A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VII. ÉVFOLYAM

2021. 6. szám

Szerencsére a koronavírus-járvány az országban
és településünkön is lecsendesedik. A kormányzati
intézkedések enyhítettek a korlátozásokon, a
mindenkori központi szabályok Bakonybélre is
érvényesek. Továbbra is kérünk mindenkit, legyenek
óvatosak, ügyeljenek otthon és a közösségi tereken,
az üzletekben, a vendéglátóhelyeken a higiéniára, az
előírások betartására. Köszönjük a lakosság eddig
tapasztalt fegyelmezettségét és türelmét.
A Magyar Falu Program 2021-ben megjelent
kiírásai közül az önkormányzat a következőkre adta
– illetve adja - be pályázatait:
 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése - Közösségi tér felújítása, a
könyvtár és a házasságkötő épületének
tetőfelújítása,
 Önkormányzati tulajdonban lévő temetők
infrastrukturális fejlesztése – ravatalozó
felújítása, urnaépítés,
 Közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés és bértámogatás – 1 fő
közösségszervező alkalmazása egy évre és
eszközbeszerzés,
 Kommunális
eszköz
beszerzése
–
közterületek
karbantartására
szolgáló
eszközök, fűnyírók fűkaszák, ágdaráló
beszerzése,
 Felelős állattartás elősegítése – kutyák,
macskák ivartalanítása és chippel való
ellátása az előzetesen felmértek szerint.
Továbbá a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel közösen egy négy kerék meghajtású
gépjármű megvásárlására adtunk be pályázatot.
A Magyar Falu Program jelentősen hozzájárul
települési gondjaink enyhítéséhez, ezért bízunk a
fenti pályázatok kedvező elbírálásban és a további
tenderek kiírásában.
Több éve tartó tárgyalás és egyeztetés után a
Pápai utca végén álló úgynevezett MALÉV-os vagy
LRI-s házak ingyenes tulajdonba adására a
bakonybéli önkormányzat és a bakonyszücsi
rehabilitációs otthon egyaránt pályázott, mindketten
mind a négy épületre. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselőnk közbenjárására az a döntés született,
hogy a négy házból két épületet a bakonybéli
önkormányzat kapott meg. Így a település vagyona
mintegy 50-60 millió forintot érő két családiházas
ingatlannal gyarapodott.
Újra lendületet vett a Szent Gellért tér felújítása.
Közbeszerzési módosítás folyamatban van. A
munkálatok június végéig befejeződnek.

Június elejétől elérhető lesz az építési – bontási
törmelékek
és
zöldhulladékok
elhelyezésére
kialakított hulladéklerakó. Csak bakonybéliek és
csak személyes jelentkezés és időpontegyeztetés után
vehetik igénybe. A használat szabályairól külön
közleményt olvashatnak ebben a lapszámban.
Kérjük, szigorúan tartsák be a szabályokat,
amelyeket munkatársunk ellenőrizni és felügyelni
köteles. A bejelentkezéshez hívják Regenye Zsoltot a
30-477-2021-es telefonszámon. A szabályzatban
tiltott lakossági hulladék lomtalanítási tárgy,
amelyek elszállításáról az önkormányzat továbbra is
évente egy alkalommal ingyen gondoskodik.
A Bakonybéli Tájház május 29-től újra várja a
látogatókat a megszokott nyitva tartási időben,
szeptemberig minden nap 9-18 óra között, vasárnap
csak 16 óráig. Idei új kiállítása Csóti Gabriella Rózsa
keramikus Álom a vár alatt című tárlata, amelyet
ajánlok mindenki figyelmébe. Örülünk, hogy ismét
bemutathatunk egy bakonybéli művészt a széles
közönségnek. A néprajzi kiállítás, a bakonyi indián
játék, és a „Selyemmalac kerámiák” bemutató a
bakonybéli lakosok számára ingyen látogatható. A
Játék és Nosztalgia Múzeum is várja az
érdeklődőket, amely számos új tárggyal gyarapodott.
Az érvényben lévő rendelet értelmében a védettségi
igazolvány felmutatása és a maszk viselése kötelező.
A közösségi médiában közzétettük már, most az
újságban is a felhívásunkat, hogy az önkormányzat
épületének tisztán tartására takarítót keresünk,
munkaviszony létesítésével, 8 órás munkaidőben.
Szeretnénk, ha helyi lakosnak tudnánk biztos
munkalehetőséget biztosítani.
Márkus Zoltán
polgármester
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Egy éve ilyenkor a jelentősebb csapadék nélkül lezajló májusi
időjárásról szólt a mezőőri beszámoló bekezdése, ezzel ellentétben idén
közel 90 mm csapadék hullott térségünkre, ami az erre a területre
jellemző éves csapadékátlag több mint 10%-a. Szerencsére ez a nagy
mennyiségű csapadék egyenletesen oszlott el, így elég idő jutott a víz
elszivárgására.
Érdekességképp szeretném megosztani olvasóinkkal, hogy részt
veszünk az ELKH ATK Talajtani Intézet által meghirdetett „Alsóban az
élet” elnevezésű Citizen Science (közösségi tudomány) programban. A
lakosság bevonásával zajló kutatás lényege a talajélet – talajegészség
országos szintű felmérése. A vizsgálat elvégzéséhez minden érdeklődő
kézhez kapott egy, külön erre a célra gyártott pamut alsóneműt, amelyet
az előre kijelölt időpontban (május 3-9.) 20-25 cm mélyre kellett elásni,
ezzel szerves anyagot szolgáltatva a talajlakó élőlények számára. Mivel
az alsónemű anyagát adó pamut kémiailag nagyrészt cellulózból áll, így
annak lebontása hasonló a talajba kerülő növényi eredetű maradványok
lebontásához. A képen látható, Bakonybél külterületén elásott alsónemű
kiásásának időpontja július elején lesz esedékes. Ekkorra már
megfigyelhetőek lesznek rajta a bomlási jelek, és a visszamaradt szövetrészek állapotából könnyedén
becsülhető lesz a talajlakó élőlények aktivitása a vizsgált területen.
Gfellner Máté mezőőr

adománygyűjtő (elsősegélynyújtás, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos
Ft bevételhez prevenciós interaktív előadások), dietetikus szakember
(előadással
egybekötött
szendvicskészítés),
drámapedagógus (lelki egészség, a
A már hagyományosnak tekinthető hulladékgyűjtési szociális kompetenciák fejlesztése)
akcióinkat,
amelyeket
szülői
és
önkormányzati sokszínű, változatos, interaktív, motiváló
segítséggel, az iskolai karbantartó önkéntes aktív foglalkozásai nagy sikert arattak a
közreműködésével valósítottunk meg, 23.445 Ft-tal gyerekek körében. A mozgás a program
gyarapítottuk az alapítvány vagyonát. Köszönjük a nagy
részét
tette
ki,
számos
falubeliek adományait!
mozgásformát próbáltak ki a gyerekek:
Az
iskolával
együttműködve
“Tökmag aerobik, zumba, erdei kirándulás 2
Egészségtábor” - Életmód napközis tábort szerveztünk és alkalommal, uszodai foglalkozás, vízi
bonyolítottunk Bakonybélben a “Három generációval az játékok, sorverseny, falmászás, trambulin, ugrálóvár,
egészségért” támogatási program keretében. A szakmai labdarúgás, szabadtéri mozgásos játékok (ugrálókötél,
program megvalósítására megbízónktól 980.000 Ft-ot fogócska, stb.). A programot olyan kézműves
kaptunk.
tevékenységekkel tűzdeltük, amelyek az egészséges
A személyi jövedelemadó felajánlásából 109.671 Ft életmódra hívták
fel a figyelmet: gyümölcsös
érkezett támogatóinktól.
kincsesdobozok, díszes hátizsákok és rajzok készültek.
A tábor szervezésében és szakmai megvalósításában
Támogatások:
“Bakonybél Anno” naptár nyomdaköltségére 100.076 Ft-ot többen: három pedagógus, két segítő felnőtt és két fiatal
fordítottunk. A tanulók év végi jutalmazását 12.447 Ft-tal önkéntes munkával közreműködött.
A szülők és önkéntes segítőink
munkájának köszönhetően 217.000
jutottunk.

támogattuk. Az iskolában működő sportkörök, szakkörök, Az év során legfőbb támogatóink a szülők, legfőképp a
fejlesztő foglalkozások, tematikus napok munkájához és a szülői munkaközösség tagjai, valamint Bakonybél
Tökmag Egészségtábor megvalósításához 964.804 Ft-tal Önkormányzata, alkalmazottai voltak. Köszönet érte!
járultunk hozzá.
A kuratórium tagjai munkájukat idén is társadalmi
A Tökmag Egészségtábor két alappillére a mozgás és a munkában, költségelszámolás nélkül végezték. A
táplálkozás volt, amelyhez kötődő programokon keresztül fentieken kívül csak az alapítvány működési költségeire
növeltük az egészségtudatosságot és nagy hangsúlyt voltak kötelező kiadásaink (könyvelés, bankköltség).
fektettünk a prevencióra is. Az egészséges étrendet az
Sebestyén Gyuláné alapítványi elnök
Önkormányzati konyha élelmezésvezetője alakította ki. A
és Troják Zsuzsanna alapítványi titkár
szakmai
tartalom
megvalósításában
védőnő
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Április 30-án délelőtt a Veszprémi Petőfi Színház
előadását tekinthettük meg az iskola tornapályáján.
Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, és
kedvezett a szabadtéri programhoz. Az előadás
címe:
Kukamesék.
A
témája
a
szelektív
hulladékgyűjtés volt, a környezettudatos viselkedés
fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét. Már
ebben
az
életkorban
tudatosítani
kell
a
gyermekekkel,
hogy
cselekedeteikkel,
viselkedésükkel
hozzájárulhatnak
a
fenntarthatósághoz, és az, hogy milyen lesz a
jövőjük, rajtuk is múlik. Ez a történet segít abban,
hogy kreatívan gondolkodjanak a jövőről, bolygónk
védelméről. A téma több szempontból is időszerű, és
aktuális, hiszen az áprilisi témánkhoz a Föld napjához szorosan kapcsolódik. Nagyon örültünk a
kezdeményezésnek, mivel az elmúlt évben minden ehhez hasonló rendezvény elmaradt.
Május 17-től 19-ig óvodánkban rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal Covid fertőzés miatt.
Sajnos beigazolódni látszik az, hogy a gyerekek körében jelen van a fertőzés és bármikor tünetet is
produkálhat. Ismét lefertőtlenítettünk mindent az épületben, hogy biztonságosan fogadhassuk a
gyerekeket. Szeretnénk kérni, hogy a szülők fokozottan figyeljék gyermekeik egészségügyi állapotát, és
kizárólag teljesen egészséges gyermeket engedjenek közösségbe. Ez azért is nagyon fontos, mert ha
tüneteket mutató gyermek tartózkodik az óvodában, akiről később beigazolódik a Covid fertőzöttség, újra
az egész óvodát bezárják, és házi karanténra kötelezik a gyermeket. A Járványügyi Osztály tájékoztatása
alapján, a karanténkötelezettség alól csak hat hónapon belüli igazolt fertőzöttség, vagy a védőoltás
felvétele adhat kivételt.
Megtörtént a következő nevelési évre vonatkozó beíratás. Összesen tizenhat új kisgyermeket írattak be
óvodánkba, ami nagyon örömteljes számunkra. A szeptemberben iskolát kezdő gyermekek száma
tizenkilenc fő, ezért a létszámadatink lényegesen nem változnak. Köszönjük a hozzánk beíratott
gyermekek szüleinek a bizalmat, hogy a Bakonybéli óvodát választották. Szeretetteljes, családias
élményekben gazdag óvodásévekkel próbáljuk megköszönni bizalmukat.
Szilágyi Zoltánné intézményvezető
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Cirill főapát úr bérmálási homíliájából

Igazi örömünnep ez a mai itt Bakonybélben! Isten ugyanis az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe
hív bennünket! - ez volt a mai szentmise könyörgésének bevezető gondolata! Úgy gondolom, hogy ez a hívás,
megfelel a vágyainknak is! Boldog emberekké akarunk válni! A a mai evangélium arról tanít, miként leszek
boldog ember, és erről szól a mai ünnep, a bérmálás és a felolvasói megbízás is!
Pár éve kisebb körben olvastuk a mai evangélium szövegét a szőlőtőről és a vesszőkről. Azért választottam
akkor ezt a szakaszt, hogy a beszélgetésben elmélyítsük mennyire fontos személyes, élő kapcsolatban maradni
a Krisztussal. Az életem, én magam, közösségeink, az egyház is szőlőtőke! Rajta élő és elhalt ágak is vannak
egyszerre! A gyümölcs alapján - amit hozunk - fogják mérlegelni egyszer az életünket. Hagyjuk hát, hogy az
Isten megtisztítson attól, ami terméketlen, mi pedig koncentráljunk a gyümölcsre! Ti azért bérmálkoztok,
azért vállaltok felolvasói szolgálatot, hogy életetek meghozza gyümölcsét! (…)
Kedves Bérmálkozók, kedves Felolvasók!
Amikor ideálltok és kéritek a bérmálás szentségét, illetve vállaljátok a felolvasói szolgálatot,
tudatosan döntötök a hit mellett! Keresztségetek még a szüleink döntése volt, most magatok döntitek el, hogy
a hit szerint akartok-e élni! A bérmálásban Isten teremtő Lelkét fogadjátok be, aki megtisztít és azon
munkálkodik, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyen benneteket! Hogy összeálljon bennünk Jézus tanítása
és bátorságot nyerjünk a jóra! Így terem gyümölcsöt az életetek!
Krisztushoz hasonlókká a SZERETET tettei által leszünk! A „Karamazov testvérekben” egy „úri hölgy”
beszél Zoszima sztarecnek önmagáról. Azt mondja, hogy sokszor már úgy érzi, megérett a valódi felebaráti
szeretetre. De aztán arra gondol, hogy hálátlanság esetén azonnal kedvét vesztené, s így a jóról való
ábrándozása csak puszta képzelgés marad. Mit felel erre a szent életű szerzetes? „Bizony, ez csak ábrándozás
- mondja - de csak ábrándozzál, hátha megszületik belőle a valódi, a tevékeny szeretet.” – Majd így folytatja:
„Szeresd az embereket, tevékeny szeretettel szeresd őket, s akkor hinni fogod az örök életet is. Ezt a hitet
egyedül a tevékeny szeretet adhatja meg az embernek. S közben törekedj a derűre. A szentek kivétel nélkül
boldogok voltak. Derűben érett be életük gyümölcse!”
Ezt a hitből fakadó, egymás iránt gyakorolt tevékeny
szeretetet, kérjük a bérmálásban Isten Szentlelkétől! Ezt
kérjük a felolvasóknak adott áldásban! Ezt kérjük ebben
a Szentmisében az egyházközség minden tagja számára
Miért éppen ezt? Mert ez vezet itt a földön az igazi
szabadságra, és földi életünk után pedig a mennyei
boldogságba! Ámen.
Május 2-án Cirill főapát úr a bérmálás
szentségében részesítette Váliczkó Tamara, Szabó
Boglárka, Klesitz Boglárka, Cziráki Anna, Mészáros
Patrik, Nyári Dávid és Rieger Máté bakonybéli fiatalokat.
Ugyanezen a vasárnapi szentmisén felolvasói megbízást
adott egyházközségünk tagjai közül Posta Zsoltné, Fülöp
Teréz, Gyémánt Lenke, Vasi Kata, Vajda András, Kas
György és Testa Jákob OSB testvéreinknek.
Új vezető a Szent Klotild Karitászcsoport élén: május 10-én Palotás Dóra lemondott a Karitász
vezetői tisztségről. Dóra sok éven át végzett gondos, áldozatos, és jól tervezett segítő szolgálatát köszönjük.
Az Egyházközségi Képviselőtestület egyetértésével a plébános május 13-án Baky Annát bízta meg a
Karitász szolgálatának vezetésével. Baky Annának és a Karitász munkatársainak szolgálatára Isten
áldását kívánjuk!
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Templom Titkok

Érdekességek a felújított bakonybéli templomról
Kelheimi lapok, a solnhofeni mészkő
Ez a mészkőfajta Földünk legkeményebb és legtömörebb mészköve, melyet a 16. század óta bányásznak a
bajorországi Solnhofen környékén. Magyarországon elterjedt elnevezése az egykori vízi szállítási útvonalát és
a Duna menti felrakodási kikötőt, Kelheim-et jelöli.
A kőzet tengeri üledékes mészkő, 96-98%-ban kalcium-karbonátból áll. A mai napig kézzel fejtik.
Jellegzetessége, hogy teljesen sík felületű, mangán-dendrit rajzolatokkal és különböző lenyomatokkal
díszített. 150 millió éves, jura-kori ősi halak, csigák, polipok,
bojtosfarkú kétéltűek, fosszíliái lelhetők fel a bakonybéli
templomban lehelyezett lapokon is.
A bakonybéli templomban megtalálható ékességek:
Belemnitesz belső váza - Ezek az állítok a mai tintahalakhoz
hasonlítottak. Ügyes vadászok voltak, halakkal táplálkoztak.
Ammonitesz - A puhatestűek közé tartozó lábasfejű. Házuk
nem térben, hanem síkban csavarodik az óramutató járásával
megegyező irányba. Az állat ezt kamrákkal tagolta, s a
legutolsóban lakott. A többit egy csövön keresztül folyadékkal
vagy gázzal töltögette, attól függően, hogy felfelé vagy lefelé
akart mozogni a vízben.
Bencések Bakonybélben - Ignác testvér bemutatkozik
Tamás Ignác testvér vagyok. Esztergomban töltöttem gyermek és fiatalkoromat. Végzettségem szerint
teológus vagyok és közgazdász. Mielőtt jelentkeztem volna szerzetesnek Bakonybélbe, egy nemzetközi
cégnél könyvvizsgálóként dolgoztam.
Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe? 2020. március 1-én költöztem be a monostorba. Pontosan
két héttel a COVID lezárások előtt csúsztam be, majdhogynem a küszöb alatt.
Jelenleg milyen feladatok látsz el a monostorban? Az újoncidő alatt önálló felelősségi köreim
nincsenek. Besegítek, ahol tudok, és ahol szükség van rám. Ez
mostanában elsősorban kerti fizikai munkát jelent (fafeldolgozás,
gyógynövény- és kertgondozás). Ezenkívül gazdasági témákban itt-ott
besegítek a boltnak. Ideérkezésem után Izsák atya megkért, hogy
foglalkozzam a már aktívan működő ifjúsági gitáros kórussal.
Mostanában minden hónap első vasárnapján a szentmisén együtt
zenélünk a fiatalokkal.
Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Gyerekként egyik esti
mese után nagy félve mondtam el anyukámnak, hogy én nindzsa
szeretnék lenni. Hálás vagyok anyukámnak, mert nem nevetett ki, de
azt hiszem, titkon remélte, hogy ez a vágyam elmúlik. El is múlt.
Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül?
Néha, ha időm engedi, szívesen kiülök a Fideliszre egy vadászlesre
kicsit egyedül lenni, nézelődni. A kedvenc lesem a 25-ös. Érkezésem
után egy este ültem ott, és egyszer csak besétált egy 30-40 szarvasból
álló rudli. Hideg este volt, nem számítottam rájuk. Csak ültem ott
vacogó foggal, és lenyűgözve gyönyörködtem bennük. Talán Isten így
jelezte nekem akkor, hogy jó helyre érkeztem ide, Bakonybélbe.
Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? Ha kicsit több szellemi
energiám marad estére, olvasok vagy épp nyelvet tanulok. Az ilyesmi mindig érdekel. Most éppen a lengyel
nyelvet kóstolgatom. Ugyanakkor egy társasjátékozásra bármikor kapható vagyok.
A Hírmondó következő számában a Rómából érkezett Jákob testvér mutatkozik be.
Szívesen fogadjuk az olvasók kérdéseit is! Ha szeretnének kérdéseket intézni a szerzetesközösség tagjaihoz,
küldjék el nekünk az abmonostor@gmail.com címre!
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Az egykori Katolikus Kaszinó helyén ma a Boldog Gizella Közösségi Ház áll.
Itt működik a Plébániai Iroda, a hitoktatók itt tartják a hittan órákat, itt próbálnak a kis zenészek a gitáros
szentmisékre, itt működik a helyi Szent Klotild Karitász Csoport, a tetőtér pedig fáradt zarándokoknak biztosít éjszakai
pihenőhelyet.
Mindezek mellett itt működnek az Egyházközséghez szorosan kapcsolódó kis helyi közösségek is, melyek a vészhelyzet
elmúltával újra szeretettel várják tagjaikat és a csatlakozni vágyó érdeklődőket.
 keddenként (havonta egy alkalommal) Társasjáték Kör Ignác testvér vezetésével
 szerdán Csendes Ima Csoport Szabó Kornél vezetésével
 csütörtökön (kéthetente) Biblia Kör Izsák, Ábel és János testvér vezetésével
 pénteken Szent Mauríciusz Kórus Izsák atya vezetésével
 minden hónap 2. szombatján Férfi Kör Ikits Tamás vezetésével
 minden hónap 1. vasárnapján a szentmise után Egyházközségi Agapé
 havonta egy alkalommal Ifjúsági Csoport az egyházközség fiataljai számára Ábel atya vezetésével.
A csoportokról bővebb információt a Plébániai Irodán (szentmoric.plebania@gmail.com) A Boldog Gizella Közösségi
Ház helyet biztosít az Egyházközséghez szorosan nem kapcsolódó közösségeknek is.
 keddenként Gerinctorna Csoport Kúsz Kata vezetésével
 csütörtökönként Néptánc Csoport, kapcsolattartó Palotás Dóra
A Közösségi Ház nagyterme, a hozzá tartozó jól felszerelt konyhával alkalmas helyet nyújthat keresztelői agapék,
nagyobb családi összejövetelek, kisebb esküvők és temetés utáni vendégég számára is.
Érdeklődni és tájékozódni a Plébániai Irodán lehet.

Könyvtárunk az érvényes rendelkezések értelmében újra a
hagyományos rendben lehet nyitva. Ennek megfelelően szerdánként 14
órától 17 óráig, szombatonként pedig 9-től 12 óráig várom az olvasókat.
Minden korábbi szolgáltatásunk működik, emellett egyelőre megtartom az ablakkönyvtár és a házhoz
szállítás szolgáltatásokat is. A rendelet értelmében a könyvtárba való belépés feltétele a védettségi
igazolvány felmutatása. Akinek nincs, vagy aki a vírus miatt még nem szeretne bejönni a könyvtártérbe, élhet
az ablakon keresztül történő kiszolgálás vagy a házhoz szállítás lehetőségével. A könyvtárközi kölcsönzés
elérhető.
A személyes jelenléttel tartott programok május 25-étől indulhatnak újra, ezekről a könyvtár Facebook
oldalàn lehet majd tájékozódni. Figyelmükbe ajánlom könyvtárunk YouTube csatornáját is, ahol főként mesék
hallgathatók.
Olvasni utazás, térben, időben, a mások bőrébe bújás varázslata. Amikor kinyitunk egy könyvet, kinyitunk
egy világot. A könyvkölcsönzés ingyenes, mégis felbecsülhetetlen értéket ad, éljenek vele!
Szeretettel várok minden olvasót,
Palotás Dóra, könyvtáros

2021. május 14.-étől ismét kinyitotta kapuit
Huszárokelőpusztai Vendégházunk, Kisbetyár
Vendégházunk és Erdei iskolánk, valamint a
Hubertlaki Kulcsosházunk is.
Szállásfoglalás a jelenleg érvényben lévő
jogszabályokra tekintettel, csak védettségi
igazolvánnyal, vagy applikáció bemutatásával lehetséges. További információ: huszari@bakonyerdo.hu
Erdészetünk területén található turisztikai célpontjaink a továbbiakban is várják látogatóikat. Megkérjük a
Kedves Kirándulókat, hogy az erdészeti üzemi úton keresztül megközelíthető helyekre való eljutáshoz,
kérjenek útvonal használati engedélyt. (Ilyen például a kőris-hegyi Vajda Péter kilátó, a Hubertlaki tó, a Witt
Lajos kilátópont.) Engedély igénylés munkanapokon a Bakonybéli Erdészet irodaházában, nyitvatartási
időben. ( Hétfő – Csütörtök 7:00-16:00; Péntek 7:00-13:30)
Megértésüket köszönjük!
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A település külterületén kialakított, az önkormányzat által működtetett hulladéklerakó

csak bakonybéli lakosok számára,
csak előzetes időpontegyeztetés alapján,
csak felügyelet mellett vehető igénybe.
Kizárólag zöldhulladék és NEM VESZÉLYESNEK MINŐSÜLŐ építési hulladék helyezhető el.
ENGEDÉLYEZETT ZÖLDHULLADÉK:
fűnyesedék, metszési hulladék, kisebb faágak, apróra vágott ághulladék.
Elkülönített helyre szállítható lakosságtól (nem vállalkozóktól) származó fűrészpor, motorfűrészforgács.
NEM HELYEZHETŐ EL egész kivágott fa vagy fakorona.
ENGEDÉLYEZETT ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK:
építési – bontási beton, tégla, kő, égetett agyag, föld, vakolatmaradvány, csempe, járólap.
NEM HELYEZHETŐ EL pala, aszfalt, műanyag, üveg, fa, fém, bútor, vegyi anyag, festékmaradvány,
textil.
Összekevert, engedélyezett és nem engedélyezett vegyes hulladék esetén az egész szállítmányt
visszafordítjuk!
Időpontegyeztetés telefonon: +36-30-477-202 (Regenye Zsolt)

Júniustól csütörtökönként
kezdő néptáncoktatás
indul minden
korosztálynak.
Helyszín: a Boldog Gizella
Közösségi Ház nagyterme
(Szent Gellért tér 3.)
Időpont:
minden
csütörtökön 17 órától
18.30-ig.
Bővebb
információ és jelentkezés:
Palotás Dóra, 30/487-7768.

Június 5-én, szombaton
megnyílik a bakonybéli
vöröskereszt
helyi
adományboltja. 8 - 11. óra
között szeretettel várunk
minden érdeklődőt. Az
adományokat
folyamatosan. fogadjuk,
előre
egyeztetett
időpontban:
Szökrényes
Lászlóné +36-30-742-2591, Haikné Molnár Márta:
+36-30-318-6985, Felföldi Andrea: +36-20-5932629. Köszönjük!

A bakonybéli Szent Gellért
Tagiskola papírgyűjtést
szervez a június 7 és 10
között.
Aki tudja, kérjük, hozza be
az iskolába a felajánlott
papírhulladékot a megjelölt napokon 7:30 és
15:00 óra között!
Szállításban tudunk segíteni, ezt jelezhetik a
30/328 1434 (Bertalan László) és 30/254 3109
(Troják Zsuzsanna) telefonszámok hívásával.
Köszönjük támogatásukat!

Idei első találkozónkat
szabadtérre, a Bakonybéli
Tájházba szervezzük június
10-én, csütörtökön 14 órára.
Megtekintjük Csóti Gabriella
Rózsa kiállítását, utána
beszélgetés, programtervezés.
Váliczkóné Kaviczki Éva
klubvezető
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(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)

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

Nyitva tartás: kedd – vasárnap
10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00
Utolsó jegyváltási lehetőség: 17:00
Éjszakai távcsöves bemutatóink előzetes bejelentkezés alapján
működnek. info@csillagda.net, (88) 461-245.

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401;
www.bakonyibakancsos.hu
Június 5-én szombat: Fenyőfői ősfenyves.
Találkozó: 9.00 Vinye.hu Büfé. Táv: 16,3
km, a szintemelkedés 203 m.
Június 12-én szombat: Kertes-kői szurdok. Tal: 10.00
Bakonybél, Pikoló vendéglő. Táv 11 km, szintemelkedés 250 m.
Június 19-én szombat: Porváról a Kőris-hegyre. Megnézzük az
Esztergályos- és a Levél-kúti árkot is. Tal: 10.00, Porva- Penics
Büfé. Táv: 14,7 km, szintemelkedés 350 m
Június :26-27-én 2 nap a Keleti-Bakonyban, a szállás
Királyszálláson lesz, részletek a honlapon.

Nyitva minden nap
9-18 óra között,
vasárnap 16 óráig.
 Egy módos bakonybéli gazda háza
 a bakonyi faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék
Álom a vár alatt -Selyemmalac Kerámiák
Csóti Gabriella Rózsa kiállítása

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: 8.30-11.00 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. június 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

