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A lakossági tűzifa-támogatásra 58 kérelem 
érkezett, mintegy 23 százalékkal több, mint az előző 
évben. Sajnos a megítélt állami támogatási keret is 
kevesebb lett, mint tavaly. A képviselő-testület több 
szempontot is figyelembe vett a rászorultság 
megítélésénél, de sajnos nem jutott minden 
kérelmezőnek. Akiknek most nem tudtunk 
támogatást adni, ott az egy főre jutó jövedelem 
lényegesen magasabb volt, mint a többségé. 

December 1-jétől az önkormányzati építési- 
és zöldhulladéklerakó tavaszig nem üzemel. Több 
igény esetén 1-1 alkalommal az időjárási- és 
útviszonyok függvényében kinyitjuk. Az igényeket 
továbbra is a falugondnoknak kell telefonon jelezni, 
ő fogja értesíteni a jelentkezőket a lehetséges 
időpontról. 

A jövő évtől a lerakó igénybe vétele 
térítésköteles lesz. A környezetvédelmi szakhatóság 
felhívta a figyelmünket arra, hogy a működtetés 
nem csak bejelentés, hanem engedélyköteles. Az 
engedélyeztetés, a szabályok szerinti üzemeltetés, a 
fenntartás, a hulladékkezelés nagyon sok költséggel 
jár, amit az önkormányzat nem tud teljes 
mértékben magára vállalni. A térítési díjakról a 
képviselő-testület később dönt. 

Szükségessé vált, hogy a nyolc éve 
változatlan adókat és díjakat a képviselő-testület 
felülvizsgálja az önkormányzatokat terhelő 
költségek növekedése miatt. Az elmúlt két évben a 
Covid-járvány miatt jelentős bevételkiesésünk lett. 

Elvesztettük az idegenforgalmi adótámogatást, a 
gépjárműadó ránk eső részét (40 %). Az iparűzés 
csökkenése is érzékelhető az adóbevételeknél. 
Sajnos ebben a helyzetben ért minket az energiaár 
változása. 

November 3-án tartotta ülését a zirci járási 
közbiztonsági egyeztető fórum, ahol elmondták, 
hogy a „hagyományosnak” mondható bűncselek-
mények, mint a lopás, betörés, testi sértés, stb. 
háttérbe szorultak a migrációval és az online térben 
elkövetett csalásokkal szemben. Sajnos térségünk a 
migrációs útvonalra esik, így az ehhez kötődő 
bűncselekmények száma jelentősen megnőtt. 
Tervezzük, hogy január második felében ebben a 
két témában rendőrségi szakértők bevonásával 
lakossági fórumot szervezünk. 

November 16-án tartotta ülését a Zirci Járás 
Önkormányzati Társulás Tanácsa, amelyen ismét 
téma volt az orvosi ügyelet feladatellátása. Az 
ügyeletben résztvevő háziorvosok alacsony száma 
miatt ez a szolgálat országosan és a járásban is évek 
óta probléma. Egy országos érvényű jogszabály-
módosítás lehetővé teszi, hogy az ügyeleti 
szolgálatot az Országos Mentőszolgálat lássa el. 
2023. január 1-jétől ez a Zirc Járás területén is 
életbe lép. Sürgős esetben januártól tehát nem az 
ügyeletet, hanem a 104-t vagy a 112-t kell hívni. A 
háziorvosi szolgálat, az orvosi rendelés a 
településeken változatlan rendben folyik tovább. 

November 17-én a Borostyán Nyugdíjas 
Klub hívott kötetlen beszélgetésre, ahol az elmúlt és 
az előttünk álló év gazdálkodási nehézségeiről, a 
lehetőségeinkről cseréltünk eszmét.  

November végétől a Bakonybél – Odvaskő 
szakaszon folytatódik a veszélyes útmenti fák 
kivágása. Kérjük az arra közlekedőket, legyenek 
óvatosak és türelmesek, segítsék a biztonságos 
közlekedésért végzett munkálatokat. 

December 17-én, 15.30 órától rendezzük 
meg a hagyományos Mindenki Karácsonya 
ünnepét a Szent Gellért téren, amelyre mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. 
december 22. - 2023. január 6. között a hivatal 
takarékossági okokból, a jogszabály által 
megengedett módon zárva tart. Halaszthatatlan 
ügyben a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz lehet 
telefonon fordulni. 

 

A magam és az önkormányzat nevében kívánok 
mindannyiuknak áldott karácsonyi ünnepet és 
békés, gondtalan új esztendőt! 
 

Márkus Zoltán polgármester 
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Dr. Fáskerti Gabriella közel 20 év után ez év decemberétől nyugdíjba vonul A praxist Dr. Máthé 
Boglárka vette át. Engedjék meg hogy minden bakonybéli, pénzesgyőri és somhegyi lakos, valamint a 
magam és Ági nevében is megköszönjem a főorvosnő majd 20 éves lelkiismeretes munkáját, amit 
helyettesként a körzetben végzett. Mindannyiunk számára emlékezetes marad a betegekkel való 
törődése, magas szintű szakmai munkája türelme, ami miatt mindannyiunk szeretetét kiérdemelte. 
Kívánunk további boldog, egészséges életet, és köszönjük eddigi munkáját! 

Dr. Kozma Zoltán és Mészárosné Dublecz Ágnes 
xxxxx 

Dr. Kozma Zoltán 2022.12.28. - 2023.01.04. között szabadságon lesz. Helyettesít Dr. Máthé Boglárka 
(Tel:06 88 599 120) Bakonybélben rendelés: 30-án 12.30-13.30-ig. 2023.01.02-án 13-14 óra, 01.04-
én 9.30-10.30 óra. 01.04-én rendelés Pénzesgyőrben 9-9.30-ig. 
2023.01.09-01.20-ig Máthé Boglárka lesz szabadságon. Dr. Kozma Zoltán Zircen rendel: hétfő:13-14, 
szerda 13.30-14.30, péntek 12-13-i, Lókúton 01.19-én 12 -12.30 óra között.  

Megkezdődött az adventi időszak, mi is elkezdtük a 
település díszítését. A Szent Gellért térre felállítjuk a 
karácsonyfát a betlehem mellé, az adventi koszorú, 
mint minden évben a Faluház előtt lesz.  
A hideg beköszöntével egyre több vadon élő madár 
(cinege-félék, fakopáncs, meggyvágó, csuszka, stb.) 
jelenik meg házaknál. Ha van rá lehetőség, etessük 
őket! Csodás látványt nyújtanak. Adhatunk nekik 
napraforgómagot, tört diót, kölest, faggyút, almát, 
stb., de sózott és füstölt szalonnát, kenyeret vagy 
más pékárut nem szabad kitenni. 

 
 
A téli időszakban a régi homokbánya területére 
hulladékot csak előzetes telefonos egyeztetés után, 
az időjárási és az útviszonyok függvényében lesz 
lehetőségük elhelyezni!  Bejelentkezni Regenye 
Zsoltnál a +36/30 477 2021 vagy Másli Ritánál a +36 
30/449 5262 telefonszámon tudnak.  Megértésüket 
köszönjük! 
 

Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt és 
eredményekben gazdag boldog új évet! 
 

Másli Rita  mezőőr

ÉV VÉGI NYITVATARTÁS 
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy december 22-én 7 órától 12 óráig tartunk nyitva. Pénztári befizetés 
11:45-ig lehetséges. 2022. december 23-tól 2023. január 1-ig az Erdészet ZÁRVA tart.  
Első munkanap: 2023. január 2. 

TERELŐVADÁSZATOK 
Felhívjuk az Erdőlátogatók figyelmét, hogy az alábbi időpontokban 
terelővadászatot tartunk. A vadászatot megelőző napokban tájékoztatást adunk a 
megszokott felületeinken, melyben jelezzük, hogy melyik turistaútvonal szakasz 
kerül lezárásra. A balesetek és kellemetlenségek elkerülése végett kérjük, hogy a 
jelzett útszakaszokon az adott napon ne tartózkodjanak. Megértésüket köszönjük! 
Tervezett időpontok: 2022. december 5.; 30. és 2023. január 6.; 13. 
 

Ezúton kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag Boldog Új Esztendőt! 
 

1. 
Jókai utca 64. 

2. 
Petőfi utca 37. 

3. 
Fő utca 21. 

4. 
Rákóczi tér 19. 

5. 
Jókai utca 56. 

6. 
Deák utca 29. 

7. 
Deák utca 39. 

8. 
Petőfi utca 28. 

9. 
Széchenyi u. 

2/a 

10. 
Malom utca 7. 

11. 
Pápai utca 68. 

12. 
Deák utca 33. 

13. 
Fürdő utca 4. 

14. 
Fő utca 16. 

15. 
Deák utca 11. 

16. 
Deák utca 37. 

17. 
Páskom utca 18. 

18. 
Deák utca 25. 

19. 
Boldog Gizella 
Közösségi Ház 

20. 
Fő utca 20. 

21. 
Fő utca 17. 

22. 
Fürdő utca 20. 

23. 
Fürdő utca 22. 

24. 
Deák utca 11. 
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November elején meghívtuk az iskolásokat egy közös 
játszós délelőttre az óvodába. Amikor az új kerti 
játékaink készültek, még óvodások voltak, de őszre, 
mire ki is lehetett próbálni és birtokba venni a 
játékokat, ők már iskolások lettek. Ezért megígértük 
nekik, hogy a tanító nénivel visszalátogathatnak 
hozzánk. Találkozhattak régi csoporttársaikkal, 
közösen kicsit felelevenítettük és visszaemlékeztünk 
az óvodás éveikre. Nagyon jó hangulatban telt a 
délelőtt, ezért megbeszéltük a tanító nénikkel, hogy 
hamarosan mi is ellátogatunk az iskolába leendő kis 
elsőseinkkel. Márton nap hetében erre sort is 
kerítettünk. Az iskolások és a tanító nénik, nagyon kedvesen vártak és fogadtak bennünket. Ovisaink nagy 
izgalommal és kissé megszeppenve léptek be az iskola falai közé. Furcsa volt nekik, hogy az óvodában ők a 
legnagyobbak, és ott pedig hirtelen a legkisebbek lettek. Különböző barkácsolós játékokkal készültek a tanító 

nénik, amit az iskolások segítségével készítettek el a 
gyerekek. A legnépszerűbb a „Márton sisakja” volt, 
amit aztán aznap délelőtt le sem akartak venni a 
fejükről. Készíthettek még lámpást, festhettek ujjal 
libát vagy kedvükre válogathattak a különféle Márton 
napi színezőkből. Gyorsan elrepült a délelőtt, amit 
közös teázással, sütizéssel fejeztük be. Nagyon 
köszönjük a meghívást, és azt, hogy bepillantást 
nyerhettünk az iskola családias hangulatú légkörébe. 
Az év eleji szülői értekezleten megbeszéltük, hogy 
szeretnénk ebben az évben több olyan programot is 
szervezni, amelyre a szülőket is meghívjuk. Sajnos a 
Covid miatt az utóbbi években ezek teljesen 
kimaradtak az életünkből, pedig azt gondolom, nagy 

szükség van az együttlétre a közösség építő programokra. Az első ilyen alkalom a Márton napi barkácsolás 
volt. A Márton napi legenda meghallgatása után közös barkácsolás következett, majd tea, sütőtök, sült fahéjas 
alma és természetesen (nehogy éhezzünk a jövőben) libazsíros kenyér lilahagymával is került az asztalokra. 
Azt, hogy erre igény van, mi sem bizonyította jobban, hogy tornaszobánk zsúfolásig megtelt anyukákkal, 
apukákkal ovis testvérekkel.  Nagyon szépen köszönjük, hogy a szülők nyitottak voltak erre a 
kezdeményezésre, amelynek folytatását az adventi időszakra tervezzük. 

 

Szabó Judit óvodavezető 
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A tanév harmadik hónapjára iskolásaink többsége szépen 
teljesíti feladatait. Lelkesen, kitartóan birkóznak elsőseink 
az iskolai élet hétköznapjaival, ismerkednek a betűkkel, 
számokkal, a német nemzetiségi órákon szavakat, 
kifejezéseket is tanulnak a dalokon, játékokon kívül.  
Az október-november fordulójának hosszú hétvégéjéről alig 
tértünk vissza az iskolába, máris gazdag programok várták 
a gyerekeket. 
Jutka óvó néni kedvesen invitálta az elsősöket és a 
másodikosokat, hogy próbálják ki új büszkeségüket, a 
nemrégiben átadott új játszóteret az óvodában. Nagy 
izgalommal várták a jeles napot és örömmel tértek vissza 
egy kis játékra gyermekkoruk első közösséget formáló 
helyszínére, ahol nagyon jól érezték magukat. 
A második héten mi viszonoztuk kedvességüket, 
barkácsolásra vártuk a nagyokat, akik a következő vagy azt 
követő tanévben iskolások lesznek. Szent Márton ünnepe 
közeledett, ezért közösen elevenítettük fel a szent 
legendáját. A nap folyamán készültek római kori sisakok, 
tépéssel-ragasztással vidám, pocakos ludak és 
természetesen lámpások.  
 

Két nappal később újra együtt lehetett a kis csapat velünk, 
hiszen lámpás felvonulásra és teázós zsíros kenyér 
„lakomára” invitáltuk Bakonybél lakóit. Már hagyománynak 
tekinthető ez a rendezvény iskolánkban. Zselyke édesapja -
Heim Balázs - kérésünkre magára öltötte a római katona 
palástját és sisakját. A Mártont alakító lovast az idén száznál 
is több lámpás fénye kísérte a Pápai utcán. Dobos Mónika 
tanító néni közhírré tette az ünnephez kötődő népi 
hagyományokat, megfigyeléseket. A szülői közösség tagjai 

- Szigetiné Veiland Ildikó vezetésével - libazsíros 
kenyérrel kínáltak mindenkit, „hogy egész télen át 
ne éhezzen senki”. Köszönjük a felajánlást és a 
segítséget, a megjelenteknek a részvételt, jó volt 
együtt ünnepelni! 
 

Novemberben játékos foglalkozással lezárult a 3-
4. évfolyam úszásoktatása a zirci Tanuszodában. 
Hat alkalommal az első és a második 
évfolyamosok is meghódíthatják a vizet, mivel 
tömbösített testnevelés órák keretében tanulóink 
úszásoktatásban részesülnek az első félév 
folyamán. A tanulók utaztatását önkormányzati, 
szülői autókkal oldjuk meg. Köszönjük a 
segítséget, támogatást! 

 

November második felében negyedikeseink részt vettek az országos kötelező digitális -szövegértés és 
matematika- mérésben.  
Iskolánkban megkezdődtek a ZÖSZK által kínált szociális segítő foglalkozások, amelyek célja a szociális 
készségek fejlesztése. Egyénileg és érzékenyítő foglalkozások keretében folyik a fejlesztés Czigler Anita 
vezetésével.  
 

A kézműves tevékenységek iránt érdeklődő tanulóink jelentkezhettek a hónap folyamán szövő és nemezelő 
szakkörökre. 
 

Lassan ünnepi hangulatba öltözhet szívünk és iskolánk. Reméljük, idén is ellátogat hozzánk a Mikulás! Katona 
Marianna betlehemes szerepjáték segítségével segíti a gyerekek felkészülését a karácsonyra.  
Készülünk a MINDENKI KARÁCSONYÁRA, hogy együtt ünnepelhessünk a faluközösséggel advent idején. 
 

Troják Zsuzsanna tanító, tagintézmény-vezető 
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ELSŐÁLDOZÓINK  
Október 30-án templomunkban 11 gyermek járult első áldozáshoz:  
 

Berkes Dorottya , 
Heim Barnabás, 
Katona Mátyás, 
Molnár Ákos, 
Németh Eszter, 
Schwarcz Erik, 
Simon Bálint, 
Szalai Gergő, 
Szigeti Gábor, 
Vajda Ágoston. 

 

Mint minden elsőáldozáson, az idén is 
megható volt látni és hallani a 
gyermekek áldáskérését és az 
édesanyák áldását. Imádkozzunk 
értük és kérjük Isten áldását rájuk és 
szüleikre.  
Maradjanak kitartóak a hitben, a 
szeretetben, és minél többször 
járuljanak a Szentáldozáshoz! 

Vörösházi Veronika, hitoktató 
 

 

KARITÁSZ HÍREK 
 

November 19-én, Szent Erzsébet napján Ménfőcsanakon volt a Pannonhalmi Területi Főapátság 
Karitász ünnepe, amelyen Cirill főapát úr vezetésével kb. 300 hívő vett részt, közöttük Bakonybélből is ott 
voltunk heten. Köszönjük, hogy erre az alkalomra egyházközségünk tagjai kb. 25 csomag tartós élelmiszert 
gyűjtöttek össze. Adományainkat az Egyházmegyei Karitász juttatja el Kárpátaljára az ukrajnai háborútól 
szenvedő embertársainknak. 
 

November 20-án a szentmise perselypénzét a Karitász céljaira gyűjtöttük. Aki nem tudta vasárnap a 
Karitásznak szánt adományát átadni, az december 4-ig eljuttathatja a plébániára. 
 

A Plébánián a Karitász a 2022-ben kapott adományokat az alábbi programokra fordította: 

 tartós élelmiszer csomagok és tűzifa vásárlása a bakonybéli rászorulóknak, 

 gyógyszer támogatás a bakonybéli időseknek és betegeknek, 

 iskolakezdési támogatás a bakonybéli családoknak, 

 ukrajnai menekültek, kárpátaljai rászorulók támogatása. 
 

 

A PLÉBÁNIA DECEMBERI PROGRAMJAI 
 

12.03. szombat, 17.00 II. adventi gyertyagyújtás a templomban 
12.04. vasárnap, 11.00 Hó eleji Kávéház a Közösségi Házban 
12.10. szombat, 14.30 Férfikör  

        17.00  III. adventi gyertyagyújtás a templomban 
12.17. szombat, 17.00 IV. adventi gyertyagyújtás a templomban 
          18.00 A Szent Mauríciusz Kórus 20 éves jubileumi koncertje 
12.24. szombat   24.00 Karácsony éjféli szentmise 
12.25. vasárnap   9.30 Karácsony ünnepi szentmise 
12.31. szombat   17.00 Év végi hálaadó szentmise 

 

A program változhat, kérjük, kísérjétek figyelemmel a heti hirdetéseket a szentmise végén, a Monostor honlapján, 
vagy a Plébánia Facebook oldalán. 
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Az idei év zárásaként az adventi szombatokra ismét gazdag zenei programmal készülünk.  
 

December 3-án a Recercare Régizenei Műhely látogat el hozzánk, akik elköteleződése a középkori és 

reneszánsz meditatív, szakrális és csendes, világi zenéje iránt több mint tíz éve töretlen. A korhű 

előadásmódot idéző koncerteken finom hangzású pengetős és vonós hangszerek, lant, theorba, viola da 

gamba, valamint reneszánsz furulyák, bőrdob, csengettyű, esetenként orgona is megszólal.  
 

December 5-én, Szent Miklós ünnepének előestéjén A Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány kifejezetten 

a bakonybéli családokat szeretné megajándékozni a Csillag Kórus és barátainak Megérkezett! Betlehemi 

történet című előadásával. 14:00-tól a templomban hangzik majd el a kb. egy órás műsor, amely Jézus 

születésének történetét fogalmazza újra a zene és az ének nyelvén.  
 

December 10-én a Budapest Bach Consort és az Orlando Énekegyüttes ad koncertet. A Budapest Bach 

Consort egy kiváló fiatal muzsikusokból álló, korabeli hangszereken játszó zenekar, melyet Szokos Augustin 

17 évesen, akkoriban a magyar zenei élet legfiatalabb, régizenére specializálódott karmestereként alapított. 

Az együttes repertoárjának alapját a XVII—XVIII. századi barokk zene adja, de alkalmanként későbbi 

kompozíciókat is megszólaltatnak. A veszprémi Orlandó Énekegyüttes visszatérő vendégünk, legutóbb 

augusztusban hallhattuk őket a bakonybéli templomban.  
 

Az idén 20 éves Szent Mauríciusz Kórus december 11-én Győrben ad karácsonyi koncertet, majd 

december 17-én, szombaton a bakonybéli templomban is fellépünk. Jubileumi koncertünk címe: „Mostan 

kinyílt egy szép rózsavirág”. Az örökkévaló Isten az időben mutatja meg önmagát. Mint ahogyan egy virág 

kinyílik, úgy kezdte el a megváltás művét Mária igenjében és várandóságában, s ma is így cselekszik emberi 

találkozásokon, szavakon, élményeken keresztül. Az idei adventben egyszerre idézzük fel a karácsonyi 

eseményeket várva a világ sorsának jobbra fordulását, s adunk hálát a bakonybéli kórus, mint emberi 

közösség húsz évéért: mindazért, amit ebben az időben Isten cselekvő szeretetéből megtapasztalhattunk. 

Jubileumi koncertünkön a várakozás, Mária és a karácsonyi események állnak a figyelem középpontjában 

különböző korok és kultúrák zenei örökségének megidézésével. A kinyíló rózsa motivuma háromszor, 

magyar, latin és német nyelven is megjelenik a gazdag repertoárban. A koncerten jelen lesznek a kórus húsz 

éves történetének szereplői, tagjai, régi karnagya, s összkari produkcióként a 2002 karácsonyán legelőször 

megtanult Bárdos-mű is elhangzik majd. 

 

Boltunk és látogató részlegünk télen hétfőtől szerdáig 
rövidített nyitva tartással (16:00-ig) üzemel. 

 

Ünnepi nyitva tartásunk:  
 
december 24-26.:  Zárva 
december 27-30.:   9:00-17:00 
december 31.:  9:00-15:00 
január 1-4.:   Zárva 
január 5.:    9:00-17:00 

 

Szombati koncertjeink a gyertyagyújtások után, 18:00-kor kezdődnek, a részvétel ingyenes.  
Részletes programleírás: a bakonybel-monostor.hu oldalon. A műsorváltozás jogát fenntartjuk.  
Rendező: Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány. Támogató: Szent Mauríciusz Monostor.  
A program a VEB 2023 EKF program támogatásával és együttműködésében a Kultháló Bázis 
keretében valósul meg. 

Ajándékötletek: 
Boltunkban kaphatók gyógynövényes 
édességek, monostori kézműves sörök, 
gyerekkönyvek és sok más ajándéktárgy. 
Adventben jelenik meg a monostori konyha 
első szakácskönyve Bakonybélszín címmel 
ünnepi receptekkel. 
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November 17-i összejövetelünkre meghívtuk a 
polgármester urat, s kérdésünkre tájékoztatott 
bennünket az önkormányzat gondjairól, 
nehézségeiről. A bevételkiesés, a 
költségnövekedés kedvezőtlenül érinti 
Bakonybél költségvetését, amely reméljük, 
hamarosan megoldásra talál. Kitért az idősek 
helyzetére is. Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
Ezt követően nagyon érdekes előadást 
hallgattunk Felföldi Andreától. Bakonybélbe 
költözése előtt különleges feladattal foglalkozott 
a Budapesti Történeti Múzeumban, a vakok és 
gyengénlátók részére valósított meg kiállításokat a Kiscelli és a Vármúzeumban, amit fényképeken 
keresztül szerencsénk volt látni. Nagy érdeklődéssel követtük a vetítést. Rendkívüli hozzáértéssel 
ecsetelte a velük való foglalkozást. Egyetlen lehetőség volt az országban, ahol a vakok és a látó 
emberek egyaránt részt vehettek a kiállításokon. Szép példája az elfogadásnak, az együtt 
gondolkodásnak. Számunkra megható volt hallgatni a visszaemlékezését. 
Köszönjük Andreának, hogy beavatott bennünket élete korábbi szakaszába. Büszkék vagyunk, hogy 
Andrea Bakonybélben telepedett le, s tájházunk kultúráját ápolja, szívén viseli. Tartalmas délutánt 
töltöttünk együtt. 
December 10-én 15 órakor részt veszünk Kövi Szabolcs adventi koncertjén a Faluházban és a 
december 17-i Mindenki Karácsonya ünnepségen. 

Galba Irén klubvezető 
 

 

 

    December 17-én  

13.30 órakor  

karácsonyi 

összejövetelt tart 

    a Közösségi Házban. 

 
 

 

DECEMBERBEN 3-ÁN ÉS 17-ÉN, SZOMBATON 
8.30-11 ÓRA KÖZÖTT 

LESZ NYITVA 
A RÉGI ISKOLAÉPÜLET EMELETÉN 

(Pápai utca 3.) 
Ajánlatunk: fehér és fekete alkalmi blúzok, szoknyák, télikabátok 

nőknek, férfiaknak, gyereknek, meleg bébiruházat. 
Kérjük, ha tudnak segítségre szorulókról, értesítsenek 

minket! 06 20 593 2629, 06 30 742 2591 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   VIII. ÉVFOLYAM    2022. 12. szám 

8. 

Advent első napjára, ahogy évek óta mindig, elkészült az erdészet 
előtt az élő betlehem, Marticsek József és Gazdig Zoltán jóvoltából. 
A betlehem alakjait Palotás Dóra és Szentkereszty Judit öltöztették 
fel. Füge és Oliva csacsik és két bárány fogadja csodálóikat a 
karámokban. Az állatok etetéséhez és a karám tisztán tartásához 
lehet csatlakozni munkával, a beosztást Palotás Dóra kordinálja. 
 

A Faluház előtt is felgyulladt az első égő az adventi koszorún. 
Szombat délelőtt Palotás Lajosné, Andrea, Resze Zsuzsanna, 
Rottenbücher Andrásné, Szekrényes Ildikó és Felföldi Andrea 
díszítették fel a Regenye Zsolt és Hujbert László által előkészített 
vázat. 
 

Köszönjük minden önkéntesnek a falu karácsonyi 
hangulatba öltöztetéséért végzett munkáját. 
 

A karácsonyhoz az ajándékozás és az adományozás is hozzátartozik. 
A Guzmics Izidor Egyesület a Pityóka-parti bevételéből 150.000 Ft-
ot adott át az óvodának karácsonyi ajándékokra és az ünnep 
megszervezésére. 
A vöröskeresztes csoport az egyházi karitász szervezettel egyeztetve az adománybolt ez évi bevételéből 
100.000 Ft-tal járult hozzá a rászoruló bakonybéli lakosok gyógyszerbeszerzésének támogatásához. 
 

A pénzesgyőri kisfiú gyógyításának támogatásáért meghirdetett Játékvásárból és a bolti 
értékesítésekből 80.000 Ft adomány gyűlt össze, amit a pénzesgyőri önkormányzathoz juttattunk 
el.   Köszönjük a bakonybéliek szolidaritását és hozzájárulását. 

A kalandos életű Regőczi István atya számos elhagyott, nehézsorsú gyereket és családot gondozott 
áldozatos papi élete során. Karácsony idején különös gonddal és nem lankadó erővel járta körbe 
védenceit, ajándékokkal megrakodva. Egy alkalommal maga is kapott ajándékot, egy kis felhúzható, 
zenélő bádog muzsikát. Mint mindig, most is sietett, a tárgyat futtában a mellényzsebébe rejtette. 
A karácsony első ünnepe már kora reggel a budai villamos végállomáson találta, szentmisét tartani 
igyekezett a templomba. A néptelen megállóban kis csoport tűnt föl, egy édesanya karjában piciny 
gyermekkel, két nagyobbacska mellette, mindnyájan sok csomaggal megrakodva. A megérkező 
villamosra az atya nyomban fölsegítette a kis családot csomagostól. Kíváncsian nézett végig rajzuk, 
ki tudja, honnan s hová tarthat a levertnek tűnő család. Amikor elhelyezkedtek, az atya egy óvatlan 
pillanatban megindította a fölhúzott muzsikát, s így folytatta a beszélgetést. Hirtelen fölcsendült az 
ismerős karácsonyi dal. A gyermekek meglepődtek, majd széles mosollyal kérdezték: 
- Honnan szól?  Az atya a kabátján át a szívére mutatott:  
- Innen. A cserfes kislányka tágra nyílt szemmel csapta össze kezét és fölkiáltott: 
- Bácsi, neked muzsikál a szíved? 
A komor hangulat hirtelen derűsre változott. Mosolyogva utaztak tovább a csengő karácsonyi 
dallamokkal. 

××× 

Igen. Ha szeretetet adunk, akkor a szívünkben megpendül egy hang. A megszólaló hang annál ér 
célba, aki a szeretetet kapja, s nála is megpendül egy hang. Ezek a hangok aztán muzsikává állnak 
össze. 
Így karácsony tájékán nyomasztó teherré válik az ünnep. Vásárolunk, cipekedünk, sütünk, főzünk, s 
töprengünk, kinek, mit és mennyiért ajándékozzunk, hogy szép legyen az ünnep. Ez a kis történet 
jól példázza, hogy az önfeledt igazi örömhöz elég egy jó szó, segítő kéz, olcsó kis bádogmuzsika. A 
muzsika ott van mindannyiunk bensejében. Rajtunk áll, hogy muzsikál-e a szívünk. 
(Regőczi István: Az Isten vándora című kötet alapján közreadta:    dr. Richter Anna) 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-593 2629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022. december 27. 

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. 
 

 

December 21-30 között  
10-16 óráig tart nyitva. 

Zárva: 12.24-25-26. és 12.31-én. 
 info@csillagda.net, (88) 461-245. 

 
 

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu; 
Decemberre tervezett túranapok: 3., 4.,10.,11.,14.,17.,18.,21.,27.,29. és 31. azaz a hétvégéken 
kívül szerdai túrák is lesz, valamint 27-én, kedden és 29-én, csütörtökön is. December 31-én 
Szilveszteri Koccintás a Kőris-hegyen, idén kicsit másképp. 
Részletek a https:/bakonyibakancsos.hu honlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Regenye Zsolt falugondnok 
30/47 2021 

 

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. 

 

  

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:info@csillagda.net
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:bakonybelmezoor@bakonybel.hu
mailto:szentmoric.plebania@gmail.com
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

