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előtt mindenképpen biztonságossá akartuk tenni a
temetőt. A többi villanyoszlop cseréjére a tél folyamán
Október 8-án rendeztük meg az Idősek Napját a sor fog kerülni, de ez volt a legsürgősebb.
Faluházban. A tavalyi köszöntés a járvány miatt A Belügyminisztérium pályázatán elnyert összegből
elmaradt, a megjelentek számában idén is érződött a megtörtént a Rózsa utca és a Gyár utca aszfaltozása.
sokadalomtól való tartózkodás. Örültünk, hogy ennek Egyidejűleg az önkormányzat költségére a kátyúzási,
ellenére szép számmal jöttek el időseink. Köszönjük a útjavítási munkákat is elvégeztettük a kivitelezővel.
kisiskolásoknak és Nagyné Nyári Ágnes tanárnőnek a
szép ünnepi műsort. Megemlékeztünk a falu Bakonybél Önkormányzata beadta csatlakozási
célú tűzifa támogatására,
legidősebb lakóiról, Oláh Lászlóról, Tenk Józsefnéről igényét a kormány szociális
3 áll a település rendelkezésére.
ennek
keretében
66
m
és Bíró Nándorról, ezúton is jó egészséget kívánunk
nekik. Köszönjük a konyhán dolgozóknak a remek Szintén döntöttünk a Bursa Hungarica felsőoktatási
vacsorát és a közös hivatal munkatársainak a támogatáshoz csatlakozásról. Mindkét lakossági
juttatásra a jelentkezési feltételekről az újságból
segítségét a felszolgálásban.
tájékozódhatnak.
Ismét szép példáját láttuk a településért végzett
önkéntes tevékenységnek. Griecs András felvállalta a
Millenniumi emlékmű megtisztítását és a téliesítés
előtti állagmegóvását. Nagyon köszönjük áldozatos
munkáját.
Október 2-3-án Bakonybél képviseletében részt
vettünk
testvértelepülésünk,
Ábrahámhegy
hagyományos Murci-fesztiválján, a főzőversenyen
vadpörkölttel és szarvas sülttel kínáltuk a rendezvény
Október 9-én, szombaton a Veszprém Európa látogatóit. Köszönjük Kiss Lászlónak az felajánlott
Kulturális Fővárosa programban meghirdetett alapanyagokat.
pályázatnak köszönhetően lehetőségünk nyílt egy új
rendezvényre, aminek a Szent-kúti Piknik nevet
adtuk, s reméljük, ebből is hagyomány lesz.
Szeptemberben kaptuk az értesítést, hogy megkaptuk
a támogatást, de még októberben meg kellett
tartanunk a rendezvényt. A látogatók élvezettel
hallgatták a retro számokat a Roxity Band
előadásában,
míg
a
gyerekek
kézműves
foglalkozásokkal töltötték az időt.

Elnyertük a Magyar Kormány által a kistelepülések
nyári
rendezvényeire
meghirdetett
pályázati
támogatást, egy millió forint keretben. A Falunap és
az
Énekmondók
Emlékezete
rendezvények
költségeinek egy részét tudtuk belőle finanszírozni.
Október 26-án sikerült kicserélni a temető
bejáratánál a korhadás miatt megdőlt villanyoszlopot.
A villanyszerelővel kellett az időpontot egyeztetnünk,
ezért nem történt meg előbb, de a Halottak Napja

Szeretnénk tisztázni a harangjáték körüli vitát. Sajnos
azt tapasztaltuk az érdeklődőkkel együtt, hogy a
harangjáték
számítógépes
vezérlése
nem
problémamentes. Mivel már az átadás előtt kiderült,
hogy a programozással gondok lehetnek, nem
hirdettük a harangjáték időpontjait, az előző
lapszámban is próbaüzemről beszéltünk. A
programozás rajtunk kívülálló feladat, amire nem
megoldás a manuális indítás. Folyamatos a
kapcsolatunk az alvállalkozóval, aki a távolság
ellenére is igyekszik kiküszöbölni a mechanikus hibát.
A beállítási – hangolási időszak folyamatban van,
addig teszt üzemmódban működik, kérjük, ezt
tudatosítsák mindazokban, akiknek ajánlják a
programot. Mindenki azon dolgozik, hogy a
programozás végre tökéletes legyen, és a távvezérlés
gondja megoldódjon.
Márkus Zoltán polgármester
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Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati
hulladéklerakó csak keddenként 13.00-15.30-ig tart nyitva. Az ott
elhelyezett kamerák felvételeket készítenek és rögzítenek is!
Minden szabályszegés rendőrségi feljelentést von maga után.
Ismét szembesültünk egy nem újkeltű problémával, a kóborló
szürke marhákkal. Jelenleg az állományból itt maradt négy példány
okoz gondot a falu környékén. Behajtásukon dolgozunk, de ez
nagyon nehéz feladat, mivel nem szoktak emberhez és azonnal a
kitörési pontot keresik. Többszöri próbálkozásunk ellenére sem
sikerül őket a régi tsz területére beterelni.
Bejelentés alapján településünk utcáján, elég messze természetes
élőhelyétől, egy folyami rákot találtam. A Borostyán-kútnál
helyeztem el a tóban. A folyami rák őshonos rákfajunk,
természetvédelmi oltalom alatt áll, folyók, tavak lakója. Az évek alatt
megjelenő invazív (idegen élőhelyekről a környezetbe kerülő fajok,
amelyek veszélyeztetik az őshonos fajokat) rákfajok miatt csökkent
jelenléte a hazai vizekben.
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Másli Rita mezőőr

Az önkormányzat - vissza nem térítendő természetbeni támogatásként - tűzifát biztosít a krízishelyzetben
lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez az, aki a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
- az aktív korúak ellátására,
- időskorúak járadékára,
-adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
- életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra - az
ott élő családok számától függetlenül - csak egy
jogosultnak állapítható meg.
Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa igényelhető.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem
értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel. Az átvételt
elismervénnyel kell igazolni.
A házhoz szállítás költségét az önkormányzat
vállalja.
Az igénylés beadásának határideje: 2021.
november 6.
Az igényléshez az egy háztartásban élők minden
tagjának jövedelmét be kell mutatni (munkáltatói
igazolás, banki kivonat, nyugdíjszelvény).
Igénylőlapot az önkormányzat földszintjén,
a hirdetőpolcon találnak, a patika nyitvatartási
idejében.
Az önkormányzat képviselő-testülete november
30-ig hozza meg döntését.
2.

A
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi
területén
lakóhellyel
rendelkeznek,
felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
A támogatás a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023.
tanév első félévére vonatkozik. A felhívás kódja: BURSA2022.-A

A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők
https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/
oldalon.
A pályázatot Bakonybél Önkormányzatához 2021.
november 5-ig lehet benyújtani.
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Két hónapja kezdődött el a 2021-22-es tanév. Az elsősök szépen beilleszkedtek,
alkalmazkodnak az iskolai élethez. Vidámak, jókedvűek, jól lehet velük dolgozni.
Egy kis gondot okozott a „megnövekedett tanulólétszám”, ugyanis kevésnek
bizonyult a fogasok száma és nem volt elég hely a váltócipőknek sem. Ezen segített
Pék György, aki fenyőből tizennégy cipő tárolására alkalmas cipőtartót készített és
a kabátoknak ruhafogast, amit az elsősök örömmel vettek birtokba. Köszönjük
Gyurinak ezt a szép és praktikus tárolót, ezzel még a folyosó képe is rendezettebb
lett.
Október elejétől a harmadikosok és negyedikesek a testnevelés órák kertében úszni
járnak a zirci uszodába. A kilenc órás úszásoktatás költségét a Veszprémi
Tankerületi Központ fizeti. A gyerekek szállítását köszönjük a bakonybéli
önkormányzatnak, Kuti István és Szigetiné Veiland Ildikó szülőknek, Troják Zsuzsanna tanító néninek. Az
első és második osztályosok majd a tavaszi szünet után kezdik az úszást.
Beindultak a szakkörök: angol szakkört tart
Katona László az 1-2. és a 3-4. osztályosoknak, Dr
Ricter Anna néni szövést tanít, Nagy Tiborné Ági
néni pedig énekkart tart és zenei foglalkozást
furulyával. A gyerekek többsége részt vesz
valamelyik tanórán kívüli tevékenységen.
Október elején gyerekeink sikerrel szerepeltek
Nagy Tiborné Ági néni vezetésével, a falu idősek
napi rendezvényén. Bognár Andrea szervezésében
sok-sok érdekes feladattal az Állatok Világnapját
ünnepeltük.
Október 19-én, kedden tanulóinkkal a veszprémi Petőfi
Színházban jártunk, ahol a Hagymácska című előadást
tekintettük meg. A gyerekeknek az előadás ingyenes
volt, mert az iskolai alapítványunk vásárolta meg a
gyerekeknek a két előadásra szóló bérletet, és fizeti a
tetemes buszköltséget is.
Novemberben
az
óvodásokkal
Márton
napi
barkácsolásra készülünk. Reméljük, hogy a vírushelyzet
lehetővé teszi azt, hogy a lampionos felvonulás ismét
települési rendezvény lehessen, amire várjuk a falu
apraját, nagyját.
November közepén iskolai alapítványunk papírgyűjtést
szervez, a pontos időpontról még tájékoztatást adunk.
Kérjük, hogy az elszállítandó papírt összekötözve hozzák be az iskolába! Ha valaki segítséget kér a
szállításban, akkor hívja a 30/254 3109, vagy a 30/328 1434 telefonszámot! Felajánlásukat előre is köszönjük.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

Október 14-én ragyogó napsütésben kirándultunk az
Erzsébet kilátóhoz. Szüleinktől, nagyszüleinktől
hallott szólásokkal, közmondásokkal szórakoztattuk
egymást. A csodálatos látvány után a Páskom utcán
keresztül tértünk vissza.
November 18-án 14 órakor találkozunk a Közösségi
Ház előtt. Grázel Katalin gyógyszerész lesz a
vendégünk.

Galba Irén klubvezető
3.
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FÉRFIKÖRI KÓRKÉP
Megragadva az alkalmat, szeretettel üdvözlöm a kedves béli egyházközségi, és a falubeli testvéreimet.
Ikits Tamásnak hívnak, és 2015-től járok bakonybéli monostorba, Ábel atya, és a többiek felkérésére, elkezdtük
szervezni a Férfikört,és már az 5. alkalommal lehettünk együtt. A témák, amik a középpontban vannak:
Mitől férfi a férfi? Mit jelent férfinak lenni a mai társadalomban? Milyen értékek határoznak meg egy férfit? Mi a feladata
a férfinak? Mit jelent a közösség (család), elköteleződés, hűség, felelősség? Lényeges kérdések, melyre a modern férfi
nem igazán tud válaszolni. Közel 70% körül van a válások aránya, a túlzó munkahelyi jelenlét, a férfi pedagógusok
hiánya, a többség férfi minta nélkül nő föl... Szomorú, de apa hiány van. A családot, társadalmat megtartó férfimintára
szükségünk van! ....igen szükség van rá, hogy a férfiak összejöjjenek, megtalálják identitásukat, középpontjukat,
ráleljenek Istenre és ebből erőt merítve, útnak induljanak, hogy teljesítsék feladatukat a családban, a társadalomban,
és az egyházban. Jelenleg a férfikörben, a férfi őstípusokkal (archetípusok) foglalkozunk, Richard Rohr: A férfi útja című
könyve alapján.
Sokat tanulunk egymástól, de néha íjászkodunk, szalonnát sütünk, kirándulunk, paintballozunk, gokartozunk... néha
még bohóckodunk is...meg persze imádkozunk, mert tudjuk, hogy Ő mindig velünk van, és a Vele mindent
megbeszélhetünk. A férfikörben lassan formálódunk és érünk, a beszélgetések, a Szentírás olvasás, az aktív
együttlétek, és imák által. Jelen vagyunk.
Jelentkezni nem kell, szeretettel várunk minden érdeklődőt (kortól függetlenül), és legfőképp családot alapítani
szándékozó fiatalt, minden hónap második szombatján 14.00-tól a Boldog Gizella Közösségi házban.
Ikits Tamás
A Bakonybéli Plébánia zarándok csoportja a pápai szentmisén
Szeptember 12-én, a NEK zárónapján a
Pannonhalmi Területi Főapátság szervezésében
indult a Bakonybéli Plébánia csoportja a pápai
szentmisére. Pannonhalmáról kb. 500 fő (diákok
és hívek) utazott vonattal a Nyugati Pályaudvarra.
Mi bakonybéliek, 15-en külön külön autóbuszt
kaptunk, amely itthonról, a Szent Gellért térről
egyenesen a Nyugatihoz vitt bennünket. A Nyugati
Pu.-tól gyalog sétáltunk el a Munkácsy Mihály
utcáig, amin keresztül bejutottunk szektorunkba.
A szentmise elején nagy élmény volt Ferenc pápát
közvetlen közelről látni, amikor a pápa mobilon
integetve előttünk elhaladt. Bár a liturgia hosszúra
nyúlt és a nemzetközi résztvevők miatt a mise
szövegei latinul hangzottak el (a kivetítőkön a magyar felirat jól követhető volt) a résztvevő több százezer ember
fegyelmezetten és nagy örömmel vett részt. Ferenc pápa személye egészen közel hozta hozzánk a minket megszólító
Jézust.
TERVEZETT PROGRAMJAINK NOVEMBERBEN
November 1. Mindenszentek ünnepe:
November 2. Halottak napja
November 14. vasárnap délután
November 19. Szent Erzsébet ünnep

15.00 Megemlékezés halottainkról a templomban
17.00 Ünnepi szentmise Mindenszentek tiszteletére
17.00 Megemlékező szentmise községünk elhunytjairól
Plébánia szolgálattevők kirándulása Bodajkra
Karitász ünnep Pannonhalmán

A Pannonhalmi Területi Főapátság tartós élelmiszer gyűjtést hirdet Szent Erzsébet napra.
Az adományokat idén Pusztamiskén és Nagydémen, két hátrányos helyzetű településen élő rászorulóknak gyűjtjük.
Karitász csoportunk kéri, hogy tartós élelmiszer adományával Ön is segítse a rászorulókat.
Élelmiszer adományát a gyűjtés céljára november 15-ig átadhatja fogadó órákon a Plébániai irodán, szentmisék után a
templomban, és nyitvatartási időben a Monostori Ajándékboltban
A hideg időjárás közeledtével különösen fontos, hogy odafigyeljünk a körülöttünk élő idős vagy rászoruló
embertásainkra. Karitász csoportunk ruha és kisebb tűzifa adománnyal is tudja segíteni azokat, akiknek gondot jelent
a téli felszerelés beszerzése. Kérjük, hogy ha tudnak olyanokról, akik szükséget szenvednek, Ábel atyánál vagy VajdaSzekrényes Zitánál jelezzék a plébániai iroda fogadóóráján (hétfő: 8:00-10:00 és csütörtök 13:30-15:30.)! Karitász
csoportunk idén is készül adventi tartós élelmiszer csomagokat összeállítani és kivinni. Támogatottjaink névsora minden
évben változik, ezzel kapcsolatban is szívesen vesszük a lakosság jelzéseit.
Szent Klotild Karitász csoport
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BENCÉSEK BAKONYBÉLBEN –
Ábel atya bemutatkozik
1. Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe? 1979-ben léptem be
Pannonhalmára, 2007-ben helyezett Asztrik főapát úr
Bakonybélbe.
2. Jelenleg milyen feladatok látsz el a monostorban, mi a
munkád? Plébánosként Bakonybél lelkipásztori szolgálata, az
oblátusok rektoraként a monostorhoz kötődő, bencés lelkiség
szerint élő keresztények (ők az oblátusok) lelkigondozása,
vezetése a feladatom. Kerti munkásként fűnyírás, a kert és udvar
rendben tartása, tűzifa feldolgozás, fűtés tartozik hozzám.
3. Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Rádiós
sportriporter. Az óvodában gyakran futballmeccseket közvetítettem, az ovisok és az óvónénik is áhítattal hallgatták,
Szepesi György volt a példaképem.
4. Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül? Fenn a Gáthegy mögött az elhagyott bauxitbánya
környéke. Ott, egy kis halom tetejéről Magas-Bakony panoráma terül elém, és csend van.
5. Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? Szívesen sétálok, zarándokolok az erdőben.
+1 Melyik a kedvenc vicced?
Arisztid rendőrnek jelentkezik. A felvételin egy arcképet mutatnak neki profilból, adjon személyleírást a fényképen
látható emberről!
- "Fél füle van", - mondja Arisztid. Erre a vizsgáztató kirúgja.
Kint várakozik a barátja, Tasziló. "Figyelj, - mondja Arisztid, - csak azt ne mondd, hogy fél füle van!"
Bemegy Tasziló is a felvételire, neki is mutatják az arcképet. "Kontaktlencséje van," - mondja Tasziló.
A rendőrök kinagyítják a képet, s beigazolódik, a képen látható ember kontaktlencsét visel.
- "Gratulálunk, fel van véve! - mondja a vizsgabiztos, - de árulja el, hogy vette észre, hogy kontaktlencséje van!"
Tasziló így válaszol: "Szemüvege nem lehet, hiszen fél füle van!"
A következő Hírmondóban Izsák atya mutatkozik be.
PILINSZKY ÉS ÉN – ZENÉS IRODALMI EST
Október 10-én, vasárnap este Törőcsik Franciska színésznő és Prieger Zsolt zenész volt a vendégünk, akik a Boldog
Gizella Közösségi Házban tartottak irodalmi estet "Pilinszky és én" címmel Pilinszky János születésének 100.
évfordulója alkalmából. Bár az estet eredetileg a templomba terveztük, hangosítási problémák miatt végül mégis a
Közösség Házba helyzetük át. A helyszínváltás ellenére is megtöltöttük a nézőteret, ezúton is köszönjük mindenkinek,
aki eljött! Az esemény célja az volt, hogy a Pilinszky szövegeket a modern elektronikával és popzenével hozzák
közelebb a hallgatósághoz. Köszönjük önkénteseinknek, hogy a szervezésben és lebonyolításban segítettek! A
rendezvény a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány Támogatásával valósult meg.
BOLTUNK HÍREI
Supán Istvánné, Klári boltvezetőnk
szeptemberben nyugdíjba vonult. Ezúton
is köszönjük neki a boltunkban végzett
kitartó munkát! Biztosak vagyunk benne,
hogy sok visszatérő vásárlónk fog szeretettel
gondolni rá! Schmidhoffer Dóra, aki már két
éve munkatársunk, új kollégánkkal, Szabóné
Maracskó Bernadettel várja a vásárlókat és
látogatókat.
Boltunk
és
kávézónk
novemberben is változatlan nyitva tartással
üzemel.
Karácsonyi
bor,
édesség,
kozmetikum és könyv csomagjaink november közepétől lesznek elérhetők.
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Októberben szülői értekezletet tartottunk az óvodában. Az idén két csoportban szerveztük, hiszen más a
tudnivaló egy most óvodát kezdett kisgyermek szüleinek, mint aki már iskolakezdés előtt áll. Azok a
gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, abban az évben tankötelessé válnak. Ez alól jelen
törvényi szabályozás szerint indokolt esetben és kizárólag szülői kérelem elbírálása után az Oktatási Hivatal
adhat felmentést és engedélyezhet még egy év óvodai fejlesztést. A kérelem benyújtási határideje január
18. A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátuma. Fontos
tudnivaló, hogy a határidő jogvesztő, azaz a határidő után semmilyen módon nem kérelmezhető, hogy a
gyermek később kezdje meg a tankötelességének teljesítését. A kérelemhez szükséges űrlap 2021.
december végétől lesz elérhető a https://ohtan.oh.gov.hu oldalon. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése,
nehézsége adódik (űrlap nyomtatása, szkennelés), január elején forduljon hozzánk bizalommal.
November 2-án, kedden kezdődnek a zene-bölcsi és zene-ovi foglalkozások az óvodában. Szeretettel várjuk,
a faluban élő 10 hónapos kort betöltött kisgyermeket. A foglalkozásokat az önkormányzat finanszírozza, a
családoknak ingyenes.
November 3-án lesz a Pegazus színház első bérletes előadása, ahova 14 kisgyermeket viszünk Pénzesgyőr
és Bakonybél község kisbuszaival. Köszönjük mindkét település polgármesterének, hogy ezzel hozzájárul,
hogy gyermekeink színházi élményhez jussanak.
Márton nap hetében nagycsoportosaink meghívást kaptak a Szent Gellért tagiskolába Márton napi
barkácsolásra. Köszönjük a meghívást a szervező pedagógusoknak! November 11-én, csütörtökön délután
16 órára hívjuk a gyermekeinket szüleikkel együtt, a falusi Márton napi felvonulásra, libazsíros kenyérre és
teázásra a Faluház előtti térre.
Szabó Judit óvodavezető

Idén 100 éve, hogy a Budapesti 7. számú Cserkészcsapat tábort vert Bakonybélben. A csapat egyik
vezetője az a Bárdos Lajos, aki Kodály Zoltán tanítványaként tudatosan készült a népdalok minél
szélesebb körű terjesztésére.
A bakonybéli volt az első népdalos tábor 1921-ben. Innen indult el a Kis kece lányom dallamára
komponált – azóta világhírű – kórusműve, a Szellő zúg távol…
A cserkészcsapat ezt követően sorra adta ki a népdalfeldolgozásra épülő egy- és többszólamú
kórusműveket. Ezzel kezdetét vette a nagyszabású munka, amely - máig hatóan - az Éneklő Ifjúság
országos kórusmozgalom alapjait vetette meg Kodály és Bartók szellemében.
Október 2-án a Bárdos Lajos Társaság tagjai, köztük családtagok is, busszal ellátogattak
Bakonybélbe. A Tájház udvarán Felföldi Andrea képviselő köszöntötte a vendégeket, és átadta
Kodály Zoltán bakonybéli népdalgyűjtésének dokumentumait, a települést és a Tájházat bemutató
kiadványokat, amit a társaság dr. Büchner Huba: Egyenes úton című Bárdos Lajos életrajzi
kötetével viszonzott. Az önkormányzat vendéglátása után a monostorban Anzelm testvér kalauzolta
a látogatókat, majd az egykori táborhelyet keresték fel. A 100 éves évfordulóra a fennmaradt fotó
alapján Supán István segítségével sikerült
azonosítani a tábor helyszínét, ami a mai
„tökgurító” réttel lehet egyező. Itt előkerültek
a többszólamú kották, és 100 év után ismét
fölcsendült: Szellő zúg távol, alszik a tábor…
Az alkalmi kórust Horváth Andrea, a Magyar
Kodály Társaság alelnöke vezényelte.
Az esemény újabb településünkhöz kötődő
kulturális értéket tárt föl. Őrizzük a Kossuthdíjas Bárdos Lajos emlékét, akinek
egyházzenei munkásságát elismerve Nagy
Szent Gergely-díjjal jutalmazott II. János Pál
pápa.
Richter Anna
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Turistaút korlátozás
Tájékoztatjuk a tisztelt kirándulókat, túrázókat, hogy a
(Régi) Kisszépalma – Kőris-hegy (Vajda Péter kilátó)
közötti Országos Kékkör (kék sáv jelzés) turista
útvonalon várhatóan november végéig fakitermelési
munkák zajlanak. A jelzett szakasz figyelemfelhívó
táblákkal van ellátva. Kérjük, hogy körültekintően
haladjanak ezen szakaszon.
Vajda Péter kilátó – Kőris-hegy
A Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete felhívja a kirándulók, túrázók figyelmét, hogy a Vajda Péter kilátó
statikai felülvizsgálata zajlik. Gondolkodunk a kilátó felújításán, megerősítésén; addig is kérjük, hogy
egyidejűleg maximum 5 fő tartózkodjon a létesítményen. A KILÁTÓT MINDENKI SAJÁT
FELELŐSSÉGÉRE VEGYE IGÉNYBE.
Az erdészet területén található, erdészeti üzemi út által elérhető közjóléti létesítmények (kilátó, természeti
látványosság) az Erdőgazdaság/Erdészet által kiállított útvonal használati engedély birtokában lehetséges.
Az engedély kizárólag hétköznapokra igényelhető.

Kedves Betegeink!
Értesítjük Önöket, hogy az influenza elleni védőoltás időpontja
2021.11.08.11-12 óra között. Előzetes bejelentkezés nem szükséges! Kérjük a
maszk használatát.
A COVID elleni védőoltás és az influenza elleni védőoltás között 2 hét szünet szükséges!
Dr. Kozma Zoltán háziorvos

Információ: Mészner Viktor 06-30-4908401; www.bakonyibakancsos.hu

2021. október 30. szombat:
Találkozó: 10.00, Porva, Penics büfé (Porva, Fő u. 18.)
Útvonal: Porva - Szépalma - Műhely-árok - Ménesjárás Hódos-ér – Porva Táv: 11 km, szintemelkedés 200 m.
2021.november 1. hétfő: Találkozó: 10.00, Odvaskő
étterem és panzió (Zirc-Bakonybél-Pápa 8301-es út 21-es
km) Útvonal: Odvaskő étterem - Molnár-kút-árok Hubertlaki tanösvény - Somberek-séd - Forrasztó-kői
arborétum - Hubertlaki-tó - Odvaskő étterem. Táv: 10,8
km, szintemelkedés 279 m.
2021. november 6. Túra neve: Északról Délre Keleten Találkozó: 9.00, Bakonycsernye, Túra söröző (Kisgyóni
elágazó autóbusz-megállónál). Útvonal: Bakonycsernye,
Kisgyóni elágazás - Kisgyón - erdei szentély- Hamuház Hétházpuszta - Királyszállás - Csörget-völgy - Várpalota,
Thury-vár. Táv: 18,4 km, szintemelkedés 335 m.
2021.november 7. Túra neve: Csak a Zörög-hegy!
Találkozó: 10.30 Porva-Csesznek vasútállomás (csak
vonattal közelíthető meg) Útvonal: Porva-Csesznek vá. régi emlékmű - Zörög-hegy - Csesznek széle - Lovász-kút
- Porva-Csesznek vá. Táv: 11,4 km, szintemelkedés 322 m.
A
túrákra
előjelentkezést
kérek
a
meszner.viktor@invitel.hu email-címen.
További részletek és túrák a www.bakonyibakancsos.hu
oldalon.
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(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
kedd, szombat, vasárnap
10-16 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 15:00.
Pénztárzárás: 15 óra.
Éjszakai távcsöves bemutatóink előzetes bejelentkezés alapján:.
info@csillagda.net, (88) 461-245.

(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.)

Novemberben adventi koszorú,
karácsonyi asztali díszek,
asztalterítők, párnák, télmanók
készülnek. Megrendelhetők a
Borostyán Ajándékboltban.
(Szent Gellért tér 2.
tel.: +36 30 742 2591.)

2021. november 2 – 2022. március 15. között
ZÁRVA TART.
Előre bejelentkező csoportok (min. 10 fő)
fogadására van lehetőség. Időpont egyeztetés:
+36-30-468-8938.
bakonybelitajhaz@gmail.com

A VÖRÖSKERESZTES ADOMÁNYBOLT november 6-án és 20-án 8.30 – 11 óra
között várja az adományozókat és vásárlókat a Pápai utca 3. – régi iskolaépület emeletén kialakított helyiségben.

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
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.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. november 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

