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A januári egyeztet megbeszélések után február elején a Zirci Járás polgármesterei döntöttek a háziorvosi
szolgálatot ellátó orvosok béremelésér l. A február 7-i ülésen pedig elfogadtuk a járási társulás költségvetését.
A képvisel -testület egy héttel kés bb tárgyalta meg és fogadta el a Közös Hivatal, a Bakonybéli Önkormányzat és az óvoda 2018. évi
költségvetését. Az el írt kötelez béremeléshez nem kaptunk költségvetési kiegészítést, saját er b l kell megoldanunk. Ennek
ellenére dolgozóink bérét az el írtnál magasabb összeggel emeltük annak érdekében, hogy a jó szakembereinket megtartsuk.
Intézményeink összességében biztonságos pénzügyi fedezet mellett végezhetik munkájukat.
A képvisel -testület döntött a Virágosító Civilcsoport beterjesztésének támogatásáról, a „Gondozott – virágos porta” mozgalom
meghirdetésér l.
A HungaroControl Zrt. még 6 db jó min ség használt számítógépet ajándékozott a falunak, amelyeket közösségi tereinkben fogunk
elhelyezni.
A Timpanon Kft. gondozásában elkészült Bakonybél Településarculati Kézikönyve, amelynek célja, hogy a helyi lakosság, a
betelepül k és a döntéshozók számára tájékoztatást adjon a község építészeti arculatáról, természeti értékeir l, az épített
környezettel kapcsolatos elvárásokról. A kézikönyv megtekinthet Bakonybél honlapján. A témában március 5-én lakossági fórumot
tartunk.
Márkus Zoltán polgármester
Összességében sok feladattal
járó, tevékeny és termények évet zártunk 2017. december 31-én.
A járáshoz kapcsolódó feladatok közül rögtön az év elején kellett
szembenéznünk az orvosi ügyeleti rendben tervezett
változásokkal. Bakonybél kiállt amellett, hogy változatlan
szolgáltatási színvonalon és Zircen m ködjön továbbra is a
térség ügyeleti orvosi ellátása. A tárgyalások sikerre vezettek.
A zirci T zoltóságot 15 járási település tartja fenn.
Hozzájárulásukkal az év elején egy használt, de jó állapotban
lev t zoltó gépjárm vet sikerült beszerezniük, majd év végén
szintén egy felújított gépjárm vel lettek gazdagabbak. Így
megfiatalodott gépparkkal szolgálhatják a térség biztonságát.
Az önkormányzat feladatellátásában kihívást jelentett a
január 1-jét l bevezetett ASP ügykezel rendszer. Nagy feladatot
rótt az átállás a dolgozókra, de erre az évre már elmondhatjuk,
hogy fennakadás nélkül m ködik.
Június 1-jét l új jegyz vette át a Közös Hivatal irányítását
Markácsné Kis Vera személyében.
Pályázataink, fejlesztéseink szempontjából fontos lépés volt
Pénzesgy r óvodai és iskolai tulajdoni hányadának
megvásárlása. A Pet fi utca végén lév , gondozatlan,
elgazosodott belterületi ingatlant sikerült megvásárolnunk,
akárcsak a Pet fi utca folytatásában a murvás utat, illetve a
Szent-kút kápolna el tti és melletti területeket, amelyeken
ezentúl beruházásokat tudunk kezdeményezni.
Jelent s anyagi tehert l szabadultunk meg azzal, hogy lejárt az
iskolai kazán lízingszerz dése.
2017. évi beruházásaink között kiemelkedik az óvoda 80 éves
épületének megújítása. A TOP pályázaton nyert támogatásból az
épület, a kiszolgáló helyiségek és a nevel i terek is korszer bbé
váltak. A gyerekek várhatóan március közepén –végén vehetik
birtokba.
A somhegyi buszmegálló régi épületét elbontottuk, helyére
tetszet s fa váróház és peron épült a HungaroControlZrt.
2016.évi települési támogatásából. A 2017. évib l pedig
elkészült a játszótér terve, amely a tél elmúltával készül el a
Rákóczi téren. Az év folyamán a cég használt, de jó min ség
számítógépeket is ajándékozott Bakonybélnek, amelyekkel a
szül i munkaközösség segítségével rászoruló diákokhoz
juttattunk el.

Haszongépjárm veink védelmére a t zoltószertár udvarán tárolót építettünk fel.
A legjelent sebb beruházás a F utcai úttest megújítása volt a
Közútkezel Vállalat jóvoltából, amelyhez Dr. Kovács Zoltán
országgy lési képvisel nk közbenjárását élveztük. Nem csak
megszépült a falu központja, de a közlekedés is biztonságosabbá
vált ennek a több évtizedes problémának a megoldásával.
Öner b l került sor a belterületi önkormányzati utak
kátyúzására, javítására, mivel benyújtott pályázatunk els
körben nem lett nyertes. Az év végén mégis elnyertünk 15 millió
Ft hozzájárulást 15 % önrész mellett. Ezzel tudjuk a megkezdett
munkálatokat folytatni a közterületek rendbetételével, illetve
több ponton parkolóhelyek kialakításával.
Két pályázatunk is nyert az Emberi Er forrás Fejlesztési
Operatív Programban (EFOP). Az egyik a humán szolgáltatások
fejlesztését szolgálja, valamint a régi önkormányzat épületének
többfunkciós közösségi térré alakítását. A másikból az óvodai
pedagógiai szolgáltatásokat tudjuk fejleszteni képzésektovábbképzések biztosításával, valamint a gyerekek számára
mozgás- és készségfejleszt
eszközök és programok
beszerzésével. A két pályázat révén 3 falubelinek tudunk két
évre munkahelyet biztosítani.
Lehet ségeink szerint különböz
szociális juttatásokkal
igyekeztünk segíteni a lakosságot. 91 m3 t zifát osztottunk el, a
65 év felettieknek – akik nem részesültek t zifa támogatásban –
pedig 5000 Ft-os karácsonyi támogatást tudtunk adni. Az
iskolakezdési (ovi: 10 ezer Ft, iskola 25 ezer Ft), születési (50
ezer), temetési (20 ezer Ft) és házasságkötési (20 ezer Ft)
támogatás mellett terembérleti és esküv i menü kedvezményt
kaptak a bakonybéli ifjú párok.
A község egész arculatát meg fogja határozni az a beruházás,
ami a Szent Mauríciusz Monostor nyertes pályázata révén
indult el az elmúlt év szén, s amely a templom felújítását és a
monostor turisztikai elemekkel történ b vítését eredményezi.
Ennek a projektnek része a Szent Gellért tér rendezése is. A
nagyszabású munkák idején az önkormányzat térítésmentesen
biztosítja a szentmisékre és a szertartásokra a Faluházat és a
Közösségi Házat az egyházközség számára, annak ellenére, hogy
a
rendezvényeink
fogadásában
korlátokat
jelent,
munkatársainkra nagyobb feladatot ró és bevételkieséssel jár.
Mindezt felvállaltuk, hiszen a település lakóinak érdekében
történik.
(folytatás a következ oldalon)
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A két intézmény kiváló együttm ködését
bizonyítja, hogy közösen terveztük –
tervezzük a millenniumi év és a méltó megemlékezés
programjait.
Az önkormányzat számára fontos, hogy a lakosságot
tájékoztassuk az ket érint kérdésekr l, a közös ügyeinkr l.
Ennek fontos alkalmai a lakossági fórumok. 2017-ben öt ilyen
fórumot rendeztünk: a mez ri szolgálatról, a Bakony-Balaton
Turisztikai Nonprofit Kft. segít
szolgáltatásairól, az
egészségügy elektronikus nyilvántartásának változásáról, a
Szent Gellért tér megújításának terveir l és a millenniumi
rendezvények terveir l.
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A faluközösségben rejl er t példázta a magnólia-liget
b vítése a díszpolgárok emléktábláival, valamint a Kisfaludy
doktor házaspár sírjának közadakozásból való felújítása, és a
Közösségünk Hetének sikere. A civil virágosító mozgalom
eredményessége a köztereken lemérhet . Köszönet és tisztelet
illeti mindazokat, akik anyagi, fizikai hozzájárulásukkal, vagy a
rendezvényeken való közrem ködésükkel, részvételükkel
segítették – segítik a település élhet bbé tételét.
Beszámolónkat a gazdálkodási adatokkal támasztjuk alá. Ezek
az adatok tájékoztató jelleg ek, nagyságrendeket mutatnak. A
költségvetési beszámoló elkészítésének határideje április 20.

Nyitókészlet
2017. január 1.:57 millió Ft
Jelent sebb bevételeink:
Adók:
Építményadó:
Ipar zési adó:
Gépjárm adó:
Idegenforgalmi adó:
Mez ri járulék:

3.670 e Ft
16.900 e Ft
3.200 e Ft
8.100 e Ft
1.400 e Ft

Egyéb jelent s bevételeink:
Hungarocontrol 2,5 millió forint játszótér építésére
TOP pályázat 48 millió Óvoda felújítására

2018.:január 1: 91 millió Ft
Nagyobb volumen kiadások:
Belterületi útfelújítások: 13,5 millió forint
Buszmegállók felújítása (buszperonok, buszmegállók
felújítása) 2,2 millió forint
Tároló szín építése T zoltószertár udvarán: 400 e Ft
Pet fi utcai belterületi ingatlan vásárlások: 1,1 millió Ft
Önkormányzati épület f tés felújítás (golyóscsapok,
szerelvények cseréje): 800 e Ft
Könyvtári bútorzat és egyéb felújítás: 1,2 millió Ft
Pet fi u-i szennyvízátemel szivattyú cseréje: 400 e Ft
Óvoda és Iskola épület Pénzesgy r tulajdoni hányad
megvásárlása: 800 e Ft.
Márkus Zoltán polgármester

Mez ri szemszögb l mozgalmasan telt a tél utolsó hónapja.
Megjött a várva várt hó, ami kisebb-nagyobb fennakadásokat okozott a
határban is, a gazdasági és a gáthegyi utak mentén. A közös egyeztetést
követ en Regenye Zsolt falugondnok az önkormányzati hótoló
segítségével mentesítette az említett területeket. Még egyszer külön
köszönöm a falugondnok fáradságos munkáját, aki ezzel a mez ri
szolgálat és a gazdálkodók zavartalan és biztonságos közlekedését is
lehet vé tette a külterületeken.
A tél vége felé közeledve, felhívom a külterületen gazdálkodók
figyelmét, hogy a külterületi égetéssel kapcsolatban, a54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet Országos T zvédelmi Szabályzatban leírtak alapján
járjanak el.
A bivaly ügy folytatódik. Sajnos továbbra is tapasztalhatók az állatmozgások a határban és belterületen is. Ezt a
frissen lehullott hó is igazolja, de a lakossági bejelentések száma is tanúsítja. A bivalyok f ként kés este vagy kora
hajnalban jelennek meg a Malom és a Pet fi utcában és a kertjeiben, valamint a Gerence-parton. Ez ügyben
folyamatosak a mez ri és az önkormányzati fellépések, de az intézkedések eddig csak részben hoztak
eredményeket. A határban két helyen észlelte a mez rség a gazdasági állatok jelenlétét, ezek a jószágok tartják is a
helyüket. A Gát-hegy oldalában, a mészéget alatti legel kön egy bivaly tehén és borja tartózkodik. A tehén nem
barátságos, ezért a befogása körülményes, emiatt a tartásáért felel s már a kilövetését kérvényezte. Remélhet leg ez
mihamarabb megoldódik. A másik állat egy szürke marha borjú, ami a Pinto-Ranch környékén talált menedéket, de
mivel fél az embert l, így ennek a befogása is problémát jelent. Ez az állat viszont barátságos, s t el is kerüli az
embert.
A belterületi állatmozgást folyamatosan ellen rizzük, és a továbbiakban is fellépünk az ilyen kihágásokkal
szemben. Továbbá aki ismételten ilyen esetet tapasztal,kérjük a segítségét, készítsen fotót és a
bakonybelmezoor@bakonybel.hu-ra küldje el azt!
A mez ri telefonra sms-ben is lehet bejelentést tenni, ezzel is egy írásos bizonyíték van az esetr l, valamint a Zirci
rend r rs a nap bármely szakában hívható, ahol szintén bejelentést lehet tenni.
Károlyi Zoltán mez r
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Január
végén
óvodánk
nagycsoportosai a pápai Pegazus
Színház
bérletes
el adására
látogattak a két önkormányzat
mikrobuszával. Az el adás címe
Árgyélus és Tündérszép Ilona volt. A
színházban szerzett élmény minden
alkalommal több napig él a
gyermekekben
és
szívesen
emlékeznek vissza rá.
Óvodásaink február elején meghívást
kaptak a Szent Gellért iskolába, egy
zenés, táncos délel ttre. A néptánc
oktató Cimbi bácsi mesélt a
gyerekeknek a hagyományokról, és
arról, hogy a zene és a tánc mindig nagy jelent ség volt az emberek életében. Jó lenne, ha
ezek a táncos mulatságok a mai napig él hagyományként generációkról generációra jelen
lennének jeles napjainkon. Köszönjük a lehet séget a jó hangulatban töltött délel ttre, igazán kit n ráhangolódás volt óvodai
farsangunkra.
Farsangi mulatságunkat február 12-én rendeztük az óvodában. Reggel a gyerekek nagy része már jelmezben érkezett a csoportba. A
szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben töltötték a gyerekek a délel ttöt sok-sok játékkal, tánccal és vidámsággal.
Tízórai és a sütizés után megérkezett a várva várt Lufi bohóc. Tibi bohóc már ismer s a gyerekeknek, hiszen minden évben
farsangunk visszatér szerepl je. Most is egy fergeteges hangulatú interaktív m sorral készült,amit a legkisebbek is nagy
érdekl déssel hallgattak. A délel tt végén, minden kisgyerek meglepetést kapott a bohóctól, aki pillanatok alatt pompás lufi
figurákat hajtogatott és ajándékozott nekik.
Szilágyi Judit óvodavezet

Február 16-án fél 6-ra a Közösségi Házba hívta meg a Magyar
Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete a bakonybéli önkéntes
véradókat. Magyar Lászlóné, a területi szervezet vezet je
köszöntötte a jelenlév ket, kiemelve, hogy településünkön a
véradók teljesítménye kiemelked . 2017-ben száz egység vér került
falunkból kórházakba, ezzel mintegy háromszáz ember életének
megmentéséhez járultak hozzá. Magyar Lászlóné és Csombor
Horváth Marianna, a Vöröskereszt aktivistája kitüntetéseket adott
át a többszörös véradóknak.
Tízszeres véradó Váliczkó Tamásné, tizenötszörös Halmos Ábel
perjel atya, Baán Izsák atya, Váliczkó Tamás, Másli Sándorné.
Húszszoros Mari Günter testvér, ifj.Heim Csaba, huszonötszörös Bogdán Imre, Haik Zoltán, Regenye Tibor, harmincszoros
Petrovics István, Pék Zoltánné, Juronics László, negyvenszeres Dr. Kozma Zoltán, Váliczkó Árpádné, ötvenszeres Miklós István
Ferenc, ötvenötszörös Heim Csaba, hatvanötszörös Regenye Károly, százszoros Toókos János atya. Gratulálunk véradóinknak,
köszönjük áldozatvállalásukat!
A bakonybéli vöröskereszt szervezet vezet je, Sebestyén Gyuláné külön köszönetét fejezi ki Bakonybél Önkormányzatának,
polgármesterének és a konyha dolgozóinak, hogy hozzájárulásukkal valóban ünnepivé tehették ezt az alkalmat.

Bakonybél Önkormányzata a
hajdani
bakonybéli
zsidó
temet
rendbetételét tervezi.
Ehhez szüksége lenne hiteles
fényképre, rajzra vagy leírásra.
Aki tud ebben segíteni, kérjük,
jelentkezzen a Faluházban vagy
a 30-692-0544-es telefonon.
Köszönjük!

ünnepi nyitva tartása március 15-t l
március 18-ig: 10-16 óra között.

KÉZBESÍT MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

Az éjszakai távcsöves bemutatók igény és
id járás
függvényében,
el zetes
bejelentkezés alapján m ködik. (e-mail:
info@csillagda.net; tel: 88-461-245.
Jegyárak: Feln tt: 2200 Ft, kedvezményes:
1800 Ft; családi: 5800 Ft; éjszakai program:
2500 Ft + filmvetítés: 500 Ft.

napilap kihordására,
BAKONYBÉL településen!
Kora reggeli munkavégzés, amely után
napközben más munka is végezhet .
Id arányos, jó kereseti lehet ség
(1100Ft/óra)! Amennyiben a lehet ség
felkeltette érdekl dését, kérjük, hogy hívja a:
06 – 20 / 266 –3096
telefonszámot, a további információkért.

Utolsó planetáriumi el adás:
Pénztárzárás: 15.30-kor.

15

órakor.
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A NEGYVENNAPI BÖJT MEGTARTÁSA

„A negyvennapi böjtöt akkor töltjük megfelel módon, ha minden b nt l tartózkodunk, könnyek között
imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire
törekedünk. A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából a Szentlélek
örömében Istennek, azaz: vonjon meg valamit testét l az ételben, italban, alvásban, beszédben és
tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás örömével várja a szent húsvétot. Azt azonban, amit ki-ki felajánl,
terjessze apátja elé, és az imádságával és beleegyezésével tegye, mert ami a lelki atya jóváhagyása
nélkül történik, elbizakodottságnak és hiú dics ségvágynak számít, nem érdemnek.”

(Részlet Szent. Benedek Atyánk Regulájának 49. fejezetéb l)

Február 2. A Megszentelt Élet Napja, beöltözés a
monostorban

A reggeli laudesben a monostor kápolnájában Szabó Kornél testvér
magára öltötte a bencés ruhát, beöltözéskor az Illés nevet kapta. Izsák
magiszter atya a homíliában véd szentjének Illés prófétának példáját
idézte, aki hosszú keresés után a lágy szell ben, a lélek csendjében
talált rá az Úrra
Február 3. 15.00 Egyházközségi Farsang
Az Egyházközség farsangi mulattságát idén is a Faluházban rendeztük
meg, a résztvev k száma az influenzajárvány miatt sokkal kevesebb volt,
mint az el z években, ám így is fergeteges hangulatot varázsoltak.
Nagy örömünkre ügyes anyukák közrem ködésével kreatív jelmezek születtek, s több versenyz
szórakoztató m sorát is láthattunk. Míg a zs ri ítélethozatalra készült, tombolasorsolással fokoztuk az
izgalmakat. Szívb l köszönjük ezúton is felajánlóinknak a színvonalas tombolatárgyakat és
nyereményeket. A jelmezverseny eredményhirdetése után a szorgos háziasszonyok jóvoltából idén is
finomabbnál finomabb süteményekkel kedveskedhettünk vendégeinknek. Végül, de nem utolsó sorban
hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik a szervezésben és a lebonyolításban segítséget nyújtottak.

dr. Kovács-Puskás Éva (fotó: Csiszár Adrienn)
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Február 16. Ferenc pápa meger sítette Cirill atya f apáttá választását

2018. január 6-án került sor az új pannonhalmi f apát
megválasztására. A Pannonhalmához tartozó 40 örökfogadalmas
szerzetes Hortobágyi T. Cirill f monostori perjel atyát választotta meg
Szent Márton monostora új f apátjának. Örömmel tudatjuk, hogy
Ferenc pápa elfogadva a f monostori konvent választásának
eredményét, 2018. február 16-án Cirill atyát pannonhalmi f apáttá,
illetve a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusává nevezte ki.
Hortobágyi Cirill atya a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent
Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda.
A pannonhalmi f apát a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja,
így ezt a tisztséget is Cirill atya tölti be. Az új f apát benedikálására
2018. március 21-én, Szent Benedek atyánk ünnepén kerül sor.
Az apátválasztást megel z és az azóta eltelt id ben sokan hordoztak
bennünket imádságukban, és biztosították szerzetesközösségünket
barátságukról és támogatásukról. Szívb l köszönjük mindenkinek. Isten
adja, hogy Pannonhalma si monostora a kibékülés és a szolgálat
helye legyen hazánk és minden embertársunk javára.
A Pannonhalmi F apátság szerzetesei

Millenniumi felújítási munkák el rehaladása februárban

Megkezd dött a templom felújítása: a korábbi kelheimi burkolatot
felszedték, az ép lapokat deponálják, hiszen ezeket az Örökségvédelmi Hivatal el írása alapján fel kell
majd használni a végleges burkolat kialakításánál. Megkezd dött a lábazati vakolat leverése is, ami ahhoz
szükséges, hogy a templomot szigetelni lehessen, megsz ntetve ezzel a vizesedést.
Elindult a régi ajándékbolt átalakítása, egyel re benti bontási munkálatok folynak. Elbontották a régi
magtárépületet és a mellette álló könyvköt m helyt is. Ezek helyébe a régi épületek mintájára kis
átalakítással újak kerülnek, amelyek majd a monostortörténeti kiállításnak és a vetít nek adnak helyet.

Március 16. 17.00 Betegek kenete szentmisében, 16.00-tól gyóntatás
Március 21. SZENT BENEDEK ATYÁNK ÜNNEPE

Ünnepi szentmise, s benne Cirill f apát úr benedikálása Pannonhalmán

Március 23. 17.00 Az egyházközség keresztútja a Borostyánkútnál
Március 24. 11.00 MILLENNIUMI ÉVNYITÓ ESEMÉNY

Szent Gellért csontereklyéjének elhelyezése templomunk oltárkövébe

Március 29-31

SZENT HÁROM NAP ÜNNEPLÉSE

nagycsütörtökön és nagypénteken liturgia 18.00-kor a Faluházban
nagyszombaton a Húsvéti vigília 21.00-kor a Faluházban

A SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR AJÁNDÉKBOLTJÁNAK ideiglenes új címe: Szent Gellért tér 17.
Nyitva tartás: hétf t l szombatig 10-12 és 13-17 óra. Vasárnap: 11-12 óra között.
Az építkezés alatt egyéni látogatókat nem tudunk fogadni. Csoportos látogatás el re egyeztetett id pontban.
Tájékoztatás, bejelentkezés: 30-900-1992.
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Mozgalmasan telt a február is az iskola életében. A hónap elejét a farsangra való
készül dés határozta meg. Készültek a dekorációk, álarcok, jelmezek, s t az osztályok
még táncot is tanultak erre az alkalomra Dobos Mónika néni segítségével.
Február 5-én vendégünk volt Cimbi - Kovács Norbert néptáncos, hagyomány rz ,
pedagógus, koreográfus, aki a farsangi szokásokkal, hagyományokkal ismertetett
meg bennünket. Mindenkit leny gözött tánctudása, de nemcsak
táncolt, hanem
bennünket és vendégeinket, az óvodásokat is megtáncoltatott. Meghívtuk erre a
rendezvényre a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjait is, akik szép számmal jöttek el
hozzánk. A program végén teával és pogácsával kínáltuk vendégeinket. Kellemes
délel ttöt töltöttünk el együtt.
Február 9-én tartottuk a farsangot.
Az osztályok táncbemutatóival indult
a mulatság, majd mindenki bemutatta a saját
jelmezét. Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk.
A gyerekek kérésének megfelel en játékokkal,
versengésekkel folytatódott a délután. A szül k
idén is rengeteg finomságot „varázsoltak” a
büfébe, a gyerekek legnagyobb örömére. A
napot a tombolasorsolás zárta. Számos
tombolatárgy talált gazdára, ha valaki mégsem
nyert, az zsákbamacskát húzhatott magának.
Február 14-én érkezett iskolánkba Pitti Katalin
énekesn . Az „operanagyköveteként” fontos
küldetésének tekinti, hogy népszer sítse az
operát az ilyen kis iskolákban is, mint a miénk. Színházi kellékb l „öltöz t” rendezett be, majd
interaktív foglalkozás keretében dolgozta fel a gyerekekkel az opera történetét, témáit. Láthattunk
részleteket a m vészn híres szerepeib l is.
Február 21-én és 22-én tanulóink Eplénybe, a Síarénába látogathattak el, ahol Mónika nénivel
síelni tanultak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Utaztatásuk a bakonybéli és a
pénzesgy ri
önkormányzati
kisbuszokkal
történt.
Ezúton
mondok
köszönetet
polgármestereinknek és a sof r bácsiknak, hogy ismét lehet vé tették azt, hogy gyerekeink részt
vehessenek ezen a remek programon.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezet

Ez jellemezte a 4. Bakonybéli
Hagyományos
Falusi
Disznóvágást. A szorgos segít k
mellett
már
a
kezdéskor
szépszámú közönség hallgatta a
vadászkürtös megnyitót és Márkus
Zoltán
polgármester
üdvözl
szavait, amelyben arra is kitért,
hogy ebben az évben minden
bakonybéli
rendezvény
a
millennium jegyében zajlik. Még
délel tt megérkezett országgy lési
képvisel nk, Dr. Kovács Zoltán államtitkár és
Takács Szabolcs, a Veszprém megyei
kormánymegbízott. Mindketten pár mondatban köszöntötték a bakonybéli vendégeket, és
mókás ajándékkal lepték meg polgármesterünket és a házigazda szerepét is betölt
alpolgármestert, Nagy Árpádot. Schögl Attila harmonika kísérettel buzdította nótázásra a
közönséget. Délt l Kossuth Gerg , a Muzsika Tv népszer el adója pezsdítette a hangulatot,
ami a fergeteges vonatozással ért véget Egész nap forrt a bor a versenyre nevez k üstjében és
a kifogyhatatlan mindenki kondérjában, és persze fogyott a pálinka is. A gyerekek is
besegítettek a bölléreknek a hurkatölt tekerésével. A teret egész nap betöltötte a sültek, a
pörköltek, toroskáposzták illata, és a nyugdíjas klub által készített sütemények látványa.
Hajnaltól napnyugtáig talpon voltak a hivatal, az óvoda dolgozói, a konyhások, a családtagok,
a közmunkások, hogy minden vendég jól érezze magát. Így is lett!
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Február elején az általános iskola meghívásának eleget téve Kovács
Norbert (Cimbi) farsangi népszokásokat bemutató el adásán vettünk
rész egy kisebb csoporttal. El adása élvezetes volt, a gyermekeket
sikerült dalra fakasztania és megtáncoltatnia. Köszönjük a meghívást
Schmidmajer Jánosné Anikónak, aki a m sor végén teával és pogácsával
kínált bennünket.
Részt vettünk a
Hagyomány rz
Falusi Disznóvágáson, amelyre süteményeket készítettünk, cserébe kóstoló
jegyeket kaptunk. Két csapattal indultunk a forralt bor f z versenyen, egyik
csapatunk 3. helyezést ért el. Mindkét társaságnak gratulálok a részvételhez és a
nyereményhez. A rendezvény sikeres volt.
Február 22-i találkozónk vendégei jegyz nk, Markácsné Kis Vera és
polgármesterünk, Márkus Zoltán voltak. Els ként a jegyz asszony mutatkozott
be, aki 2006-ban végezte a f iskolát, két kisfiú anyukája. 2010 óta dolgozik
jegyz ként. Pápáról jár Bakonybélbe.
A bemutatást követ en polgármesterünk foglalta össze a 2017 –es év f bb
eseményeit és eredményeit, kicsit b vebben, mint azt a „visszatekintésben” is
olvashatjuk. Vázolta
a 2018. év terveit is.
Szó volt arról, hogy március közepére elkészül az óvoda felújítása. A falu
központjában nem lesz lehet ség a buszok parkolására, erre a Pápai úti
buszfordulót kell alkalmassá tenni. További belterületi utak javítására és
karbantartására lesz lehet ség. A temet el tt aszfaltozott parkolót kell
kialakítani, továbbá urnafalat létrehozni, növényeket telepíteni a
kivágott fák helyett, és padokat elhelyezni. Tervezik a Pet fi utca teljes
útfelújítását, továbbá a Szent –kút rendbetételét, a medence újra építését
a hármas forrásnál. A régi Önkormányzat közösségi házzá alakítását,
el adói tér kialakítását, eszköz beszerzést, az alagsorban alkotóház
létrehozását, internet pontok kialakítását, több helyen a faluban. Az új
játszóteret március végéig elkészítik.
Megtisztel nek érezzük, hogy a Polgármester Úr fontosnak tartotta, hogy
megossza velünk a falu gondjait és terveit. Kívánjuk, hogy ez az év legalább olyan eredményes legyen, mint az el z volt!
Február 28-án különjáratú busszal utazunk a Latinovits – Bujtor Játékszínbe, ahol Keller János és Váradi Eszter Sára el adásában
Slade: Jöv re veled, ugyanitt cím vígjátékát nézzük meg.
Márciusi programjaink: Március 7-én, szerdán délután fél 4 –kor a Vadsz l étteremben találkozunk, a hagyományos
n napozásra és a névnaposok köszöntésére kerül sor. Március 24-én, szombaton délután 14 órakor a Tájházban találkozunk az új
kiállítás a megnyitásán.
Váliczkóné Kaviczki Éva

Közös ügyeinkről közösen
LAKOSSÁGI FÓRUM
2018.március 5-én,
hétf n 16 órától
a Faluház nagytermében.
BAKONYBÉL TELEPÜLÉSARCULATI
KÉZIKÖNYVÉNEK BEMUTATÁSA,
MEGVITATÁSA
Vendégek:

A TIMPANON KFT. munkatársai.
A kézikönyv a http://bakonybel.hu oldalon
megtekinthet .

Minden érdekl d t szeretettel várunk!

Bakonybél Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2018. március 24-én 14 órakor
a Bakonybéli Tájházba a
Kincsek „Szent Gellért sziklája” mellől
cím ,

a Laczkó Dezs Múzeum kiállításának

anyagából készült tárlat megnyitására,
amely a Borostyánk tetején 2016-ban végzett
ásatás leleteit mutatja be.
Közrem ködik:

Kátai Zoltán énekmondó
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Bakonybéli Gyülekezetének összejövetelei
a Közösségi Házban:
március 10. szombat 15 óra,
március 31. szombat 16 óra

(Bakonybél, F utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdekl d ket.

(Húsvéti istentisztelet)

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

Minden érdekl d t szeretettel várunk!

Indulás a Pikoló Vendégl t l (Kossuth u. 1.)
2018. március 15. csütörtök 10.00
Barátok útja – Százhalom - Tekeres-kút - Pörgöl-barlang – Száraz-Gerence –
Táv 10 km, menetid 3,5-4 óra
2018. március 17. szombat 10.00
Szent-kút – Hegyes-k – Fehér-k - Szekrényes-k –
Augusztin-tanya – üzemi út – Szent-kút, Táv 14,4 km, menetid 5 óra
2018. március 31. szombat10.00 MEDVEHAGYMÁS ÚTVONAL
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös
(kitérési lehet ség a bakonyújvári romokhoz) - Likas-k
Táv 10 (kitér nélkül 8) km, menetid 3,5-4 óra

MÁRCIUS 10. SZOMBAT
Indulás az Odvask Autóspihen t l
10.15-kor.
Könny túra, kb. 4 óra.
Túravezet : Mészner Viktor
Szervez : Guzmics Izidor Egyesület

Szemétszállítással, szelektív hulladékgy jtéssel 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 elérhet ségek, tájékoztatás, id pontfoglalás: 1818 /9.1. menüpont;
valamint a http://kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldal
Károlyi Zoltán mez

Bakonybél Közös Önkormányzati
Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 816 óra
Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétf n 13-16 óra
Markácsné Kis Vera jegyz
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Károlyi Zoltán mez r
tel: 30/449-5262
email:
bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben Birnbauer Tímea
hatósági szakügyintéz (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap
második és negyedik csütörtökén
15.00 és 16.00 óra között az
Önkormányzat épületében.

S



r elérhet sége: telefon: +36-30/449-5262; email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Orvosi Rendel
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
Hétf : 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
Elérhet ség 16 óráig: 30/545-1193
16 órától másnap reggel 8 óráig:
Központi Ügyelet Zirc, József Attila u. 7.
Tel: 104
Rendelés Pénzesgy rben:
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra
Véd n i szolgálat
Galgán Kitti véd n
Tanácsadások id pontjai
minden páros héten hétf n
Várandós: 9-10 óra
Önálló csecsem és kisgyermek: 10-11
óra
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra
Tanácsadásra id pont egyeztetés
szükséges:
Tel: (88)461-051; 20/330-5363.
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e-mail: 8427bakonybel@gmail.com K
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ https://bakonybel.hu

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétf t l péntekig: 8.30-11.30 óra
Okmányiroda
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjárm okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétf : 7-17 óra
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-12 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-13 óra
Elérhet ség: (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:
Hétf n, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs
ügyfélfogadás.

T

-30-692-0544;
23.

