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Újraépítettük és lebetonoztuk a Malom utcai 
hidat. A beton kötési idejét kivárva, november 7-
től átadjuk a forgalomnak. Az önkormányzat 
kivitelezésében elkészült hídra a felső 
aszfaltréteg a következő évben, egyéb, a 
településen elvégzendő aszfaltjavítási munkák 
során kerül a betonra. Ezért fokozott 
figyelemmel, lassítva kanyarodjanak be a Fürdő 
utcába. Az átadásig a lezárás érvényben marad. 
 

Az erdészet által jelzett, a veszélyes útmenti fák 
kivágását megkezdték. Az első ütemben csak a 
Farkasgyepűi Erdészet területével érintett 
részen, Huszárokelőpuszta és Odvaskő között 
folynak a munkálatok. Szükség esetén rövid időre 
leállítják a forgalmat. A fakivágás az úton 
közlekedők biztonsága érdekében történik, 
legyenek türelemmel. 
 

A nyertes LEADER-es pályázat megvalósítása 
során megvásároltuk a szükséges konyhai 
eszközöket, nagy hűtőket, étel-ital melegen 
tartót, grillsütőt, stb., melyek a rendezvények, 
esküvők színvonalasabb kiszolgálását szolgálják. 
A pályázat második részében az informatikai 
eszközök beszerzése is megtörtént. A harmadik 
részében a közterületeket karbantartó eszközök, 
pl. fűnyírók, ágvágók stb. megvásárlására kerül 
sor.  
 

Az önkéntes tűzoltóegyesület sikeres 
pályázatának köszönhetően az egyesület egy 
utánfutót kapott a feladatellátásához, amelyet 
már használatba is vehettek.  
 

Az önkormányzati bérlakások javítása 
folytatódott. Az utcára néző lakások ablakcseréje 
után a faljavítás, az újrafestés októberben 
megtörtént, a tetőcsere miatt keletkezett 
beázások javítása még folyik. Az egyik bérlakás 
megüresedett, kiadóvá vált. 

 

A népszámlálás november 20-ig Bakonybélben is 
zajlik, ennek során a számlálóbiztosok felkeresik 
azokat a családokat, akik nem töltötték ki online 
a kérdőívet. Segítsék munkájukat. Ha akad olyan, 
aki nem töltötte ki a kérdőívet online, és 
november 20-ig nem jutott el hozzájuk 
kérdezőbiztos, kérjük, keresse meg a jegyzőt. A 
népszámláláson való részvétel kötelező. 
 

A Bakonybéli Tájház november 6-ig látogatható, 
utána bezár. Bezár a Petőfi utcai nyilvános vécé, 
és a focipálya öltözője is. Ezt követően téliesítjük 
a létesítményeket.  
 

Az érintettek ne feledkezzenek meg arról, hogy a 
Bursa Hungarica pályázat beadási határideje 
november 3-a. A tűzifatámogatás igényléséhez 
sajnos kezdetben hibás kérelem-nyomtatvány 
került kihelyezésre a hirdetőpolcra, elnézést 
kérünk, javítottuk, a cseréig beadott 
kérelmezőket munkatársaink a jó 
nyomtatvánnyal megkeresték. A beadás 
határidejét november 11-ig meghosszabbítottuk. 
 

Októberben több sikeres rendezvény vonzotta a 
látogatókat Bakonybélbe. A Pityóka-parti a 
Guzmics Egyesület, a zenei programok a 
monostor szervezésében valósultak meg. A 
Pityóka-parti lebonyolításában az óvoda és az 
önkormányzat dolgozói, valamint a nyugdíjas 
klub tagjai is segítettek az egyesület tagjain kívül. 
Köszönet az összefogásért. Jó volt látni, hogy a 
helyi lakosok közül is sokan betértek a tájház 
udvarába, hiszen ezek a programok elsősorban az 
itt élőknek szólnak. 
 

Október 28-án pedig a hagyományos Idősek 
Napján köszöntöttük a 65 év feletti 
bakonybélieket. Sokan elfogadták a 
meghívásunkat, s egy jó hangulatú, zenés - táncos 
délutánt és estét tölthettünk együtt. 

Márkus Zoltán polgármester 
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Október hónappal beköszöntött az ősz 
Bakonybélbe is. Igazi ködös párás reggelek és 
napsütötte délutánok váltják egymást. A gazdák 
megkezdték az őszi vetést. A hulló falevelek sok 
munkát jelentenek kollégáinknak. Igyekszünk a 
szokásos módon rendezni településünket, 
kérjük a lakók türelmét. Végre sikerült pontot 
tenni a szabadon kóborló disznók esetére, 
sikerült őket berekeszteni, remélem, ez most 
már végleges marad. Köszönöm a türelmet! 
Sajnos az őzek ismét problémát okoznak a 
temető területén. Többen szóvá tették, hogy 
lőjék ki őket, de ez nem megoldás, nem is 
lehetséges. Minden fegyverhasználatra szigorú 
szabályok vonatkoznak, lakott területen nem 
lehet lőni. Kérjük, inkább ügyeljenek a temető 
kapuinak zárva tartására! 
 

A templom felújított terén kivágták az egyik hatalmas fenyőt, mert a felújítás során megsérült a gyökere és 
elszáradt. A munkálatok idejére lezártuk a teret és veszélyes fák kivágásával foglalkozó szakemberek 
elvégezték a munkát. 

Másli Rita mezőőr 
 

Uszodába járunk! 
A bakonybéli 3-4. osztályos tanulók 2 testnevelés óra 
terhére a Veszprémi Tankerületnek köszönhetően 
hétfőnként úszásoktatásra járhatnak a zirci 
Tanuszodába. 
Katona Marianna és Kuti István kedves szülők saját 
autójukkal szállítják a gyerekeket minden alkalommal. 
Drága idejüket áldozva szívesen és szeretettel teszik 
a nebulókért, köszönet érte. 
Bors Ferenc (Fecó bácsi) türelemmel, kellő szigorral 
oktatja az úszás csínját-bínját. Senki nem fél a víztől. 
Az utasításokra nagyon figyelnek és igyekeznek 
betartani. A gyorsúszás és a hátúszás kar és lábtempója mindenkinek jól megy. Ötösre értékelte minden 
tanuló munkáját az oktató. Játékra is jut idő, vidáman lubickolhatnak, labdázhatnak stb. 
Vigyáznak az uszoda rendjére. Zsuzsa néni és Ancsa néni is nagyon kedves, segítenek a hosszú hajú lányok 
hajának szárításában. 
Köszönjük a lehetőséget! 
 

Hutvágner Tamásné, Rózsika tanító néni 
 

 

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen;  
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben;  
Kiknek őrizgetjük szellemét;  
Mindazokért egy-egy gyertya égjen…”  
 

A Bakonybéli Erdészet látogatást tett a közeli temető kben, hogy méltóképpen 
tiszteletét tegye elhunyt kollégái, dolgozói sírjánál. Bakonybélben, Somhegypusztán, 
Kő risgyő rön elhelyezték koszorújukat, meggyújtották az emlékezés lángját. 
Huszárokelő pusztán, a Vendégház parkjában található egy kopjafa, amely az elhunyt 
dolgozóknak állít emléket, így azokra is gondolunk, akik nem a közelben nyugszanak. 
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Októberben nagycsoportos óvodásainkkal az Erdők hete alkalmából 

Huszárokelőpusztán voltunk erdei óvoda programon. 

Az erdei iskola vezetője Niki néni 

már várt minket, amikor 

megérkeztünk. A bemutatkozás 

után az erdőben való tartózkodás 

szabályairól beszélgetett a 

gyerekekkel. A gyerekek szinte 

önállóan elmondták, hogy 

szerintük miért kell csendben 

lenni, miért nem szabad 

szemetelni, hol és mikor szabad 

tüzet gyújtani. Milyen élőlények 

élnek az erdőben, és azok az erdő 

melyik szintjén. Györgyi nénivel, 

nagyon büszkék voltunk rájuk! Az 

erdőből azokat az ágakat, amelyeket a szél letört, azokat a leveleket, 

terméseket, amit találtak, összegyűjtötték, és megépítették egy tisztáson 

a saját őszi fájukat. A séta végén aztán kipróbálhatták a magasles 

élményt is. A parkba visszatérve fészeképítős játék volt szintén lehullott levelekből, gallyakból. A gyerekek 

voltak a madarak, akik egyesével hordták a fészekbe a parkban szétszórt eleséget (színes szívószálakat), az 

győzött, akinek a végén a legtöbb elesége volt. Volt még szembekötős - érzékelős játék, amely során egy 

hosszú hernyót alakítottak a gyerekek. 

Kellemesen elfáradva élményekben gazdagon tértünk vissza az óvodába. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, terveink szerint tavasszal, a Madarak és Fák Napján szeretnénk visszatérni. 
 

Októberben mindkét óvodai csoportunkban megtartottuk a szülői értekezletet. A kis - középső csoportban az 

óvodai házirendet és a programot ismertettük a szülőkkel, illetve beszélgettünk az óvodai beszoktatás 

tapasztalatairól. 

A középső nagycsoportban a fő téma az iskolára való felkészítés és az iskolaérettség kritériumai voltak. A 

pedagógiai szakszolgálat munkatársai segítségével próbáltuk az érintett gyermekek szüleit minél több hasznos 

információval segíteni abban a nem könnyű döntésben, hogy mikor érett egy gyermek az iskolára. 
 

A hónap végén voltunk Pápán a Pegazus színház első bérletes 

előadásán, A csalamádé című mesejátékot nézhették meg 

nagycsoportos óvodásaink. A színház művészei egy különleges 

előadással örvendeztették 

meg közönségüket, hiszen 

nagyszerűen kombinálták 

a jelmezes és bábos 

szerepeket, mindezt sok-

sok vidám, vicces zenével, 

énekkel színesítve. 

Minden kisgyerek nagyon 

jól érezte magát. A 

szállításban nyújtott 

segítséget köszönjük 

szépen az 

önkormányzatnak. 
 

 

 

 

 

Szabó Judit óvodavezető 
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Az Elizabeth Sanders Keresztény Misszió alkalmai Bakonybélben november 12-én 

és november 26-án 14 órakor a Közösségi Házban lesznek. 

 

Kedves Olvasók! 
 

Következő dokumentumfilm-
vetítésünkre november 12-én, 
szombaton kerül sor a könyvtárban, 
18 órakor kezdünk. Filmünk a Tobi 
színei lesz, amely egy pici faluban 
élő, nemi identitásának 

meghatározásával küzdő fiatal története. A film 
megközelítése, hogy hogyan tud a tini kríziséhez 
viszonyulni a családja, hogyan dolgozzák fel azt és 
hogyan segítik Tobit, aki bármilyen nemű is, bárhogy 
kilóg is a sorból, a gyermekük, akit mindennél jobban 
szeretnek. A filmet nem azért választottam, mert bármit 
népszerűsíteni szeretnék, hanem azért, mert képes 
bemutatni, hogy egy olyan helyzetben, amelyben szülői 
részről is nehéz az elfogadás, amelyben az érintett fiatal, 
de az őt óvó szülő is megbélyegződhet, amelyben a 
gyerek belső és külső konfliktusokkal küzd, hogyan tud 
helytállni, helyt tud-e állni a család. A vetítést követő 

beszélgetés vendége Bakony Alexa, a film rendezője. A 
részvétel ingyenes. Szeretettel várok minden érdeklődőt! 
 

A selejtezést követő adományos könyvvásárunk sikerrel 
zárult: számomra siker, hogy jó néhány könyv gazdára 
talált, hogy jó beszélgetésekben volt részem 
könyvbarátokkal és új beiratkozókkal gyarapodott a 
könyvtár olvasóinak köre. A vásár alatt a könyvtár is 
végig nyitva volt, és az extra óráknak mindig örült valaki, 
úgyhogy nekem is volt okom az örömre! A könyvtárban 
továbbra is működik egy adományos könyvespolc, 
havonta frissül, lehet róla válogatni.   
 

A hűvös estéken, borús hétvégéken jólesik testnek és 
léleknek bekuckózni egy kényelmes fotelbe, betakarózni 
és olvasni egy regényt, amely repülő szőnyeg bárhova, 
ahol süt a nap, morajlik a tenger, hősök és hősnők 
bőrébe bújva elfelejteni a kinti hideget és beengedni a 
bensőnkbe a gondtalanságot, a fényt. Kedden és szerdán 
a nyitva tartási időben lehet böngészni, más napokon 
pedig egyeztetés szerint házhoz viszem az olvasnivalót. 
 

Szeretettel várok minden olvasót, 
 

Palotás Dóra könyvtáros 

Október 8-án a Guzmics Izidor Egyesület által szervezett Pityóka-Partyn lángost sütöttünk a nyugdíjas klub 
néhány tagjával. Nagyon ízlett mindenkinek, igazi sikerélményt nyújtott. Ugyanakkor jó hangulatot 
teremtettek a fellépők, nagyon jó közösségi program volt. Október 28-án a következő hónapok 
programjairól beszélgettünk, és ifjú korunk élményeiről anekdotázgattunk. 
Legközelebb november 17-én, 14 órakor találkozunk a Közösségi Házban. 
Szívesen fogadunk közösségünkbe új tagokat! 

Galba Irén klubvezető 
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TAIZE-I TALÁLKOZÓ PANNONHALMÁN  
Október 22-én, szombaton volt a fiatalok Taize-i találkozó 
Pannonhalmán. Kb. 450 fiatal (15-35 éves) érkezett Szent 
Márton hegyére, hogy Alois testvér (Taize-i közösség 
vezetője) és társai irányításával együtt imádkozzon és 
ossza meg gondolatait egymással. A közös imádságokon 
fiatalok százai énekelték együtt a meditatív taize-i éneket. 
Az imádságot követően kiscsoportos beszélgetés, majd 
ebéd várt minket a Diákotthon ebédlőjében. Délután 
lehetőség volt Pannonhalma nevezetességeivel 
ismerkedni, majd műhelybeszélgetések következtek, a 
záróimádságra 17.00-kor került sor. Bakonybélből az 
Ifjúsági közösség 7 tagja Ábel atya és Ignác testvér 
vezetésével vett részt a találkozón. 

TÁRSAS KÖR  
 

A Társaskör immár 2 éve gyűlik össze havi rendszerességgel a Boldog Gizella Közösségi Házban. Alkalmainkon általában 
egy előre kiválasztott társasjátékkal ismerkedünk meg, majd játszunk le vele egy-két partit. Ez alatt az idő alatt sok 
játék fordult már meg az asztalunkon. Szeretjük a különböző nehézségi fokozatú stratégiai játékokat, legyen szó akár 
sörfőzős, kőkorszaki túlélős, vagy boszorkányüldözős játékról. Kipróbáltunk már több, együttműködő társast is, mint a 
Pandemic vagy a Tiltott sziget, ahol nem egy személy nyer, hanem a csoportnak együttműködve kell teljesítenie egy 
küldetést. Ha sikerül, mindannyian nyerünk. Előkerülnek olykor kifejezetten szórakoztató, party-játékok, mint a 
Tevefutam, vagy a beszélgetésindító Igen elnevezésű kártyajáték.  
Várunk a Társaskörbe minden érdeklődőt, aki elmúlt 12 éves, és szívesen tölt havonta egy estét kütyü-mentes játékkal, 
jó társaságban.  
Következő társas alkalmunk november 29-én, 18:30-tól lesz a Boldog Gizella Közösségi Házban. 
 

KARITÁSZ GYŰJTÉS 
 

Az idei Szent Erzsébet ünnep Ménfőcsanakon lesz. Az adományként kapott tartós élelmiszert Kárpátaljára juttatja el 
az egyházmegyei karitász szervezet, az ukrajnai háború miatt nehéz élethelyzetben lévők számára. 
Az adományokat november 6. vasárnaptól november 18. péntekig gyűjtjük.  
Vasárnap a templomban, hétköznap a plébániai fogadó órák alatt a Közösségi házban. 
 

Bakonybéli plébániánkon tartós élelmiszer csomagot adventben, karácsony előtt viszünk a rászorulóknak, mint a 
korábbi években. Erre a célra pénzadományokat gyűjtünk majd november 20-27-ig. 
 

A PLÉBÁNIA NOVEMBERI PROGRAMJAI 
 

A program változhat, kérjük, kísérjétek figyelemmel a heti hirdetéseket a szentmise végén, a Monostor honlapján,  
vagy a Plébánia Facebook oldalán. 
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FOGADALOMTÉTEL ÉS BEÖLTÖZÉS MONOSTORUNKBAN 
 

Október 9-én alapító szentünket, a türingiai származású zarándok-
remetét, Szent Güntert ünnepeltük. Az alkalom a közösség létszámbeli 
növekedésének kitüntetett ünnepe lehetett: október 8-án este, az előesti 
szentmisében Csóra Máté testvér ünnepélyes örök fogadalommal 
köteleződött el monostorunkban. A szertartást vezető Hortobágyi Cirill 
főapát igehirdetésében az állandó belső építkezés szükségességéről 
beszélt. Az elköteleződés nem végállomás, hanem kitüntetett pillanata 
annak az élethosszig tartó folyamatnak, melynek során Isten maga épít, 
alakít bennünket, s melynek célja, hogy Pál apostolhoz hasonlóan mi is 
„elnyerhessük Krisztust, és hozzá tartozhassunk” (Fil 3,7-8), vagy 
Ábrahámhoz hasonlóan mi is áldássá lehessünk mások számára. A békés 
megyei Körösszegapátiból származó Máté testvér, aki ötödik éve él a 

monostorban, a bakonybéli 
testvérek, a más bencés 
monostorokból érkezett 
vendégszerzetesek és a 
monostor lelki családjához 
tartozó hívek körében fogadott 
egész életére engedelmességet, 
szerzetesi életalakítást és 
állhatatosságot Szent Benedek Regulája szerint.  
 

Másnap, október 9-én a reggeli dicséret keretében a monostor jelöltje, 
Ungurean László Efrém testvér öltötte magára a bencés ruhát 
megkezdve ezzel noviciátusát a kilenc fős közösségünkben. 

 

A BIZÁNCI ZENE ÜNNEPE BAKONYBÉLBEN 
Október 15-én a bécsi székhelyű Bizánci és Hagyományos Görög Zene Intézet kórusa volt vendégünk. 
Délután workshopot tartottunk, ahol a résztvevőknek Dimitrios Apostolakis karnagy átfogó képet adott a 
bizánci egyházi zenéről, történetéről, szerkezetéről és a kották felépítéséről. Sőt, még egy eredményes közös 
daltanulásra is sor került. Este a kórus teltházas koncertet adott templomunkban. A bizánci zene 
workshopunk a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Kultháló programsorozata jegyében 
valósult meg. Ennek célja, hogy olyan eseményeket szervezzünk, ahol nem "szimpla" kultúraközvetítés 
zajlik, hanem a nézőt bevonjuk az alkotói folyamatba is - így egy koncerten, workshopon, irodalmi esten a 
program szerves részeként kapcsolódhatunk a kultúra adott szeletéhez. A komolyzene, különösen az 
egyházi zene kedvelőinek mindenképp érdemes továbbra is követni monostorunk honlapját és facebook 
oldalát, hiszen adventre is több, hasonló eseménnyel készülünk.   
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Október 8-án, délután, a Tájház udvarán rendeztük meg a 
hagyományos, Gerence-parti Pityóka-Party programunkat. Jó 
döntésnek bizonyult a rendezvény egy héttel való 
elcsúsztatása, mert az időjárás kegyes volt hozzánk. A 
helyszínen készült krumplis ételeknek nagy sikere volt. Fogyott 
a paprikás krumpli, a lángos, a málé, és a spirálkrumli is. 
Szorgos kezek készítették a finomságokat. A szállásadók, 
nyugdíjasok, óvódai és önkormányzati dolgozók, egyesületi 
tagok ismét derekasan helyt álltak. Kisebb programokkal 
színesítettük a napot. 
Kiss László a gímbika értékeléséről beszélt, és bőgőkürttel 
tartott bemutatót. Bene Gabi énekes hangja, közvetlensége sokakat elvarázsolt. Krumpli-totó kitöltésével, 
majd tombolával kínáltunk szórakozási lehetőséget vendégeinknek, közöttük bakonybélieknek, turistáknak, 
környékbelieknek, és a Bakonybélben pihenő vendégeknek is. Fortuna sok értékes tombolatárgy esetén a 
helyieknek kedvezett. A főnyeremény is Bakonybélben maradt. A napot Attila, a harmonikás zenéjére, 
jókedvűen, énekelve zártuk. A rendezvény jól sikerült, és bízunk a folytatásban is. 

 

Köszönöm a sok segítő munkáját, közreműködését. Köszönöm Koczor 
Zoltánnak a burgonya felajánlását. 
 

Bakonyvári Andor  elnök, Guzmics Izidor Egyesület 

 

Dr. Kozma Zoltán 2022.11.02-04-ig szabadságon 
lesz. Helyettesít Dr. Fáskerti Gabriella.  
Rendelés: szerdán 8.30-9.00 óra Pénzesgyőrben, 
9.30-10.30 óra között Bakonybélben. 
Pénteken: 13.00-14.00 Bakonybélbe. 
 

Kedves Betegeink! 
 

Több alkalommal előfordul, hogy 
gyógyszeres javaslataik időbeni 
megújításáról megfeledkeznek, későn veszik 
észre, hogy hamarosan lejárnak! Kérem 
Önöket, vegyék figyelembe, hogy jelenleg 
lényegesen megnőtt a várakozási idő a 
szakrendelésekre, laborba, ezért időben, akár 
több hónappal a várható kontroll előtt 
kérjenek időpontot. A legjobb az, ha a javaslat 
kiadásakor rögzítik a következő kontroll 
időpontját! 

Dr. Kozma Zoltán háziorvos 
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8. 

 

1991-ben az ENSZ kezdeményezte, hogy október 1-jén 
világszerte ünnepeljük az időseket, hívjuk fel a 
figyelmet a méltóságteljes időskorra, a 60 év felettiek 
aktív életére és az öregedés gondjaira is. 
Bakonybélben is az önkormányzat több mint egy 
évtizede hagyományosan megrendezi ezt az ünnepet a 
helyben élő, 65 év felettiek meghívásával. 
Az október 28-án megtartott Idősek Napja programon 
közel 100 teríték került az asztalokra, akik kérték, az 
önkormányzat autójával szállították a Faluházba.  

Az óvodások és az 
iskolások is bűbájos, 
szívhez szóló 
műsorral lepték meg 
a közönséget, 
büszkék lehetünk 

unokáinkra, 
dédunokáinkra. Ezt 

követően 
köszöntötte az 

egybegyűlteket 
Márkus Zoltán 

polgármester, 
Kovács Zoltán 

országgyűlési 
képviselőnk és Nagy 

Árpád 
alpolgármester. 

Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár Rita operett és 
nótaműsora közvetlen és színvonalas szórakozást 
nyújtott, jó látni, hogy ismert művészek szívesen 
jönnek vissza Bakonybélbe, ismerősként kezelve a 
közönségnek. Meglepetésként néhány CD is 
tulajdonosra lelt ajándékként. Tóth István szinte házi 
előadónak számít, örökzöld dallamaira néhányan 
táncra perdültek.  
A magyarnóták kedvelői pedig Attila harmonika 
kíséretével élvezték a közös éneklést. Meghitt, szép és 
kellemes estét töltöttünk együtt. Köszönet az óvoda és 
az iskola felkészítő pedagógusainak, a konyhai 
dolgozóknak és a felszolgálást is vállaló 
önkormányzati dolgozóknak. 

Felföldi Andrea 
 

 

NOVEMBERBEN 5-ÉN ÉS 19-ÉN, SZOMBATON 
8.30-11 ÓRA KÖZÖTT 

LESZ NYITVA 
A RÉGI ISKOLAÉPÜLET EMELETÉN 

(Pápai utca 3.). 
Ajánlatunk: bébi téli kabát és ruházat, 

felnőtt téli pulóverek, kabátok, női csizmák, stb. 
Kérjük, ha tudnak segítségre szorulókról, értesítsenek minket! 
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Hagyománymentés a Guzmics Izidor Egyesületben 
 

Május óta működik az újjászerveződött hímző és horgoló asszonyok 
köre. 
A 10 fővel alakult közösség a Guzmics Izidor Kulturális- és 
Idegenforgalmi Egyesület keretében sikeresen dolgozik. Létszáma mára 
16 főre gyarapodott. 
A horgolást magas színvonalon Kovács Csabáné, Marika néni irányítja. 
Nehéz egészségi állapota ellenére nagy türelemmel oktat iskolást, 
felnőttet egyaránt. Mindig segítőkész. Szerénysége közismert. 
Közreműködése nagy erőssége a csoportnak. 
Az egyesület támogatásának köszönhetően a hímzést Fiser Józsefné népi iparművész irányítja, akivel a 
következő riport készült. 

- Rövid pályaképpel, mit tudhatunk rólad? 
- A népművészetében gazdag palócföldről, Nagyvisnyóról származom. Most Gyöngyösön élek és alkotok. 

Gyermekkorom óta belenőttem a helyi élő hagyományokba, s korán kezdtem a hímzést. Idővel varrónői 
képzettséget szereztem, s a divatszakmában is kipróbáltam magam. 1987-ben elnyertem a Népművészet 
Ifjú Mestere címet. A rangos szakmai elismerést, a Király Zsiga Díjat 2011-ben kaptam meg. Tervezői 
és hímzői munkám nyomán számos országos pályázat és kiállítás díjait tudhatom magaménak. A 
legfrissebb az idei országos, mezőkövesdi Kis Jankó Bori pályázat I. helyezése és díja. A Hagyományok 
Háza Nyitott Műhelyének állandó tagja vagyok. Innen kaptam a meghívást a Bakonybélben alakuló 
szakkör művészeti vezetésére. 

- Milyen tervekkel érkeztél, s hogy értékeled az itt folyó tevékenységet? 
- Nagyon lelkes, felkészült csapattal találkoztam, akik nemcsak szívesen és nagyon jól tanulnak, de készek 

a tanultakat önálló elképzeléssé is formálni. Külön érték, hogy a csoportban gyermek-, közép- és 
nyugdíjas korosztály együtt van jelen. Közös célul tűztük ki, hogy megismerjük a gyökereket, az eredeti 
helyi hímzések mintakincsét, majd azt hitelesen visszatanulva a mai használatra alkalmas darabokat 
varrjunk. Ideérkezve az első utam a Tájházba vezetett, s mindjárt két szép régi bakonybéli mintát 
fedeztem fel. Terveztem is nyomban a csoportnak belőlük. Így lett a törülköző szegélymintájából 
válltáska, a függöny mintából pedig levendulás zsák. A kalácstakaró kendőnk egykori fejkendő mintáját 
őrzi.  
Az eredeti mintavilágot sajnos már csak a múzeumban találhatjuk meg. A tájházi felfedezés után a 
kutató munkát a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban folytattuk. Ennek anyagát és munkatársait 
régebbről ismertem, így könnyű volt kutatási engedéllyel kikérni a bakonybéli és a régió ott őrzött 
textilanyagát. Szeptemberben kis csapatunkkal megtekintettük és rögzítettük az eredeti mintákat, 
öltéstípusokat, a tervezési módokat. Azonosítottuk a különféle anyagokat, fonalakat és a 
színharmóniákat.  
A látogatás nagyon emlékezetes marad, mert Egervári Márta, a múzeum főmunkatársa igen magas 
színvonalú tájékoztatást adott, s beavatott még a textilrestaurálás és a konzerválás titkaiba is. Sokat 
fogunk hasznosítani mindebből. A gazdag tapasztalat után most folyik nagy kedvvel és lendülettel a 
tervező- és újratanuló munka. 

- Mik a további tervek? 
- Hosszabb távú terveink vannak, melyekről 
részleteiben még korai lenne beszélni. Annyit 
elárulhatok, hogy jövőre kiállításon szeretnénk 
megmutatni a helybelieknek és az idelátogató 
turistáknak, milyen gazdag a bakonyi és a bakonybéli 
mintakincs, s azokat milyen sikerrel tanulták újra a 
szakkörös asszonyok. Emellett szorosabbra 
szeretnénk kötni kapcsolatunkat az egyesülettel, 
rendezvényeiket jelenlétünkkel támogatva. 
 
A szakköri foglalkozások minden kedden 14:30 és 
16:30 között az iskola egyik termében vannak, ahova 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

dr. Richter Anna 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022. november 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: 
NOVEMBER 6-IG. 
 10-16 óra között. 

Utolsó planetáriumi film: 15:00. 
Pénztárzárás: 15 óra. 
 

A november 6. utáni nyitva tarásról 
elérhetőségeinken érdeklődjenek: 
 info@csillagda.net, (88) 461-245. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(Fő utca 15.) 
 

NYITVA NOVEMBER 6-IG 
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 

 

Vezetett túrák szerdán és szombaton, a részletes kiírások a www.bakonyibakancsos.hu honlapon olvashatók. 
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu;  
 

 

 

 

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: 70-436-5085. 
 

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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