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A Köves-hegy nyugati lejtőjén kőből kirakva 

elkészült a BAKONYBÉL 1000 felirat, amely 
messziről hirdeti a monostor alapításának 
millenniumát. A solar lámpáknak 
köszönhetően éjszaka is jól látható. A fotót 
Szökrényes Anita akkor készítette, amikor az 
önkéntes csapat befejezte a munkát. 

 

 

Május 3-án a veszprémi Megyeházán Regenye Zsolt, 
a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
parancsnoka a Veszprém Megye Önkéntes tűzoltója 
kitüntetést vehette át. Gratulálunk neki, és további 
eredményes munkát kívánunk. 
 

Május 7-13. között zajlott a Közösségek Hete 
országos program. Ennek keretében mintegy 40 
bakonybéli közre-működésével készült el a Köves-
hegy oldalán kőből a BAKONYBÉL 1000. felirat. 
Köszönöm minden segítőnek és közreműködőnek az 
áldozatos munkáját. A másik terület, ahol önkéntes 
munka folyt, a Magnólia-liget. Itt a leendő sétaút 
kimérése, tereprendezése történt meg. A nyár 
folyamán elkészül a kövezett sétaút, amely a Száraz-
Gerence fölötti fahídon az Ady utcára vezeti a 
gyalogosokat. A liget másik végén kör alakú téren fog 
állni a millenniumi emlékmű, amelynek elkészítésére 
Boa Endre faszobrászt kértük fel. A parkot augusztus 
20-án fogjuk felavatni. 
 

Május 10-én tartotta a Borostyán Nyugdíjas klub 
megalakulásának kilencedik évfordulóját. A 
szülinapi összejövetelre az óvoda kollektívája és az 
önkormányzat tortával kedveskedett a tagságnak. 
Köszönjük a klub vezetőinek, hogy tartalmas 
közösségi programot biztosít a falu nyugdíjasainak, 
akik segítségére mindig számíthatunk. 
 

Május 15-én a zirci önkormányzati tűzoltóságon 
hivatalosan átadták a tavaly Finnországból 
beszerzett, használt, de jó állapotú Mercedes 
tűzoltóautót, így üzemterületén, a Zirci Járásban 
mindkét nagyon régi tűzoltó gépjármű lecserélésre 
került. Bevetésükre ne kerüljön sor, de a térség lakói 
nagyobb biztonságban érezhetik értékeiket. 
 

Május 17-én köszöntötte születésnapján az 
önkormányzat a falu legidősebb polgárát, 
Szökrényes Lajost otthonában, aki egyben a 
leghosszabb, több mint 66 éves házastársi 
kapcsolatban él feleségével. 
Május 28-án Németh Lajosnét ünnepeltük 90. 
születésnapja alkalmából. Mindannyiuknak jó 
egészséget kívánunk. 
 

 
 

 
Május 26-án a gyereknapi programokat az iskola 
pedagógusai, az óvoda nevelői, a szülői 
munkaközösség és a tamburello egyesület tagjainak 
közreműködésével a Guzmics Egyesület szervezte az 
önkormányzat támogatásával. Köszönjük a gazdag és 
szellemes rendezvényt. 
 

(folytatás a következő oldalon) 
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Május 27-én rendhagyó módon került sor a Hősök 
Napja megemlékezésre, mivel a templomteret és a 
hősök tábláit az építkezés miatt nem lehetett 
megközelíteni. A szentmise után a Faluházban Izsák 
atya szólt az ünnepről és a kisdiákok versei idézték 
meg a háború áldozatait. 
 

A kormány által megítélt 12000 forintos tűzifa-
támogatásról a határozatot az önkormányzat 
megkapta, a felhasználásával kapcsolatos 
utasításokat még várjuk. Ennek alapján az 
önkormányzat saját határozatban fogja rögzíteni a 
jogosultak körét. Amint ez kész, közleményben, 
plakáton, honlapon és az újságon keresztül értesítjük 
a lakosságot a teendőikről. 
 

Az önkormányzat 3 főre nyújtott be létszámigényt a 
„Nyári diákmunka 2018.” elnevezésű munkaerőpiaci 
programra. Ennek értelmében július és augusztus 
hónapban összesen 3 fő részére tud diákmunkát 
ajánlani az önkormányzat 1-1 hónap időtartamra, 
nap 6 órás munkaviszonyra. Várjuk a diákok 
jelentkezését, a feltételekről a Hírmondóban 
tájékozódhatnak. 
 

A Naplóból értesültünk arról, hogy bakonybéli fiatal, 
Váliczkó Tamara vehette át kimagasló írásáért Néző 
László főszerkesztőtől a Napló Aranytollát. 
Gratulálunk Tamarának, és kívánunk további 
irodalmi sikereket neki. 
 

Márkus Zoltán polgármester 
 

2018. májusának első szombatján Szent Flórián, a 

tűzoltók védőszentje tiszteletére került sor Veszprémben a 

megyeházán a tűzoltók ünnepi állománygyűlésére.  

Kapuvári Viktória tűzoltó ezredes ünnepi megemlékezése, 

egy kedves vers és a 

Veszprémi Ifjúsági 

Fúvószenekar műsora 

után került sor a 

hivatásos tűzoltók 

kitüntetések átadására. 

Dányi Béla tűzoltó 

dandártábornok, 

megyei katasztrófa-

védelmi igazgató a 

2017-es év önkéntes 

tűzoltója címet 

adományozta Regenye 

Zsoltnak, Bakonybél 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülete parancsnokának.  

Gratulálunk a parancsnok úr kitüntetéséhez, önzetlen, 

másokat segítő munkájának elismeréséhez! 

Az Egyesület tagsága nevében:   

Sebestyén Gyuláné titkár  
 

Az napsütéses napok és a kiadós esőzések jót tettek a növényeknek-
állatoknak egyaránt. A táborozó helyek, patak partok rendkaszálása 
megkezdődött mivel idén nagyon gyors és jó minőségű a fűfélék 

fejlődése. A határban szépen fejlődnek a legelők és a kaszálók, idén sok és jó minőségűnek  ígérkezik a széna, melynek 
első betakarítását vélhetően június elején el tudják kezdeni a gazdák. A lucerna minősége gyenge, nagyon gazos. A 
kukorica elvetése késik, ez többnyire az esőzések rovására írható. Csupán egy földön folyik idén burgonyatermesztés, 
melynek elrakása április végén megtörtént. Ezt a földet az erdészet által felállított villanypásztor védi, de a hivatásos 
vadászok is végzik már vadkárelhárítást. 
A hónap közepén rendezték határunkban az ország egyik legnagyobb kerékpárversenyét, amelyre 400 nevező érkezett, 
plusz a kísérőik. A verseny felügyeletében és helybiztosításában, a mezőőrség is részt vállalt. A verseny utáni takarítást 
és tereprendezést is elvégeztük, 17 db 120 literes zsáknyi szemetet gyűjtöttünk össze. 
A kihajtott szürkemarhák és a bivalyok bakonybéli területen a szentgáli határ mentén tartózkodnak, őrzésükről 24 
órában pásztor és kutyák gondoskodnak. Egy esetben történt bejelentés, amikor a vadmozgás miatt leszakadt a kerítés, 
és pár állat a Gella -völgyig jutott. A mezőőr gyors intézkedése és az állattartó gyors fellépése fél órán belül megoldotta 
a problémát. Vadmozgás okozott villanypásztor kárt a Pinto Ranchnél is, amit a kora reggeli mezőőri ellenőrzés hamar 
kiszűrt, így a tulajdonos gyorsan ki is tudta javítani. 
Belterületien  egy fiatal állat jött ki a TSZ-ből , és egy Petőfi utcai kertet taposott meg, szerencsére nagyobb károkat 
nem okozott. Az esetről még folyik az egyeztetés az állattartóval és a kerttulajdonossal. 
Tehát elmondható, hogy a határban tartott állatok kontroll alatt vannak, nincs gazdasági állatmozgás, de ha bárki, 
bármilyen szokatlan dolgot tapasztal, jelezze a mezőőrség felé. 

Károlyi Zoltán mezőőr 
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A tanév végéhez közeledve ismét megszaporodtak 

iskolánkban a feladatok, programok.  

Május 7-én kedves műsorral, virággal és a gyerekek által 
készített ajándékkal köszöntöttük az édesanyákat és 
nagymamákat. A színvonalas műsorokat Nagy Tiborné Ági 
néni és Szekrényesné Szautner Veronika kolléganőnk 
állította össze és tanította be. A felkészülést, szervezést 
tantestületünk minden tagja segítette. Köszönöm tanulóink 
és kollégáim lelkiismeretes munkáját, bízom abban, hogy 
sikerült általuk örömet szereznünk a nézőknek. A verseken 
kívül népi játékokat mutattak be tanulóink, de betekintést 
kaphattak a szülők az iskolai énekkar munkájába is. A 
csetényi népdaléneklési versenyen résztvevő és helyezést 
elérő diákjaink népdalokat énekeltek.  
Június 4-én, hétfőn kerül sor Csetényben a Kistérségi Éneklő Ifjúság Dalos Találkozóra és Minősítő Hangversenyre. Egész 
tanévben nagy lendülettel és szorgalommal készült az iskolai énekkar Ági néni vezetésével erre a rendezvényre. Hamarosan elkészülnek 
az erre az alkalomra varratott ruhák, amelyek a hagyományos bakonyi viseletet mutatják be. 
Májusban a 3-4. osztályosok a testnevelés órák keretében úszásoktatáson vettek részt, melynek költségeit fenntartónk, a Veszprémi 
Tankerületi Központ biztosította. Az 1-2. osztályosokkal majd júniusban megyünk egy alkalommal uszodába. 
A május 26-i gyermeknapra, játékos feladatokat állítottunk össze, kézműves foglalkozást szerveztünk. A Hősök napjára versekkel 

készültünk. 
 
Papírgyűjtést szerveztünk május 28-ra, erről szórólapokon és plakátokon tájékoztattuk a falubelieket. Vasgyűjtés júniusban lesz, a 
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány szervezésében, szülői segítséggel.  
A gyerekek már nagyon várják az osztálykirándulásokat. Az 1-2. osztály Porva – Csesznek - Vinye útvonalon túrázik, a 3-4. osztály a 
sümegi várjátékokat tekinti meg. 
Az utolsó tanítási nap június 15., az ünnepélyes tanévzárót június 20-án, szerdán 18 órakor tartjuk. 
Megtörtént a beiratkozás, a 2018-19-es tanévre 6 kisgyermeket írattak be iskolánkba. 
Még sok program vár ránk, de a legfontosabb mégis a tanulás, a tanítás, a jó bizonyítvány megszerzése. Tudom, hogy ilyenkor már nem 
könnyű figyelni, jó dolgozatokat írni, a gyerekeket tanulásra bírni.  
Sok erőt, kitartást, türelmet kívánok tanulóinknak, szüleiknek és tanítóinknak a tanév hátralévő részéhez! 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
 

A Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

koordinálásában megvalósuló programban 16-25 év közötti, nappali 

tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt 

igazolni tudó diákok vehetnek részt. A foglalkoztatás történhet az 

önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló 

intézményben. A program keretében legfeljebb napi 6 órás 

foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.  

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a 

szakképzettséget igénylő munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, 

szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül 

megtérítésre a szociális hozzájárulási adó.  

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést 

kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez 

személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy 

annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott 

iskolalátogatási igazolásával kell személyesen megjelenni.  

A lehetőségről először Bakonybél Önkormányzatánál kell érdeklődni, 

majd az elfogadott jelentkezés alapján kell intézni Zircen, a Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. (Munkaügyi Központ, Zirc, József 

Attila u. 2., ügyfélfogadás a Hírmondó hátoldalán olvasható). 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA  IV. ÉVFOLYAM    2018. 6. szám 

4. 

 
 

SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁBÓL: A JÓCSELEKEDETEK ESZKÖZEI (4,13-26) 
4.13 Szeresd a böjtöt. 4.14 Új erőre segítsd a szegényeket. 4.15 Ruházd a mezíteleneket. 4.16 Látogasd a 
betegeket (Mt 25, 36). 4.17 Temesd el a halottakat. 4.18 Légy segítségére a szorult helyzetben levőknek. 
4.19 Vigasztald a szenvedőket. 4.20 Tartsd távol magad a világ cselekedeteitől. 4.21 Semmit elébe ne tégy 
Krisztus szeretetének. 4.22 Ne engedd kitörni haragodat. 4.23 Ne légy haragtartó (Péld 12, 20). 4.24 
Csalárdságot ne ápolj szívedben. 4.25 Ne adj színlelt békecsókot. 4.26 A szeretet gyakorlását el ne hagyd. 

Május 1. Egyházközségi Zarándoklat Brenner János boldoggá avatására  
Egyházközségünk idei zarándoklata Szombathelyre vezetett. Ritkán vehetünk részt ilyen örömteli 

eseményen, amely során egy honfitársunkat a 
Szentatya áldásával a boldogok közé emelnek. 
37-en indultunk el kora reggel, hogy időben 
megérkezzünk az esemény színhelyére, a 
szombathelyi Emlékparkba.  Csaknem húszezren 
töltöttük meg a teret és a füves domboldalt A 
szervezők gondoltak a távolságokra, így kivetítőn 
is szemlélhettük az eseményeket. A lelki 
ráhangolódás már reggel 9 órakor megkezdődött 
rózsafüzér imádsággal és elmélkedéssel, amit a 
domonkos nővérek vezettek. Brenner János 
naplójából és tanúk visszaemlékezéseiből a róla 
elnevezett iskola diákjai olvastak fel. 11 órakor 
kezdődött a boldoggá avatási szentmise, amelyen 
dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök 
kérte Angelo Amato bíborostól, a vatikáni Szentek 
Ügyei Kongregáció prefektusától Brenner János 
boldoggá avatását, majd Rupert József SchP 
ismertette az 1957-ben Rábakéthelyen 
meggyilkolt pap életútját. A bíboros-prefektus 
felolvasta a boldoggá avatási dekrétumot, majd 
leleplezték Brenner János vértanú képét. Közben 
dr. Pem László: Exsultatio – Boldog Brenner 
János című műve szólt. Brenner József 
nagyprépost, a vértanú öccse hozta testvére 
ereklyéjét az oltárhoz. Székely János köszönetet 
mondott a Szentatyának. Dr. Erdő Péter bíboros 
mondta a szentbeszédet. A szertartás végeztével 
csoportunk ellátogatott Jákra, ahol megtekintettük 
a 800 éves bencés apátsági templomot, rajta 
Magyarország legszebb román kapuboltozatát 
majd élményekkel gazdagon tértünk vissza 
Bakonybélbe. 
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Május 9. Cirill főapát úr és Márkus Zoltán polgármester úr találkozója 
Május 9-én Cirill főapát úr Ábel atyával felkereste hivatalában Márkus Zoltán polgármester urat. A kb. egyórás találkozón 
áttekintették a monostor és az egyházközség együttműködését az önkormányzattal, különös tekintettel a millenniumi projektre. 
Mindketten megerősítették, hogy azt a jó kapcsolatot kívánják folytatni, amely Asztrik főapát úr szolgálati ideje alatt a monostor és 
az önkormányzat kialakított. 
 

Május 23. Hittantábor újratöltve 
Szerdai megbeszélésükön a hitoktatók (Jolán, Teréz, Vera, Zsuzsa és Nóra) elkészítették a hittantábor programját,"Szent Gellért 
nyomában a millennium évében" címmel. Izsák atya vezetésével, 6 felnőtt és 7 diák segítővel, 34 gyereket táboroztatunk, 1-
6.osztályosokat. A programok most is változatosak lesznek egy veszprémi kirándulással is színesítve. Adja Isten, hogy az a hét 
mindnyájunk lelki épülésére szolgáljon! 
 

A millenniumi felújítási munkák haladása májusban  
Május hónapban látványosan haladt előre a millenniumi beruházás. A templomfalakat kívülről és belülről egy elektromos 
falszigetelési technológiával látták el, ami a fal száradását segíti elő és egyben óvja azokat a további vizesedéstől. A belső 
világítás és a hangosításszükséges védőcsöveit a falakba bevésték, majd ezt követően a korábban levert vakolatot rakták újra a 
korszerű technológiának megfelelően. Mindeközben befejeződött a templom festőrestaurátori kutatása is, továbbá a főbejárat 
kimozdult kőkapuját a restaurátorok helyreállították. A templomba tervezett padok és stallumok próbabútorai is elkészültek, 
amelyeket az egyházközség tagjai próbáltak ki és véleményeztek: az első körös észrevételek alapján módosított újabb 
próbabútorokat már a tervezővel közösen „tesztelték” a hívek, és vele együtt tudtuk megrendelni a végső formát, így a bútorok 
asztalosipari munkálatai elkezdődtek. Az Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének segítségével kiválasztásra került a templom 
ajtóinak, ablakainak színe.  
Az ajándékbolt épületén elkészült a tető új szerkezete, kialakításra kerültek az új tetőablakok. Folytatódtak a kőművesmunkák is, a 
belső falazásnak köszönhetően most már érzékelhetők a belső terek. A toldásépület pinceszintjének földmunkái befejeződtek, 
jelenleg annak alapozása folyik, párhuzamosan a volt magtár/leendő kiállítótér alapozásával.  
A kiszolgálóépületen már az utolsó simításokat végzik: bekerültek a nyílászárók, ezek színe is kiválasztásra került (ami azonos 
lesz minden gazdasági épület ablakainak, ajtóinak barna színével). A radiátorok és a csapok felszerelése van még hátra. Mivel 
véget ért a fűtési szezon, megkezdődik a kazánok cseréje is.  
A régi, statikailag aggályos állapotú plébániaépület tetejét elbontották és a bontás végeztével, várhatóan június elején fog 
elkezdődni az energia szín építése, melyben helyet kap a  templom és a majdani közösségi ház fűtés-gépészeti egysége.  

 

Kedves Testvérünk! 
Felhívás az egyházközség tagjainak, önkéntes munkára 

A Millenniumi Felújítási Projekt részeként a régi, romos Kaszinó helyén az egyházközség új Közösségi Házát tervezzük felépíteni. 
A Kormánytól kapott támogatást teljesen az új ház építésére kívánjuk fordítani. Ezért a Kaszinó bontását, a kinyert építőanyag és 
bontási törmelék elszállítását helyi vállalkozó segítségével és a plébánia önkénteseinek munkájával tervezzük elvégezni. 
Mint egyházközségünk tagját, s a leendő Közösségi Ház egyik használóját, arra kérem, hogy – lehetőségeihez mérten – vegyen 
részt önkéntes munkával a Kaszinó épület lebontásában!  
Terveink szerint a bontási munkák 2018. június 4 – július 10-ig fognak tartani. A megjelölt időszakasz hétköznapjain lesz munka. 
Kérem, hogy június 1-ig a plébániai irodába eljuttatott levélben vagy a fulop.teca@gmail.com címre elküldött email levéllel 
jelezze, hogy részt venne-e a kért önkéntes munkában. Kérjük, írja meg hány munkaórát és milyen napokon tud segíteni. 
Továbbá kérjük, hogy az időben történő értesítés érdekében adja meg telefonszámát és/vagy email címét! Ezek diszkrét kezelését 
garantáljuk. Szeretettel várjuk jelentkezését! 
Bakonybél, 2018.05.25.            Ábel atya 

 

június 3.  9.30  Úrnapi szentmise és körmenet a Borostyánkútnál 
június 10. 17:00  Szent Mauríciusz Kórus koncertje Pápán a Ferences templomban 
június 17. 15.00  Elsőáldozási előkészítő,  

16.00 Gyerekmise 
június 19-23.  Hittantábor az iskolában 
június 24. 9.30 Te Deum, tanévzáró szentmise a Faluházban 
július 1.    9.30 Gyermekek keresztelője szentmisében a Borostyánkútnál 
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Április végi találkozónkon a B3 Takarékszövetkezet képviselői: Magyar Máté a Veszprémi Északi Régió Területi vezetője, Rapali 
Richárd értékesítési támogató, valamint Hoffmann Mónika a bakonybéli fiók vezetője látogatott el csoportunkhoz. Ismertették és 
ajánlották a B3 Takarékszövetkezet ,,Otthon a pénzügyekben„ című programját és szolgáltatásaikat. Tájékoztattak a 
Takarékszövetkezet múltjáról – jelenéről, szolgáltatásaikról (pld. számlavezetési lehetőségekről, befektetésekről) amelyekről 
tájékoztató anyagot, ajándékként golyóstollat kaptunk. Köszönjük, hogy klubunk vendégei voltak. 
Május 10-én tartottuk klubunk 9. születésnapját, hagyományosan a Vadszőlő étteremben. Most ünnepeltük második negyed éves 

névnaposainkat, akik süteményeikkel kényeztettek. 
Andor egy-egy pohár pezsgővel és pár gondolattal 
köszöntötte a klubtagokat. A vacsorát a Guzmics 
Izidor Egyesület állta, a medvehagyma napok alatt 
nyújtott segítségünket viszonozva. Ünnepségünk 
fénypontja polgármesterünk: Márkus Zoltán 
meglepetése, aki hatalmas tortával köszöntötte 
klubunk tagjait. A vacsora után szokás szerint együtt 
énekeltünk Schögl Attilával. Köszönöm mindenkinek, 
aki szebbé, meghittebbé és feledhetetlenné 
varázsolta az estét. 
Májusi második találkozónk vendége: Dr. Vinkovits 

Szilárd 
főorvos volt, 

aki a i diabetológiai szakrendelést látja el Zircen.. Főként a 2. típusú cukorbetegségről 
beszélt, kihangsúlyozta a táplálkozás előtti és utáni helyes vércukor értékeket. Felhívta 
figyelmünket a komplex anyagcsere problémára, elhízásra, zsíranyagcsere zavarra, 
véralvadásra. Mindezek komolyan veendő dolgok, ha fájdalmat nem is okoznak. Nagyon 
fontos a vérnyomásunk, koleszterin szintünk rendben tartása, amivel megelőzhetjük a 
szívinfarktust. Tippeket adott a kevesebb kalória bevételű élelmiszerek fogyasztására. 
Javasolta, többször együnk kevesebbet. Reggelizzünk időben, étkezések közt tartsunk 
két és fél óra szünetet. Kaptunk főzési tanácsot. Beszélt a vércukor szintet csökkentő 
gyógyszerekről, injekcióról, inzulinról, adagolásukról. Fontos a laborellenőrzés, az 
évenkénti szemészeti vizsgálat. Honlapot is ajánlott: www.diabet.hu, ahol sok hasznos 
információt találunk. Előadása végeztével feltett kérdéseinkre válaszolt. 
Köszönjük szépen, hogy elfogadta klubunk meghívását. 
 

Programajánló: 
Június 6-án, szerda délutánra tervezzük az Óvodai – Iskolai –Nyugdíjasklubos összejövetelt az Odvaskő parkolójában a Dorbi 
kisvonattal. Várjuk a gyerekek szüleit – nagyszüleit is a hagyományos paprikás krumpli -partira. 
Június 12-én, kedden a Dorbi kisvonattal Huszárokelőpusztára látogatunk ahol Meinczinger József, a Bakonybéli Erdészet 
igazgatója beszél az erdészeti munkafolyamatokról. 
Idei nagy kirándulásunkat július 1-jére szervezzük, az úticél Tihany lesz.    Váliczkóné Kaviczki Éva 
 

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 
nemzet részvételével Magyarország légterében.  
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor 
kerül teher, illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.  
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb 
magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az 
átlagtól nagyobb zajhatással jár. 
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál. 
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, 
hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát. 
Kérjük a lakosság megértését!" 
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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. június 17. vasárnap 10.00 
Száraz-Gerence –Lipka-út - -Kőris-hegy - Márvány-völgy - Nagy- Mély-völgy - Nagy-Som-hegy oldala (Borzavári út) - Meszes-kerti-
árok. Táv 15 km, menetidő 5,5 óra 
2018. június 30. szombat 10.00 
Mészégető - Vörös-föld – Királykapu – régi vasút – Pápavár alja – Bakony Hotel 
Táv 18 km, menetidő 6-6,5 óra 

 

A korábban tervezettel szemben a közösségi mozi 
vetítéseit hétköznapokon tartjuk majd, mert a 
visszajelzések azt mutatják, hogy ez kedvezőbb a 
dokumentumfilmek iránt érdeklődőknek Bakonybélben. 
Köszönöm minden olvasónak, aki tanácsával, ötletével 
segített megtalálni a legjobb időpontokat. A 
dokumentumfilm-vetítéseket, illetve a témák 
feldolgozását a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány 
támogatja. Segítségével biztosíthatom a vendégek 
költségeinek megtérítését. A májusi vetítésen csaknem 
húsz fő vett részt, a vetítés után is maradtunk annyian, 
hogy izgalmas beszélgetésben lehetett részünk. A 
beszélgetésre vendégünk volt Szalay Tímea 
környezetmérnök, a veszprémi Csalán Egyesület elnöke. A 
beszélgetést a film témájának tisztázásával kezdtük, majd 
eljutottunk a környezetvédelmen át egészen a robotikáig. 
Nagyon örülök mindenkinek, aki eljött, és különösen 
örülök annak, hogy többen maradtak a film levetítése után 
is, és elmondták a véleményüket a dokumentumfilmről, a 
környezetvédelemről, a klímaváltozásról, a 
fenntarthatóságról vagy éppen a jövőről. Remélem, 
találkozunk júniusban is! 
A júniusi vetítésre 7-én, csütörtökön kerül sor, 18 
órakor kezdünk. A film egy elnéptelenedő bolgár faluba 
repít minket, ahol a helyi postás megosztó ötlettel áll elő a 
falu megmentésére: migránsokat telepítene le ott. A 
vetítést követő beszélgetésre vendégeink Kováts András a 
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület igazgatója és 
Lakatos Zsombor, az egyesület munkatársa. Minden 
véleménnyel teljesebb a beszélgetés, örömmel várok 
minden érdeklődőt!  
Június 16-án, szombaton délelőtt a könyvtár nyitva 

tartási idejében apák napi 
ajándékot készítünk. Az 5 
éves kor alattiak kérem, 
kísérővel jöjjenek! Az 
anyagigény felmérése miatt, 
aki szeretne jönni, jelezze a 
könyvtárban, a könyvtár 
Facebook oldalán vagy e-
mailben! Ugyanitt lehet 
érdeklődni a részletekről is. 

A résztvevők közül, aki teheti, kérem, 500 Ft 
anyagköltség-hozzájárulással támogassa a programot!  
Ismét kaptunk új könyveket, köztük a népszerű Ugron 
Zsolna Úrilányok Erdélyben című regényét. A nyáron is 
érdemes rendszeresen benézni a könyvtárba, nyaraláshoz, 
pihenéshez is kiváló könyvek várják az olvasókat, 
bármelyik korosztályhoz tartoznak is! 
Üdvözlettel   Palotás Dóra könyvtáros 

 
 
 
 

Délelőtt 10-12 óra és 
délután 14-16 óra között 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
várunk a hagyományos 

 

Kézműves Napra, 
 

amelyen többféle kézműves mesterség 
alapfogásaival ismerkedhetnek meg. 

 
Szervező: Guzmics Egyesület 

 
 

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!  

felhívásunkra jelentkező ingatlanokat 

június 7-én és 8-án 

szemrevételezi a 3 tagú,  

nem helybéliekből álló zsűri. 
 

Nem szükséges otthon tartózkodni, 

de becsöngetnek, és szívesen adnak tanácsot 
is. 

(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-jétől nyitva 
minden nap 9-18,  

vasárnap 9-16 óra között. 
 

Új kiállítás: Kincsek „Szent Gellért sziklája„ mellől

bakonybéli gyülekezetének 
összejövetelei júniusban: 

2-án, szombaton,  
17-én, vasárnap  

és 30-án, szombaton 16 órakor   
a Közösségi Házban.

 

 

 

.A LOMTALANÍTÁSTERVEZETT 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/
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