 5,5-6 óra  
2015. július 26. vasárnap 10.00  
Száraz-Gerence - Lipka-út - Kőris-hegy, kilátó - Márvány-völgy – Százhalom - Száraz-Gerence  
Táv 12 km, menetidő 5 óra 

MONOSTORI NYÍLT NAP JÚLIUS 18-ÁN A SZENT MAURÍCIUSZ TEMPLOMBAN 
 

Toronylátogatás 10.00; 11.00; 14.00; 15.00; 16.00 órakor előzetes bejelentkezés alapján (max. 8 fő) és 
rendkívüli idegenvezetés a templomban. Részletes program a plakátokon lesz. 
Időpontfoglalás: a monostori ajándékboltban vagy a 06/30-900-199-es telefonon. 

 
 

TÁNCHÁZ JÚLIUS 25-ÉN, SZOMBATON A KASZINÓBAN 
(Szent Gellért tér 15.) 
 

17.30 – 19 óra között gyerek táncház, 20 órától felnőtt program. 
Belépő: gyerektánc 400Ft/fő, felnőtt táncház 1500Ft/fő. 

 

A FÜSTÖLT ÁRU BOLT 
új kínálata: 

Felvágottak, füstölt 
hústermékek mellett  
kedden és csütörtökön 

FRISS HÚSOK ÉRKEZNEK! 
Kapható: kenyér, pékáru, 
üdítő. 

Nyitva tartás: 
hétfő: 6-10 óra, keddtől péntekig: 6-14.30 óra, 
szombat: 6-11 óra.  
Cím: Szent Gellért tér 11. Telefon: 06-20/47-0175. 

Horváth Krisztián 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KÖZBIZTONSÁGI LAKOSSÁG 

FÓRUM 
A ZIRCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA  BAKONYBÉL LAKOSSÁGÁT 
A 

2015. JÚLIUS 7-ÉN, KEDDEN 17 ÓRAKOR  
KEZDŐDŐ LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA 

A BAKONYBÉLI FALUHÁZBA 
(PÁPAI U. 7.). 

 

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, Pápai u. 7.  

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 zirci Okmányiroda július 6-tól ismét régi helyén, a Március 15. tér 1. szám alatt működik. Megváltozott az ügyfélfogadás rendje: az 

időpont egyeztetés megszűnik, helyette sorszám szerint fogadják a klienseket. 
Nyitva tartás: Hétfő: 7-17 óra; kedd: 1-16 óra; szerda: 8-13 óra; csütörtök: 8-18 óra, péntek: 8-13 óra között: telefon: 88-596-770.  

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
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