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Hagyományosan, augusztus első szombatján
rendeztük meg a Falunapot. A program
megnyitása után adtuk át a Bakonybél
Önkormányzata és a Szent Mauríciusz Monostor
által
közösen
alapított
Bakonybélért
Emlékérmet. A településért, a helyi közösségért
végzett áldozatos munkájáért Dr. Kozma
Zoltánt, a településünkön több mint 30 éve
dolgozó
háziorvosunkat
jutalmaztuk
az
Emlékéremmel.
A közösségépítésben, hagyományteremtésben
élen járó Griecs András és Griecs Andrásné,
valamint a faluszépítésben és a közösségépítésben
fáradhatatlanul
dolgozó
Pék
Hajnalkát díszoklevéllel jutalmazta a képviselőtestület. Jelképes jutalommal köszöntük meg
minden virágosító munkáját. A kellemes,
szórakoztató műsor nagy érdeklődés mellett
zajlott, még az időjárás is kegyes volt, a beígért
eső csak a program végén érkezett meg.
A következő hétvégén az Énekmondók
Emlékezete programmal Cseh Tamás szellemét
idéztük meg. Az önkormányzat mellett a
VEB2023 Kultháló Bázis támogatásával a
monostor is szervezőként kapcsolódott be. A
kora délutántól induló rendezvényt nagyszámú
közönség követte figyelemmel. Köszönjük e
rendezvényeken
közreműködők
és
a
szervezésben,
lebonyolításban
résztvevők
munkáját.
A képviselő-testület augusztus 17-én tartott
nyilvános ülésén döntött a beiskolázási
támogatásról, amely minden bakonybéli család
számára igényelhető óvodás vagy más oktatási
intézménybe
járó
gyermeke
után.
Az
óvodakezdést 10.000, az iskolakezdést 25.000
forinttal támogatjuk.
Az áremelkedések és az infláció miatt felül kellett
bírálnunk az óvodában és az iskolában
alkalmazandó étkezési, valamint a szociális
étkeztetési térítési díjakat. Az új árakról minden
érintett megkapta - megkapja a tájékoztatást.
A terembérleti díjak is emelkedtek, de
megtartottuk
a
bakonybéli
lakosok
kedvezményeit. Az önkormányzati lakások
bérleti díjain egyelőre nem változtattunk.
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A helyi önkormányzatokért, valamint az
államháztartásért felelős miniszterek által kiírt,
a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag támogatásra a maximális keretre
adtuk be a pályázatunkat. A pályázat a
települések számára önrészt és szállítási
költséget is tartalmaz. A tűzifatámogatás
igénylésének módját időben jelezni fogjuk a
lakosságnak.
Idén augusztustól az önkormányzat már nem
kap
rezsicsökkentési
támogatást,
ezért
különösen fontos, hogy adóbevételeink időben
beérkezzenek. Kérjük, hogy az önkormányzat
felé fizetendő díjakat, járulékokat, adókat időben
rendezzék. Akinek tartozása van, mielőbb fizesse
be, mert kénytelenek leszünk a kintlevőségeket a
NAV-on keresztül behajtani.
A szállásadókat is kérjük, aktualizálják a
működési engedélyüket, és ne felejtsék el a
december 31-ig esedékes, kötelező szálláshelyminősítéseiket elvégeztetni.
A Szent Gellért Óvoda 44 kisgyermekkel, a Szent
Gellért tagiskola két összevont osztállyal kezdi
meg a 2022-2023-as tanévet. Az iskola
megbízott vezetője Troják Zsuzsanna tanárnő
lesz. Köszönjük a bizalmat azoknak a szülőknek,
akik a bakonybéli intézmények nevelőire bízták
gyermeküket. Eredményes tanévet kívánunk
minden diáknak.
2022. október-november folyamán országos
népszámlálásra kerül sor. Számlálóbiztosok
jelentkezését várjuk a terepen történő
adatgyűjtési
időszakára.
Érdeklődni
és
jelentkezni Kis Vera jegyzőnél lehet legkésőbb
szeptember 10-ig.
Márkus Zoltán polgármester
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Sajnos az augusztus hónap sem hozott csapadékot, országos szinten hatalmas a szárazság. Csak a
hónap végére enyhült meg az idő, és egy kis eső is érkezett. A szárazság miatt hulló falevelek az őszi tájat
idézik. A gazdák elkezdték a burgonya betakarítását.
Ismét gondot okoztak a régi Tsz területén tartott állatok. Most a mangalicák és két szürkemarha szökött ki.
Sajnos egész hónapban probléma volt velük, kétnaponta újra kitörtek. A tulajdonost rendszeresen
tájékoztattam róla, és minden alkalommal be is hajtották őket.
Bejelentés érkezett, (most már nem először) hogy a Szent- kútnál horgásznak. Szeretném tájékoztatni a
lakosságot, hogy tilos a tóban horgászni és fürödni is!
A közlekedési táblák kihelyezése a végéhez közeledik a falu két végén az aszfaltra is felfestették a
figyelemfelhívó 50-es jelet. Bízunk benne, hogy egy kicsit visszatartja a szabálytalankodókat! A korlátozások
betartatása nem az önkormányzat hatásköre, a rendőrség tudja ezt szankcionálni.
Lezajlottak augusztusi programjaink. Mind a Falunap, mind az Énekmondók emlékezete sikeres volt. Idén
külön engedéllyel gyújthattuk meg a Szent-kútnál a hagyományos esti tábortüzet. A tüzet a Bakonybéli
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai felügyelték és oltották el az est végén. Köszönjük közreműködésüket!
Másli Rita mezőőr

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
az
óvodáztatási
és
iskolakezdési
támogatás 2022. szeptember 1. napjától
igényelhető (óvodások: 10.000 Ft,
iskolások: 25.000 Ft). A tavalyi évhez
hasonlóan nem automatikusan jár a
támogatás, igényelni kell, melyhez
csatolni kell a közös háztartásban élők
jövedelemigazolását. Az igényléshez
szükséges
formanyomtatvány
az
önkormányzatnál
beszerezhető.
A
bakonybéli óvodába illetve tagiskolába,
valamint a zirci iskolába járóknak nem
kell iskolalátogatási igazolást hozniuk,
azt az intézménytől megkapjuk.
A
máshol
beiskolázott
gyerekek
iskolalátogatási
igazolása
viszont
szükséges a támogatás felvételéhez. A
kérelmeket
október
30-ig
lehet
benyújtani.
A kérelmek elbírálása folyamatos. A
kifizetések elsősorban bankszámlára
utalással történnek.
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EBÖSSZEÍRÁS 2022. 09.01. – 10. 31.
Az összeíró adatlap a hivatali folyosón lévő polcról
elvihető, illetve letölthető a https://bakonybel.hu/
honlapról is.
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Dr. Kozma Zoltán háziorvos 1986-ban végzett a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen „Summa cum Laude”, azaz kitűnő eredménnyel. Geológus
édesapjától és sebész főorvos édesanyjától tudásvágyban, céltudatosságban,
tettrekészségben kitűnő mintát kapott. Már 6 éves korában megmondta, hogy
ő GYÓGYÍTÓ ORVOS akar lenni. Orvosi szakmai pályáját az ajkai Magyar
Imre Kórházban, a kiváló szakemberként ismert, tudományos érdemeket
szerzett Dr. Róna György irányítása alatt kezdte. Belgyógyász szakvizsgáját
1991-ben tette le. A több éves kórházi tapasztalat alapján az volt a vágya, hogy
a beteget és az embert egységben látva végezhesse munkáját, ezért a
háziorvosi pályát választotta. 1991-ben kezdte meg háziorvosi praxisát
Bakonybélben. 1997-ben megszerezte a háziorvosi szakvizsgát is. Emellett
belgyógyász szakrendelést tart Zircen, emellett Zirc Járás területén az orvosi
ügyelet működésében sok éve oroszlánrészt vállal.
Kollégái – betegei – kiváló diagnosztának tartják, felkészültsége, remek
memóriája révén összekapcsol tüneteket, lehetséges összefüggéseket, felismeri a nem gyakori vagy
speciális betegségeket. Több beteg is neki köszönheti az életét, néhányan ezt írásban is megtették. Betegeit
empátiával kezeli, ismeri életkörülményeiket, hozzátartozóikat, sokszor több generáción keresztül a
családtagokat. Nemcsak orvos, hanem gyógyító. Ha a beteg kórházba kerül, telefonon vagy személyesen
érdeklődik állapota felöl. Rendszeres szakmai továbbképzéssel, tapasztalatcserékkel követi és alkalmazza
az orvostudomány újabb eredményeit.
Az orvosi rendelőt olyan diagnosztikai eszközökkel látta el, amelyek nemcsak az orvosi munkát, de a beteg
kényelmét és kímélését szolgálja. Ebben a bakonybéli rendelő messze felülmúlja a hasonló települések
rendelőinek színvonalát. Minden pályázati lehetőséget megragad a fejlesztésre. Kiváló kapcsolatot épített ki
a mindenkori önkormányzattal. Rendszeresen vállal előadásokat, beszélgetéseket a helyi közösségekkel,
kezdeményezi a lakosság tájékoztatását az őket érintő jogszabályi vagy működési változásokról.
Kezdeményezte és szervezte a Három generációval az egészségért programsorozatot, egészségnapot,
sportolási és edzési lehetőségeket.
Családjával együtt része a falu életének. Nem volt olyan jótékonysági rendezvény
vagy adománygyűjtőakció, amelyben ne vett volna részt. Bakonybél lakói közül
számosakkal baráti kapcsolatot tart fenn.
Bakonybél önkormányzata a Bakonybélért Emlékérem adományozásával kívánja
megköszönni több mint három évtizedes háziorvosi szolgálatát, odaadó munkáját
és hűségét a településhez.
Kívánunk ehhez egészséget, türelmet és megbecsülést.

Augusztus 22-től a nyári tisztasági festés és nagytakarítás után ismét a megszokott rend szerint fogadjuk a
gyerekeket az óvodában. Szeptembertől negyvennégy fővel kezdjük meg a 2022-23-as nevelési évet, ebből
három kisgyerek Pénzesgyőrből fog hozzánk járni. Két részben osztott csoportban folyik a nevelőmunka egy
kis-középső és egy középső-nagycsoportban. A gyermekek életkor szerinti eloszlása a következő: tíz
kisgyermek 2,5 éves, tizennyolc kisgyermek 3-4 éves, tizenhat kisgyerek 5-6 éves korú.
Szeptember hónapban kerül kifizetésre az önkormányzat által biztosított óvodakezdési támogatás, amelynek
feltétele, hogy a gyermek bakonybéli lakcímmel, és érvényes óvodai jogviszonnyal rendelkezzen.
Szeptember első heteiben lesz az 5. életévüket betöltött gyermekek logopédiai és diszlexia veszélyeztettséggel
kapcsolatos szűrővizsgálata. A szűrővizsgálat eredményei alapján a fejlesztést a rászoruló gyermekeknek, a
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai (logopédus, fejlesztő pedagógus) helyben végzik majd heti
rendszerességgel.
Reményeink szerint a gyermeklétszám után kapott állami normatíva elegendő lesz az óvoda zavartalan
működéséhez önkormányzati hozzájárulás nélkül is. Ezt pontosan a jövő évi költségvetés elkészítésekor látjuk
majd.
Szeretném megköszönni a szülőknek a bizalmat, amellyel megtiszteltek bennünket, amikor az óvodánkat
választották gyermekük számára. Munkatársaimmal együtt, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy
gyermekek biztonságos, nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek.
Szabó Judit óvodavezető
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Június 22-25. Gyermek Hittantábor
Két év kényszerű kihagyás után (Covid járvány) idén 37 gyermek vett részt idén egyházközségünk napközis
hittantáborában. Nagy újítás volt a tábor vezetésében, hogy a bakonybéli Ifjúsági Közösség tagjai nagy részt
vállaltak a tábor szervezésében és vezetésében. Köszönet az ő önkéntes, szabadidejüket ajándékozó,
fáradságot nem kímélő szolgálatukért. Az 1-6. osztályos résztvevő gyerekek élvezték a változatos programot
(kézműves foglalkozások, sport, akadályverseny, sok éneklés,..) Az idei tábor témája a tavalyi Eucharisztikus
Kongresszus folytatásaként az eucharisztia, a szentmise volt. Ennek kapcsán a gyermekek végigkísérhették
a búzamag útját, a vetéstől aratáson, lisztté őrlésen keresztül egészen a kenyérsütésig. Rákóczi Zoltán tanár
úr bemutatta a gyerekeknek e folyamatot, Jákob és László testvérek pedig a kenyér és pizzasütés rejtelmeibe
vezették be a gyermekeket. Vasárnap a hittantábor zárószentmiséjén, melyen a "Négy kereszt" ifjúsági
zenekar zenélt és vezette a liturgikus néneket, megáldottuk az előző nap sütött kenyeret, s azt kiosztottuk a
résztvevők között.
Köszönjük a Szent Gellért tagiskola vezetésének, hogy a hittantábor részére biztosította az iskola épületét.
Továbbá köszönjük egyházközségünk önkéntes szolgálatot vállaló tagjainak :Supán Istvánnénak, Csáky
Nórának és Éllő Andreának, hogy a tábor napjaiban nagyon magas színvonalon gondoskodtak a gyermekek
ellátásáról. Köszönjük Márkusné Ircsik Zsuzsának, hogy naponta zöldség és gyümölcs adománnyal
támogatta a gyermekek ellátását, valamint a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány és a Plébánia anyagi
támogatását.
Július 27-30. Ifjúsági Hittantábor
Idén nyáron a bakonybéli Ifjúsági Közösség
táborának Pusztavámon a Vajda János Erdei
Iskola adott helyet. 14 középiskolás fiatal jött el a
táborba, melynek vezetését Petrovics Anett, Ábel
atya és Ignác testvér vállalta. Gazdag programot
kínált a tábor négy napja: "szabadulószoba",
kirándulás a Vértesen át a vértesszentkereszti
apátság romjaihoz, szentmise a romoknál, éjszakai
túra, akadályverseny, játékok, métázás... Az idei
tábor témájaként a felnőtté válás életszakaszainak és feladatainak átgondolását és megbeszélését
választottuk. Köszönjük Ignác testvérnek a tábor megszervezését és vezetését, Anettnek és Ábel atyának a
vezetésben való részvételét, Juhász Péternek és Nyári Péternek a fiatalok szállításában történő segítségét.
Továbbá köszönjük a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány és a Plébánia anyagi támogatását.
Augusztus 13. "1Uton" zarándoknap
A Mária út egyesület idén augusztus 13-ra szervezte meg az "1Uton" zarándoknapot a teljes Mária úton.
Egyházközségünk zarándokcsoportját idén is Fülöp Teréz testvérünk szervezte, köszönjük szolgálatát.
Csoportunk szombaton reggel 9 órakor Nagytevelről indul. A kb. 25 zarándokhoz a Király kapunál még kb.
15 fiatal csatlakozott Vásárhelyi Dániel vezetésével. A bakonybéli csoporton kívül Veszprémből is érkezett
egy gyalogos zarándok csoport, Szabó Tamás, a Mária út egyesület elnökének vezetésével. Este 6 órára,
amikor a hálaadó szentmise kezdődött, megtelt a bakonybéli templom. Dr. Udvardy György veszprémi érsek
atya vezette a szentmisét. Homíliája a békére, a szív békéjére, s az egymással való békességre hívott
minket. Ezt a zarándoknapot az orosz -ukrán háború megszűnéséért, Ukrajna és az egész világ békéjéért
ajánlottuk fel.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK TERVEZETT PROGRAMJAI
Szeptember 4. vasárnap
9.30 Veni Sancte, tanévnyitó szentmise
Szeptember 8. csütörtök, Szűz Mária születésének ünnepe, a Szentkúti kápolna búcsúja
17.00 Ünnepi szentmise a kápolnában
Szeptember 24. szombat, Szent Gellért ünnepe
17.00 Ünnepi szentmise a kápolnában
Szeptember 25. vasárnap, Szent Mauríciusz ünnepe, búcsú
9.30 ünnepi szentmise a templomban
4.
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Beszámoló a Szent Mauríciusz Kórus augusztusi programjairól
Kórusunk gazdag programmal zárta az idei augusztust: 7-én, vasárnap, a szentmise után egy flashmob
keretében énekeltünk el 5 dalt a Kodály Zoltán által 100 éve Bakonybélben gyűjtött dalkincsből. A flashmob
olyan „villámcsődület”, ahol egy művészeti
együttes
egy
előre
begyakorolt,
rövid
performanszt ad elő bevonva a közönséget is az
előadásba. Nagy öröm volt számunkra, hogy
sokan eljöttek meghallgatni a dalokat, amiket a
Bakos Árpád trió népzenei kísérete tett igazán
hangulatossá. Még nagyobb öröm volt, hogy a
közönség nem csak aktívan részt vett a
daltanulásban, de a program végén spontán
táncra is perdült velünk. A flashmobról készült
videó már elérhető a monostor youtube
csatornáján.
Meghívást kaptunk az augusztus 13-i Énekmondók Emlékezete programra is, ahol szintén a Kodálygyűjtésből énekeltünk, ezúttal egy bővebb repertoárt.
Augusztus 16-án Gézaházára utaztunk a kórus
szokásos éves összetartására. A próbák, kötetlen
éneklések, játékok mellett ezeken az alkalmakon van
lehetőségünk beszélgetni az előző évadunkról és
tervezni a jövőt. Jubileumi évünk további részében
készülünk egy hangfelvétellel, és több adventi,
karácsonyi fellépéssel. Továbbra is szeretettel várjuk
mindazok jelentkezését, akik szívesen énekelnének,
és lenne kedvük csatlakozni ehhez a 20 éve működő,
összetartó közösséghez!

SZEPTEMBERI ZENEI RENDEZVÉNYEK A MONOSTORBAN
2022.09.03. szombat 18:00 - Barokk kórus muzsika
Szeptember 3-án vendégünk lesz a Müncheni Bach Kamarakórus. Nem túlzás azt állítani, hogy az 1954ben, Karl Richter alapította Müncheni Bach Kórus közismert és elismert művelője Bach muzsikájának.
Párizstól Moszkván át Tokióig és New Yorkig számos turnén Bach-interpretációival tett szert világhírre. A
koncerten közreműködnek a veszprémi Orlando Énekegyüttes énekesei, valamint Ruisz Léna (barokk
hegedű) és Virág Mátyás (barokk cselló) is. Vezényel: Felix Mayer.

2022.09.24- 25. SZENT GELLÉRT ÜNNEP
Szeptember 24.
10:30: A gospel story - a Csillagfröccs és a Louisiana Double közös
műsora
14:00: Vendégségben az Úrnál - szabadtéri kiállítás megnyitója a
Monostor parkjában.
A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárlata. Tárlatvezetést tart: Fazakas
Réka művészettörténész, a kiállítás kurátora
15:00-17:00: Örömzene: Csillagfröccs, Louisiana Double együttes- és a
közönség

Részletes programleírás:
bakonybel-monostor.hu
Rendező: Bakonybéli Szent
Mauríciusz Alapítvány
Támogató: Szent Mauríciusz
Monostor,
Nemzeti Együttműködési Alap,
MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft., Ars
Sacra Fesztivál.
A program a VEB 2023 EKF
program
támogatásával
és
együttműködésében, a Kultháló
Bázis keretében valósul meg.

17:00 Ünnepi szentmise a Szent-kútnál
20:00: ...a progenie in progenies... Egyházzenei hangverseny a Szent Efrém Férfikarral
Szeptember 25.
18 óra: Zsoltároskönyv - Prieger Zsolt és Magyar Bori ősbemutatója, majd workshop
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Ezzel a versrészlettel szeretnénk minden kedves
tanulónkat és szüleiket meghívni a 2022/2023
tanév ünnepélyes megnyitójára, amelyet 2022.
augusztus 31-én, délután 5 órakor tartunk.
Kérünk
mindenkit,
hogy
az
alkalomnak
megfelelő öltözékben jelenjen meg. Szerencsére
a tanévet is hagyományos oktatással indíthatjuk
el.
Első tanítási nap szeptember 1 napján kezdődik,
ami az idei évben csütörtökre esik. Utolsó
tanítási nap 2023. június 15. (szintén csütörtök)
lesz.
Idén a tanítási napok száma 183 nap.

Amit még érdemes megjegyezni:
● Őszi szünet: október 29-től november 6-ig,
● Téli szünet: december 22-től 2023. január 2-ig,
● Tavaszi szünet: 2023. április 6-tól április 11-ig fog tartani.
A tervezettek szerint az első félév 2023. január 20-ig tart, január 27-ig kell értesíteni a diákokat
és a szülőket a tanulmányi eredményekről.
Első közös szülői értekezletet idejéről, módjáról tájékoztatni fogjuk a szülőket, a Szent Gellért
Tagiskola Facebook csoportjában.
Idén is ingyenesen jutnak a gyerekek a tankönyvekhez. Augusztus 29-én és 30-án délelőtt 8
órától 12-ig jöhetnek a gyerekek a csomagokért. A tanítók kérése mindössze annyi, hogy
átlátszó borítóval csomagoljon mindenki.
Az étkezési igénylő lapokat és személyi adatlapot szintén a Szent Gellért csoportban találják.
Ezeket kitöltve hozzák magukkal a gyerekek az első tanítási napon!
Kedves Gyerekek! A tartalmas, szép nyári vakáció után újult erővel kezdjünk neki a munkának!
Az iskolában is sok-sok feladattal és programmal várunk benneteket:

a tanító nénik

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu.
2022.09.11. vasárnap: Hat forrás útja füzet bemutató túrája
Találkozó: 10.00, Bakonybél, Pikoló vendéglő (Kossuth u. 1.).
Táv: 12 km, szintemelkedés 287 m. Várható visszaérkezés a
vendéglőbe: 15 óra körül. Részvételi díj: 1.900 Ft/fő. Az új "Hat
forrás útja" túraismertető füzet kedvezményes ára csak
ezen a napon 1.000 Ft (1.200 Ft helyett.
2022.09.16. péntek: Szarvasbőgés Bakonybélben. Találkozó:
Bakonybél, Pikoló vendéglő. Útvonal: Bakonybél - Szent-kút Csúcs-hegy - Száraz-Gerence - Bakonybél. Táv: 7 km,
szintemelkedés 120 m. Várható visszaérkezés a vendéglőbe 22
óra körül. Ezúttal négylábú kedvencünket ne hozzuk el.
Részvételi díj: 1.800 Ft/fő Előjelentkezést kérek e-mail-ben.
2022. 09.03-04.: Őszi kétnapos túra Vinyéről.
2022. 10.01-02.:Országos Kéktúra, Gerecse, TokodKoldusszállás. Részletes információ a honlapon. A kétnapos
túrák jelentkezési határideje 08.31. és 09.14., a
meszner.viktor@invitel.hu címen.
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Szeptember 10-én, 18 órai kezdettel vetítjük az Erdőrablók
című filmet a könyvtárban. A film szinte akciófilm-szerűen
izgalmas dokumentumfilm, földrészeket összekötő, illegális
fakitermelés hatalmas üzletéről szól. Mi marad az utánunk jövő
nemzedékeknek,
ha
most
kizsarolunk
mindent
a
környezetünkből? Mi marad gyermekeink számára, ha a ma
szükségleteit a holnap megrablásából fedezzük? A vetítést
követően Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával
beszélgetünk. A KineDok programban vetített filmek egy része
elérhető a neten, de a mi filmklubunk jóval több filmnézésnél:
minden alkalommal olyan vendéget hívok, aki az aktuális
dokumentumfilm témájában jártas, esetleg részt vett a film
készítésében. Eseményeink lehetőséget adnak a téma
megvitatására, kérdéseink feltevésére, a közös gondolkodásra.
A szeptemberi vetítés azért különleges, mert olyan vendégünk
van, aki igazán nagy rálátással bír a természetvédelem ügyére.
A részvétel ingyenes, a részvételi szándékkal kapcsolatos
visszajelzés a terem elrendezése miatt hasznos.
Augusztusban lezajlott az esedékes selejtezés. Az ellátó könyvtárunktól sűrűn érkező új
könyvekkel folyamatosan bővülő állományunk már szűkösen fért el a polcokon. A könyvtár
számára rendelkezésre álló hely véges, de a könyvtár használhatósága miatt is fontos, hogy a
könyvtár állománya méretében a használók számával arányos legyen, rendszeresen
frissüljön, olvasói számára a könyvek tartalmát és állapotát tekintve is vonzó legyen. A
mostani selejtezés során elhasználódott, elpiszkolódott és tartalmilag elavult könyvek
kerültek le a polcokról. Azok a könyvek, amelyek tönkrementek, de továbbra is igény van
rájuk, pótlásra kerülnek. A selejtezett könyvekből és a házikönyvtárak selejtezéséből kapott,
de állományba nem vett könyvekből adományos vásárt tartunk a közösségi házban,
várhatóan október elején. Állományunk gyarapításában alapvető szempont az, hogy milyen
könyvekre van igénye a bakonybéli olvasóknak. A veszprémi kollégákkal együttműködve azon
vagyok, hogy az új beszerzések örömöt szerezzenek az itt élőknek. Könyvtárunk olvasói
továbbra is ingyen élhetnek a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével, amely biztosítja, hogy
néhány napon belül hozzájussanak azokhoz az olvasnivalókhoz is, amelyek helyben nem
érhetők el.
Köszönöm Vánik Andrásnak, aki vadonatúj - frissen megjelent és olvasatlan - képregényekkel
bővítette a könyvtár képregény-kínálatát!
Szeretettel várok minden olvasót szerdán és csütörtökön a könyvtárban.
Palotás Dóra könyvtáros

Helybeliektől és vendégektől is érkezett panasz az önkormányzathoz, hogy a településünkön lévő
vendéglátóhelyeken többször is zaklatás ért ott fogyasztó vendégeket. Ittas vendég sértő, olykor
szeméremsértő megjegyzéseket tett hölgyvendégekre, kiskorúakat zaklatott, megbotránkozást keltett a
jelenlévők között. Bakonybél nyugodt, békés faluként vált ismertté, a lakossággal együtt sokat tettünk
azért, hogy a településről pozitív kép alakuljon ki. Ezért nem mehetünk el szó nélkül emellett a jelenség
mellett, mert erkölcsi károkat okoz, félelmet kelt, az egész faluközösséget negatív színben tünteti fel.
Kérjük a lakosságot. ha ilyet tapasztal, segítsék a kellemetlen helyzetbe kerültet azzal, hogy higgadtan és
udvariasan felszólítják az ittas egyént viselkedése abbahagyására. Ha ez eredménytelen, ne szálljon
vitába, hanem hívja a 112-t.
Fel kell hívnunk a vendéglátóhelyek tulajdonosainak illetve kiszolgáló személyzetének figyelmét, hogy
felelősség terheli az ott tartózkodók nyugalmáért. Bár azt a táblát manapság már nem szokás kitenni,
hogy ittas személyt nem szolgálunk ki, de kötelessége eszerint végezni a munkáját, s a részeg embert a
helyszínről eltávolítani. Ha erre nem képes, ki kell hívnia a rendőrséget.
A falunk békéje, biztonsága érték, vigyázzunk rá, vigyázzunk egymásra.
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
csütörtökön 10-13 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
KEDDTŐL VASÁRNAPIG
10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00.
Pénztárzárás: 17 óra.
Éjszakai távcsöves bemutatóink
előzetes bejelentkezés alapján:
info@csillagda.net, (88) 461-245.
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(Fő utca 15.)
Szeptember 11-ig nyitva minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 között,
szeptember 12-től minden nap 9-16 óráig.t
 Egy módos bakonybéli gazda háza
 a bakonyi faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék
Időszaki kiállítás: „Innen és Túl” –
A Bakonyszücsi Művésztelep bemutatkozása.
Ajándék, térkép, könyv
kapható.
Információ, bejelentkezés:
+36-30-468-8938.;
bakonybelitajhaz@gmail.com

A BAKONYBÉLI ADOMÁNYBOLT SZEPTEMBERBEN 3-ÁN ÉS 17-ÉN 8.30-11 ÓRA
KÖZÖTT LESZ NYITVA A RÉGI ISKOLAÉPÜLET EMELETÉN (Pápai utca 3.)

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: 70-436-5085.


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:
csütörtök 13:30-15:30
péntek 8:00-10:00
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: 2022. szeptember 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

