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Júliusban a nyár ellenére a bakonybéli önkormányzatnál 

szorgos munka folyt. Elsősorban az elnyert pályázatokban 

vállalt feladatok teljesítésére kellett figyelnünk. Július 31. 

a TOP óvoda-felújítási pályázat végső elszámolási 

határideje, valamennyi dokumentációt be kellett 

nyújtanunk az államkincstárhoz. 

Az ősszel induló TOP turisztikai pályázat 

megvalósításához el kellett kezdenünk az elképzelések 

kidolgozását, a műszaki ellenőrzést, a marketing 

koncepció tisztázását, adatok gyűjtését. Közben a 

Balatonalmádi Nagycsaládosok Egyesületével és 

Pénzesgyőr Önkormányzatával konzorciumban beadott 

pályázatunk is pozitív elbírálást kapott, a támogatás 

rendezvényekre szól. Ebben is elkezdtük a tervezést. A 

nyári ünnepi programok előkészítése, szervezése ügyében 

is az önkormányzat és a Szent Mauríciusz Monostor 

szorosan együttdolgozott.  

   Megkezdődtek a Millenniumi Park (Magnólia-liget) 

kiépítésének munkálatai, amelynek pénzügyi fedezetét a 

HungaroControl Zrt. településfejlesztési támogatása 

biztosítja. A Száraz-Gerence fölött átvezető híd építése 

látványosan halad, augusztus elején a sétaút és a dísztér 

kialakítása kerül sorra. A tér közepén augusztus 20-án 

felavatásra kerülő emlékmű – Boa Endre fafaragó 

népművész munkája – már elkészült. 

   Nagyon sokat segített a település karbantartásában és az 

adminisztratív munkákban is a júliusban velünk dolgozó 

három diák. Köszönjük szorgalmukat. Augusztus még két 

fiatal kap lehetőséget diákmunkára. 

   Július 4-én Schmidmajer Jánosné tagiskola vezetővel 

közösen kerestük fel Szauer Istvánt, a megyei tankerület 

vezetőjét, hogy az iskolaépület üzemelő szárnyának 

szükséges és lehetséges felújításáról beszéljünk. A 

problémákat felvázoltuk, az ősszel folytatjuk az 

egyeztetést. 

   Július elején két fontos, sokéves hagyományra 

visszatekintő rendezvény volt a faluban. A Tájházban 

tartott Kézműves Napon a gyerekek mellett a szülők is 

bekapcsolódtak a mesterségekkel való ismerkedésbe.  

 

A július 7-én tartott Faünnep tematikájában, 

szervezésében a helyi sajátosságokra és közreműködőkre 

épült. A színvonalas programok sora idén sikeres 

egészségnappal egészült ki. Köszönjük a Guzmics 

Egyesületnek, különösen Bognár Andreának fáradhatatlan 

előkészítő munkáját, valamint a közreműködőknek a 

támogatást. 

   Az augusztus lesz a millenniumi rendezvények központi 

hónapja. A rendhagyó falunap - az Ezeréves Falvak Napja, 

az Énekmondók Emlékezete – Cseh Tamás emlékest és a 

Bakonybél Születésnapja – augusztus 20. három egymást 

követő hétvégén kerül megrendezésre. Ezek a 

nagyszabású programok nem jöhettek volna létre a 

HungaroControl Zrt.-től a rendezvényekre kapott 

támogatás nélkül. Ezek az ünnepek a falu ünnepei, várjuk, 

hívjuk Önöket, vegyenek részt az ünnepi programokon. 

   A képviselő-testület július 25-i rendkívüli ülésén 

határozott a Szent Mauríciusz Monostorral közösen 

létrehozandó „Bakonybélért emlékérem” megalapításáról 

a településért végzett önzetlen munka elismeréseként.  

A kitüntetendő személyre a két szervezet képviselői 

tesznek javaslatot, a döntést az öt tagból álló kuratórium 

hozza meg. Mindkét szervezet fontosnak tartja, hogy a 

falu fejlődéséért hosszú évek óta önként vállalt, fizetség 

nélkül végzett tevékenységet megbecsülje, és a 

kitüntetéssel díjazza. 

A testület döntött az óvodások és az iskolások változatlan 

összegű önkormányzati tanévkezdési támogatásáról, 

amely szeptember 1-jétől igényelhető a hivatalban az 

iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett.  

   Az egyszeri, állami tűzifa-támogatás minden ingatlan 

után jár, amelyben állandó bejelentett lakó él. A 12000 Ft 

kifizetése augusztus 14-től augusztus 31-ig keddenként 14-

16 óra között, péntekenként 9-11 óra között történik az 

önkormányzat épületének kisétkezőjében. Egy helyrajzi 

számú ingatlanból egy személy veheti át, az állandó 

lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatása után. 

   Jó nyaralást, jó pihenést kívánunk! 
 

Márkus Zoltán polgármester 
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Az ünnepi rendezvények előkészítése, a hírverés, a sajtóanyagok tervezése közben óhatatlanul felmerült bennem a 
kérdés, fontos-e, kinek fontos, miért fontos ma Magyarországon, hogy van egy kicsi falu, Bakonybél, benne pedig egy 
ezer éve alapított bencés monostor? Mit adtak, mit tettek le az ebben a gyönyörű völgyben élők Magyarország 
történetének, kultúrtörténetének asztalára? 
Tétován kezdtem a tablóképet festeni, először persze a remeteszent, a monostoralapító Szent Günter vonásaival. 
Szorosan mellette magasodik Szent Gellért lúdtollal kezében, aki itt alkotta az első, Magyarországon született teológiai 
értekezéseket, s akihez középkori legendáink egyik legszebbike kötődik. Aztán a krónikák homályából apátok és tudós 
szerzetesek portréi elevenednek fel: Vidlics Ferenc, Guzmics Izidor, Beéli Fidél, akik nem csak a monostor életét 
szervezték újjá, de formálták a reformkor irodalmát, Kaziczyval modern magyar nyelvünket, költészetünket. Itt tanult, 
s közben készítette jegyzeteit a Bakonyról Rómer Flóris, „a régészet atyja”, aki a szabadságharc utáni börtönévekből 
ismét a monostor falai között erősödött testben és lélekben. Itt írta verseit és dúdolta dallamait Kovács Márk János, 
mellesleg akinek monostori receptes könyve ízesebb olvasmány az asztalra tett éteknél. Gyerekként itt álmodozott 
Schandl Károly, az agrárpolitikus, a gazdaköri mozgalom egyik irányítója, a felsőház tagja. Öccse, József pedig addig 
nézte a réten legelő birkanyájakat, míg állatorvosként és állattenyésztési szakkönyvek írójaként a tudományos 
akadémia tagja nem lett. Nyelvészként, irodalomtörténészként Zoltvány Irén Lajos apát is felkerül a tablóra. Újabb 
kor, újabb arcok. Mécs László, a papköltő, üldöztetésében lelt itt menedéket. A visszajáró vendég Kopátsy Sándor 
közgazdász, a Szent-kút békéjéből merített erőt és ihletet számos könyvéhez. Hogyor József író a bakonyi legendák 
gyűjteményét tette le a művelődéstörténet asztalára. Ebben a völgyben teremtett új társadalmi békét és élesztett újjá 
egy távoli kultúrát Cseh Tamás.  
Múltidézés közben látok még sok ezer rebbenő, faragó kezet, amelyek ország-világ mezőgazdaságának készít „vellát, 
nagybőgőt”, kocsijához kereket, gyerekének kisszéket. Látok még sok bölcsen gazdálkodó erdészt, felelősen 
gondolkodó vadászt, akik tettekben és írásban is megőrizték a bakonyi tájat és óvták az ország erdeit. Sok név és arc 
hiányzik erről a tablóról, akikből nem lettek hírneves emberek, csak helytállva tették a dolgukat.  
Azonban erre a „névjegyzékre” tekintve megnyugodtam, Bakonybél tehetségéből sokat adott az országnak, eleven szín 
a magyar történelem palettáján. Legyünk büszkék – mert lehetünk – kisfalunkra, ünnepeljünk, és örüljünk azoknak, 
akik velünk ünnepelnek.                     Felföldi Andrea 
 

Változékony időjárást hozott a nyár közepe is, bár ez a 
túrázókat és az itt táborozókat nem riasztotta vissza. Úgy 
vélem, amióta a mezőőrség megalakult ebben az évben 
tapasztaltam a legtöbb túrázót bakonybéli területeken. 
Találkoztam olyanokkal is, akik igen komoly felszereléssel 
érkeztek hozzánk, hogy meghódítsák a Bakonyt. A napi 
200-300 főnyi gyermek és nyugdíjas csoportok érkezése is 
mutatja, hogy mind az osztály- és nyugdíjas kirándulások, 
mind a cserkésztáborok igen kedvelt helyévé vált 
Bakonybél. Ebből ered egy, csak félig megoldott probléma, 
ez pedig a látogatók által termelt szemét. A határban 
sikeresen visszaszorítottuk az illegális szemétlerakást, de 
megoldandó ügy még a legális szemét elhelyezése Sokszor 
a kihelyezett kukák heti egy, sőt kétszeri ürítése sem elég, 
ugyanis nem csak a faluba látogatók, de a táborozók is ide, 
a faluban kihelyezett közkukákba hordják a tábori 
szemetüket. 
Ez nem megoldás, mivel egy hat napig táborozó 30 fős 
csapatnak a hulladéka is kb. 6x120 liter- szemét, ami 
egyből 6 db közkuka telítettségét jelenti, és akkor még 
nem beszéltem a többi tábor szemetéről, továbbá a falut 
látogató turistákról és a helyben keletkező hulladékról.  
Példamutatásból jeles! Volt szerencsém a Hegyeskői-réten 
a 401-es Dabas-Sáriak cserkészcsapata táborába 
betekintést nyerni, ahol nagyon jó példákat láttam. A 
tábori eszközöket természetes anyagokból állították elő, 
amit a környezetből gyűjtöttek. A keletkezett műanyagot, 
üveget, fémet külön gyűjtötték, ezt behozták a falusi 
szelektív gyűjtőbe. Az étel- és zöldmaradványt is külön 
gyűjtötték, ezt el lehet szállítani, vagy el ásni, elrohad, 

trágyázza a földet. A papírhulladék pedig a tábortűz 
begyújtására, táplálására szolgál, így a faluba egy hét után 
behozott hulladék a 30 fős csapat után nagyjából 1 db 120 
literes zsák volt. Külön köszönet a 401-nek a példamutató 
rendfenntartásért és a környezetkímélő táborozásért! Itt 
kérem az erdész-, természetvédő- és az erdők házai 
kollégákat, tájékoztassák erről a túrázó és táborozó 
csapatokat. Gazdálkodjunk okosan a hulladékkal, ezzel is 
segítjük egymás munkáját és óvjuk környezetünket!  
Továbbra is vannak kirívó esetek. Július elején, épp egy 34 
0C-os napon ismeretlen személyek traktorral ismét 
fahulladékot és egyéb műanyag maradványt helyeztek ki 
egy, a faluhoz közeli helyen, a Gerence-parton. A szemetet 
jól érezhetően gázolajjal átitatták, begyújtották, majd 
otthagyták, hadd füstöljön napokig (vagyis füstölgött 
volna)! Minden ilyen jellegű tüzelést, amit észlelünk, el 
fogunk oltani, le fogunk földelni majd ismeretlen tettes 
ellen eljárást fogunk indítani, több okból. Egyrészt 
országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Másrészt a 
hulladékgazdálkodási rend megsértése (famaradvány is 
hulladéknak számít), környezetszennyezés és 
veszélyhelyzet teremtése okán! Ugyanis a tűz nem volt 
körbeárkolva, felügyelet nélkül hagyták, körülötte pedig 
száraz gaz és gabonatábla volt található. Továbbá, ha 
bebizonyosodik, kik helyezték ki a hulladékot, kötelezve 
lesznek annak rendeltetés szerinti elszállítására, és a terep 
elrendezésére is. Az oltáshoz épp közel volt a Gerence, ami 
mind a két oltáshoz jól jött. Igen, kétszer is oltani kellett, 
ugyanis délutánra öngyulladt a hulladékkupac. Mi van egy 
olyan esetben, ahova már tűzoltóautó kell, nehezen 
megközelíthető a terep? Gondolkozzunk, mielőtt 
cselekszünk! 

(folytatás a következő oldalon) 
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(Mezőőri beszámoló folytatása) 

Elkezdődött az aratás, a búza és a zab minősége jónak mondható, viszont az árpa idén gyengébb lett. A 

másodkaszálásra szépen fejlődik a lucerna, és nagyon jónak mutatja magát a széna is. A határban szépen fejlődik a 

krumpli, a termés is jónak ígérkezik. Jól szerepel az új villanypásztor-rendszer, amelyet dicsérnek az erdész kollégák. 

Viszont a parlagfű ismét erőteljesen felütötte a fejét több gabonatáblán is. Felhívom a gazdák figyelmét, hogy tegyék 

meg a szükséges lépéseket a parlagfű-mentesítésre, mert emiatt a hatóság nagyon szigorúan jár el.  

Felhívom a lakosság figyelmét arra is, hogy az önkormányzat 4/2016.(I.15.) számú rendelete értelmében a kerti 

hulladék égetése szeptember 1. – április 30. között engedélyezett (tehát augusztusban még tilos!), és a zöldhulladékot 

előzetesen szárítani kell. A rendelet be nem tartása eljárást von maga után. Kérjük, tartsák be. 

Károlyi Zoltán mezőőr 
 

 

 

Július 1-jére, a Levendula fesztivál utolsó napjára 
terveztük ez évi buszos kirándulásunkat Tihanyba.  
Első állomásunk a balatonfüredi hajóállomás volt, ahol a 
Csobánc nevű hajó már várta érkezésünket. A beszállás 
után, pillanatokon belül már suhant is velünk a 
Balatonon. A tihanyi kikötőből a Dotto kisvonat vitt fel 
bennünket a Bencés Apátsághoz. Itt már volt lehetőség 
a nézelődésre a fesztiváli forgatagban. 11 órára várták 
csoportunkat az Apátsági Látogató Központban, ahol ,,A 
vendégeket úgy fogadják, mint magát Krisztust”. Itt 
megtekintettük az apátságot bemutató filmet, amelyben 
a szerzetes közösség múltját, tevékenységét, jelenlegi 
életét is ismertetik. Ezután léphettünk be az apátság 
épületébe, egy nagyon kedves, felkészült fiatal 

idegenvezető, Dömötör Mihály kíséretében. Beszélt 
az apátság 950 éves múltjáról, az utóbbi idők 
változásairól, magáról a templomról és művészeti 
értékeiről. Az altemplomban megnézhettük I. András 
alapító király sírját, majd végigjártuk a történeti 
kiállításokat. A finom ebédet is az apátság falai 
között fogyasztottuk el. Köszönöm Ábel Atyának a 
közbenjárását, hogy Jeromos Atya külön 
kedvezményben részesítette csoportunkat. Az 
apátsági látogatás után tekintettük meg a 
Panoptikumot, ahol Géza fejedelemtől kezdve 
Mátyás királyig hiteles történelmi jelenetekben 
láthatóak a magyar királyok alakjai. Az élményt a 
korabeli enteriőrök, a világítás és a zenei aláfestés 

teszik teljessé. Szabad programmal folytatódott a napunk, ki Tihany történelmi negyedével, ki a Belső-tó 
környéki levendulás kirakodóvásárral és a 
Levendulás Házzal ismerkedett, majd autóbusszal 
tértünk vissza Bakonybélbe. Utazásunkhoz a buszt 
továbbra is a Balaton Ré – Busz 98 Kft. biztosította. 
Nyugdíjas csoportom nevében köszönöm a 
támogatást és a segítséget a bakonybéli 
önkormányzatnak, Rajnai Ferencnek és Halmos 
Ábel Atyának. 
Július 26-án az ugodi nyugdíjas klub vendégei 
leszünk. 
Augusztusban külön találkozót nem szervezünk, 
részt veszünk a millenniumi programokon és a 
Guzmics Izidor Egyesület által megrendezésre 
kerülő Nyármarasztalón.  

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁBÓL: A JÓCSELEKEDETEK ESZKÖZEI (4,34-43) 

4.34 Ne légy gőgös. 4.35 Ne légy iszákos. 4.36 Ne légy falánk. 4.37 Ne légy álomszuszék. 4.38 Ne légy 

rest. 4.39 Se zúgolódó. 4.40 Se rágalmazó. 4.41 Vesd reményedet Istenbe. 4.42 Ha valami jót látsz 

magadban, Istennek tulajdonítsd, ne magadnak. 4.43 A rosszat ellenben mindig ismerd el magad tettének 

és magadat okold. 

 

Július 1. Gyermekek keresztelője a Borostyánkútnál 

Július első vasárnapján a Borostyánkútnál gyűltünk össze istentiszteletre. A 3 forrás medencéjében 11 gyermeket 

kereszteltük meg. Ők a következők: Baranyai Szófia Katalin, Vind Botond, Somogyi Botond, Kis Kádi Róbert, Gazdag 

Anna, Kovács Zombor, Kovács Áron bakonybéli, Polgár Attila pénzesgyőri és Ikits Nimród Atanáz pápai (mindkettő 

szülei a bakonybéli egyházközséghez tartoznak), valamint Horvát Bence Noel és Horváth Kata Zoé pápai gyermekek. 

 

A Kaszinó bontás krónikája (folytatás) 

Június 25-30. 

A héten a Kaszinó bedöntött falaiból bányásztuk ki a használható építőanyagot. Szombaton - a téren deponált - kb.10 

m
3
 faanyagot (szöges deszkákat, léceket) a Karitász - tűzifa támogatásként - Váliczkó Tamás teherautójával 

elszállítatta 5 rászoruló család udvarába. Délután Hasprai László targoncájával elhordta a raklapokon deponált 

téglákat a romok mellől.  
 

Július 2-13. 

2-3-án, hétfőn és kedden Jani Ferenc vállalkozó a Kaszinó még álló falait és a melléképületek falait döntötte be, 

szerdától e romokból bányásztuk ki a használható építőanyagot. Összesen. 4.500 db téglát helyeztünk raklapokra, és 

45 m
3
 követ hordtunk ki a romok közül. Szombaton Hasprai László targoncájával elhordta a raklapokon deponált 

téglákat. 12-13-án Jani Ferenc az építési törmeléket 

(összesen 482 m
3
-t) elszállította. Ezzel a Kaszinó 

bontás önkéntes munkáját befejeztük. 

Hálásan köszönjük az elmúlt hetek önkénteseinek 

szorgalmas és eredményes munkáját. 

Az egyházközség tagjai közül: Taródi István, Griecs 

András, Supán István Gyémánt Lenke, Csáki Nóra, 

Palkovics Lajosné Polgár István és keresztfia, Posta 

Zsoltné, Hasprai László Váliczkó Tamás. Köszönjük Nyúl 

Károly nagylelkű önkéntes fölajánlását. 

A monostor vendégei közül: Hegyi Márton, Bessenyei 

Zsolt, Kis Betti, Jacomo, Csébfalvi János, Etlinger János 

és a Híd közösség tagjai. 

A szerzetesközösségből: Anzelm tv, Izsák atya, Bánk tv, 

Günter tv, Illés tv, Simeon tv, József tv.  
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Július 8. A Szent Benedek Zarándoklat Bakonybélben 
A Szent Benedek Zarándoklat július 6-án indult, a Pannonhalma Bakonyszentlászló, Bakonybél, Veszprém, 
Tótvázsony, Tihany útvonalon. Vasárnap érkeztek hozzánk, a Faluház gulyáslevessel várta a vándorokat, szállást 
pedig a Bakony Hotel faházaiban és a Pajtában kaptak. Reggel a Borostyán-kúttól a szerzetesekkel együtt imádkozott 
Laudes után indultak tovább. Idén 3 bakonybéli bencés - Izsák atya, Simeon és Illés testvér - is a közel 170 fős 
csapatban gyalogolt, a zarándokok mindenhol szeretetteljes fogadtatást kaptak. 11-én, az ünnepen zuhogó esőben, 
igazi zarándokokként érkeztek a Tihanyi Apátságba. 
A zarándoklat idei jelmondata így szólt: "Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent." Az Úton járás a szív 
megtisztulásának egy lehetősége, amely helyre teheti az életünkben felállított fontossági sorrendet, hogy valóban 
megláthassuk az Istent. 
 

Július 17. Ökumenikus Zarándoklat indult 
Bakonybélből 
Idén második alkalommal szerveztünk ökumenikus 
zarándoklatot egyházaink egységéért. Kedden reggel a 
bencés testvérek imádságától és áldásától kísérve a 
Borostyánkúttól indult el a 40 fős csapat, melyben Fülöp 
Teréz és Ábel atya személyében két béli is gyalogolt. A 
Bakonybél - Városlőd – Nagyvázsony – Szentbékkálla – 
Nemesgulács – Rezi útvonalon az emmauszi tanítványok 
útját járjuk be, vagyis a Szentírás igéjében, a közös 
imádságban, az éneklésben, a találkozásokban kerestük 
és a kegyelmi pillanatokban „felismertük” a velünk 
vándorló, feltámadt Jézust.  
 

Millenniumi felújítás előrehaladása 
A templomban a falak, boltozatok statikai megerősítése 
befejeződött. Az Örökségvédelmi Hivatal szakembereivel a 
templombelső színét is kiválasztottuk, jó ütemben halad a 
belső festés, a külső homlokzat festése végéhez közelít, a 
fehér torony és a falak egyszerűségükben is a szent hely 
méltóságát sugározzák. A nyugati falon a korábban 
befalazott ablak helye látható módon, vakablakként kerül 
megőrzésre. Elkészült a kripta és a karzat padlóburkolata, 
valamint a karzat és a monostor közötti átjáró ajtója. 
Az ajándékbolthoz valamint a kiállítótérhez megérkeztek a 
födémgerendák, amelyeket daruk segítségével illesztettek 
a helyükre. Ebben az épületben lefektették a padlófűtés 
csővezetékét és elkészült a padlástérbe vezető lépcső, 
valamint a tetőre felkerültek a cserepek.  
Az energiafészernél befejeződött az alapozás, elkészült a 
zsaluköves támfal, helyére került a csapadék-elvezetést 
biztosító rendszer (drén), megkezdődött a támfal mögötti 

rész feltöltése, tömörítése, 

Augusztus 4-5 Ezeréves falvak találkozója  
Augusztus 15.  NAGYBOLDOGASSZONY ünnepe,  
17.00 szentmise a Faluházban, gyógynövények megáldása 
Augusztus 20. SZET ISTVÁN KIRÁLY főünnepe, a falu születésnapja 
 9.30 Szentmise a Faluházban, kenyér és boráldás 
 15.00 Millenniumi Park megáldása 
Augusztus 25. „1Uton” zarándoknap a Mária úton 
 9.00–kor találkozó a Monostor előtt, Bakonybél – Zirc zarándokút 

 18.30 Zarándok Szentmise a Zirci Bazilikában (jelentkezni lehet: Fülöp Teréznél) 
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A Bakonybéli 
Tamburello Sport-
egyesület nyolcadik 
alkalommal rendezte 
meg a Bakony Kupa 
elnevezésű tamburello 
versenyét. Több éve, 
hagyományosan július 
első hétvégéjén talál-
kozunk a budaörsi és az 
angyalföldi csapatokkal, 
hogy a hétvégét együtt 
töltve megküzdjünk a 
Bakony Kupáért. 
 Női kategóriában 
sajnos csak 3 csapat 
nevezett, míg a 
férfiaknál 7 csapat 
mérte össze tamburello 
tudását. A bakonybéli 

versenyekkel együtt jár a napsütés és a szél, ezekből az idén is bőven kijutott. Csapataink keményen 
megküzdöttek a helyezésekért, női csapataink első és harmadik helyen, a férfiak első, második, negyedik és 
hatodik helyen végeztek. Gratulálok minden játékosnak a szép eredményekhez, köszönet az egyesület többi 
tagjának is a sok segítségért, munkáért, és külön köszönet a bakonybéli önkormányzatnak, az iskolának és 
minden támogatónknak, hogy újra sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. 

Mészáros Antal 

ZACC - MINDEN 
BENNE VAN 
Olyan improvizációs 

előadásforma, ami 

elsősorban 

rövidformátumú játékokból 

épül fel. 

Zsebszöveg - Olympia - 

Halflife - Stopptrükk - 

Jó/Rossz mese - Borisz - 

Ábécé - Hangulatváltós - 

Státuszlétra - Orákulum - 

Rappárbaj - Rendezői 

változat - A boltos - TV 

csatornák - Osztott 

érzelmek - Néma Bob...és 

még hosszan 

sorolhatnánk! 

Ismerősek? Netán egy szót sem értesz? Remek! Ahelyett, hogy elmagyaráznánk, gyere el, legyél az élmény részese. 

Nem rángatunk fel a színpadra akarata ellenére senkit, de gyakran kérünk nézőinktől inspirációnak egy szót, 

mondatot, helyszínt, viszonyt. Mondd ki az első dolgot, ami eszedbe jut, ne agyalj, csak legyél IttésMost! ;) 
 

AUGUSZTUS 24.PÉNTEK 19 ÓRA – KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Belépőjegy: támogatói: 1000 Ft, úgy amúgy: 500 Ft 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2018. augusztus 27. 

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

 

(Fő utca 3.) 
Szerdán 15-18 óra, 
szombaton 9-12 óra között 
várja az érdeklődőket. 

 
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

(Fő utca 15.) 
Május 1-jétől nyitva  
minden nap 9-18, 
vasárnap 9-16 óra között. 
Új kiállítás: 
Kincsek „Szent Gellért sziklája„ 
mellől

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, 
Kossuth u. 1. Információ: 

- Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934; 
Mészner Viktor 06-30-490-8401, 
meszner.viktor@invitel.hu;       
www.bakonyibakancsos.hu 

2018. augusztus 20. hétfő 10.00 

Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Vörös János-séd – 
 Királykapu – Hideg-völgy – Mészégető 
Táv: 17 km, menetidő 6 óra 
 

2018.augusztus10. 19.30-tól  
Bakonyi csillagok vezetett túra a Pikolóból. 9 km, 150 m 
szint. Ár : 1.200 Ft (hamburgerrel) 

 
 
 
 

Augusztus 14-31. között 
keddenként 14-16 óra, 

péntekenként 9-11 óra között 
a Faluház földszinti kisétkezőjében 

 
Egy helyrajzi számú ingatlanból 

egy személy veheti fel a 12000 Ft támogatást. 
A jogosultságot az állandó lakcímet igazoló 

lakcímkártyával igazolni kell! 
 

 
 

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) 
 

Károlyi Zoltán mezőőr elérhetősége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

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 
 

Markácsné Kis Vera jegyző 

tel: 30/500-9837 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 

tel: 30/449-5262 

email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu 
 

Adóügyben ügyfélfogadás: 

 csütörtök: 8-14 óra 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben hatósági 

szakügyintéző (70-400-6060) 

Ügyfélfogadás: minden hónap második és 

negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra 

között a Bakonybéli Önkormányzat 

épületében. 

Orvosi Rendelő 

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. 

Szent Bernát Gyógyszertár 

8427 Bakonybél, Pápai u.7.  

Tel: (88)461-017 

Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra 

 

Okmányiroda 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

Személyigazolvány, lakcímkártya, 

 jogosítvány, gépjármű okmányok 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 7-17 óra 

Kedd: 12-16 óra 

Szerda: 8-12 óra 

csütörtök: 8-18 óra 

Péntek: 8-13 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
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