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A projekt keretében nyílt lehetőség arra, hogy
meghívjuk Bakonybélbe a turisztikai szakma
néhány meghatározó újságíróját. A kétnapos
látogatás Semsei Sándor turisztikai menedzser
szervezésében nem csak Bakonybél turisztikai
szempontból kiemelt látnivalóit mutatta be, de
lehetőséget adott értékes megbeszélésekre is,
amelyek irányt mutatnak a falu és a régió
idegenforgalmi termékfejlesztéséhez is. Szó
esett a Bakony mint márka érdekében
szerveződő, a bakonyi települések között
alakuló összefogásról, amelyet a szakma
üdvözölt. A vendégek egyetértettek abban, hogy
a Bakony az elvonulás, a pihenés, a vallási, a
kulturális értékeket, a teljességet és megújulást keresők számára tud különleges élményeket nyújtani. A tanulmányút
nyomán sorra jelennek meg a Bakonybélt dicsérő cikkek a turisztikai szaklapokban és online oldalakon. Köszönjük
Semsei Sándor, Hevesiné Németh Marianna, Felföldi Andrea, Mészner Viktor, Vásárhelyi Anzelm közreműködését a
szakmai kirándulás megvalósításában.

Az elmúlt hónapokban ismét több pályázatot
nyújtottunk be. A Magyar Falu Program keretében
két, az orvosi rendelő felújítására, valamint az orvosi
eszközbeszerzésre pályáztunk. Ezek közül az orvosi
eszközök beszerzésére 2,6 millió forintot nyertünk,
amelynek keretében - a háziorvossal és a védőnővel
előre egyeztetve - orvosi és informatikai eszközöket,
valamint berendezési tárgyakat tudunk vásárolni az
elavultak
cseréjére,
illetve
korszerűbbek
beszerzésére. Ezzel a településen eddig is elismerten
magas színvonalú orvosi ellátást tovább tudjuk
fejleszteni. Köszönjük Dr. Kozma Zoltán segítségét.
A másik, az orvosi és a védőnői rendelő és a
vizesblokkok belső felújítására, valamint energetikai
korszerűsítésére készült beadványunk első körben
nem nyert támogatást. Mivel a pályázat megfelelő
volt, tartalék listára került. Amennyiben plusz forrás
áll a kormányzat rendelkezésére, reméljük, a
rendelők modernizálására is sort tudunk keríteni.
A harmadik pályázatunkat a Belügyminisztérium
által, a belterületi utak felújítására kiírt felhívásra
adtuk be. Várjuk az eredményt és bízunk a pozitív
elbírálásban.
Az új, Fő utcai parkolót birtokba vették a
vendégek, volt olyan hétvége, amikor teljesen
megtelt, de jó látni, hogy a hét minden napján több
autós is ezt használja, s nem a faluközpontot terheli.
Örömmel értesültünk arról, hogy a
Veszprémi Tankerületi Központ vezetőjének, Szauer
Istvánnak előterjesztésére, a kiemelkedő oktatónevelő munka elismeréseként a LÁMPÁS névre
keresztelt díjat az elsők között a bakonybéli iskola

volt tagintézmény-vezetője, jelenleg a zirci Reguly
általános
iskola
igazgató-helyettese,
Takács
Nándorné kapta meg. Gratulálunk a kitüntetéshez.
Június utolsó, és július első hétvégéje
hagyományosan két nagyobb rendezvény időpontja.
A tájházban zajló kézműves napon új technikákkal
ismerkedhettek meg a gyerekek – és a felnőttek is, és
bemutatkozott a nemrég megalakult Zöldporta
környezetvédő egyesület is. A Faünnep rövidebb
útvonalon, de sűrű és színes programmal zajlott.
Vele párhuzamosan rendeztük a véradással,
egészségszűréssel
egybekötött
egészségnapot,
amelyet nagy számban vettek igénybe a helyi lakosok
és a vendégek is. Köszönjük a szervezőknek, a
Guzmics Egyesületnek, és az együttműködő
partnereknek a munkájukat.
Az augusztus is bővelkedik rendezvényekben.
Invitálom a helybélieket az első hétvégén a
Falunapra, igyekeztünk változatos, minden ízlésnek
megfelelő
programot
összeállítani.
Ajánlom
figyelmükbe
az
Énekmondók
Emlékezete
rendezvényt a Szent-kút kápolna megújult
környezetében, amelynek különös hangsúlyt ad Cseh
Tamás halálának 10. évfordulója. 24-én pedig a
Focipályán a hagyományos Nyármarasztalóra kerül
sor.
Az
EFOP
1.5.2.
pályázat
keretében
megvalósuló két programra hívom fel a figyelmet.
Nyáron is folytatódik csütörtökönként fél 5 és fél 6
órai kezdettel az egészségmegőrző funkcionális torna
az iskola tornatermében. Próbálják ki ezt az
edzéslehetőséget, mindenkit, minden korosztályt
várunk!
(folytatás a következő oldalon)
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A másik lehetőség szintén az EFOP 1.5.2 pályázatban
valósul meg, a nyári sporttábor. Három tábort már
kipróbáltunk, az augusztusi a negyedik és egyben utolsó
(A felhívást külön is közöljük.) Ennek keretében akár 70
bakonybéli is részt vehet a Révfülöpön megtartandó
táborban, amelynek lényege az egészséges, aktív életre
szoktatás. A részvétel ingyenes, a teljes ellátást és utazást
is beleértve.
A program az átlagember számára nem megterhelő
sportalkalmakat tartalmaz, amelyen a 18 év feletti
lakosság vehet részt, felső korhatár nélkül. Tehát bárki,
azok is, akik az előző három alkalomról lemaradtak, vagy
bírálták, megkérdőjelezték a résztvevők kiválasztásának
módját. Az önkormányzatnál, Felföldi Andreánál lehet
jelentkezni.
Márkus Zoltán polgármester

Meleg és száraz napokkal zártuk a júliust, amelynek jelei már a
vetett kultúrákban is mutatkoznak.
A hónap vége felé egyre több helyen találkozhattunk az
utakon pótkocsis traktorokkal, kombájnokkal, amik egyértelműen
mutatták, megkezdődött az aratás. Többen bosszankodnak
ilyenkor a forgalom esetleges lassulása miatt, de továbbra se
felejtsük el, hogy az ő munkájuk elengedhetetlen a
mindennapjainkhoz.
Gazdasági állat kóborlása miatt több bejelentés is érkezett. A
focipálya melletti kukoricatáblába rendszeresen átjárnak a
szomszédos területről mangalicák, illetve a kecskék. A
bejelentések alapján igyekeztem az adott területre kiemelt
figyelmet fordítani, így sikerült az épp kint lévő állatokról fotókkal
is igazolható jelentést tennem.
Vadon élő állatról is érkezett bejelentés, miszerint a Fürdő
utca környékén egy fiatal róka tanyázik. Ezúton is szeretnék
megnyugtatni mindenkit, tartani aligha kell tőle. Az idei alomból
származó kölyökrókák ebben az időszakban kezdik meg önálló
életüket, ilyenkor gyakran bolyonganak hosszabb-rövidebb
ideig, akár településeken is, amíg meg nem találják a számukra
megfelelő
helyet.
Veszettségtől
a
több
éve
tartó
vakcinázásoknak köszönhetően nem kell tartani. Valószínűleg
pár héten belül tovább áll a jószág, mindenesetre az érintett
vadásztársaság felé megtettük a szükséges bejelentést.

Július végével megkezdődött az őzek násza is, ilyenkor a
veszélyérzetük jelentősen lecsökken, és lényegesen aktívabbak
a nappali órákban is. Ebben az időszakban még fokozottabb
figyelemmel vezessenek, ugyanis a kergetőző állatok
figyelmetlenek, így nagyobb az esély arra, hogy kiszaladnak az
autók elé.
Gfellner Máté mezőőr
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Az EFOP-1.5.2-16-2017-00039 azonosító számú „Bakonybél és
környéke humán szolgáltatások fejlesztése ” című projekt egyik
célja a „Közösség egészségfejlesztése” ezen belül pedig a
közösség
egészségkultúrájának
fejlesztését
célzó́ , az
életmódváltást támogató́ programok szervezése, illetve az
ehhez kapcsolódó́ helyi kommunikáció (pl. programok,
rendezvények, információs napok, előadások, táborok). E célok
elérése érdekében jelen projekt a beszerzés keretében kívánja
megvalósítani a településeken a fiatal és felnőtt korú
lakosság komplex fejlesztését sportszolgáltatás keretein belül.
Ezen célkitűzés keretében a projekt keretében megszervezésre
kerül egy SPORTTÁBOR 18 ÉVEN FELETTIEK SZÁMÁRA. A
részvétel ingyenes.
Tábor programja:

Különböző sportprogramok és edzések megtartása 4
napon keresztül naponta 2 alkalommal, szakképzett
edzőkkel

Érkezés és elutazás napján 1-1 sportprogram
megtartása

Közös,
természetben
szervezett
sportprogram,
terepverseny
 Motivációs találkozó, fórumbeszélgetés sportoló
hírességgel, bajnokkal

További információ és jelentkezés: +3630 692 0544,
Felföldi Andrea, bakonybelitajhaz@gmail.com
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Július első napjaiban háromnapos szegedi
kirándulásra ment a bakonybéli lakosokkal
és az ugodi nyugdíjas klub néhány tagjával
kiegészült csoportunk. Májusban a szegedi
nyugdíjas csapatot mi láttuk vendégül a
tájházban,
most
ők
vállalták
a
vendéglátást.
A
Szegedhez
tartozó
sziksóstói strandon várták csapatunkat
finom ebéddel, és színvonalas műsorral
kedveskedtek. A programokban gazdag
három nap során idegenvezetéssel néztük
meg a belvárost, a Dómot és kiállításait,
hajókáztunk a Tiszán, kisvonatoztunk a
város utcáin, felfedeztük a piacot, és
szegedi kísérőink segítségével felfedeztünk
egy kevéssé ismert emlékhelyet is, a Vértói
Ősmagyar Emlékparkot. Ópusztaszeren zártuk programunkat. Útközben megnéztük a halasi Csipkemúzeumot is. A
látnivalók mellett számos gasztronómiai élménnyel is gazdagodtunk. Utazásunkról most is Balaton - Ré-Busz Kft.
gondoskodott kényelmes, panorámás, klímával rendelkező buszával, amelynek sofőrje ifj. Dublecz Gyula volt,
köszönjük neki alkalmazkodó munkáját és Rajnai Ferencnek a lehetőséget.
Köszönetet szeretnék mondani Griecs Andrásnak és feleségének, Mártának, hogy a két nyugdíjas csoportot
összehozta, valamint a szegedi Mogyorósiné Agócsy Andreának és klubtársainak, Pappné Mészáros Ágnesnek és
Antal Tamásné Évának, akik szinte minden programunkon kísérőink voltak.
Július közepén szomorú hírről értesültünk. Taxné Molnár
Hajnalka, a falu egykori védőnénije, klubtársunk haláláról.
Július 24-én tartottuk a már hagyományos évenkénti
találkozónkat az ugodi nyugdíjasklub tagjaival. A vendéglátó
most a mi csoportunk volt. Társaink finom pörköltet készítettetek,
ők pedig a finomabbnál- finomabb süteményekről gondoskodtak.
Elkísértük vendégeinket a megújult templom és monostorkert
bemutatására is. Mindenkinek köszönöm a munkáját, aki a
vendéglátásban segédkezett.
Augusztusban külön klubprogramot nem szervezünk, de
találkozunk a falu rendezvényein, a Falunapon, a Cseh Tamás
esten és a Nyármarasztalón.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

A Bakonybéli Tamburello Sportegyesület kilenc éve
rendületlenül birtokba veszi egy július eleji hétvégén a
bakonybéli iskola sportpályáját, hogy a Bakony Kupa
alkalmával összejöjjenek magyarországi tamburellosok.
Nemcsak eltöltünk egy közös hétvégét, hanem eldől, hogy ki
lesz az idei bakonyi bajnok. Ebben az évben ez az időpont
július 13-14-én volt. A versenyre 3 női és 7 férfi csapat
nevezett. Szombaton az időjárás nem volt kegyes hozzánk,
mivel a ránk szakadó égi áldás miatt többször tető alá
kényszerültünk. A szerencsénk az volt, hogy a vizes labdákon
és ruhákon kívül nagyobb fennakadást nem okozott a nem várt eső. A felhők elvonultak a pálya felszáradt és már
folytatódtak is tovább a kemény mérkőzések. A vasárnap sokkal kegyesebb volt hozzánk, mivel az izgalmas
meccseken kívül még napsütésben is volt bőven részünk. Az egyik versenyzőtársunk szavaival élve „ez a kupa egy
vad kupa”, mivel minden évben számíthatunk az ellenfeleken kívül valamilyen embert próbáló tényezőre, esőre,
szélre, napsütésre, kánikulára.
A fárasztó hétvége után elmondhatjuk, hogy sikerült ismét egy emlékezetes összejövetelt összehozni, hiszen a férfi
kategóriában új bajnokot avattunk, a több éve veretlen Bakonybéli Villámoktól átvette a bajnoki címet a legifjabb
Bakonybéli Sördülők csapata. A férfi kategóriában tehát bakonybéli csapataink az első, második, ötödik, hatodik és
hetedik helyen végeztek. Női csapataink a második és harmadik helyen zárták a versenyt. Gratulálok minden
játékosnak a sikerekhez és köszönet a támogatóknak, szurkolóknak, hogy minden évben segítséget nyújtanak a
Bakonybéli Tamburello Sportegyesületnek a Bakony Kupa megrendezésében. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
a sikeres hétvégéhez.
Mészáros Antal
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Isten iránti vágy és hozzá vezető út
(Részlet a Szent Benedek ünnepén mondott homíliából)
A benedeki hagyományt az Istenhez vezető út metaforájában foglalhatjuk össze. Benedek az útra keléshez és
az úton maradáshoz olyan gyakorlati tanácsokat ad a Regulában, amelyeket tettekre váltva az előrehaladás örömét,
vagy - amint ő mondja – „a szárnyaló szívvel futás” boldogságát élhetjük meg.
De egyáltalán miért indulunk el? Miért vágjunk bele abba a hosszú és fáradságos útba, amelyet a szerzetesi
hivatás vagy a keresztény élet kíván tőlünk? A Regula Prológusában ezt olvassuk: Az Úr, aki keresi munkását, a
népsokaságnak ezeket kiáltja oda: „Ki az, aki életet óhajt és jó napokat kíván látni? Ha erre, azt feleled: ’én’, akkor az
Isten a következőt mondja neked:…” (Prol 15-16). Valójában az élet vágya, a boldogság vágya, az Isten iránti vágy
indít el bennünket a benedeki úton. Valahányszor a hivatásunkra gondolunk, érdemes visszatérni ehhez a vágyhoz:
hogy látni kívánjuk, találkozni akarunk az Istennel. Ha megfeledkezünk e vágyról és a célról, akkor az út fáradságai,
szenvedései értelmetlenné válnak.
Benedek erre az Istenhez vezető útra tanít a Regulában. Ahhoz, hogy jó irányba haladjunk, az
engedelmességet ajánlja figyelmünkbe. Az engedelmesség gyakorlása a lelki életben olyan, mint az erdei úton a fára
festett jelzések követése. A fák sűrűjében gyakran előfordul, hogy nem tudjuk, merre van a helyes irány, ezért jó a
turistajelzést követni. Ahhoz, hogy a jelzést – a lelkivezető szavát – kövessük, bizalomra van szükségünk. Bizalom
abban, hogy Isten küldte hozzám a másik embert, aki a Szentlélek útmutatásait közvetíti, és ez jó lesz nekem.

Július 8. A Szent Benedek Zarándoklat Bakonybélben
Július 8-án délután 4 óra tájban harangzúgástól kísérve 150 fővel érkezett községünkbe és vonult be templomunkba a
Szent Benedek Zarándoklat. A nyolc boldogságból idén: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert Isten fiainak hívják
majd őket.” (Mt 5,9) mondatot mélyítették el a zarándokúton. A Győr – Pannonhalma – Bakonyszentlászló –
Bakonybél – Veszprém – Tótvázsony – Tihany úton zarándokolt Cirill főapát úr, valamint monostorunkból Izsák atya,
Máté és Giacomo testvér is.

Július 14 – 21. Áldások Útja ökumenikus zarándoklat
Az idei ökumenikus zarándoklat július 15-én 46 résztvevővel Bakonybélből indult, Bakonynána – Bodajk – Mór –
Pusztavám
–
Várgesztes
útvonalon
Tatabányáig.
Zarándoklatunk célja az áldás befogadása volt. Hogy mi az
áldás, s mit jelent áldott embernek lenni, erről spirituális
vezetőnk, Varga Gyöngyi így vallott: „Az ember legeredendőbb
tapasztalatai az érintések és a szavak. Amikor kisgyermekként
eszmélődünk, a másokhoz kapcsolódásainkban az a
legközvetlenebb élmény, hogy megérintenek minket, szólnak
hozzánk, és mi is szólhatunk másokhoz. Az áldás egy jó szó,
amit egy szeretetteljes mozdulat kísér, még azokat is
megérintheti, akik nem mutatnak érdeklődést vallás iránt. Az
áldás ősi szentsége abban áll, hogy visszavezeti az embert élete
eredőjéhez, forrásához: a Szeretethez.”
A kb. 150 km-es úton sokféleképpen tapasztaltuk az
áldást: fáradt és szomjas vándorként a pohár friss vizet nyújtó
kézben, a hűsítő zuhanyban, a fájós lábak masszírozásában, a
figyelmes és együttérző meghallgatásban, a testvérek bátorító
szavaiban, a lelki tapasztalataink megosztásában, a csend szakaszokon hallgatva az erdőt, szemlélve a fákat, érezve a
mező illatát. Minden zarándokúthoz szenvedés is tartozik: a nap égetése, fájdalomtól lüktető térd, csípések, végletes
kimerültség érzése, együttalvás 50 másik emberrel… Mostani zarándoklásunk nagy tapasztalata, hogy e szenvedések
sem akadályozták, sőt rajtuk keresztül is áldást kaptunk: békét, elfogadást, szeretetet.
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Július 11. Szent Benedek ünnepe, oblátusok találkozója
A monostor oblátusai (a bencés lelkiséget világban élő keresztények) július 11-én gyűltek össze
Bakonybélben, hogy Szent Benedek Atyánkat velünk megünnepeljék. A 11 órakor kezdett ünnepi
szentmisén Szedlák Ila Hildegárd testvér oblációt tett, felajánlotta életét a bencés közösségben Istennek.
Monostorunkhoz kb. 40 oblátus tartozik, akik szerte az országban Szent Benedek lelkiséget követve
tesznek tanúságot Jézus Krisztusról.
Július 23-25 Ifjúsági hittantábor Tápon
Első alkalommal hívtuk táborba a felső tagozatos és középiskolás diákokat egyházközségünkben,
melynek nem titkolt célja egy ifjúsági közösség megteremtése volt. A Pannonhalma közelében fekvő Táp
egykori plébániaépülete nyújtott otthont a
kis csapatnak. „Testetek a bennetek lakó
Szentlélek temploma”(1 Kor 6,19), - a
Szentírás e mondat köré építettük fel a
tábor lelki tartalmát. Templom, test,
Szentlélek. Három nap, három téma.
De ahhoz, hogy jót főzhessünk ezekből a
hozzávalókból,
a
fűszereket
sem
hagyhatjuk ki. Rengeteg játék kell hozzá,
reggeli torna, templom, túra, tábortűz,
énekszó, gitár, Pannonhalma, főzés,
közös étkezések, Szentírás, mosogatás,
nevetés, vidámság. A tábor szentmisével
zárult, ahol e kis közösség szolgált az
oltár körül Ábel atya és Illés testvér
mellett.
Ministráltak,
felolvastak,
könyörögtek,
és
hálaadó
imát
fogalmaztak meg.
„Uram, köszönjük ezt a három napot, amit itt együtt töltöttünk. Először is, hogy jobban megismertük
egymást és közösséggé alakultunk. Az izgalmas kártyajátékokat. A reggeli tornákat, közös étkezéseket. A
munkamegosztást. A pannonhalmi Bazilika meglátogatását, az esti tábortüzeket. A hosszú túrát, a
csendszakaszt, és persze nem hagyhatom ki a fergeteges kilátót sem. Add, hogy ezeket a jó élményeket
magunkkal vigyük és ez a közösség év közben is megmaradjon.” (Belső Ivett)
Azt gondolom, itt és most megszületett egy közösség. Rengeteg élménnyel, tapasztalással és lelki
gyarapodással tértünk haza. Nagyon köszönjük a szülők támogatását, valamint szeretettel hívunk és
várunk minden felső tagozatos és középiskolás diákot e kis közösségbe. (Vajda – Szekrényes Zita)

augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe, 17.00 szentmise, gyógynövényáldás
augusztus 20. Szent István Király ünnepe, 9.30 szentmise, kenyér és bor áldás
augusztus 24. „1Úton” zarándoknap a Mária úton
- Zarándokcsoport indul 9.00-kor Nagytevelről a Mária úton
Bakonybélbe
- 18.00-kor zarándokok szentmiséje templomunkban,
főcelebráns Várszegi Asztrik emeritus főapát úr
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Idén 5. alkalommal hirdettem és rendeztem meg a Bakonybél 13/25/48 teljesítménytúrákat. A rajt és a cél is a Pikoló
vendéglőben volt, ahol már reggel 6 órától vártuk a sporttársakat. Az első túra még 2015-ben volt, 13, 38 és 48 km-es
távokkal. 2018 óta a 38 km-es helyett egy 25 km-es pályát találtam ki, ez tavaly és idén is a legnépszerűbb útvonal volt.
A 13 km-es túra a zöld + jelzésű Bakonybéli Körút bejárása, ennek során felkeresik a túrázók a Táboros-hegyet a
Széchenyi-emlékkővel, az odvaskői rétet és a Szarvad-árkot.
A 25 km-es út a 13-assal megegyezik az odvaskői rétig (itt
frissítést kapnak a résztvevők, köszönöm Supán Pista bácsi
segítségét), majd innen a Közép-Dunántúli Piros egyik
legszebb szakaszán megmásszák a Kőris-hegyet. Itt is volt egy
frissítőpont, majd innen még tovább mentek a Kék-hegyen át a
Csárda-tetőig. Itt volt a visszafordító pont, innen Kisszépalmán
át a Barátok útján tértek vissza.
A 48-asok először a Som-hegy alatt mentek el Zircre, onnan a
Cuha-völgyön át le Vinyéig. Frissítés után a Likas-kő és a
Pápalátó-kő érintésével Fenyőfőre jutottak. A pontőrtől kapott
igazolás után innen gyalogoltak fel a Kőris-hegyre, ahonnan a
már "csak" le kellett jönni Bakonybélbe.
A túrán 106 fő indult összesen. Sporttársak beszámolói a
Bakonyi bakancsos facebook-oldalon találhatóak.
Ez volt az első nagyobb rendezvény az új parkoló átadása óta, a
résztvevők egyértelműen pozitívan fogadták és meg is
köszönték a kulturált, szabályos parkolás lehetőségét.
Mészner Viktor

Sajtóközlemény
Bakonybél Millennium 1018-2018
2019 I 07 I 01.

Bakonybél Község Önkormányzata, a Bakonybél Millennium 1018-2018 című projekt keretében az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány támogatásával 149,98 millió forintot nyert vissza nem
térítendő támogatásként. A projekt célja Bakonybél legfontosabb kultúrtörténeti emlékhelyének felújítása,
ehhez kapcsolódóan pedig komplex turisztikai fejlesztés megvalósítása.
Az TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projektet Bakonybél község település valósította meg. A
település jelenleg is turisztikai célpont, látogatottsága elsősorban természeti adottságainak köszönhető,
látnivalói is eköré, valamint a vallási turizmus tematikája köré szerveződnek. A faluközponttól a település
határában található tóig vezető séta során az ezer éves település története is kirajzolódik az egyes
megállóhelyeken elhelyezett táblák segítségével. A 10 információs tábla az elmúlt 1000 év történelmi, vallási,
földrajzi és egyéb kultúrtörténeti eseményeit mutatja be.
A 2018. február 24. napjától kezdődően közel másfél év alatt megvalósult és 2019. 07. 01-jén zárult projekt
keretében a Szent-kút és a Kálvária domb környezete megújult, a régi terméskő burkolatokat helyi mészkőből
készült, fugázott burkolat cserélte fel, támfalak épültek és a három forrást befoglaló medence újraépítése is
helyi mészkőből megtörtént, a forrásszintre vezető díszkorlátos lépcső kiépítésével. A befoglaló medencéből a
dísztóba vezető vízbevezető teljes terméskő burkolatának cseréje, vízmérce kialakítása is megtörtént. A tó
kerületének teljes tereprendezése gépi és kézi munkával, füvesítéssel lezajlott, a tó körül a terméskő
burkolattal ellátott sétaút, ill. az elhelyezett padok a pihenésre, elmélyülésre biztosítanak kiváló helyszínt. Az
öreg hársfasor hiányzó fáit pótolták, virágos cserjék és a sétaút mentén elhelyezett stílusos kandeláberek
díszítik a tó partját.
Azok számára, akiknek a faluközponttól induló séta nehézkes lehet, a tóval
szemközti területen murvás autóparkoló került kialakításra.
A TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00009 Bakonybél Millennium 1018-2018 című
projekt a Széchenyi 2020 program keretében 149 982 219 forint európai
uniós támogatás segítségével, 2019. 07. 01-ig valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.bakonybel.hu/ oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Márkus Zoltán polgármester, 06-88/585 020,
titkarsag@bakonybel.hu
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Sok éve már, hogy a június vége és a július eleje gazdag programot
kínál a bakonybéli lakosoknak és a vendégeknek. A Bakonybéli
Tájház udvarát kézművesek, tanulni és szórakozni vágyó gyerekek és
felnőttek veszik birtokba. Az árnyat adó sátrak alatt tarisznyát
szőttek, agyagoztak, batik technikával textilt festettek, nemezből apró
díszeket készítettek. Ötletes figurák születtek a tojástartóból,
vécépapír-gurigákból, sőt a Zöldporta Egyesülettel környezetvédő
„mosogatószivacsot” készítettek rossz gyerekharisnyákból. A napot a
ZeneBona Együttes vidám gyerekdalokból összeállított koncertje
zárta.
A Faünnep idén is a „Mindent a fáról, a természetről és az emberről”
szlogennek megfelelően kínált változatos ingyenes programokat a
Faluház előtt, a
Pápai utcán és a
Gerence patak menti réteken. Kirakodóvásár, kézművesség, sportos
játék, tűzoltó bemutató, népzenei műsor, zárásként kerékpáros
bemutató és denevérgyűrűzés kínált új élményeket.
A
rendezvénnyel
párhuzamosan,
a
Faluház termeiben
zajlott
a
3.
Bakonybéli Egészségnap, amelyen a
véradás, egészségszűrés, testtömeganalízis, rákszűrés
mellett
személyre
szóló tanácsadást is kaptak a résztvevők, sőt egy speciális, kíméletes
fogyókúráról is hallhattak előadást.
A programok megszervezését két elnyert Eu-s pályázatunk, az EFOP
1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben, és a
TOP 5.3.1 Identitás és Kohézió erősítése Bakonybél környékén tette lehetővé. Köszönjük a szervezők, a közreműködők
és az együttműködő partnerek munkáját!
(FA)

a
Focipályán.
Zsíros
kenyér,
harmonikaszó,
csillagnézés, tábortűz, kisvonatozás, jó beszélgetés.
mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Kozma Zoltán háziorvos értesíti a
lakosságot,

2019. 08.21-től 08.30-ig
Dr. Fáskerti Gabriella háziorvos
szabadsága miatt
az orvosi rendelés az alábbiak szerint
változik:
BAKONYBÉLBEN A DÉLELŐTTI
RENDELÉSEK VÁLTOZATLANOK!
A DÉLUTÁNI RENDELÉSEK
ELMARADNAK.
Pénzesgyőrben csak kedden, Lókúton
csütörtökön lesz rendelés!
ZIRCEN hétfőn 13-14 óra, szerdán 13-15
óra, pénteken 13-14 óra között rendel.
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(Fő utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva: minden nap 10-18 óra között
Utolsó planetáriumi film: 17:00
Pénztárzárás: 17:30
info@csillagda.net, 20-271-2519

bakonybéli csoportjának augusztusi összejövetelei:
10-én és 24-én 15 órai kezdettel a Közösségi Házban
(Fő utca 3.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KINEDOK FILMKLUB:
Augusztus 27-én, kedden, 18 órakor lesz a Putyin
szemtanúi című film vetítése, Krekó Péter, a
Politycal Capital ügyvezetője, politológus lesz a
vendégünk.

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth
u. 1. Információ: Nagy Árpádné Marika 06-30322-4934; Mészner Viktor 06-30-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu.
A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet és egy
kitűzőt/hűtőmágnest. Részvétel saját felelősségre!

(Fő utca 15.)
Május 1 – szeptember 15 között
minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között tart
nyitva.

2019. augusztus 19. hétfő 10.00
Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Hubertlaki-tó –
Hamuházi-séd – Kőgunyhó – Móricháza – Táboros-hegy
Táv 15,6 km, menetidő 5,5 óra

Új kiállítások:
Bakonyi indiánjáték;
Ahogy én látom – Klesitz Róbert természetfotói.

A Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi
Szervezet tájékoztatja Bakonybél lakosságát, hogy 2019.07.29 és
08.09. között munkatársai a települést járva elvégzi a kéményseprést.
Igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menűpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; Interneten: www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra ingyenes.
(Kéményseprés igénylésére más időpontban is van lehetőség, a szokásos igénybejelentés szerint).

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 (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 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.

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. augusztus 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

Bakonybél Önkormányzata tisztelettel hívja Önt és családját

2019. AUGUSZTUS 3-ÁN,

a bakonybéli Faluházban tartandó

Falunap
EZER ÉVES FALVAK NAPJA
rendezvényünkre.
14 órakor:

A TOP–1.2.1–16–VE1-2017-00009 BAKONYBÉL MILLENNIUM 1018-2018. keretében megvalósult

SZENT-KÚT PROJEKT bemutatása.

Találkozó a Petőfi utca – Fő utca kereszteződésében.

PROGRAM
9.00: Kispályás foci– gyerekeknek és felnőtteknek  a füves pályán (Malom utca)
13.00: Hagyományos Bográcsos Főzőverseny  (Faluház mellett)
15.30: Gerence Néptáncegyüttes – Vastag Ricsi vezetésével
15.45: ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
16.00:   RETRO DISCO PARTY – Csillag Musical Stúdió Erdélyi Csillával
16.45: GERI BETLI DUÓ – mulatós
17.30: ELDORADO – mulatós, pop slágerek
18.20:   BOGLÁRKA a Muzsika TV sztárja – mulatós, operett slágerek
19.20:   Hip Hop Boyz – a 90-es évek legnagyobb slágereivel
20.00: SRAMLIKINGS – mulatós slágerek
21.00: BABY GABI fellépése
22.00:   UTCABÁL az ONline BuliZenekarral

Egész nap INGYENES:
VENDÉGVÁRÓ PÖRKÖLT (16 ÓRÁTÓL)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, TRAMBULIN, ARCFESTÉS, ÓRIÁS LÉGVÁRCSÚSZDA, LÉGVÁR-JÁTSZÓHÁZ,
CSILLÁMTETOVÁLÁS, GYERMEK KÖRHINTÁK, NÉPI FA JÁTÉKOK, DORBI KISVONAT…

TOP 5.3.1. pályázati projekt keretében kulturális programsorozat és részvételi fórum,
EFOP-1.5.2. pályázati projekt keretében testvértelepülési találkozó

Énekmondók
emlékezete
Cseh Tamás tiszteletére

Helyszín: Szent-kút, BAKONYBÉL

2019.

08.10.

16.30 órától

PROGRAM:
16.30-17.30

Musica Historica régizenei együttes
17.30-18.30

Lantos Szabó István és Kátai Zoltán énekmondók
18.30-18.45

Bakonybéli Népdalkör
19.00-20.00

Tolcsvay Béla és Heinczinger Mika koncertje
20.00-21.00

vacsora, kötetlen beszélgetés
21.00 Cseh Tamás arcai – Keresztülkasul a histórián

A Cseh Tamás Archívum és Mozgóképkincs Alapítvány filmösszeállítása
Hanák Gábor rendezésében.
21.30-tól Tábortűz Cseh Tamás emlékére – Mülhauser Martinával és az est vendégeivel
Konferál: Ungvári István

Rendező:
BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A TINÓDI PAJZS EGYESÜLET

Európai Szociális
Alap

