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Szárak, bimbók, rügyek, indák és kacsok,
nyúljatok, nyíljatok, kapaszkodjatok.
Kapaszkodom veletek én is.
Még egyszer megpróbáljuk, az idén is.
(Rónay György: Tavaszi album)

A vírusjárvány a növekvő oltottság ellenére
továbbra is jelen van a falu életében. A sok
megbetegedés mellett sajnos többen életüket
vesztették. A kormányzati intézkedések ugyan
enyhítettek a szigorú előírásokon, de kérem a
lakosságot, legyenek óvatosak, tartsák az egymás
közötti távolságot, viseljék a maszkot, és
regisztráljanak az oltásra.

Április 21-én Bakonybélben tartottunk szűkkörű
megbeszélést
a
Bakonykarszt
Zrt.
vezérigazgatójával, műszaki igazgatójával és a
zirci üzemegység vezetőjével, valamint a
környékbeli települések polgármestereivel a
2021-2027. közötti Európai Uniós fejlesztési
pályázati lehetőségekről. Ebben Bakonybélt a
szennyvíztisztító felújítása, modernizálása és
A járvány okozta jelentős késés ellenére bővítése, valamint Somhegy településrész
folytatódnak a Szent Gellért tér felújítási csatornázása érinti. Bízunk benne, hogy a
munkálatai. Bízunk benne, hogy határidőre, a pályázat teljes finanszírozása lehetővé teszi
ezeket a beruházásokat.
nyár elejére elkészül.
Az áprilisi havazás sok munkát adott az
önkormányzat
dolgozóinak.
A
gyors
hóeltakarítást, a fakidőlések okozta károkat
Regenye Zsolt irányításával hárítottuk. A kidőlt
fák feldolgozása és eltávolítása folyamatban van.
Köszönjük
a
kárelhárításban
résztvevő
munkatársak helytállását.

Áprilisban több pályázatot is beadtunk a Magyar
Falu Program kiírásaira. A Felelős Állattartás
Elősegítése pályázattal kapcsolatban olvassák el
külön tájékoztatásunkat.
Márkus Zoltán
polgármester

FELHÍVÁS
A Magyar Falu Program keretében, a Felelős Állattartás Elősegítése céljából, kutya és macska
ivartalanítása, kutyák chippel megjelölése és veszettség elleni oltás költségeinek finanszírozására. kiírt
pályázat benyújtásának feltétele az igények előzetes felmérése.
Ennek érdekében egy nyomtatványt teszünk közzé, amely a bakonybel.hu oldalról letölthető, a Facebook
Bakonybél csoportjában is közzé tesszük, valamint a Patika melletti hirdetőről elvihető. A nyomtatványt
minden állatra külön-külön kitöltve, aláírással ellátva kérjük a Faluház hivatali, oldalsó ajtójánál
elhelyezett postaládába bedobni 2021. május 17-ig.
Csak a bakonybéli állandó lakosok által hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelmeket tudjuk figyelembe venni.
A kérelem beadása elkötelezettséget jelent a támogatás igénylőire nézve.
A kérelmező nem pénzbeli támogatást kap, hanem az önkormányzat megszervezi a kért beavatkozás
(ivartalanítás, veszettség elleni oltás, chippel jelölés) elvégeztetését.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás és a chippel jelölés törvényi előírás hatálya
alá esik. A nem kívánt szaporulat elpusztítása bűntettnek minősülő cselekmény.
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A hónap közepén térségünkre hullott nagy mennyiségű hó - az országos hírnév mellett - számos gondot is
okozott kül- és belterületen egyaránt.
Az előző számban említett, immár másodszorra felbukkanó „kék autó” története megoldódni látszik. Az
említett gépjármű tulajdonosa a felszólítás hatására azt rövid időn belül elszállította, és egy belterületi
ingatlan területén helyezte el. Reményeink szerint többé nem kerül elő különböző külterületi részeken.
Az egykori tsz területén lévő szürkemarhák ebben a
hónapban ismét több alkalommal okoztak gondot a környéken
élők és a gazdálkodók számára. A jó idő hatására
telelőhelyükről kihajtásra kerültek, azonban a területet
körülvevő kerítés állattartásra alkalmatlan állapota miatt
gyakran a környező földekre tévedtek. Értesüléseink szerint
április végén megkezdték a meglévő állomány csökkentését,
és a két legtöbbet kóborló bika is elszállításra került.
Reményeink szerint a fennálló probléma ezzel megoldódik.
Ezúton is szeretném felhívni az érintett földtulajdonosok
figyelmét, hogy a 2021-évre szóló egységes terület alapú
támogatás szankciómentes kérelembeadására 2021. április 7.
és 2021. május 15. (hétvégére tekintettel május 17.) közötti
időszak áll rendelkezésre.
A jó idő beköszöntével ismételten megkezdtük a térség külterületeinek hulladéktól való megtisztítását.
Munkánk még közel sem ért a végéhez, de már így is számos területet sikerült legalább ideiglenesen is
hulladéktól mentessé tenni. Örömünkre szolgált továbbá, hogy a Zöldporta Bakonybéli Környezetvédelmi
Egyesület szemétszedési akciójának felhívására a várakozáson felüli
létszámban jelentkeztek, és összesen mintegy 15 zsáknyi hulladéktól
szabadították meg a térség területét. Munkájukat ezúttal is köszönjük!
A Szent-kút közvetlen környezetének területbejárása során ismét
sikerült megfigyelnünk egy, főképpen tiszta hegyi patakokban,
forrásvizekben előforduló alpesi gőtét (Triturus alpestris), amely
továbbra is Magyarországon a legmagasabb természetvédelmi
értékkel védett faj a kétéltűek közül (Természetvédelmi értéke
100.000 Ft). A faj hazai elterjedése a Bakony magasabb területein
kívül a Zempléni- és a Bükk-hegységre, valamint a Mátra egyes
részeire korlátozódik.
Gfellner Máté mezőőr

Április 19-től visszaállt az alsó tagozaton - így a
mi iskolánkban is - a jelenléti, vagy más szóval a
„tantermi oktatás”. A szülőknek lehetősége volt
eldönteni, hogy engedik-e közösségbe a
gyerekeket, vagy még két hétig folytatják tanári
irányítás mellett az otthoni felkészülést. A
tanulók nagy többsége visszaérkezett, csak
néhány gyerek volt még beteg, s páran
választották az otthoni tanulást. Mára már a
betegek is meggyógyultak. A járványügyi
szabályokat betartjuk: továbbra is mérjük a
tanulók
és
dolgozók
testhőmérsékletét,
kézfertőtlenítőt használunk. A tanórákon nem
hordanak a gyerekek maszkot, de a sorakozókor,
vagy ha közelebbi munkakapcsolatba kerülnek
tanárral, diákkal, akkor viselniük kell azt.
2.

A veszprémi Petőfi Színház - egy elmaradt
színházi előadás pótlásaként - április 30-án 10
órakor iskolánk tornapályáján tartja meg a
„Kukamese” című gyermekelőadását, melyre
szeretettel várjuk az óvodásokat is. Zárt térben
még nem tartható előadás, ezért erre a
rendezvényre csak jó idő esetén kerülhet sor.
Az első osztályosok beíratása április 15-én, 16-án
volt a Veszprémi Tankerület iskoláiban. A 202122-es tanévben, a bakonybéli Szent Gellért
Tagiskolában
13
kisgyerek
kezdi
meg
tanulmányait. Köszönjük a szülők bizalmát és
sok szeretettel várjuk leendő diákjainkat.
Schmidmajer Jánosné
tagintézmény-vezető
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Április 19, hétfőtől óvodánk újra tudja fogadni a
gyermekeket. Sajnos, dolgozóink közül hárman
átestek a Covid - fertőzésen, ezért két hétig az
ügyeletet sem tudtuk biztosítani a gyermekeknek.
Ennek oka egyrészt a megbetegedések, másrészt,
hogy a biztonságos nyitáshoz át kellett fertőtleníteni
az
óvoda
épületét,
használati
tárgyakat,
játékeszközöket. Az étel kiszállítása viszont végig
biztosított volt, minden óvodáskorú gyermek részére.
Jelenleg a szülők egy része még él azzal a
lehetőséggel, hogy gyermekét nem kívánja hozni
közösségbe. Az ő hiányzásukat a rendkívüli helyzetre
való tekintettel igazoltnak tekintjük.
A Veszprémi Petőfi Színház „Maradj az óvodában”
címmel két előadásra szóló bérletajánlattal kereste
fel
óvodánkat.
Mi
nagyon
örültünk
a
kezdeményezésnek, rögtön csatlakoztunk is hozzá.
Az első előadás a tervezett időpontban a járvány
berobbanása miatt elmaradt. Erre terveink és
egyeztetéseink szerint április 30-án, pénteken
délelőtt kerül sor az iskolában, a szabadtéri
sportpályán.
Az „Ovis labdaprogram” keretében óvodánk 435.000
Ft értékben kapott sportszereket a BMSK Sport
Közhasznú Alapítvány jóvoltából. Nagyon örültünk a
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pozitív elbírálásnak, hiszen rengeteg labdajátékhoz
szükséges eszközzel gazdagodtunk.
Szeretnénk köszönetet mondani ifj. Kuti István
vállalkozónak, aki nagy mennyiségű fémhulladékot
adományozott óvodánknak, összesen 125.000 Ft
értékben, valamint a Bakony Hotel tulajdonosának,
Király Istvánnak, és vezetőjének Molnár Zoltánnak,
akik a Hotel területén összegyűlt fémhulladékot
szintén óvodánknak adományozták 75.000 Ft
értékben. Regenye Zsoltnak is szeretnénk
megköszönni, hogy a rakodásban és az elszállításban
a segítségünkre volt. Ezt az összeget programok
megvalósítására szeretnénk fordítani, többek között
óvodásaink színházbérletét is ebből fogjuk fedezni.
Nagyon szépen köszönjük nagylelkűségüket,
óvodásaink nevében is!
A tavaszi időszak évek óta a programokban
leggazdagabb időszakok egyike. Reméljük, hogy a
járványhelyzet lehetővé teszi, hogy ezek egy részét
meg tudjuk valósítani. Ehhez természetesen
elengedhetetlen, hogy mindenki felelősségteljesen
kezelje a járvány helyzetet, és óvodába kizárólag
teljesen egészséges, tünetmentes gyermekeket
hozzanak.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető

Kedves Olvasók!
Május 5-én a könyvtárablak zárva tart, azonban májusban várhatóan már a kölcsönzőtér is kinyithat,
feltehetőleg megkötésekkel. Ha valóban így lesz, akkor május 8. szombattól, a szokásos nyitva tartási
rendben, szerdán és szombaton várom az olvasókat. Sok új
könyvet kaptunk az elmúlt néhány hónapban is, érdemes
körülnézni!
A környezetvédelmi témájú rajzpályázatunk, melyet a
Zöldporta Egyesülettel közösen szerveztünk meg, április
elején lezárult. A résztvevő gyerekek jelentkezés után a
könyvtár ajándékaként kapták meg a kiválasztott
rajzeszközöket, a rajzok beküldését pedig helyi, kézműves
termékekből álló ajándékcsomaggal jutalmazta az
egyesület. A helyi gyerekek közül Németh Julianna küldött
nekünk gyönyörű művet és osztotta meg velünk értékes
gondolatait a környezetvédelemről.
Május 16-án, délután 3 órakor, amennyiben a
korlátozások lehetővé teszik, idén is megrendezésre kerül
tavaszi bringaleporoló eseményünk. Katona-Kiss Bálint segítségével elevenítjük fel a kerékpár
karbantartásának legfontosabb lépéseit. 6 éves kor feletti érdeklődőket várunk, gyerekeket és felnőtteket,
bárkit, aki kerékpározik. A program szabad téren, a könyvtár előtti aszfaltos területen kerül megtartásra, a
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a konyvtarbbel@gmail.com e-mail címre küldött
elektronikus levéllel lehet. A program, amennyiben a korlátozások nem teszik lehetővé a megtartását,
elmarad, vagy online változatban valósul meg (micsoda rémálom, hát drukkoljunk buzgón, hogy megtartható
legyen!). A program megtartása a május 16-án érvényes korlátozások figyelembe vételével történik, a
jelentkezőket a tudnivalókról e-mailben értesíteni fogom.
A mihamarabbi találkozás reményében búcsúzom, minden olvasó maradjon egészséges, maradjon nyitásig
is olvasó!
Palotás Dóra, könyvtáros
3.
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Kopasz István atya szabadulása a lélegeztető gépről
Az imádság gyógyító és szabadító ereje
„Három hét altatás után a többedik próbálkozásra tudtak felébreszteni. Depresszióba estem, úgy éreztem,
feladom, nincs értelme küzdeni. Akkor volt a 60. születésnapom. Sorra jöttek a köszöntések, az ajándékok, de
én nem tudtam örülni. Aztán én is megértettem, mit jelent a keresztre feszített Jézussal való kapcsolat.
Mélyen, egzisztenciálisan átéreztem, hogy vagy igent mondok erre a szenvedésre Jézussal együtt, és akkor
várható a feltámadás, vagy nem. Jézus követésével együtt jár a kereszt. Ő van az egyik felén, én a másikon.
Nem azt kell kérnem, hogy leszállhassak a keresztről, hanem erőt ahhoz, hogy fennmaradhassak. Onnantól
kezdve fényes a történet.”
István atyáért Ugandától Dél-Koreán és Brazílián át
Lengyelországig a világ minden táján imádkoztak. Imát
mondtak érte a hozzátartozói is – 94 éves édesanyja, 8 testvére
és az ő gyermekeik unokáik –, pap testvérei a Fokoláre
mozgalomból, bencés szerzetesek a bakonybéli monostorból,
üllési és zsombói hívei, ismerősök és ismeretlenek kérték
Istentől gyógyulását.
Üllés és Zsombó (Szeged-Csanádi egyházmegye) plébánosa
október végén betegedett meg. Egyre csak emelkedett a láza.
Felhívta a háziorvosát, és szinte azonnal jött is érte a mentő.
Lélegeztetőgépre tették, altatni kellett, több alkalommal dialízisre
volt szüksége. Az orvosok szerint tíz százalék esélye volt az életben maradásra.
Hozzátartozói naponta érdeklődtek telefonon, nem biztatták őket semmi jóval. Egy alkalommal, amikor az
orvosok azt mondták, az az éjszaka lesz a vízválasztó, Kondé Lajos atya elvitte neki a betegek szentségét. „Azt mondják,
akkor fordulat állt be az állapotomban. Az utolsó héten mindennap felébresztettek, figyelték, beindul-e a légzés, ha
levesznek a gépről. Húsz nap után tudtam önállóan lélegezni. De a tudatom nem talált vissza a valósághoz. Az altatás
ideje alatt bennem egy rémvilág élt, úgy éreztem, megfigyelnek, elrabolnak, és amikor felébresztettek, összefolyt
bennem a képzelet és a valóság. Az orvosok számára sikertörténet vagyok. Az egyikük fényképet kért tőlem.
»Magunkat erősíteni, hogy lássuk, van, aki felépült a kezeink alatt« – mondta. Én nagyon hálás vagyok nekik,
megköszöntem a gondosságukat, amivel visszasegítettek az életbe.”
Kopasz István atya nem sokkal a beszélgetésünk előtt érkezett vissza egy mátrai szanatóriumból, ahol
rehabilitációs kezelésen vett részt. „Öt hét után úgy jöttem haza, hogy most néhány százalékkal rosszabbak az
eredményeim. Miközben fizikailag erősödtem, a tüdőkapacitásom nem javult. Jézus azt mondja, elég neked az én
kegyelmem. Két napig bennem volt a csodálkozás és az aggodalom, de most már nyugodt vagyok. Isten
megnyugtatott. Így állok a folytatás elé.
A kereszténység középpontjában nem egy tan, hanem egy személy áll, Isten, aki szeret minket. Én benne hiszek.
Kell néha egy kis idő, hogy megerősödjek, hogy visszatérjek a hitemhez egy-egy nehézség után, de alapvetően a hitem
éltet. Hiszem, hogy Isten szeret, akkor is, amikor megengedi, hogy valami rossz történjen velem. Hogy mi a szerencse,
és mi a szerencsétlenség, nem mindig tudjuk felmérni. Amióta eljöttem Zsombóról, megnőtt a szkóla létszáma, a Szent
Mónika körben egymást segítik a tagok, találkoznak, keresztutat jártak online. A hívek körében ősszel elindított
munkacsoportok is szépen dolgoznak. Legyen távol tőletek minden keserűség, harag és indulat – olvastam Szent Pálnál.
Már a kórházban szíven ütött ez a mondat. Nem tudok minden dologra úgy nézni, hogy ne érezzek keserűséget, de az
élet aztán megtanít, hogy ami az egyik pillanatban szerencsétlenségnek tűnik, arról később kiderülhet, hogy ajándék,
és Isten szeretete volt mögötte.”
Trauttwein Éva (Magyar Kurír)

TERVEZETT PROGRAMJAINK MÁJUSBAN
 Május 2. vasárnap
 Május 23. Pünkösd

4.

9.30 Bérmálási szentmise, vezeti Cirill főapát úr
9.30 Ünnepi szentmise
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Húsvét a monostorban
Az idei húsvétot a hatályos járványügyi szabályok szigorú betartásával ünnepeltük meg. Ezt is előrelépésnek
éltük meg a tavalyi helyzethez képest, amikor egyáltalán nem tudtunk híveket fogadni az ünnepen. A
templomban 60 főnél húztuk meg a liturgiákon résztvevők létszámkorlátját, de végül egyik szentmisén vagy
zsolozsmán sem gyűltünk össze ennyien. Köszönjük az egyházközség tagjainak és vendégeinknek az
együttműködést! Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan követték élő közvetítéseinket a youtube csatornánkon.
Erre természetesen a húsvét elmúltával is van lehetőség: imaóráinkat és a vasárnapi miséket továbbra is
közvetítjük.

Medvehagyma gyűjtés
Szerzetes testvérek és munkatársak minden évben
közösen gyűjtenek medvehagymát az erdészet által
számunkra kijelölt területen. Idén a zord időjárás miatt
sajnos csak később jutottunk hozzá ehhez a friss
vitaminforráshoz, végül azonban mégis sikerült kifogni a
szedéshez egy szép tavaszi napot. A medvehagymát a
monostor konyháján ledaráljuk, sóval tartósítjuk, így
hőkezelés nélkül is egész évben eltartható, megőrzi
hatóanyag tartalmát.

Látogatói információ:
A teraszok nyitásával lehetőség van kávézónk finomságait nem csak elvitelre kérni, hanem a
zarándokudvarban helyben elfogyasztani. Egy kellemes séta után érdemes betérni és megkóstolni saját
gyógynövényeinkből készült monostori teakeverékeinket, vagy gyógynövényes forrócsokoládéinkat!
Kiállítóterünk és egyéb, zárt térben elhelyezkedő látnivalóink pedig reményeink szerint a fokozatos nyitás
következő lepésekor, a 4 millió beoltott elérését követően nyílhatnak meg újra. A látogatás bakonybéli
lakosoknak továbbra is ingyenes! Az arborétumi sétához és a labirintusjáráshoz az érdeklődőknek
információs füzetet adunk ajándékba belépéskor.

Könyvajánló
Monostorunkba tavaly költözött be Ignác testvér, akit a templomba járók már
megismerhettek a gitáros szentmiséken a zenekar vezetőjeként. Ignác testvér
angol nyelvről magyarra fordította le Michael Casey trappista szerzetes
Idegenek a város szemében című könyvét, ami húsvét óta kapható
boltunkban. A könyv 13 olyan témát vesz sorra, melyek a keresztény élet
szerves részét képezik. Az aszkézis, az olvasás, a kikapcsolódás, a
szemlélődés, vagy éppen a Krisztus-központú élet mind olyan kulcsfogalmak,
melyek a szerzetesség kezdetei óta hozzátartoznak a teljességre irányuló
emberi létmódhoz. Az elmélet gyakorlatba ültetését bontja ki Casey atya
közérthető, a modern ember számára is világos, két lábbal a földön álló módon,
a maga rá jellemző, finom humorával.
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Április
utolsó
hétvégéjére
szemétgyűjtést
szerveztünk, melynek célja a települést érintő
turistautak és azok környezetének megtisztítása volt. Az akciót a járványügyi korlátozások
figyelembevételével úgy terveztük meg, hogy a résztvevő csapatok találkozása elkerülhető legyen. A
jelentkezők a szemétgyűjtésre kijelölt időszak elején megkapták a gyűjtéshez szükséges zsákokat és a
Zöldmami webshop ajándékaként felajánlott környezetbarát alkoholos kéztisztítót. Az összegyűjtött szemetet
tartalmazó zsákokat faluszerte több begyűjtőponton lehetett otthagyni, ezeket vasárnap este összeszedtük, és
az önkormányzat által kijelölt helyre szállítottuk. Közös munkánk eredményeként 15 nagy zsák szemetet
szedtünk fel, ennyivel könnyebb a környezetünknek, ennyivel szebb a szemünknek a környék. A faluban
rendkívül sok eldobott cigarettacsikket szedtünk fel. A cigarettacsikk egy kis károsanyag-tömörítvény, mint
egy méregkapszula, 13-14 évig tartó lebomlási ideje alatt, az időjárás hatására engedi ki magából a szennyező
anyagokat. Kérem, ne dobja el senki! Gondosan eloltva a cigarettacsikk bedobható az önkormányzati
szemétgyűjtő edényekbe, amelyek a falu vezetésének köszönhetően számos helyen megtalálhatók a faluban.
Köszönöm szépen az aktív, önkéntes munkát Baán Izsák
atyának, a Bakonyvári családnak, Baky Annának és
Bakyné Fenyvesi Erzsébetnek, Bolla Gapcsinak és
csapatának, Felföldi Andreának, Fülöp Teréznek,
Gyémánt Lenkének, Heim Sárának, Ábrisnak és
Barnabásnak, Kaufmann Ágnesnek, Editnek és Ákosnak,
Kiss Bernadettnek, Marticsek Juliannának, Oláh
Juditnak, Palaczky Pálnénak, Pék Győzőnének,
településünk porvai vendégeinek és egyesületünk
résztvevő tagjainak!
Egyesületünk híreiről a Zöldporta Bakonybéli
Környezetvédelmi
Egyesület
Facebook
oldalon
szerezhetnek tudomást, a zoldporta.hu weboldalon pedig helyieket érintő, a fenntarthatósághoz kapcsolódó
hasznos információkat osztunk meg.
Palotás Dóra
A Magyar Vöröskereszt bakonybéli csoportja
ezúton köszöni meg Dr Kozma Zoltán
háziorvosnak és Mészárosné Dublecz Ágnes
körzeti szakápolónak a Covid - járvány elleni
védekezésben, az oltakozás megszervezésében
és végrehajtásában tanúsított fáradhatatlan és
eredményes munkáját.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ha csak rajtunk
múlik, május végén szeretnénk megnyitni a
vöröskereszt
szociális
boltját
a
régi
iskolaépületben (volt csendőrlaktanya). A nyitva
tartás pontos időpontját a Facebook Bakonybél
csoportjában, valamint a hirdetőtáblákon
tesszük közzé. Addig is várjuk önkéntesek,
segítők
jelentkezését,
valamint
az
adományokat.
Köszönettel:
Andrea 06/20 593 2629 . Márti 06/30 318 6985,
Mari 06/30 742 2591
6.

A Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete értesíti a
lakosságot, hogy erdészetünk nyitva tartása az
alábbiak szerint módosul:
Személyes ügyintézés:
hétfőtől – csütörtökig 7:00 – 12:00; 12:30 – 16:00;
péntek 7:00 – 13:30
Pénztár:
hétfő, szerda, csütörtök 7:00 – 12:00; 12:30 – 13:30
Az épületben egyidejűleg 1 személy tartózkodhat, a
járványügyi szabályok betartása mellett, maszkban.
Jelen korlátozás a Bakonyerdő Zrt. minden
Erdészetének pénztárára vonatkozik.
Megértésüket
köszönjük!
Vigyázzunk egymásra!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nők Harmóniában, a családban és a munkahelyen
2021.03.27.
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és együttműködő konzorciumi partnere, az Almádiért
Közalapítvány az EFOP 1.2.9-17-2017 00118 azonosító számú „Nők harmóniában a családban és a
munkahelyen” címen sikeres pályázatot valósított meg 199,88 millió forint európai uniós vissza nem térítendő
támogatás segítségével. A projekt lezárásra került 2021. 03. 27-én.
A pályázat a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, melynek célja a családok, ezen belül
kiemelten a kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család- és a munka
összeegyeztetésének elősegítése volt.
Az egyesület a projekt keretében létrehozta a Balatonalmádi Család és Karrier Pontot és telephelyeit
Bakonybélben és Somlóvásárhelyen.
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a pályázat keretén belül 2017-től segíti a nők munkába
állásának és a rugalmas foglalkoztatási lehetőséginek megismertetését.
Képzésekkel, oktatással, előadások megtartásával, rendezvényekkel és egyéni tanácsadásokon keresztül
segített a nők munkaerőpiaci helyzetének javításán.
A fejlesztés eredményeként növekedtek a térségben a munkáltatók ismeretei az atipikus foglalkoztatási
lehetőségek tekintetében. A foglalkoztatók körében a
képzéseknek és az átadott ismereteknek birtokában
növelték a rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket
alkalmazottaik körében. Programsorozat három éve alatt
több száz munkavállalónak, és munkáltatónak tartottak
képzéseket,
szemléletformáló
előadásokat,
rendezvényeket.
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a
továbbiakban is törekszik arra, hogy segítse a környéken
élőket és képzéseinken, tanácsadásokon keresztül
támogatást
nyújtson
az
érdeklődőknek.

BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK:
Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:
EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:

18929311-1-19
18931233-1-19
18222322-1-19
18926552-1-19
18929146-1-19
18921980-1-19
0011

A Magyar Mozgókép Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Cinemira,
Nemzetközi Gyerek és TEEN Film Fesztivállal karöltve VIDEÓVERSENYT hirdet 20 év alattiaknak. Maximum 1,5
perces filmekkel lehet nevezni Balaton témában, műfaji
megkötés nélkül. A nevezési határidő június 5. A legjobb
30 alkotást levetítik nyáron a Magyar Mozgókép
Fesztiválon, Veszprémben, a legjobb 3 film pedig értékes
filmes és Balatonos díjakat nyer.
Innen tudod letölteni a teljes hírt:
https://www.veszpremkukac.hu/mobilbalatonvideoverseny-20-ev-alattiaknak/
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TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT
Május 1-jén, szombaton:
Találkozó: 2021. május 1. 8.30 PorvaCsesznek vasútállomás. Útvonal
:Porva-Csesznek vá.- Kopasz-hegy Gémeskút - Porva- Csárda-tető Hódos-ér - Vinye, Vinye.hu büfé. Táv :15,5 km,
szintemelkedés 260 m. Várható érkezés Vinyére :14.30
körül. Részvételi díj : 1.100 Ft, tartalma: túravezetés, 3 db
100 Ft-os italjegy (Porva-Csesznek vasútállomás),
ajándéktárgy.
Május 8-án, szombaton rendezzük Bakonybél
központtal a Bakony Vadon túrákat 10,20 42 és 50 km-es
távokkal, a túrára előnevezést kérünk. Részletek:
https://tturak.hu/hikeOccasion/3643/details.
Május 9-én, vasárnap: Bakonybél, Kőris-hegy. erről
részletek hamarosan.
Május 15-16-án kéktúra-vándorlást, ezúttal a Vértesben a
Várgesztes-Bodajk szakaszon. Lehet jönni akár egy napra
is, részletek hamarosan.

8427 Bakonybél, Jókai u. 14.
+36-30-490-8401; 88/461-750
meszner.viktor@invitel.hu
Szemes termékek, koncentrátumok,
keverék takarmányok, kutya, macska, madár
eledelek
Nyitva: hétfő – péntek, 9-18 óra

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR
2021. május 1. szombat 8-11 óra között
Bakonybél központjában.
Muskátlik és egynyári virágok nagy
választékban.
GYÉMÁNT ÉS SZÖKRÉNYES KERTÉSZET
06-70-369 9170

A GYÓGYSZERTÁR NYITVA TARTÁSA hétköznapokon 8.30-11.00 óra között!
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
88-461-651
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
szentmoric.plebania@gmail.com

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. május 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

