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Magyarország kormánya június 18-án megszüntette a 

veszélyhelyzeti különleges jogrendet. Lassan minden 

visszaáll a régi kerékvágásba. Az önkormányzat, a közös 

hivatal az eredeti ügyfélfogadási időben fogadja a 

lakosságot, kinyitott a könyvtár, a tájház, birtokba vehetik 

a gyerekek a játszóteret. A kereskedelmi szálláshelyek a 

három hómanos kihagyás után ismét fogadhatják a 

vendégeket. A turizmus jól indult, megnőtt településünkön 

is a vendégforgalom. 
 

A pandémiás helyzetet a település és környéke 

szerencsésen átvészelte a kormány gyors intézkedéseinek 

és a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően. A 

lakosság nagy része példaértékűen viselkedett. Köszönjük 

a falu lakosainak, a szolgáltatóknak, a boltosoknak, a 

szállásadóknak, a vendéglátóknak a korrekt viselkedést és 

helytállást. 

(Fotó: Útirány.hu) 
 

Június 5-én felkereste településünket Gyopáros Alpár, a 

modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a 

Magyar Faluprogram felelőse. Megtekintette az elkészült, 

illetve a folyamatban levő beruházásokat. Kíséretében 

érkezett Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Kovács 

Zoltán országgyűlési képviselő. Felkeresték az orvosi 

rendelőt, ahol Dr. Kozma Zoltán háziorvos megmutatta az 

orvosi eszköz vásárlás pályázat keretében beszerzett új 

műszereket, az óvodaudvar megújítása program 

megvalósulását, valamint a Gerence-völgyi megújított 

Bakonybélbe vezető útszakaszt. Köszönjük az eddigi 

támogatást, és bízunk további pályázataink pozitív 

elbírálásában. 
 

Június 11-én ismét megnyitotta kapuit a Bakonybéli 

Tájház. Két kiállítás ünnepélyes megnyitására került sor.  

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a helyi értékek 

összegyűjtésének és bemutatásának fontosságára hívta 

fel a figyelmet. Az idén 50 éves tájház jubileumi tárlatát és 

a múzeumban zajló közösségépítő munkát Péterváry-

Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója 

méltatta. Dr. Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti 

Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának 

igazgatója az 1950-es - 80-as évek kordokumentumaira és 

az általuk képviselt családi, közösségi értékekre, az 

összetartás, a tudás értékeire hívta fel a Játék és 

Nosztalgia Múzeum átadása kapcsán a figyelmet.  

Köszönjük, hogy a faluból is sokan eljöttek erre az 

alkalomra.  
 

Június 17-én köszöntöttük Molnár Sándornét 90. 

születésnapja alkalmából. Kívánunk neki jó erőben, 

egészségben eltöltött hosszú, gondtalan életet. 

 
 

Felhívjuk bakonybéli szállásadók figyelmét, hogy július 15-

ig nyitva van a Kisfaludy-program pályázati portálja a 

maximum 8 szobás vendégházak részére. Éljenek a 

korszerűsítéshez, fejlesztéshez nyújtott lehetőséggel. 
 

Július 20. és augusztus 21. között egy fő diákmunkást 

tudunk foglalkoztatni a Tájházban, adminisztratív munkára. 

Érdeklődni a Tájházban lehet. 

Márkus Zoltán  

polgármester 
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A bakonybéli 

Szent Gellért 

Tagiskolában két önálló és egy összevont osztállyal 

indítottuk a 2019-20-as tanévet. Az első és a második 

osztály önálló tanulócsoportként működött, a harmadik- 

negyedik pedig összevontan. (A tanulók létszáma 29 fő volt, 

az előző tanévhez képest kis mértékben, de emelkedett -3 

fővel-.) 

Rendelkeztünk a neveléshez, oktatáshoz szükséges 

eszközökkel, tiszta, kulturált környezetben tanulhattak 

tanulóink.  

Munkatervünkben a márciusig kitűzött feladatokat 

teljesítettük, a többire a járvány-helyzet alakulása miatt 

nem kerülhetett sor. 

     Tanulóinknak sok színes programot szerveztünk a tanév 

folyamán. Igyekeztünk bekapcsolódni velük a 

települési rendezvényekbe, ugyanis fontosnak 

tartjuk, hogy kialakuljon diákjainkban a kötődés 

falujukhoz és iskolájukhoz. Az általunk szervezett 

Márton napi lampionos felvonuláson a falu apraja-

nagyja részt vett. Az időseket a hagyományoknak 

megfelelően kedves műsorral köszöntöttük, idén is 

felléptünk a Borostyán Nyugdíjas Klub évzáró 

rendezvényén. A Mindenki karácsonyán is 

szerepeltünk. Énekkarosaink nagy sikert arattak azon a 

két megyei szintű rendezvényen is, amit a bakonybéli 

önkormányzat szervezett. Tartottunk tematikus napokat: 

pl. a Szent Gellért nap, Népmese napja, Mikulás. 

Műsort készítettünk március 15-re, amit a korona 

vírus miatti korlátozások miatt csak iskolai szinten 

adhattunk elő. Uszodába, színházba vittük a 

gyerekeket, akik januárban, még Eplényben is 

síelhettek. Nagyon jól sikerült a farsang. Jó a 

kapcsolatunk a falu vezetésével és szervezeteivel.  
 

     A nevelő-oktató- munkáról: Súlyos magatartási 

problémák nem fordultak elő ebben a tanévben sem. A 

gyerekek betartották a házirendet. Az elsősök szépen 

beilleszkedtek. 

A március közepén bevezetett digitális oktatás nagy 

kihívás elé állított bennünket is. Fel kellett mérnünk 

azt, hogy a gyerekeket milyen csatornán érhetjük el, ahhoz, 

hogy tananyagot tudjunk küldeni nekik. Szülői igény 

fogalmazódott meg az online órák tartására, ezért 

megalkottuk a digitális órarendet, így tanulóinkkal heti 

több órában is videokapcsolatban álltunk, segítve ezzel a 

tananyag feldolgozását. A szülők többsége nagyon 

együttműködő volt. Úgy gondolom, hogy így közösen 

sikerült a lehető legtöbbet kihoznunk ebből a helyzetből, 

bár sokkal több időt, munkát igényelt mindenkitől: 

gyerektől, szülőtől, tanártól, mint a hagyományos oktatás. 

Jó lenne iskolai szinten egységes rendszerben felkészülni 

az ilyen eseményre. 

Ebben a tanévben a második osztályban a Meixner- féle 

diszlexia prevenciós módszerrel haladtunk 

(Intézményi szinten csak a mi tagintézményünkben 

alkalmaztuk ezt az olvasástanítási módszert.) A félév felé 

már mi is jelentős javulást tapasztaltunk a gyerekek 

olvasásában. A tanév végén a nevelési tanácsadóban is 

felfigyeltek az egyik diákunknál történt fejlődésre. 

Ebben a tanévben mindenki sikeresen teljesítette a 

követelményeket!  

A legjobb tanulmányi átlaga az összevont 3-4. és a 

második osztálynak lett, szinte mindenkinek 4 egész 

feletti a tanulmányi eredménye. Oklevelet és könyvet 

kaptak azok a tanulók, akik kitűnő és jeles bizonyítványt 

szereztek. 

Kitűnő bizonyítványa 5 tanulónak lett, tehát minden 

érdemjegye jeles (5), vagy az 1. osztályban kiváló -az 1. 

osztályban: Berkes Dorottyának és Schwarcz 

Eriknek, a 3-4. összevont osztályban: Szabó Emma 3. 

osztályos tanulónak, Rieger Hanna és Schwarcz 

Noémi 4. osztályos tanulóknak.  

Jeles a bizonyítványa 8 tanulónak - tehát egy vagy két 

jó (4) érdemjegye van: az első osztályban: Kuti 

Balázsnak, Molnár Ákosnak, Szalai Gergőnek, 

Szigeti Gábornak, a második osztályban Molnár 

Áronnak és Oggero Stefanonak, a 3-4. osztályban: 

Kiss-Regenye Viktória 3. osztályos és Gazdig 

Blanka 4. osztályos tanulónak.  

Gratulálunk azoknak a kis diákjainknak is, 

akiknek ugyan nem lett kitűnő a bizonyítványuk, 

de szépen dolgoztak és önmagukhoz képest sokat 

fejlődtek.  

     Köszönöm munkatársaim lelkiismeretes munkáját, a 

szülőknek és mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak 

ahhoz, hogy ilyen eredményes tanévet zárhattunk. 

     A következő tanévben sajnos nem indul első 

osztályunk, pedig most még minden adottsággal, 

személyi és tárgyi feltétellel rendelkezünk. (Képzett 

és nagyon lelkiismeretes tanító nénik tanítanak nálunk. 

Sokféle szabadidős tevékenységet tudtunk biztosítani az 

elmúlt tanévben is tanulóinknak: sportkört, ének-és zenei 

foglalkozásokat furulyával, kézműves szakkört, mégis a 

szülők egy része a városi iskola „nagyobb lehetőségeire” 

hivatkozva viszi el gyermekét a nagy iskolába. Egy bejáró 

gyereknek pontosan az utazások miatt nem lesz lehetősége 

ezeket igénybe venni, vagy olyan áron, hogy napi 8-9 órát 

tölt távol az otthonától-akár több órát is felügyelet nélkül-. 

Vekerdi Tamás neves pszichológustól számtalanszor 

hallhattuk, hogy hagyjuk játszani, felfedezni, gyereknek 

lenni a gyereket, mert ettől fejlődik! Ne osszuk be minden 

percét, ne bombázzuk különórákkal, ne csináljunk 

stresszes gyereket, felnőttet már most belőlük! 

Azt gondolom, hogy a döntés – Bakonybél sorsáról, és 

arról, hogy lesz-e a falunak jövője, iskolája, most az 

iskoláskorú gyerekek szüleinek kezében van. Az ő 

faluhoz való kötődésüktől, vagy nem kötődésüktől 

függ az, hogy járhat–e majd ezentúl a bakonybéli 

gyerek a saját falujában iskolába. 
 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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Júniusban közel 100 mm eső esett térségünkben, 
amely hozzávetőlegesen az eddigi éves 
csapadékmennyiség felét tette ki. A hírtelen jött nagy 
mennyiségű esőzések a természetes vizeinkben 
jelentős vízszintemelkedést nem okoztak, és a hosszú 
ideje tartó szárazság után a termőföldek is hamar 
elnyelték a csapadékot.  
 

Ebben a hónapban is érkezett bejelentés kirajzott 
méhekről, amelyeket a múlt havi esethez hasonlóan 
egy közeli méhész segítségével sikeresen befogtunk.  
 

A veszélyhelyzet megszűnésével egyre fokozódik a 
településre érkező turisták, kirándulók száma, ez 
pedig a közkedvelt látnivalók környezetében 
jelentősebb hulladéktöbblettel is jár. Ezeket 
igyekszünk minél gyakrabban elszállítani, hogy a 
kül- és belterületi részeket rendben és tisztán tudjuk 
tartani.  
 

Gazdasági állat kóborlásra ebben a hónapban nem 
érkezett felénk bejelentés. 

Gfellner Máté mezőőr 

 

A Három Generációval az 
Egészségért nyertes 
pályázatnak köszönhetően 
június 22-től 26-ig „TÖKMAG 
Egészségtábor” néven 
napközis tábort tartottunk az 
iskolában. A tábort 6-14 éves 
korú, bakonybéli és 
pénzesgyőri gyerekeknek 
hirdettük meg, amely 
ingyenes volt a résztvevők 
számára. Központi témája az 

egészség és az egészséges életmód volt. Programjaink 
is e-köré a téma köré szerveződtek. 
Hétfőn reggel egy vidám tábornyitogató, zenés 
aerobikkal indítottuk a napot. A csapatalakítások 
után a balesetekről, a balesetek megelőzéséről 
beszélgettünk, majd iskolai védőnőnk, Döméné Janni 
Ildikó vezetésével a gyerekek az elsősegélynyújtásból 
szerezhettek tapasztalatot: megtanulták, hogyan kell 
segítséget hívni, a sérültet stabil oldalfekvésbe 
helyezni, sebet kötözni. A gyerekek igen érdeklődők 
voltak, rengeteget kérdeztek és nagy odaadással 
végezték a feladatokat. Az egészséges táplálkozásról 
Máté Veronika dietetikussal beszélgettek, s vele 
készítettek egészséges tízórait, uzsonnát. A 
programok között szerepeltek mozgásos játékok, 
túrázás,- pl. Olaszfaluból átgyalogoltunk Eplénybe-, 
lovaglás, úszás, fürdés a pápai fürdőben. Szó volt a 
dohányzás káros hatásairól, az első cigarettáról-amit 
jó lenne nem elszívni!-, de foglalkoztunk még a lelki 

egészséggel, s nagyon tetszett a gyerekeknek Bernáth 
Dénes drámapedagógus foglalkozása is.  
 

Minden táborozó viselhette a Dobos Mónika tanító 
néni által tervezett kitűzőt, a TÖKMAG Egészségtábor 
feliratos hátizsákot. A programok lebonyolításában az 
idősebb gyerekek voltak segítségünkre.  

A gyerekek a nap végére kellemesen elfáradtak, de 
szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat.  
 

A Három Generációval az Egészségért 
rajzpályázatra sok alkotás érkezett tanulóinktól. 
Igen színes művek születtek arról, hogy a gyerekek 
mit gondolnak az egészséges életmódról, mit tartanak 
fontosnak ebben a témában. Az eredményhirdetés 
később lesz, de a nyertesek értékes jutalmat kapnak: 
pl. belépőjegyeket a veszprémi állatkertbe, a pápai 
fürdőbe és más a gyerekek által szívesen látogatott 
helyekre. Az alkotásokból kiállítást rendezünk. 

 

A Három Generációval az Egészségért 
pályázat igazi nyertesei többek közt azok a 
táborozók, akik az élményeken túl olyan ismeretekkel 
lettek gazdagabbak, amiket felnőtt életükben is 
hasznosíthatnak. 

Táborvezetők 
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Illés hollói 
(1. Kir. 17,1-6) 

-  

A prófétát leginkább az különbözteti meg más emberektől, hogy felismeri, és ki meri mondani az 
Igazságot. Most nem azokról a hétköznapi igazságokról van szó, amikről a piacon, a családban vagy a 
politikában vitatkozunk. Az az Igazság, amiről a próféta beszél, az élet alapját érinti. 

Illés fellépésekor, a Kr.e. 9. században, Aháb Izrael királya elhagyta az Úrral kötött szövetséget, és 
Baálnak, a termékenység istenének imádására adta fejét, sőt egész népét is. Az Istentől való elpártolás az 
élet alapjainak elveszítését jelenti, ezért jövendölt a próféta évekig tartó szárazságot és éhinséget. Aztán 
neki, magának is menekülnie kellett az éh - és szomjhalál elől, a Kerit - patak partján talált menedéket, a 
patak vizéből ihatott, és a hollók hordták neki a kenyeret és a húst, reggel és este. 

A prófétai küldetés a hatalommal 
szembeni ütközésre és súlyos krízisbe vezette az 
Úr szolgáját. Népe megmentésére szólt elhívása, 
mégis a pusztulást kellett hirdetnie és látnia. 
Ugyanakkor a Kerit - patak partján a kenyérrel 
érkező hollók életben tartották benne a reményt 
is. Egyrészt bizonyságot adtak Isten 
gondoskodásáról, aki az éhség idején sem hagyta 
magára szolgáját, másrészt azt a kimondatlan 
ígéretet hordozták, hogy az Igazság, amivel Illés 
szembesítette népét és királyát, egyszer majd 
érvényre jut. Ahogy ott a hollók testi éhségét 

csillapították, úgy fogja egykor Isten betölteni Igazság utáni vágyát is. Mintha az Illést kenyérrel tápláló hollók 
képében a nyolc boldogság egyik ígérete szólalna meg: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert majd eltelnek vele.”(Mt 5,6)  
 
 

NAGYSZABÁSÚ ÖNKÉNTES MUNKA ÉS A KÖZÖSSÉGI HÁZ ELINDÍTÁSA 

 Szinte teljesen elkészült a Közösségi Ház! 

2020. június 21-én zarándokok érkeztek a Szent Móric Plébánia új Közösségi 

Házához. Hálózsákos szállást kértek éjszakára, hogy megpihenhessenek, mielőtt 

tovább mennének Pannonhalma felé.  Örömmel tettünk eleget a kérésnek, hiszen 

elkészült végre az Egyházközség új Közösségi Háza, mely otthonul szolgálhat a 

közösség minden tagjának.  

Mielőtt birtokba vettük volna a házat, szükség volt egy alapos takarításra és 

a Ház környezetének rendezésére. Ebben önkéntes, szorgos kezű asszonyok, férfiak 

és fiatalok voltak segítségünkre. Az asszonyok munkája nyomán megszépültek, 

megtisztultak a belső terek. Ragyogó tisztává varázsolták a mosdókat, folyosókat, 

lépcsőházat, és a nagy közösségi termet is.  Megtisztultak az ablakok helyükre 

kerültek a bútorok, berendezési tárgyak.  
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Június 20-ától könyvtárunk újra várja az olvasókat, változatlanul 
szerdánként 14-17 óráig és szombatonként 9-12 óráig tartunk nyitva. 

Belépéskor maszk viselése és kézfertőtlenítés kötelező. A visszaérkező könyvek 72 órás karantén után válnak 
újra kölcsönözhetővé. Továbbra is kérhető házhoz szállítás és újra működik a könyvtárközi kölcsönzés is, 
ezekről az ingyenes szolgáltatásokról telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni. A működéssel kapcsolatos 
egyéb ideiglenes szabályokat az önkormányzat rendeleteiben szabályozza. 
Júniusban végre személyes jelenléttel tarthattunk programot, a kerékpár-karbantartás legfontosabb 
tudnivalóit vettük át elméletben és gyakorlatban Katona-Kiss Bálint kerékpárszerelő vezetésével a könyvtár 
előtt, szabad téren. Bálint alaposan felkészülve, két különböző biciklivel és teljes szerszámkészlettel 
felszerelkezve érkezett. Bevezette a hallgatóságot a kerékpározás történetébe, elmagyarázta és megmutatta, 
hogyan kell elvégezni a legfontosabb karbantartásokat, majd mindenki meg is próbálhatta ezeket a saját 
biciklijén, Bálint segítségével.  
A zárva tartás hetei alatt az online programok szervezése és lebonyolítása, a könyvtár Facebook oldalán 
történő rendszeres kapcsolattartás, olvasmány- és forrásajánlások, és a könyvek házhoz szállítása mellett sok 
egyéb is történt a zárt ajtó mögött. Ellenőriztem a könyvtári állományt, javítottam a jelzeteket, színkódokat, 
az elhasználódott és elavult könyveket selejteztem. Rengeteg könyvet kapott a könyvtár házi könyvtárak 
selejtezéséből adományként, ezeket átválogattam, faluszerte már 4 helyen lehet a használható, de könyvtári 
állományba nem vehető példányokból válogatni, hazavinni. Ha cserébe a kihelyezett perselyekbe 
pénzadományt tesznek, annak nagyon örülök, azt az olvasói igények szerint, a könyvtár javára fordítom. 
Egyelőre több adománykönyvet nem tudok fogadni, mert minden négyzetcenti tárolóhelyet elhasználtam. 
Szeretettel várom az olvasókat és a könyvtári programok iránt érdeklődőket – jöjjenek bátran akkor is, ha 
még nem rendelkeznek olvasójeggyel, a programok mindenki számára elérhetőek és ingyenesek! 

Palotás Dóra könyvtáros 

Tervezett júniusi találkozónk a járványveszély miatt még 
elmaradt. Mégis jónéhányan elfogadták meghívásunkat, és 
részt vettünk a Tájház 50 éves múltját bemutató kiállítás és 
a TAKI Játék és Nosztalgia Múzeum megnyitóján. 
Legközelebb július 2-án, csütörtökön 15 órakor 
találkozunk a Tájházban. 
Vendégünk lesz Varga Éva Teréz, aki a Haspray-családról 
és a Tájház 50 éves múltjáról mesél majd. Ugyanekkor 
köszöntjük a májusi, júniusi és júliusi névnaposainkat. 
Szeretettel várom tagjainkat! 

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 

 10:00, 11:00, 13:00 Vezetéses séták rendhagyó 
útvonalon  
(templom, monostor épület, kertek)  
 11:00, 14:00 “Fémbe foglalt imádság” látogatás 
egy bronzműves műhelyben 
(regisztráció szükséges, maximum létszám: 15 
fő/turnus) 
 12:00 Napközi imaóra a templomban 

 14:30 Labirintus játék gyerekeknek (is) 

 15: „Imádságos múltidézés” a templom 
kriptájában 

 16:00 Csillagkórus & Louisiana Double: Pilgrim -  
Zarándokok a zarándokudvarban koncert   
 17:00 Vesperás a templomban  

Egész nap: “Élet Isten jelenlétében” kiállítás, színezők a 

gyereksarokban, gyógynövénytea kóstoló. 

További információ a monostor honlapján: www.bakonybel-

monostor.hu. Előzetes regisztráció a műhelylátogatásra: 

abmonostor@gmail.com 

A programokon való részvétel a bakonybéliek számára ingyenes,  

vendégeknek, látogatóknak belépőjegyes. 

A SZÍVE BAKONYBÉLÉRT DOBOGOTT 

     

DR. RNÉ KOCSIS TÜNDE (1964-2020) 
 

Nem a környezetvédelemért, hanem a 
környezettudatos életmódért harcolt tudósként, 
pedagógusként, hívőként. Lételeme volt a nevelés, 
felkarolt minden fiatal tehetséget, akit a sors hozzá 
vezérelt. 
Adományként élte meg hivatását, amiért tennie kellett 
valamit. Megérintette a Szent-kút békéje, ide álmodta 
meg a Teremtés Napja ünnepét, amit 2017 óta minden 
év szeptemberének első hétvégéjén magas 
színvonalú műsorral meg is szervezett. Szerényen, 
háttérben maradva, de teljes szívvel. Hálás volt 
Bakonybélnek, hogy készséges partnerre talált 
Bakonybél önkormányzatában és lakóiban. 56 évesen, 
május 28-án győzte le a betegség. Emlékét őrzi a 
Jövő-, a Generációk-, a Remény fája és a családok 
sétánya a Szent-kútnál. 
 

Kívánsága, hogy Bakonybélben legyen a végső 
nyughelye, szeptember 4-én fog teljesülni a 
bakonybéli temetőben. Augusztus 28-án 16 órakor a 
hozzátartozók, a barátok, munkatársak, tanítványok, 
tisztelők a Szent-kúti fák alatt emlékeznek meg róla, 
amelyre tisztelettel várjuk a bakonybélieket is. 

http://www.bakonybel-monostor.hu/
http://www.bakonybel-monostor.hu/
mailto:abmonostor@gmail.com
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A férfiak pedig a tereprendezés munkálataiban és az építkezés nyomainak eltüntetésében jeleskedtek. A Ház 

mögött, a Petőfi utca felől a meredek domboldal helyén létrehoztunk egy kb. 100 m2-es teraszt, amely a gyermekeknek 

játszótérként, a felnőtteknek pedig a kerti kötetlen együttlét helyeként fog szolgálni. Fontos, szakértelmet és fizikai 

erőt is igénylő feladat volt e „teraszt” tartó rézsű nagy sziklakövekből történő megtámasztása, ezt a munkát sok 

önkéntes kéz segítségével Hujber László végezte el. Ugyanilyen sürgető feladat volt a domboldalról lefolyó esővíz 

elvezetését szolgáló folyóka megépítése, amely Kas György készített el. Hálás köszönet mindazoknak, akik június 13-

án és 20-án eljöttek és szabadidejükből egy – egy szombatot áldoztak arra, hogy a Ház megnyithassa kapuit. Nagy 

öröm számunkra, hogy az egyházközség tagjai és vendégeink kb. ötvenen vettek részt e munkálatokban 

A jövőben reméljük az Egyházközség minden tagja, csoportja otthon érzi majd magát benne. Vidám 

farsangoknak, nagyszerű kóruspróbáknak, sikeres ruhavásároknak és élményekben gazdag hittantáboroknak adhat 

helyet a Ház. Ide költözik a Plébánia Hivatal és a Szent Klotild Karitász Csoport is. És… ha újra zarándokok kopogtatnak 

az ajtón, előttük is nyitva áll a Ház. 

 Június 17-én érvénybe lépett a 285/2020 kormányrendelet, amely szerint 

 a másfél méteres védőtávolságot már nem kötelező 
 a maszk, vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező, a nagyobb 

légterű épületekben (pl. színház, mozi stb.) már nem kötelező. A rendelet templomokról nem beszél. 
1) Cirill főapát úr engedélyével Bakonybélben a templomi liturgiákon már nem kötelező a maszk viselése. 

2) A templomhajóban és az előtérben minden ülőhely elfoglalható (nem kell tartani a védőtávolságot). 

3) A 65 év felettieknek és a vírustól veszélyeztetett testvéreinknek továbbra is elkülönített, védő 
távolságot tartó helyet biztosítunk a szentélyben és a kóruson. 

4) Továbbra is marad az egy szín alatti és kézbe áldoztatás, szenteltvíztartók pedig üresen maradnak. 

 
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 BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   VI. ÉVFOLYAM    2020. 7. szám 

7. 

 

 

 

 

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.  július 4. szombat  10.00  
Szent-kút - Öreg-rét – Gát-hegy alja – 
Hajmás-sarok – Hideg-völgy – Mészégető 
Táv 11,4 km, menetidő 4 óra 
 

2020. július 25. szombat 10.00  
Száraz-Gerence –Lipka-út - -Kőris-hegy - 
Márvány-völgy - Nagy- Mély-völgy - Nagy-
Som-hegy oldala (Borzavári út) - Meszes-kerti-
árok. Táv 15 km, menetidő 5,5 óra  

Túrahétvége: 2020. július 17-19. külön program szerint.  

 
Dr. Kozma Zoltán értesíti a 
lakosságot, hogy 2020.06.29.-07.10. 
között Dr. Fáskerti Gabriella 
szabadságon lesz. A helyettesítés 
alatt Bakonybélben a délutáni 
rendelések elmaradnak. Zircen az 
alábbi időpontokban rendel: hétfőn 
13-14 óra, szerdán 14-15 óra, 
pénteken 13-14 óra között. 
Pénzesgyőrben, ahogy eddig is, 
kedden lesz rendelés. 
 
Július 1-jén,szerdán, a köztisztviselők 
napján nem lesz rendelés, probléma 
esetén a zirci ügyeletet kell hívni. 

A LOMTALANÍTÁS TERVEZETT IDŐPONTJA 
2020. 07.25-26. (KIHELYEZÉS), 07.27. (ELSZÁLLÍTÁS) 

 

Az érvényben lévő 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a lomtalanítási akcióba a következő 
hulladéktípusok nem tartoznak bele, s ezért elszállításra sem kerülnek: 

 kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék) 

 állati tetem, 

 trágya, 

 bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 

 építési törmelék (mosdókagyló, csempe, ajtó, ablak, festékes vödör stb.), 

 lapátos hulladék, 

 gumiabroncs, 

 veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyöleg -maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, 
hullámpala, pala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.), 

 elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió, háztartási gép). 

 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.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. július 25. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

 
 

(Fő utca 15.) 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fő utca 3.) 
Szerdán 14-17 óra,  
szombaton 9-12 óra között 
várja az érdeklődőket. 
konyvtarbbel@gmail.com 
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

 
 

 
bakonybéli gyülekezetének alkalmai júliusban: 
11.-én és 25-én 16 órakor a Közösségi Házban. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
 

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl) 
Nyitva tartás júliusban és 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. 
 
 

 

 

 
 
 
 

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: 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. 
 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:info@csillagda.net
http://www.csillagda.net/
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.vhkn.hu/
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