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Október 3-tól újraépítjük a Fürdő utca – Malom 

utca kereszteződésében leszakadt hidat. Sajnos 

kivitelezőt nem találtunk, így az önkormányzat 

maga végzi el a munkálatokat. Előreláthatóan 2-

3 hétig nem lehet rajta átmenni, így a Fürdő utca 

ezen vége a Táncsics utcától zsákutca lesz.  

Október 31-ig lehet igényelni és átvenni a 

beiskolázási támogatást, a határidő lejárta után 

már nem tudjuk intézni. 

Október 31. az ebösszeírás határideje is, az 

adatlap az önkormányzat földszintjén, a patika 

melletti hirdetőn megtalálható, s a postaládába 

bedobható. 

Október 1. és november 28. között a Központi 

Statisztikai Hivatal Magyarország egész területén 

népszámlálást tart, amelyről minden háztartás 

levélértesítőt kap. Az adatgyűjtés online vagy 

október 17-től számlálóbiztosok 

közreműködésével zajlik. A népszámlálási 

törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. A 

számlálóbiztosok megbízólevéllel rendelkeznek 

és kötelesek igazolványukat felmutatni. Ezzel 

kizárható, hogy illetéktelenek jussanak be a 

lakásba. 

Október 28-án rendezzük meg a hagyományos 

Idősek Napját, amelyre tisztelettel hívunk és 

szeretettel várunk minden 65. életévét betöltött 

bakonybéli lakost. Ahogy minden évben, idén is 

biztosítjuk a nehezen mozgóknak a rendezvényre 

szállítást, illetve a hazajutást. Az igényléseket az  

 

önkormányzat titkárságán kell telefonon előre 

jelezni. 

Szeptember 24-én, a nyugdíjas klub 

szervezésében a Millenniumi Parkban Ábel atya 

jelenlétében megemlékeztünk a falualapító 

Vidlics Ferenc apátról és a díszpolgárainkról, 

emlékköveiket megkoszorúztuk.  

Október 8-án a Guzmics Izidor Egyesület rendezi 

a Gerence-parti Pityóka-partit. A helyszín idén 

először a Bakonybéli Tájház udvara lesz. Hívunk 

minden szórakozni vágyót. 

A tájházban takarékossági okokból bevezettük a 

keddi és szerdai szünnapot. Ezeken a napokon az 

őszi időszakban a legkevesebb a látogató, de az 

előre bejelentkezőket továbbra is fogadjuk. A 

kiállítások az őszi szünet végéig, november 6-ig 

látogathatók. 

A Belügyminisztériumhoz benyújtott szociális 

tűzifa-támogatási pályázatunkon a tavalyihoz 

hasonló mennyiséget ítéltek meg. A lakossági 

igények bejelentésének határideje november 4. 

Az újságban olvashatják a felhívást. Kérjük, 

időben kezdjék el a dokumentumok beszerzését. 

Az önkormányzat képviselő-testülete mielőbb 

szeretne dönteni a keret elosztásáról. Kérjük, a 

valóban rászorulók kérelmezzenek. 

Előre felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 

november eleji, rövid határidővel kerül kiírásra a 

Bursa Hungarica felsőoktatási támogató 

pályázat. Kérjük, figyeljék az online felületet. 

Márkus Zoltán polgármester 
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Ez a beszámolóm egy kicsit más lesz, mint az eddigiek. Egy témáról szeretnék beszélni, mégpedig a régi tsz 
területén tartott állatok története. Igen, én is hallottam a múltbéli történeteket a szürke marhákról és a 
bivalyokról, sőt személyesen is tapasztaltam, mekkora kárt okoztak a földünkön. 
Az én történetem velük tavaly kezdődött, amikor az egyik Szent-kútnál tartott rendezvényünk után odajött a 
tsz területén tartott kutya, és falta a zsíros kenyeret, amit adtunk neki. Attól fogva minden nap kijártam etetni 
őt. Szépen lassan a bizalmába fogadott és barátok lettünk. Megismerkedtem azzal az emberrel, aki 
rendszeresen eledelt hoz az állatoknak. Bemehettem a területre engedéllyel, ahol a három lóval is hamar 
barátságot kötöttem és természetesen nekik is vásároltam mindig répát. A faluban pár ember volt csak, akik 
hozzájárultak az etetésükhöz, a költségekhez, nekik ezúton is köszönöm!  
Aztán történt egy sajnálatos dolog, és attól fogva nem mentem be a területre, csak akkor, ha volt ott valaki. 
És most kanyarodjunk a most szabadlábon levő állatokhoz. A sertések istállóban voltak elrekesztve, de pár 
hónapja kitörtek, és azóta hiába zárják be őket, valahogy mindig kiszabadulnak. Minden alkalommal, amikor 
tapasztalom vagy értesítenek, hogy kint vannak, azonnal szólok a megbízott embernek. Többször 
visszatereltem őket, de mivel magánterület, nem léphetek a kerítésen belülre. A kerítés rossz állapotban van, 
ezért ha be is mennek, ki is tudnak jönni. Számtalanszor ott vagyok, amikor jönnek az emberek visszaterelni 
őket, tény hogy nem posztolok róla, de így van. Próbálunk közösen megoldást találni a problémára, mert 
hiszek abban, hogy békés úton is meg lehet ezt oldani! A facebook nem hivatalos ügyintézési lehetőség. Az 

elérhetőségeim és az önkormányzat elérhetőségei 
továbbra sem változtak, bármilyen kérdés felmerül, 
szívesen válaszolunk! 

Másli Rita mezőőr 

Értesítem a betegeket, hogy  
2022.11.01-től a csütörtöki vérvétel reggel 7 órától lesz! 
 
2022.10.31-11.04-ig Dr. Kozma Zoltán szabadságon lesz. 
Helyettesít Dr. Fáskerti Gabriella. Tel: 06 20 915 6716.  
Rendelés:  
Szerda: Pénzesgyőr: 8.30-9.30, Bakonybél: 10.00 -11.00  
Péntek: Bakonybél 13.00 -14.00  

 
 

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 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. 
tanév első félévére vonatkozik. A felhívás kódja: BURSA-
2023.-A 
A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők 
https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/ 
oldalon.  
A pályázatot Bakonybél Önkormányzatához  

2022. november 3-ig lehet benyújtani. 

Az önkormányzat - vissza nem térítendő 

természetbeni támogatásként - tűzifát biztosít a krízis 

helyzetben 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: 

2022. november 4. 

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. 
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   Augusztus végétől folyamatosan fogadtuk óvodánkban az új kisgyermekeket. Az óvodai beszoktatás 
minden család életében egy nagy mérföldkő. Az óvodai lét a gyermek és a szülők számára is egy egészen 
új helyzetet teremt. Kétségtelenül nagy próba ez mind a gyermek, mind a szülő számára. Fontos az, hogy 
a szülők is felkészüljenek lelkileg az elválásra, hiszen a kisgyermek két és fél,  három éves koráig, ritkán, 
vagy egyáltalán nem volt távol az édesanyjától. A mi óvodánkban lehetőséget adunk arra, hogy a 
gyermekek a saját igényeikhez alkalmazkodva, fokozatosan illeszkedjenek be az óvodai életbe. Az első 
napokban rövid ideig, aztán fokozatosan minden nap egy kicsivel több időt töltenek az óvodában. 
Lehetőséget biztosítunk a szülős beszoktatásra is, de a tapasztalatok azt mutatják nem jó, ha túl sokáig 
tart, mert a kisgyermek azt gondolja ez mindig így lesz, és utána sokkal nehezebb lesz az elválás. 
Óvodakezdés előtt mindig megbeszéljük a szülővel, hogy a gyermeke milyen személyiségű, hogy egyes 
helyzetekben hogyan viselkedik, mennyire ragaszkodó stb. Ezek mind-mind segítenek abban, hogy az 
óvodai beszoktatás minél zökkenőmentesebb legyen, és mindinkább megfeleljen a gyermek 
személyiségének.   
 

   Szeptember hónapban a Zirci Szakszolgálat munkatársai elvégezték a gyermekek kötelező, illetve a 
szülő által kérhető szűrővizsgálatait. A logopédiai szűrés 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet szerint a 3. és 
5. életévüket betöltött gyermekek esetében kötelező. A hároméves kori logopédiai szűrés a nyelvi 
fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve 
az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell 
végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, 
pszichológiai, orvosi vizsgálatokat. 
 

A másik szűrővizsgálat, amelyet szintén a Zirci Szakszolgálat munkatársa végez az 5. életévet betöltött 
gyermekek körében a diszlexia veszélyeztetettséget jelző szűrővizsgálat, mely segít feltérképezni azokat 
a területeket, ahol esetleg hiányosságok vannak a gyermekek fejlődésében. Az iskolába készülő 
gyermekek esetében ez rendkívül hasznos, hisz az a tapasztalat, hogy az olvasás-írás elsajátítása több 
gyermek esetében okoz nehézséget. Ez a vizsgálat nem kötelező, elvégzéséhez a szülő engedélye 
szükséges. A szűrővizsgálat eredményeiről a szülők részletes tájékoztatást kapnak. Ami pedig úgy 
gondolom a szűrővizsgálatok kapcsán a legfontosabb, hogy amennyiben szüksége, a terápiában a 
gyermekek heti rendszerességgel az óvodában részesülnek. 
 

   Az idén is szervezünk színházlátogatást nagycsoportos óvodásaink számára. Az uszodai foglalkozásokat 
is szeretnénk folytatni, de ennek részleteiről még nem kaptunk pontos tájékoztatást, az egyeztetések 
folyamatban vannak a zirci tanuszodával. 
Szeretnénk színes programokkal gazdagítani óvodásaink mindennapjait, de ezeket elsősorban saját 
forrásból próbáljuk megoldani, nem szeretnénk terhelni a szülőket plusz kiadással. Ezért is döntöttünk 
az önkormányzattal közösen többek között arról, hogy a több éve bevezetett csoportpénzzel sem terheljük 
az idei évtől a családokat. Amit abból vásároltunk (papírzsebkendő, írólap, rajzeszközök, stb.), más 
forrásból próbáljuk megoldani. 
Birtokba vehették óvodásaink az új udvari játékeszközöket. A több mint10 méter hosszú kötélpálya, 
rögtön a gyerekek kedvence lett. Bővült az udvarunk még egy a dupla hintával két oldalán mászókával 
ütéscsillapító gumiburkolattal, egy négyszemélyes libikóka hintával és egy rugós lovacskával. Köszönjük 
szépen, a Magyar Faluprogram keretében kapott 5,8 millió forintos támogatást. 

Szabó Judit óvodavezető 
 

Ez év tavaszán érkeztünk Kárpátaljáról négy gyermekemmel az Önök gyönyörű falujába, ahol átmeneti otthonra 
és békére leltünk. Ez idő alatt megtapasztaltuk az itt élők segítőkészségét és emberségét. Fél év után hazahúzott 
a szülőföld, úgy döntöttünk, visszatérünk. Szeretném megköszönni mindannyiuknak a támogatást. Külön 
köszönöm a Marticsek családnak, hogy befogadtak és otthont adtak nekünk. Köszönjük a Szent Móric egyháznak 
és Márkus Zoltán polgármesternek a sok segítséget, a Pék családnak, Palkovics Bernadettéknek a 
jószomszédságot, Gazdag Zoliéknak a barátságot. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, és elnézést kérek azoktól, 
akiket itt nem tudok felsorolni. Rengeteg adományt kaptunk a helyiektől, amit szintén köszönünk. Amit nem tudtunk 
magunkkal vinni, az adományboltnak adtuk át. Amit elvittünk: a szép emlékek és a sok jó szó. Kívánunk 
mindannyiuknak egészséget és békés életet. 

Szabó Katalin, István, Kevin, Ketrin, Andris 
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A bakonybéli Szent Gellért Tagiskola diákjai augusztus 31-én köszöntötték az új 

tanévet és az első osztályosokat a Faluházban. Schmidmajer Jánosné Anikó segítette felkészülé-süket az 
ünnepélyes tanévnyitóra, aki csaknem 43 évi tanítói, ezen belül 6 évnyi tagintézmény-vezetői szolgálat után 
nyugdíjba készül.  

A harminc alsótagozatos tanuló a tankerület döntése alapján két összevont osztályban -Dobos Mónika és Troják 
Zsuzsanna osztályfőnökök vezetésével- kezdte el a 2022-23. tanévet. Nyugdíjasként is aktív pedagógusok 
vállaltak oktató-nevelő munkát iskolánkban: Hutvágner Tamásné Rózsika néni és Nagy Tiborné Ági néni. A 
napközis csoport vezetője Fodorné Polgár Aliz.  

Az iskolások étkeztetését ebben a tanévben is a Faluházban üzemelő konyha látja el magas színvonalon. 
Folytatódik az iskolatej és az iskolagyümölcs program is.  

A tanév első napjaiban védőnői és orvosi vizsgálaton vett részt minden második és negyedik évfolyamos diákunk.  

Az őszi és az első téli hetek folyamán minden tanuló testnevelés óra keretében úszásoktatásban részesül a zirci 
Tanuszodában. A 3-4. évfolyam után az 1-2. osztályosok is sorra kerülnek. A tanulók utaztatását szülők, tanítók 
és Bakonybél Önkormányzata vállalta, köszönjük segítségüket! 

Ebben a tanévben nyolc első osztályos kisgyerek kezdte meg tanulmányait Bakonybélben. Óvodásként többször 
jártak nálunk vendégségben tematikus napokon, az ovisuliban, így szeptemberben nem volt ismeretlen számukra 
az iskola. A „nagyok” szárnyaik alá vették őket, beilleszkedésük zavartalan.  

Szeptember 24-én Szent Gellértet, iskolánk névadóját ünnepeltük. Bethlenfalvy Gábor: Magyar szentek élete című 
könyvéből merített mesével indult a program. A nap folyamán készültek püspöksüvegek, szarvas és farkas formák 
papírból. A napközisek ezen a napon felmentést kaptak a leckeírás alól, kisétáltunk a Borostyán-kúthoz és 
játszottunk, futóversenyt rendeztünk a réten.  

 
Remélem, hogy a többi tervezett programot is sikerül megvalósítanunk a tanév folyamán, amiről beszámolunk 
majd a következő hónapokban. Ehhez, és a mindennapi aktív, szorgalmas tanuláshoz, munkához kívánok 
„nyugodt” tanévet:               Troják Zsuzsanna tagintézmény-vezető 
 

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, 
mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, 
ha megéljük őket!” (Sebő Ferenc)  
 

A fenti mottót alapul véve hívunk táncba minden 
bakonybéli és környéki gyermeket, ifjút és felnőttet! Tavaly 
szeptemberben kezdtünk el néptáncfoglalkozásokat tartani 
Bakonybélben. Viszonylag kis létszámú, de annál lelkesebb 
gyermeksereget sikerült bevezetni a népi játékok, népdalok 
és néptánc világába. Az idei év során ezt a munkát 
szeretnénk folytatni bővülő létszámmal, bízva abban, hogy 
a gyermekek mellett a felnőttek is kedvet kapnak a népi 
kultúrához.  
Kik vagyunk mi? Ihász László, néptáncpedagógus, a Homokbödöge Néptáncegyüttes és a Rekettye 
Néptáncegyüttes vezetője, a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes tagja. Erdős Georgina, tanító és néptáncos, 
a Rekettye Néptáncegyüttes vezetője. Idei foglalkozásainkon Felcsík, Moldva és Szék tájegységek táncaival, 
népdalaival és szokásaival tervezünk ismerkedni! A foglalkozások Bakonybél Község Önkormányzata és a 
Pásztorcsillag Alapítvány támogatásával ingyenesen látogathatók!  
Szeretettel várunk mindenkit keddenként 17 órakor a bakonybéli faluházban, hogy együtt éljük meg 
hagyományainkat! 
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HÁLAADÁS ANZELM TESTVÉR 60. SZÜLETÉSNAPJÁN 

Szeptember 4-én ünnepeltük Anzelm testvér 
születésének 60. évfordulóját. Erre az alkalomra - az 
ünnepelt számára meglepetésként – meghívtuk 
rokonait, barátait, tanítványait és az általa kísért, lelki 
vezetett testvéreket. Készült ezen kívül egy meglepetés 
könyv is, amelyben kb. százan írtunk arról, hogy Anzelm 
testvér élete és szolgálata kapcsán miért vagyunk 
hálásak Istennek. Vasárnap reggel megtelt a bakonybéli 
templom, Izsák atya a szentmise végén köszöntötte 
Anzelm testvért, s ezt követően a Közösségi Házban 
Agapéval folytatódott az ünneplés. 

A BAKONYBÉLI FÉRFIKÖR HÍRADÁSA 
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!”(1 Kor 16.13) 

A Férfikör tagjaiként minden hónap második szombatján találkozunk, alkalmainkon főképp hitbeli és a férfi 
identitással kapcsolatos (pl. egészséges apakép, apa-fia kapcsolat, férfivá érés nehézségei, párkapcsolat, hivatás, 
házasság...) témákról beszélgetünk, de előkerülnek aktuális, hétköznapi témák is. Vannak aktív programjaink (pl. 
túrázás, tekézés, íjászat, szalonnasütés, karitatív segítség...), amelyeken a közös cselekvésben éljük át az összetartozást 
és a barátságot. Vigyázat! A nevetés, a humor, a jókedv orvosság! Ezért előtte ajtóinkat szélesre tárjuk! 

Célunk: keresztény férfiként krisztusi közösséget megélni. E közösségben úgy tanuljuk egymással az 
együttműködést, hogy közben a magunk és társaink élete is gazdagodik. Összejöveteleink fontos célja, hogy ápoljuk és 
elmélyítsük istenkapcsolatukat. Közös tapasztalatunk, hogy jó együtt lenni! Szóval, ha érdekel és vonz ez a férfiköri 
alkalom, kérdéseid lennének, szeretettel várunk, ha fiatal vagy, ha kevésbé fiatal, vagy ha bármilyen. Ábel atyánál vagy 
Ikits Tamásnál tudsz jelentkezni a következő alkalomra. 

Ikits Tamás, a Bakonybéli Férfikör felelőse 

A BIBLIAKÖR HÍRADÁSA 
A bibliakör a nyári szünet elteltével újra nyitja kapuit!  
A Bencés testvérek közreműködésével, kéthetente, csütörtökönként 
ismerkedhetünk a következő vasárnaphoz kapcsolódó igeszakasz 
történelmi és hittudományi hátterével, kérdezhetünk, elmondhatjuk, 
hogy mit jelent számunkra, a saját életünkben az adott igeszakasz, de 
csendes jelenlétünkkel is támogathatjuk a többieket. 
A foglalkozásokat a Boldog Gizella Közösségi ház nagytermében 
tartjuk minden második csütörtökön 19:00-tól. 
Jelentkezni Ábel atyánál lehet, várunk szeretettel! 
 

A PLÉBÁNIA OKTÓBERI PROGRAMJAI 

10.02. 10:45 Hó eleji kávéház mise után 

10.06. 19:00 Bibliakör 

10.08. 14:30-16:45 Férfikör 

10.08. 17:00 Máté testvér fogadalomtétele 

10.09. 09:30 Szent Günter ünnepi mise 

10.20. 19:00 Bibliakör 

10.21. Ökumenikus Konferencia Pannonhalmán 

10.22. Taize-i találkozó Pannonhalmán 

10.29. 14:30-16:45 Ifi hittan 

10.30. 09:30 Első áldozás 

10.31. 17:00 Reformáció ünnepe, istentisztelet Pápán 
A program változhat, kérjük, kísérjétek figyelemmel a heti hirdetéseket a szentmise végén,  

a Monostor honlapján, vagy a Plébánia Facebook oldalán. 
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BESZÁMOLÓ A GELLÉRT ÜNNEPRŐL 

„Amikor az erőszak és a válság sötét felhői gyülekeznek Európa 
egén, s sokakat kerít hatalmába a magány és a félelem, még 
nagyobb szükség van arra, hogy az erdővel övezett, kivételes 
szépségű helyen a monostor szakrális tereiben a zene és a 
műalkotások segítségével lehetőség nyíljon az ide látogatók és 
itt lakók számára a belső harmónia keresésére és a másokhoz 
való kapcsolódásra.”  Izsák atya 

Idén először, hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a 
bakonybéli Gellért Ünnepet szeptember 24-én és 25-én, 
melynek keretében komoly- és könnyűzenei koncertek, valamint 
képzőművészeti kiállítás és workshop várta az érdeklődőket.  
Vendégünk volt a Csillagfröccs és a Louisiana Double, akik A 
gospel story című előadásukon keresztül vezettek be bennünket 
a népzenei gyökerű észak-amerikai gospel és bluegrass 
műfajokba. Szombat délután szerzetesközösségünk tagjai, 
valamint helyi és vendég fiatalok is bekapcsolódtak az 
örömzenélésbe. Szent Gellért ünnepén nyitottuk meg a 
Vendégségben az Úrnál című szabadtéri kiállítást is. Ez a tárlat 
az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készült, és 
először Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeumban volt látható. Az 5 tagú zsűri 200 pályaműből 
választotta ki a 30 legszínvonalasabbat, amit aztán Debrecen és 
Szeged után Bakonybélben tekinthetnek meg az érdeklődők. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy a megnyitóra nem csak a 
kiállítás kurátora, Fazekas Réka jött el, hanem számos alkotó is, 
akiknek munkáit október végéig tekinthetik meg a hozzánk 
látogatók. A délutáni ünnepi szentmisét követően szombat este 
teltházas koncertet adott templomunkban a Szent Efrém 
Férfikar. A bizánci és kortárs dallamok mellett egy igazi zenei 
különlegesség is elhangzott Bubnó Tamás, a férfikar művészeti 
vezetője Szent Gellért tiszteletére komponált ősbemutatójával. 
Szombaton és vasárnap Novák Erik festőművész nyitott 
műhelyét lehetett megtekinteni, Kropf Milán fafaragó pedig 
mesterségbemutatót tartott. Vasárnap estére Prieger Zsolt és 
Magyar Bori szintén egy ősbemutatóval készültek. 
Zsoltároskönyv című estjükön elektronikával és énekkel, furcsa, 
néhol meghökkentő ötletekkel tolmácsolták modern zenei 
nyelven a zsidóság és a kereszténység közös imakincsét, a 
Zsoltárok könyvét. A koncertet követően a közönségnek kötetlen 
beszélgetés keretében volt lehetősége közvetlenül visszajelzést 
adni az alkotónak az elhangzottakról. 

Programajánló: október 15-én a Bécsi Ortodox Metropolia kórusa lesz a vendégünk. A programról 

részletesen a www.bakonybel-monostor.hu oldalon és a monostor facebook oldalán lesz információ. 

 

Örömmel adjuk hírül, hogy Máté testvérünk örökfogadalmat tesz 
2022. október 8-án, szombaton 17:00-kor a bakonybéli templomban. 

 

Szeretettel hívunk mindenkit, 
 hogy közösen imádkozzunk Máté testvérért ezen az ünnepen! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_vall%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
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Október 10-én, hétfőn, 18 órai kezdettel vetítjük a könyvtár KineDok filmklubjában a Dívák című 
dokumentumfilmet. A film egy fiatal, magyar rendező, Kőrösi Máté diplomamunkája. A történet három fiatal 
lányról szól, akik egy különleges iskolában próbálják teljesíteni az érettségire való felkészülést, utolsó 
esélyként, mert mindenhol kilógtak a sorból. Szabadszájúak, kissé kellemetlennek is tűnnek eleinte, amíg 
aztán kibontakozik mindegyikük története, amitől egészen máshogyan látjuk őket. A felszínen lehet, hogy 
három divatliba mutatkozik, de a felszín alatt kudarcok, vágyak, vívódások, harcok és hozott terhek 
kavarognak, ítélni könnyű, megküzdeni nehéz – nekik van, aki segít, a Belvárosi Tanoda csapat, ahonnan a 
vetítést követő beszélgetésre a vendégeink is érkeznek.  

A részvétel ingyenes, szeretettel várok minden érdeklődőt. A filmet középiskolás kortól ajánlom. 

Október 11-én 7.30-tól 17 óráig és 12-én 7.30-tól 12 óráig adományos könyvvásárt tartunk a leselejtezett 
és az olvasóktól kapott, de könyvtári állományba nem vehető könyvekből a könyvtár épületében, a 
nagyteremben (Fő u. 3.). A befolyó összegből a könyvtár ifjúsági állományát szeretném bővíteni.  

2023. február közepéig, továbbképzés miatt a csütörtöki nyitva tartási nap helyett kedden, a csütörtökinek 
megfelelő időpontban: 10-től 13 óráig lesz nyitva a könyvtár. A könyvek kiszállítása továbbra is kérhető, 
egyeztetett időpontban viszem őket. Kölcsönzött könyvek leadása a monostor ajándékboltjában, a bolt nyitva 
tartási idejében lehetséges. 

Palotás Dóra könyvtáros 

 
A Borostyán Nyugdíjas Klub és az 
önkormányzat tagjai 2022.szeptember 24-én 
megkoszorúzták az újkori falualapító Vidlics 
Ferenc apát, és Kopátsy Sándor, Koller 
Rezső, Cseh Tamás díszpolgárok 
emléktábláját a Milleniumi Parkban, ami 
2018-tól hagyománnyá vált. A kedves 
ünnepen részt vett Márkus Zoltán 
polgármester, aki méltatta Kopátsy Sándor 
bakonyi tevékenységét, és örömmel említette 
találkozását az idős közgazdásszal. 
A megemlékezésre eljött Ábel atya, és Koller 
Rezső plébánosra emlékezett, akit ismert személyesen, és példaként említette az emberekhez fűződő 
megértő, jó kapcsolatát. Felföldi Andrea képviselő a kis ünnep megszervezésén kívül még Vidlics 
apátról mondott számunkra eddig ismeretlen eseményeket. A bevezetők után a jelenlévők 
elhelyezték a koszorúikat az emlékköveken. Bensőséges ünnep volt, olyan emberekre emlékeztünk, 
akik nyomot hagytak falunk életében, és ezért megérdemlik, hogy tisztelettel gondoljunk rájuk. 
Külön köszönjük Márkus Zoltán polgármester Úrnak és Ábel atyának, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték a rendezvényt. Reméljük, hogy a jövőben még több falubeli lakos is megjelenik. 
 

Szeptember 11-én kedves meghívást kaptunk 
a Guzmics Izidor Egyesülettől. Kisvonattal 
utaztunk a Pisztrángos-tóhoz egy piknikre, 
ahol pincepörkölttel, italokkal vendégeltek 
meg bennünket, kifejezve köszönetüket a 
programokon nyújtott segítségért. Kellemes 
délutánt töltöttünk el együtt. 
Október 8-án lángost fogunk sütni a Pityóka 
partin. 
Október 27-én 14 órakor találkozunk a 
szokott helyen. Programok, javaslatok 
megbeszélésére kerül sor. 

Griecs Andrásné 
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A Covid-járvány miatti szünet után ismét rendszeres összejöveteleket tart októbertől 
a korábban Krisztus Szeretete Egyház néven ismert bakonybéli gyülekezet. 

Kéthetenként szombaton jövünk össze. Annyi a változás a két évvel ezelőttihez 
képest, hogy Jim Sanders pásztor a KSZE alapítója és vezetője hazatért az Úrhoz, ezt 

követően a gyülekezet kettévált. Mi Sandersné Dr. Kovács Erzsébettel maradtunk. Úgy 
folytatjuk tovább, ahogy eddig tettük, Jim Sanders szellemi öröksége alapján.  

Hitvallásunk továbbra is a teljes evangéliumi, karizmatikus vonal, legfőbb célunk Jézus Krisztus 
evangéliumának hirdetése, a biblia tanítása, és a betegekért való imádság, valamint az emberek 
újjászületésének elősegítése. 

2 év óta hivatalosan bejegyzett vallási egyesületként végezzük ugyanazt a munkát, amit korábban a KSZE 
tagjaiként.  

Új nevünk: Elisabeth Sanders Keresztény Misszió.  

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt közösségünk rendszeres alkalmaira. Időpont: október 1, 15, 29 
szombat 14 óra, helye a Közösségi Ház (Bakonybél, Fő utca3.).  

A részvétel ingyenes.  Információ: https//www.esk-misszio.hu. 

Csidei Gyula és Katalin 

OKTÓBERBEN  8.30-11 ÓRA KÖZÖTT TART 

NYITVA A RÉGI ISKOLAÉPÜLET EMELETÉN (Pápai utca 3.).  
ŐSZI, TÉLI RUHANEMŰT FOGADUNK. 

Elindult a kormány által meghirdetett tűzifa-
program, melynek keretében az állami erdőgaz-
daságoknál háztartásonként 10 köbméter tűzifát 
lehet egységes, maximált áron vásárolni. 
A program keretében a hengeres tűzifa egységes, 
maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára erdei 

köbméterenként:  Keménylombos: 30 000 Ft, 
Lágylombos: 19 000 Ft, Fenyő: 19 000 Ft 
A program a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetén 
az igény bejelentésével és a megrendelt tűzifa 

árának befizetésével veszi kezdetét, melyet hétfőn, 
szerdán, csütörtökön 7:00 – 13:30-ig készpénzzel, 
bankkártyával minden nap van lehetőség rendezni. 
A termelések megkezdődtek, a megrendelt tűzifa 
folyamatosan, az Erdészet által a vásárláskor jelzett 
ütemezésben vehető át, mely jelenleg 6 hetet jelent. 
Az időjárásbiztos utakon megközelíthető átvételi 
pontokról, a felhasználási helyre történő szállításról 
a vásárlónak kell gondoskodnia. 

További információ: 
https://kormany.hu/agrarminiszterium/tuzifaprogram2 

https://kormany.hu/agrarminiszterium/tuzifaprogram2
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TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT 
8427 Bakonybél, Jókai u. 14. 

+36-30-490-8401; 88/461-750 
meszner.viktor@invitel.hu 

 

Szemes termékek, koncentrátumok, 
keverék takarmányok, 

 kutya, macska, madár eledelek. 
 

Nyitva:  
szerda kivételével 

hétfő – péntek, 9-18 óra 

Információ: Mészner Viktor  

06-30-490-8401, 
meszner.viktor@invitel.hu; 
www.bakonyibakancsos.hu.  

Október 5-én szerda: Találkozó: 10.00, Bakonybél, 
Pikoló vendéglő (Kossuth u. 1.) 

Útvonal: Bakonybél - Csúcs-hegy - Bányász-kút - Kertes-
kői -szurdok - Oltár-kő - Szömörke-völgy - Szent-kút – 
Bakonybél. Táv: 11 km, szintemelkedés 250 m. Várható 
visszaérkezés a vendéglőbe: 14.30 körül. Részvételi díj: 
1.000 Ft/fő, 

Október 8-án szombat: Bakonyi Barangolás 
10,20,30,40 és 70 km-es távokkal. Részletek 
https://tturak.hu/hikeOccasion/4430/details, előnevezés 
október 4-ig. 

Október 9-én vasárnap: Találkozó: 10.00, 
Bakonyszücs, italbolt. Útvonal: Bakonyszücs- Csángota-tó- 
Zsörk - Újmajor - Szücsi szőlőhegy - Bakonyszücs. Táv: 10 
km, szintemelkedés mindössze 60 m (!).Várható 
visszaérkezés: 14.00-14.30 között. Részvételi díj: 2.500 
Ft/fő. Előnevezést kérek október 5. szerda estig a 
meszner.viktor@invitel.hu címen.  

Október 29. szombat: Találkozó: 10.00 Bakonybél, 
Pikoló vendéglő (Kossuth u.1.). Útvonal: Bakonybél - 
Szent-kút - Fidelisz - Gát-hegy - Hajmás-sarok - Witt-
kilátó - Tábor-hegy - Bakonybél. Táv: 14,5 km, 
szintemelkedés 390 m. Várható visszaérkezés a 
vendéglőbe: 15.30-16.00 óra között. Részvételi díj: 1.000 
Ft. 

Október 30. vasárnap: Találkozó: 9.30 Csókakő, 
Nagy-Magyarország tér (vár alatti nagy, de fizetős parkoló), 
Vár büfé. Útvonal: Csókakő - Ezerjó Borút - Csákberény - 
tanösvény - Varga-hegy, kilátópont - Alsó-cservágás - 
Buhin-völgy - Vár-völgy - Csókakői vár - Csókakő, Nagy-
Magyarország tér. Táv: 12 km, szintemelkedés 270 m. 
Várható visszaérkezés a Vár büféhez: 14-14.30 között. 
Részvételi díj: 1.100 Ft. 

November 1. kedd: Találkozó: Huszárokelőpuszta 
(Zirc-Bakonybél-Pápa 8301-es út 25-26 km között). A 
10.07-kor érkező Budapest - Zirc- Bakonybél - Pápa 
távolsági autóbuszjáratot megvárjuk. Útvonal : 
Huszárokelőpuszta - Somberek-séd - Forrasztó-kői 
egzótakert - Hubertlak - tanösvény - Huszárokelőpuszta. 
Táv: 9 km, szintemelkedés 180 m. Várható visszaérkezés 
Huszárokelőpusztára: 13.30-14.00 között. Részvételi díj: 
1.000 Ft. 

 

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÚJ ÁRAI A 
KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKULTAK: 
 
JÖVEDELEM FIZETENDŐ 
0 – 70.000 Ft 552 Ft / ebéd 
70.001 – 100.00 Ft 699 Ft / ebéd 
100.001-130.000 Ft 864 Ft / ebéd 
130.001 - 965 Ft / ebéd 
 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
https://tturak.hu/hikeOccasion/4430/details
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022. OKTÓBER 25. 

A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

(Fő utca 3.) 

Kedden 10-13 óra között, 

szerdán 14-17 óra,  

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. 
 

 
 
 
 
 

 

(Fő utca 15.) 
 

NYITVA 
kedd és szerda kivételével  
minden nap 9-16 óra között.  

 

 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 

 

 

 

 
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 
vE 

minden hónap második és negyedik keddjén 
14.30-15.30 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: 
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. 
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