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„Arra, hogy érveinket összemérjük ellenfeleink érveivel, hogy 

állításaikra reápiríthassunk, tetteiket reájuk olvashassuk, soha 

alkalom nekünk nem adatott. Épp azért kerültek minden 

tárgyalást, mert amire eleve el voltak határozva, az egy percig sem 

állhatott volna meg a diszkusszió kereszttüzében.”  
 

(gróf Apponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetője) 
 

 

 

     A koronavírus-járvány miatti országos 
korlátozások enyhítésével összhangban, a május 20. 
9 órai, és a május 22. 9 órai állapotnak megfelelően 
Bakonybélben is meghoztuk a helyi rendeleteket, 
amelyek folyamatosan a https://bakonybel.hu 
oldalunkon, valamint a Bakonybél facebook 
csoporthírei között olvashatók. Az élet lassan 
visszaáll a régi kerékvágásba, vendégeket 
fogadhatnak a szállásadók, az éttermek, az óvodába 
visszatérhetnek a kicsik és az iskola is kész a 
segítséget kérő gyerekek fogadására. Reméljük, ezzel 
párhuzamosan a bakonybéli vállalkozók, szolgáltatók 
helyzete is javul és képessé válnak bevételek 
generálására. 
 

     Főzőkonyhánk is teljes üzemmódban működik, 
várja az újabb igénylőket, fogadja csoportok 
megrendelését, és az esküvők, kisebb összejövetelek, 
rendezvények foglalását. A helyiségek, az eszközök és 
az éthordók fertőtlenítése folyamatos. 
 

     Itt hívjuk fel a szállásadók figyelmét arra, hogy a 
kormány rendelkezése értelmében ebben az évben a 
szállóvendégektől az idegenforgalmi adót (IFA) 
nem kell beszedni, de jelenteni, bevallani kell, mert 
az önkormányzat ennek alapján igényelheti meg a 
költségvetési támogatást. A kormányrendelet 
érvényben van és a visszavonásáig a fentiek szerint 
kell eljárni. Ha bárkinek kérdése van ezzel 
kapcsolatban, forduljon telefonon a jegyzőhöz. 
 

     Az enyhítések ellenére is érvényben maradtak a 
fertőtlenítésre, a maszk viselésére, a 
távolságtartásra, a 65 felettiek érvényes védett 
időzónájára vonatkozó kötelezettségek. Kérünk 
mindenkit, településen belül és azon kívül is tartsák 
be ezeket a szabályokat. Hiteles tájékoztatót találnak 
az érvényben lévő rendelkezésekről a 
www.koronavirus.gov.hu weboldalon, valamint a 
Bakonybél honlapon.  
 

     A bakonybéli önkormányzat és a közös hivatal 
keddi és csütörtöki ügyfélfogadása is visszaáll a 
régi rendbe, de csak telefonos időpontegyeztetés 
alapján. Az ügyfeleket fertőtlenített, külön 
helyiségben fogadjuk, maszkban és a megfelelő 
távolság betartásával. 

 

     Benyújtottuk a Magyar Faluprogram keretében a 
közterületek karbantartását szolgáló eszközök, gépek 
beszerzésére vonatkozó pályázatunkat. Ez a negyedik  
pályázat, amit idén a program keretében beadtunk - 
az orvosi rendelő felújítása, a belterületi utak  
felújítása, közösségi tér felújítása és 
közösségszervező munkatárs felvétele, valamint a 
vírushelyzet elleni védekezéssel kapcsolatos 
költségek térítése -. 
 

     Két pályázat keretében tudtuk 6 bakonybéli 
iskolába járó diák digitális tanulását segíteni. Az 
EFOP 3.9.2 pályázatban 5 kitűnő vagy hátrányos 
helyzetű helyi iskolás kaphatott egyszeri, 134.600 Ft 
értékű ösztöndíjat eszközvásárlásra illetve digitális 
oktatásra. A Digitális Jólét pályázat keretében pedig 
egy diák kapott egy, iskolai használatra alkalmas 
okostelefont. 
 

     Az önkormányzatnak május közepén adományból 
sikerült beszereznie 1200 db minősített szájmaszkot, 
valamint 2 doboz (50 db) CoViD-19 gyorstesztet. 
Ebből 100 db maszkot és egy doboz tesztet a 
háziorvosnak adtunk át, 100 maszkot az óvoda 
kapott meg a biztonságos működéshez. A többit 
egyelőre vészhelyzetre tartalékoljuk, reméljük, nem 
lesz rá szükség. Fábián Péter úrnak köszönjük a 
településnek juttatott nagylelkű adományát. 
 

     Május utolsó, pünkösdi hétvégéjén, péntek – 
szombat – vasárnap – hétfőn újra várja látogatóit a 
Bakonybéli Tájház. Június 5-6-7-én szintén nyitva 
lesz 9-18 óra között, vasárnap 16 óráig. Június 
közepétől folyamatos lesz a nyitva tartás. A 
csoportokat csak előzetes időpontegyeztetés alapján 
tudjuk fogadni, az előírt távolságtartás miatt 
egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat egy-egy 
épületben. Június közepétől új állandó kiállítással 
gazdagodik a Tájház. Ekkor nyílik a TAKI Nosztalgia 
– és Játékmúzeum a felújított torkospajtában. A 
pajtát a bakonybéli önkormányzat és a gyűjtemény 
tulajdonosa együttműködve, közösen alakította át 
kiállítóhelyiséggé.  
 

Bízunk benne, hogy sok új látogatót fog vonzani az 
1960-80-as évek kultúrája. 
 

Márkus Zoltán  
polgármester 

https://bakonybel.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
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Az idei év eddigi időjárásához hasonlóan, a tavasz 
utolsó hónapja is jelentősebb csapadék nélkül ért véget. A 
kialakult szárazság hatására továbbra is tűzgyújtási 
tilalom van érvényben az ország egész területén. 
Külterületen történő égetés előtt kérjük, mindenki 
tájékozódjon a www.erdotuz.hu internetes felületen az 
éppen aktuális tilalmakról.  

 

Május elején bejelentést kaptunk, miszerint az egykori 
homokbánya területén rendszám nélküli autó található. 
Kiérkezésünkkor meggyőződtünk az autó ottlétéről, 
valamint a nyomok alapján egyértelműen látszott, hogy 
szórakozás céljából a bánya területén rendszeresen 
használják az autót, aminek karosszériaelemei 
szétszóródtak a bánya területén. Értesítettük a terület 
tulajdonosát, aki az elmondások alapján beazonosította a 
gépjármű tulajdonosát, majd felszólította azt annak 
elszállítására, amely napokon belül meg is történt.  

A Kossuth utca lakóitól egy útszéli faágra kirajzott, 
közepes méretű méhraj miatt kaptunk bejelentést. Ebben 
az időszakban, amikor a kedvezőek a körülmények, 
gyakran kettéválik egy-egy méhcsalád, aminek első 
lépéseként a peterakó anya felszáll, és az egykori család 
fele - kétharmada követi őt. Első megállójuk gyakran egy, 
a régi kaptárhoz közeli fa. A Kossuth utcában kirajzó 
méheket egy szakszerű méhész segítségével 
begyűjtöttük és elszállítottuk.  

 

Bejelentést kaptunk továbbá illegális 
hulladéklerakásról is. A Gerence-patak partszakaszára és 
medrébe számottevő mennyiségű építési törmeléket 
helyeztek. Meggyőződtünk a bejelentés valódiságáról, és 
megkezdtük a hivatalos eljárást.  

 

Gazdasági állatkóborlásra a hónap végén több 
bejelentést is kaptunk. Az egykori tsz-épületegyüttes 
területéről ismételten több sertés, illetve szürke marha 
szabadult ki, ezzel károkat és bosszúságot okozva a 
szomszédos területen élőknek, gazdálkodóknak. Az 
ismételt felszólításra újabb ígéretet kaptunk az ott lévő 
állatok megfelelő tartására, a kerítés javítására.  

 

A Szent-kút legutóbbi tisztítása alkalmával nagy 
örömünkre előkerült egy fokozottan védett kétéltű faj, az 
alpesi gőte (Triturus alpestris), amely a legmagasabb 
eszmei értéket (100.000 Ft) képviseli a kétéltűek között 
hazánkban.  

Gfellner Máté mezőőr 

A koronavírus-járvány miatti hivatalos veszélyhelyzet 
kihirdetése óta, a szülőkkel való online kapcsolattartás 
rendszeres volt. Minden héten az aktuális témával 
kapcsolatban készítettünk egy-egy ajánlást az óvodai 
tevékenységformákra lebontva. Ezt az óvoda zárt facebook 
csoportjában közétettük. Természetesen ezek 
megvalósítását nem kötelező jelleggel kértük, csupán 
ötleteket szerettünk volna adni a szülőknek, az otthon 
töltött idő hasznos eltöltéséhez. Ennek ellenére, nagyon 
örültünk egy-egy visszajelzésnek, elkészült gyermeki 
produktumról készült fotónak. 

Bőti Anikó fejlesztőpedagógus kollégánknak szeretném 
megköszönni a sok-sok ötletet, amit a facebook 
csoportban közétett, illetve azt, hogy az ellátásra szoruló 
gyermekek szüleivel online formában, vagy akinek erre 
nem volt lehetősége hagyományos levelezéssel tartotta a 
kapcsolatot. 
215/2020. (V. 20.) Kormányrendelet alapján május 25-től 
óvodánk visszatért a normál működési rendhez. 
Természetesen számos intézkedést kellett hozni, és az újra 
nyitást járványügyi szempontból átgondolni. 
Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, 
hogy az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket 
nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.  

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek 
átadása a bejáratnál történik, hogy az óvoda területén 
minél kevesebb legyen a külsős személyekkel való 
érintkezés.  
A szülőktől kérjük, hogy csak a legszükségesebb tárgyak 
kerüljenek be az óvodába, ezeket pedig otthon gyakran 
fertőtlenítsék (pl. alvós játék, tisztálkodási eszközök stb.). 

A fokozott fertőtlenítéshez rendelkezésünkre állnak a 
megfelelő vírusölő kéz- és felületfertőtlenítő szerek és 
takarítószerek. A dajka nénik feladata a gyermekek által 
használt eszközök, helyiségek gyakori fertőtlenítése.  

Az udvari élet kiemelt fontosságú lesz az elkövetkező 
időszakban, ezért szeretnénk kérni hogy a gyermekeknek 
mindig legyen az udvari játékhoz megfelelő cipője és 
ruházata. 

Mivel a jelenlegi helyzetben nem kötelező az óvodai 
ellátás igénybe vétele, a gyermekek hiányzását betegség 
és egyéb indok alapján is igazoltnak tekintjük. Akik az 
óvodai ellátást nem kívánják igénybe venni, az étkezés 
kiszállítása a megszokott formában tovább működik. 

Az iskolába menők hagyományos búcsúsztatása idén 
elmarad. Ez természetesen nem zárja ki a meghitt 
körülmények között történő elköszönést, melynek 
módjáról és időpontjáról az érintett gyermekeket és 
szülőket tájékoztatni fogjuk.  

A Kormány a legutóbbi rendeletében az óvodák 
számára két hét nyári zárást javasol. Ennek lehetőségéről 
és időpontjáról, a szülők véleményezése és a fenntartóval 
történő egyeztetés után fogunk tájékoztatást adni.  

Szeretném megköszönni a szülőknek, hogy ebben a 
szokatlan helyzetben megértőek és együttműködőek 
voltak. A továbbiakban is, ha a gyermekfelügyelettel 
kapcsolatban bármilyen kérés felvetődne, elérhetőek 
vagyunk: e-mail: szgellertovi@gmail.com; telefonszám: 
88-461-071 vagy 30-720-6425. 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

http://www.erdotuz.hu/
mailto:szgellertovi@gmail.com
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Sok találgatás folyt arról, vajon hogyan folytatódik a tanév a koronavírus-járvány miatt. Visszatérhetnek-e a gyerekek 
az iskolába, meddig tart még a digitális oktatás? 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár 2020. május 20-i bejelentéséből választ kaptunk több kérdésre, 
s ezek alapján szervezzük a további teendőinket. 

A tanév végéig, 2020. június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend. (Felzárkóztatás, 
hiánypótlás céljából már sor kerülhet tanár-diák találkozóra, de itt is figyelni kell az alacsony létszámra.) 

2020. június 2-tól, június 26-ig – ahogy minden iskolában, így a mi iskolánkban is - meg kell szerveznünk az ide 
járó gyermekek felügyeletét. Tanítási napokon 8 órától 16 óráig biztosítunk felügyeletet. Az igényfelmérés 
folyamatban van. 

Tanévzárót nem tartunk, mert továbbra is kerülni kell a nagyobb létszámú rendezvényeket. A bizonyítványokat az 
iskolában lehet majd átvenni: az időpontról, tájékoztatni fogjuk a szülőket.-. 

Június 22 és 26. között a „Három Generációval Az Egészségért Program” keretében napközis tábort tartunk 
iskolánkban, amelyen tanulóinkon kívül a 6-18 éves bakonybéli és pénzesgyőri iskolások is részt vehetnek. A tábor 
a tanulók számára díjtalan. Színes, érdekes programokkal várjuk a gyerekeket (40 főt tudunk fogadni). Jelentkezni a 
szentgellerttagiskola@gmail.com e-mail címen és más online felületeken lehet. (A programokról és a jelentkezés 
módjáról később adunk tájékoztatást.) 

Az iskolánkban folyó digitális munkarend tapasztalatairól a következő tájékoztatást tudom adni: 
Példaértékűen működik, köszönhetően a szülők, tanulók, tanítók pozitív hozzáállásának, összehangolt munkájának. 
A kezdeti döbbenet után sikerült megtalálni azokat a forrásokat, amiken keresztül elértük a gyerekeket. Nálunk az 
oktatás nemcsak a „lecke küldözgetésében” merül ki, hanem valós segítséget is nyújtunk a tananyag feldolgozásához. 
Minden osztályban, több tantárgyból is szervezünk video-kapcsolattal létesített órákat, amelyeken a tanulók 
nagy számban vesznek részt. Lehetőségük van a gyakorlásra és felkészülni a felmérésekre. Többször is kértek és 
kaptak plusz segítséget. Mindegyik osztályban sikerül időben befejezni a tananyagot, és lezárni a tanévet. 
Köszönetemet fejezem ki a szülőknek, gyerekeknek, tanítóknak a lelkiismeretes munkájáért! Úgy gondolom, hogy 
így együttműködve sikerült a legtöbbet kihoznunk ebből a helyzetből. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

mailto:szentgellerttagiskola@gmail.com
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„Az Úr megnyitotta a szívét”  
- igemeditáció – 

 

 „Elhajóztunk tehát Troászból. Egyenesen Szamotrákiába jutottunk, másnap Neápoliszba, innen 
pedig Filippibe, amely Makedóniának ebben a részében az első telepes város. Ebben a városban 
töltöttünk néhány napot, és beszélgetéseket folytattunk. Szombaton kimentünk a kapun kívül a 
folyóvízhez; úgy gondoltuk, hogy ott az imahely. Leültünk ott, és szóltunk az asszonyokhoz, akik 
összegyűltek. A hallgatóságban volt egy Lídia nevű istenfélő bíborárus asszony Tiatíra városából, 
akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott. Miután ő és 
házanépe megkeresztelkedett, így könyörgött: ,,Ha úgy ítéltek meg, hogy hűséges vagyok az Úrhoz, 
térjetek be házamba és maradjatok nálam.’’ És erővel rá is vett minket.”  

(Apostolok cselekedetei 16,11-15) 

 

Az Apostolok cselekedeteinek fent idézett részlete Pál Filippi missziójáról számol be. Ez a 
macedóniai város az első hely Európában, ahol elhangzik az evangélium. Kicsiny zsidó közösség 
élt ott, zsinagógájuk nem volt, ezért a városon kívül, a folyó partján gyűltek össze a hívek imádkozni. 
Közéjük tartozott Lídia, a tiatírai bíborárus asszony is, akinek Az Úr megnyitotta a szívét, ő pedig 
figyelemmel hallgatta Pál apostol szavait. Lídia volt – az Újszövetség szerint - az első európai, aki 
megkeresztelkedett, és hitvalló tanítványként még aznap házába fogadta Jézus hirdetőit. 

Megrendítőek ezek a találkozások és megtérések. Vajon min múlott, hogy másoknak nem, ennek 
az asszonynak viszont megnyílt a szíve és befogadta az igét? És Te, aki ma olvasod az ő 
megtérésének történetét, és hallod az evangélium jóhírét itt Európa közepén, Magyarországon, 
engeded-e, hogy Isten megnyissa a te szívedet is? 

 

 
 
 

Beszámoló a bakonybéli bencés közösség életéről a Járvány idején 
 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a szerzetesközösség tagjai és a bakonybéli egyházközség 
hívei közül tudtunkkal senki sem betegedett meg a koronavírustól. Távolabbi ismeretségi körünkben 
azonban többen mutattak tüneteket, kerültek karanténba. Sokakért imádkoztunk rendszeresen, 
Istennek hála, mindenki jól van.  

 
A közösség élete a korlátozó rendelkezések idején csendesen, a szerzetesi élet szokásos 

ritmusában zajlott. Sokat dolgoztunk a kertben, a gyógynövényes mellett létrejött egy kis 
zöldségeskert, és befejeztük a jövő évi mintegy 100 m3 tűzifa feldolgozását is. A lelkigondozással 
foglalkozó testvérek online folytatták a lelki kísérést, Ábel atya pedig sok időt és energiát fordított 
arra, hogy a bakonybéli plébánia hívei ne maradjanak lelki táplálék, lelkipásztori támogatás nélkül. 
Az interneten közvetített zsolozsmákra, szentmisékre sok jó visszajelzést kaptunk, örülünk, hogy 
együtt imádkoztok velünk. A különleges időszakban több időnk volt kötetlen együttlétre is, Húsvét 
hetében kirándultunk a környékbeli erdőkben, társasoztunk, sportoltunk. 
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Beszámoló a Közösségi Ház építéséről 

Az egyházközség Közösségi Házának építése befejezéséhez 
közeledik. Az első ütem, a ház felépítése és az alsó szint 
(nagyterem, plébániai iroda, mosdók, lépcsőház) a 
belsőépítészeti munkái elkészültek. A második ütem (a felső szint 
gépészeti, villanyszerelési és belsőépítészeti munkái és a konyha 
berendezése) kivitelezési munkáját az zirci AMBISSZA Kft. nyerte 
el, ők is szépen haladnak, reményeink szerint június második 
felében használatba vehetjük a házat. 

Még áprilisban, képviselőtestületünk tagja, Kas György egy 
munkagépet hozatott, amely az épület Petőfi utca felöli oldalán a 
tereprendezési munkálatok jó részét elvégezte. Május 16-án 
önkéntes munkával az egyházközség 7 férfi tagja (Kas György, 
Vajda András, Vajda Ágoston, Rákóczi Zoltán, Günter testvér, 
Dani testvér, és Ábel atya) folytatta a kert és a ház környezetének 
rendbe tételét. E szombati közös munkával jelentőset haladtunk, 
a Közösségi Ház környezete egyre barátságosabb formát kezd 
ölteni, hívogatja az egyházközség tagjait egyelőre még munkára, 
de rövidesen majd pihenésre és közös együttlétekre is. 

 

Az istentiszteletek rendje május 7-től 
 

1) Újra nyilvános szentmiséket ünnepelünk, amelyekre 
szeretettel várjuk az egyházközség tagjait a következő 
járványügyi szempontok figyelembevételével:  

 A 65 év feletti és a bármely okból veszélyeztetett híveket, saját egészségük érdekében kérjük, hogy még ne 
jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az 
interneten közvetített liturgiához kapcsolódjanak. Azon 65 év feletti testvéreinknek, akik mégis eljönnek, külön 
szektort biztosítunk a templomban, ahol résztvehetnek a liturgián. 

 A szertartások alatt a hívek viseljenek szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az 
áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot. A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét 
fertőtlenítőszer használatával. 

 Kérjük, hogy a kijelölt helyeket foglalják el a padokban, hogy a 2 méter távolságot egymástól tartani tudjuk. 
Amennyiben a templom így megtelne, a később érkezőket kérjük, hogy már ne jöjjenek be a templomba.  

 Továbbra is egy szín alatt, kézben áldoztatunk. Áldozáshoz a távolságot megtartva egy sorban jöjjünk, áldozás 
után középen térjünk vissza helyünkre. A pap az áldoztatás megkezdése előtt maszkot vesz, kézfertőtlenítést 
végez, s így indul a hívőket áldoztatni.  

2) Zsolozsmát és más templomi közösségi imádságokat is a szentmisével kapcsolatban megfogalmazott járványügyi 
szempontok figyelembevételével lehet megtartani!  

3) Az esküvőket és a keresztelőket szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával végezzük. A temetéseket 
egyszerű formában a távolság megtartásával végezzük.  

4) Betegek és idősek ellátása és más plébániai programok 
 Egyházközségünk azon tagjait, akik kérik, Ábel atya, - előre egyeztetett időpontban és a járványügyi szabályok 

szigorú megtartása mellett, - meglátogatja és megáldoztatja. Ha valakinek lelki segítségre van szüksége, hívja 
Ábel atya számát: 06/30-336-68-78 

 Pünkösdtől (május 31.) újra indulnak a plébániai fogadóórák is.  
5) A gyóntatást a pap és a gyónó közötti 2 méter távolság megtartva kell végezni. 
6) Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók.  
7) Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés! 
 

Istentiszteletek közvetítése 
 

Az istentiszteleteket továbbra is naponta közvetítjük 17.00-kor a vesperást, 20.30-kor a kompletóriumot, valamint 
meghirdetett időpontokban a szentmiséket is, hogy akik nem tudnak eljönni a templomba, a monostor facebook 
oldalán keresztül bekapcsolódhassanak imádságunkba. 
A Családi liturgia heti aktuális anyagai a Monostor honlapján és az Egyházközség facebook oldalán megtalálhatóak. 
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Van, aki újraéli az emlékeit, van, aki meglepődik, van, aki csodálkozik, és van, 

aki lekicsinyli a közelmúlt kidobott tárgyait. Az 1960 - 80-as évekbeli életmód 

kellékei, játékai, eszközei a nagyszülők, szülők világát idézi, amiről a fiatalok 

csak amolyan mese-módon hallottak, de elképzelni sosem tudták. Íme egy 

kiállítás, ami legalább négy generációt nem hagy hidegen. Megnyílik a 

Bakonybéli Tájház kiállítótérré alakított pajtájában a TAKI Nosztalgia- és 

Játékmúzeum, egy pápai magánygyűjtő gyűjteményéből. Takács János 

fiatalon az autókért 

rajongott, majd magával 

ragadta a korszak szelleme, 

elsősorban a játékai, 

amelyek megalapozták 

gyűjtőszenvedélyét. De a 

játék nem önmagában való, 

hozzátartozik a lakás, a család, a bolt, a posta, a buszmegálló, 

a presszó, mindaz, ami a gyerekeket, a szülőket, a 

nagyszülőket körülvette. Így kerekedett – töredékesen is – 

egésszé Taki gyűjteménye, amelyből most több ezer kisebb-

nagyobb tárgy kerül kiállításra.  

Aki belép a pajtába, meglepődik a tárgyak változatosságán és mennyiségén, 

de rögtön körülveszi a megélt idő nosztalgiája. Még a gerendákon is biciklik 

lógnak, a vitrinek tele kisebb-nagyobb játékautókkal, rakétákkal, kártyákkal, 

társasjátékokkal. Az egyik fal a falusi búcsú hangulatát idézi, amott az öreg 

iskolapad szemben a fekete táblával és kisdobosok 6 pontjával, majd a pedálos 

autók korszakos csodáival. Az egyik vitrint játékhangszerek töltik meg, a 

szekrényben fajátékok, babaházak bútorkái, a gerendán irigyelt és áhított 

dömperek tarkasága. A harmadik sarokban a kis piros postaláda, fölötte 

telefonok sora lóg (mennyit vártunk, míg kaptunk egy vonalat! ki emlékszik 

az ikertelefonok korszakára?). Kávéfőzőgép a presszóból, mellette üvegből a 

kávéspohár, otthoni kotyogó… Egy egész sarkot megtöltenek a különféle 

rádiók, egy másikat a hazai tévék és az ikonikus szalagos magnók, no meg a 

zene-zene-zenegép, ami kétforintosra adta a muzsikát. A pajta minden 

szegletéből 

árad a 

korszellem, 

ami nem volt 

felhőtlen, de 

mégis tartalmas, ami nem volt „nyugati”, de 

mégis élhető, ami nem volt mindig szép, de 

elnyűhetetlen. A szemlélőt pedig elfogja a 

megmagyarázhatatlan érzés, hogy minden 

korlátja, hibája, hiánya ellenére is szerethető 

korszak volt.  
 

Ezzel fog szembesülni az, aki megnézi az új nosztalgia- és játékmúzeumot a tájházban. Talán még azon is 

elgondolkodik a közelmúlt tárgyai láttán, hogy a mi korunk kellékeiből mit tudnak majd felmutatni úgy 70 év 

múltán. 

Jó szívvel ajánlom gyereknek és szépkorúnak, pláne ha együtt jönnek. 
Felföldi Andrea 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   VI. ÉVFOLYAM    2020. 6. szám 

7. 

 

A koronavírus járvány miatti korlátozások enyhültek ugyan, 

az élet sokhelyen visszatér a régi kerékvágásba, a mi 

klubtagságunk azonban a különösen veszélyeztetett csoportba tartozik. Ennek ellenére, a megfelelő távolság 

betartásával folytathatnánk összejöveteleinket. 

Márciusban, épp a polgármester úrral tervezett beszélgetés előtt szakadt meg a kapcsolatunk, ezért Márkus Zoltán 

polgármester úrral egyeztettem, június 18-án, csütörtökön 15 órakor találkozunk vele a Közösségi Házban. 

Tekintettel arra, hogy néhány klubtársunk jelezte, amíg a vírushelyzet tart, nem szívesen megy közösségbe, azt 

kérem a tagságtól, jelezze nekem, ha erre az összejövetelre nem tud eljönni. Köszönöm az együttműködéseteket. 

További jó erőt és egészséget kívánok mindenkinek! 

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 

(461-384, 30 - 557-3125) 

 

 

A LOMTALANÍTÁS TERVEZETT 

IDŐPONTJA: 
2020. 07.25-26. (KIHELYEZÉS) 

07.27. ELSZÁLLÍTÁS 

Kedves Vendégeink! 

A járványügyi intézkedések betartása mellett a 
monostor újra megnyitotta kapuit látogatói számára. 
Szabadtéri látnivalóink (gyógynövény bemutató kert, 
labirintus, arborétum) már május 4-től látogathatók. 
Kiállítóterünk, és zárt térben elhelyezkedő egyéb 
látnivalóink (szárítópadlás, műhelyek) pedig május 25-
től fokozatosan nyitnak meg. Naprakész információ a 
monostor honlapján (www.bakonybel-monostor.hu) és 
facebook oldalán is elérhető.  
Bakonybéli lakosok számára a belépés továbbra is 
ingyenes. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  
 

MONOSTORI AJÁNDÉKBOLT, KÁVÉZÓ, 

LÁTOGATÓ RÉSZLEG NYITVA TARTÁSA: 
Hétfőtől szombatig: 9:00-17:00 

vasárnap: 11:00-12:00 

Úgy gondoljuk, hogy a falu központjában igény 
van erre a hiánypótló szolgáltatásra. 

 

Gyorséttermi ételeket, pizzát, gyrost, hamburgert, 
melegszendvicset, hétvégeken grillcsirkét is 

készítünk. 
A későbbiekben kínálatbővítést is tervezünk. 

Árusítunk fagylaltot is, az olasz Gelatiamo 
termékeit. 

A szórakozni vágyók igényeit a biliárd és 
csocsóasztal, valamint sportesemények 
projektoros kivetítése és zene szolgálja. 

Tervezzük később a belső udvar és a pince 
megnyitását is. 

Szeretettel várjuk Önöket! 
Információ, foglalás:  

bakonyvariandor@gmail.com; 
+3630-259-1218 

http://www.bakonybel-monostor.hu/
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-593-2629. 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. június 24. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

 
 
 
Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1.  

Információ: Nagy Árpádné Marika 
06-30-322-4934; 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!  
 

2020. június 07. vasárnap 10.00 
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy 
Táv 11 km, menetidő 4 óra 
 

2020. június 20. szombat 10.00 
Táboros-hegy – Odvas-kő pihenő – Szarvad-árok - Száraz 
Gerence 
Táv 13 km, menetidő 5,5 óra 

bakonybéli gyülekezetének alkalmai júniusban: 
13-án és 27-én 16 órai kezdettel 

a Közösségi Házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

(Fő utca 3.) 
Bizonytalan ideig zárva tart. 
 

Könyvkölcsönzés 
házhozszállítással, telefonos 
egyeztetés alapján történik. 
konyvtarbbel@gmail.com 
 

 

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

Bizonytalan ideig zárva tart. 
info@csillagda.net, 20-271-2519 

 
 
 

(Fő utca 15.) 
 

Nyitva tartás: 
05.29-06.1.;06.05.-06.07. között 

9-18 óráig, 
06.12-től minden nap 9-18 óra, 
vasárnap: 9-16 óra között. 

 

 
Rendőrségi igazgatásrendészeti ügyintézés csak online: a http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes 

 

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: (+36)30-839 8754; vagy 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: 
hétfőn 8.00-10.00 

szerdán 13.30-15.30 

 
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. 
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