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(Fotók: Sághy Mónika, Másli-Oláh Laura, szerk.)

A január meghozta a fagyos időt és a havat is. Az
önkormányzat dolgozóival és munkagépeivel
szükség szerint tisztítja a település útjait,
közterületeit és buszmegállóit. A hóeltakarítást
mindig a meredekebb utcákban kezdjük, hiszen
ott okoz az ottlakóknak nagyobb nehézséget. A
falu alsóbb utcáira később kerül sor, de
mindenhova eljut a hókotró. Kérjük az
ingatlantulajdonosokat, a járdák tisztításáról
gondoskodjanak. A nyaralótulajdonosok, ha
nem laknak az ingatlanban, bízzanak meg valakit
a járdák csúszásmentesítésével, hogy elkerüljük
a baleseteket.
Az új év új kihívása az omikron vírusvariáns
terjedése, ami talán nem vált ki olyan súlyos
betegséget, mint elődei, de sokkal fertőzőbb.
Számolni kell vele, hogy a falunkban is többen
fogják megkapni a betegséget. Ez ellen csak
önfegyelemmel,
körültekintéssel
és
a
járványszabályok betartásával tudunk tenni. Aki
betegségre utaló tüneteket észlel magán, vagy a
környezetében
megbetegedés
történt,
semmiképp ne menjen közösségbe, boltba se,
hogy gátoljuk a fertőzés terjedését. Telefonon
értesítsék
a
háziorvost,
ne
menjenek
személyesen a rendelőbe, se a patikába. Bízunk a
lakosság józan belátásában és tapintatában.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy
pályázni szándékozunk a LEADER Bakony
Vidékfejlesztési Csoportja kiírására, konyhai
kiegészítő eszközök, közterület karbantartó
kisgépek és informatikai – számítástechnikai
eszközök
beszerzésére.
A
pályamunkát
elkészítettük és januárban beadtuk. Szintén
benyújtottuk a TOP Plusz program keretében a
Fürdő utcai és Táncsics utcai vízelvezető árkok
rendezését szolgáló pályázatot. Eredendően a
Pápai utca is szerepelt a tervekben, de a
kivitelezési költségek miatt kénytelenek voltunk
a projektet két ütemre bontani. Az első ütemben
a Fürdő és a Táncsics utca rendezése valósulhat
meg. A Pápai utcára a második ütemben, talán
egy év múlva kerül sor. Bízunk benne, hogy
mindkét munkák elnyeri a támogatást.
A február is sűrű lesz a pályázatírás
szempontjából, mivel a Magyar Falu Program
2022-es kiírásainak határideje február eleje és
közepe. Az önkormányzat négy témában tervez
pályázatot benyújtani. Az első az önkormányzati
fenntartású
temetők
infrastrukturális
fejlesztésére, a második a közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzésre,
valamint
bértámogatásra vonatkozik. A harmadik téma az
óvódai játszóudvar fejlesztése, a negyedik az
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése, felújítása (ebben a Fő utcai Közösségi
Ház külső szigetelésére, a nyílászárók cseréjére
kellene sort kerítenünk).
(folytatás a következő oldalon)
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A
Hírmondó
2021.6.
számában
már
beszámoltunk arról, hogy a Pápai utca végén álló
úgynevezett MALÉV-os vagy LRI-s házak közül
két épület a bakonybéli önkormányzat, továbbá
a másik két épület a bakonyszücsi rehabilitációs
otthon tulajdonába került pályázat révén. A
dokumentumok aláírása most január végén
történt meg. Így az önkormányzat két értékes
belterületi ingatlannal gyarapodott, rövidesen
birtokba vehetjük. Igaz, mindkét épület alapos
felújításra szorul.
A 2022-es év újabb komoly kihívása az
önkormányzat számára az önkormányzat és
intézményei
dolgozói
bérének
korrekt
rendezése, ami a minimálbér megemelése,
valamint az ebből fakadó bérfeszültségek
elkerülése miatt vált aktuálissá. A béremelések
fedezetének nagyobbik részét az önkormányzat
saját ereje teszi ki, csak kisebbik részben az
állami normatíva. A saját forrás alapja a

Már több hónapja sikertelenek a szürkemarhák
befogadására tett kísérletek. A téli időjárás és az
élelem miatt egyre közelebb jönnek régi
„otthonukhoz”, a volt tsz területéhez. Amint
megpróbáljuk megközelíteni őket, menekülőre
fogják. Több módszerrel is próbálkozunk, elsőként
élelemmel szeretnénk közelebb férkőzni hozzájuk. El
kell mondanom, hogy ezek az állatok nem
veszélyesek, nem fognak támadni, inkább félnek az
embertől.
A téli időjárás beköszöntével a jég és a szél több
helyen is okozott károkat. Sajnos az elkorhadt fákat
megviselte ez az időjárás eltakarításukon
folyamatosan dolgozunk.

TÁJÉKOZTATÁS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÓKNAK
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
(NTAK) rendszerébe valamennyi szálláshelyszolgáltató köteles volt fokozatosan, de legkésőbb
2019. december 31-ig regisztrálni, továbbá a
rendszerrel
kompatibilis
szálláshely-kezelő
szoftvert
alkalmazni
és
rajta
keresztül
vendégforgalmi adatokat szolgáltatni. A rendszer
bevezetésével minden szálláshely digitálisan tudja
teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt
adatrögzítési kötelezettséget. Emiatt a papír alapú
vendégkönyv vezetése az idei évtől nem kötelező.
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település adóbevétele. Ezért kérjük az adófizető
polgárokat, mielőbb rendezzék hátralékaikat,
Január közepén kiosztottuk a lakosság új
igénylőinek
a
szelektív
hulladékgyűjtő
edényeket. 35 házhoz kerültek új kukák.
Köszönjük Regenye Zsoltnak és Másli Ritának,
valamint munkatársaiknak a gyűjtőedények
Bakonybélbe szállítását és összeszerelését. A
szelektív gyűjtőszigetek ügyében még nem
jutottunk előbbre.
Az elmúlt évben a Covid-járvány miatt elmaradt
a népszerű téli nagyrendezvényünk, a
hagyományos falusi disznóvágás programunk.
Idén február 19-én szeretnénk megrendezni, ha
a járványügyi előírások nem fogják tiltani.
Reméljük, kellemes szabadtéri szórakozást
tudunk nyújtani a bakonybélieknek és az
idelátogató vendégeknek egyaránt. Szeretettel
várjuk Önöket.

Márkus Zoltán
polgármester

Másli Rita mezőőr

TÜDŐSZŰRÉS
Bakonybél lakosai számára
a FALUHÁZBAN

FEBRUÁR 3-4.
8.45 – 12:00, 12:45 – 17:15
Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját,
személyi igazolványát, lakcímkártyáját!
TÉRÍTÉSMENTES
Veszprém
megyei
lakcímmel
rendelkezők számára, 40 év felett beutaló nélkül, 18 év alatt
dokumentált szülői beleegyezéssel, 18 év felett szakképzési
oktatási intézmény diákjai számára iskolaorvosi beutalóval.

TÉRÍTÉSKÖTELES:
1700 FT foglalkozásegészségügyi alkalmasság céljából készült vizsgálat
üzemorvosi beutalóval, 18-40 év közöttieknek saját
kezdeményezésre vagy orvosi beutalóval, TAJkártyával nem rendelkezők számára.
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Januárban negyvenhat főre emelkedett az óvodánkba járó gyermekek
száma. Ez a létszám azért is lényeges, mert az intézmény
költségvetésének elkészítésekor ennek alapján igényelhetjük a 2022
évi normatívát. Ez a gyermeklétszám elegendő ahhoz, hogy óvodánk
működése a saját normatívából gazdálkodva is zavartalan legyen. A
kötelező feladataink mellett fontosnak tartjuk, hogy alkalomszerűen
külsős programokkal is színesítsük óvodásaink mindennapjait. Heti
rendszerességgel
biztosítjuk
a
logopédiát,
fejlesztőés
gyógypedagógiát. Azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen területen
lemaradást mutatnak plusz fejlesztő foglalkozásokat szervezünk,
szintén heti egy alkalommal. Tovább folytatódnak a zene-bölcsi, a zeneovi és az uszodai foglalkozások, amiket szintén saját forrásból
finanszírozunk.
Sajnos idén sem kerülte el óvodánkat a Covid-fertőzés. Több
kisgyermeknél és dolgozónál is igazolódott a betegség, ami miatt az
Oktatási Hivatal január 13-21-ig rendkívüli szünetet rendelt el. Tudjuk,
hogy a vírus a tünetek megjelenése előtt akár két nappal már
fertőzőképes. Ezért fontos, hogy az a gyermek, aki már valamilyen
tünetet is produkál nem jöhet közösségbe, és minden esetben orvosi
konzultáció és orvosi igazolás szükséges, amikor meggyógyul. Tudjuk,
hogy a gyermekek felügyelete, az óvoda bezárása esetén nagy
problémát jelent minden családnak, ezért is fontos a járványügyi
szabályok betartása és a felelősségteljes döntéshozatal.
Ezúton is köszönöm a szülőknek az együttműködést és a türelmet
ebben a nehéz időszakban.
Szabó Judit óvodavezető

Magyarországon
szakmai
szervezetek
kezdeményezésére évről évre megválasztják az év
élőlényeit és természeti képződményeit. A
versengés célja, hogy felhívják a figyelmet a
minket körülvevő természet a biológiai
sokféleségére, megismertessen egyes fajokkal,
természetben betöltött szerepükkel. Az év
élőlényeit
többnyire
internetes
szavazás
eredményeként hirdetik ki. A lista még nem
teljes, például nincs még meg az év emlőse,
gyógynövénye, vadvirága sem. (2021-ben a
hermelin, a fekete nadálytő és a vetési konkoly
volt) 2015-től a Magyarhoni Földtani Társulat
kezdeményezésére az év ásványát és az év
ősmaradványát is megválasztják. Idén a magnetit
és az óriásszarvas kapta meg az „ÉV” címet.

Ismerjük meg és védjük természeti értékeinket!
1.Óriás énekeskabóca, 2. Ízletes rizike, 3. Nagylevelű hárs, 4. Zöld küllő,
5. Homoki gyík, 6. Bodorka.
3.
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SZINÓDUSI KONZULTÁCIÓK BAKONYBÉLBEN
Ahogy

már

Bakonybéli

Hírmondó

korábbi számában beszámoltunk róla,
2021. október 17-én Szinódus kezdődött
egyházmegyénkben,
Területi

a

Főapátságban.

Pannonhalmi
Mostanáig

tartott a felkészülés időszaka, mely alatt
elkészült a szinódus tematikája és
menetrendje, valamint koordinátorokat
képeztünk ki, akik majd a szinódusi
beszélgetéseket

vezetik.

A

megvalósítás első szakasza most a
plébániákon kezdődik el, 13 különböző témáról 10-12 fős csoportokban folytatnak beszélgetéseket
a hívő közösségek tagjai. Ferenc pápa szándéka az, hogy az Egyház minden tagja mondja el,
milyennek látja az Egyház közösségét, és milyen javaslatai vannak a megújulásra.
Bakonybélben 2022. február és március hónapban lesznek ezek a szinódusi beszélgetések,
amelyekre ezúton is szeretettel hívjuk a bakonybéli egyházközség tagjait valamint minden
jóakaratú bakonybéli honfitársunkat. Alább a februárra tervezett szinódusi konzultációk témáit,
helyszíneit és időpontjait foglaltuk egy táblázatba.

4.
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JANUÁRI KRÓNIKA
Vízkereszt ünnepén, január 6-án Korzenszky Richárd atya, a
Tihanyi Apátság korábbi elöljárója volt monostorunk vendége.
Richárd atya nemrégiben ünnepelte 80. születésnapját, ebből az
alkalomból hívtuk meg a közös ünneplésre.
Vízkeresztet követő vasárnapon a tavalyihoz hasonlóan most is
megáldottuk a Gerence-patakot arborétumunkban.
Ábel
atya
is januárban ünnepelt,
születésnapján a
szerzetesközösség Sopronba kirándult. A civitas fidelissima
(leghűségesebb város) város nevezetességeit, ódon falait
körbejárva lehetőségünk volt megtekinteni a szépen felújított
egykori bencés templomot, és vendégek lehettünk a bencés
fenntartású idősek otthonában is. Hazafelé Győrben látogatást
tettünk a győri bencés közösség és a győri egyetem közös projektje
révén megvalósult Apátúr sörházban is.
BENCÉSEK BAKONYBÉLBEN - ANZELM TESTVÉR
BEMUTATKOZIK
Anzelm testvér Bicskéről származik, Pannonhalmáról költözött
Bakonybélbe a monostort újraalapító, első szerzetes testvérekkel.
1. Mikor léptél be a bakonybéli közösségbe?
1998. április 5-én, virágvasárnap hatan – Domonkos, Szervác, Iván, Adalbert, Arnold testvérek és én – együtt
adtunk be az új monostor alapítására vonatkozó kérvényünket Asztrik főapát úrnak Pannonhalmán. Ez volt
az elköteleződés első lépése. A második lépés már közvetlen Bakonybélbe vezetett, ennek ideje: 1999.
június 28, hétfő. Ekkor már jó féléve itt élt Domonkos atya, Szervác és Arnold testvér, ők hárman fogadtak.
2. Jelenleg milyen feladatokat látsz el a monostorban, mi a munkád?
1999 óta bronz öntvényekről - szakrális kisplasztikákról - készítek nemes másolatokat;
2007 óta vagyok sekrestyés: a liturgiák előkészítéséért és a templom rendjéért vagyok felelős;
2008 óta spirituális kísérés: ezen a fórumon olyan emberekkel találkozom, akik szeretnének megtanulni
imádkozni, ez többnyire személyes munka; évente néhány alkalommal rövidebb-hosszabb jelenlét
gyakorlatokat is kísérek;
2021 ősze óta magiszter vagyok, ez belső szolgálat: a képzésben lévő testvérek és a szerzetesi életforma
iránt érdeklődők hivatásának gondozása.
3. Gyerekkorodban mi szerettél volna
lenni?
Amikor még 50 fillért mérték a fagylaltok,
természetesen fagylaltos. Később,
kamaszkorban pedig a restaurátorszakma
vonzott.
4. Melyik a kedvenc helyed
Bakonybélben a monostoron kívül?
Több kedves helyem van: a Borostyán-kút,
a Hajag lábánál elterülő tágas mezők és a
Kovács tanya.
5. Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
Most kevés van ebből az életemben, mégis
amikor adatik: az erdőket járom, meg
kortárs művészeti kiállításokat látogatok.
5.
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(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
péntek, szombat, vasárnap
10-16 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 15:00.
Pénztárzárás: 15 óra.
Januári első nyitvatartási napunk 2022. január 7 péntek.
info@csillagda.net, (88) 461-245.

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

(Szent Gellért tér 2.
Tel: +36 30 742 2591.)

Március elején tavaszi és húsvéti
dekoráció kiállítás!
Új árukészlettel várjuk a kedves
vendégeket.

A VÖRÖSKERESZTES
ADOMÁNYBOLT
FEBRUÁRBAN 5-ÉN ÉS 19-ÉN
8.30-11 ÓRA KÖZÖTT TART NYITVA A
RÉGI ISKOLAÉPÜLET EMELETÉN.

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401;
www.bakonyibakancsos.hu
2022.02.06. vasárnap Találkozó: Zirc, Akli - 9.30 Útvonal:
Akli - Pálinkaház - Pálihálás - Kőkúti-erdő - Tündérmajor - Akli.
Táv :12 km, szintemelkedés 197 m. Várható visszaérkezés
Akliba:14-14.30 körül. Részvételi díj: 800 Ft.
2022.02.13. vasárnap Találkozó 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. Várható
visszaérkezés a vendéglőbe: 15.30-16.00 óra között. Részvételi díj:
800 Ft/fő. Kutyát erre a túrára ne hozzanak el!
2022.02.26. szombaton könnyű túra a Kerteskői-szurdok.
Találkozó 10.00 Bakonybél, Pikoló vendéglő. Erről részletek
később.

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu;
Interneten: www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat.
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
Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Másli Rita mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
ügysegédi ügyfélfogadás
minden hónap második és negyedik keddjén
14.30-15.30 óra között az Önkormányzat
épületében.
vE

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:
hétfő: 8.00-10.00
csütörtök: 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 Község Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022. február 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

