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Július utolsó hetében lezajlott a lomtalanítás. 
Az előző évekhez hasonlóan nem mindent vittek el. A 
Hírmondó 7. számában közöltük a Veszprémi 
Közüzemi Szolgáltató Zrt. felhívását, hogy senki ne 
tegyen ki elektronikai eszközöket, gumit, bontott 
autóalkatrészeket, lökhárítót, építési hulladékot (pl. 
ablakot), stb. Ennek ellenére nagyon sok ingatlan 
előtt megtalálhatóak voltak ezek a tárgyak, a 
lomtalanítás során ott is hagyták. Minket is 
váratlanul ért a VKSZ- idén először - tanúsított 
magatartása, miszerint a zsákba csomagolt lomot, 
főleg ha nem volt átlátszó, nem vitték el. Indoklásuk 
szerint a zsákba rakott lom aprólomnak minősül, 
ami a hétközi szemétszállítás során elszállítható, 
ezért akkor kell ezeket a kukába tenni. Az évi 
egyszeri lakossági lomtalanítás a nagyobb méretű 
lomok elszállítására való. 
A VKSZ ebben az évben tanúsított hozzáállása ellen 
panaszt emeltem az igazgatónál, de érdemi 
megállapodásra nem jutottunk. 
A bakonybéli önkormányzat az elmúlt három évhez 
hasonlóan idén is megszervez egy lomtalanítás utáni 
lomtalanítást a falu lakosai számára, hogy az el nem 
szállított lomokat elszállíttassuk. Erre október eleje - 
közepe felé kerülhet sor, a pontos időpontot a 
következő újságban közölni fogjuk. Kérem az 
elégedetlenkedő bakonybéliek türelmét, amíg ezt 
megszervezzük, addig ők is érdeklődjenek a 
környező településeken, hogy hol szerveznek meg 
ilyen plusz szolgáltatást. 
 

Júliusban még bíztunk a Magyar 
Faluprogramra a közterületek karbantartását 
szolgáló gépek beszerzésére beadott pályázatunk 
pozitív elbírálásában, azonban nem nyertünk 
támogatást. Nem csüggedünk, figyeljük a MF 
kiírásokat és újra pályázunk. 
 

Korábban már közöltük, hogy idén is 
számíthatnak az óvodás, iskolás gyerekeket nevelő 
családok az iskolakezdési támogatásra. A 
feltételekről közleményünkben tájékozódhatnak. 
 

Idén minden előkészület ellenére elmaradt a várt 
Énekmondók emlékezete rendezvényünk. A Pápán 
kialakult vírusgócpont és a környező településeken 
megjelent megbetegedések miatt, a falu lakosainak 
egészsége érdekében kellett így döntenünk.  
A Cseh Tamás Archívum alapítója, Hanák Gábor 
által az alkalomra összeállított dokumentumfilmet a 
következő weboldalon érdemes megtekinteni: 
https://hajonaplo.ma/zene/film-katai-zoltanrol-es-cseh-
tamasrol.html. Ugyanebből az okból elmarad az idei 
Nyármarasztaló, és előreláthatóan a Gerence-parti 
Pityóka-party is. Bízunk benne, hogy a következő 
évben valamennyi tervbe vett, megszokott 
programunkat meg tudjuk tartani. 

 

A Veszprém Megyei Államkincstár 
augusztusban több alkalommal, helyszíni bejárással 
is ellenőrzi a TOP 1.2.1 turisztikai pályázatunk 
elszámolását, amelynek keretében a Szent-kút 
környékének rendezése és a tematikus út is 
megvalósult. Reméljük, mindent rendben találnak, 
és végleg lezárhatjuk ezt a pályázatunkat. 

Márkus Zoltán polgármester 

   Augusztusban is folytatódott az idei nyárra 
jellemző változékony időjárás. A hideg -és 
melegfrontok gyakran váltották egymást, amit heves 
esőzések, alkalmanként jégeső is kísértek. A hírtelen 
lezúduló nagymennyiségű csapadék hatására számos 
alacsonyabban fekvő művelésbe vont területen is 
időszakos vízállás alakult ki, amely akár a 
talajszerkezet degradálódását is okozhatja. 
 

   A hónap első felében végéhez ért a kalászos 
növények betakarítása, számos területen pedig az 
aratás utáni talajelőkészítő munkálatokat, 
tarlóhántást is elvégezték. Utóbbinak legfőbb célja a 
talaj minőségének és nedvességtartalmának 
megóvása, javítása, a szántóterület 
gyommentesítése, valamint a talajban élő 
baktériumok, mikroorganizmusok serkentése, és 
ezzel együtt a kártevők visszaszorítása. 
A kalászosokat követően megkezdték a burgonya 
betakarítását is, amelynek hozama ebben az évben 
különösen jónak mondható.  
 

   Folytatódnak az illegális hulladéklerakás elleni 
lépések, felszólítások. Jelenleg a Gyár utca végében, 
valószínűleg több éve felhalmozott, nagy 
mennyiségű, leginkább fém hulladék eltávolítására 
küldtünk ki felszólító határozatot. Az elszállításra 
adott határidő még nem járt le, ezért annak 
eredményességéről a következő hónapban tudunk 
beszámolni.          Gfellner Máté mezőőr 

Szeptember 7-től október 31-ig, ügyfélfogadási 

időben (kedden és csütörtökön) fizetjük ki a 

testület által megítélt, minden bakonybéli óvodást, 

általános- és középiskolást megillető iskolakezdési 

támogatást (óvodások: 10000 Ft, iskolások 25000 

Ft). A bakonybéli óvodába illetve iskolába járóknak 

nem kell igazolást hozniuk, a máshol beiskolázott 

gyerekek iskolalátogatási igazolása viszont 

szükséges a támogatás felvételéhez. Kérvényt nem 

kell benyújtani! Azok a szülők, akik nem tudnak 

személyesen eljönni, két tanú aláírásával adhatnak 

meghatalmazást. 

https://hajonaplo.ma/zene/film-katai-zoltanrol-es-cseh-tamasrol.html
https://hajonaplo.ma/zene/film-katai-zoltanrol-es-cseh-tamasrol.html
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Augusztus elején rendhagyó formában elbúcsúztunk 
az iskolába készülő gyermekektől. Szüleikkel együtt 
meghívtuk őket egy közös délutánra, amit kötetlen 
beszélgetéssel és visszaemlékezéssel töltöttünk. 
Nagyon köszönjük a szülőknek, hogy 
óvodaválasztáskor a mi óvodánkat választották, és 
ezzel megtiszteltek bennünket bizalmukkal. 
Köszönjük az ajándékba kapott diófa csemetét, ami 
ősztől kertünket díszíti. A leendő iskolásoknak pedig 
kívánunk boldog, tartalmas, iskolás éveket. 
    A 2020/2021 nevelési évben két csoporttal 
negyven beíratott gyermekkel kezdjük az évet. Ez a 
létszám év végéig várhatóan még három fővel 
emelkedni fog.  
     Óvodánk is megkapta az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott Járványügyi készenléti 
intézkedési tervet. Az intézkedési terv több pontjában is olvasható, hogy nagyon fontos a szülők és 
pedagógusok felelősségteljes magatartása. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek látogathatja. Óvodánk felkészült a fokozott fertőtlenítésre és a higiéniai szabályok betartására. A 
gyermeket első napon a szülők bekísérhetik az óvodába, de azt követően a dajka néni az ajtóban veszi át, 
és délután ugyanígy adja át a gyermeket a szülőnek. Kérjük a szülők megértését, de járványügyi 
szempontból ennek betartását indokoltnak tartjuk. Amennyiben napközben egy gyermeknél betegség 
tüneteit észlejük, haladéktalanul elkülönítjük társaitól, értesítjük a szülőt és kérjük, a gyermeket minél 
hamarabb vigye orvoshoz. 
    A tanév rendjéről, a tervezett programokról a szülők szeptember hónapban online tájékoztatást kapnak. 
Amennyiben a járványügyi helyzet addig kedvezőbben alakul, a szülői értekezletet a szokásos formájában 
tartjuk meg. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai szeptember hónapban a logopédiai 
szűrővizsgálatokat a megszokott formában, helyben, az óvodában elvégzik. Természetesen indokolt 
esetben a szülőket, a gyermekükkel kapcsolatos tudnivalókról személyes találkozások formájában is 
tájékoztatjuk.  

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

Hamarosan becsengetnek, szeptember 1-jén megkezdődik a 2020/21-es tanév. 
A tervek szerint hagyományos oktatással kezdjük az idei tanévet. 
A 2020/2021. tanév rendje a következő: 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)  Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd). 
A tanítási napok száma: 179 nap. A tanítási év első féléve: 2021. január 22-ig tart. 

– Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 
2020. november 2. (hétfő). 
– A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2021. január 4.(hétfő). 
– A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2021. április 7.(szerda). 

Ünnepélyes tanévnyitó nem lesz, a kialakult vírushelyzet miatt továbbra is kerülni kell a 
nagyobb létszámú rendezvényeket. Szülői értekezletet tartunk, ennek idejéről, módjáról tájékoztatni 
fogjuk a szülőket, a Szent Gellért Tagiskola facebook csoportjában.  

A tankönyvek már megérkeztek, az átvétel idejéről és módjáról szintén küldünk tájékoztatót. A 
tanító nénik kérése, hogy a tankönyvekre csak átlátszó borító kerüljön. Az egyes osztályok számára 
szükséges eszközlistát, valamint az étkezést igénylő lapokat és személyi adatlapot szintén a Szent 
Gellért csoportban találják, kérjük, hogy ezeket kitöltve az első tanítási napon hozzák magukkal a gyerekek. 
Javasoljuk, hogy minden tanulónak regisztráljanak saját gmail-es e-mail címet, és mindenképpen 
adják meg a szülői elérhetőségeket is (e-mailcím, telefonszám), erre azért van szükség, hogy 
zökkenőmentesen át tudjunk térni a digitális oktatásra, ha szükséges.  

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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TŰZIFA ÁRCSÖKKENÉS A BAKONYERDŐ ZRT. 
ERDÉSZETEINÉL! 

Az akciós vastag tűzifa (fafaj: cser, tölgy, kőris) 
egységára a 2020.08.01 és 2020.09.30 közötti 
időszakban természetes személy által történő 

befizetés esetén érvényes. Az akció időtartalma 
alatt egy személy maximum 20 m

3
 vastag tűzifára 

fizethet be. Időtartama: a készlet erejéig, de 
legkésőbb 2020.09.30.-ig. További információk a 
www.bakonyerdo.hu honlapon olvashatók vagy a 
Bakonybéli Erdészeten kérhetők. 

 

VÁNDORTÁBOROZÁS… 
 

Az év első felében kialakult 
járványügyi helyzet - nagyban megnehezítette a 
nyárra tervezett, immáron 4. éve megtartandó Erdei 
Vándortábor program szervezését. Május végén 
azonban zöld utat kaptunk, így június közepétől nem 
volt akadálya a bentlakásos táborok megtartásának. 
2020. június 17-ével indult el országszerte 9 
útvonalon a program. A bakonyi Vándortábor két 
nappal később fogadta első csoportját. A táborozás 
rendje a korábbi évekhez hasonlóan alakult, 7 napot 
és 6 éjszakát töltöttek nálunk a gyerekcsoportok. 
Egy hét alatt Bakonybélből indulva csillagtúrákat 
tettek a Borostyán-kúthoz, a Kerteskői-szurdokba, a 
Kőris-hegyre, az Odvaskő-barlangba, a Pannon 
Csillagdába, majd ezt követően költöztek tovább 
Huszárokelőpusztára, innen Hubertlakra. Utolsó 
napokon a Hubertlaki tóval, a Szárhegyi kilátóval és 
a Witt Lajos kilátóponttal ismerkedtek meg. 
 

 
Úgy gondoltuk, hogy az idei másabb, visszafogottabb lesz. 
Szerencsére a „digitális oktatás” és a hosszú idő, amit a 
gyerekek távol az iskolatársaiktól töltöttek egy jó 
lehetőséget adott az Erdei Vándortábor programnak, ahol 
biztonságos keretek között, a természetben tölthették 
szabadidejüket. 
Az idén mind a kilenc útvonalon faültetéssel kezdődött a 
program, ez nálunk sem volt másképp. A Csepregről 
érkezett Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 
diákjaival és kísérőivel a pihenőnapjukon 
Huszárokelőpusztán egy bibircses nyírt ültettünk el.  
Végül összesen 20 csoport járta végig a Bakonyi 
útvonalunkat, 500 fő volt a létszámuk és a 2 hónap alatt 
35.000,- km-t tettek meg a Bakonyban. 

Ha nyár, akkor Erdei Vándortábor! 
Csiszár Adrienn  

2020. augusztus 1-jétől a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli 
Erdészet igazgatója Kovács Attila erdőmérnök. 
Az iroda nyitvatartási ideje változatlan. 
Hétfő – Csütörtök 7:00 – 16:00; Péntek 7:00 – 13:50 
Pénztári órák: Hétfő - Péntek 7:00 – 14:00 
 

A járványveszély miatt szabadtéri programot 
szerveztünk a klubnak, hiszen mindenkinek hiányzik a 
társaság, a jó beszélgetés. Augusztus 6-án a Szent-
kútnál, a megszokottnál kisebb létszámban találkoztak 
a klubtagok, egy kis szalonnasütésre, szendvicsezésre 
jöttünk össze. Sikerült tüzet gyújtani, a szép 
környezetben, kellemes időben, jó hangulatú 
tereferével telt el a délután.  
Szeptember 3-án, csütörtökön 15 órára tervezzük a 
következő összejövetelünket a focipályára, folytatva az augusztusi alkalmi beszélgetést, sütögetést. Ekkor 
köszöntjük fel az augusztusi névnaposainkat is. Amennyiben az időjárás alkalmatlan lenne a szabadban lévő 
programra, akkor a megszokott helyen a Közösségi házban találkozunk. 
Hagyományainkhoz híven idén is a szeptemberi búcsú napját megelőző szombaton, 26-án délután 15 
órakor a Millenniumi Parkban koszorúzzuk meg Vidlics Ferenc apát emléktábláját. A nyugdíjas klub 
négy évvel ezelőtt kezdeményezte és vállalta magára, hogy az újkori falu alapítójának emlékét kis 
ünnepséggel őrzi és hagyományozza tovább. Szeretnénk, ha minél többen jönnének el családtagjaikkal, 
unokáikkal erre az ünnepségre, egy-egy szál virággal. 1713-ban ő telepítette le az első szlovák családokat a 
Béli-medencében, a monostor előtti területen, és ő kért és kapott engedélyt a pápától a Móric-napi búcsú 
megtartására. Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető  
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„Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, kedves fiam hogy a katolikus és 
apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát 
mutass. (…) Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jócselekedetekkel teljessé nem teszik (…) sem itt nem 
uralkodnak tisztességgel, sem az örök uralomban vagy koronában nem lesz részük.” (Szent István király 
Imre herceghez intézett intelmeiből) 

 

 

Július 25-29 Ifjúsági Hittantábor Tápon 
Új vezetők, új tagok – izgatottan és kicsit szorongva 

vártuk az idei hittantábort, hiszen csapatunk két új 

taggal és új vezetőkkel bővült. Aggodalmunk azonban 

alaptalannak bizonyult – ezt mindjárt meg is láttuk 

rögtön az első napon, hiszen már akkor is összeszokott 

csapatként viselkedtünk és azonnal otthon éreztük 

magunkat a táborhelyen. Az óriási kártyapartik mellett 

idén helyet kapott a Felelsz vagy mersz? egy általunk 

átírt változata – ami később bizalmas beszélgetésekbe 

torkollott – egymás parodizálása, és bibliai történetek 

eljátszása is, persze mindez rengeteg nevetéssel és 

hülyéskedéssel kísérve. Kirándultunk, filmet néztünk, 

vízi csatáztunk, strandoltunk, hittanórákon vettünk 

részt, buliztunk a tábortűznél, palacsintát sütöttünk – és 

még sorolhatnám, de a napok annyira egybefolytak, hogy mindent fel se tudnék idézni. A tábor végén nem 

csak fáradtak, rengeteg élménnyel gazdagabbak, de egyben szomorúak is voltunk, hogy máris itt a vége – és 

még egy hosszú évet várhatunk a következőig, ami valószínűleg (sőt, biztosan) ugyanilyen jó lesz, ha nem 

még jobb.                   Feczkó Boróka 
 

Augusztus 15. „1Úton” Zarándoknap – a világ testi lelki egészségéért 
Idén hetedik alkalommal gyűltünk össze a nemzetközi 

zarándoknapra. 28 zarándok tette meg a Nagytevel – 

Bakonybél szakaszt. A legkisebb 5 éves, a legidősebbek 

70 év felettiek voltak. A nagyteveli templomból Anzelm 

testvér áldásával indultunk útra.  Útközben többször 

megálltunk, e pihenőidők adtak lehetőséget arra, hogy 

elmélkedjünk, imádkozzunk. Ehhez Székely püspök atya 

gondolatai adtak inspirációt. Nagy öröm volt számomra, 

hogy ismét családokkal, gyerekekkel együtt 

zarándokolhattam. Egyik résztvevőnk 3 éves volt az első 

zarándoklat alkalmával, most pedig már a felső tagozatba 

készül! 

Bakonybélbe érve harangszó, és egyházközségünk 

asszonykórusa fogadott bennünket. Közösen énekszóval 

tettük meg az út hátralévő részét a templomig. Velünk szinte egy időben érkezett meg a Zircről indult csoport, majd bő 

egy óra múlva már a Veszprémből érkezőket fogadta a harangzúgás. 18 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, 

melyet monostorunk perjele, Izsák atya celebrált. Korábban mindhárom érkező csoportot személyesen ő fogadta és 

üdvözölte. A templom zsúfolásig megtelt, mert a zarándokcsoportokon felül még az egyházközség tagjai és vendégek 

is részt vettek a szentmisén. 

Köszönjük a Szűzanyának és testvéreinknek ezt a szép napot!          Fülöp Teréz 
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Augusztus 16. Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje a templomban  
 

Vasárnap a vesperást követően a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar adott nagy sikerű koncertet 
a templomban. Műsorukban főleg Vivaldi és 
Bach népszerű zenekari darabjai szerepeltek. 
Koncertmesterük, Juniki Szpartakusz és kiváló 
hegedűszólistájuk, Langer Ágnes régi 
ismerőseink, a monostorban többször 
vendégeskedtek már. A bakonybéliekkel és 
vendégekkel megtelt templomban szűnni nem 
akaró vastaps fejezte ki a közönség háláját a 
csodálatos zenei élményért. 

 

Augusztus 20. Szent István király ünnepe, beöltözés és orgonakoncert a templomban 
7 órakor a Reggeli istendicséret, a Laudes keretében jelöltünk, Tamás Dani felöltötte a 

bencés szerzetesi ruhát. A beöltözéskor az Ignác nevet kapta. Ignác testvér egy hatgyermekes 
nagycsaládban nőtt fel. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 2010-ben. Főiskolai 
és egyetemi tanulmányokat követően teológiai és közgazdasági diplomát szerzett, az elmúlt 
évben pedig könyvvizsgálóként dolgozott egy nemzetközi cégben, 29 esztendős és közel fél éve 
él a Monostor közösségében. 
 

Az esti imádság után Mali Kata 
orgonaművész barátunk és Navratil Andrea népi 
énekes, mesemondó koncertjét élvezhettük. A 
templom felújított orgonáján most először 
csendültek fel korai barokk koncertművek: 
J. Buxtehude, A. Frescobaldi és J. Pachelbel 
zeneművei hangzottak el Mali Kata ihletett 
tolmácsolásában, míg Navratil Andrea az ősi 
magyar egyházi zene kincseiből osztott meg 
néhány ismert és kevésbé ismert gyöngyszemet a 
szép számban összegyűlt közönséggel. A koncert 
utolsó darabját, a „Krisztus feltámada” kezdetű 
népéneket ráadásként a művészek és a közönség 
együtt énekelték. 

Szeptember 6. Veni Sancte, évnyitó szentmise 

Szeptember 12. Önkéntes munka a Közösségi Házban 

Szeptember 24. Szent Gellért vértanú ünnepe 

  17.00 ünnepi szentmise, majd a Közösségi Ház megáldása, agapé 

Szeptember 27. Szent Mauríciusz és vértanútársai ünnepe 

  9.30 ünnepi szentmise, a liturgiát vezeti és igét hirdet Koczka Dávid OSB 
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Augusztus 7-én a Magyar Idegenvezetők Egyesületének huszonöt tagja látogatott el községünkbe, hogy 
személyesen ismerkedjenek meg a falu és a környék természeti szépségeivel, kulturális nevezetességeivel. 
A tavasz óta tartó vírushelyzet, sajnos az idegenvezető szakmában dolgozókat is súlyosan érintette és érinti, 
hiszen a külföldi turizmus szinte teljesen leállt, az éppen ébredező belföldi turizmus pedig nem szolgál ki 
minden, munka nélkül maradt idegenvezetőt. 
Ennek ellenére az Egyesület tagságába tartozó idegenvezetők, kihasználva a kényszerleállást, igyekeznek az 
így kialakult helyzetet is hasznosan és produktívan eltölteni, ami folyamatos tanulásból, 
információfrissítésből és új ismeretek szerzéséből áll. Ennek egyik módja, az országon belül szervezett 
önköltséges tanulmányutak, melyek során az adott országrészben élő kollégák mutatják be az adott térség 
nevezetességeit. Így jutottak el Bakonybélbe is. Az egy napos program végén maximális elégedettséggel, 
rengeteg élménnyel telve, sok-sok információval és új ismeretanyaggal tértek haza. 
A látogatás napján a délelőttöt a bencés monostorban töltötték, ahol Anzelm testvér kalauzolásával nagyon 
alapos és nagyon mély lelkületű rálátást kapott a csoport a templom építészettörténetének és belső 
díszítésének összefüggéseiről. A monostori „Forma Vitae” kiállítás anyagát és az ötvösműhelyt is bemutatta 
a hallgatóságnak. 
Ezt követően a Szent-kútnál tettek látogatást, ahol közös 
csoportkép is készült. 
 

Az elfogyasztott, nagyon finom ebédet, - gulyásleves 
pogácsával - Márkus Zoltán polgármester úr felajánlásának és 
a konyha dolgozóinak köszönhetjük. Mindenki megnyalta 
utána mind a tíz ujját, az utolsó morzsáig elfogyott! Köszönjük 
szépen! 
Felföldi Andrea kalauzolta tovább a társaságot, a Tájházban 
mindenki megismerkedhetett Andi fantasztikus előadásában a 
bakonyi indiánok, sokak előtt még mindig ismeretlen 
történetével és részleteivel. 
Délután, Dorbi és Bakonyvári Andor segítségével, eljutottak az 
országszerte ismertté vált hubertlaki, más néven bakonyi Gyilkos-tóhoz, ami környezetével és az odavezető 
úttal egyetemben, lenyűgözte a társaságot. Szerencsére az időjárás kegyes volt aznap, így fantasztikus fények 
közepette sikerült mindenkinek, rengeteg csodás fotót készíteni. 
A nap zárásaként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felajánlásaképpen, ingyenes tárlatvezetést és 
planetáriumi vetítést élvezhetett a csoport a Pannon Csillagdában. Ezt is hálásan köszönjük! 
A tartalmas nap végén volt, aki még maradt egy kis pihenésre és kávé, fagyi mellett ejtőzött egy kicsit 
valamelyik vendéglő teraszán, volt olyan is, aki itt maradt a faluban, hogy a hétvégén még további 
túraútvonalakat és látnivalókat járjon be, ismerjen meg, sőt vannak, akik családostól, barátokkal, sőt 
szerveződő turistacsoporttal fognak visszatérni a látottak alapján. 
A kollégák maximális elégedettsége és visszajelzései alapján azt mondhatom, hogy a meghívás a tervezetten 
túlmenően elérte a célját és biztos vagyok benne, hogy az ország minden részébe elviszik az itt látottak, 
hallottak jó hírét. 
Még egyszer mindenkinek szívből köszönöm, akik bármilyen módon részt vállaltak benne, hogy a magyar 
idegenvezetők egy csoportja ilyen kellemes és tartalmas napot tölthessen el Bakonybélben. 
 

Dani Ági idegenvezető 

(Fő utca 3.) 
 

 

 

Szerdán 

14-17 óra,  

szombaton 9-

12 óra között 
 

várja az érdeklődőket. 

 

konyvtarbbel@gmail.com 

 

mailto:konyvtarbbel@gmail.com
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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 Az 

alábbi túrákon való részvétel díja 700,-Ft/fő ez tartalmaz egy 
italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest, részvétel saját felelősségre! 

 

 

2020. szeptember 6. vasárnap 10.00 a (Füsti presszótól 
indul) ÚJ ÚTVONAL, NÉGY KILÁTÁS ÚTJA 

Köves-hegy – Mészégető – Fidelisz – Öreg-rét – Gasparics-kút 
– Csúcs-hegy 
Táv 11,4 km, menetidő 4,5 óra 
 

2020. szeptember 26. szombat 10.00 ÚJ ÚTVONAL 
Szent-kút – Öreg-rét – Fidelisz – Gát-hegy – Hajmás-sarok – 
Witt-kilátó – Táboros-hegy 
Táv: 16,5 km, menetidő 5,5-6 óra 

ITúrahétvége : 2020. szeptember 12-13., külön 

program szerint A túra részletei a honlapon.
 

 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20 5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. szeptember 25. 

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

 
 

 
 

Nyitva szeptember 13-ig 
minden nap 9-18 óra, 

vasárnap 16 óra között, 
szeptember 14-től naponta 
9-16 óráig.  

 Egy módos bakonybéli 
gazda háza 

 A bakonyi faeszközkészítés 

 A bakonyi indián játék 

 50 éves a Bakonybéli Tájház 

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

 
 

Nyitva tartás keddtől 
vasárnapig 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. 

 

bakonybéli gyülekezetének alkalmai szeptemberben: 

5-én és 19-én 15 órakor a Közösségi Házban 

. 
 

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; 
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.):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. 
 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:info@csillagda.net
http://www.csillagda.net/
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

