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A nehézségek, jelentős csúszások mellet befejeződött 
a Szent Gellért tér megújítása. Az ünnepélyes 
átadásra 2021. szeptember 24-én, Szent Gellért 
napján kerül sor az ünnepi szentmisét megelőzően 
16.30 órától. Ekkor megszólal az új harangjáték is. Az 
avatásra szeretettel várjuk Bakonybél lakosságát. 
 

A Magyar Falu Program közterületkarbantartásra 
vonatkozó pályázatán településünk 4 millió forint 
támogatást nyert, amelyből fűkaszákat, 
környezetbarát akkumulátoros karbantartó 
eszközöket tudunk vásárolni. 
 

Sikeres volt a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltóegyesület 
pályázata is, amelyen gépjármű beszerzésére 5 millió 
forintot nyertek. A kiválasztott gépjármű 
megvásárlásához hiányzó 1 millió forint támogatást a 
képviselő-testület megszavazta az egyesületnek azzal 

a kitétellel, hogy a gépjárművet a település 
szolgálatába állítja, s erről együttműködési 
megállapodást köt az egyesület és az önkormányzat.  
Köszönjük Magyarország kormányának és Kovács 
Zoltán országgyűlési képviselőnknek a támogatást. 
 

A HungaroControl Zrt. a falu lakosságát 
településtámogatási programja keretében augusztus 
11-én Budapesten, az Aeropark – Repülőmúzeum és a 
Groupama Aréna megtekintésére hívta meg. A 
kiránduláson harmincheten vettek részt. Az utazás és 

a belépők költségét a HungaroControl, az estebédét az 
önkormányzat vállalta magára. 
 

Két nagyobb rendezvényünk volt augusztusban. Egy 
év szünet után augusztus 7-én tartottuk a 
hagyományos Falunapot. Késő délután kezdtük a 
Zene-Bona Együttes gyerekeknek szóló műsorával, 
majd Tóth Kiara, a Schneider Gyuszi és barátai, 
Delhusa Gjon következett. A gyerekeknek Troják  
Zsuzsanna tartott kézműves foglalkozást, valamint 
légvár, szabadtéri játékok biztosítottak szórakozást.  

A rendezvényen sokan, főképp az önkormányzat és az 
óvoda dolgozói segítettek önkéntes munkában. 
Köszönjük mindannyiuknak. Az esti Jakson 
utcabálon rengetegen vettek részt. Köszönjük a 
faluház környékén élők türelmét a hangos zene miatt. 
 

Az Énekmondók Emlékezete rendezvény tavaly a 
Covid-járvány miatt elmaradt, így az idei volt 6. Cseh 
Tamás emlékestünk. Ezen a műsoron sajnos az eddigi 
rendező-szervező Kossuth-díjas Kátai Zoltánról is 
meg kellett emlékeznünk. A bensőséges műsort 
nagyszámú közönség élvezhette. Itt is köszönjük az 
önkéntesek segítségét. 
 

Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt 
elmaradtak a megszokott lakossági fórumok. 
Lakossági igényre szeptember 21-én 17 órai kezdettel 
hirdetjük a Közös ügyeinkről közösen megbeszélést a 
Faluházban, melyre várjuk a településen élőket, külön 
szeretettel az új lakókat. 

Márkus Zoltán polgármester 
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Július végén falunk egyik „eltűnt” lakójának 
keresésében vettünk részt kollégáimmal. A falu 
összefogása példaértékű volt, ezúton is köszönöm 
mindenkinek, aki részt vett a kutatásban 
 

Augusztus vége végre egy kis enyhülést hozott a 
tartós kánikula után. Sajnos ezt erős szélviharok 
előzték meg. Nagyon sok letört ág akadályozta a 
forgalmat, tett tönkre kerítéseket, 
villanypásztorokat. 
 

Többen jelezték, és magam is tapasztaltam, hogy 
otthonról elszökött kutyák járják az utcákat. Ez sok 
emberben félelmet kelt, és balesetveszélyes is, 
mert a riadt ebek gyakran kirohannak az autók elé. 
Kérem a kutyatulajdonosokat, figyeljenek jobban 
kedvenceikre! 

Másli Rita mezőőr 

 

Óvodánk a nyári zárás után augusztus 23-tól ismét fogadja a gyermekeket az óvodában. Megtörtént a nyári 

festés és nagytakarítás, fertőtlenítés. Már elkezdődött az új gyermekek beszoktatása, ami decemberig 

folyamatos, ahogyan a gyermekek betöltik a két és fél vagy a harmadik életévüket. Szeptembertől 39 kisgyerek 

jár az óvodába, ez a létszám decemberig 45 fő lesz. A 2021-2022 nevelési év szeptember elsején kezdődik és 

2022. augusztus 31-ig tart.  

Óvodánk két, részben osztott csoporttal működik - kis-középső (két és fél évestől négy és fél éves korig), illetve 

egy nagy-középső (négy és fél évestől 7 éves korig). A kis-középső csoport az óvodai élethez való szoktatás, a 

szocializáció, szokás- és szabályrendszer kialakításának időszaka, a nagy-középső csoportban pedig már a 

magasabb szintű közösséggé alakítás, és az iskolára való felkészítés a feladat. Természetesen mindkét 

csoportban elsődleges tevékenységük a gyermekeknek a játék, amit az életkoruknak megfelelő 

műveltségtartalmakkal töltünk ki. Ezek a játékba integrált tevékenységek az évszakokhoz, és ünnepekhez, 

jeles napokhoz kapcsolódnak.  

Reméljük, hogy az idei nevelési évben a járványhelyzet normalizálódik, és nem lesz szükségünk szigorító 

intézkedésekre. Egyelőre úgy gondoljuk, a tavalyi évhez hasonlóan kezdjük az évet, és az ajtóban átvesszük a 

szülőktől a gyermekeket. Ezt majd októberben aztán újra gondoljuk a járványügyi adatok alakulása szerint. 

A beszoktatást kezdő gyermekek esetében az érintett szülővel beszéljük meg az óvodához való szoktatás 

módját, alkalmazkodva a gyermek és a szülők igényeihez. Az évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy 

nincs két egyforma kisgyermek, és nincs két egyforma óvodához való szoktatás sem. Ebben kérjük és 

számítunk a szülők együttműködésére.  

Idén is minden bakonybéli lakcímmel rendelkező óvodás gyermek egyszeri 10.000Ft óvodáztatási 

támogatásban részesül, amelynek kifizetéséről az önkormányzat ad tájékoztatást. 

Az óvodai étkezés ingyenessége jövedelemhatárhoz kötött, amelyről a szülőknek nyilatkozniuk kell. 

Amennyiben a szülők jövedelme az ingyenességhez szükséges határt meghaladja, az önkormányzat a korábbi 

évekhez hasonlóan, a szülő helyett átvállalja a térítési díj megfizetését. Így a bakonybéli óvodába járó 

valamennyi gyermek ingyenes étkezésben részesül.  

Szabó Judit óvodavezető 

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az 

óvodáztatási, iskolakezdési támogatás 2021. 

szeptember 1. napjától igényelhető. (óvodások: 

10000 Ft, iskolások 25000 Ft). Fontos jogszabályi 

változás, hogy az idei évtől nem jár a támogatás 

automatikusan, igényelni kell, melyhez csatolni 

kell a közös háztartásban élők jövedelem igazolását. 

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány az 

Önkormányzatnál beszerezhető. A bakonybéli 

óvodába illetve iskolába járóknak nem kell 

iskolalátogatási igazolást hozniuk, a máshol 

beiskolázott gyerekek iskolalátogatási igazolása 

viszont szükséges a támogatás felvételéhez. A 

kérelmeket október 30-ig lehet benyújtani. A 

kérelmek elbírálása folyamatos. A kifizetések 

elsősorban bankszámlára utalással történnek.  
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Hamarosan becsengetnek, szeptember 1-jén megkezdődik a 2021/22-es tanév. A tervek szerint 
hagyományos oktatással kezdjük az idei tanévet.   

A 2021/2022. tanév rendje a következő: 
 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)  Utolsó 
tanítási nap: 2021. június 15. (szerda). 
A tanítási napok száma: 181 nap. A tanítási év első féléve: 
2021. január 21-ig tart.  
 

Szünetek: 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. 
(kedd). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 21. 
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 3.(hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. április13. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 
20.(szerda). 
 

Ünnepélyes tanévnyitó nem lesz, a kis elsősöket az első tanítási 

napon köszöntjük. Szülői értekezletet tartunk, ennek idejéről, 

módjáról tájékoztatni fogjuk a szülőket, a Szent Gellért Tagiskola 

facebook csoportjában.  
 

A tankönyvek már megérkeztek, idén is ingyenesek a tanulók számára. Az egyes osztályok számára 

szükséges eszközlista, valamint az étkezést igénylő lapok és személyi adatlap szintén elérhető a Szent 

Gellért csoportban. Kérjük, hogy ezeket kitöltve az első tanítási napon hozzák magukkal a gyerekek.  

Az idei tanévet is három osztállyal indítjuk. Az első és negyedik osztály önálló, a 2-3. osztály összevont 

tanulócsoportkén működik majd Az első osztály osztályfőnöke Dobos Mónika, a második-harmadiké 

Troják Zsuzsanna, a negyediké Csurgainé Töreki Marianna tanító néni lesz. A csoportlétszámok is 

kedvezően alakultak: az elsősök 13-an, a 2-3. osztályosok 11-en, a negyedikesek 7-en lesznek. Örömmel 

tölt el bennünket, hogy 2016 óta (amióta tagintézmény-vezető vagyok) emelkedik a tanulólétszám: akkor két 

összevont osztályunk volt (1-2. és 3-4. osztály) 22 tanulóval, az idei tanévet pedig 31 kisdiák kezdi meg 

nálunk. 
 

Régi vágyam vált valóra! Új ablakokat kap az iskola főépülete! Alapítványunk, a „Bakonybél Általános 

Iskolájáért” Alapítvány sikeresen pályázott a "Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil 

közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című kiírásra. „Ablakcsere a bakonybéli 

Szent Gellért Tagiskolában” című pályázatára 2 808 750 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszáznyolcezer-

hétszázötven Ft támogatást kapott. 
 

Tisztelettel köszönöm meg Sebestyén Gyuláné alapítványunk elnökének, Troják Zsuzsanna alapítványunk 

titkárának, áldozatos munkáját, Jenei László és Schvégerné Horváth Julianna szakmai segítségét, 

polgármesterünk Márkus Zoltán és országgyűlési képviselőnk Kovács Zoltán támogatását! Köszönöm 

Petrovics Gábor vállalkozó elszántságát, „aki minden követ megmozgatott” azért, hogy az ablakok 

elkészüljenek, s beszerelésre kerüljenek még a gyerekek megérkezése előtt. Bízom abban, hogy majd ők is 

örülnek ennek a változásnak. Remélhetőleg a fűtésszámlánk is csökkeni fog a korszerű nyílászáróknak 

köszönhetően. Szeretnénk kicserélni a tornaterem régi ablakait is és folytatni az iskolaépület korszerűsítését. 

Keressük a további lehetőségeket, figyeljük a pályázati kiírásokat. Bármilyen segítséget, felajánlást szívesen 

fogadunk a „Bakonybél Általános Iskolájáért” Alapítvány számlájára: 73900054-10006519. 

Schmidmajer Jánosné  

tagintézmény-vezető 
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Augusztus 5-i tervünket elmosta az eső, így a séta helyett a házasságkötő 
teremben tartottuk összejövetelünket. Régi képeket nézegettünk, 
felidéztünk sok-sok emléket, kellemesen elbeszélgettünk. 
Augusztus. 19-én az 5-ére tervezett programunk valósult meg. Nyugodt 
tempóban, nézelődve, történeteket mesélve sétáltunk végig a 
játszótérig. Üdvözöltük új tagunkat, majd névnaposunk süteménnyel 
kínálta a társaságot. A Millenniumi Parkon keresztül tértünk vissza a 
Pápai utcán. 
 

Szeptember 16-án 16 órakor igény szerint közös énekelgetést tervezünk 
harmonikásunk, Attila közreműködésével. 
Helyszín az időjárás függvénye, vagy a focipálya, vagy közösségi ház.  
Örömmel várunk új nyugdíjasokat is! 

Galba Irén klubvezető 

 

Tájékoztatjuk azokat, akik a Magyar Faluprogram felelős 

állattartás pályázatára jelentkeztek, hogy a pályázatunkról 

még nincs döntés, ezért az ingyenes oltás 2022-ben lesz 

érvényesíthető. Az oltást idén végeztessék el! 

Dr. Richter Anna 10 bakonybéli 
kisdiákot tanított a nyáron ingyen a 
szövés titkaira. 
Köszönjük! 
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Augusztus 14.  
Egyházközségünk a hagyományokat követve ebben 
az évben is részt vett az 1Úton Nemzetközi 
Zarándoknapon. A Szent József év aktualitását 
követve a család felelős férfi tagjaiért ajánlottuk fel 
zarándoklatunkat. Nagytevelről indultunk, ahol 
Halmágyi Zoltán plébános úrtól a témához 
kapcsolódó nagyon szép és tartalmas lelki útravalót 
és áldást kaptunk. Köszönet érte! A nap folyamán a 
pihenők alkalmával elimádkoztuk az erre az alkalomra 
készült imát, és elmélkedéseket hallgattunk Ferenc 

pápa a Szent József év alkalmából kiadott leveléből. Remek időben és jó hangulatban töltöttük a napot, 
érkezésünkkor harangzúgás fogadott bennünket. Zárásként a Veszprémből érkezett zarándokokkal együtt 
vettünk részt az Ábel atya által bemutatott szentmisén. Köszönjük Ignác testvérnek a kísérést, Anna és Mária 
néninek a szép énekeket! 

Fülöp Teréz 
 

Szeretettel osztjuk meg Székely János püspök atya imádságát a család felelős férfi 
tagjaiért. 
Mennyei Atyánk! Hálát adunk nagyszerű tervedért, hogy férfinak és nőnek teremtetted az embert, 
egyenlő méltóságot adtál a nőnek és a férfinak, de különböző ajándékokat és feladatokat bíztál 
rájuk. Hálát adunk a férjekért, édesapákért, nagyapákért, családjaink oszlopaiért, közösségeink, 

hazánk és egyházunk bátor és megbízható építőiért, apostolaiért. Vezesd és erősítsd a férfiakat, 
hogy nagyszerű hivatásukat felismerjék, és nagy szívvel, odaadással, lelkesedéssel be is töltsék. 
Adj nekik szilárd és mély hitet, bölcsességet, lelki békét, szolgálatkészséget és nagylelkűséget. Add, 

hogy legyenek álmaik egy szebb, igazabb világról, és legyenek ennek bátor építői, megvalósítói. 
Adj szívükbe kifogyhatatlan szeretetet irántad, feleségük és gyermekeik iránt, valamint hazánk, 
egyházunk és minden ember iránt. Add hogy lehessenek a Te atyai jóságod, a Te teremtő erőd és 

fogyhatatlan hűséged jelei ebben sokszor olyan bizonytalan, ám szeretetre, igaz szóra, hiteles 
értékekre szomjas világban. Szent József, légy a férjek, édesapák, nagyapák, légy minden férfi 
példaképe és oltalmazója. Amen. 

 

A 4# zenekar vezetője Ignác testvér. Legtöbbször 

a hónap első vasárnapján zenélünk a misén. A 

próbákat egy héttel előtte a Boldog Gizella 

Közösségi Házban tartjuk. A zenekarban játszik: 

gitár, fuvola, hegedű, zongora, dob, és persze 

éneklünk is. Szoktunk szervezni közös 

programokat, és a 8 taggal vidám, összetartó 

közösséget alkotunk. 

 

A zenekar nevét pár hónapja választottuk. A négy kereszt (4#) a zenében az F, C, G, D hangokat 

módosítja felfelé egy fél hanggal, így lesz belőle Fisz, Cisz, Gisz, Disz. Erre találtuk ki a következőt: 

Fisz: Figyelj Isten SZavára 

Cisz: Csodáld Isten SZemével 

Gisz: Gyakorold Isten SZeretetét 

Disz: Dalolj Istennek SZívből 

Feczkó Réka és Vajda Anna Csenge 
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Jákob testvér az elmúlt a hetekben az olaszországi Dumenza bencés monostorában 
vendégeskedett, ahol ikonfestő tanfolyamon vett részt. 
Augusztus 20-án, Szent István ünnepén Ignác testvér ideiglenes, 3 évre szóló 
fogadalommal köteleződött el közösségünkben. Imádkozzunk érte és kérjük 
szerzetesi életére Isten áldását!  
 

Szintén augusztus 20-án egy esti zenei áhítat keretében szólaltatta meg Christian Alejandro Almada argentin-
olasz orgonaművész, a Falakon Kívüli Szent Pál bazilika orgonistája a felújított műemlék orgonánkat. 
Közösségünk schola cantoruma, kiegészülve a Szent Mauríciusz Kórussal is közreműködött. Nagy öröm volt 
látni a közönség soraiban a sok ismerős, bakonybéli arcot! Köszönjük, hogy ilyen szép számban megtiszteltek 
bennünket részvételükkel! 

Günter testvér Kecskemétről származik, de Budapesten élt, mielőtt Bakonybélbe költözött, ott szerzett bölcsész 
diplomát, majd egy pályázatok elbírálásával és ellenőrzésével foglalkozó szervezetnél dolgozott.  

Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe?  
2013. március 18-án költöztem be a monostorba. Emlékszem, aznap a 
Zirc-Bakonybél közti út tiszta jégborda és hó volt, csak lépésben 
tudtunk jönni. 
Jelenleg milyen feladatok látsz el a monostorban, mi a munkád?  
Házgondnok vagyok a monostorban, ami azt jelenti, hogy a monostor 
javainak - mint épületek, eszközök...stb - felügyeletét, karbantartását 
végzem munkatársi segítséggel. Sajnos ez manapság jórészt irodai 
munkát jelent. Ezen kívül a liturgiákat gondozom. 
Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni?  
"Sippantós" - fiúgyerekként lenyűgöztek a nagy autók, gépek, amikből 
hozzánk a "sippantós" járt, hát az tetszett meg. Aztán sokáig tartotta 
magát egy könyvélmény kapcsán a régészet, de régész szakra végül 
nem vettek fel. 
Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül?  
Nincs kitüntetett kedves helyem, a Bakonybél körüli erdőkben bárhol - 
ahol nincs turista - szívesen vagyok. A Szentkútnál is szívesen időzöm, 
de ott is inkább csak akkor, ha nincs tömeg. 
Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?  
Leginkább természetjárással - ehhez mostanság ritkábban jutok. 
Szeretek zenélni, általában csak a magam örömére. 

A Hírmondó következő számában János testvér mutatkozik majd be.  

Közösségünk készül a szeptemberben Budapesten megrendezésre 

kerülő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus rendezvényeire. Ott 

leszünk a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) Családi napján a 

Margit Szigeten, ahol játékkal, kóstolóval, beszélgetéssel várjuk a 

bakonybéli bencés közösség iránt érdeklődőket. Egyházközségünk 

tagjai részt fognak venni a Ferenc pápa által celebrált szentmisén, 

valamint pavilonunk megtalálható lesz a Szent István téren is a NEK 

teljes ideje alatt. 
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ERDEI TORNAPÁLYA 
A Bakonyerdő Zrt. a Magyar 
Természetjáró Szövetséggel 
konzorciumban a GINOP-7.1.2-15-
2017-00021 Bakancsos Barangolás a 
Bakonytól a Balatonig GINOP 
pályázati forrásból valósította meg a 
Bakonybél határában induló erdei 
tornapályát, mely a pályázat egyik 
fejlesztési eleme. A Gerence-patak 
mentén húzódó kék kereszt jelzésű 
turistaút szakaszainak rekonstrukciója, valamint 10 elemből álló erdei tornapálya került kialakításra, mely 
Bakonybél, Pápa felőli végén (Gerence Fogadó szomszédságában) indul és a Vörös János sédi pihenőig tart. 
A tornapálya mentén kihelyezett eszközöket, minden látogató rendeltetésszerűen saját felelősségére 
használhatja. Kellemes kikapcsolódást kívánunk! 
 

ÚTVONAL HASZNÁLATI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK RENDJE 
Tisztelt Erdőjárók! Az erdészeti üzemi utak igénybevétele kizárólag útvonal használati engedély birtokában 
lehetséges. Felhívjuk a Lakosság, a Látogatók figyelmét, hogy rendőrségi ellenőrzés során útvonal használati 
engedély hiánya közigazgatási bírságot vonhat maga után.  
Az engedélyt kizárólag személygépjárműre, tehergépjárműre van lehetőség megigényelni.  
Az erdőtörvény hatályos jogszabályai korlátozzák az erdőlátogatás rendjét. (Az ide vonatkozó paragrafus: Evt. 
92 §. (1)) Ezen jogszabály értelmében (Evt. 92/A. §.) erdei úton quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros 
kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. 
A Bakonybéli Erdészet maximum 10 napos engedély kiállítására jogosult. Az úthasználati engedélyt kizárólag 
hétköznapokra, a Bakonybéli Erdészet pénztárában lehet igényelni nyitvatartási időben. ( Hétfő – Csütörtök 
7:00-16:00; Péntek 7:00-13:30) Az igényléshez szükséges a gépjármű vezető neve, fényképes igazolvány száma, 
valamint a gépjármű rendszáma.  
Egyedi igény (pl. hétvégi igénybevétel, csoportos – buszos kirándulás) erdészeti igazgatói engedéllyel lehetséges. 
Kérjük, igényüket a bakonybel@bakonyerdo.hu email címre szíveskedjenek megküldeni. 
 

ERDŐ LÁTOGATÁS 
A szeptember beköszöntével megkezdődik a gímszarvasok nászidőszaka. 2021. szeptember 1.-től 30.-ig 
fokozott vadászati aktivitás várható a Bakonybél környéki erdőkben. A balesetveszély elkerülése és az 
eredményes vadásztatás érdekében kérjük, hogy a fenti időszakban 16 óra után és 9 óra előtt kerüljék az erdő 
látogatását. Ez idő alatt az útvonal használati engedélyek, gyűjtési engedélyek által érinthető erdészeti üzemi 
utak igénybe vétele is korlátozásra kerül. A kijelölt turistautak használhatóak, a személyes biztonságuk 
érdekében kérjük ne térjenek le az ösvényről. 
Megértésüket köszönjük! 
 

ERDEI VÁNDOR A BAKONYBAN 
Az idei év sikeresnek bizonyult. Immáron 5. éve annak, hogy újra indult a 
Vándortábor program. Igaz, a pandémia okozta oktatási rend változása 
megnehezítette a szervezést, a diákok verbuválását, ennek ellenére a 
Bakonyban 26 meghirdetett időpontra, 25 diákcsoport érkezett hozzánk.  
Az idei Vándortábor számokban: 65 nap, 25 csoport, 740 fő, 51.800 km.  
A csoportok az ország különböző részeiről érkeznek; több visszajáró csoporttal 
és pedagógussal. A legmesszebbről érkező csoport idén Tornyospálcáról 
(Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye) látogatott el a Bakonyba, hogy felfedezhesse 
csodás környezetünket. 
Országos viszonylatban kb. 6500 fő vett részt a 2021. évi programban, 11 
útvonalon összesen 221 csapat barangolta be Magyarország egyes vidékeit. 
KÖSZÖNJÜK mindenkinek a program megvalósításában nyújtott 
együttműködést! 
Ha nyár, akkor Erdei Vándortábor!   

mailto:bakonybel@bakonyerdo.hu
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Július végén kedves meghívás érkezett 

Bakonybél Önkormányzatához Kiss Zoltántól, a 

HungaroControl Zrt. protokoll és 

utazásszervezési menedzserétől, amelyben a 

bakonybéli családokat és a falu lakóit egy 

budapesti kirándulásra invitálta az Aeropark – 

Repülőmúzeumba, és a Groupama Arénába. A 

Hírmondóban közölt felhívásra 37-en 

jelentkeztek. Korán reggel, 7 órakor indultunk, 

és annak ellenére, hogy a 8-as úton baleset 

tartotta fel a forgalmat, csúszás nélkül 

érkeztünk a Ferihegyi Repülőtér 

szomszédságában kialakított szabadtéri 

múzeumba. Kettéosztott csoportunkat két 

nyugalmazott pilóta vezette körbe a 

repülőskanzenben, részletes magyarázatot 

adva a magyar repüléstörténet elmúlt 60 

évéhez kötődő repülőgépekről és földi 

kiszolgáló eszközökről. Még a gyerekek is 

megértették a felhajtóerő működését, a 

kormánylapátok szerepét, a hajtóművek típusai 

közötti különbséget. Felmehettünk egy kiállított 

gép fedélzetére, láthattuk a pilótafülkét és az 

utasteret.  

1991. óta létezik a skanzen, de 2014 óta biztosít 

élvezetes szórakozást a nagyközönségnek. A 

repülőszimulátor kipróbálására nem volt időnk, 

de így is különleges élményben volt részünk.  
 

Következő állomásunk a Ferencvárosi Torna Club otthona, a nemrég elkészült Groupama Aréna volt. Itt is 

helyi vezető kalauzolt végig minket az épület 

kiszolgáló helyiségein, a sajtószobán, az 

öltözőn és a vendégöltözőn, kiülhettünk a 

VIP lelátóra, végül a pálya szélén 

készülhettek a szelfik. A múzeum kiállítása 

bemutatta a nagymúltú sportklub sikereit, 

trófeáit, kiemelkedő alakjait. 

A kiránduló csapatot az önkormányzat 

megvendégelte egy vacsorával Csákváron, 

ahol még egy fagylaltra is maradt időnk a 

népszerű cukrászdában. 

 

Mind a HungaroControl Zrt.-nek, mind az 

önkormányzatnak köszönjük az 

emlékezetes kirándulást. 

Felföldi Andrea 
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Minden évben augusztus második hétvégéjén rendeztük meg a Cseh 
Tamásra emlékező programunkat, Kátai Zoltán Kossuth-díjas 
énekmondó szervezésében. Az idei rendezvény különleges volt, hiszen 
az emlékezőről is emlékeztünk, zenével, barátai közreműködésével 
búcsúztunk a tavaly novemberben elhunyt Kátai Zoltántól. A műsort 

vezető Varga Róbert 
újságíró minden fellépőt 
kifaggatott a Cseh 
Tamáshoz és Kátai 
Zoltánhoz fűződő 
kapcsolatáról, a 
vallomások jókedvű 

anekdotákkal 
színesítették a muzsikát. 
A Musica Historica 
Régizenei Együttes, Lantos Szabó István, Róka Szabolcs 
és Róka Bálint kobzosok idézték meg a két énekmondót, 
Écsi Gyöngyi népdalénekes pedig még egy dél-amerikai 
indián dalt is előadott Cseh Tamás tiszteletére.  
A Bakonybéli Népdalkör ritkán hallható bakonyi népdalokkal 
és betyárballadákkal adózott a két népzenét is éneklő 
művész emlékének. 
Gryllus Dániel, aki mindkettejük lemezkiadója, citerán 
kísérve olyan költők megzenésített verseit énekelte, akik 
mindkét művész repertoárjában szerepeltek.  
A hagyományoknak megfelelően Marticsek házaspár 
gulyással vendégelte meg a nagyszámú közönséget.  
A szünet után Hanák Gábor, a Cseh Tamás Archívum 
alapítója összeállításában a két dalnok kapcsolatáról 
készített filmösszeállítást láthattuk. A fellobbanó tábortűz 
mellett Mülhauser Martina dalszerző, ének- és gitárművész, 
a Cseh Tamás-dalok avatott előadója énekeltette meg a 
kitartó vendégeket. 
A fellépő művészek és a nézők egybehangzó véleménye 
szerint az est méltó ünnep volt mindkét előadóművész 
tiszteletére. 
Ezúton köszönjük a rendezvény előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködők segítségét. 

Felföldi Andrea 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. szeptember 24. 

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

(Fő utca 3.) 

Szerdán 14-17 óra,  

szombaton 9-12 óra között 

várja az érdeklődőket. 

konyvtarbbel@gmail.com 

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 
 

(Fő utca 15.) 

Nyitva minden nap  

Szeptember 15-ig 

9-18 óra között,  
vasárnap 16 óráig. 
Szeptember 15-től 
minden nap 9-16 óráig. 
Állandó kiállítások: 

 Egy módos bakonybéli gazda háza 

 a bakonyi faeszközkészítés 

 A bakonyi indián játék 
Időszaki kiállítás: 
Álom a vár alatt - Selyemmalac Kerámiák  

Csóti Gabriella Rózsa kiállítása 

(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 
 

Éjszakai távcsöves bemutatóink előzetes 
bejelentkezés alapján:. info@csillagda.net, (88) 461-245. 

Információ:  
Mészner Viktor 06-30-490-8401; 
www.bakonyibakancsos.hu 
 

Szeptember 4. Hat forrás túra Bakonybél környékén  
Találkozó: 10.00, Bakonybél, Füsti Söröző, visszaérkezés 15 óra 
körül 
Táv:11,2 km, szintemelkedés 340 m. Részvételi díj: 800 Ft/fő,  
Szeptember 11-12. Őszi kétnapos túra. Szállás 
Bakonyszücsön. Részvételi díj: 14.000 Ft/fő. Részletek a 
honlapon. 
Szeptember 18. Tés-Várpalota. Szervezés alatt. Részletek a 
honlapon.  
Szeptember 25. vértesi túra. Szervezés alatt. Részletek a 
honlapon 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 ügyintéző  

tel: 88/550-699. 
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. 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:info@csillagda.net
http://www.bakonyibakancsos.hu/
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:szentmoric.plebania@gmail.com
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

