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Kedves színfolt a faluközpontban ,a Borostyán üzlet előtt. 
 

    Az elmúlt hónap kiemelt eseménye volt a felújított 
Szent Gellért tér és a Millenniumi Harangjáték 
ünnepélyes átadása, amely a millenniumi projekt 
négy éve tartó beruházásainak lezárását is jelentette. 
Az átadási ceremóniát Dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselőnk, Hortobágyi Cirill 
pannonhalmi főapát és Dömötör Csaba parlamenti 
államtitkár megtisztelte köszöntő beszédével.  
A templom külső- belső restaurálása, a monostori 
területek megújítása, a Borostyán-kút környékének 
rendezése után a Szent Gellért tér átépítése 
összességében mintegy két milliárd forint beruházást 
jelentett a falunak. Nagyon sok ember munkája áll az 
eredmények mögött, de leginkább a monostor, az 
egyházközség és az önkormányzat összefogását és 
együttműködését kell kiemelnünk.  
 

A Millenniumi Harangjáték ráadás koronája lett a tér 
átalakításának, mind a lakosság, mind a turisztikai 
vendégek számára élményt nyújt megjelenésével és 
játékával. A 60 harang számítógépes vezérlésű, több 
dallamot is játszik. 
Próbaképpen szombatonként és vasárnap 16 órakor, 
valamint jeles nemzeti és egyházi ünnepeken fog 
megszólalni, 3-5 percen át lesz hallható. Várjuk a 
lakosság észrevételeit, különösen a közelben lakók 
visszajelzését. Ezek alapján a végleges műsorrendről 
november állapodunk meg. 
Köszönjük a falu lakóinak, hogy nagyon sokan 
eljöttek az avatásra. 
 

    Szeptember 21-én tartottuk a Közös ügyeinkről 
közösen lakossági fórumot. A Covid-járvány miatt az 
elmúlt évben ilyen találkozóra nem volt mód. Nagyon 
sokan eljöttek, köszönjük, hogy ezzel is támogatták az 
önkormányzat feladatellátását. A fő téma a 
településen belüli parkolás volt, ami főképp a nyáron 
és a rendezvények idején nehezíti meg a lakosság 
életét. Sem a gépkocsivezetők fegyelmezetlenségével, 
sem a rendezvényszervezők tehetetlenségével, sem a 
rendőrségre tartozó feladatokkal nem tudunk 
foglalkozni, de saját hatáskörünkben igyekszünk 
meghozni a szabályokat. A fórumon kialakult 
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konszenzus szerint tehermentesíteni fogjuk a 
település központját parkolást szabályozó táblákkal. 
A Malom utca jobb oldalán a Pápai utcától a hídig, a 
Fürdő utca jobb oldalán a Táncsics utcai 
kereszteződésig, a Petőfi utca bal oldalán a Szent 
Gellért térről felvezető útszakaszig tilos lesz parkolni. 
Az érintett szakaszon élők parkolási engedélyt fognak 
kapni, illetve a házhoz vezető hídon álló autókra a 
tiltás nem vonatkozik. A Pápai utcán az Erdészettől a 
Bocskai utcáig eddig is érvényben volt a megállni és 
várakozni tilos tábla. A buszok parkolását a 
központban teljesen megtiltjuk, csak a Fő utca nagy 
parkolóban és a Pápai utcai buszfordulóban 
várakozhatnak. A parkolási lehetőségekről a falu két 
bejáratánál informatív előjelző táblákat helyezünk el, 
illetve a parkolók előtt jelezni fogjuk a kijelölt 
buszparkolókat, valamint a parkolásra kijelölt 
területeket. Mindezekről a honlapunkra is feltesszük 
az információkat. Külön KRESZ-táblákkal fogjuk 
felhívni a figyelmet a sebességkorlátozásra. 
A rendezvényeket a rendőrségen be kell jelenteni, így 
a hatóság mindig értesül a megnövekedett 
forgalomról, de kérni fogjuk a fokozottabb jelenlétet. 
Felmerült még a Csillagdával szemben levő 
önkormányzati terület esetleges parkolóvá alakítása. 
A fórumon érintettük még az urnafal építését, amit 
már korábban terveztünk, de jelenleg pályázati 
lehetőségre várunk. Az apácasírok állapota is szóba 
került, amelynek gondozása eddig az anyakolostor 
feladata volt, de a jelenlegi helyzet önkormányzati 
beavatkozást igényel, hiszen a temető a falu része. 
Megoldást fogunk találni. A temetőben a korhadt fa 
villanyoszlopokat ki kell cserélni, mivel élet- és 
balesetveszélyesek, már intézkedtünk, de egyelőre 
csak körbe tudtuk kordonozni. A kertekben történő 
hulladékégetésnél jelenleg helyi rendelet a mérvadó, 
a honlapunkon a rendeletek között megtalálható. Az 
elhanyagolt udvarok – kertek ügyében az 
önkormányzat lakossági bejelentéseket vár, aminek 
alapján az ingatlantulajdonosokat fel fogja szólítani. 
 

    A Magyar Falu Program keretében kapott 
közterületfenntartó eszközök megérkeztek és 
Regenye Zsolt irányítása mellett már dolgozunk is 
velük. Nagy segítséget jelentenek a falu rendben 
tartásában. 
 

    Szeptember végével elkezdődtek a Rózsa Ferenc és 
a Gyár utcák aszfaltozási munkálatai, ezzel együtt a 
belterületi utak kátyúinak javítását is el fogjuk 
végeztetni. 
 

    Szeptember 26-án, vasárnap immár negyedik 
alkalommal rendezte Bakonybélben a Jákó Klub 
Egyesület és a Régi Idők Járművei Egyesület a 
kétévenkénti veterán járművek túráját. Mindig 
örömmel látjuk ezt a sokakat érdeklő, látványos 
rendezvényt. Idén is egy névre szóló emlék-

hűtőmágnessel köszöntük meg a részvételt a 
közreműködőknek. Várjuk őket legközelebb is 

 
 

    Két októberi programra hívom még fel a 
figyelmüket. Október 8-án, pénteken szeretettel 
várjuk a falu 65 év fölötti lakóit az Idősek Napjára. 
Tavaly a járvány miatt elmaradt, jó lesz újra 
találkozni. Szeretnénk, ha minél többen eljönnének. 
Aki segítséget kér a személyszállításhoz, kérjük, a 
(88)585-020, vagy a 30-499-8024-es telefonon a 
titkárságon jelezze. 
 

Bakonybél Önkormányzata a Veszprém Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa által kiírt pályázaton 
támogatást nyert kulturális programokra. Ennek 
keretében kerül megrendezésre 2021. október 09-én 
14 órakor a bakonybéli Szent-kúti Piknik, ahol a 
Roxity Band zenél. A zenekar előadásában az 1960-
70-80-90-es évek rock számai hangzanak el. 
Kézműves foglalkozások várják a gyerekeket. Zsíros 
kenyérrel és innivalóval várunk mindenkit szeretettel. 
Rossz idő esetén a Faluházban találkozunk! 

Márkus Zoltán polgármester 
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Szeptember hónapban a Zirci Szakszolgálat 
munkatársai elvégezték a gyermekek kötelező illetve a 
szülő által kérhető szűrővizsgálatait. A logopédiai 
szűrés 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szerint a 3 és 5. 
életévüket betöltött gyermekek esetében kötelező. A 
hároméves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre 
(receptív és expresszív nyelv), az ötéves kori szűrés 
elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi 
(írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés 
eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a 
gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve 
kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, 
pszichológiai, orvosi vizsgálatokat. 
A másik szűrővizsgálat, amelyet szintén a Zirci 
Szakszolgálat munkatársa végez az 5. életévet betöltött 
gyermekek körében a diszlexia veszélyeztetettséget 
jelző szűrővizsgálat, mely segít feltérképezni azokat a 
területeket, ahol esetleg hiányosságok vannak a 
gyermekek fejlődésében. Az iskolába készülő 
gyermekek esetében ez rendkívül hasznos, hisz az a 
tapasztalat, hogy az olvasás-írás elsajátítása több 
gyermek esetében okoz nehézséget. Ez a vizsgálat 
nem kötelező, elvégzéséhez a szülő engedélye 
szükséges. A szűrővizsgálat eredményeiről a szülők 
részletes tájékoztatást kapnak. Ami pedig úgy 
gondolom a szűrővizsgálatok kapcsán a legfontosabb, 
hogy amennyiben szükséges a terápiában a gyermekek 
heti rendszerességgel az óvodában részesülnek. 

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a 
beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett 
zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz 
(diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) 
kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás 
tevékenység. 
 Az idei évben remélhetőleg nem maradnak óvodásaink 
színházi élmény nélkül, ezért a Pegazus Színház három 
előadásból álló bérletes előadásaira szeretnénk elvinni 
középsős és nagycsoportos óvodásainkat. Ezek az 
előadások rendkívül igényes a klasszikus erkölcsi, 
pedagógiai értékeket közvetítő, változatos képi világú, 
igényes nyelvezetűek magas művészi színvonallal. Az 
előadások Pápán kerülnek megrendezésre, az 
utaztatásban az önkormányzat lesz a segítségünkre. 
Az elmúlt év sajnos kevés olyan program 
megrendezését tette lehetővé. amely annak idején 
színesebbé tette óvodásaink mindennapjait.  
Elsőként szeretnénk a zene- és kutyaterápia 
foglalkozásokat folytatni, mert mindkét programnak 
nagy sikere volt, nemcsak az óvodások, de a faluban élő 
még nem óvodás korú gyermekek körében is. 
Természetesen folyamatosan figyeljük, és szem előtt 
tartjuk a Covid járvány alakulását, és a programjaink 
szervezésekor elsődleges szempont óvodásaink és az 
ő családjaik, valamint az óvodában dolgozók védelme.  
 

Szabó Judit óvodavezető 
 

Szeptember elsején megkezdődött a tanév a bakonybéli Szent 
Gellért Tagiskolában is. Jelenleg 31 tanuló jár intézményünkbe: 13 
elsős, egy másodikos, 10 harmadikos és 7 negyedikes. Az első és a 
negyedik osztály önálló, a második és a harmadik összevont 
tanulócsoportként működik. 

A gyerekek és szüleik örültek a főépület új, műanyag ablakainak, 
de megújult a német termünk is. Dublecz Árpád szép 
álmennyezetet rakott fel és hangszigetelte a terem egyik falát. Így 
már nyugodtan lehet dolgozni az igazgatói irodában, mert nem 
hallatszik át minden szó, zaj, ami egy-egy tanítási órán lenni 
szokott. Köszönjük Árpinak lelkiismeretes, gondos munkáját és 
iskolánk támogatását!  

Ebben a tanévben négy féle szabadidős foglalkozást tudunk 
biztosítani iskolai alapítványunk jóvoltából: angol szakkört külön az 1-2. és a 3-4. osztálynak Katona 
László a veszprémi Pannon Egyetem oktatójának vezetésével, a zenei foglalkozást furulyával Nagy 
Tiborné, Ági néni vezeti. Folytatódhat a -nyári táborban is nagy sikert aratott- szövés, amit Dr. 
Richter Anna nénitől tanulhatnak a gyerekek. Reméljük, mindenki talál magának valami hasznos 
délutáni elfoglaltságot,- ezek a gyerekek számára idén is ingyenesek lesznek-. 

Szeptember 24-e a diáksport és iskolánk névadójának-Szent Gellértnek -a napja. A reggeli 
megemlékezés és barkácsolás után a gyerekek ellátogattak a Szent-kúthoz, ahol Szent Gellért 
remetéskedett. A délelőtt folyamán a kicsik színezhettek, ceruzatartót, szarvas és farkas fejdíszeket 
és püspöksüveget készítettek. A gyerekek nagy élvezettel és elmélyülten dolgoztak, remek alkotások 
kerültek ki a kezeik közül. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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A SZENT KLOTILD KARITÁSZ CSOPORT BESZÁMOLÓJA 

Ahogy a korábbi években, karitász csoportunk idén szeptemberben is igyekezett segítséget 

nyújtani olyan helyben élő családok számára, akiknek az iskolakezdés anyagi nehézséget 

okozhatott. Hat család tanszerhez jutását támogattuk a zirci WB Iron papírbolt 

közreműködésével. 

Továbbra is biztatjuk a bakonybélieket, hogy ha látókörükbe kerül rászoruló, lelki vagy 

anyagi nehézségekkel küzdő személy, akkor jelezzék nekünk a plébánia elérhetőségein, és 

igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segíteni! Köszönjük! 

Ábel atya: 06 30-3366878; Vajda-Szekrényes Zita irodavezető: 

szentmoric.plebania@gmail.com 

A fogadóórák időpontja a Plébániai Hivatalban (Boldog Gizella Közösségi Ház):  

hétfő 8:00-10:00; 

csütörtök 13:30-15:30  
 

PLÉBÁNIÁNK PROGRAMJAI 
 

Bérmálási előkészítő indult Ábel atya vezetésével plébániánkon. Az előkészítő 

alkalmakat a fiataloknak a szentmise után tartjuk. 14 éves kor fölött lehet csatlakozni 

a felkészítő csoporthoz, a részvételi szándékot a plébániai hivatalban is lehet 

jelezni.  
 

Október 3-án a szentmise után Agapét (szeretetvendégség teával, kávéval, süteménnyel) tartunk a Boldog 

Gizella Közösségi Házban. Rövid, kötetlen beszélgetésre, vidám együttlétre várjuk azokat, akik még 

szívesen töltenének együtt időt. Jó alkalom lehet ez találkozásra régi ismerősökkel, és bemutatkozásra is 

azok számára, akik most csatlakoztak egyházközségünkhöz. Kávéról, teáról az egyházközség gondoskodik, 

süteményt szívesen fogadunk. Várunk mindenkit nagy szeretettel!  
 

Örömmel adunk hírt róla, hogy a plébániai közösségek és csoportok foglalkozásai, melyeknek a Boldog 

Gizella Közösségi Ház ad otthont, a szeptember 12-i héttel újra elindultak.  
 

    Bibliakörünk szeptember 23-án, csütörtökön tartotta első foglalkozását, és tervek szerint két hetente 

lesznek majd alkalmak a felnőttek számára, ahol elmélyedhetnek a Szentírás ismeretében a vasárnapi 

evangéliumi szakasz feldolgozásával. A társasjáték kör havonta találkozik majd, a következő társasozásra 

október 19-én, kedden várjuk a 12 évesnél idősebb érdeklődőket.  

    Megkezdte próbáit a Szent Mauríciusz Kórus is. A kórus elsődleges célja, hogy a liturgián szolgáljon, de 

igyekszünk eleget tenni külső felkéréseknek is, 

például énekeltünk a Szent Gellért tér átadóján. A 

próbák minden pénteken 18:30-kor kezdődnek, a 

kórust Izsák atya vezeti. 
 

Bakonybéli férfikör - 2021. május 15-én volt az első 

alkalom, hogy a Férfikör tagjai találkoztak a közösségi 

házban. Íjászkodással, beszélgetéssel, sütizéssel 

mulatták az időt. A találkozások a vesperáson való 

közös részvétellel zárulnak. Azóta szerveztek közös 

kirándulást, szalonnasütést. A beszélgetések során a 

férfi szerep különböző archetípusait és a bibliai férfi 

alakokat járják körül. 

Szívesen látják, várják az érdeklődő férfitársakat. 

mailto:szentmoric.plebania@gmail.com
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MONOSTORUNK AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSON 
 

Szeptember 5-12. között Budapesten került sor az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra. A több helyszínen zajló gazdag 

programsorozatba monostorunk is bekapcsolódott. 

Egyrészt a hét során végig minden nap jelen voltunk a Szent Istváni téri 

vásáron. Az árusítás mellett számos személyes találkozásra is lehetőség 

nyílt belhoni és külföldi turistákkal, barátainkkal, a kongresszus 

résztvevőivel és azon túl is. 

Péntek este a bakonybéli fiatalok egy maroknyi csoportja a Papp László 

Sportarénában részt vett a Forráspont rendezvényen. A program és a több 

mint 15 000 résztvevő, aki megtöltötte az Arénát, már csak jelenlétével 

is, kézzel foghatóan tanúskodott az élő Egyház fiatalos arcáról, a Lélek 

működéséről. 

Szombaton egy sátorral kitelepültünk a Margitszigetre a Kattárs családi 

napra, ahová az ország minden részéből jöttek több ezren a különböző 

korosztályok 

képviselői. 

Standunk, gyógynövényes játékunk és műtárgy bemutató sarkunk 

rengeteg látogatót bevonzott. A számtalan rövid találkozás során 

öröm volt ráébredni, hogy bár Bakonybél (még) nem a világ 

közepe - talán nekünk, itt élőknek igen -, mégis jópáran vannak, 

akik ismerik a környéket, jártak a monostorban vagy a faluban, és 

kedves emlékeket őriznek arról, hogy Isten a táj vagy a liturgia 

szépségén, a faluban tapasztalható békén és nyugalmon keresztül 

megérintette őket. 

Vasárnap a kongresszus méltó megkoronázása volt Ferenc pápa 

látogatása. A bakonybéli plébánia csoportja Ábel atya vezetésével zarándokként részt vett a záró szentmisén. Ferenc 

pápa a közös ünneplés végén külön szólt hozzánk, magyarokhoz, bátorítva minket, hogy gyökereinket ápolva merjünk 

nyitottak lenni mások felé, hogy tápláló forrássá válhassunk embertársaink számára. Beszédét magyar nyelven zárta a 

Himnusz kezdősorát idézve: Isten, áldd meg a magyart! 

Ignác testvér 

 
BENCÉSEK BAKONYBÉLBEN - JÁNOS TESTVÉR BEMUTATKOZIK 

 

1. Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe? 

2010. július 24-én érkeztem a Monostorba, ananászos pulyka volt ebédre. A 

jelöltséget másnap, szent Kristóf napján kezdtem meg. 
 

2. Jelenleg milyen feladatok látsz el a monostorban, mi a munkád? 

Főleg a konyha és a vendégház tartozik hozzám, de szívesen vállalok bolti 

munkát, idegenvezetést is. Nagy örömömre a Lectio Divina sorozatban 

szerkesztői feladatokat is elláthatok, és a lelkipásztorkodásban is segíthetek. 
 

3. Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? 

Kukás, mert jó dolog lehet a kukásautón hátul utazni. 
 

4. Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül? 

A Szömörke-völgy. 
 

5. Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? 

A monostor macskájával, olvasással, kirándulással, nyelvtanulással. 
 

+1 Melyik a kedvenc vicced? 

- Hogy hívnak, kislány? Hová mész? Mi van a kosaradban? 

- Esztergomba. 

 

A következő Hírmondóban Ábel atya mutatkozik be. 
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Kedves Olvasók! 
Október 4. és 10. között rendezik meg országszerte az Országos Könyvtári 
Napok eseményeit. Ehhez kapcsolódva Bakonybélben október 4-étől egész 
éten elérhető a Járványok a világban című online kvízünk a könyvtár 
Facebook oldalán keresztül, amelyben a világjárványokkal kapcsolatos 
tudásukat tesztelhetik az olvasók. 
Október 6-án, szerdán 18 órai kezdettel vetítjük a svéd Kiruna - Szép, új világ 

című, feliratos dokumentumfilmet. A film egy bányászváros történetét meséli el. A jól jövedelmező 
bányászati tevékenység miatt a település házai instabillá váltak, a lakókat ezért néhány kilométerrel 
arrébb, egy újonnan létrehozott telepre, egy új Kirunába költöztették át. A vetítést követően 
Boldizsár Zsolttal, a devecseri Rotary Ház Vörösiszap-katasztrófa emlékkiállításának 
tárlatvezetőjével beszélgetünk arról, hogyan élték meg az érintett családok azt, hogy a vörösiszap 
által elpusztított régi otthonuktól nem messze új életet kényszerületek kezdeni, a katasztrófa 
következményei miatt létrehozott, új telepen. 
Október 4-étől egész hónapban kérhető Bakonybél területén belül, előre egyeztetett időpontban 
felolvasás, elsősorban, de nem csak időseknek és betegeknek, szabadon választott vagy általunk 
ajánlott szépirodalmi műből. Érdeklődni, jelentkezni a könyvtár elérhetőségein, vagy a plébániai 
irodában, a fogadóóra időpontjaiban lehet. 
 

Október 4-étől december végéig az általános iskolás olvasókat egy kis plusz várja a könyvtárban! Ha 
a visszahozott könyvről néhány soros ajánlót vagy összefoglalót írsz és hozol el nekem - alsósok 
rajzolhatnak helyette - könyvtári bankót adok cserébe, amiért finom, hasznos vagy kedves 
apróságokat vásárolhatsz helyben, a könyvtárboltban! A játékpénzeket lehet gyűjtögetni, nem kell 
azonnal beváltani, december végéig felhasználhatók. Régi olvasóknak és új beiratkozóknak is nyitva 
áll a lehetőség. Gyertek, érdeklődjetek, nézelődjetek nyitva tartási időben a könyvtárban! 
 

Szeretettel várok minden olvasót sz-betűs napokon a könyvtárban. 
Palotás Dóra, könyvtáros 

 

https://kinedok.net/hu/film/kiruna-szep-uj-vilag
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Szeptember 16-án kellemes délutánt töltöttünk együtt 
harmonikásunkkal, Attilával. Csaknem két éve 
énekeltünk együtt ennyit. Nagyon jól éreztük magunkat, 
futócipőben rohant el az idő. Néhányan közülünk mindig 
kedveskednek a társaságnak finom házi sütivel. Ismét új 
taggal bővült "kis családunk", megtaláltuk a közös 
hangot. 

Szeptember 24-én részt vettünk a felújított Szent Gellért 
tér avatásán, a 60 harangból álló harangjáték és a 
világháborús emléktáblák megáldásán, amit ünnepi 
szentmise követett a Szent-kútnál. A kedves meghívásnak 
eleget téve a programot a Faluházban tartott 
állófogadáson zártuk. 

Szeptember 25-én, a búcsú előtti szombaton 
hagyományunkhoz híven megemlékeztünk Vidlics 
Ferenc apátról, megkoszorúztuk emlékkövét a 
Millenniumi Parkban. Elhatároztuk, hogy a jövőben 
nemcsak az apát, hanem a többi bakonybéli díszpolgár 
táblájára is el fogjuk helyezni a megemlékezés virágait. 
 

Következő összejövetelünket október 14-én tartjuk. 14 
órakor találkozunk a templom környékén. Az Erzsébet 
kilátóhoz sétálunk fel, majd megkerüljük a Köves-hegyet. 

Szívesen látunk mindenkit, aki csatlakozik egy közös 
sétára. 

Galba Irén klubvezető  

 

 

Szakács+ Vendéglátó üzletvezető OKJ 
Cukrász + Vendéglátó üzletvezető OKJ 
Szakács OKJ 
Cukrász OKJ 
Vendéglátó eladó = Street food eladó OKJ 
Élelmiszer eladó OKJ 
Vendéglátó üzletvezető OKJ 
Boltvezető OKJ 
Jelentkezési határidő: 2021. október 15. 
Jelentkezni, érdeklődni:  
Schleckmann-né Vágó Noémi  
+36 30 618 7926; www.kisosz.net 

 
 

 GERINC JÓGA: csütörtökönként 17 órakor a 
Boldog Gizella Közösségi Házban.  
PILATESZ TORNA: keddenként 17 órakor az 
óvodában. 

Minden érdeklődőt, mozogni vágyót  

szívesen látnak az edzők.  

http://www.kisosz.net/
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. október 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 
 

 
Nyitva minden nap  
9-16 óra között.  
 

 Egy módos bakonybéli gazda háza 

 A bakonyi faeszközkészítés 

 A bakonyi indián játék 
 

Időszaki tárlat: 
 

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 

Október 1-3. 3 napos túra a Balaton-
felvidéken, szállás Balatoncsicsón. 

Részletes kiírás a www.bakonyibakancsos.hu honlapon, 
Október 17. vasárnap: Túra a Kőris-hegyre. Találkozó 10 
órakor a Pikoló vendéglőben. Útvonal : Bakonybél - Száz-
halom - Márvány-völgy - Kőris-hegy - Lipka-út-Bakonybél. 
Táv 12 km, szintemelkedés 450 m. 
Október 23.szombat: Túra Vinyéről. Találkozó 9 órakor a 
vinye.hu büfében. 
Lesz túra 30/31-én is, de még szervezés alatt. 
 

 

 
 

 

 

 

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. 

× 

TÁPPONT – Táp- és takarmánybolt (Bakonybél, Jókai u. 14.) Nyitva: hétfő – péntek 9-18 óra. T:+36 30 490 8401. 
 

 
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 
 

Másli Rita 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. 
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