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A két fasor közötti sétaút kialakítását, 
alapozását a Közösségek Hetére 
tervezzük, amelyre önkéntes segítőket 
várunk. 
 

 

 

Március végére elkészült a Rákóczi téren az új, a 
biztonsági előírásoknak megfelelő játszótér, amit a 
HungaroControl Zrt. tavalyi, 2,5 millió forintos 
településfejlesztési támogatásából állíthattunk fel. 

Április közepén vehették birtokba a gyerekek. 
Kérjük, vigyázzanak a játékokra, a frissen ültetett 
növényekre és ügyeljenek a tisztaság megőrzésére. 
Reméljük, sok élményt ad majd a legkisebbeknek.  
Április 5-én, hivatalosan is átadtuk a megújított 
óvodát. Köszönjük Kovács Zoltán államtitkár úrnak, 
hogy részvételével megtisztelte az ünnepséget. 

Köszönjük Halmos Ábel perjel úrnak a megújított 
intézmény megáldását. Külön köszönjük az óvoda 
dolgozóinak, a segítő szülőknek, hozzátartozóknak, 

az önkormányzat munkatársainak, a felújítást 
végzőknek és a nagyszámú megjelenőnek, hogy 
emlékezetessé tették ezt a településünk számára 
fontos eseményt. Kívánjuk, hogy a korszerűvé tett 
körülmények között minél több bakonybéli és 
környékbeli kisgyerek gyarapodjon tudásban és 
élményekben. 
 

Április 7-8-án rekordszámú résztvevővel, a Guzmics 
Izidor Egyesület szervezésében zajlott le a 11. 
Medvehagymás Napok rendezvény. Településünk 
egyik legrégebbi és legjelentősebb rendezvénye idén 
is magas színvonalú programmal csalogatta 
Bakonybélbe a vendégeket. Köszönet a szervezőknek 
és a nagyszámú önkéntesnek a munkájáért. 

 
Április 8-án új helyszínen, a Faluházban, magas 
részvételi arányban, rendben zajlott az országgyűlési 
választás. 
 

Az elmúlt időszakban két képviselő-testületi gyűlést 
tartottunk. Március 29-én elfogadtuk a 
Településarculati Kézikönyvet, amely rendeletként 
április 30-tól érvénybe lép. 
Felülvizsgáltuk a közétkeztetés érvényben levő árait, 
és úgy döntött a testület, hogy az óvodai-, iskolai- és 
szociális étkezés térítési díjait ebben az évben 
változatlanul hagyja. 
 

A rövid határidő miatt rendkívüli összejövetelen két 
pályázat benyújtásáról határoztunk.  
 

(folytatás a következő oldalon) 
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(Polgármesteri beszámoló - folytatás) 

 

Lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzati 
épületekre zártláncú kamerarendszert telepítsünk 40 
% önrész vállalásával, amely a bel- és közterület 
megfigyelésére alkalmas. A falu 3 pontján 
alakítanánk ki megfigyelőpontot, amelyek a 
közbiztonság megerősítését, a bűncselekmények 
megelőzését szolgálják majd.  
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 
felhívására pályázatot adunk be a bakonybéli zsidó 
temető rendbehozatalára. Sokan nem is tudják, hogy 
létezik, pedig száz évvel ezelőtt még 13 zsidó család 
élt a faluban. A temető maradványait benőtte az 
erdő, a sírkövek összetörve és szétszórva hevernek. A 
terület rendbetételével, a temető helyreállításával 
múltunk egy elfeledett részét tudjuk visszahozni. 
Bízunk mindkét pályázatunk pozitív elbírálásában. 
 

Kiemelt kérelmet nyújtottunk be a HungaroControl 
Zrt. településfejlesztési támogatása keretére a 
millennium alkalmából. Pályázatunkban a Magnólia-
liget millenniumi parkká fejlesztését (sétány és 
pihenőkert kialakítását, ezzel összefüggően a Pápai 
utcai buszforduló parkolóvá alakítását) jelöltük meg.  

 
3,5 millió forint támogatást ítéltek meg. Külön 
kérelem alapján további 2,5 millió forinttal segíti a 
cég a millenniumi rendezvényeket. Köszönjük a 
HungaroControl Zrt.-nek nagyvonalú segítségét. 
 
Május 7-13 között másodszor csatlakozik Bakonybél 
a Közösségek Hete országos rendezvénysorozatához, 
az „Együtt lenni, együtt tenni jó” programhoz. 
Az általunk szervezett megmozdulásokkal a közösség 
erejével maradandót akarunk létrehozni a faluban. 
Kérjük, minél többen csatlakozzanak az akciókhoz. 
 

Április 18-án az Örökségvédelmi Hivatal helyszíni 
szemlét tartott a Tájházban. Jó állapotú, 
karbantartottnak ítélték az épületegyüttest. Két, 
általunk jelzett szerkezeti problémát 
jegyzőkönyveztek, mindkettőt már korábban jeleztük 
a tulajdonos vagyonkezelőnek. 
 

A Szigeti családtól jó állapotú vonószéket kapott a 
Tájház ajándékba, köszönjük. Szeretnénk 
közönségcéllal hasznosítani. Ha valakinél vannak 
fölösleges vonókések, örömmel fogadjuk a 
felajánlást. 
 

Márkus Zoltán polgármester 
 
 

 

 

 

   A hirtelen felmelegedés és a szél hamar felszárította a földet, már 

minden külterületi út jól járható. Hamar zöldülésnek indult a határ, a gazdák is időben el tudták kezdeni a 

földmunkákat. A legelőtisztítási munkálatok április 15- ével befejeződtek. 

A tavaly lemurvázott külterületi utak is megsínylették a vizes időjárást és a teherforgalmat. A száraz időt 

kihasználva az erdészet átgréderezte a teljes útszakaszt, az önkormányzat pedig a Petőfi utca végétől 

egészen a nagy hídig kátyúmentesített. 
 

A medvehagyma idén is rengeteg látogatót vonzott környékünkre, ez megmutatkozik a határban 

megnövekedett hulladékban, melytől a mezőőrség megtisztította a határt. 14 db-120 literes szemeteszsák telt 

meg, továbbá a belterületi kukákat (15 db) kétszer kellett üríteni másfél hét alatt. A mezőőrség működése 

alatt az idei tavasz látogatói által felhalmozott hulladék mennyisége volt a legtöbb. Külön kiemelem az úton, 

útmentén és a növényzetbe elszórt palackokat és aludobozokat, számomra érthetetlen, hogy amíg teli, addig 

viszi, üresen meg elszórja. Továbbá itt kérem meg a lakosokat, hogy aki állattetemet talál belterületen, azt ne 

a kihelyezett kukákba dobja, hanem húzza félre és telefonáljon, egyrészt mert nem higiénikus, másrészt nem 

minden kuka telik meg egy hét alatt! 
 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park dolgozói, önkéntesek bevonásával több 

száz madárodút helyeztek ki a bakonybéli határ kevésbé zavart helyeire, az énekes madarak fajmegőrzési 

programjának keretében, amelynek célja a helyi énekesmadár állomány megfigyelése és megóvása. A jó idő 

eljöttével külterületeinkre megérkeztek a vándormadaraink, itt vannak már a fecskék, de megérkezett a 

fekete gólya is. A mezőőr megfigyelése szerint a kakukk április 10-én szólalt meg idén először a határban. 
 

A külterületi állattartók kerítés- és villanypásztor rendszereit ellenőriztem, több gazdának is jócskán akad 

javítási munka az erős szél által letört nagyobb ágak vagy a vadmozgás rongálása miatt. A gazdákat 

értesítettem. 
 

A szürkemarhákat április 13-án már kihajtották a szomszédos szentgáli határba, vélhetően április végén, 

május elején sor kerül a TSZ-telepen teleltetett bivalyok kihajtására is. 
 

Károlyi Zoltán mezőőr 
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Április 5-én délután országgyűlési képviselőnk, Dr. Kovács Zoltán ünnepélyes keretek között átadta a 

felújított óvodaépületet. A környező falvak polgármesterein és vezetőin kívül, természetesen helyi vezetőket 

is meghívtuk az ünnepségre, akik közül sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Az átadó ünnepségen 

megemlékeztünk óvodánk alapítójáról Haik Jánosról is. Haik János egy Bakonybélben élő módos gazda 

volt, akinek nem született gyermeke. Felesége Kis Kádi Ágnes sokat betegeskedett, és betegsége alatt 

Győrben a Szatmári Irgalmas Nővérek ápolták őt. Haik János felesége kívánságára egész vagyonát, közte ezt 

az épületet is, a nővérekre hagyta, akik 1937-ben óvodát alapítottak. A feljegyzések szerint az óvoda 

megáldása 1937. szeptember 5-én volt. Természetesen a nap főszereplői a gyerekek voltak, akik táncos 

műsorral készültek az eseményre. Az ünnepségen jelképes ajándékkal és névre szóló emléklappal köszöntük 

meg a felújítás alatt kapott segítséget szülőknek, nagyszülőknek és a faluban élő embereknek. Ezen a napon 

óvodánk 80 éves születésnapjára is emlékezve a gyerekek örömére nem maradhatott el az óriási szülinapi 

torta sem.              Szilágyi Zoltánné óvodavezető 
 

ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL 
 

A Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendeletének 20 § (1) 
bekezdése szerint beíratást hirdet a 2018/2019 tanévre. 

 

Időpontja: 2018. május 17. (csütörtök)  8,00-16,00 óráig, 
május 18. (péntek) 8,00-12,00 óráig. 

 

Minden olyan gyermek beiratkozását szeretettel várjuk, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. A 
törvény értelmében lehetőség van a 2,5 életévet betöltött gyermek óvodai felvételére is, ezért aki ezzel a 
lehetőséggel élni kíván, a 2019. augusztus 31-ig 2,5 életévét betöltött gyermeket is be kell íratnia az 
óvodába. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek lakcímkártyája, Taj kártyája és a gyermek születési 
időpontját igazoló bármely dokumentum.           Intézményvezető  
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SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁBÓL: A JÓCSELEKEDETEK ESZKÖZEI  (4,1-10) 

4.1 Először is: szeresd az Úristent, teljes szívből, teljes lélekből és teljes erődből. 4.2 Aztán 

felebarátodat, mint önmagadat. 4.3 Továbbá: ne ölj. 4.4 Házasságot ne törj. 4.5 Ne lopj. 4.6 Bűnös 

vágyaid ne legyenek. 4.7 Hamis tanúságot ne szólj. 4.8 Tisztelj minden embert. 4.9 És amit nem 

kívánsz magadnak, te se tedd másnak. 4.10 Tagadd meg magadat, és kövessed Krisztust! 4.11 

Testedet sanyargasd. 4.12 Ne add át magad az élvezeteknek. 
 

 

Március 29–április 2. SZENT HÁROM NAP és HÚSVÉT 
 

A nagyheti Szent Három Nap liturgikus rendje a szokásos volt, csak a helyszínek jelentettek több-kevesebb 
gondot. A reggeli zsolozsma a kápolnában, a többi szertartás a faluházban volt. A nagypénteki keresztutat 
szerettük volna a Borostyán-kútnál járni, de a rossz idő miatt a monostori folyosón, jelképes stációknál 
imádkoztunk, elmélkedtünk. A gyerekek bátrabbak voltak, Vajda-Szekrényes Zita vezetésével énekelve, 
imádkozva végigjárták a szentkúti stációkat. Az esti szertartáson a Szent Mauríciusz Kórus énekelte a 
Passiót és még néhány nagyböjti kórusművet Izsák atya vezetésével.  
Új kezdeményezés volt a szombat délelőtti "Nagyböjti dúdoló", Marticsekné Szentkereszty Judit 
énektanítása. Felnőttek, gyerekek egyaránt lelkesen tanulták a gazdagon díszített nagyböjti és húsvéti 
népénekeket. A szokott érdeklődés kísérte Anzelm testvér műhelylátogatását is. 
Nagyszombat este már "telt házzal" vártuk az ünnepi liturgiát. A szentmise végére az eső is elállt, és 
boldogan énekelve vonultunk, Krisztus feltámadását hirdetve, a faluháztól a templomig majd vissza. Az 
Agape előtt örömmel válaszoltunk Ábel atya "Krisztus Feltámadt!" kiáltására: "Valóban feltámadt!" 
 

Húsvéthétfőn hagyományosan a szentmisében keresztelőt is ünnepeltünk, Békés-Varró Gáspár, 8 éves, 

budapesti fiú részesült a keresztség szentségében. Gáspár szüleivel évek óta rendszeresen jár hozzánk 

Bakonybélbe, tavaly nővére, Lili keresztelkedett Húsvétkor. 
 

Április 10-én tartotta Karitász csoportunk a tavaszi jótékonysági ruhavásárt 
 

Ez alkalommal egy bőkezű adományozó családnak köszönhetően kiváló minőségű gyermekjátékokat is 

kaptunk, amik igen kelendőnek bizonyultak a vásárban. A korábbi vásárlói visszajelzésekből tanulva 

igyekeztünk a szokásosnál is gondosabban megválogatni a ruhákat, és vevőinknek egy szűkebb, de 

könnyebben átválogatható készletet kitenni. A módszer bevált, vásárunk sikeres volt, közel 75.000 Ft 

adomány gyűlt össze. Jó volt látni, hogy hűséges „törzsvásárlóink” ez alkalommal is visszatértek, és többen 

pénzadománnyal is támogatták a munkánkat! Köszönjük Ábel atyának szállításban és a pakolásban 

nyújtott segítséget! A vásár ezúttal sem valósulhatott volna meg a Bakonybéli Önkormányzat 

munkatársainak segítsége nélkül, akik a raktár és a vásárhelyszín biztosítása mellett az asztalok 

pakolásában is ismét aktívan segítettek. Köszönjük minden adományozónak, vásárlónak, és segítőnek, 

hogy támogatta a karitász csoport munkáját!  
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ÁPRILIS 22. BÉRMÁLÁS  

Húsvét IV. vasárnapján a Faluházban ünnepeltük a bérmálás szentségét. Ez a liturgia volt Cirill atya első főapáti 

miséje Bakonybélben. Hárman bérmálkoztak, Vida Tibor, monostorunk visszatérő vendége felnőttként, valamint 

Simon Zsuzsanna és Cziráki Tamás 9. osztályos bakonybéli fiatalok. Ők az elsők, akik az új rendszerben – 8 év 

általános iskolai hittan tanulás, majd a középiskola első évében elvégezett előkészítő után, - járultak a bérmálás 

szentségéhez. A szentmisét követően főapát úr megismerkedett az egyházközségi képviselőkkel, a beszélgetésen 

támogatta a képviselőtestület készülő működési szabályzatának munkáját. Cirill atya homíliájában a szentmise 

olvasmányaiból három üzenetet bontott ki és kötött a bérmálkozók lelkére: 
 

„A mai bérmálási mise első üzenete ez: Jézus a megoldás életünkre, az ő tanítása, az eligazodás, a béke és a 

derű forrása, az üdvösség számunkra. Az életünket ezután tudatosan az evangélium értékrendje szerint 

szeretnénk alakítani. 

A szentleckében János apostol második üzenetként ezt a csodálatos gondolatot tolmácsolja: „Az Atyaisten 

akkora szeretettel van irántunk, hogy gyermekei vagyunk!”  Isten gyermekeiként tekint ránk, és a 

mi felnőtt, személyes, hit melletti döntésünkre vár! A bérmálás döntés a hit mellett! 

A mai szentmise harmadik üzenete az evangéliumból bontakozik ki: a hit mellett döntésünkben nem 
vagyunk egyedül, Jézus pásztorként áll mellettünk, és segít bennünket! Tanítása arra szólít, 
hogy felelősséget vállaljunk, pásztorai legyünk társainknak, a családban, az egyházközségben, a 
faluközösségben, a munkahelyen.” 
 

MILLENNIUMI FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ELŐREHALADÁSA ÁPRILISBAN 
 

A templom felújítása új szakaszba ért: most már az építés veszi át a főszerepet. Az elmúlt hónapban a 

templomburkolat új rétegrendjét alakították ki: lefektették az elektromos hálózat védőcsöveit és a padlófűtés 

csőkígyóját, majd a betonozás következett. A tervező segítségével kiválasztották templom külső színét, ami a 

monostor fehér színével fog megegyezni. A templom szentélyt lezáró, Ny-i falában egy tekintélyes repedés került elő 

a vakolat alól, ami a fal teljes hosszában végigfut, ennek stabilizálása is az elkövetkezendő időszak feladata. 

Az ajándékbolt épületének, valamint az ahhoz tervezett toldásépület alapozásának földmunkái kezdődtek meg az 

elmúlt hónapban. A monostor kiszolgáló épületének munkálatai is előre haladtak: a leendő gépraktár régi, rézsútos 

betonburkolatát feltörték, helyette egyenes betonpadlót alakítottak ki. Folyik a karbantartó műhely, a garázs és a 

gyógynövény feldolgozó helyiségek átalakítása is. Terv szerint ez az épület május végére el is készül. 

A templom és a majdani közösségi ház fűtés-gépészetének helyet adó energiafészer közbeszerzésén nyertes 

kivitelező cég az Ingatlan Rehab Kft, amely május elején megkezdi a munka első fázisát, a régi, statikailag aggályos 

állapotú plébániaépület bontását.  

május 1. Egyházközségi Zarándoklat Szombathelyre 

május 20. Pünkösdvasárnap 9.30-kor ünnepi mise a Faluházban 

május 26. 20.00 Akatisztosz éneklés a Borostyánkútnál 

május 27. 16.00 Gyerekmise a Kápolnában 

Ebben az évben is lesz hittantábor. A táborban a leendő 1. osztályosoktól a jelenleg 6. osztályt végzőkig 
lehet részt venni. Részvételi díj 9.000,- Ft, melynek első felét a jelentkezéskor - a jelentkezési lappal együtt  
-, a másodikat pedig május 30-ig kell befizetni. Jelentkezési határidő: május 1. 
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Április 11-én 3 tanulónk vett részt a csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola által rendezett „A bakonyi híres határ” 

egyéni népdaléneklési versenyen. Az elmúlt évben rendezték meg először ezt a versenyt hagyományteremtő 

szándékkal, a Magyar Kodály Társaság és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Célja, hogy a gyerekek ismerjék 

hazájuk és szűkebb környezetük dalait, hagyományait. A versenyen 5 általános iskola 31 tanulója vett részt. 

Minden versenyzőnek 10 magyar népdallal kellett készülni a megmérettetésre. Ezt megelőzően iskolánkban is lázas 

készülődés folyt, hogy kiderüljön, vajon ki képviseli majd Bakonybélt ezen a rendezvényen. Énektanárunk, Nagy 

Tiborné Ági néni minden tanulót meghallgatott, majd a jelöltekkel sokat készült. Végül Szabó Emma 1. osztályos, 

Jenei Dóra és Katona-Kiss Zsombor 3. osztályos tanulónk vehetett részt a versenyen. Mindhárman nagyon szépen 

szerepeltek: 

Szabó Emma 1. helyezést ért el az 1-2. osztályosok között, Katona –Kiss Zsombor pedig 2. helyezést ért el a 3-

4. osztályosok csoportjában. Köszönjük Ági néninek és versenyzőinknek a sok munkát és a szép eredményeket! 

Köszönetet mondunk Önkormányzatunknak azért, hogy eljutottunk erre a versenyre, mert a tanulók szállítását ők 

biztosították.  

Iskolai szavalóversenyt rendeztünk a költészet napja alkalmából. Tanulóink többsége lelkiismeretesen készült rá, s 

többen azonos pontszámot szereztek, így alakult ki a következő rangsor: 

Első helyezést ért el: Jenei Dóra, Katona-Kiss Zsombor, Szalai Dorka 3. osztályos tanuló,  
második helyezést: Jenei Dóra, Katona-Kiss Zsombor, Szalai Dorka 3. osztályos tanuló,  
harmadik helyezett: Oggero Mattia és Schwarcz Noémi 2. osztályos, és Bertalan Nóra 3. osztályos tanuló, 
negyedik helyezést Rieger Hanna 2. osztályos tanuló ért el. A közönség különdíját Rákos Kornélia 4. osztályos 
tanuló kapta. 
 

A leendő első osztályosok beíratása április 12- én, csütörtökön megtörtént, a szülők 6 kisgyermeket írattak be a 

bakonybéli iskolába. 

Májusban a 3-4. osztályosok úszásoktatáson vesznek részt a zirci uszodában. 

Anyák napi köszöntő műsorunkat május 7-én tartjuk a Faluházban, melyre szeretettel várjuk az édesanyákat és 

nagymamákat. 

Papír-és vasgyűjtést tervezünk május, június hónapban. A pontos időpontokat plakátokon és szórólapon hirdetjük. 

Kérjük, támogassák iskolánkat a gyűjtést szervező iskolai alapítványon keresztül! 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

Mai, európai dokumentumfilmeket vetítő közösségi mozink 
vetítései megkezdődtek az idén is, 2018-ban minden hónap 3. 
szombatján vetítünk. Áprilisban egy cseh dokumentumfilmmel 
indítottunk, amely egy holokauszttagadó fiatalemberről szólt. A 
film kerek és befogadható volt, a téma jó beszélgetésre adott 
lehetőséget a film után. A napsütéses idő nem kedvezett a 
vetítésnek, a vártnál sokkal kevesebben ültek be az elsötétített 
könyvtárba. Annak érdekében, hogy a kirándulást se legyen 
muszáj rövidre szabni, a napsütést is legyen mód kiélvezni, de 
a moziról se maradjon le senki érdeklődő, a májusi vetítést már 
egy kicsit később fogjuk kezdeni. Éppen csak annyival, hogy a 
szerzetesek is visszaérjenek imára, ha megtisztelik közösségi 
mozinkat a jelenlétükkel! Májusi filmünk témája a klímaváltozás 
lesz, a pünkösdi hétvége szombatján vetítünk 18 órakor. 
Minden hónap utolsó szombatján, májusban 26-án,11 órakor 
papírszínház előadás lesz, amelyre az óvodás, kisiskolás 
korosztályt várom nagy szeretettel! 
Sok új könyvet kaptunk ellátó könyvtárunktól és a 
könyvtárunkat rendszeresen támogató, Svédországban élő 
könyvbarátunktól - a könyvtárban is van esély ropogós, új 
könyvet olvasni, aki siet, első lehet! 
Szeretettel vár minden kedves olvasót 

Palotás Dóra könyvtáros 
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Április 7-8-án a Medvehagymás Napok rendezvényén 
hagyományosan a lángos sütés feladatát vállalták 
asszonyaink magukra. Bár többen váltották egymást, 
alaposan elfáradtak. Köszönjük helytállásukat. 

Április 12-i találkozónkon a Költészet Napja alkalmából 
József Attilára és a szintén április 11-én született Márai 
Sándorra emlékeztünk pár szóban, majd kedves 
verseiket olvasták fel néhányan, de közösen is felidéztük 
a hajdan tanult műveket. Ezután vendégünk, Dr. Kozma 
Zoltán az érbetegségek-témaköréről beszélt. Szó volt a 
vénás és artériás, valamint a szívérrendszeri, genetikai 
betegségekről, a jó és rossz koleszterinről, a 
szívinfarktusról és a stroke–ról, a kezelésükről.  
Doktor úr az alaposabb tájékozódás érdekében 
szórólapokat hozott, és online oldalak elérhetőségeit is 

figyelmünkbe ajánlotta. Mondandóját a következő 
szavakkal zárta: 
Mindenki figyeljen az egészségére!  Menjen időben 
orvoshoz, járjon szűrővizsgálatokra!  LEGJOBB 
GYÓGYÍTÁS A MEGELŐZÉS. 
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. 
Április.25-én, szerdán a B3 Takarékszövetkezet 

képviselői  Otthon a pénzügyekben címmel tartanak 
tájékoztatót a nyugdíjasok számára. 
Következő havi programajánló: 
Május 10-én, csütörtökön délután fél 4 órai kezdéssel 
ünnepeljük a klub 9. születésnapját és köszöntjük a 
második negyedév névnaposait a Vadszőlő Étteremben 
vacsorával és Schögl Attila harmonikás zenéjével. 
Május 22-én, kedden fél 4 órai kezdettel a Közösségi 
Házba várjuk Dr. Vinkovits Szilárd főorvost, 
diabetológust, aki kettes típusú cukorbetegségről tart 
előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

A tavasz beköszöntével a tamburello 
sportban is elindult az élet, április 14-

15-én Móron találkoztunk, a VIII. Magyar Országos Tamburello Bajnokságon. Rekord számú csapat nevezett az idei 
versenyre, a nőknél 6 a férfiaknál 12 csapat vett részt. Bakonybélből 1 női és 4 férfi csapat képviselte az 
egyesületünket. Jó hír volt, hogy új arcokkal is találkozhattunk, mivel Ófehértóról, Baktalórántházáról és a 
Testnevelési Egyetemről is voltak új játékosok. Sok szoros és fárasztó mérkőzésben volt részünk, csapataink mindent 
megtettek a győzelemért, de néhány esetben csak hajszálon múlott a jobb helyezés elérése. Női csapatunk épp csak 
lemaradt a dobogóról, így a 4. helyen zártak, míg a férfiak a 7, 6, 5 és az 1. helyen végeztek, továbbra is megvédve a 
bajnoki címüket. Gratulálok minden résztvevőnek az elért eredményéhez és köszönjük a szurkolóknak a sok biztatást. 

 Mészáros Antal 
 

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi 
közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. 
Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok 
megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható 
erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, 
mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután 
protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi 
megemlékezések, koszorúzások színvonalát. 
Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, 
hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség 
lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében. 
A szolgálatról részletes információ található a www.iranyasereg.hu vagy a www.hadkiegeszites.honvedelem.hu 
honlapokon. A Veszprém megyei toborzó ügyfélszolgálat elérhetősége: 8200 Veszprém, Jutasi út 20. tel: 06/88/576-
650, e-mail: veszprem.toborzo@mil.hu 

http://www.iranyasereg.hu/
http://www.hadkiegeszites.honvedelem.hu/
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8. 

 

Az esőt ígérő, borongós időjárás sem riasztotta el a 
vendégeket. A négy vezetett túrán háromszázan vettek részt. 
Elfogyott 140 liter medvehagyma-leves, 1600 kínáló tálca, 2-2 
nagy üst vadragú és babgulyás, 100 kg kenyér, 90 kg lisztből 
készült lángos és lapcsánka, 90 liter bor, 10 liter 
medvehagymás pálinka. A kóstolni valót a Szállásadók Baráti 
Körének aktív tagjai, a Bakony Hotel, az Odvaskő Hotel, a 
Vadszőlő Étterem és a monostor konyhája készítették. A 2500 
vendég kiszolgálásában mintegy 30 önkéntes vett részt, 
köztük a Guzmics Egyesület tagjai, az önkormányzat, az 
óvoda dolgozói, a nyugdíjas klub, családtagok, barátok és 
visszatérő vendégek is. Mindenki nagyon elfáradt a végére, de 
minden idők legsikeresebb medvehagymás programjával 
szolgáltuk Bakonybél hírnevét.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Április második hétvégéjén utazott kórusunk 
Prágába. Az utazás eredeti ötletét az adta, 
hogy szerettük volna meglátogatni Szent 
Günter sírját a Břevnov Kolostorban. Izsák atya 
szervezőmunkájának hála, Břevnovban volt a 
szállásunk is, a kolostor vendégeknek 
kialakított részében kaptunk helyet 2 éjszakára. 
Az érkezés délutánján eső fogadott minket, de 
ez sem szegte a társaság kedvét, már péntek 
délután bejártuk az óvárost. Másnap délelőtt 

megnéztük a várat, majd délután koncertet adtunk a Magyar Intézet 
színháztermében. Vasárnap énekeltünk a Prágai Magyar Plébánia 
délelőtti miséjén, ahol Izsák atya prédikált is. A magyar közösség nagy 
szeretettel fogadott bennünket, sok pozitív visszajelzést kapott a 
kórus. A gyerekkórus különösen dicséretet érdemel: a kórus 
legfiatalabbjai a hosszú utazás és a feszített program ellenére 
derekasan helyt álltak a szerepléseken. Köszönjük azoknak, akik 
szervező munkájukkal, a családi háttér biztosításával, vagy anyagi 
támogatásukkal hozzájárultak az élményekben gazdag utazáshoz!  
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Indulás a Pikoló Vendéglőtől (Kossuth u. 1.) Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, 
meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu ; 

A túrákon való részvétel saját felelősségre! A részvétel díja 700 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt / hűtőmágnest. 

2018. április 29. vasárnap 10.00 
Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Vörös János-séd – Királykapu – Hideg-völgy – Mészégető 
Táv: 17 km, menetidő 6 óra 
2018. május 1. kedd 10.00 
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy 
Táv 11 km, menetidő 4 óra 
2018. május 19. szombat 10.00 
Bakony Hotel – Móricháza - Táboros-hegy - Odvas-kői rét- Gerence-völgy - Vár-völgy - Bakonyújvár- Tönkölös - Likas-kő 
Táv 13 km, menetidő 4,5 óra 
Folytatjuk a Rómer Flóris Emlékutat, most jön a Bakonybélt érintő szakasz: 
Május 12. szombat: Porva-Csesznek vá. - Porva - Bakonybél. 
Május 13. vasárnap: Bakonybél - Kertes-kői-szurdok - Zoltay-forrás - Zirc. 
 
A BAKONYBÉLI KERESZTEK című kiadvány megvásárolható Mészner Viktornál és a Bakonybéli Tájházban. 
 

mailto:bakonyhotel@bakonyhotel.hu
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
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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. május 25. 
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 

 

A KRISZTUS SZERETETE 
EGYHÁZ  

bakonybéli gyülekezetének 
összejövetelei májusban: 

5-én 16 órakor és 19-én 15 órakor a 
Közösségi Házban

A LOMTALANÍTÁS TERVEZETT 
IDŐPONTJA: 2018. JÚLIUS 18.

 

 

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
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
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