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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
 

Szeptember 1-jén megtörtént a szennyvíztelep 
felújított tetőszerkezetének műszaki átadása. Több 
éve húzódó probléma oldódott meg ezzel a 
beruházással, és reméljük, a következő 5-10 évben 
nem kell szembenéznünk hasonló gonddal. 
 

A hónap elején azonban a szennyvíztisztító 
rendszerben lépett fel üzemzavar. A hibát ideiglenes 
technológiával átmenetileg elhárították, a végleges 
megoldás október elejére várható. 
 

Szeptember 1-jétől szigorodott az önkormányzati 
konyha szolgáltatási rendje, de ez a gazdaságosabb 
és minőségibb működést szolgálja. A 
közétkeztetésben az új előírásoknak megfelelően 
törekszünk a tápanyagdús, friss zöldség és gyümölcs 
felhasználására. Ennek érdekében az alapanyagok 
beszerzésénél a helyi vállalkozók felé kívánunk 
nyitni. Elértük, hogy a helyi gazdáktól tudjuk 
vásárolni a burgonyát, és helyi vállalkozótól a friss 
zöldséget. Ez nemcsak takarékosabb megoldás, de az 
önkormányzat legalább ezzel tudja támogatni a 
helyieket. A jövőben szeretnénk bővíteni ezt a kört. 
 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület sikeresen pályázott a 
tűzoltószertári épület tetőszerkezetének felújítására. 
Annak érdekében, hogy ez a munkálat minden 
szükséges javításra ki tudjon terjedni, az 
önkormányzat kiegészíti az elnyert támogatást. 
 

A 2015. évi gazdálkodásunk lehetővé teszi, hogy 
ebben az évben több támogatást tudunk adni a 
lakosságnak néhány nagyobb költséggel járó 
esemény alkalmával.  
A képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött 
arról, hogy egyszeri beiskolázási támogatást ad a 
6-18 éves, nappali tagozaton tanuló bakonybéli 
diákoknak. Szintén támogatást (baba-pénzt) ad a 
2015-ben Bakonybélben született gyermekeknek, 
illetve a szülőknek. Ezek a juttatások egyszeriek, 
csak a tárgyévre érvényesek.  

Folyamatosan biztosítja az önkormányzat a 
bakonybéli illetőségű fiatalok számára a 
házasságkötési támogatást.  
A kifizetésekre szakaszosan kerül sor az év hátralevő 
részében, de 2015. január 1-től, tehát visszamenőleg 
is. Az érintetteket az önkormányzat értesíteni fogja. 
A képviselő-testület szeretné ezeket a juttatásokat a 
következő évben is biztosítani, de ez az aktuális év 
normatív keretének függvénye.  
Ugyanennek a keretnek a terhére – reményeink 
szerint – idén komolyabb tűzifa támogatást tud 
nyújtani a rászorulóknak. 
Október 2-án rendezi az önkormányzat a 
hagyományos Idősek Napját. A nagyobb részvétel 
érdekében a mozgásukban korlátozott, nehezen 
közlekedő időseket, ha előre kérik, a falugondnoki 
szolgálat autóján elhozzuk a Faluházba. Szeretettel 
várom községünk minden nyugdíjas polgárát az 
ünnepségre. 
 

Márkus Zoltán  
polgármester  

 
 

HÍRDETMÉNY 
Értesítjük az érintett lakosságot, hogy az Önkormányzat 
2015-ben beiskolázási támogatást nyújt Bakonybélben 
állandó lakcímmel rendelkező 6 - 18 éves korú, 
tanulmányokat folytató tanulók részére. A támogatás 
összege: 20.000Ft/fő. 
Feltételek: 
- Kérelem benyújtása (letölthető a honlapról: 
http://bakonybel.hu, vagy beszerezhető a Bakonybéli 
Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben). 
- Tanulói jogviszony igazolása (középfokú tanulmányokat 
folytatók esetében) 
- Szülők jövedelem igazolásai (folyószámla kivonat, 
bérjegyzék vagy munkáltatói igazolás) 
Jövedelem határ: a család összjövedelméből számítva a 
minimálbér 150%-a. (157.500Ft/fő). 

A kérelmet és a mellékleteit 2015. október 9-ig. kell 

benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz  (: 06/88/585-020). 

Bakonybél, 2015. szeptember 25.  

                                     Bakonybél  Község Önkormányzata 
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VENDÉGSÉGBEN VOLTUNK A PITYERDOMBI ANNA HÁZBAN 
 

     
 

Egy szép napos őszi délelőtt meghívást kaptunk a Pityerdombi Anna Házba, hogy az ott élő állatokat a 
gyerekekkel együtt megnézhetjük. 
A helyi pedagógiai programunk fő alappillére a külső világ tevékeny megismerése, ezen belül is a környezeti 
nevelés. Pár évvel ezelőtt egy-egy faluban tett séta alkalmával lehetőségünk nyílt a házi és a ház körül élő 
állatok közvetlen megfigyelésére. Falusi óvoda vagyunk, de a falusi jelleg, az otthon tartott és nevelt állatok 
megfigyelése már egyre kevesebb háznál lehetséges. 
Emiatt minden alkalmat megragadunk arra, hogy a gyerekeket közvetlen megfigyelésen keresztül juttassuk 
új ismeretekhez. Ők nagy élvezettel és érdeklődéssel fogadták a baromfikat, nyulakat és a kerti tóban 
úszkáló ritkaságnak számító futó kacsákat. Gyuri bácsi jó házigazdához méltóan fogadott bennünket, és 
mesélt a gyerekeknek a házánál élő állatokról. Köszönjük neki a meghívást és a szép, tartalmas délelőttöt a 
gyerekek és A magam nevében is! 

Szilágyi Judit óvodavezető 
 

SZENT GELLÉRT NAP AZ ISKOLÁBAN 
 
 

Szeptember 25-én rendeztük 
meg iskolánkban a már 
hagyománnyá vált Szent 
Gellért napot. Sajnos, az 
időjárás nem kedvezett 
nekünk, így a Szent-kúthoz 
tervezett kirándulásunk 
elmaradt. De az eső nem 
szegte kedvét a gyerekeknek, 
hiszen ezen a napon nem a 
tanulásé volt a főszerep, 
hanem az együtt töltött időé, 
amit változatos programok-
kal tettünk színesebbé. A 
tanulók versenyfeladatokban 
mérhették össze tudásukat, 

ügyességüket. Lelkesen kézműveskedtek, készítettek püspöksüveget, oldottak meg Szent Gellérthez 
kapcsolódó feladatokat, rejtvényeket. A délelőttöt izgalmas sportversenyekkel és közös énekléssel zártuk.  
 

Váliczkóné Takács Zsófia tanító 
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A BOROSTYÁN KLUB KIRÁNDULÁSA A HUBERTLAKI-TÓNÁL 
 

Fennállásunk óta minden év nyarán kirándul klubunk a Dorbi kisvonattal. Idén szeptember 9-én úti célunk a 
Hubertlaki-tó volt, amit sokan „a bakonyi Gyilkos-tónak” neveznek. 
Körbejártuk az erdészházakat, majd kis kitérővel megnéztük az 1960-as évek végén leégett régi erdészház 
romjait is, ami mementóként szolgál a következő nemzedékeknek. Felfedeztünk egy Szent Hubertusnak, a 
vadászok védőszentjének állított faragott emlékművet is, amelyet Fodor Zoltán készített. 
Az erdészházak előtt kialakított szalonnasütő helynél beszélgetve fogyasztottuk el a magunkkal hozott 
sütnivalónkat, amit Andor segédletével tárcsán készítettünk el. Ezúttal is szép idő és jó hangulat kísérte a 
kirándulásunkat. 

    

Következő programunk október 7-én 18 órakor lesz a Közösségi Házban, ahol Mail Karolin zirci írónő lesz 
vendégünk és beszélgetőtársunk. Erre a rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
Ugyanekkor fogjuk megbeszélni a klub tagjaival az ez évi nagy buszos kirándulásunk úti célját is, amit az 
önkormányzat idén is jelentős összeggel támogat. 
Ha elegendő számú jelentkező lesz rá, október 24-én, szombaton még egy utazást tervezünk Sárvárra, ahol 
a városnézést fürdőlátogatással fűszereznénk. 
 

Minden rendezvényünkön szívesen látunk nem nyugdíjas, nem klubtag résztvevőket is. 
A részletekről kérdezzék Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezetőt az alábbi telefonszámokon: 06-88-461-384, 
06-30-557-3125. 
 

 
 

MEGHÍVÓ IDŐSEK NAPJÁRA 
 

Október 2-án, pénteken rendezi meg Bakonybél 
Önkormányzata az Idősek Napja ünnepét, amelyre tisztelettel 
hívja és szeretettel várja a község nyugdíjasait. 
A fél 4 órakor kezdődő rendezvényen Márkus Zoltán 
polgármester köszönti a vendégeket, majd a Szent Gellért 
Tagiskola tanulóinak ünnepi műsorát láthatják. A programot 
vacsora és kötetlen beszélgetés zárja. 
 
Az önkormányzat a nehezen mozgó idősek számára gondoskodik 
az oda – illetve hazaszállításról a falugondnoki szolgálat 
segítségével. Aki élni kíván vele, jelezze igényét a hivatal 585-
020, illetve a 30-442-8024-es telefonszámán. 
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OROSZLÁMOS 
 

Csanád álma  
István király bakonybéli remeteségéből hívta Szent Gellértet a déli országrész missziós püspökének. Legendája 

elbeszéli, hogy mielőtt püspöki székét elfoglalta, Szent Istvánnak súlyos harcokat kellett vívnia a tartomány urával, 

Ajtony vezérrel. István serege élére a frissen megtért Csanád vitézt állította. Az első ütközetnél Ajtony serege 

bizonyult erősebbnek, Csanád csapatai megfutottak, a Tisza, Maros szögletébe menekültek. Azon az éjszakán 

nehezen jött álom Csanád szemére: Szent György vértanúhoz könyörgött, hogy esdje ki számára az ég Urának 

segítségét. Fogadalmat is tett, ha ellenségén győzelmet arat, az imádság helyén – ahol a földön térdelt – monostort 

emel a tiszteletére. És mikor a felette nagy megerőltetéstől elnyomta az álom, álmában egy oroszlán alakja jelent meg 

neki, megállt a lábánál és szólt hozzá: „Ember mit alszol! Kelj fel, tüstént fújd meg a kürtödet, menj, kezdj ütközetet és 

legyőzöd ellenségedet!” És mikor felébredt, úgy tűnt neki, mintha 7 ember erejét kapta volna.” (Részlet Szent Gellért 

püspök nagy legendájából) 

Ezen a második összecsapáson az immár hét ember erejével bíró Csanád vitéz győzött, és Szent István uralma 

alá hajtotta a Körös folyótól az Al-Dunáig nyúló tartományt, melynek missziós püspöke Szent Gellért lett. Csanád 

pedig nem feledkezett meg fogadalmáról, álmának helyén, melyet azóta Oroszlánosnak vagy Oroszlámosnak 

neveznek, monostort alapított, szerzeteseket telepített le. E monostor romjaiból ásták ki azt a középkori keresztet, 

melynek Anzelm testvér által készített művészi másolatát az alábbi képen látjuk.  
 

 

Sárkány és Oroszlán 
 

Csanád álmában 2 szimbolikus állatfigura jelenik meg: a 

sárkány és az oroszlán. Hősünk a mindent eldöntő harc előtt 

Szent Györgyhöz fohászkodott. Tudjuk, Szent György 

megküzdött és legyőzte a Sárkányt. A Sárkány a Gonosz 

mitikus ábrázolása, a vitéz tehát a gonosz legyőzéséhez kérte 

Isten segítségét. Az Oroszlán, Júda Oroszlánja pedig Krisztus 

szimbóluma. Csanád vezérnek az oroszlán alakjában Jézus 

adott biztatást és hétszeres erőt, hogy az ellenséget legyőzze. 

A Szent Gellért legenda szerzője tudta, hogy a Sárkányt 

nem elég kívül legyőzni, a lelkekért folyó harc valójában Ajtony 

bukása után kezdődött. Gellért püspöknek ezért számos 

szerzetespapot kellett hívnia a már élő monostorokból, így 

Bakonybélből is, Krátó és Tászló testvéreket, hogy megnyerje 

és megtérítse a déli tartomány még jórészt pogány magyarjait: „Nagy tömeg nép állt a kapunál, és nem volt pihenésük 

azoknak, akik őket keresztelték.(..) A püspök pedig azoknak, akik megkeresztelkedtek folyvást hirdette Isten igéjét” 

(Szt. Gellért nagy legendája)  
 

Az utolsó próbatétel 
Ha tovább követjük a szent életének fonalát, kiderül, a Sárkány feletti győzelemhez nem volt elég az evangélium 

fáradhatatlan hirdetése és a püspök által alapított iskola, melyben keresztény műveltségre tanították a magyarok 

gyermekeit. Isten még többet kért, a Velencéből idevetődött Gellértet. Az utolsó próbatétel elé Szent István halála 

után állította Isten a már agg püspököt. Pogánylázadás tört ki az országban, Gellért társaival András herceg elé sietett 

a Dunához, tőle remélve a rend helyreállítását. Utolsó szentmiséjét Diósdon, Szent Szabina kőtemplomában 

ünnepelte, ahol megjövendölte közelgő vértanúságát: „Testvéreim és barátaim, holnap a Bárány vacsorájára vagyunk 

hivatalosak. Keljünk fel, siessünk, haljunk meg Krisztusért!”  (Szt. Gellért kis legendája) 

Kedves Testvérek, kedves fiatalok! Szent Gellért az „Oroszlánról” vett példát. Bizonyára többen láttátok a „Narnia 

krónikája” című filmet, amelyben Arszlán oroszlán, a Boszorkány ellen harcolók vezére, úgy ment meg egy bajba 

került fiút, hogy érte hagyja magát megöletni. Arszlán Krisztus szimbóluma. Szent Gellért hitte, hogy akkor tesz 

legtöbbet a mi népünk megtéréséért, a Sárkány legyőzéséért, ha átadja magát, mint „Júda oroszlánja” azoknak, 

akinek egész életében szolgált. Az, hogy mi itt vagyunk, hogy ezer évvel Gellért igehirdetése után van kereszténység 

Magyarországon, fényes bizonyíték arra, hogy Isten elfogadta a szent püspök áldozatát. Kérjük, közbenjárását, hogy 

mi, mai magyarok is, nyomdokaiba léphessünk. Ámen. 
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A MONOSTOR ÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
 
A hitoktatásról 
 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermeket…” (Mk 10,14)  
 

…és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa… 
– olvashatjuk Jézus szavait Márk evangélistánál. Nagyon örülünk, hogy a bakonybéli gyermekek szülei is 
így cselekedtek, és a 2015/16-os tanévben - egy tanuló kivételével - mindenkit beírattak az iskolai hit- és 
erkölcstanoktatásra.   
A gyermekek hitre nevelésének pedagógiai és teológiai céljait szemléletes és igényes módon szolgálják a 
Plébánia által biztosított tankönyvek, melyeket minden hittanos térítésmentesen kap az idei tanévben is. 
Az „Isten szeret engem” tankönyvcsalád kötetei évfolyamról évfolyamra, egymásra épülve dolgozzák fel a 
katolikus hitoktatás előírt tantervét szemléletes képekkel, munkáltató feladatokkal, játékokkal, énekekkel, 
melyek segítségével tanítványaink könnyen megismerkedhetnek a hit alapjaival és mindennapi gyakorlattá 
válthatják azt. 
A „kötelező” órák mellett a szentségek felvételére felkészítő második órák iránti igény egyre jobban 
körvonalazódik, ezért a gyermekeket várjuk a plébániai hittanórákra is, ahol hittanos ismereteiket játékos, 
drámapedagógiai módszerekkel erősítik meg. 

 
Ünnepeinkről 

Augusztus 30-tól szeptember 5-ig a monostor 
közössége Szeged közelében Domaszéken 
pihent. Onnan elzarándokoltunk Csanádra, 
Szent Gellért egykori székhelyére, ahol az ő 
szarkofágja felett mutattunk be szentmisét.  

-  Szeptember 20-án, a vasárnapi szentmisén 5 
gyermek (Kaufmann Ákos, Ivánkovics Janka 
Csenge, Szökrényes Árpád, Tihanyi Flóra, 
valamint egy vendég család gyermeke) részesült 
a keresztség szentségében.  

-  

Szeptember 24-én Szent Gellért ünnepén a 
szeles idő miatt a templomban tartottuk a 
szentmisét, amelyen részt vettek Szent Gellért 
iskolánk diákjai és tanárai, valamint a budapesti 
Mustármag iskola csoportja (80 gyermek), akik 
Zircről gyalog zarándokoltak Bakonybélbe. 

 

 
MONOSTOR ÉS EGYHÁZKÖZSÉG PROGJAI A KÖVETKEZŐ HÓNAPBAN   

10.04. 9.30 Elsőáldozási szentmise 

10.17. 
10.00 – 17.00 Ökumenikus konferencia 
 „KRISZTUS – KÖVETÉS ÉS HATALOM” címmel 

10.24. 
18.00 „Szenátorok” parlamenti kórus jótékonysági koncertje a 
templomban 

10. 27-
30 

VIVÁRIUM teológia napok a KOMMUNIKÁCIÓRÓL 

 
A fenti programok közül az Ökumenikus konferenciára október 7-ig, a Vivárium teológiai napokra pedig 
október 15-ig lehet jelentkezni a monostor honlapján vagy a plébániai irodán. 
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OLDTIMER TALÁLKOZÓ 
 

      
 

Idén Bakonybél adott helyet a Jákó-klub Egyesület és a Régi Járművek Baráti Társaság által szervezett Oldtimer 
találkozónak. A túrán azok az autók és motorok vehettek részt, amelyeknek gyártása 1980-ig befejeződött.  
Szeptember 27-én, vasárnap reggel meglepő felvonulás részesei lehettek a Pápai utcán sétálók. A Bakony Hoteltől a 
Faluházig kor szerinti rendben gördültek végig a négy- és kétkerekűek, majd a Faluház előtti parkolóban sorakozott 
fel a kiállításra az 56 jármű.  
Molnár István, a találkozó egyik főszervezője elmondta, hogy 1983 óta kétévenként szervezik a járművek 
összejövetelét, akkor még a Döbröntei Várünnepség keretén belül indult. Az egész országból neveznek oldtimer 
tulajdonosok, ő Bükkszentkeresztről érkezett, a barátja Hódmezővásárhelyről indult. Végig „lábon”, azaz keréken jött 
a társaság, minden jármű tökéletesen működőképes. Csak a legöregebb, az 1925-ös T Ford kapott kegyelmet, 
tréleren szenvedte végig a bakonyi kátyúkat. Erről a típusról illik tudni, hogy a világon az első sorozatban gyártott 
Ford-modell, amelynek tervezésében két magyar mérnök, Galambos József és Farkas Jenő is közreműködött. Régi 
becenevén Bádog Böske (Tin Lizzy) Bakonybélben is sok érdeklődőt csábított el. A kétkerekűek közül az 1927-ben 
készült Victoria KR VI. volt a legidősebb felvonuló. 
A találkozó nemcsak reprezentáció a tulajdonosoknak, hanem versengés is az összeszokott társaság számára. 
Szombaton 100 kilométeres túraversenyen vettek részt Bakonybél környékén, amelyen vaktérkép alapján kellett 
eljutni a megadott pontokhoz. Nem volt elég a tájékozódó képesség, figyelni is kellett az út menti látnivalókra, mert 
komoly kérdéseket is kaptak: mi látható a jásdi templom tornyán, hány forrás található a Szent-kútnál, hány 
lépcsőfokon lehet feljutni a Vajda Péter kilátó tetejére, stb. Voltak autótörténeti és mechanikai feladványok is. Így a 
járművek és a tulajdonosok megbízhatósága egyaránt megmérettetett. Mindez persze csak játék. 
Az ünnepi – Móric napi – szentmise után Gerdenics János, a találkozó főszervezője a Jákó-klub Egyesület nevében, 
majd Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, végül Márkus Zoltán polgármester az 
önkormányzat nevében köszöntötte a találkozó vendégeit. Elnök úr átadta a résztvevőknek azokat a Szent Benedek 
érméket, amelyeket Halmos Ábel atya, a monostor perjele áldott meg. Pogácsával és zsíros kenyérrel, teával, 
üdítővel búcsúztatta a falu a látványos rendezvény vendégeit. 
Molnár István kérdésemre azt mondta, nagyon jól érezték magukat Bakonybélben. Ha mindenki egyetért, 
visszatérnek. 

Felföldi Andrea 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
TÖKÖS DÉLUTÁN 

 

Október 3-án, szombaton, 14 órától kilencedik alkalommal rendezi meg Bakonybélben a 
Guzmics Izidor Egyesület a Tökös Délutánt a Pápai út mentén, az Alíz Panzióval szembeni 
Tökgurító-réten. 
 

Tökfaragással, játékos feladatokkal várjuk a gyerekeket. Hagyományos versenyszámaink - a 
töksaccolás, a tökgurító verseny, a gumicsizma-dobás – mellett idén célbadobó versenyt is 
rendezünk. 
A légpuskalövészet, az íjászat kicsik, nagyok számára is próbatétel lehet. A rendezvényt sült 
sütőtök kóstolással zárjuk. Faragáshoz tök a helyszínen korlátozott mennyiségben vásárolható. 
 

Szeretettel vár minden bakonybélit és vendéget a Guzmics Izidor Egyesület. 
 

 

TÁNCHÁZ 
Batyus bál, ha jöttök lesztek, ha hoztok, esztek! 
 

Időpont: 2015. október 3. szombat, helyszín: a Faluház nagyterme 
17:30  Gyerektánc (népi játék, népi tánc) A foglalkozást Szente János 
vezeti.  
20:00  Táncház felnőtteknek Muzsikál: Bese Botond – duda. A táncokat 
Szente János tanítja. 

 
Belépő: gyerektánc 400Ft/fő, felnőtt táncház 1500Ft/fő 

 

 

 

Az idei ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK és az azt követő hét könyvtári eseményei Bakonybélben: 

október  6.: könyvtári óra a Szent Gellért Óvoda nagycsoportosainak (zártkörű program) 

október  9.: 16.30: " Zagolni zabad?" - író-olvasó találkozó gróf Nádasdy Borbálával 

október 10.: 10.00: barkácsóra iskolás gyerekeknek 

október 15.: 10.00: "Feldaraboljuk a végtelent" - Lackfi János és Gryllus Dániel 

zenés előadása felnőtteknek 
 

Az események helyszíne a Könyvtári Információs és Közösségi Hely (könyvtár, Fő u.3.).  

A részvétel ingyenes.  
Bővebb információ kérhető a következő elérhetőségeken: konyvtarbbel@gmail.com, : 30/487-7768. 
 

A BABA-MAMA KLUB októberben újraindul, minden páratlan hét hétfőjén, 10-11.30-ig lesz, a klubalkalmakon 

beszélgetünk, játszunk a könyvtárban. A legközelebbi alkalom október 12.  
A házirendről a könyvtár webnaplójában lehet tájékozódni: www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu. A lezajlott programokról képek 

láthatók a webnaplóban és a Facebookon (Könyvtár Bakonybél). 
 

Mindenkit szeretettel vár Palotás Dóra könyvtáros 
 

VEZETETT TÚRÁK 
Bakonyi Bakancsos 

2015. október 23. péntek 10.00  
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-tanya - Rák-tanya - 

Dornyay Béla emlékút – Szent-kút . Táv: 15 km, menetidő: 5,5 óra.  
 

2015. október 24. szombat  9.00  
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó - Móricháza-Bakony Hotel  

Táv: 15,6 km, menetidő: 5,5-6 óra. 
 

Találkozó a Pikoló Vendéglőnél, Bakonybél, Kossuth utca 1. (www.pikolo-vendeglo.hu) 

Információ:Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu, www.bakonyibakancsos.hu 

 

BAKONYI BARANGOLÁS GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRA  
2015. október 10. szombat: rajt- és cél helyszín: Bakonybél, Kismesterségek Háza (Pajta) 
Információ: www.osvenytaposo.hu; :30-319-3378; osvenytaposo@citromail.hu. 

mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
http://www.pikolo-vendeglo.hu/
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
http://www.osvenytaposo.hu/
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REKORD SZÁMÚ LÁTOGATÓ A TÁJHÁZBAN 
 

Július és augusztus 
hónapban mintegy másfél 
ezer vendég tekintette meg 
a Bakonybéli Tájház 
kiállításait. A vendégkönyvi 
bejegyzések szerint a 
szépen karbantartott 
épület, a rendezett udvar 
látványa becsábítja a 
település látogatóit. A 
Bakonyi indián játék 

története kiállítás is növeli a vonzerőt. A 
statisztikák szerint bevált a hétfői nyitva tartás is.  
Október 1. - 31. között – a korai sötétedés miatt - 
minden nap 9-16 óra között lesz látogatható, 
november 2-től viszont télre bezár a kiállítás. 

 

A zirci BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR az 
Országos Könyvtári Napok rendezvényei 

keretében 

október 5. – 11. között ingyenes beiratkozást 
és amnesztiát hirdetett a lejárt határidejű 

kölcsönzésekre.  
Programjaira szeretettel várja a bakonybéli 

lakosokat is. 

 Október 8. 17 óra: „Feldaraboljuk a végtelent” 
Lackfi János és Grillusz Dániel műsora 
Október 9. 17 óra: „Amikor a láb elnehezül” –  
dr. Ruttkay-Miklián Eszter könyvbemutatója 
Október 10. 9-13 óra: Könyvcserebere 
Hozzon egy saját könyvet, vigyen egy másikat! 
Október 10. 16 óra: Galambos Szilveszter: Segítség, fiam 
van! A helyi színjátszók bemutatkozása a Művelődési Ház 
Alkotmány utcai épületében. 

A programok ingyenesek! 
 
 

 
 

VÉRADÁS 
Október 6-án,kedden 15-18 óra között 

 

a Magyar Vöröskereszt véradást szervez 
 

a Közösségi Házban (Fő utca 3.) 
 

MINDEN CSEPP SZÁMÍT! 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati kiírása a 2015/2016. tanév 
második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan. 
Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkezők részesülhetnek. A 
pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges az EPER-Bursa rendszerben 
(https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). 
A pályázatokat – kötelező mellékleteikkel együtt -2015. november 9-ig kell benyújtani a települési 
önkormányzathoz (ügyfélfogadási időben). Ugyanitt kérhetnek bővebb felvilágosítást az érdeklődők 
(www.emet.gov.hu ’Bursa Hungarica’). 
 

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

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
Ügyfélfogadás:  
kedden és csütörtökön: 8-16 óra 
 
Adóügyben csütörtökön: 8-14 óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/499-1114 

e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben  
Somfai Rita  

hatósági ügyintéző 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra 
között a Bakonybéli 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 

 

Okmányiroda 
8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, 
gépjármű okmányok 
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 7-17 óra 
Kedd: 12-16 óra 
Szerda: 8-12 óra 
csütörtök: 8-18 óra 
Péntek: 8-13 óra 

Elérhetőség: (88)596-770 
 e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu 

 

Munkaügyi központ 
8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662 
Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
http://www.emet.gov.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114

