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Az előző év utolsó napjaiban két 

pályázatunkról is pozitív hírt kaptunk. 

Még 2017. elején a Belügyminisztériumhoz 

nyújtottuk be a belterületi utak felújítására a 

pályázatunkat. Ezt az év közepén forráshiány miatt 

elutasították. Ezután önerős beruházásként 

elvégeztük a legszükségesebb javítási munkákat. 

Most, az év végén mégis 15 millió forintos 

támogatást kaptunk, amelyben 15 % az önrész, így 

folytatni tudjuk majd az útfelújítást. 

A másik nyertes tender az a millenniumi év 

kapcsán beterjesztett turisztikai beruházás, 

amelynek keretében Bakonybél központját egy a 

településről információkat nyújtó tematikus úttal 

tervezzük összekötni a Szent-kúti parkkal, illetve a 

kápolna környékének tereprendezését is 

tartalmazza. A pályázat része még az ezer éves 

évfordulóhoz kötődő marketing is.  

 A 2017-es év pályázataink szempontjából 

igen sikeresnek mondható. Bakonybél település 

nevében köszönjük Magyarország kormányának és 

Veszprém megye vezetőinek, valamint Dr. Kovács 

Zoltán országgyűlési képviselőnknek, hogy kiemelt 

figyelmet fordítanak a bakonybéli millenniumra, és 

támogatják településünket abban, hogy az ünnephez 

méltó arculatot tudjon kialakítani. 

 A Szent Gellért Óvoda épületének felújítása 

projekt is a végéhez közeledik. Öreg épületről lévén 

szó, folyamatosan jönnek elő nem várt problémák, 

amelyeket meg kell oldani. Ezek természetesen 

lassítják a kivitelezést, ennek ellenére reálisnak 

tűnik a február végi visszaköltözés. 

 
 Január 16-án megállapodtunk a Laczkó 

Dezső Múzeum igazgatójával, Dr. Perémi Ágotával 

arról, hogy a Kincsek „Szent Gellért sziklája” mellől 

című, a 2016-os kálvária dombi ásatások 

leletanyagát bemutató kiállítást, pontosabban annak 

egy részét a Bakonybéli Tájházba áthozhatjuk. Ez a 

tárlat a bakonybéli lakosok számára ingyenes lesz. 

 A január 17-én tartott képviselő-testületi 

ülésen megtárgyaltuk Szita Károly, a Megyei Jogú 

Városok Szövetségének elnöke által közzétett, 

Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat 

felhívást. Határozatban utasítottuk el, hogy 

Bakonybélben bevándorlás-szervező iroda 

működjön. 

 Január 18-án meghívást kaptunk a Szent 

Mauríciusz Monostorba, a felújítási munkák első 

ütemének megvalósításához kötődő szerződés 

ünnepélyes aláírására. Örülünk annak, hogy a 

monostor nagyszabású millenniumi beruházása 

elindult. Ebben a nehéz időszakban különösen 

fontos keresztény mivoltunk, kultúránk, 

hagyományaink szem előtt tartása, amelynek 

kiemelt része szakrális és vallási emlékeink 

megőrzése, védelme. 

Január 24-én a HungaroControl Zrt. Pesti 

Vigadóban megtartott szokásos évzáró gáláján a cég 

vezetői beszámoltak a 2017-es év eredményeiről, 

illetve értékelték az elmúlt évet. 

Az év elején, a zirci járási feladatellátó 

központi háziorvosi ügyelet működése kapcsán 

összehívott egyeztető fórumon a résztvevő 

települések polgármesterei egyeztettek az ügyeleti 

szolgálatot ellátó orvosok béremeléséről. A 

Bakonybéli Önkormányzat fontosnak tartja az 

ügyeleti ellátás magas színvonalának megőrzését és 

a közreműködő orvosok megbecsülését. 

2018. január 1-jétől kötelezően növekedett a 

minimálbér és a garantált bérminimum. Az 

önkormányzat a dolgozói számára – a pénzügyi 

lehetőségeihez mérten – a kötelező szintet 

meghaladó mértékű béremelést biztosít. 

A 2018-as év első nagyobb önkormányzati 

rendezvénye február 10-én, szombaton a falusi 

disznóvágás lesz, amit immár negyedik alkalommal 

szervezünk meg. Igyekszünk finom ételekkel és jó 

műsorral szórakoztatni a vendégeket. Minden 

bakonybélit és látogatót szeretettel várunk! 

Márkus Zoltán polgármester 
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Szokatlanul meleg időjárással kezdődött az esztendő, a településen és a határban is több növény rügyezni 

kezdett, de találkozhattunk virágzó gyümölcsfával is. A meleg nem csak a hóvirágot, de a kullancsokat is előcsalogatta. 

   Mindnyájan tapasztalhattuk az ünnepek között - és főleg szilveszter este -, hogy számos szállóvendég és turista tartózkodott a 

faluban. Ez különösebben nem okozott bonyodalmat, de a nagyszámú pirotechnikai eszköz használata miatt több telefonos 

bejelentést is kaptunk. A tűzijátékok hang- és fényhatásától több kutya ijedt meg és szökött el otthonából. Ezek többsége 

hazakerült. A határban viszont kóbor kutyát idén nem tapasztaltunk.  

Az esőzések és a hóolvadás miatt a Szent-kúthoz vezető útszakasz ismét felkátyúsodott. Amint az időjárás engedi, feltöltjük a 

hibás útrészeket. 

   Többen tettek bejelentést a lakott területeken előforduló rókák garázdálkodásáról. Engedjenek meg pár gondolatot ennek 

kapcsán. Először is a rókák veszettségére nagyon minimális az esély, mivel a rendszeres vakcinázásnak köszönhetően ma 

Magyarországon jelenleg nincs veszettség. Ezek a rókák nem betegek, csupán megszokták az ember jelenlétét és alkalmazkodtak 

hozzánk, ezért mernek az ember közelében tartózkodni. Ráadásul Bakonybél egy erdő közepén lévő medencébe terül el, ahol mi a 

mai napig egyre nagyobb – az állatok által használt – területet veszünk el, egyre több életteret zavarunk meg gépeinkkel, 

járműveinkkel. Ráadásul rissz-rossz kerítéseinkkel, gondatlanul elszórt élelmiszer-hulladékainkkal az udvarunkba szoktatjuk őket. 

Erre nem a megölésük a megoldás. 

Továbbá a belterületi vadkilövés egy engedélyeztetés-köteles eljárás. Ha a rendőrség jóváhagyja a kilövést, akkor kivonul a 

helyszínre, a lövés idejére biztosítja a területet. A kilövést csak vadászatra jogosult személy végezheti el, amit jelen esetben csak 

az a hivatásos vadász tehet meg, akinek a gazdálkodási területéről bizonyíthatóan származik a vad, ha addig a helyszínen marad 

a kellemetlenséget okozó állat. Ha sikerül kilőni a szóban forgó vadat, azt a tiszti állatorvosnak át kell adni további vizsgálatok 

elvégzésére. Tehát egy belterületi vadkilövés több bonyodalmas és összehangolt munkával jár, mint amekkorát az eset maga 

jelentene. 

Kérem, ezeket a szempontokat vegyék figyelembe, mielőtt bármilyen eljárást kezdeményeznek. 

   A másik visszatérő téma a „bivaly ügy”. Az év utolsó napján és az újév elején valóban kóboroltak bivalyok belterületen, de a 

gyepkárokon kívül más kárt szerencsére nem okoztak. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem tartozhat bele egy falu életvitelébe, 

sőt veszélyes is. Szeretnénk a bajt megelőzni. Az ügyben ismételten megindítottuk a hivatali eljárásokat, valamint folyamatban 

vannak a korábbi hatósági bejelentések is. Ismételten kérjük, aki ilyen állatmozgást tapasztal, a telefonjával fényképezze le az 

eseményt, majd küldje el a bakonybelmezoor@bakonybel.hu-ra, és pár szóban írja meg, mikor, pontosan hol találkozott a kóborló 

állattal! 

A rendőrség is gyakrabban járőrözik bel- és külterületen egyaránt. A Zirci Rendőrőrs a nap bármely szakában hívható, itt is lehet 

bejelentést tenni. 

Károlyi Zoltán mezőőr 

Az EGYLAKÁSOS ingatlanba januártól kérésre 
érkezik a kéményseprő!(Egylakásos épületnek 
minősül az a lakóingatlan, amely nincs társasházként, 
vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást 
tartalmazó, többemeletes lakóház is ide tartozhat.) 
 

A változás lényege, hogy az egylakásos ingatlanban élők 

2018. január 1-jétől nem kapnak értesítést a 

kéményellenőrzés időpontjáról. A kéményellenőrzés időpontját az ingatlanhasználó szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval. 

(Ingyenesen hívható: 1818 /9.1. menüpont; http://kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldal) 
 

Továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, 
vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is INGYENESEK maradnak. 
 
 

A LAKOSSÁGI KÖRÖN KÍVÜLI, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok (vállalkozások székhelyeként, telephelyeként 

bejegyzett ingatlanok) – füstelvezetőinek ellenőrzését az adott ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni 

vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el. A szolgáltató 

cégek listája http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzvedelem_kemenysepro_lista weboldalon található) 
 
 

Nincs változás a TÁRSASHÁZAKAT ÉS LAKÓSZÖVETKEZETI INGATLANOKAT illetően: a kéményseprők továbbra is a 
megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket. 
 

 

Az évenkénti kéményellenőrzéssel, tisztítással a saját, a szomszédjai és a települése egészségét és 

vagyontárgyait védi!                  (fotó: hvg.hu) 
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Január 26-án ért véget a 2017/18-as tanév első féléve. A diákokat és 
szüleiket február 2-ig értesíti az iskola az első félévben elért eredményekről.  

A gyerekeknek így félév zárás környékén a szokásosnál többet kell tanulni, 
mert ekkorra fejeződnek be, s zárulnak le az egyes tantárgyak témakörei, s ezért 
ilyenkor megszaporodnak a feleletek és témazáró dolgozatok. Igaz, hogy most a 
tanulásé a főszerep, de az előző hónapban, decemberben, rengeteg élményben, 
színes programban volt részük.  

December 6-án jött iskolánkba a Mikulás, akit Troják Zsuzsa tanító néni 
harmadikosai és negyedikesei kedves műsorral köszöntöttek. December 8-án 
tanulóink Dobos Mónika tanító néni vezetésével a Borostyán Nyugdíjas Klub 
rendezvényén szerepeltek. Az iskolások részt vettek a Faluházban tartott 
mézeskalács-sütésben is, majd felléptek a Mindenki Karácsonyán. A hangulatos műsort kolleganőnk 
Szekrényesné Szautner Veronika állította össze és tanította be. 

A gyerekek nagyon örültek az Önkormányzattól kapott ajándéknak, a fából készült puzzle-nek, 
amelyből egy karácsonyi képet rakhattak ki. Nagy örömükre az iskolai fenyő alatt is találtak ajándékot: 
társas- és fejlesztő játékokat. 

Az elmúlt évben a Budapesti Műszaki Egyetem által indított szakirányú képzésen vettem részt. 
Decemberben sikeres szakvizsgát tettem, s közoktatási vezető szakképesítést szereztem. (A két éves 
képzést egy tanév alatt azért tudtam elvégezni, mert már rendelkeztem szakvizsgával: 2007-ben fejlesztő 
pedagógiából szereztem). Ez az időszak nagyon nehéz és megterhelő volt: de nemcsak nekem, hanem a 
munkatársaimnak és a családomnak is. Sok teher hárult rájuk. 
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akiktől segítséget és támogatást kaptam. 

A további programokról:  
- Február 9-én, délután tartjuk a farsangi mulatságot az iskolában, előtte 
- Február 7-én ismét eljön hozzánk Ricsi bácsi (Vastag Richard, aki a tavalyi farsangunkon is részt vett,  s jó 
játékokat tanított nekünk). 
- Február 12-13. tanítás nélküli munkanap, a gyerekeknek nem kell iskolába jönniük 
- Február 14-én érkezik iskolánkba Pitti Katalin énekesnő, aki rendkívüli énekórát tart a gyerekeknek 
- Szülői-, és Szülői Munkaközösségi értekezletet tervezünk (a farsang előtt, erről majd tájékoztatót küldünk) 
- Síelni készülünk Eplénybe Mónika nénivel még februárban (tájékoztatót írunk) 
(- A II. félévben új igazgatója lesz a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának- 
Burján István vár kinevezésre). 

Az előbb leírtakból látszik, hogy igyekeztünk bekapcsolódni a falu életébe és színes programokat 
biztosítani tanulóinknak.  

Köszönetet mondok mindazoknak, akik iskolánkat támogatták, s működéséhez bármiféle segítséget 
nyújtottak. 

A kitűzött célok, feladatok megvalósításához munkatársaimnak, s tanulóinknak sok erőt és jó 
egészséget kívánok!  

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

 

 

Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:    18931233-1-19 

Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:     18926552-1-19 

Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:    18929146-1-19 

Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:     18921980-1-19 

Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:     18222322-1-19 

Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:   18929311-1-19 

 

EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:        0011 
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SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁBÓL (PROLÓGUS) 
 

Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen, fogadd a jóságos atya 
intéseit készségesen és tettekkel teljesítsd, hogy visszatérj az engedelmesség fáradságos munkájával ahhoz, akitől 
elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. Hozzád intézem most tehát szavaimat, aki lemondasz saját 
akaratodról, és az engedelmességnek hatalmas és hírneves fegyverzetét veszed magadra, hogy Krisztus Urunknak, 
az igaz Királynak harcosa légy.  

Először is: bármi jóba kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy ő vigye azt végbe, hogy ő, aki 
bennünket már fiai sorába méltóztatott számítani, ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz tetteink miatt.  

Keljünk föl tehát végre valahára a Szentírás serkentő szavára: "Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból", 
(Róm 13, 11.) Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a 
minden nap felénk kiáltó isteni szózat: "Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!" (Zsolt 94, 8)  

JANUÁR 18. MILLENNIUMI PROJEKTINDÍTÓ ESEMÉNY A MONOSTORBAN 

A bencés monostor és Bakonybél millenniumának első hivatalos, sajtónyilvános eseményét tartottuk meg 2018. 

január 18-án, amikor ünnepélyes keretek között aláírásra került a templomot is érintő kivitelezési szerződés. 

Hosszas előkészítés és közbeszerzési eljárás végén a beruházás I. ütemének kivitelezésével a nyertes Pesti Építő és 

Faipari Zrt-t,bízta meg Ábel atya, aki köszöntőjében elmondta, hogy a teljes beruházás apropója a közösség 

alapításának ezredik éve. A millenniumot, első megvalósítási ütemben, megújult templommal, ajándékbolttal és 

turisztikai fejlesztésekkel ünnepeljük, melynek folytatásában új plébániai közösségi ház épül, valamint megszépül a 

Szent Gellért tér is. 

Az aláírás vendégei között köszönthettük Márkus Zoltán polgármester urat, aki a község önkormányzatának 

képviseletében állt a sajtó rendelkezésére. 

A szerződés aláírásával még január végén megkezdődnek a tényleges építőipari munkák, amelyek az I. ütemben ez 

év októberéig fognak tartani. A beruházás többi üteme, pedig folyamatában következik, melyről tájékoztatni fogunk 

mindenkit itt a Hírmondóban is. 
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A TEMPLOM FELÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A január 22-vel kezdődő héten a vállalkozó megkezdte a munkálatokat. Mivel a munkák ütemezésénél is prioritást 

élvez a templom, ezért a felvonulás is itt indult meg: a templomba állványok kerültek, amik segítségével 

becsomagolták az oltárokat és a szószéket. Január 23-án a templom elektromos hálózatát kikötötték, ezért a 

munkálatok ideje alatt a harangokat nem tudjuk működtetni. Jövő héten is belső munkálatok várhatók: a kelhelmi 

burkolat bontása, az ép darabok deponálása, továbbá a vakolat leverése, kopogtatása. Az arborétum felől pedig a 

munkaterület határát jelölő kerítés kerül telepítésre, és megindul a kiszolgáló épület felújítása is.  
 

 
 

ORSZÁGOS SAJTÓBAN A MONOSTOR FACEBOOK-KAMPÁNYA 

A Monostor tavaly ősszel indított közösségi média kampánya tizenkilenc alkalommal jelent meg az országos 

médiában. A kampány célja az volt, hogy a testvérek betekintést adjanak mindennapjaikba és jobban megismertessék 

a nyilvánossággal személyes döntéseiket és a szerzetesi lét részleteit. Ezek a sajtómegjelenések Bakonybél település 

hírnevét is öregbítik, hiszen mind a tizenkilenc cikk megemlíti a falut.  

A Forbes gazdasági magazin decemberi számában részletesen bemutatta a Monostor gazdálkodását. A Magyar 

Nemzet leírta, hogy a testvérek abban bíznak, hogy üzenetük mindenhol értő fülekre találhat és kiemelte Ábel atya 

gondolatait a kommunizmus alatt átéltekről és Izsák testvér gondolatait a szerzetessé válásról szóló döntésről. A 

Kreatív magazin kiemelte a kampány sokszínűségét és János testvér egyik idézetét miszerint “Nem vagyunk 

egyformák, mindenki akkor kel, amikor szeretne. Egy a fontos: érjen oda reggel fél 6-ra az imára”. A testvérek életét 

bemutató bejegyzéseket a Monostor Facebook oldalán húsvétig folyamatosan közöljük.  

Az oldal elérhetősége: http://www.facebook.com/BakonybelMonostor 

Február 2. Megszentelt Élet Napja  
7.00 Laudes beöltözés a Kápolnában 
17.00 Ünnepi liturgia a Kápolnában 

Február 3. 15.00 Egyházközségi Farsang a Faluházban 

Február 14. HAMVAZÓSZERDA, 17.00 szentmise a Faluházban 

Február 17-18. Csendes hétvége a monostorban 

Február 25. 16.000 Gyerekmise a Monostor Kápolnájában 
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Januári találkozóink sorát Bakonyvári Andor albániai úti élménybeszámolójával kezdtük. Az út során 

készített fotókat projektoros kivetítőn osztotta meg velünk. Sok érdekességet mutatott a történelmi és földrajzi múlton 

keresztül. Végezetül albán konyakkal kedveskedett. 

Januári második találkozónk vendége volt Rajnai Ferenc, aki a BALATON RÉ – BUSZ 98KFT ügyvezetője, és 

polgármesterünk: Márkus Zoltán. 

Régi álmom vált valóra, hogy Ferit a nyugdíjasaim körében üdvözölhettem. 

Nagyvonalakban beszámolt az életútjáról, családjáról, munkásságáról. 

Mondandóját Pál apostol A szeretet himnusza részletével zárta. 

Beszélgetés közben szóba került az esedékes, RÉ-BUSZ-os 

színházlátogatásunk, a ,,Jövőre veled, ugyanitt„ című előadás. A cím adta 

ötletből született az elhatározás, hogy a következő év januárjában is legyen 

ugyanígy találkozó Ferivel, polgármesterünkkel és nem utolsó sorban 

Attilával, a harmonikással, azaz ,,Jövőre veled, ugyanitt„! A továbbiakban 

vacsoráztunk és Attila harmonikás zenéjére mulattunk. 

Köszönetet mondok Ferinek az ajándékaiért és a Vadszőlő Étteremnek a 

jelentős vacsora kedvezményért. 
 

Február havi programjaink: 

Február 10-re kedves meghívást kaptunk az Önkormányzat részéről a Falusi 

disznóvágásra. Amit a szokott módon süteményeinkkel teszünk finomabbá. 

Forralt borfőző versenyen két csapatunk is indul. Kérem, Önöket jöjjenek, 

kóstoljanak és nem utolsó sorban szavazzanak! 

Február 22-én,csütörtökön 14 órakor találkozunk a Közösségi Házban, 

meghívott vendégünk polgármesterünk: Márkus Zoltán és jegyzőnk: Markácsné Kis Vera lesz.  
 

Február 28-án szerda este kisebb csoportunk a veszprémi Latinovics-Bujtor-Játékszínbe látogat, ahol Bernard Slade: 

Jövőre veled, ugyanitt! című darabját tekintjük meg. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 

 

 

 

Nem szokványos 
színi előadásban 
részesítette a szép 
számú közönséget 
január 6-án az 
IttésMost Társulat. 
Aki a szöveg-
könyvhöz kötött 
színházi élményt 
várta, alaposan 

meglepődött, 
hiszen nézőként is 
alakítója lett 
produkciónak.  
 

Helyben feldobott témák, címszavak alapján a színészek a pillanat 
tört része alatt formálták ki sztorit, az improvizálás minden 
provokációját kiélvezve. Szellemességgel, humorral, elképesztő 
leleménnyel zajlottak az „egypercesek”, amelyeket az előadók 
éppúgy élveztek, mint a közönség.  
 

Gratulálunk a társulat minden tagjának: Horváth-Töreki  
Gergelynek, Szőke Gábornak, Borbás Gergőnek, Győri Zoltánnak.  
 

Megígérték, augusztusban újra eljönnek. 
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8.30 órától 

VADÁSZKÜRTÖS MEGNYITÓ 

Kovács Attila bakonyszentlászlói erdészeti igazgató vezetésével  

a Bakonyerdő Zrt. vadászkürtösei közreműködésével 
majd 
MÁRKUS ZOLTÁN POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐJE 
 

BEAVATÁS A DISZNÓVÁGÁS TITKAIBA 
Nagy Árpád konferálásával és Kiss László és Puchinger Ferenc főböllérek segítségével 
 

10 órától  
FORRALTBOR FŐZŐ VERSENY 
és házi pálinka minősítés.               Eredményhirdetés 14 

órakor. 
 

Reggel:  
Fogópálinka 
Zsíros kenyér, lila hagyma, tea, forralt bor 
Kb. 10.30-tól 
Frissen sült máj és vér, sült tarja 
KB. DÉLTŐL FOLYAMATOSAN A KÉSZLET 
EREJÉIG: 
orjaleves, sültek, pecsenyék, sült hurka és kolbász,  
toros- és töltött káposzta, 
DÉLUTÁN vadpörkölt, töpörtyű  
sütemények a Nyugdíjas klub jóvoltából 
 

EGÉSZ NAP SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR: 
12 órakor és 13 órakor Dallamokra hangolva a 
Muzsika Tv népszerű előadójával, KOSSUTH 
GERGŐVEL , valamint 
SCHÖGL ATTILA harmonikással 

 

Az italok fogyasztása kizárólag az e célra készült BÖGRÉBŐL és KUPICÁBÓL, 
az ételek fogyasztása KÓSTOLÓ JEGY ellenében történik, amely a helyszínen egész nap vásárolható. 

 

Támogatók: Bakonyerdő Zrt, Bakonykarszt Zrt, Bakony Hotel, Bakonybéli Tamburello Egyesület, Borostyán Nyugdíjas Klub, 
Guzmics Izidor Egyesület, Patkó Vendéglő, Piller Pék, Odvaső Hotel, Szent Gellért Óvoda, Szent Mauríciusz Monostor, az Artemisz-, 

Örökzöld-, és a Vadszőlő Vendégházak 
RENDEZŐ: Bakonybél Önkormányzata 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

A 4. Bakonybéli Hagyományőrző Falusi Disznóvágás 

alkalmával  

FORRALT BOR FŐZŐ VERSENYT 

hirdetünk csapatok számára. 

Időpont: 2018. február 10. szombat, 10 órától 

Helyszín: Faluház előtti tér 
 

Minden csapatnak 5 liter vörösbort biztosítanak a szervezők, 

bográcsról, fűszerről a nevezők gondoskodnak. 

Eredményhirdetés közönségszavazat alapján 14 órakor 

Nevezési díj 1 üveg (min. ½ liter házi pálinka, 

 ami részt vesz a PÁLINKA MINŐSÍTŐ VERSENYben is. 

A jelentkezéseket február 7-én, déli 12 óráig várjuk 

személyesen a Faluházban vagy telefonon: 30-468-8938. 

 
Találkozó: 10 órakor a 

Pikoló Vendéglőnél, 
Bakonybél, 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 500 Ft/fő, ez 

tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt / hűtőmágnest. 
 

2018. február 11. vasárnap 10.00 
Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok 
- Táv 12 km, menetidő 5,5 óra 
 

2018. február 25. vasárnap 10.00 
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony 
Hotel - Táv 13 km, menetidő 4,5 óra 
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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. február 22. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

 

(Bakonybél, Fő utca 3.) 
Szerdán 15-18 óra,  
szombaton 9-12 óra között  
várja az érdeklődőket. 
 
konyvtarbbel@gmail.com 
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 
 

Bakonybéli Gyülekezetének összejövetelei  
a Közösségi Házban: 

Február 10. szombat 15 óra, 
február 25. vasárnap 14 óra 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
 

 

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) 

 

Kéményseprés elérhetőségek, tájékoztatás, időpontfoglalás: 1818 /9.1. menüpont;  

valamint a http://kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldal 

 

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 Birnbauer Tímea  

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. 

 

1018 

 
2018 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
http://www.vhkn.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
http://kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat
mailto:bakonybelmezoor@bakonybel.hu
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

	1. oldal
	2. oldal
	3. oldal
	4. oldal
	5. oldal
	6. oldal
	7. oldal
	8. oldal

