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A rekordokat döntögető kánikula mindenkit 
megvisel. Kérünk mindenkit, lehetőségeik szerint 
kerüljék a napon tartózkodást, igyanak sok vizet, 
csökkentsék a fizikai megterhelést. Különösen az 
idősebb vagy beteg embereket érheti váratlan 
rosszullét, ezért nagyon figyeljenek a 
környezetükben, családjukban, szomszédjukban 
élőkre. Ha bármi olyat tapasztalnak, ahol segítségre 
van szükség, értesítsék az önkormányzatot. 
 

      Felhívjuk a szállásadók és a turisták figyelmét, 
hogy a járvány miatti veszélyhelyzet enyhülésével 
2021. július 1-jétől ismét fizetni kell az 
idegenforgalmi adót. Ezt az összeget a vendégek a 
szállásadónak fizetik ki, a szállásadó köteles az 
összeggel elszámolni az önkormányzatnak. Az IFA-
bevallás az eddig megszokott módon történik. 
A Szent Gellért tér felújítási munkálata a végéhez 
közeledik, a műszaki átadása július elején megkezdődik. 

 

      Tájékoztatjuk mindazokat, akik a Magyar 
Faluprogram keretében meghirdetett ivartalanítás – 
veszettség elleni védőoltás akcióra beadták 
jelentkezésüket, hogy az önkormányzat beadta a 
pályázatot, aminek elbírálása várhatóan július végén, 
augusztus elején megtörténik. A pozitív eredmény 
után mindenkit e-mailben vagy telefonon 
megkeresünk a további teendőkkel. Addig 
türelmüket kérjük. 
 

      Május 28-án a Bakonybéli Tájház újra 
megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Idén az időszaki 
kiállítás a Bakonybélben élő Csóti Gabriella Rózsa 
keramikus munkáit mutatja be. Javasoljuk a 
falubelieknek, hogy nézzék meg ezt a színvonalas 
tárlatot, amely a szezon végéig látható. A helyieknek 
a tájház megtekintése továbbra is ingyenes. 
 

      A TOP 5.3.1 számú pályázatunk lehetővé tette egy 
gyermektábor megszervezését, külön a pénzesgyőri 
és külön a bakonybéli gyerekek számára. Köszönjük 
a Bakonybél Iskolájáért Alapítványnak, hogy 
felvállalta a tábor megszervezését és lebonyolítását. 
 

      Augusztus 7-én tervezzük a Falunap 
megrendezését, bízunk benne, hogy a járvány nem 
gördít idén is akadályokat a rendezvény elé. A 
programot óvatosabban állítottuk össze, de biztosan 
jó esti szórakozást nyújt a lakosságnak. A 
részletesprogram július első felében felkerül a 
település honlapjára. 
 

      Vissza kell térnünk az önkormányzat által, az 
építési törmelékek számára kialakított szemétlerakó 
működésére. Ennek létesítése és fenntartása nem 
önkormányzati feladat, ezt önként vállaltuk fel a 
lakosság érdekében. Az igénybe vétele a szabályok 

betartásával lehetséges. A hulladék odaszállításáról 
mindenkinek magának kell gondoskodni a megadott 
időpontban, keddenként 13 és 16 óra között. A 
szemétlerakót kerítés veszi körül, és kapuval zárt, 
továbbá két kamera figyeli. A más időpontban odavitt 
törmeléket nem lehet letenni, illegális 
szemétlerakásnak minősül, és feljelentést von maga 
után. Ha a szállítmány olyan hulladékot tartalmaz, 
ami nem engedélyezett, a fuvart visszafordítjuk. 
Mivel ez az ingyenes szolgáltatás a bakonybéliek 
életét könnyíti meg, elvárjuk, hogy előírásainkat 
betartsák. Egyéb esetben a veszprémi 
hulladéklerakót vehetik igénybe. 
       Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

értelmében minden év július 1-je a Köztisztviselők 

Napja, munkaszüneti nap. A Közös Hivatal július 1-

jén, csütörtökön, és 2-án, pénteken zárva lesz, az 

ügyintézés szünetel. 

Márkus Zoltán polgármester 
 

Meleg és száraz időszakon vagyunk túl, az elmúlt 
hónapban jelentősen megemelkedtek a hőmérsékleti 
értékek, a csapadékos időjárás pedig elkerülte 
térségünket. Ez a száraz, meleg időjárás kedvezett 
a szálastakarmány betakarításához, így a gazdák 
elázástól mentes, magas beltartalmi értékkel bíró 
takarmányt tudtak betakarítani. Júniusban 
megkezdődött a méhek kirajzása is. A Faluház előtti 
téren is észleltünk kirajzott méhcsaládot, amelyet a 
szakszerű befogást követően egy külterületen letett 
kaptárban helyeztünk el. 

 

Gfellner Máté mezőőr 
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     Gyermeknap alkalmából Dorbi, a 
kisvonat egy délelőtti vonatozásra vitte 
ovisainkat május utolsó péntekjén. 
Szeretném megköszönni Bakonyvári 
Andornak az élményt, és a fagyit, amivel a 
kirándulás után megvendégelt minden kis 
óvodást. 
     Június 16-án tartottuk óvodánkban az 
évzáró ünnepséget és nagycsoportos 
gyermekeink búcsúztatását. Nagy öröm 
számunkra, hogy hosszú idő után újra 
majdnem a megszokott formában 
ünnepelhettünk az óvoda kertjében. Ez az év nem volt egyszerű, tele volt megpróbáltatással és ezek a 
megpróbáltatások nem olyanok voltak, amire előre fel tudtunk készülni, vagy mindig megfelelően tudtuk 
megoldani és kezelni. Többször kellett hirtelen döntéseket hoznunk, illetve a kormány által meghozott 
döntésekhez alkalmazkodnunk. Ez nem volt mindig egyszerű. Sajnos nem egyszer éreztük azt, hogy elfogy a 
türelmünk, vagy utólag mérlegelve talán nem jól döntöttünk. Azt gondolom, mi felnőttek nehezebben 
birkóztunk meg ezzel a feladattal, mint a gyerekek. Nekik egy idő után természetessé váltak az új napi rutinok. 

Az óvó néni fél arcát maszk takarja, folyton kezet 
mosunk, lázat mérünk, kevesebb a személyes 
kontaktus, a puszi és az ölelés. Ezeket nehezen éltük 
meg, és betartani sem volt egyszerű. Köszönjük a 
szülőknek, hogy mindig alkalmazkodtak az éppen 
aktuális helyzethez, ha kellett fél óra alatt minden 
gyereket hazavittek az óvodából, amikor a járványügyi 
helyzet azt indokolta.  
     A nagycsoportos gyermekek búcsúztatása az 
óvodától mindig egy olyan esemény, amikor kettős 
érzelmeink vannak. Az egyik szemünk sír a másik 
nevet, ha a búcsúzó gyermekekre nézünk. Rég voltak 
ilyen sokan akik, iskolaéretté váltak, és szeptembertől 

iskolások lesznek. Ők voltak azok a gyerekek, akiknek annak idején már az óvodakezdésük sem a megszokott 
módon történt. Abban az évben ugyanis, a felújítás miatt az iskolaépületébe költöztünk, ami nem éppen 
gyermekbarát környezet volt. Nem volt rendes udvarunk, mosdóhelyiségünk, és öltözőnk sem. Ellenben ott 
volt az a hatalmas lépcső, ami meglehetősen nagy kihívás volt 
egy két és fél, három éves kisgyermek számára. Végül, csak 
megbirkóztunk ezzel a feladattal is. Viszont ők voltak azok is, 
akik elsőként vehették birtokba a szépen felújított óvodát 2018-
ban. A gyermekek egy énekes, táncos műsorral készültek erre a 
napra, amit nagyon lelkesen mutattak be szüleiknek és a 
vendégeknek. Ezt követően mi is meglepetéssel köszöntünk el 
tőlük. A délutánt végül az óvoda kertjében egy közös pizzázással 
és egy nagy torta elfogyasztásával zártuk.  
     A gyerekek és a családok életében is új korszak kezdődik az 
óvodás évek után. Kívánunk az új feladatokhoz kitartást, és 
minden kedves nagycsoportos ovisunknak boldog, sikeres, 
örömteljes iskolás éveket.  
Szeretnénk megköszönni a családoknak bizalmat, hogy annak idején a Bakonybéli Szent Gellért óvodát 
választották a gyermekeiknek.  
     Idén a nyári zárás időpontja augusztus 2-től augusztus 22-ig lesz. Ebben az időszakban lesz a tisztasági 
meszelés és az óvoda nagytakarítása. Hivatalos ügyben az óvoda mobiltelefonja természetesen ekkor is 
elérhető a 06-30-720-6425 számon. 
     Magam és munkatársaim nevében szeretnék minden kedves családnak élményekben gazdag nyári szünetet 
kívánni sok-sok pihenéssel. 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 
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Június 15-én, kedden volt a 2020-21 es tanév 
utolsó tanítási napja. A gyerekek június 18-án, 
pénteken kapták kézhez bizonyítványaikat. 
Eredményes tanévet tudhatunk magunk mögött, így 
minden tanítványunk a magasabb évfolyamba 
léphetett. A 26 tanuló közül 4-en jeles, 4-en pedig 
kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Jeles 
tanulmányi eredménye lett Katona Bíbor Anna 1. 
osztályos, Katona Mátyás, Német Eszter, Molnár 
Ákos második osztályos és Molnár Áron harmadik 
osztályos tanulónak. Nekik csak egy vagy két 
tárgyból van jó (4) osztályzatuk, a többi jeles (5). 
Könyvet és oklevelet kaptak tanulmányi munkájuk 
elismeréséért. Kitűnő tanuló lett Berkes Dorottya, 
Kuti Balázs, Schwarcz Erik második osztályos és 
Szabó Emma negyedik osztályos tanuló. Az ő 
bizonyítványukban csak jeles (5) érdemjegyek 
szerepelnek. Könyvet, oklevelet és a Fővárosi 
Nagycirkusz előadására szóló jegyet kaptak jutalmul. 
Gratulálunk kimagasló tanulmányi eredményükhöz! 
Elismerés és dicséret illet minden tanulót, aki 
lelkiismeretesen dolgozott a tanév folyamán és 
önmagához, vagy az előző tanévhez képest jobban 
teljesített.  

Tisztelettel köszönöm meg a szülők, 
munkatársaim és a nevelőtestület egész éves 
munkáját és segítségét! Az ő hozzáállásuk, 
támogatásuk nélkül nem lehetett volna ilyen 
eredményes a tanév. A járvány, a digitális oktatás 
nagy kihívást jelentett mindannyiunk számára. Sok 
időt és többlet feladatot rótt ránk. Tanítóink nemcsak 
a tananyagot küldték a gyerekeknek, hanem 
videokapcsolat által segítették a tananyag 
feldolgozását. Nem minden iskolában kaptak ilyen 
támogatást a gyerekek. 

Szeptemberben hét diákunk kezdi meg 
tanulmányait a felső tagozaton. Kívánjuk, hogy 
érezzék jól magukat új iskolájukban, és ha csak 
tehetik, látogassanak vissza hozzánk! Reméljük, 
hogy jól veszik majd a felső tagozat által támasztott 
akadályokat. 

Még meg sem száradt a tinta a 
bizonyítványokon, a nyári szünet alig kezdődött el, az 
iskola ismét gyerekzsibongástól hangos. Június 21-
től (hétfőtől) megnyitotta kapuit Bakonybélben és 
Pénzesgyőrben a „Tökmag napközis tábor”, amelyen 
6-14 éves diákok vehetnek részt. Az önkormányzat „ 
Identitás és kohézió erősítése Bakonybél és 
környékén” sikeres pályázatának köszönhetően 
ingyenes a tanulók számára ez az 5 nap, amelyen 
megismerkedhetnek Bakonybél és Pénzesgyőr 
hagyományaival, értékeivel. Az iskola 
pedagógusainak és a támogatóknak köszönhetően 
színes programokban volt részük a táborozóknak.  

Július elején diákjaink a zánkai Erzsébet 
táborban tölthetnek egy hetet, az iskola sikeres 
pályázatának köszönhetően. Változatos 
programokkal várják ott is a gyerekeket. Ez a tábor 
tanulóink számára csaknem ingyenes, jelképesen 
1000 Ft hozzájárulást fizetnek. A gyerekek 
utaztatásáról polgármesterünk Márkus Zoltán és a 
bakonybéli önkormányzat gondoskodik, tehát ez sem 
kerül pénzbe a tanulóknak.  

Köszönjük polgármester úr, az önkormányzat 
és valamennyi segítőnk egész tanévben nyújtott 
támogatását! Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást 
kívánok mindenkinek a nyárra! 

 

Schmidmajer Jánosné  
tagintézmény-vezető 
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Az „Identitás és kohézió erősítése Bakonybél és környékén” című 
(TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00014)  pályázat keretében június 21 és 
25-e között került sor a “Bakonybél Általános Iskolájáért” 
Alapítvány és a bakonybéli Szent Gellért Tagiskola 
nevelőtestületének közreműködésével annak a Tökmag 
napközis tábornak megvalósítására, amely Bakonybélben és 
Pénzesgyőrben több mint 40 fiatalt, gyermeket juttatott különleges 
élményekhez. A lakóhelyünk múltjának és jelenének megismerése 
mellett a hagyományok ápolása is célja volt ennek az 5 napnak. 
A műhelylátogatások hangulata minden résztvevőt 
megérintett. Öröm volt látni, ahogy az „örök ifjú” Réz Pista bácsi 
fiatalos lelkesedéssel mutatta be a bakonybéli famegmunkálás 
hagyományát. A szervezők maguk is meglepődtek, hogy a résztvevő 
kisgyerekek mennyire nyitottan, érdeklődően hallgatták és 
figyelték a nagy favellakészítő mester szavait. Öröm volt látni, hogy 
ez a régi mesterség hogy hozza közel egymáshoz a szinte 
legfiatalabb és legidősebb korosztályt.  
Köszönetünket fejezzük ki Regenye Tamásnak és családjának, 
akik a nagy nyári melegben behűtött dinnyével várták a 
műhelylátogatókat. A kedves fogadtatás után a figyelem sem 
lankadt, hiszen életre keltek a gépek és végig követhettük hogyan 
lesz a fából az otthonunkban is megtalálható használati tárgy pl. 
sodrófa, fahinta. Bár az esztergályos mesterség is sokat változott az 
évszázadok, évtizedek alatt, de van, ami nem változott. Nem 
változott meg a mesterembereknek a fa iránt érzett szeretete. 
Megtanulhattuk azt, ami már elveszni látszik: a fenntartható 
fejlődés jelen lehet egy műhelynél is, hiszen a feldolgozandó fa minden darabja hasznosul valahol, akár használati 
tárgyként, akár fűtőanyagként. 
Alkalmunk volt ellátogatni egy szövőműhelybe is. Itt nemcsak a Dr. Richter Anna által készített terítők, textíliák 
nyűgözték le a gyerekeket, hanem a szövőszék szerkezete is. Köszönjük Anna néni kedvességét és bízunk abban, 
hogy a jövőben a gyerekek részére gyakorlatban is folytatása is lesz ennek a páratlan hagyománynak itt 
Bakonybélben. 
A tábor címe „Régi értékek új köntösben” igazán illik Nyári Péter műhelyében végzett munkára. A lézervágási 
technikával fából készített emléktárgyak méltón állítanak emléket Bakonybél megannyi természeti és kulturális 
örökségének. Nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek a gép működését és hallgatták, ahogy Péter bácsi elmesélte 
hogyan lesz a fából emléktárgy. 
A gyerekek és a foglalkoztatók ötletességét és ügyességét dicsérik a kézműves foglalkozásokon elkészült 
remekművek. Készültek Csurgainé Töreki Marianna nénivel színes, változatos öntözőkannák. A régi fafaragás 
hagyományait tanulgathatták Kropf Milántól, akinek segítségével tulipánok, monogramok és kulcstartók keltek 
életre. Büszkén viselték a gyerekek Troják Zsuzsa néni támogatásával saját kezűleg készített bőr karkötőiket. A 

Bakony erdeinek fái adták az ötletet a gyöngyfa-készítéshez. Elmondhatjuk, 
hogy Bognár Andrea néni vezetésével egy új, színes erdő született ezen a 
héten. A pénzesgyőri és a bakonybéli kisgyerekek egy csoportja Magyar 
Zoltán irányításával a lisztörlés, a dagasztás rég elfeledett nehéz mozdulatait 
is átélhették Pénzesgyőrben. Utána persze a finom lángos mindenki arcára 
mosolyt és némi tejfölös maszatot varázsolt. Ugyanekkor Litter Beáta ügyes 
keze nyomán sorra születtek a kis pillangók, szitakötők, bogárkák csuhéból, 
amelyek a gyerekekkel együtt repültek haza. A legnagyobb sikere a 
kosárfonásnak volt. A Pápán élő Dávid Tamás pedagógus-oktatónak 
köszönhetően mindenki nagy örömmel, fülig érő szájjal pakolta tele elkészült 
kis kosárkáját, vagy elemózsiával, vagy apró tárgyakkal.  
Hálás szívvel köszönjük valamennyiüknek, –a vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek egyaránt, hogy műhelyük, tudásuk titkait megosztották a 
gyerekekkel. Biztosak lehetünk abban, hogy ők már más szemmel tekintenek a 
körülöttünk lévő fából, fonalból, bőrből készült tárgyakra. Bízunk abban, hogy 
megtanulják értékelni a sokszor nehéz, kitartást és elhivatottságot igénylő 
kézműves munka nehézségeit.             (Folytatás a 7. oldalon) 
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„NEKI PEDIG MEGNYÍLT AZ AJKA” 
Részlet Ábel atya a veszprémvarsányi hálaadó szentmisén 2021.06.24-én mondott igehirdetéséből  

(Lk1,57-66.80) 

Ma sok - sok embert foglalkoztat az elmúlt másfél év története, az egész emberiség közös tapasztalata, a 
Pandémia, amiről sokan úgy gondolják, hogy megváltoztatta a világot. Mi ennek a Járványnak a jelentése, mi 
végre történt ez velünk? Keresztény emberként pedig azt kérdezzük, mit üzent ezzel nekünk az Úristen? Hogy 
erre választ kapjunk, figyeljünk a mai ünnepnek, Keresztelő János születésének üzenetére. 
Zakariás elnémulása 

Az imént felolvasott evangéliumban arról hallottunk, hogy Keresztelő János születésekor édesapjának, 
Zakariásnak megnyílt az ajka és dicsőíteni kezdte az Istent. Ennek az eseménynek előzménye az volt, hogy 
Zakariás pap áldozatbemutatás közben a jeruzsálemi templomban látomásban részesült. Az oltár mellett egy 
angyalt látott, aki hírt hozott arról, hogy csodálatos módon fia születik. De ezt a hírt képtelen volt elhinni, 
ezért jelet kért: „Miből tudhatom meg, hisz már öreg vagyok, s feleségem is éltesebb korú?”- kérdezte az 
angyalt. Ezt követően zárult be Zakariás ajka, és kezdődött a 9 hónapig tartó hallgatás az életében. De miért 
némult el Zakariás? Talán ez hitetlenségének büntetése? 

Nemcsak büntetésként lehet felfogni az angyal szavait. 
Gondolhatunk arra is, hogy Zakariás Isten papjaként a születés 
hírüladásával meghívást is kapott arra, hogy az új életet adó Istent 
magasztalja, és hirdesse honfitársainak. Ám erre a dicsőítésre és 
tanúságtételre Zakariás még nem állt készen. Még nem tudott beszélni 
Isten örömhíréről, még érnie kellett, még történnie kell szívében 
valaminek, hogy szólhasson Isten dicsőségéről. 
A két szövetség közötti csönd 

Érdekes, hogy éppen az a korszak, amelyben Zakariás élt, a két 
szövetség közötti (Ó és Újszövetség) idő, Isten csendjének időszaka. Az első 
szövetség prófétái már elhallgattak, talán 100 év is eltelt azóta, hogy 
utoljára megszólalt Isten Igéje. De ebben a csendben valami készül, Isten 
Igéje az emberi értelem számára felfoghatatlanul készül megtestesülni. És 

Istennek ezt az egészen új megjelenését éppen annak a gyermeknek születése jelzi, akinek jöttét Zakariás még 
nem tudja elhinni. Csend van tehát, mert amint láthatatlanul történik valami feleségének, Erzsébet méhében, 
éppoly láthatatlanul történnie kell valaminek Zakariás pap szívében is, hogy hírnöke és tanúja lehessen Isten 
nagy tetteinek. 
A Pandémia Isten csendje és a mi elnémulásunk a mai világban. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy a 
Pandémia Isten mai elnémulása a világban és a mi elnémulásunk is. Nemcsak azért gondolom ezt, mert 
voltak a Világjárványnak olyan epizódjai, amikor csend borult egy-egy városra vagy egy egész országra, 
amikor elnéptelenedtek az utcák, amikor leálltak a repülők, autók, gyárak, amikor otthonainkba húzódtunk, 
és aggódva figyeltük merre fordul az életünk. Ki lesz a következő családtag, barát vagy ismerős, aki karanténba 
vagy kórházba kerül.  

Mindenekelőtt azért gondolom, hogy Isten csendet teremtett számunkra, mert kikerülhetetlenné vált, 
hogy számot vessünk az életünkkel. Bizonyára sokan jutottak közületek arra a felismerésre, amelyre én is, 
amikor azt tapasztaltam, hogy velem egykorúak, nálam egészségesebbek is megkapják a vírust, súlyosan 
megbetegednek, sőt többen meg is haltak közülük. Arra döbbentem rá, hogy én is megkaphatom, hogy 
bármikor én is kórházba kerülhetek. Elemi erővel tört rám a felismerés, hogy egyedül Isten kezében vagyok. 

Ugyanakkor ebben a hosszú csendben, amikor naponta még egy + órát is imádkoztam a súlyos betegekért, 
kézzelfoghatóan megtapasztaltam Isten irgalmát: súlyos betegek gyógyultak meg, reménytelen helyzetek 
oldódtak meg, a mélységes némaságban Isten láthatatlanul működött. 

Úgy gondolom, ma véget ért a csend ideje, Zakariás ajka megnyílt. Ma arra vagyunk meghívva, hogy 
Zakariással együtt, a Benedictus lelkületével magasztaljuk a szabadító Istent, és hirdessük 
embertársainknak a szabadítást: “Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, „mert meglátogatta népét és 
megváltást szerzett néki.” (Lk 1,69) Úgy legyen. Ámen 

 
 
 

TERVEZETT PROGRAMJAINK JÚLIUSBAN 
 július 9-11 Oblátusok találkozója Bakonybélben 

 július 11. Szent Benedek Atyánk ünnepe 
9.30 ünnepi szentmise 
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Templom Titkok 
Érdekességek a felújított bakonybéli templomról 

Mi a kronosztichon?  
A kronosztichon egy latin nyelven íródott, versbe szedett felirat, melynek kiemelt betűit római számokként 
értelmezhetjük. A reneszánsz és a barokk korban különösen népszerű. Templomunk bejárata feletti 
záróívben is kronosztichonnal emlékeztek meg a főoltár felszentelésének évéről. 
A latin mondat 1758-as évszámot rejt magában. 

EVoLVtIs saeCVLIs septenIs / NoVItVs sVrreXIt DIVoMaVrItIo 
"Hét század múltával újból felemelkedett az isteni Móric tiszteletére." (ford. Horváth Dori Tamás) 

 

Monostori nyílt nap: július 3. szombat, 9:00-17:00 
 

Nyílt napunk programjából: levendula szedd magad, vezetéses séták rendhagyó útvonalon, 
műhelylátogatás, gyerekprogramok egész nap.  
Részletek és regisztráció: a www. bakonybel-monostor.hu oldalon és az abmonostor@gmail.com címen. 
 

Bencések Bakonybélben - Jákob testvér bemutatkozik 
 

Jákob testvér Rómában született és élt családjával. Ott ismerkedett meg Izsák atyával, és onnan költözött 
Bakonybélbe, hogy szerzetes legyen. Évek óta tanul magyarul, de folyékonyan beszél angolul is.  
 

1. Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe? 2018-ban, pár 
nappal karácsony előtt léptem be a Közösségbe.  
 

2. Jelenleg milyen feladatok látsz el a monostorban, mi a 
munkád? Alapvetően növendékként a heti rendem szerint a kertben 
dolgozom a testvéreimmel (nyáron gyomlálni való van bőven, 
gyógynövény-aratás, gyümölcsszedés és betakarítás, faiskola 
gondozása, stb.). Egyéni munkám még a kenyérsütés a közösségnek, 
valamint minden kedden műtárgymásoló inasként zakatolok Anzelm 
testvéri bronzműves műhelyében, ahol együtt alkotunk értékes 
szépségeket. Végül, de nem utolsó sorban, készülök a kántori 
szolgálatára is. 
 

3. Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Elsősorban 
zongorista és karmester. Kiskoromtól nekifutottam a zene, a szolfézs és 
a zongora tanulásának, több éven keresztül gyakoroltam. Festő is 
szerettem lenni, rajongok a színek árnyalatok harmóniáért, 
tulajdonképpen nem voltam annyira ügyes a rajzolásban, de nagyon 
vonzott (és vonz most is) kézzel tapintani és megmunkálni többféle 

anyagot: az agyagból a fáig, a fémből a kőig. Mondhatjuk, hogy már gyermekkoromtól fogva kezdtem 
érzékelni, hogy a művészet egy fontos szerepet játszik az életemben.  
 

4. Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül? Bakonybélben nagyon bejött a Fidelicen 
lévő dombocskákon sétálni: ahogy kitárul és kitágul előttem ez az egyedi dimbes-dombos tájt 
évszakonként változó és gazdag színeivel.  
 

5. Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? Szabadidőmben jól esik a természetben járni, de tulajdonképpen 
a fentiekből kiderül, hogy a zene és a művészet a szívügyem.  
 

+1. Jákob testvér, melyik a kedvenc vicced magyarul?  
- Mi az abszolút selejt? 
- Az Alföld! 
- És miért? 
- Mert erre se-lejt, meg arra se-lejt. 
 

A Hírmondó következő számában a Máté testvér mutatkozik be.  

mailto:abmonostor@gmail.com
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(Folytatás a 4. oldaltól)  
Bakonybél több mint ezeréves történetével ismerkedtünk a Szent 
Mauríciusz Monostor, a Tájház és a Játék és Nosztalgia Múzeum 
gazdag kiállításai és szolgáltatásai segítségével. Bakonybél ezer éves 
történetének megismerése olyan volt, mint egy időutazás. Vajda-
Szekrényes Zita néni templomban kezdődő foglalkozása nagyon 
gyerekközpontú, kedves előadás volt. Az arborétumot és a kiállítás 
anyagát feladatlapok segítségével ismerhették meg. Újabb 
ismeretekkel gazdagodhattunk a gyógynövény ismereti foglalkozáson, 
ahol játékos feladatokon keresztül megerősíthettük a gyerekek 
számára, hogy mennyire fontos az ember és a természet kapcsolata. 
 

A Tájház is elmaradhatatlan része volt a tábornak. Célunk volt, hogy 
ne csak a régi paraszti élet mindennapjaival ismerkedjenek meg, hanem, az ehhez tartozó tárgyakhoz is közelebb 
kerüljenek a résztvevők. A tájház háziasszonya Kuti Adrienn néni érdekes idegenvezetését Dobos Mónika néni 
izgalmas és elgondolkodtató feladatai egészítették ki. Köszönjük Takács Jánosnak, hogy lehetővé tette a Játék 
és Nosztalgia Múzeum gyűjteményének megtekintését. Érdekes volt hallani a gyerekeket, hogy vannak még otthon 
a régi tárgyak közül, hogy be tudták azonosítani, hogyan változott, fejlődött a bennünket körülvevő technika. Külön 
érdekes volt feleleveníteni a múlt század iskoláját és összehasonlítani a mai digitális tanrend eszközeivel, 
tevékenységeivel. 
Köszönjük Bakonybél Önkormányzatának, Takács János gyűjtőnek és a Szent Mauríciusz Monostor 
látogatóközpontjának, hogy a kiállítások megtekintését lehetővé tették. 

 

A tábor egyik helyszíne Pénzesgyőr volt. Itt került sor a már említett 
lángossütésre, csuhézásra is. 
Egy rövid totó segítségével Pénzesgyőr történetét és múltját is felidézték. 
Szautner Vera néni által a német nemzetiségi népszokások is 
felelevenedtek. Kipróbálták a kukoricamorzsolást, amelyből a Márton 
napot idéző mécsesek készültek. A falu 
vallási központja sok helybéli számára 
nem csak az Istennel, hanem az 
egymással találkozás helyszíne is. Ezt 
is megismerték a gyerekek. 
A pénzesgyőri gyerekek számára 
ismerős volt a terep. A Gerence - patak 

gazdag élővilágán azonban ők is meglepődtek. A vízben egyszerű eszközökkel 
gyűjtött állatkák szemrevételezés után folytatták életüket a patakban. Külön 
köszönet illeti Szautner Jánosné Ági nénit, aki önzetlen odaadással mindenben 
segítségünkre volt, mindig a kedvünkben járt.  
A kerékpáros közlekedés szabályaira épülő gyakorlattal egybekötött foglalkozást a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesületének vezetője: Benedek Anna meghívására a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület vezetője, 
Balogh Csaba bonyolította le rendőrök közreműködésével. Mindkét helyszínen: Bakonybélben és Pénzesgyőrben 
is 20-20 kisgyermek vett részt a programon, amelynek során elmélyíthették ismereteiket, totó kitöltésével 
ellenőrizhették tudásukat. A legtöbb pontot gyűjtők oklevelet és a biztonságot növelő fényvisszaverő kiegészítőket 

kaptak ajándékba. 
Táborunk a nyári szünet első napjaiban került 
megrendezésre. Fontosnak tartottuk, hogy 
felhívjuk a figyelmüket a veszélyekre, amelyeket 
elkerülhetnek, ha elővigyázatosak és óvatosak. 
Fontos, hogy tudják megkülönböztetni a 
csínytevéseket a súlyosabb következménnyel járó 
cselekményektől. Ebben Orsós Károly rendőr 
őrnagy volt a segítségünkre, akinek 9-14 
éveseknek szóló bűnmegelőzési előadását nagy 
figyelemmel hallgatták a gyerekek. 
 

Nagy öröm volt, hogy lelkes, - ma már 14-16 éves- volt tanítványaink segítettek a táborozók napjait színesebbé, 
biztonságosabbá tenni. Köszönjük Berkes Balázs, Bogdán Tamara, Kollát Zsanett, Mészáros Cintia és 
Ősz Noémi Csenge segítségét! Köszönet illeti Bakonybél Önkormányzatát és Márkus Zoltán polgármester urat, 
hogy minden kérésünket támogatta, segítette, hogy ez a hét gördülékenyen haladhasson. 

A TÖKMAG napközis tábor szervezői és lebonyolítói: 
 Bognár Andrea, Schmidmajer Jánosné, Csurgainé Töreki Marianna, Dobos Mónika, Troják Zsuzsanna 
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A Zirci Rendőrőrs beosztottjai 2021. július 3-án (szombaton) 10.00 órától 12.00 

óráig a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban várják a településen lakó 

kerékpártulajdonosokat egy bűnmegelőzési program keretében. 

A kerékpár-regisztráció, mint szolgáltatás célja, hogy a kerékpár-tulajdonosok a 

birtokukban levő jármű adatait, fotóit és dokumentumait olyan biztonságos adatbázisban tárolhassák, melyben 

azonosíthatók és a hatóságok számára hozzáférhetők. Lopás esetén az adatbázisban tárolt adatok tartalmának 

megfelelően a tulajdonos feljelentést tehet, segítve és gyorsítva a 

nyomozást és a lopott kerékpár megtalálását, illetve megtalálás esetén a 

tulajdonos azonosítását és részére a jármű visszaszolgáltatását. 

A regisztrációhoz a kerékpárt, a tulajdonos személyi igazolványát és – 

amennyiben rendelkezésre áll – a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát) 

szükséges elhozni. 

Figyelemmel arra, hogy a nyilvántartásba vételre a rendőrség 

bűnmegelőzési programja keretén belül kerül sor, így az költséggel az 

ügyfél számára nem jár! 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Veszprémi Rendőrkapitányság! 
 

Következő összejövetelünket július 15-én, csütörtökön tartjuk a 

Szent-kútnál, ahol 16 órától szalonnasütéssel, beszélgetéssel és 

dalolással töltjük a délutánt. A sütni valójáról mindenki maga gondoskodik. Ugyanekkor köszöntjük a 2020-ban 

elmaradt névnaposokat is. 

Tisztelt Szállásadók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében 2021. 
július 1-től ismét idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség terheli tisztelt vendégeinket. A 
vendégéjszakát eltöltő vendég köteles a települési adórendeletben meghatározott mértékű 
idegenforgalmi adót a szállásadónak megfizetni. A szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót 
beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészíteni, az adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni. 
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Ajánlás Csóti Gabriella Selyemmalac kerámiák kiállításához 
 

Egyszer volt, s persze hol nem volt, a sűrű bakonyi erdő közepén, annak is a 
tetején áll egy csuda-fura vár, ura a jólelkű Selyemmalac király. Vidám élet zajlik 
a várban, lakói elvarázsolt, félig ember, félig állat lények, akik ember módra 
élnek. A vár őrzője a háromfejű sárkány, aki örömtüzet fúj, ha megérkezik 
Békakirály. Ilyenkor hatalmas sakkversenyek dúlnak, hiszen mindkét koronás 
fő sakknagymester, és csak a táblán politizálnak. Ritka vendég Palackkirály, a 
Borbirodalom fejedelme, aki saját fejét veszi, ha jókedvet akar kelteni. A vár 
népéről tűzszoknyás tündérek gondoskodnak, segédjeik a pillangó és a 
tücsöklány. Kelasszony a veteményes őre, Pipacslány a virágoskert rendezője. A 
hírvivő manócska csigaháton lovagol, a szállítmányozásért matrjoska malacék 
felelősek. A hercegnők rebbenő ruhájában hol madárkák csipegetik a magokat, 
hol virágok nyílnak. A cicacsalád házában macskapapa hintaszékben pipázik, 
macskamama egerészni tanítja fiait.  

 

Mesébe kovászolódik Csóti Gabriella Rózsa 
világa a kiállításon, egyedi, karakteres stílusa ötvözi az emberi és a természet 
szeretetét, harmóniáját. Figurái belopják magukat a szívünkbe, szerethetővé 
teszi a nemszeretem állatokat, selyembe öltözteti a védteleneket – mert a 
malacokat megeszik, ugye? 
 

A május 28-án, a Bakonybéli Tájházban megnyílt kiállítást Müller Anikó 
Hanga újságíró, a régi barát szavai 
ajánlották a közönségnek. A 
megnyitót a DAL-MA Musical és 
Zenés Színpad három apró 
növendéke, Nikl Zsófia, Jeszenszky 
Emese és Jeszenszky Balázs énekes 
produkciója tette különlegessé.  
Büszkék vagyunk arra, hogy ismét 
egy településünkön élő művésznek 

adhattunk bemutatkozási lehetőséget. Aki kíváncsi Csóti Gabriella 
Rózsa univerzumára, fogja utazóládáját, s induljon el a kalandra. 

Felföldi Andrea 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. július 25. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

(Fő utca 3.) 

Szerdán 14-17 óra,  

szombaton 9-12 óra között 

várja az érdeklődőket. 

konyvtarbbel@gmail.com 

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 
 

Nyitva minden nap  
9-18 óra között,  
vasárnap 16 óráig. 

 Egy módos bakonybéli gazda háza 

 a bakonyi faeszközkészítés 

 A bakonyi indián játék 
Álom a vár alatt -Selyemmalac Kerámiák  

Csóti Gabriella Rózsa kiállítása 

(Szent Gellért tér 9. 
Bejárat a Temető-köz felöl) 

 

Nyitva tartás: MINDEN NAP 
 10-18 óra között. 

Utolsó planetáriumi film: 17:00 
Utolsó jegyváltási lehetőség: 17:00 
 

Éjszakai távcsöves bemutatóink előzetes 
bejelentkezés alapján:. info@csillagda.net, (88) 461-245. 

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401; 
www.bakonyibakancsos.hu 

Július 4-én vasárnap: Bakonybéli körút a Z+ 

,mentén, Találkozó : 10 óra, Füsti Lottózó 
Július 10-én szombaton6-20 óra között : VII. Bakonybél 48/25/13 

teljesítménytúra, rajt és cél Szent Mauríciusz Monostor, 
Július 24-én szombaton túra Porva-Csesznekről, találkozó az 

állomáson 8.30-kor 
Július 31-augusztus 1.- kétnapos túra a Magas-Bakonyban, 

szállás Pénzesgyőrbe. 
 

2021.07.01-18-ig Dr. Kozma Zoltán szabadságon lesz. Helyettesít Dr Fáskerti Gabriella. 
Rendelési idők Bakonybélben: hétfő:13-14 óráig; csütörtök: 11-12 óráig Kérjük, gyógyszerfelírásra a szokásos 
módon, telefonon jelentkezzenek, ne rendelési időben. Rendelésre csak előjegyzés alapján, megbeszélés után lehet 
menni! Tel: 06-20-915-6716  
 

 
 

 

 

 

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; Interneten: 

www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra ingyenes. 
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.): 

Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 7.30-16.30; csütörtök-péntek: 7.30-14.  Bene Ferenc falugazdász telefonja: 70-436-5058. 
 

Szemétszállítással, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk: Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. www.vhkn.hu. Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849; @: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu 
 

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése: +36-80/533-533 (ingyenesen hívható) 
 

Csőtörés, csatorna hibabejelentés: ügyelet: 88-423-222, ügyfélfogadási időben: 88-411-141. 
 

Bakonybél Közös Önkormányzati 
Hivatal 

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

Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 
 8-16 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 
 

Markácsné Kis Vera jegyző 
tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Gfellner Máté mezőőr 
tel: 30/449-5262 

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

Adóügyben ügyfélfogadás: 
 csütörtök: 8-14 óra 

 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 
Szociális ügyekben hatósági szakügyintéző 

tel: 70-400-6060 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 

negyedik keddjén 15.00 és 16.00 óra között az 
Önkormányzat épületében. 

 

Orvosi Rendelő 
88-461-651 

 

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 
 

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. 
 
 

Plébánia fogadóórák: 
hétfőn 8.00-10.00 

szerdán 13.30-15.30 
szentmoric.plebania@gmail.com 

 

 
Szent Bernát Gyógyszertár 

8427 Bakonybél, Pápai u.7.  
Tel: (88)461-017 

Hétfőtől péntekig: 8.30-11.00 óra 
 

KORMÁNYABLAK 
8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, 
jogosítvány, gépjármű okmányok 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8-18 óra 
Kedd: 8-16 óra 

Szerda: 8-18 óra 
Csütörtök: 8-16 óra 

Péntek: 8-12 óra 
Elérhetőség: (88)550-698 

 e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu  
 

Munkaügyi központ (Foglalkoztatási 
Osztály) 

8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662; 550-670 

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

Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:info@csillagda.net
http://www.bakonyibakancsos.hu/
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:szentmoric.plebania@gmail.com
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

