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ÉNEKMONDÓK EMLÉKEZETE
A rendezvény a historikus zene, a reneszánsz magyar dalok és a
Mária-énekek felelevenítésével szeretne tisztelegni a huszadik
századi karizmatikus énekmondó, Cseh Tamás emléke előtt, aki
nagy kedvelője volt a 16. századi históriás énekeknek és
daloknak.
Augusztus 22-én, szombaton a Szent-kútnál
délután 4 órakor, este 8 órakor majd tábortűz este 10 órától.
Fotó: Györffy Árpád

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
A zirci rendőrkapitányság július 7-én megtartott lakossági
fórumán Tóth Gábor rendőrszázados beszámolójában
elmondta, hogy Bakonybél közbiztonsági helyzete a
környező településekhez képest is jó. Az elmúlt évben
szerencsére 2-3 kisebb jelentőségű bűneset történt, ezek is
vagyon elleni cselekmények voltak. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a falu jelentős idegenforgalmi szerepéből
adódóan a veszélyeztetettség is nagyobb. Arra kérte a
lakosságot, hogy figyeljünk jobban egymásra, az
ingóságokra és az ingatlanokra. Ha gyanúsan viselkedő
autóst látunk, írjuk föl a rendszámát. Ügyeljünk otthonunk
biztonságára, zárjuk az ajtókat, ablakokat, ha elmegyünk
otthonról, de akkor is, ha csak a kertben tartózkodunk. A
rendőrautó rendszeresen járőrözik a faluban, erősítve ezzel a
lakosság biztonságérzetét.
Július 13-án a Laczkó Dezső Múzeum néprajzos
munkatársai
ellenőrzést
tartottak
a
Tájházban.
Megelégedéssel nyugtázták, hogy a berendezés és a kiállított
tárgyak rendben tartottak, a ház tiszta és gondozott. A 2005ben rendezett kiállítás kölcsönzési szerződése ebben az
évben lejárt. Eddig ingyen bocsátották rendelkezésünkre az
anyagot, a továbbiakban bérleti szerződést kell kötnünk,
tehát évenként egy kisebb összeget kell fizetnünk a
múzeumnak. Kérték, hogy kössünk biztosítást a berendezési
tárgyakra is.
Egyeztető megbeszélést tartottunk a Mária Út Egyesülettel
az 1 Úton zarándoklat ez évi rendezvényéről és a Mária
zarándokút vonalának megújításáról. A település négy
pontján jól látható útjelző táblákat állít fel az egyesület,
amelyek a zarándokok jobb eligazítását szolgálják. A Szent
Gellért téren és a Szent-kútnál információs táblák
tájékoztatnak majd a szakrális helyek rövid történetéről és
Bakonybél egyéb látnivalóiról. A táblákat augusztus elején
fogják kihelyezni a megbeszélt helyekre.
Idén
második
alkalommal
lesz
Bakonybél
a
zarándoktalálkozó kiemelt helyszíne. Augusztus 22-én a
Zircről és Nagytevel felől érkező csoportokat fogadjuk.
Ezen a napon lesz a Cseh Tamás tiszteletére rendezendő
Énekmondók Emlékezete című rendezvényünk is.
A Szent-kúti tó júniusi tisztítása után júliusban másodszor
is átkotortuk a tómedret. Az időigényes és fizikai

(folytatás a 6. oldalon)

erőfeszítéssel járó munka mindkétszer a helyi lakosok
önzetlen támogatásával valósult meg. Ezúton köszönöm
Birnbauer István, Heim Ferenc, Pék Béla, Regenye Zsolt,
Palkovics József, Stubán Dénes és a közfoglalkoztatottak
odaadó munkáját.
Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy az
önkormányzat átvette a Szent Móric Egyházközségtől a
bakonybéli
és
a
somhegyi
temetők
fenntartói
kötelezettségét. Ezután minden lakossági ügyintézés –
temetés bejelentése, adategyeztetés, sírhely kijelölése stb. –
a közös önkormányzati hivatalban, a titkárságon történik
(Pápai utca 7.).
Közel negyven évi közszolgálatban eltöltött munkaviszony
után Polgár Lajosné, Elvira igazgatási előadó, a Bakonybéli
Közös Önkormányzati Hivatal főmunkatársa nyugdíjba
vonult. Kollégái bensőséges ünnep keretében köszönték meg
vele töltött évek közös, a faluért végzett munkáját.
Nyugdíjas éveihez hosszú, tartalmas, tevékeny életet, jó
egészséget kívánunk!

Kemény tél után kemény kánikulával tesz próbára minket
a nyár. A hőség a szervezetünket, az idegrendszerünket, a
türelmünket is próbára teszi. Arra kérem a bakonybélieket,
figyeljenek a családtagjaikra, a szomszédjaikra, különösen
az idősekre, a gyerekekre, a háziállatokra. Segítsenek
egymásnak, ha a meleg időben valakinek nehezére esik a
bevásárlás, a napi tevékenység, vagy rosszul érzi magát.
Kívánok mindenkinek további szép nyári napokat, jó
pihenést, nyaralást!
Márkus Zoltán
polgármester
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NAGY SIKERE VOLT AZ IDEI KÉZMŰVES NAPNAK
A meleg ellenére nagyon sok gyerek jött el a Tájházba a
kézműves napra, amit hagyományosan minden évben
megrendez a Guzmics Izidor Egyesület. A tájházi
környezet és az igényes kézműves foglalkozások
nemcsak a táborozó, hanem a falubeli gyerekek
számára is egész napos hasznos szórakozást biztosított.
Troják Zsuzsannával nemezeltek és gyöngyöt szőttek,
Kropf Milánnal faragni tanultak, Bauer Tibornéval
tarisznyát szőttek, Csóti Gabriellával agyagedénykéket
készítettek. Este a Nagyteveli Német Nemzetiségi
Népdalkör szórakoztatta az idősebb látogatókat. (FA)

HETEDIK FAÜNNEP CSODA-FA-FALVÁN
2015. július 11-én hetedik alkalommal rendezte meg a
Guzmics Izidor Egyesület Bakonybélben,
CSODA-FA FALVÁN a Faünnepet. Az intézmények
együttműködésével 10-12 óra között ingyenesen
látogathatóak voltak a településen a múzeumok.12
órától a Faluház előtt lehetett regisztrálni a
rendezvényre, ahol arra voltunk kíváncsiak, honnan
érkeztek a vendégeink, és generált e vendégéjszakát
rendezvényünk.
A helyszíneken, az erdei tisztásokon változatos
programok: trófeakiállítás, hagyományőrző bemutatók,
kézműves foglalkozások, lovaglási lehetőség, „favella”
készítés, tűzoltó bemutató, lövészet, népi játékok,
csúzlizás, íjászat, árusok, erdészeti bemutató várta a
vendégeket. A Bakonyújvár Vendégháznál (akik idén is ingyenesen biztosították területüket) zsíros
kenyérrel, borral, szörppel kedveskedtünk a látogatóknak.
Az Odvaskő autóspihenő utáni tisztáson 18 órától a Hangerdő Trió, baranta-bemutató, a Pápai
Fúvószenekar, Tűz-hastánc show szórakoztatta és büfé kényeztette a vendégeket.
Az elmaradhatatlan tábortűz hangulatával zártuk
programunkat, mely a visszajelzések szerint ismét
sikert aratott. Dorbi, a sétavonat délután 15 órától
utaztatta vissza a kirándulókat Bakonybélbe.
Programunk minden állomása minden látogató
számára ingyenes volt. Sajnos idén nem sikerült
pályázati pénzt nyernünk, így a rendezvényt önerőből
bonyolítottuk le.
Partnereink, ahogy az elmúlt években is, a tűzoltók,
az egyház, a múzeumok, az önkormányzat, az
erdészet. Diák segítőink is voltak. A lebonyolításban
szinte minden egyesületi tag aktívan részt vett.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Talán sikerült ismét Bakonybél régi szellemiségét
felidézni, amikor még szinte minden a fa körül forgott,
és a falu megélhetése múlott az erdőn, a környezetünkön, a természeten!
Bakonyvári Andor
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V. BAKONY KUPA BAKONYBÉLBEN
Ötödik alkalommal került megrendezésre Bakonybélben a
Bakony Kupa elnevezésű tamburello sportverseny. Ez évben
öt egyesület 14 csapata mérte össze tudását, köztük egy
drezdai klub játékosai is képviseltették magukat.
Egyesületünk négy férfi, és sajnos egy játékosunk balesete
miatt (ezúton kívánunk neki minél előbbi gyógyulást) csak
két női csapattal tudott indulni a versenyen. A csapatoknak
nem csak egymással, hanem a nagy meleggel is meg kellett
küzdeniük a verseny során. Utólag elmondhatjuk, hogy ez
évben is sikerült emlékezetessé tenni a rendezvényünket. A
vendégcsapatok mindig szívesen jönnek a falunkba, ez a
szép környezetnek, a jó hangulatnak és az izgalmas
mérkőzéseknek is köszönhető.
A sikerek sem maradtak el, női csapataink a 2. és 3. helyen, míg a férfiak az 1.,2.,3 . és 7. helyen zárták a versenyt.
Még egyszer gratulálok minden játékosunknak az elért eredményéhez.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden olyan intézménynek, magánszemélynek, aki bármely kis dologgal is
támogatta egyesületünket és hozzájárultak az V. Bakony kupa sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához.
Mészáros Antal

VENDÉGEINK VOLTAK AZ UGODI NYUGDÍJAS KLUB TAGJAI
Régi elhatározást sikerült július 22-én végre nyélbe ütni. Négy éves
kapcsolattartási folyamatot tudtunk újraéleszteni, és találkoztunk
ugodi nyugdíjas társainkkal. Mindkét csapat szép számmal részt vett a
találkozónkon. Számomra hihetetlen összefogásról és önzetlenségről
szólnak az összejöveteleink. Pincepörkölttel készültünk, ők pedig
hozták a finomabbnál finomabb saját készítésű süteményeiket,
üdítőitalokat, erősebb innivalókat. A találkozó a bakonybéli
Faluházban zajlott szépen terített asztalok mellett. A meleg ellenére
nagyon jó hangulatúra sikeredett, köszönhető az ugodiak, a Beleszólok
Társulat műsoros fellépésének. Szabó Dani, immáron harmadik éve
vezeti a Társulatot, amelynek tagja Agriczáné Nagy Margit, a
nyugdíjas klub vezetője is. További fellépők voltak még Lábel Péterné,
Jutka és Kalányos Tiborné, Terike. Ismert operett dalokkal
szórakoztattak bennünket művészi színvonalon.
Pár pillanatra az Ugodról származó polgármesterünk, Márkus Zoltán
is meglátogatta rendezvényünket, jó szórakozást kívánva. Köszönetet
szeretnék mondani mindazoknak, akik bármilyen formában a
segítségünkre voltak a találkozó létrejöttében, és akik eljöttek és részt
vettek a két klub közös társasági összejövetelén.
Váliczkóné Kaviczki Éva Borostyán Nyugdíjas Klub

VEZETETT TÚRÁK AUGUSZTUSBAN
Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth utca 1.u.
Információ: - Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934; www.pikolo-vendeglo.hu
Mészner Viktor 06-30-490-8401; meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu

2015. augusztus 20. csütörtök 10.00
Barátok útja – Százhalom - Tekeres-kút - Pörgöl-barlang - Száraz-Gerence. Táv 10 km, menetidő 3,5 óra

2015. augusztus 21. péntek 10.00
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu - Pénz-lik - Gyökér-kút – Mészégető. Táv 18 km, menetidő 6 óra
A túrákon való részvétel saját felelősségre!
A részvétel díja 500 Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest.
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LELKI TÁPLÁLÉK
„Elhajóztak együtt egy lakatlan helyre”
- a július19-én elhangzott igehirdetés szerkesztett változata –
A mai evangéliumi szakasz (Mk 6,30-34) szerint apostolok lelkesen és fáradtan térnek vissza
küldetésükből. Jézus észleli ezt az emberi szükséget, s pihenni hívja tanítványait: „Jöjjetek velem csak ti
magatok egy magányos helyre, és pihenjétek ki magatokat egy kissé!” (6,31) Ez felszólítás azt sugallja,
hogy keresztény életünkben helyet kell biztosítanunk a pihenésnek, a vakációnak.

Ember és vakáció
Emberhez méltóvá a munka és a pihenés jó ritmusa teszi az életünket, valamint az, hogy mit
csinálunk, hogyan töltjük a szabad időnket. Az állat nem tervezi a szabad idejét, ha van tápláléka,
lehever, gondolkodás nélkül követi az ösztöneit. A rabszolga nem tervezheti a szabad idejét, mert nincs
neki, vagy rabtartója mondja meg, hogy mikor pihenhet. Hogy szabad emberek vagyunk, nem szolgák,
éppen az fejezi ki, hogy van szabad időnk, amivel mi rendelkezünk. A Biblia szerint a szabadság Isten
ajándéka, a Tízparancsolat közül a IV. mondja ki: a 7. napon ne dolgozzál, hanem emlékezzél arra, hogy
Isten megszabadított az egyiptomi szolgaságból, emlékezzél arra, hogy szabad ember vagy!
Oly korban élünk, amikor a pihenés és ezzel a szabadság válságba került. Az emberek egy részének
a gazdasági krízis miatt túl sokat kell dolgozni (napi 10-12 órákat, és még hétvégén is), másokat pedig épp
az értelmes munka hiánya taszít nyomorba, vagy tart az unalom és szenvedélyek rabságában. Ha személy
szerint nem is vagyunk ilyen nyomorult helyzetben, nekünk is komoly feladat a pihenő idő megtalálása
és értelmes eltöltése. Gondoljunk arra, a családok életében milyen gyakran fordul elő, hogy pont a
nyaralás idején tör ki egy nagyobb veszekedés vagy telik meg feszültséggel a légkör, miközben a napi
robot idején egész jól elvannak egymás mellett.

Vakáció Jézussal
A felolvasott evangéliumi szakasz szerint, Jézus és a tanítványok vakációja egy beszélgetéssel
kezdődik. Korábban az Úr útra küldte és feladattal látta el tanítványait. Most kíváncsi arra, hogy miként
teljesítették. „Az apostolok összegyűltek Jézus körül, és elbeszélték, amit tettek és tanítottak.”(6,30), mondja az evangélista. Akár munkahelyi vezetőként vagy szülőként is sokat tanulhatunk: Jézust érdekli,
és ezért végighallgatja, mit végeztek tanítványai, hogyan sikerült a feladat teljesítése. Ad nekik
visszajelzést, biztatást, dicséretet, útmutatásokat. Ez a beszámoló és az azt követő elvonulás arra is
rávilágít, hogy a pihenés az elvégzett munkához tartozik. Akkor indulhatunk jó lélekkel vakációra, ha
munkánk gyümölcseit előbb együtt megszemléltük, értékeltük, élveztük és hálát adtunk érte.
„Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre és pihenjétek ki magatokat egy kissé! Olyan nagy
volt ugyanis a jövés-menés, hogy még enni sem volt idejük.”(6,31) Ahhoz, hogy jó döntést hozzunk munka
és pihenés dolgában, először észlelnünk kell a saját és hozzátartozóink állapotát, másrészt
szabadnak kell lennünk arra, hogy pihenjünk. Szabadnak kell lennünk a megélhetés félelmétől, mások
elvárásától, megrögzött tevékenység-kényszertől. Azt is mondhatnám, képeseknek kell lennünk arra, hogy
engedelmeskedjünk az isteni parancsnak: pihenj meg, és képessé kell válnunk arra, hogy
engedelmeskedjünk testi-lelki szükségleteinken! Bűnt követ el az a keresztény ember, aki nem figyel saját
maga és hozzátartozói szükségleteire!
Az evangéliumi szakasz második fele arról ad hírt, hogy a tanítványok Jézussal „elhajóztak magukban
egy lakatlan helyre”(6,32). Az igazi rekreáció, kikapcsolódás lényege nem az egzotikus tájakra utazás, nem
a szórakozás, nem rendkívüli élmények átélése, hanem testi-lelki béke, bensőséges együttlét
szeretteinkkel és Istennel. Mi a szentmisét, az imádságot általában kötelességnek érezzük. (gondoljunk a
vasárnapi misehallgatás kötelezettségére), pedig az imádság valójában a vakációhoz tartozik. A
szentmisében, - ha jól vagyunk benne, - ugyanaz történik velünk, mint a Genezáreti tavon a tanítványokkal:
együtt hajózunk Jézussal, közel vagyunk a Mesterrel, élvezzük jelenlétét és áldását életünkön,
munkánkon, családjainkon. Úgy legyen. Ámen.

4.

A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója

2015. 7. szám

Günter testvér: Beszámoló a hittantáborról
Az idén ismét megtartottuk – bár a szokottnál kissé korábban, június utolsó hetében – az immár
hagyományosnak számító egyházközségi hittantábort. Örömteli hír, hogy az előző évekhez képest több,
összesen 33 gyermek vett részt a táborban, 6 és 11 év közöttiek.
Gazdag program várta a
résztvevőket: az első két
napon
Noé
történetével
foglalkoztunk,
ennek
keretében látogattunk el a
Veszprémi Állatkertbe is. Majd
egy tartalmas napot töltöttünk
a nagyteveli strandon, ahol a
kerettörténet
az
újszövetségben
szereplő
csodálatos halfogás volt. A
gyerekek halászokat alakítva
az előző napon közösen
készített nagy halászhálóval
és
kisebb
merítőhálókkal
egyesült
erővel,
lelkesen
fogták ki a halakat jelképező
apró labdákat. Szombaton a
Határ-rétre kirándultunk, ahol kalandos akadályversenyen bizonyíthattak a csapatok, délután pedig a
nagyobbak számháborúban, a kisebbek pedig játékos vetélkedőn mérhették össze ügyességüket. Az
időjárás a kinti programoknál szép, napos, kirándulásra alkalmas idővel ajándékozott meg bennünket,
egyedül a záró tábortüzet mosta el sajnos az eső. Összességében sikeres és igen tartalmas volt a tábor. A
sok közös játék és együtt éneklés közben a gyerekek igazi közösséggé kovácsolódtak, és a vidám
együttlétek alatt lelkiekben is gazdagodtak.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI AUGUSZTUSBAN
15.
20.
22.
…

…

…

NAGYBOLDOGASSZONY, 9.30 szentmise, gyógynövénymegáldás
SZENT ISVÁN KIRÁLY, 9.30 szentmise, kenyér és boráldás
„1 Úton” zarándoknap, 9.00–17.00 Nagytevel-Bakonybél (17 km)
18.00 Zarándokok szentmiséje, vezeti Várszegi Asztrik főapát úr
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Fülöp Teréz: 1 Úton zarándoknap augusztus 22-én
Ebben az évben is megrendezzük a Mária Úton zajló „1 Úton” nemzetközi zarándoknapot aug.22-én.
Mivel ez szinte egybeesik Szent István ünnepével, a képviselő testület úgy döntött, hogy a korábbi kerti
parti helyett az egyházközség e zarándoklattal ünnepel. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik Mária út
Nagytevel – Bakonybél közti szakaszát (kb.17 km) szívesen megtennék e napon! Gyerekeket,
felnőtteket, egyedül lévőket, családokat, bakonybélieket és vendégeket egyaránt!
Az indulás Nagytevelről történik, várhatóan 9 órakor. Gyülekezés és regisztráció 8 30-tól a nagyteveli
templom előtt. Az út Nagytevelt elhagyva végig lakott területen kívül halad, a Bakony gyönyörű tájain. A
terepviszonyok közepesen nehezek, de átlagos fizikai felkészültséggel leküzdhető a táv. Az elmúlt évben
gyerekek is megtették, a legkisebb 6 éves volt!
A zarándokút záró programja a 18 órakor kezdődő szentmise, melyet Várszegi Asztrik főapát út celebrál.
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ÉNEKMONDÓK EMLÉKEZETE
(folytatás az 1. oldalról)

Az „Énekmondók emlékezete” elnevezésű műsor azt a hagyományt szeretné
folytatni, amelyet a helyi bencés monostor szerzetesei (a falu lakosságával
összefogva) kezdtek el, amikor a Szentkút kápolna felújítására jótékonysági
koncerteket szerveztek Cseh Tamás emlékére, a művész pályatársainak
közreműködésével. A régizenei műsor szervezője, Kátai Zoltán, 1986 óta állt
barátságban a karizmatikus énekessel, huszadik századi énekmondóval, aki nagy
kedvelője volt a 16. századi magyar daloknak is. A hely szelleme, a község
ősisége, a Szent István alapította monostor, a Szentkút kápolna környéke - ahol
Szent Gellért élte remete-életét, indokolja a régi zene megszólalását ebben a
gyönyörű természeti környezetben. Szeretnénk, ha évente ismétlődhetnének
ezek a koncertek, és a rendezvény egyre több előadó találkozóhelyévé, a község
pedig a régizene egyik nyári fellegvárává válhatna – a turisták, és a műfaj
kedvelőinek örömére. Az esti tábortűzzel Cseh Tamás emlékének adózunk, akit a
község díszpolgárává fogadott. Dalaival, a róla készült filmekkel emlékezünk rá –
kötetlen, zenés est keretében.
Helyszín: Bakonybél, Szent-kút kápolna mögötti tér (eső esetén a Faluház nagyterme).
16.00-17.30 és 20.00-21.30 óra között reneszánsz magyar dalok, Mária-énekek szerepelnek a műsoron. Fellépnek:
Kátai Zoltán énekmondó, Tinódi-lant díjas előadóművész; Kobzos Kiss Tamás énekmondó, Liszt-, és Kossuth-díjas
előadóművész; „Lantos” Szabó István énekmondó, Tinódi-lant díjas előadóművész.
22 órától Tábortűz Cseh Tamásnak, Bakonybél díszpolgárának emlékére.
Közreműködnek Mülhauser Martina, Róka Szabolcs, Kátai Zoltán és bárki, akinek kedve van Cseh Tamás-dalokat
énekelni.
Ajánljuk a rendezvényt a Mária Út - 1 Úton zarándoklaton résztvevőknek, Bakonybél polgárainak,
vendégeinek és minden zeneszeretőnek.
Kátai Zoltán

TARKA PAJTA NAPOK - AUGUSZTUS 20-23.
Harmadik alkalommal hirdeti meg gyerekeknek, családoknak a bakonybéli erdei
iskola a Tarka Pajta Napok című játékos természeti felfedező programját.
Augusztus 20-23. között naponta az Erdőismereti Oktatóbázis Csillagda mögötti
épületében 10 és 16 óra között látható a Varázslatos Magyarország című
fotókiállítás, a Szökrényes Anita természetfotóiból összeállított Bakonyi Tájak
című tárlat.
Minden nap 10-12 óra között filmvetítés - a mészégetésről, szénégetésről, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti kincseiről. 12-16 óra: minden nap
más kézműves foglalkozás - könyvkötészet, bőrözés, gyöngyfakészítés. (A
kézműves foglalkozások térítéskötelesek!). 16 órától rövid séta indul a
természetben: pénteken a Köves-hegyi kilátóhoz, szombaton a rekonstruált
mészégető kemencéhez.
Egész nap játékos feladatok: udvari tanösvény, TOTÓ, családi társasjátékok,
fajátékok, madárhangok, mikroszkópos megfigyelések várják az érdeklődőket.
A belépés, a kiállítások megtekintése, a játékos feladatokon és a sétákon való
részvétel díjtalan!
Információ: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Erdőismereti
Oktatóbázis és Kismesterségek Háza, Bakonybél, Szent Gellért tér 9. 06/20-3610342; www.bfnp.hu

Szeretettel hív és vár a "PAJTA"!
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„SZÓVAL, TETTEL…”
KIÁLLÍTÁS NYÍLIK A FALUHÁZ NAGYTERMÉBEN
A 200 ÉVE SZÜLETETT RÓMER FLÓRIS MUNKÁSSÁGÁRÓL
A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum vándorkiállítását azért kértük és
fogadjuk Bakonybélben, mert a polihisztor tudóst, akit a magyar régészet atyjának is
szoktak nevezni, erős szálak kötötték falunkhoz és a bencés monostorhoz.
„Rómer Flóris először bencés rendi képzése során került Bakonybélbe az 1830-as
években, a reformkori művelődéstörténet kiválósága, Guzmics Izidor apátsága idején,
ahol filozófiai tanulmányokat folytatott. Erre az időre nyúlik vissza bakonyi
barangolásainak kezdete. Bakonybélt később is mint „ifjúkori első kirándulásaim
legidillibb emlékét” idézi fel. Bakonybél 1854-ben rövid ideig kényszerlakhelye is volt,
ahová rendje disponálta 4 éves várfogságából történő szabadulását követően, amit a
szabadságharcban való részvételéért kapott. A Bakony szeretete azonban egész
életén át elkísérte. Győri főgimnáziumi tanárként szünidejét rendszeresen töltötte
bakonyi barangolásokkal, melynek „gyúpontja” Bakonybél volt, hiszen „a kisded
apátságban otthonos a vendég, bár százszor jöjjön, mert ily elzárt helyen örülnek, ha
rokonszenvű vendéget fogadhatnak.” Az itt szerzett tapasztalatait, kutatásait írta meg
első önálló kötetében, „A Bakony – természetrajzi és régészeti vázlatok” című
munkában, mellyel elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagságát. –
foglalta össze számunkra Mari Günter OSB ezt a kötődést.
Rómer Flóris Ferenc (Pozsony, 1815. április 12. – Nagyvárad, 1889. március 18.) bencés szerzetes, a róla elnevezett győri
múzeum alapítója nemcsak sokoldalú tudós volt, de a művészettörténet írás és műemlékvédelem megalapozásában és
intézményrendszerének kialakításában is kulcsszerepet játszott. Néprajzi, természettudományos és művészeti munkásságáról még
ma is kevés szó esik.
Német anyanyelvű családban nőtt fel, de magyar szót tanulni Tatára, szlovákot pedig Trencsénbe küldték. 15 évesen került
Pannonhalmára. Ifjúkorában főként a természettudományok foglalkoztatták, de fölfigyelt az építészeti értékekre és régmúlt
emlékeire. Ipolyi Arnold fordította érdeklődését az archeológia felé.
Mint bölcsészeti doktor, 1839-től Győrben tanított, majd 1845-től Pozsonyban. Ekkor jelentek meg első tudományos cikkei, ezek
után bízták meg József főherceg nevelésével.
A szabadságharc alatt utászként harcolt, a századosi rangig jutott. A szabadságharc bukása után Bécsben, Olmützben, Brünnben
(Spielberg) és Josefstadtban raboskodott, 1854-ben közkegyelemmel szabadult. 1857-ben visszatért a győri bencés gimnáziumba.
Fontosnak tartotta az oktatásban a ma is modernnek számító „élményszerű tanítást” a tárgyak segítségével. Történettudományi és
régészeti munkássága a mai napig él az általa alapított, mára 140 évfolyamot megélt Archaeológiai Értesítőben.
„Elkötelezett és hűséges volt a hazához, a választott témájához, a barátaihoz; és mindent, amibe
belefogott, szenvedéllyel vitt véghez. Rómer nem arisztokratikus tudós, hanem mindig, mindenben
ízig-vérig tanár és gyűjtő volt. Talán hagyatékából nem is a tárgyi emlékek a legfontosabbak, hanem a
szelleme, szellemi hagyatéka, mellyel találkozunk a régészet, a művészettörténet, a
műemlékvédelem és a muzeológia területén egyaránt. Szinte az egész országot bejárta,
munkatársakat gyűjtött és nevelt ki, részt vett régészeti és történeti egyesületek létrehozásában,
működtetésében, több múzeum alapításában is közreműködött.” – nyilatkozta róla életrajzának
feldolgozója, a kiállítás rendezője, Csécs Teréz.
A tárlat Bakonybélben a Faluházban augusztus 7-től a hónap végéig lesz látható.

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.
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai u. 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: augusztus 25.
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