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Az egészségnapot bevezető péntek esti előadáson
megtelt a nagyterem. Dr. Eőry Ajándok a kínai
orvoslásról és a meridián torna gyógyító- és
egészségmegőrző hatásáról beszélt, de a
közelünkben működő meridián torna klubok
vezetői is sikeres gyógyulásokról számoltak be.
Másnap a Magyar Vöröskereszt Zirc Területi
Csoportja, a farkasgyepűi Egészségfejlesztési
Iroda, a MentsManust Magyarországi Egyesület
által biztosított egészségszűrő programokon
rekordszámú érdeklődő vett részt. Köszönjük, hogy
vállalták
a
közreműködést.
Köszönjük a
véradóknak is, hogy eljöttek.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöttük a
bakonybéli időseket október 18-án a
Faluházban. Az óvoda és az iskola
gyermekműsora után az ugodi Beleszólok
Társulat fellépése következett, majd Tóth
Tünde és Schögl Attila szórakoztatta a
megjelenteket. Örülünk, hogy ilyen sokan
elfogadták a meghívásunkat, reméljük,
mindenki jól érezte magát.

Másnap, vasárnap délelőtt a Jákó Klub
Egyesület immár harmadik alkalommal szervezte
Bakonybélbe a veteránautók találkozóját. A
Faluház előtt zajlott a régi autók és motorok
bemutatója. Gerdenics János, az egyesület elnöke,
Takács Szabolcs megyei kormánybiztos és
Bakonybél
polgármestere
köszöntötte
a
résztvevőket. Takács Szabolcs Veszprém Megye
Borával,
az
önkormányzat
névre
szóló
hűtőmágnessel lepte meg a felvonult gépjármű
tulajdonosokat. A faluból is sokan eljöttek
megtekinteni az oldtimereket.

Szeptember utolsó hétvégéjén két jelentős
program zajlott a faluban. Az egészségnappal
összekötött Gerence-parti Pityóka-partyt a
változékony időjárás ellenére nagy érdeklődés
kísérte. Szerencsére csak a Sipőcz Band koncertjét
kellett az eső miatt a nagyterembe bevinnünk. A
szórakoztató műsor változatos műfajú és magas
színvonalú volt. A krumplis ételek elkészítésében a
Guzmics Egyesület és a nyugdíjas klub tagjai mellett
az önkormányzat dolgozói is részt vettek.
Köszönjük valamennyi közreműködő segítségét.
Október elején, a telekalakítási eljárás
lezárulta
után
Bakonybél
Önkormányzata
megvásárolta Palkovics Tibortól a Faluház mögötti
földterületet. Így könnyebbé válik a rakodás, a
tárolás, a gépjárművek várakozása.
A leköszönő önkormányzati képviselőtestület utolsó ülését szeptember 30-án tartotta a
Faluházban,
ugyanekkorra
hirdettünk
közmeghallgatást is. Az elmúlt öt év munkájáról,
valamint a pályázatokról beszéltünk, végül a
lakosság által felvetett kérdésekre és problémákra
válaszoltunk.
(folytatás a következő oldalon)
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Október 13-án az önkormányzati választás a Faluházban
rendben, zökkenőmentesen zajlott.
A választásra jogosultak száma a szavazás napján: 987 fő
volt, ebből szavazóként megjelent 420 fő, vagyis a választásra
jogosultak 42,55 %-a.
A polgármester választás eredménye a következő:
Az urnában lévő szavazólapok száma: 419.; érvénytelen
szavazatok száma:
43.
Az érvényes szavazatok száma:
376
A megválasztott polgármester MÁRKUS ZOLTÁN
független jelölt, aki 376 szavazattal, az összes leadott
érvényes szavazat 100 %-ával nyerte el tisztségét.
A helyi képviselő-testület tagjai választásának
eredménye:
Az urnában lévő szavazólapok száma: 420.; az érvénytelen
szavazólapok száma: 9.; az érvényes szavazólapok száma:
411. Az érvényes szavazatok a következőképpen oszlanak meg
a 8 képviselő-jelölt között:
NAGY ÁRPÁD
független jelölt
255
KISS LÁSZLÓ
független jelölt
152
REGENYE ZSOLT
független jelölt
340
HÜLL LÁSZLÓNÉ
független jelölt
231
FELFÖLDI ANDREA
független jelölt
245
HUJBER LÁSZLÓ
független jelölt
173
MÉSZÁROS ISTVÁN
független jelölt
296
KUTI ZOLTÁN
független jelölt
262
A bakonybéli képviselő-testület megválasztott 6 tagja ABC
sorrendben a következő:
Felföldi Andrea
független
Hüll Lászlóné
független
Kuti Zoltán
független
Mészáros István
független
Nagy Árpád
független
Regenye Zsolt
független
A választással kapcsolatban jogorvoslati kezdeményezés nem
volt.
Az új képviselő-testület és a polgármester eskütétele az október
21-i alakuló ülésen megtörtént.

Október 22-én Bakonybél adott otthont a Veszprém Megyei
Honismereti Egyesület és a Laczkó Dezső Múzeum által,
Tájházalás
címmel
kezdeményezett,
műhelybeszélgetéssorozatnak. A megyében működő tájházak, helytörténeti- és
néprajzi gyűjtemények, emlékhelyek munkatársai, fenntartói
találkoztak a szakmai munkát segítő néprajzos, történész,
restaurátor és PR szakemberekkel. A délelőtti előadások után a
vendégek a Tájházat és a monostort tekintették meg.
Márkus Zoltán polgármester
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Októberben is folytatódott az idei őszre jellemző, száraz,
meleg időjárás. Jelentősebb csapadék továbbra sem
hullott
térségünkben,
amelynek
leginkább
a
mezőgazdaság látja kárát.
A hónap végén bejelentést kaptunk arról, hogy
ismeretlenek több zsáknyi szemetet helyeztek ki a
Gerence - patak Petőfi utca végénél lévő partszakaszán.
A helyszínre érve megbizonyosodtunk a bejelentés
valódiságáról, és megkezdtük a hulladék összegyűjtését.
Összesen 5db, 120 literes zsák háztartási szemetet
szedtünk össze azon a rövid szakaszon. Gazdasági állat
kóborlása miatt ebben a hónapban nem volt bejelentés.
Gfellner Máté mezőőr

Tájékoztatom, hogy az adózókkal való kapcsolattartás
szabályai 2018. január 1-től lényegesen változtak. A törvény
adta átmeneti időszak lejártával 2018. december 31-től a
Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal is változtatott
gyakorlatán, illetve az éves adóértesítő kiküldési módszerén.
Az adóhatóság az elektronikus kapcsolattartásra nem
kötelezett ügyfelek részére, február folyamán adószámla
kivonatot küld, mely mellé mellékeli a készpénz átutalási
megbízást. A 465/2017 (XII.28.) kormányrendelet 22. §-a
alapján azon adózók kapnak október 31-ig értesítőt,
akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettség eléri
az egyezer forintot.
Tekintettel a hivatalban történt
személyi változásra, és a beérkező rengeteg igényre, az idei
évben kiküldtük a második féléves értesítőket.
Amennyiben nem érkezett meg, kérem keressék fel a
Hivatalt.
A fent ismertetett jogszabályi változásokra figyelemmel
azonban augusztus hónapban az adóhatóság a továbbiakban
nem küld értesítést.
Markácsné Kis Vera jegyző

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű,
a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi
területén
lakóhellyel
rendelkeznek,
felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek
részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás
szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati,
valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával
– a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő
elkülönített forrás.
A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/
oldalon. A pályázatot a bakonybéli önkormányzathoz
2019. november 5-ig lehet benyújtani.
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Az elmúlt egy hónap is bővelkedett eseményekben. Szeptember 24-én tartottuk a
Szent Gellért napot, iskolánk névadójának tiszteletére. Ez a nap eltért az
eddigiektől. Abban különbözött a többitől, hogy iskolánk plébánosa, Ábel atya állította össze a programját, amely
több helyszínen zajlott. Reggel az iskolában mesélt a gyerekeknek Szent Gellért életéről, majd megnéztünk egy
animációs filmet a monostorban, utána a Szent Gellért
ereklyét a templomban. A program a Szent-kútnál
folytatódott, ahol különböző feladatokat kellett a
gyerekeknek megoldani, pl. egy-egy jelenetet dramatizálni
a szent életéből. A program az iskolában zárult, ahol
rajzokat készítettek a csapatok Szent Gellért életéről. A
gyerekek nagyon élvezték az érdekes feladatokat, szép,
színes rajzok születtek.
Szeptember 30-án a Népmese napjáról, október 3-án a
Zenei világnapról emlékeztünk meg. Október 4-én az
Erdők hete alkalmából egy sétára indultunk a
Mészégetőhöz. Útközben érdekes feladatokat oldottak
meg a tanulók- pl. nyom-és kincskeresést „pókhálón
átjutást”, stb-. Visszaérve az iskolába az Állatok világnapja
alkalmából Mészáros József denevérkutató tartott előadást
a bakonyi denevérkutatásról. A nap fénypontja a „a denevérsimogatás” volt, ugyanis két élő denevért láthattak
és simogathattak a gyerekek.
Október 18-án szerepeltek tanulóink az Idősek napján:
verset mondtak, bakonyi dalokat és népi játékokat
adtak elő az idősek köszöntésére.
Az őszi szünet október 28-31. tart. A szünet utáni
első tanítási nap november 4-én, hétfőn lesz. Ekkor
indul a Sportkör az iskolában, melyet Joó Helga
testnevelőtanár tart külön a lányoknak és a fiúknak.
November 11-én tartjuk a Márton napot. Délelőtt
barkácsolás, lampionkészítés lesz az iskolában,
melyre szeretettel várjuk az ovisokat is. Délután 4-kor
egy kis műsorral, majd lampionos felvonulással és
zsíros kenyér partival ünnepeljük a Márton napot.
Szívesen látjuk ezen a rendezvényen a falu lakóit is.
November 19-én színházba megyünk. A Spenót
Panna című előadást nézzük meg a veszprémi Petőfi Színház előadásában.
Szeptemberben és októberben folytatódott az „Okos doboz” program, az EFOP 3.9.2. pályázat keretében,
amelyen „Iskolai ismeret-és képességszint felmérése és komplex fejlesztése” történik, első sorban a 3-4.
osztályosok számára.
A tanulás és sok program után jó pihenést kívánok tanítványainknak az őszi szünetre!
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

KineDok filmklub:- Egy nő fogságban A vetítés időpontja: 2019. 11. 13., szerda, 18.00.
A film helyszíne Pest megye, ahol Maris, egy 52 éves asszony sorsát követhetjük nyomon másfél
éven át, amikor már 10 éve él szolgasorban egy magyar családnál. Ételért és szállásért cserébe
napi 20 órát dolgozik, nap közben a család cselédjeként, éjjel pedig egy üzemben. A keresetét le
kell adnia, szabadságában korlátozzák, megalázzák. Az asszony az évek során olyan
lelkiállapotba kerül, hogy hiába álmodozik egy szabad életről, nem mer lépni, nem is tartja magát érdemesnek a
változásra. A rendező egy véletlen folytán kerül az asszony közelébe, és követheti a sorsát hónapokon át úgy, hogy a
család tud róla, engedélyezi, mintha fel sem merülne bennük, hogy a másik ember szabadságát és méltóságát
elvenni etikai és jogi aggályokat vet fel. Bár az arcukat nem engedik megmutatni, a forgatást nem állítják le. Maris a
rendezővel kialakuló őszinte emberi kapcsolata révén kezdi visszanyerni önmagába vetett hitét és mer lépni a
szabadságért.
A vetítés után a film rendezőjével, Tuza-Ritter Bernadett-tel beszélgetünk. A részvétel ingyenes. A részvételi
szándékot a helyigény felmérése miatt kérem, jelezzék a könyvtár elérhetőségeinek bármelyikén!
Figyelem! November utolsó hetében a könyvtár a szerdai nap helyett csütörtökön, november 28-án, 15-18 óráig lesz
nyitva.
Palotás Dóra könyvtáros
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Szeptember 14. Szent Kereszt Felmagasztalása ünnep
A Laudesben Giacomo jelölt testvérünk magára öltötte a szerzetesi ruhát. A beöltözéskor a Jákob
szerzetesi nevet kapta. Jákob testvér, Giacomo
Testa néven 1989-ben Rómában született, családja
ma is az „örök városban” él, ő is ott nőtt fel és ott
végezte iskoláit. Izsák atya – római tanulmányai
idején - a San Anselmo apátság templomában
ismerte meg Giacomo-t, aki később többször eljött
Bakonybélbe. Két éve költözött Magyarországra,
hogy megtanuljon magyarul. 2018. karácsonyán
csatlakozott jelöltként közösségünkhöz, szeptember
14. óta novícius. Életét és hivatását imádságos
szeretetetekbe ajánljuk!
A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisében Ábel atya
a keresztről, mint a szenvedés és a gyógyulás
misztériumáról beszélt: „Titokzatos módon, ami
szenvedésük okozója volt, Isten által átformálva,
gyógyulásuk jele lett. A mai ünnep arra hív, hogy
életünk terheit, szenvedéseit és szeretteink életének terheit és szenvedéseit úgy tekintsük, úgy öleljük
magunkhoz, mint a gyógyulás zálogát.”

Október 6. Elsőáldozás Bakonybélben
Az idei évben, október első vasárnapján, öt
kisgyermek járult első áldozásához. Gazdig
Blanka, Magyar Csilla Oggiero Mattia, Rieger
Hanna és Schwarz Noémi. Kaufmann Ágnes pedig
a következő vasárnap lett elsőáldozó. A nagy
ünnepet, több éves felkészülés előzte meg
Vörösházi Veronika és Posta Zsoltné hitoktatók
segítségével. Az elsőáldozást megelőző délelőtt a
gyermekek - komoly előkészítés után - elvégezték
első gyónásukat. Míg ők a bűnbocsánat
szentségében részesültek, szüleik szép fehér
virágokkal feldíszítették a templomot, majd
gyermekeiket követve a szülők is szentgyónással
készültek az ünnepre.
Az ünnepi a szentmisén gitáros énekeket énekeltünk. A Móricka kórus, Izsák atya, Nyári Péter, Vajda
Csenge és Villő zenei kíséretével vezette a nép énekét. Reméljük a következő hónapok első vasárnapjain
sokan bekapcsolódnak az istendicsőítés e gyermekek számára is vonzó formájába.
4.
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Október 9. Szent Günter ünnepe
A laudesben Máté testvér 3 évre tett fogadalmat és
köteleződött el monostorunkban. Csóra József komoly
élet- és munkahelyi tapasztalatokkal, 43 évesen,
felnőttkori megtérőként lépett jelöltként 2018 tavaszán
közösségünkbe. Tavaly Szent Günter ünnepén öltözött be
és kezdte el novíciátusát. A monostor küldetését a
vendégfogadásban, a vendégház gondozásában, a
kertben és az árubeszerzésben végzett munkájával
szolgálja. Kísérjük imádsággal Máté testvér szerzetesi
életét! Az Ünnepi szentmise 17 órakor kezdődött, ennek
vezetője Vörös András karmelita tartományfőnök atya
volt. A Szent Günter pártfogása alatt bemutatott
szentmisén velünk ünnepeltek pannonhalmi, tihanyi és
győri bencés testvéreink is.

Október 17. Egyházközségi képviselőtesti ülés
Az alábbi témákkal foglalkoztak a képviselők:
Új képviselők választása
Cirill főapát úr rendelkezése alapján egyházmegyénkben 2019. november 24-én kell megválasztani az
egyházközségeket következő 5 évben szolgáló képviselőket. A választás november 24-én a szentmise után lesz a
templomban. Választásra jogosult minden 18. életévét betöltött, bakonybéli egyházközséghez tartozó katolikus. A
bakonybéli egyházközséghez azon római katolikus hívők tartoznak, akik Bakonybélben laknak vagy a bakonybéli
templomba járnak és a mi plébániánk pénztárába fizetik az egyházközségi hozzájárulást.
Az egyházközség azon tagjai választhatóak képviselőnek, akik:

18. életévüket már betöltötték, de 70. évét még nem,

rendszeresen résztvesznek a vasárnapi szentmisén,

példamutató családi és közösségi életet élnek,

készek ellátni a képviselői szolgálattal járó feladatokat.
A képviselőtestületnek összesen 9 tagja lesz, ebből 6-ot a plébánia hívei választanak, 3-at a plébános nevezi ki.
November 17-től lehet az egyházközség tagjainak jelölni híveket képviselőnek. A november 17-i misén kap minden 18
évet betöltött hívő egy plébániai pecséttel ellátott papírt, melyre felírhatja jelöltjeit. A jelöléseket november 23-án 12
óráig kell leadnia plébánián. A választható jelöltek listáját a plébános vezetésével a jelölőbizottság állítja össze. A
képviselőtestület megválasztotta a jelölő és szavazatszámláló bizottságot. Tagjai: Fülöp Teréz, Bircherné Stenger
Éva, Juhász Péter.

Készület a Szent Erzsébet ünnepre
November 19-én a bakonybéli plébánia látja vendégül a Pannonhalmi Területi Apátság egyházközségeinek a Karitász
ünnepre érkező küldöttségeit. A szentmisét követően agapé lesz a Faluházban, 150-200 vendéget várunk. A
képviselők munkacsoportokat alakítva készítik elő az ünnepet.

Új Keresztút készül
Miletics Janka szobrászművész kapott megbízást a templom új keresztúti stációképeinek megmintázására. A
képviselő
testület
néhány
tagjával
november
10-én,
vasárnap
készülünk
megtekinteni.
A képek anyaga: samottagyag; mérete: 40 x 40 cm; a hagyományos 14 jelenethez még 2 plusz jelenet is társul. A
bevezető kép: a Getszemáni kerti imádság; az utolsó kép témája: a feltámadás. A műalkotásokat a templom
felújítására gyűjtött adományból tudjuk honorálni. 2020-ban nagyböjtben már ezeknek a stációképeknek a
segítségével végezzük a hagyományos pénteki keresztutat.

EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK
November 1. Mindenszentek ünnepe -

15.00 Temetőben imádság az elhunytakért
17.00 Ünnepi szentmise
November 19. Szent Erzsébet ünnepe - 17.30 Szentmise a Faluházban, vezeti Cirill főapát úr
19.00 Agapé a faluházban
November 24. 10.30
Új egyházközségi képviselők választása a templomban
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Az Erdők Hete alkalmából a nagycsoportos gyerekek
Huszárokelőpusztán, erdei óvoda foglalkozáson vettek részt. Ez egy
majdnem egész napot felölelő program volt, ami egy hosszabb túrát
is magában foglalt. A túra alkalmával a gyerekek megfigyelhették az
őszi erdő változásait, szépségeit az aljnövényzettől a lombkoronáig.
Erdőismereti információkon túl sok érdekességet láthattak,
tapasztalhattak ovisaink az állatok élőhelyeivel, szokásaikkal
kapcsolatban. Nagyon izgalmas volt számukra például a lábnyomok
keresése, felismerése, valamint az állatok élőhelyeinek felkutatása.
Szeretnénk megköszönni Csiszár Adriennek, a szervezésben és
lebonyolításban nyújtott segítséget.
Október hónapban is folytatódnak hetente egy alkalommal az
uszodai- és a zeneterápia foglalkozások. Továbbra is
szeretettel hívjuk és várjuk, a faluban élő 10 hónaposnál
idősebb gyermekeket zene - bölcsi délelőttre. Természetesen
év közben is, bármikor lehetséges a foglalkozásokba való
bekapcsolódás, ahogy a gyerekek betöltik a 10 hónapos kort.
Ez a program minden keddenként, 10.30 órakor van az óvoda
tornatermében. A program ingyenes, a költségeket az óvoda
és az önkormányzat magára vállalja.
Október 16-án Pápán jártunk a Pegazus Színház előadásán.
Októberben van a magyar népmese napja, ez alkalomból
Benedek Elek Égig érő fa című meséjét nézhették meg a
gyerekek.
Elkezdődtek az óvodában a logopédiai, és a különböző részképességek fejlesztésével kapcsolatos
foglalkozások. A fejlesztést a Pedagógia Szakszolgálat logopédus és gyógypedagógus munkatársai végzik az
érintett óvodásainknak. Azt gondolom, ez a helyben, heti rendszerességgel, az óvoda napirendjéhez igazodó
fejlesztés nagy segítség minden érintett gyermekek számára
Szilágyi Zoltánné óvodavezető

Készíts szelfit településed értékeiről!
A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság fotópályázatot hirdet általános és középiskolások számára
Téma: Örökítsétek meg, ami fontos számotokra a településeteken! Készítsetek szelfit vele! Lehet építészeti
vagy természeti érték, de akár a településed kiemelkedő személyisége, csoportja vagy gasztronómiai
különlegessége. Figyeljetek arra, hogy az arcotok jól látható legyen a fotókon, de ne készüljenek veszélyes
helyzetekben! Örömmel fogadunk vidám, vicces fotókat is, de csak abban az esetben, ha nem sértik senki
érzékenységét. Pályázhatnak egyéni alkotók vagy csoportok. Egy pályázó maximum 3 fotóval nevezhet.
A fotók felbontása: min. 5 Mpixel.
Beküldési határidő: 2019. november 21. (csütörtök) A beküldés módja:
E-mailben: Kovács Ernőné közművelődési asszisztens részére az: asszisztensek.veszprem@gmail.com címre.
Kérjük, tüntessétek fel az alábbiakat: A fotók elnevezésénél: a település és az érték megnevezése
Az e-mailben: név, életkor, elérhetőség (telefonszám, email cím) iskola neve, címe.
Eredményhirdetés: 2019. november 29-én (péntek) a IV. Veszprém Megyei Értékünnep keretében.
Helyszín: Faluház – Bakonybél, Pápai u. 7. Kategóriánként külön díjazzuk a legjobb művek alkotóit,
akik értékes jutalmakban részesülnek.
A legkiválóbb pályamunkákat felhasználjuk a „Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa” projekthez
kapcsolódó anyagokban, amelyek megmutatják, hogyan látják a fiatalok Veszprém megye értékeit.
A fotók beküldésével a pályázók hozzájárulnak azok további felhasználásához.
A legjobban sikerült alkotásokat kiállítjuk a IV. Veszprém Megyei Értékünnepen.
További információ:
Kovács Ernőné közművelődési asszisztens 20/365 7556; asszisztensek.veszprem@gmail.com
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Szeptember végén nyugdíjas asszonyaink sütötték a
burgonyás lángost a Gerence-parti Pityóka - partyn. Októberi
első összejövetelünkön vendégünk volt Szökrényes Lászlóné,
Marika, aki kézműves kör létrehozásához toborzott tagokat. Az
önkormányzat támogatásával alakuló klubban mindenféle
kézimunka praktikát lehet tanulni, kipróbálni és tanítani. Nem
titkolt célja a körnek, hogy a legszebben sikerült tárgyakkal a
bakonybéli óvodát segítsék. A nyugdíjas klubból tizenhatan
jelentkeztek is, de fiatalok is csatlakozhatnak. A következő
összejövetel időpontja november 4-én, hétfőn 14 órakor lesz, az
iskola régi szárnyában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Klubtagjaink közül többen ott voltunk a leköszönő
önkormányzati képviselő-testület utolsó ülésén. Itt ragadom meg újra az alkalmat, hogy mind a képviselő-testület
tagjainak, mind polgármesterünknek, Márkus Zoltánnak megköszönjem azt a sok segítséget, támogatást, amit
klubunk részére az elmúlt öt évben nyújtottak. Az új testületnek eredményekben, sikerekben gazdag éveket kívánunk.
Október 16-án a Velencei-tó környékére kirándultunk. Agárdi sétahajókázással kezdtük a napot, utána a dinnyési
Várparkot kerestük fel. Ebéd után a pákozdi Katonai Emlékparkban töltöttünk mintegy két órát, ahol igen érdekes
idegenvezetéssel mutatták be ezt az igen érdekes emlékhelyet. Utunk
befejező állomása a fehérvárcsurgói Károlyi kastély volt. Most is a
Balaton RÉ – Busz KFT biztosította kirándulásunkhoz a különjáratot.
Köszönjük szépen Rajnai Ferencnek és sofőrünknek, Dublecz
Gyulának.
Október. 22-én, kedden az Odvaskő Hotelbe látogattunk el, ahol
Futó László Afrikában, Namíbiában átélt vadászati élményeiről mesélt,
képekkel illusztrálva. Gyermekkorában nagy hatással voltak rá
Széchenyi Zsigmond könyvei. Az utazással régi vágya teljesült,
vadászati gyűjteménye pedig sok szép trófeával egészült ki. A film
vetítése után körbevezetett a szállodában, és a kinti részeket is
bemutatta. Társaságunkat süteménnyel és langallóval vendégelte meg.
Az uzsonnára összegyűjtött költségtérítést sem fogadta el azzal az
indokkal, hogy fordítsuk klubunk programjaira. Hálásan köszönjük, hogy
részesei lehettünk útiélményeinek.
Programajánló: 2019. november 22-én, pénteken délután 16 órai kezdettel a Közösségi Házban. Folytatódik a
,,Karrier utak, avagy sikerek és lehetőségek Bakonybélből indulva” című sorozatunk, harmadik vendégünk Dr. Birher
Nándor tanszékvezető egyetemi docens, rektori főtanácsadó lesz.
2019. november 28-án, csütörtökön 16 órakor pedig Dr. Kozma Zoltán háziorvos lesz a vendégünk a Közösségi
Házban. Minden érdeklődőt mindkét előadásra szívesen látunk.
Klubunkhoz új tagok csatlakoztak, aminek nagyon örülünk. Buzdítunk minden nyugdíjast, hogy jöjjenek el
összejöveteleinkre, s ha megtetszik a társaság, a sok program, lépjenek be a klubba.
Váliczkóné Kaviczki Éva

(Fő utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Az októberre kitűzött ruhavásár ÚJ
IDŐPONTJA: 2019. november 14., 7.3014.00, helyszíne a Faluház előtere.
Őszi-téli, jó állapotú és minőségű
gyermek-ruhákat, női és férfiruhákat,
játékokat, cipőket kínálunk.
A befolyó adományt a karitász csoport
helyi segítő tevékenységre fordítja.

November 4-től 2020. március 15-ig
ZÁRVA TART.
Előre bejelentkező csoportok fogadására
van lehetőség. Időpont egyeztetés:
+36-30-468-8938.
bakonybelitajhaz@gmail.com

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva: péntek – szombat - vasárnap 10-16
óra között.
Utolsó planetáriumi film: 15:00; Az éjszakai

programokra előre szükséges jelentkezni!
Telefon (csak nyitvatartási időben):
+36 88 461 245; vagy +36 20 271 2519.

bakonybéli csoportjának novemberi
összejövetelei:
9-én és 23-án 14 órai kezdettel a
Közösségi Házban (Fő utca 3.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth
u. 1. Információ: Mészner Viktor 06-30-4908401, meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu. A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez
tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest.
2019. november 02. szombat 10.00
Száraz-Gerence –Lipka-út - -Kőris-hegy - Márvány-völgy - Nagy- Mélyvölgy - Nagy-Som-hegy oldala (Borzavári út) - Meszes-kerti-árok.
Táv 15 km, menetidő 5,5 óra

kosárkötés: 10 alkalom
kerámia
5 alkalom
szövés
5 alkalom
hagyományos és modern
ételkészítés
6 alkalom

2019. november 03. vasárnap 10.00
Mészégető – Pápavár alja – Tiszta-víz – Fekete-séd – Szent-kút
Táv: 15 km, menetidő 5,5 óra
2019. november 23. szombat 10.00
Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok
Táv 12 km, menetidő 5,5 óra

Érdeklődni és jelentkezni lehet
 személyesen (Zirc, Rákóczi tér 10.)
 telefonon: +36 30 237 6493
 e-mailben: regulyantal.muzeum@gmail.com

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TAKARÉKBANK ZRT. EGYESÜLÉSÉRŐL ÉS A BANKSZÜNNAPRÓL
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a takarékszövetkezeti szektor átalakításának legjelentősebb állomásaként 2019. október 31én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt-ben. A jogi egyesüléssel egyidőben a Takarék
Kereskedelmi Bank Zrt. informatikai rendszerét egyesítik a Takarékbank Zrt. már működő hálózatával, ezért ötnapos
informatikai átállás után, 2019. október 31-et követően november 6-án indulnak újra a bank szolgáltatásai, mely az új
Takarékbank Zrt. minden fiókját és szolgáltatását érinti.
Az átállás alatt, 2019. november 1-jétől november 6-áig nem nyitnak ki a bankfiókok, átmenetileg nem fog
működni a Takarék Netbank és a Takarék Mobilapp, nem lehet utalásokat kezdeményezni és fogadni.
Bankszünnap 2019. november 4-5.
Ebben az időszakban a számlatulajdonosok az ATM-ekből a 2019. október 31-i 19 órai zárófedezet erejéig tudnak
pénzt felvenni, ugyanezzel a kerettel használhatják bankkártyájukat is.
További információt az Takarékbank Zrt. egyesülésével és a bankszünnappal kapcsolatban a www.takarekbank.hu oldalon talál!

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
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:
kedden 8.30 - 10.30
csütörtökön 14.00-16.00

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra
KORMÁNYABLAK
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-16 óra
Csütörtök: 8-18 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.

-

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2019. november 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

