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November 2-án a zirci Városházán tartotta ülését a 

Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, ahol a 

járásunkat érintő fontos témákról kaptunk 

tájékoztatást. Az egyik, hogy számítani kell a fokozódó 

és elhúzódó illegális embercsempészet jelenlétére, 

mivel a kelet-nyugati tranzit közlekedési útvonalak 

közül a Veszprém – Győr, a Veszprém – Zirc – Pápa 

útvonal egyaránt népszerű. A másik téma a 

járványhelyzet romlása volt. A térség lakóinak, a 

közösségek, a társadalom egészének védelme 

érdekében ajánlott a védőoltások felvétele, amely 

csökkenti a vírus terjedését és enyhíti a megbetegedés 

súlyos lefolyását is. Elhangzott, hogy a bűnügyi 

adatok mutatói a járás és Bakonybél területén     

egyaránt jók, a megyében „nyugodt” területnek 

számít. 
 

 

Két új pályázati lehetőség nyílt meg az utolsó 

negyedévben. Az egyiket a LEADER Bakony 

Vidékfejlesztési Csoportja írta ki, ezen konyhai 

kiegészítő eszközök, közterület karbantartó 

kisgépek és informatikai – számítástechnikai 

eszközök beszerzésére pályázunk. 

2021. végével indul a TOP Plusz program, amely az 

önkormányzatok településfejlesztési elképzeléseit 

támogatja. Ebben a Pápai utcai és a Fürdő utcai 

vízelvezető árkok rendezését tervezzük 

megvalósítani. 

Mindkét kiírásra beadjuk a pályázatot és bízunk a 

pozitív elbírálásban. 
 

November elején megtörtént a munkaterület 

átadás-átvétele a Magyar Közútnál. A teljes 

útfelújítás Pénzesgyőr faluközponttól indul és 

Bakonybél-Somhegy utáni völgy hídjáig (a volt 

szemétlerakó bejáratáig) fog megvalósulni. A 

munkálatok 2022. március 15. után kezdődnek, és 

április vége – május közepéig fognak tartani. Ezzel 

egy újabb, jelentős útszakasz készül el, ami 

közlekedési körülményeinket javítják. A 

fennmaradó kb. 2 km-es útszakasz felújítására is 

ígéret kaptunk, ami 2022. év végéig vélhetően 

elkészül, ezt azonban egy másik pályázati forrásból 

lehet elkészíteni. Bakonybél Pápa felöli végétől ez év 

márciusától már megújult szakaszon 

közlekedhetünk. 
 

A lakossági fórumon felvetett újabb faluközponti 

parkoló kialakítására tettünk lépéseket. A 

Csillagdával szemben lévő önkormányzati területet a 

HungaroControl Zrt. 2,5 millió forint támogatásával 

tudjuk parkolóvá alakítani. Az illetékes minisztérium 

jóváhagyását várjuk. 
 

A képviselő-testület november 23-án döntött a 

szociális tűzifatámogatásra beadott kérelmekről. A 66 

m3 keretre 46 igény érkezett, amit a valós 

rászorultsági alapon igyekeztünk elbírálni. 

A testület a Bursa Hungarica pályázatot is 

megtárgyalta, hat felsőoktatási intézményben tanuló 

diák tanulmányait támogatjuk havi 7500 Ft-tal, ami 

kiegészül az állami hozzájárulással. 

 

(folytatás a következő oldalon) 
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Az önkormányzat Bakonybél rendezési tervének 

felülvizsgálatát és új terv készítését tervezi 1-2 

hónapon belül. Az elmúlt időszakban több módosító 

kérelem érkezett, amelyeket a testület indokoltnak és 

támogathatónak ítélt. Ezek a szakhatósági jóváhagyás 

után szerepelni fognak a rendezési tervben.  

Egyúttal most hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, 

hogy akinek a saját ingatlanterületével kapcsolatos 

rendezési terve, kérése, vagy a település élhetőségét, 

hétköznapjait jobbá tevő elképzelése van, mielőbb 

jelezze az önkormányzatnak.  

A rendezési terv módosítása tetemes költséggel jár a 

település számára, ezért a módosító igényt 

bejelentőktől hozzájárulást fogunk kérni. 
 

A megbeszélésen felvetődött a szelektív 

hulladékgyűjtő konténerek elszállítása miatt előállt 

tarthatatlan állapot a gyűjtőszigetek helyén. Ezen úgy 

tudunk változtatni, ha a lakossági szelektív gyűjtést 

újra megszervezzük. Felvettük a kapcsolatot a VHKN 

igazgatójával, és az önkormányzat megoldja a 

szelektív gyűjtőkukák pótlólagos beszerzését, 

biztosítását a bakonybéliek számára. Az erre 

vonatkozó tájékoztatást külön hirdetményben 

olvashatják az újságban. 
 

Tájékoztatjuk mindazokat, akik a Felelős állattartás 

pályázati felhívásunkra jelentkeztek, hogy a 

pályázatunkat – forráshiány miatt – tartalék listára 

helyezte a bíráló bizottság, bizonytalan, hogy mikor 

tud megvalósulni. 

 

Örömmel értesültünk arról, hogy civil összefogással 

beindul Bakonybélben a baba-mama klub. Az 

önkormányzat ingyenesen biztosítja számukra a 

helyet a Közösségi Házban. Bízunk benne, hogy 

igényes és a családokat is összefogó tartalmas 

programot sikerül kialakítania a közösségnek. 
 

A járványhelyzet romlása miatt a Mindenki 

Karácsonya rendezvényünket a szokott helyén, a 

Faluházban nem tudjuk megtartani, de nem 

szeretnénk elhagyni, mint azt tavaly tettük. Ezért úgy 

döntöttünk, hogy idén a helyszín a Szent Gellért tér 

lesz. A közreműködők rövid műsora után a Boldog 

Gizella Közösségi Ház előtt rendezzük a vendéglátást, 

süteményezést, teázást, forralt borozást. Hívunk és 

várunk mindenkit a közös ünneplésre december 18-

án, 15.30 órakor. 
 

A korona-vírus sajnos Bakonybélben is megjelent. 

Arra bíztatunk mindenkit, vegye fel a védőoltást, ezzel 

is megelőzve a súlyos betegséget és védve a 

közösséget. 
 

A magam, a képviselő-testület, az önkormányzat 

minden dolgozója nevében kívánok minden 

bakonybéli családnak és velünk ünneplő vendégnek 

áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt! 

 

Márkus Zoltán 

polgármester

 

A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. igazgatójával történt 
egyeztetés alapján Bakonybél Önkormányzata ismét megszervezi a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló 120 literes illetve 200 literes kukák ingyenes 
beszerzését azon bakonybéli lakosok számára, akik korábban ezt nem igényelték. 
 

Kérjük a lakosságot, hogy igénylésüket 2021. december 10-ig juttassák el az önkormányzathoz az 
alábbi lehetőségek valamelyikén: e-mail: 8427bakonybel@gmail.com, vagy december 8-án 15-17 óra 
között a Faluházban tartandó ügyelet alkalmával. 
Az igénylésnek tartalmaznia kell  

 a megrendelő nevét, lakcímét,  

 a kuka méretét (120 liter – sárga, 200 liter-kék),  

 valamint a megrendelő nevére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi szemétszállítási díj befizetését 
igazoló szelvényt vagy bankszámla kivonatot, vagy ezek másolatát (az igénylő nevének és a 
befizető nevének egyeznie kell!) 

 a megrendelő lakcímkártyájának másolatát. 
Az ügyeleti napon a fénymásolást megoldjuk. 
Az összegyűlt igények alapján a kukákat az önkormányzat Bakonybélbe szállítja. A szolgáltatás ingyenes. 
Vigyázzunk környezetünkre! 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
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Ez év őszén iskolánk 3-4. osztályos tanulói 
úszásoktatáson vettek részt. A foglalkozások a zirci 
tanuszodában történtek. A falubusz és két szülő 
felajánlásának köszönhetően sikerült megoldani a 
gyerekek szállítását is. Tanulóink nagy lelkesedéssel 
várták a foglalkozásokat. Feri bácsi segítségével a 
gyerekek többségénél kialakult a vízbiztonság. 
Többüknek már az úszás alapjait is sikerült 
elsajátítani. A foglalkozások sokszínűek, 
változatosak voltak. A végén mindig maradt idő egy 
kis játékra is. Gyerekeink nagyon élvezték a vízben 
való tartózkodást és mindig fegyelmezetlen hajtották 
végre az utasításokat. Az eredmény nem maradt el, 
sokan kaptak kiváló minősítést. Mindenki számára 
hasznos és egyúttal kellemes időtöltésnek bizonyult 
ez a pár hét. 

Csurgainé Töreki Marianna tanító 
 

November 16-án befejeződött a 3-4. osztályosok úszásoktatása a zirci tanuszodában. A Veszprémi 
Tankerületi Központ fizette a 9 órás képzés díját. A gyerekek szállítását köszönjük a bakonybéli 
önkormányzatnak, Kuti István és Szigetiné Weiland Ildikó szülőknek. 
 

November 10-én a nagycsoportos óvodások látogattak el 
hozzánk egy kis Márton napi barkácsolásra. Lampionok, libák, 
libás szélforgók készültek szép számban. Az ovisok és az 
iskolások is örültek a közös munkának. Másnap lampionos 
felvonulásra, majd az azt követő „zsíroskenyér partyra” hívtuk 
a falu lakóit. Sokan eljöttek erre a rendezvényre. Nagyon 
hangulatos volt, ahogy a kis lámpások fénye bevilágította a 
sötét utcát. Örültünk, hogy idén sikerült megrendezni a Márton 
napi felvonulást, mert a tavalyi sajnos a vírushelyzet miatt 
elmaradt. 
 

Iskolai alapítványunk papír- és elektronikai hulladékgyűjtést 
szervezett ebben a hónapban. November 30-ig lehet –előzetes 
egyeztetés után- hozni elavult, vagy működésképtelen, de 
bontatlan tv-ket, számítógépeket, monitorokat és háztartási 
gépeket. (Tel: 06 30/328 1434). Köszönjük, hogy ezzel is 
támogatják iskolánkat. 
 

A testnevelés órákhoz távolugró gödröt szeretnénk kialakítani 
az iskola udvarán. A BAKONYERDŐ ZRT: térítésmentesen 
biztosította iskolánk számára a kért faanyagot, amit a 
Franciavágási Fűrészáru Gyárukban méretre is vágtak, 
önkormányzatunk pedig hazaszállított. Köszönöm a 
BAKONYERDŐ ZRT–nek és önkormányzatunknak a gyors 
segítséget! Az apukákat pedig arra szeretnénk kérni, hogy 
nyújtsanak segítséget a gödör kiásásában! A munka 
időpontjáról még egyeztetünk.  
A hónap hátralévő részében az adventi időszakra készülünk. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

 
a járványveszély miatt átmenetileg szünetelteti az 
összejöveteleket. 
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Novemberben az iskolába készülő óvodásaink az iskolában voltak Márton napi barkácsoláson. Kedves 
fogadtatásban volt részük, élményekkel telve jöttek vissza az óvodába. Nagyon örültek, hogy találkozhattak 
régi pajtásaikkal. Köszönjük szépen a helyi iskola pedagógusainak a meghívást. 
Tizennégy kisgyermeket színházba vittünk Pápára az Egérrágta mesék című előadásra. Minden irodalmi 
élménynyújtást támogatunk, és nagyon hasznosnak és fontosnak tartunk már ebben az életkorban is, hiszen 
gyerekek a mese adta élményen túl, a színházi etikettel is megismerkedhetnek. Az utazásban a Pénzesgyőri 
és a Bakonybéli Önkormányzat volt a segítségünkre. 
Novemberben elkezdődött az úszásoktatás is. Sajnos az előző évben ez teljesen kimaradt a programjainkból 
a Covid járvány miatt. Az a tervünk, hogy legalább az iskolába készülő gyermekek mindegyike részesüljön 
idén úszásoktatásban. Az oktatás díját és az utaztatás költségeit óvodánk és az önkormányzat finanszírozza, 
ezzel nem szeretnénk terhelni a családokat. 
Folytatódnak a zene-bölcsi - zene-ovi foglalkozások is. Nagy öröm számunkra, hogy a faluban élő 
kisgyermekek is kedvelik ezt a programot és több pozitív visszajelzést kapunk a szülőktől. Fontosnak tarjuk 
azt, hogy a falunkban élő kisgyermekek minél korábban kapcsolatba kerüljenek óvodánkkal, és azzal hogy 
hetente egyszer eljönnek hozzánk, bepillantást nyerhetnek az itt folyó munkába. Ismerjük és tudjuk a zenés 
énekes foglalkozások fejlesztő és terápiás hatását, ezen túl viszont az a véleményünk, hogy az ide járó 
kicsiknek ez a korai kapcsolat, az óvodában szerzett élmények megkönnyítik majd a közösségbe való 
beilleszkedésüket is. 
December elsejétől a hatályos EMMI rendelet értelmében a gyermekek és a pedagógusok további védelme 
és az oktatás zavartalanság érdekében a "külsősöknek" (pl. nem az óvoda alkalmazásában álló szakember, 
óraadó, logopédus, fejlesztő szakember) decembertől védettségi igazolvány szükséges a köznevelési 
intézményekbe való belépéshez. A gyermekeket kísérő szülők az intézményvezető által kijelölt pontig 
léphetnek be az intézmény területére, aminek különösen az óvodák esetén van jelentősége. Nálunk a szülők 
az óvoda ajtóig kísérhetik el a gyermeket, és délután ott vehetik át az óvodában dolgozó felnőttektől. Ez a 
rendszer már a tavalyi járványhullám idején is bevált és jól működik. Amikor délután egy időben több szülő 
is megérkezik, előfordul, hogy picit megnő a várakozási idő, ezért kérjük szépen a szülők türelmét. 
A decemberre tervezett programokkal kapcsolatban később adunk tájékoztatást, figyelemmel kísérve a 
kormány által kiadott gyülekezéssel kapcsolatos döntéseket. 

Szabó Judit  
óvodavezető 

 

December 11-én, 14 órától 16 óráig a 7 éves kor feletti gyerekeket, 
elsősorban az általános iskolásokat várom adventi barkácsolásra a 

könyvtárban. Lámpást fogunk készíteni konzervdobozokból szög és kalapács segítségével. A programon való 
részvétel ingyenes, az esemény a járványügyi szabályok betartásával kerül megrendezésre, emiatt a helyszín 
vagy egyéb részletek változhatnak, kérem, kövessék az eseményt a Facebookon vagy érdeklődjenek a 
könyvtárban! A részvételi szándékot kérem, jelezzék december 10-éig e-mailben, telefonon vagy személyesen!  

Novemberben sok új könyvet kaptunk ellátó könyvtárunktól. A kínálatban ifjúsági regények, mesekönyvek, 
krimi és romantikus irodalom, szépirodalmi művek, gyermekneveléssel foglalkozó szakkönyv és a 
karácsonyra hangolódást, karácsonyi sütés-főzést új ötletekkel segítő szakácskönyv is megtalálható. Idén is 
lehet kérni a 10 lapszámból álló adventi magazincsomag összekészítését, kiszállítását. A csomagokat téli 
főzőmagazinokból, lakberendezéssel és kreatív alkotással foglalkozó magazinokból állítottam össze. 
Karácsony közeledtével érdemes megfogadni, hogy minden nap szánunk magunkra időt. Csendben és 
nyugalomban egy jó könyv, egy csésze tea társaságában jó egy kicsit visszavenni a tempóból. Az ünnep a 
szívünkben, a lelkünkben él igazán, azzal tehetünk a legtöbbet azért, hogy valódi legyen, ha nem 
belerohanunk, hanem időt és teret adva kinyitjuk számára a szívünket. Az irodalom segít ebben, azt pedig én 
akár házhoz is viszem. 

Novemberben véget ért idei KineDok vetítési évünk. A COVID megnyesegette a lehetőségeinket, de sok jó 
dokumentumfilmet néztünk meg együtt idén is és a vetítések után megosztottuk egymással gondolatainkat. 
Öröm számomra, hogy jó közösségbe hozhatom el a filmeket, hogy időről-időre össze tudunk jönni, 
beszélgetünk olyan témákról is, amelyek mélyek és nehezek, építve egymást ezáltal. Köszönöm a KineDok 
közönségének az idén együtt töltött időt, hálás vagyok érte.  

Szeretettel várok minden olvasót a könyvtárban!       Palotás Dóra 

könyvtáros 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   VII. ÉVFOLYAM    2021. 12. szám 

5. 

 

 

SZOLGÁLATTEVŐK KIRÁNDULÁSA 
 

Bodajkon jártak egyházközségünk miniszterei…Talán nem mindenki tudja, hogy a miniszter jelentése "szolga". Így ez 

a kijelentés, ha mókásan hangzik is, de valójában igaz, hiszen a szolgálattevői hagyományos kirándulásunk célpontja 

volt most Bodajk. Ugyan messze nem teljes létszámban, de azért lelkesen gyömöszöltük magunkat a kisbuszba, hogy a 

néhol tejfehér ködben meg sem álljunk a Gaja-szurdok bejáratáig. Itt már "csak" egy alacsonyabb kerítést kellett 

átmásznunk, hogy a szépséges őszi tájban elmerülve 

sétálhassunk a szurdok mélyén meghúzódó patak mentén, 

egészen az Ádám-Éva hídig, majd a buszhoz vissza. 

A templomhoz érve gondos és kedves fogadtatásban volt 

részünk. Füziné Boda Ágnes, a plébánia munkatársa először a 

szent család szoborcsoportnál, majd a templomban mesélt 

nekünk a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhely 

történelméről, a csoda jelenségekről, melyek közül kettőről 

tárgyi emlékek is tanúságot tesznek, a néhány évvel ezelőtti 

felújításról és azok kulisszatitkairól. Később Mórocz Tamás 

atya csatlakozott hozzánk, és az általa kísért körséta alatt 

megcsodálhattuk az igényesen felújított tereket, számos 

különlegesség mellett a két "csodatárgyat"; az ikonikus kis 

mankót és az oltár mögött őrzött inget, a hálás adományozók 

ezüst ajándékait, és végül még Tamás atya orgonaművészi 

tehetségét is néhány dallamban. A gyönyörűen felújított 

orgonát pedig Jákob testvér is "szóra" bírta, amíg mi az 1700-

as évekből ottmaradt eredeti kotta iratokon ámuldoztunk. 

Imaóránkat a templomban tartottuk, mely után Ábel atya 

köszönetét nyilvánította ki a szolgálattevők immár kétévnyi 

munkájáért - hiszen a tavalyi kirándulást elmosta a világjárvány -, imáinkat pedig Ágnes kérésére a szerzetesi és papi 

utánpótlásért is ajánlottuk. A napot finom vacsora koronázta a közeli étteremben, a mulatkázás fényét pedig két 

szülinaposunk köszöntése is emelte. 

Köszönjük a lehetőséget, és a szervezést Zitának és Ábel atyának!             Gyémánt Lenke 
 

SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE PANNONHALMÁN 
 

Köszönjük a testvéreknek az elmúlt 

hetekben folyó tartós élelmiszergyűjtést. 

Kb. 25 csomag tartós élelmiszer gyűlt 

össze a plébánián, amit Szent Erzsébet 

napján vittünk el Pannonhalmára, a 

Karitász ünnepre. Bakonybélből heten 

vettünk részt a pannonhalmi liturgián, az 

egyházmegye összegyűjtött adományait – 

köztük a miénket is - a Pusztamiskén és 

Nagydémen élő rászorulóknak juttatják el. 

 

 

DECEMBERI PROGRAMOK 
 

december 4. szombat, 17.00 II. adventi gyertyagyújtás a templomban 

december 5. vasárnap, 9,30 Elsőáldozási szentmise 

december 11. szombat, 17.00 III. adventi gyertyagyújtás a templomban 

december 18. szombat, 17.00 IV. adventi gyertyagyújtás a templomban 

december 24. péntek SZENTESTE 22.00 Karácsony Vigíliája 24.00 Éjféli szentmise 

december 25. szombat KARÁCSONY ÜNNEPE  9.30 ünnepi szentmise 17.00 Vigília 

december 26. Szent Család vasárnapja, 9.30 ünnepi szentmise 

december 31. Szilveszter napja, 17.00 Év végi hálaadó szentmise 
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BENCÉSEK BAKONYBÉLBEN – IZSÁK ATYA BEMUTATKOZIK 
 

1. Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe? 

2001 július 31-én, Szent Ignác napján költöztem be a monostorba, 

és abban az évben, november 5-én öltöztem be, és lettem Izsák 

testvér. 

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

munkád? 

Sokat beszélek, és sokat hallgatok. A monostor perjele, azaz 

vezetője vagyok, az én dolgom a szerzetestestvérek életének, a 

monostori alkalmazottak munkájának figyelemmel kísérése, 

segítése, a célok megfogalmazása és szem előtt tartása, a 

visszajelzések adása, a kapcsolattartás a hatóságokkal, egyházi és 

világi intézményekkel. Papként misézek, gyóntatok, lelki 

gondozást végzek, de a monostori munkákból sem vonom ki magam, takarítok, fát hordok, bolti eladó és barista is 

vagyok, ha kell. Tanítok egy budapesti főiskolán, és lassan 15 éve vezetem a Szent Mauríciusz Kórust. 

3. Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? 

Sokáig juhásznak készültem. Elképzeltem, milyen jó lehet a természetben az állatokkal sétálni, énekelni, nézelődni. 

Később történésznek készültem. Végül ha juhász nem is, pásztor azért lettem, s a történészségtől sem vagyok messze. 

4. Melyik a kedvenc helyed Bakonybélben a monostoron kívül? 

A Szőlőgyöp. Nagyon szeretem az onnan feltáruló látványt, a tágas völgyet, különösen a naplementék csodálatosak. 

5. Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? 

Szívesen sportolok, leginkább futok és lovagolok. Szeretem a zenét és az irodalmat, és ha van rá lehetőség, szívesen 

vagyok a barátaimmal. 

+1 Melyik a kedvenc vicced? 

Szerzetesek konferenciát szerveznek az engedelmességről. Az egyik előadó kifejti, hogy ők ezt a témát nagyon 

praktikusan megoldották, mert az elöljáró megkérdezi a szerzeteseket, hogy mit akarnak csinálni, ők megmondják, aztán 

az elöljáró parancsba adja nekik, hogy tegyék azt, amit amúgy is akartak tenni. Így mindenki örömmel engedelmeskedik. 

A hallgatóságból ekkor valaki jelentkezik, és megkérdezi: "Ne haragudjon, de mi van azokkal, akik nem tudják, hogy 

mit akarnak?" " Mi sem egyszerűbb" - hangzik a válasz. "Belőlük lesznek az elöljárók!" 

A következő Hírmondóban Anzelm testvér mutatkozik be 

 

ADVENTI KOMOLYZENEI KONCERTSOROZAT A MONOSTORBAN  

Adventi szombatokon alapítványunk szervezésében ingyenes komolyzenei eseményekkel készülünk. 

November 27. 

16.00 Órómai zene workshop Kelemen Áron OSB atyával  

17.00 Gyertyagyújtás 

17.40 Collegium Musicum Jaurinense - Órómai zenei bemutató     

December 4.  

17:00 „Szelíden jön” - Adventi gyertyagyújtás rögzített és rögtönzött 

hangokon 

Mizsei Zoltán szombati énekműhelyének énekes imádsága (a hagyományos 

bencés gregorián énekrendet alapul véve közösségi improvizált 

zsoltáréneklés, a gregoriánhoz rögtönzött énekkíséret, valamint reneszánsz 

kórusének hangzik fel a liturgia keretében). 

December. 11. 
17.00 Gyertyagyújtás 

18.00 „örökkarácsony” - Kiss Judit Ágnes és az UniCum Laude Énekegyütttes 

adventi műsora 

December 18. 
17.00 Gyertyagyújtás 

18.30 Az Orlando Énekegyüttes, az Opus Énekegyüttes és a Budapest Bach 

Consort koncertje (Bach adventi kantáták).  
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      „Égig érjen a fény, egy-egy gyertya égjen…”  
 

A Bakonyerdő Zrt. 
Bakonybéli Erdészete 

hagyományteremtő 
szándékkal indult útjára, 
hogy méltóképpen 
tiszteletét tegye elhunyt 
kollégái, dolgozói sírjánál. 

Bakonybélben, 
Somhegypusztán, 

Kőrisgyőrön tettek 
látogatást a temetőben, 
hogy koszorút helyezzenek 
a sírokra, valamint 

meggyújtották az emlékezés lángját. 
Huszárokelőpusztán a Vendégház parkjában 
található egy kopjafa, mely az elhunyt dolgozóknak 
állít emléket, ezt a Farkasgyepűi Erdészet 
munkatársaivall közösen koszorúzták meg. 

Emléküket őrizzük! 
 

Köszönjük Bertalan Zoltánnénak, Felföldi 
Andreának, Resze Zsuzsannának, Rottenbücher 
Andrásnénak és Stubán Klaudiának a nagy adventi 
koszorú elkészítését. 
 

 
 

Kedves Kisbabás, Nagybabás,  
Leendő babás Anyukák! 

 
Baba-mama klubot indítunk, hogy alkalmanként 
összejöjjünk, beszélgessünk, gyerekekkel játszunk, 
ismerkedjünk, segítsünk egymásnak. 
A szervezés a Facebookon történik, ezért aki 
szívesen csatlakozna, keresse ezt a logót, vagy 
engem. A helyszín a Fő utcai Közösségi Ház lesz, az 
időpontot még egyeztetjük, de legkésőbb december 
elején elindulunk.      
    Heim Szabina

  

 
 
 
 
 

12.20.-23. között Fáskerti doktornő szabadsága miatt Bakonybélben a délutáni rendelések 
elmaradnak, a keddi pénzesgyőri rendelés meg lesz tartva. Dr. Kozma Zoltán hétfőn és csütörtökön 
13-14 óra között rendel Zircen. 
12.27.-31. között Kozma doktor szabadsága miatt Fáskerti doktornő hétfőn és csütörtökön 13-14-ig 
rendel Bakonybélben. 
12.24-én egész napos ügyelet lesz Zircen.  
12.31-én csak 16 órától lesz Zircen ügyelet. 
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Információ:  
Mészner Viktor 06-30-490-8401; 

www.bakonyibakancsos.hu 

A túrákra előjelentkezést kérek a 
meszner.viktor@invitel.hu email-

címen.  
2021. December 04. szombat, 10.00: Bakonybél, 
Pikoló vendéglő (Kossuth u.1.). Útvonal: Bakonybél - 
Csúcs-hegy - Öreg-kerülő-hegy - Borsó-kút - Cserép-
kúti út - Nagy-Som-hegy csúcsa - Nagy-Pénz lyuk - 
Pénz-lyuki út - Meszes-kerti-árok - Bakonybél. Táv: 
13 km, szintemelkedés 450-500 m 
 

December 12. vasárnap: Nagyvázsonyból Téli Kab-
hegy https://tturak.hu/hikeOccasion/4193/details. 
 

December 19. vasárnap 10.00: Bakonybéli körtúra 
keresztekkel, teázással, forralt borozással. Találkozó 
a Pikoló vendéglőben. 
 

December 30. csütörtök: Téli Cuha Zirctől Porva-
Cseszneken át Vinyéig. Találkozó Zircen a Rákóczi 
téri Liget presszóban 10 órakor, részletek hamarosan. 
 

december 31. péntek a már hagyományos 
szilveszteri koccintás a Kőris-hegyen, részletek 
kidolgozás alatt. 

 

http://www.bakonyibakancsos.hu/
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
https://tturak.hu/hikeOccasion/4193/details
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Regulyversum – mindent Regulyról (Új állandó kiállítás Zircen) 
 

1819-ben, amikor Kőrösi Csoma Sándor elindult keletre, Szeder Fábián pedig megjelentette a palócokról szóló 

néprajzi leírását, a zirci ciszterci apátság ügyvédjének, Reguly Istvánnak fia született, Antal. A Zirc főterén álló 

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház barokk műemlék épülete az elmúlt években teljesen megújult, a 

főépületben 2021 őszétől már megtekinthető a „Regulyversum – mindent Regulyról” címmel a névadó kutató életútját, 

kutatói pályáját bemutató új, állandó kiállítás. 

A kiállítás Reguly életét egyetlen nagy utazásként mutatja be, hiszen a 19 éves, 

frissen végzett jogászhallgató rövid nyugat-európai utazásából kerekedett ki északi 

kutatóútja. A nagy utazás alatt az utazgató jogászból – rengeteg munka árán – 

elismert tudós lett, akit már 1843-ban „észak Kőrösi Csomájának” neveztek. A 

kiállítás éppen az út alakulásának körülményeit, okait próbálja bemutatni: milyen 

háttérrel, milyen motivációval, milyen véletlenek, találkozások hatására, mennyi 

vívódással, gonddal, elszántsággal járta be Reguly ezt az utat? A kiállítás 

szövegezésében tág teret kapnak a Reguly-kéziratok, illetve a neki vagy róla írt 

levelek. A kiállítás anyagának gyöngyszemei a Reguly által gyűjtött tárgyak, de 

újabb kollekciók darabjai is kerültek a vitrinekbe részben a múzeum saját 

gyűjteményéből, részben a Göcseji Falumúzeum Finnugor Néprajzi Parkjának 

anyagából.  

A kiállítás alkotói az egyéni látogatók mellett a csoportokra is gondoltak, így 

kifejezetten várják a tanulmányi kirándulásra érkező osztályokat, hogy a magyar 

nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz és a honismeret tárgyakhoz kapcsolódó 

foglalkozások keretében ismerkedjenek meg nemcsak Reguly Antal életművével, hanem a nyelvrokonság kutatásának 

módszereivel, a térképezés alapjaival, a finnugor nyelvű népek kultúrájával. 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. december28. 

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.) 
 

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

 

(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. 
 

Decemberben adventi 
koszorú, karácsonyi 
asztali díszek, 
asztalterítők, párnák, 
télmanók készülnek.  
 
Megrendelhetők a 

Borostyán Ajándékboltban. (Szent Gellért tér 2.  
tel.: +36 30 742 2591.) 
 

 

  

 

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. 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:bakonybelitajhaz@gmail.com
mailto:info@csillagda.net
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

