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emelkedését nem vettük figyelembe. A lakosságot
érintő új árakat külön táblázatban közöljük.
Örömmel látjuk a magánszálláshelyek és egyéb
szálláshelyek fejlesztését célzó Kisfaludy-program
eredményeit. Sok szállásadó pályázott, és mindenki a
maximális
támogatási
összeget
nyerte
el.
Gratulálunk mindenkinek. Reméljük, tavasztól a
megújult szállások még magasabb színvonalon
fogadják a vendégeket. Ne felejtsék el, december 31.
a megvalósítás határideje.
A Tájházban a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum
beváltotta a reményeinket. Rekord látogatottságot
könyvelhetünk el mindkét kiállításon, amely az
önkormányzat bevételéhez is hozzájárul.
Csak hallgatom a lomb meleg neszét
Az elmúlt két hónapban tapasztaltuk, hogy
s az árnyas fákat bölcsen megmosolygom:
visszatértek a vendégek és a turisták a faluba.
a tölgyet, hársat, bükköt, gesztenyét –
Reméljük, a szállásadók, vendéglátók is elégedettek.
A megnövekedett forgalomhoz alkalmazkodva
a forró nap vidáman vagy borongón
igyekszünk tisztán tartani a közterületeket,
nagy, tiszta békét csurgat szerteszét…
takarítjuk a buszmegállókat, és gyakrabban ürítjük a
Mégis csak jó e vénhedt, lomha bolygón!
(Dsida Jenő: Augusztus – részlet) szeméttárlókat.
Fotó: Váraljai Zoltán

Július elején több Fürdő utca ingatlantulajdonosnak
küldtünk levelet, amelyben kértük az ingatlanuk
előtti árok kitisztítását. Eddig csak két tulajdonos
tett ennek eleget, ezért a többieket az újság útján is
felszólítjuk, végezzék el az árok karbantartását.
Köztudottan a Fürdő utca a nagyobb esőzések után
fokozottan érintett a villámárvizekben, ezért
valamennyi ott élő érdeke, hogy ezt a munkálatot a
megkeresettek elvégezzék.
A Magyar Faluprogramra eddig beadott négy
pályázatunkból háromban hirdettek eredményt
(belterületi utak felújítása; közösségi tér felújítása az
ott dolgozó bérével együtt; orvosi rendelő felújítása),
de sajnos egyikben sem nyertünk támogatást. A
közterületek
karbantartását
szolgáló
gépek
beszerzésére
beadott
pályázatunk
pozitív
elbírálásában még bízunk.

Ahogy korábban már jeleztük, az önkormányzat
költségvetése a kormányzat önkormányzatokat
érintő megszorítások következtében nehéz helyzetbe
került, ezért kénytelenek vagyunk minden
adónemünk
fizetési
morálját
felülvizsgálni.
Augusztusban és szeptemberben a vállalkozók,
szállásadók és az építményadó befizetésére
kötelezettek
számíthatnak
ellenőrzésre,
felülvizsgálatra. Akinek kérdése, problémája van,
keresse a jegyzőasszonyt és az adókkal foglalkozó
kolléganőt telefonon, velük át tudják nézni a rájuk
vonatkozó kötelezettségeket.
Ebben az évben is lehetőségünk lesz a minden
bakonybéli óvodást, általános- és középiskolást
megillető iskolakezdési támogatás (óvodások: 10000
Ft, iskolások 25000 Ft) biztosítására. A kifizetésre
szeptemberben kerül sor, ennek részleteiről a
következő Hírmondóban közöljük a részleteket.

A járvány miatti, a rendezvényekre vonatkozó
korlátozás nem teszi lehetővé idén a Falunap
Augusztusban a faluházak, önkormányzati épületek szokásos időbeni megtartását. A szabályok azonban
felújításának támogatása programra adjuk be lehetővé teszik, hogy augusztus 15-én, szabadtéren, a
Szent-kútnál 17 órától megrendezzük a 6.
pályázatunkat.
Júliusban ismét beadtuk a Belügyminisztérium által Énekmondók emlékezete című, Cseh Tamás
kiírt belterületi utak felújítása tenderre a pélyázatot. tiszteletére szervezett programunkat.
A képviselő-testület megtárgyalta az étkezési díjak Augusztus 28-án 16 órakor pedig kulturális műsorral
változtatásának szükségességét. A nyersanyag norma búcsúzunk Dr. Rné Kocsis Tündétől, a Teremtés
árai az elmúlt 5 évben olyan mértékben nőttek, hogy Napja rendezvények megálmodójától a Szent-kútnál,
az a szolgáltatás színvonalának rovására lenne amelyre minden bakonybéli lakost várnak tisztelői.
tartható. Ezért a térítési díjak emelése mellett
Márkus Zoltán
döntöttünk. A kialakult új árakban csak a norma
polgármester
árak szerepelnek, a rezsi- és munkadíj költségek
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Júliusban is folytatódott az idei évre jellemző, igen változékony
időjárás, gyakran igen rövid idő belül váltotta egymást a kánikula
és a hidegfront, aminek hatására gyakran heves záporok, zivatarok alakultak ki felettünk.
A heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt ebben az időszakban kiemelten fontos a vízelvezető
árkok, elvezető csatornák tisztítása, karbantartása. Ennek megfelelően szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét arra, hogy az ingatlanokkal határos árkok, vízelvezetők tisztítása és karbantartása lakossági
feladat.
A vírushelyzet miatt kialakult veszélyhelyzet megszűnésével egyre többen látogatják Bakonybélt és
környékét. A nagy létszámú látogatottság továbbra is jelzi, milyen fontos és előkelő szerepet tölt be
Bakonybél az alternatív turizmusban. Ennek árnyoldala az erre az időszakra jellemző hulladéktöbblet, ami
egyaránt jelentkezik a kül- és belterületen kihelyezett szemetesekben, illetve azok környezetében.
Igyekszünk ezeket rendszeresen figyelni és üríteni, de a felhalmozott mennyiség gyakran meghaladja az
ideiglenes tárolókapacitásunkat, ezért ez még egy megoldandó probléma a jövőre nézve.
Július közepén megkezdődtek a kaszálási munkálatok, hamarosan pedig a kalászos kultúrnövények
betakarítására is sor kerül.
Gfellner Máté mezőőr

A szociális étkeztetés térítési díjai a jövedelemtől függnek, ennek megfelelően az új árak:
FIZETENDŐ
JÖVEDELEMHATÁR tól-ig
Ft/nap
335
38 800
400
38 801
43 890
435
43 891
49 110
500
49 111
54 330
535
54 331
59 650
565
59 651
64 870
600
64 871
75 960
630
75 961
82 740
665
82 741
Óvodások teljes napi ellátása
(tízórai, ebéd, uzsonna) - ezt a
szülőnek nem kell kifizetni.

Iskolások teljes napi ellátása
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Helyi lakosok térítési díja heti
befizetéssel
Vendég étkező alkalomszerű
befizetéssel

622 Ft/
nap,

686 Ft/
nap.
850 Ft/
nap
1500 Ft/
nap

Csopotos étkezés:
10 év alatt (reggeli+ebéd+vacsora: 2560 Ft/ nap
10 év fölött
2930 Ft/ nap
Felnőtt csoport ebéd:
1500 Ft/fő
vacsora:
1450 Ft/fő
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Egyéb árakról érdeklődjenek Hüll Lászlónénál
a 30-464-2775-ös telefonszámon vagy
e-mailben: konyha@invitel.hu
2.

Dr Kozma Zoltán 2020.08.03-19ig szabadságon lesz.
A helyettesítés a
következőképpen alakul:
2020.08.03-07-ig helyettesít
Dr Benczik Adrienn.
Telefon: 06 70 3793515
Bakonybélben rendelés:
hétfő 13-14, csütörtök:11-12-ig
2020.08.21. munkaszüneti nap, rendelés nem lesz!
2020. 08.10-19-ig helyettesít Dr Fáskerti Gabriella.
Telefon: 06 20 915 6716. Rendelési idő: mint az előzőekben,
hétfőn és csütörtökön.
Pénzesgyőrben nem lesz rendelés!

kiépítéséről tart tájékoztatót
a veszprémi Solar-Rendszerépítő Kft.

2020.augusztus 6-án, 17.30 kor a
Házasságkötő Teremben (Fő u 3.).
A veszprémi Solar-Rendszerépítő Kft. munkatársai teljes körű
szolgáltatást nyújtanak, a tervezéstől a kivitelezésig segítenek.
A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 százalékos
előleggel és egyéb ráfordítás nélkül igényelhetnek nulla
forintos hitelt a megrendelők, ezután 1-1,5 hónap alatt
szolgáltatói és banki ügyintézéssel együtt elkészítik,
beüzemelik a rendszereket. Tudni kell, hogy személyre szabott
konstrukcióval a hitel-törlesztő részlet kevesebb lehet, mint a
megrendelő korábbi havi energiaszámlája. Ha minőségi
anyagokból építünk jó rendszert, akkor pedig garantált a plusz
tíz év ingyen energia.
A Kft. munkatársa minden elkötelezettség nélkül előzetesen
felméri az igényeit, elkészíti a kalkulációt, ezt követően pedig a
hitelpályázat megírásától kezdve az engedélyezésen át az
anyagbeszerzésig és a kivitelezésig minden feladatot elvégez a
legmagasabb minőségben.
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A koronavírus miatti szünet után július elején került
sor első összejövetelünkre.
A Tájházban találkoztunk, megkértem Varga Éva Terézt, aki a Hasprai család leszármazottja, beszéljen
nekünk a családról, a Tájház öt évtizedes múltját pedig Feföldi Andreával közösen elevenítették fel.
Megtekintettük a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum kiállítását, amit szívesen ajánlok mindenkinek, mert az
összegyűjtött játékok, rádiók, járművek, szolgáltatások, életképek az 1950-es – 80-as évek életmódjába, a
mi ifjúkorunkba engednek betekintést. Köszönjük, hogy élhettünk a lehetőséggel és láthattuk a sok
érdekességet
Találkozónkat a megszokott helyen a közösségi házban folytattuk, ahol ünnepeltük névnaposainkat,
fogyasztottuk az általuk hozott finom süteményeket.
Megbeszéltük a találkozóink folytatását.
Augusztus 6-ra, csütörtökre tervezzük következő találkozónkat a Szent-kúthoz, délután 15 órára.
Amennyiben nem lesz tűzgyújtási tilalom, akkor kis sütögetésre, beszélgetésre kerítünk sort.
Augusztus 15-én, szombaton részt veszünk az önkormányzat által rendezett „Énekmondók emlékezete”
programon, ami 17 órakor kezdődik a Szent-kútnál.
Augusztus végén pedig a Guzmics Izidor Egyesület Nyárbúcsúztató programjába kapcsolódunk be.
Mindegyik találkozóra szeretettel várjuk klubtagjainkat.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

Az eső ellenére
sokakat vonzott az idei
első kézműveskedés.
Gyöngyfa készítés,
kötélverés,
lemezdomborítás,
csuhézás,
vonószékezés várta a
gyerkeket, de a szülők
is örömüket lelték az
alkotásban a Bognár
Andrea, Szurgyi
Zsuzsanna, Urák Éva,
Troják Zsuzsanna,
Kropf Milán vezette foglalkozásokon. Valódi „generációk közötti tudásátadás” zajlott július 18-án, a Tájház udvarán.
A rendezők a Guzmics Egyesület és az önkormányzat közösen voltak.
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Szent Benedek Regulájának 72. fejezete:
A JÓ BUZGÓSÁGNAK MEG KELL LENNIE A
SZERZETESEKBEN
Amint van keserűségből fakadó rossz buzgóság, mely elszakít Istentől és a
pokolra vezet, úgy van jó buzgóság is, amely a vétkektől választ el, és
Istenhez és az örök életre vezet. Ezt a buzgóságot tehát a legizzóbb
szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz: Egymást a tiszteletadásban
előzzék meg (Róm 12, 10). Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait
a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek.
Senki se kövesse azt, amit maga számára hasznosnak ítél, hanem ami
másnak az. Egymást tisztán, testvéri szeretettel szeressék. Istent szeretve
féljék. Apátjukat őszintén és alázatos szeretettel szeressék. Krisztusnak
semmit elébe ne tegyenek, aki bennünket, mindnyájunkat az örök életre
vezessen.

Június 29. – július 3. Pannonhalmi diákok önkéntes munkahete a Monostorban
Június 28-án este 13 pannonhalmi diák érkezett vendégházunkba, hogy a következő hét
munkanapjain önkéntesként segítsenek minket. Fő csapás irányként a kertet és az elmúlt években
építési területként szolgáló monostori külterületeket céloztuk meg. Tamás Dani jelölt testvér
vezetésével és a többi szerzetes aktív közreműködésével diákok szorgalmas és ügyes keze
rendet vágott: az építési törmelékek, a megmaradt építési anyag jelentős része eltűnt, illetve
rendezett állapotba került.
A diákok még az új Közösségi Ház támfalának és vízelvezetésének építésében is
közreműködtek. Ebben a munkában persze az egyházközség tagjai közül is hathatós segítségeik
voltak: Supán István és Gazdig Gyula, akik a támfal alapjának árkát ásták ki, valamint Rákóczi
Zoltán és Ikits Tamás, akik a betonozásnál dolgoztak, és Schwarz Péter, aki kőművesként a
támfalat felrakta.
Július 10-11. Az Oblátusközösség találkozója
Hagyományosan Szent Benedek Atyánk nyári ünnepén gyűlnek össze oblátusaink
Bakonybélben, hogy megünnepeljék velünk lelki vezetőnk, Európa védőszentjének ünnepét. A
próbaidőt befejező testvérek ezen az ünnepen teszik le az egész életre szóló oblációt. Idén a
július 11-i szentmisén Oszlácsné Petőcz Mária Anna testvér helyezte az oltárra oblációjának
szövegét, benne Istennek felajánlott adományként egész életét.
Az oblátus testvérek 10-én, pénteken önkéntes munkájukkal segítettek a levendula aratásában és
a szárítóban történő szétterítésében. Az ünnep délutánján pedig elfogadták a Bakonybéli Oblátusszabályzatot. Az Oblátusszabályzat, mint Benedek Atyánk Regulája, felvázolja az oblátusok
életének kereteit, valamint lelki tanítást ad számukra a keresztény életről. Az elmúlt félév e
„Szabályzat” készítésének jegyében telt, az oblátusok különböző csoportokban sokat dolgoztak
rajta, mindenki hozzászólhatott, tehetett javaslatokat.
Az ünnepen pedig elfogadást nyert a végleges szövegváltozat, amelyet Cirill főapát úr és Izsák
perjel atya jóváhagytak.
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Július 20. Szent Illés ünnepe, a bencés közösség rekreációs napja
Közösségünk negyedévente egy-egy napot a közös pihenésnek szentel. Idén ezen az úgynevezett
rekreációs napon az aktív pihenést választottuk, közös kenutúrára indultunk Győrbe. A három kenut a győri
bencés Szent Mór Perjelség pinnyédi sporttelepéről kaptuk kölcsön, innen indultunk felfelé a Mosoni-Dunán
a mintegy 5,5 folyamkilométerre található Győrzámolyba. Nagy élmény volt az utaktól és településektől
messze, a folyó csöndjében evezni, ahol csak a lapát surrogását és a fel-felriadó szürkegémek
szárnycsapásait lehetett hallani. Győrzámolyban elmondtuk a napközi imaórát, megettük az otthonról
hozott szendvicseket, mártóztunk egyet a kellemesen hűvös folyóban, majd visszaeveztünkvisszacsorogtunk a kiindulóponthoz. Hála legyen Istennek ezért a szép napért, ami kellemes fáradsággal és
az együtt töltött idő örömével ajándékozott meg minket.

Augusztus 9. Ökumenikus Zarándoklat Bakonybélben
Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe, „1Úton” zarándoknap, Nagytevel – Bakonybél
Augusztus 20. Szent István király ünnepe
9.30 ünnepi szentmise, kenyér és bor megáldása
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2020. augusztus 28. 16 órától,
a Szent-kútnál
Program:
H. Purcell: Chaconne
Előadja Rácz Fanni – hegedű,
Horváth Boglárka – brácsa,
Vízvári Beáta –brácsa,
Kovács Bálint – blockflöte
Mülhauser Martina gitárszólója
Westlife - You Raise Me Up, Kovács Bálint
feldolgozásában, előadja Békefy Eszter
Görög zeneszóló - Angelidis Vasilis előadóművész
Kovács Bálint: Rekviem Kocsis Tünde tanárnőnek
előadja a komponista és a kamarazenekar
„El nem múló pillanat a Szent-kúti hárs alatt”
saját versét előadja hangfelvételről Kocsis Tünde
„Látni” - Tünde versét előadja Nagy Olivér versmondó
Emlékező mondatok: Lajos
Márkus Zoltán polgármester,
Felföldi Andrea önkormányzati képviselő
Loksa Gábor meteorológus
Pr. Bakk István székely primor
A család és tisztelők várják a bakonybélieket és
mindazokat, akik elkötelezettek a környezettudatos élet
mellett.

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1. Információ: Nagy Árpádné Marika
06-30-322-4934; 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,

Részvétel saját felelősségre!
2020. augusztus 20. csütörtök 10.00
Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Hubertlaki-tó –
Hamuházi-séd – Kőgunyhó – Móricháza – Táboros-hegy
Táv 15,6 km, menetidő 5,5 óra
Augusztus 1. Odvaskő Étteremből a Hubertlakitanösvény és a Hubertlaki-(Gyilkos-)tó- Találkozó : 10.00
Odvaskő Panzió és Étterem. Táv: 14 km, szintemelkedés 360
m. Várható visszaérkezés a vendéglőbe: 15.00 körül. Részvételi
díj : 1.300 Ft.

Augusztus 20. 17.30 órakor
Mali Katalin (orgona) és
Navratil Andrea (ének)
koncertje a monostor felújított barokk orgonáján.
6.

Augusztus 8-án 9.30-tól Vinye - Pápalátó-kő - Fenyőfő
-Csárda-tető- Hódos-ér - Porva-Csesznek vá. Táv: 16,3 km
5,5 ó.
Augusztus 21-én 19 órától a Monostorból "Esti
Bakonybél a keresztekkel" és 21 órától a Szent-kútnál
kis koncerttel
Augusztus 29. VIII. Magas-Bakony teljesítménytúra
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 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 tartás augusztusban
minden nap 10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00
Utolsó jegyváltási lehetőség: 17:00
Pénztárzárás: 17:30.
Éjszakai távcsöves bemutatóink
igény és időjárás függvényében,
előzetes bejelentkezés alapján működnek. info@csillagda.net,
www.csillagda.net +36 20-271-2519; (88) 461-245.

Nyitva minden nap 9-18 óra között,
vasárnap 16 óráig.
 Egy módos bakonybéli
gazda háza
 a bakonyi
faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék
 50 éves a Bakonybéli Tájház

bakonybéli gyülekezetének alkalmai augusztusban:

8-án és 29-én 15 órakor

a Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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:
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: 8-18 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-18 óra
Csütörtök: 8-16 óra
Péntek: 8-12 óra
Elérhetőség: (88)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási
Osztály)
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662; 550-670
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás.

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

