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Mulatoznánk pirkadatig! 
Farsang faggyal érkezett, 
Tánccal temettük a telet. 
Farsang fánkja illatozik, 
Orrunk, gyomrunk vágyakozik. 
Nagyböjt előtt „farsang farka, 
Hacacáré három napra! 
Kövércsütörtökre már 
Véget ér a karnevál. 
Nagyböjt alatt fogyókúra, 
Jövőre meg kezdjük újra! 
(Péter Erika) 

 

 

   Ez az év is jó hírrel kezdődött! Mint tudják, októberben 

vált világossá a monostor és az önkormányzat számára, 

hogy nem marad elég pénz a Szent Gellért tér tervezett 

felújítására. A kivitelezés költsége a millenniumi projekt 

része lett volna, azonban az elmúlt két esztendő 

áremelkedései felemésztették azt. A monostor és az 

önkormányzat októbertől kereste a lehetőségeket a fedezet 

megteremtésére. Január elején értesültünk arról, hogy a 

Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium megítélte 

az önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges 

összeget.  
 

   A régi önkormányzat épületének felújítása rövidesen 

befejeződik. A mellette levő telken az önkormányzat 

parkolót fog kiépíteni. Nekiálltunk a tereprendezésnek, a 

fölösleges fákat és bokrokat kivágtuk. Mindannyian 

tapasztaltuk – így a január közepén megrendezett 

túraverseny esetében is, hogy egy-egy nagyobb 

rendezvény alkalmával a faluban kaotikus állapotok 

uralkodnak el az összevissza parkoló autók miatt. Ezen 

csak a parkolóhelyek bővítésével tudunk segíteni. 

Körülbelül ötven személyautó elhelyezésére tervezzük, így 

enyhíteni tudjuk a faluközpont leterheltségét. A beruházás 

befejezését tavasz végére, nyár elejére tervezzük. Addig 

kérjük a lakosság türelmét. 
 

   Január 18-án Zirc és Bakonybél polgármesterei, 

valamint a TOP turisztikai pályázat ügyintézői egyeztető 

megbeszélést tartottak a projekten belül megvalósítandó 

együttműködésről. A térség turizmusában vezető szerepet 

betöltő két település önkormányzatai stratégiai 

együttműködési szerződést szándékoznak kötni a Bakony, 

mint egységes turisztikai régió képének kialakítására és 

piaci bevezetésére. A távolabbi cél a teljes Bakony térség 

önkormányzatainak, szolgáltatónak, állami szereplőinek 

bevonása. A projekt részleteinek kidolgozására a két 

kezdeményező önkormányzat turisztikai szakértőt kér fel 

a folyamatban levő turisztikai pályázataik keretében. A 

bakonybéli képviselő-testület az együttműködésre 

vonatkozó határozatot január 24-i ülésén elfogadta. 
 

 

 
 

   Ugyanekkor tárgyaltuk meg a mezőőri járulék 

csökkentésére tett javaslatot. A gazdák és a mezőőr 

észrevételeit figyelembe véve úgy határozott a testület, 

hogy a mezőőri járulék összegét 25 százalékkal 

csökkentjük, így a hektáronként fizetendő összeg 3500 

Ft helyett 2650 Ft lesz, a szolgáltatások minőségének 

megőrzése mellett. 
 

   Előző lapszámunkban kértük a lakosság 

együttműködését a belterületi útszakaszok és járdák 

sikosságmentesítésében. Sokan megtették és 

eltakarították a havat a házuk előtti szakaszon. 

Különösen a meredek utcákban való közlekedés 

megkönnyítésében van ennek nagy szerepe. Köszönjük 

mindenkinek, aki eleget tett felhívásunknak. A tél 

hosszúnak ígérkezik, kérjük továbbra is segítsenek, ha 

szükség lesz rá. 
 

   Február 2-án rendezzük meg – immár ötödik 

alkalommal - a hagyományőrző disznóvágást, amelyre 

szeretettel várunk minden helyi lakost és vendéget. A 

szórakoztató programok mellett új kezdeményezés – 

szintén az EFOP 1.5.2. pályázat révén – 10-14 óra 

között erőnléti felmérésre lesz lehetősége a 

bakonybélieknek. Szándékunk felmérni a lakosság 

fittségét, amelynek alapján kidolgozásra kerül egy kb. 

nyolc hónapos edzésprogram, és további sportolási 

lehetőségekhez fogjuk megteremteni a feltételeket. Az 

első száz önként jelentkezőt biobor ajándékkal 

jutalmazzuk. A részvétel önkéntes és ingyenes.  
 

Ugyanezt az alkalmat használjuk fel arra is, hogy a 

településen élők közérzetéről, gondjairól és 

javaslatairól is információkat gyűjtsünk. Segítőink 

kérdéseket fognak feltenni a névtelenség megőrzésével, 

de kérjük Önöket, válaszaikkal segítsék munkájukat. 

Előre is köszönjük megértésüket. 
 

Márkus Zoltán polgármester 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   V. ÉVFOLYAM    2019. 2. szám 
 

2. 

 

Mezőőri szolgálatom első hónapját javarészt a községhez tartozó külterületek 
bejárásával, megismerésével töltöttem, amelyet csak a változékony télies 
januári időjárás nehezített meg kissé. Ezen alkalmak során a Gerence több 
szakaszán is felfigyeltem a patak menti fák és bokrok ágaira fennakadó fólia 
darabokra, zsákokra, PET palackokra, italos üvegekre és papírdarabokra. 
Ezek begyűjtését a következő hetekben megkezdjük, mielőtt a hóolvadás 
okozta vízszintemelkedés tovább vinné azokat. Ezen kívül a többi külterületi 
részen mindent rendben találtam.  
Gazdasági állat kóborlásáról mindössze egy bejelentés érkezett felém egy, a 
faluhatárban lévő szürkemarháról. A terület bejárása alkalmával az állatot már 
nem találtam ott, de lábnyomokból és a hulladék mennyiségéből egyértelműen 
látszik, hogy már huzamosabb ideje tartózkodik az adott területen, ezért ezt a 
továbbiakban fokozottabban fogom ellenőrizni.  
Nagy örömmel fogadtam a helyi lakosok és az itt dolgozók segítőkész 
hozzáállását a kezdeti nehézségekhez, amelyet ezúton is szeretnék 
megköszönni! 

Gfellner Máté mezőőr 
 
 

 

 

kezdte meg az új évet a Szent Gellért Óvoda. Az előzetes 

adatokhoz képest még három kisgyereket írattak be az 

óvodába, akik a tavasszal érkeznek majd hozzánk. Velük 

együtt összesen 53 gyermeknek lesz jogviszonya 

óvodánkban.  
 

A januári hideg időben jól működik a felújítás során 

korszerűsített fűtés. A korábbi évekkel ellentétben, 

minden napszakban kellemes meleg fogadja az épületbe 

érkezőket. Már most észrevehető és érzékelhető, hogy ez 

ráadásul nem kevés megtakarítást is jelenteni fog, 

köszönhetően a többszörös szigetelésnek.  
 

Januárban tartjuk a 6. életévet betöltött gyermekek 

szüleinek a félévi tájékoztató szülő értekezletet az 

iskolaérettség kritériumairól. Az a tapasztalatunk, hogy a 

szülők többsége él a halasztott iskolakezdés lehetőségével, 

ami azt jelenti, hogy nem csupán a nyári hónapokban hat 

évet betöltött gyermekeket, hanem  az idősebbeknek is 

igényelnek még egy év óvodai ellátást. Ennek a nem 

egyszerű döntésnek a meghozatalában segíti a szülőket az 

óvodapedagógus,a logopédus és a fejlesztőpedagógusunk 

is. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai felajánlják a 

részképességekre kiterjedő iskolaérettségi vizsgálatot 

azoknak, akik bizonytalanok az iskolakezdés időpontját 

illetően. Az értekezletre meghívtuk a helyi iskola vezetőjét, 

Schmidmajer Jánosnét és pedagógus társait, akik 

tájékoztatják a szülőket a következő tanévet érintő 

tudnivalókról.  
 

Félévi fogadóórát tartott óvodánk logopédusa, amelynek 

keretében beszámolt az eddig elért eredményekről. Nagy 

segítség számunkra, hogy az önkormányzat biztosítja és 

finanszírozza helyben, heti rendszerességgel a logopédiai 

ellátást az érintett gyerekeknek. Az idei évtől a törvényi 

változásoknak köszönhetően, szükség esetén már a 

harmadik életévet betöltött gyerekek is kaphatnak ellátást, 

például megkésett beszédfejlődés esetén. Ez azért is nagy 

előrelépés, mivel eddig csak az öt éves korosztály 

részesülhetett logopédiai fejlesztésben alapellátás 

keretében, bármilyen fokú is volt a probléma. 
 

Óvodánkban felkészültünk az esetleges influenza 

járványra. Minden nap szerepel a gyerekek étrendjében a 

friss gyümölcs és zöldség a vitaminpótlás miatt. Az a 

tapasztalatunk, hogy óvodánk só szobája is jótékony 

hatással van a felső légúti megbetegedésekre, ezért ezt is 

napi rendszerességgel használjuk. Az óvoda helyiségeit 

gyakrabban fertőtlenítjük, és a beteg gyereket 

mihamarabb elkülönítjük egészséges társaiktól. Fontos 

ebben a szülők felelőssége is, hogy a járvány időszakában 

csak egészséges láztalan gyermeket hozzanak az óvodába.  
 

FELHÍVÁS! 

Kedves Bakonybéliek! 

A Szent Gellért Óvoda 
Macikiállításra készül. 
Szeretnénk kérni a faluban 
élőket, aki szívesen 
kölcsönadná a tulajdonában 
lévő, bármilyen korú és 
méretű macit a kiállítás 
időtartamára, kérjük, jelezze 
az alábbi elérhetőségek 
bármelyikén. Természetesen 
minden kölcsönkapott macira 
nagyon vigyázunk, a 
tulajdonos névével 
felcímkézünk, és a gazdájához 

visszajuttatunk. A macikat február első hetétől várjuk az 
óvodába, vagy szükség esetén házhoz is megyünk érte. A 
kiállítás terveink szerint, február közepétől lesz 
látogatható, egészen hamvazó szerdáig. Minden segítséget 
köszönünk! Elérhetőségeink: szgellertovi@gmail.com;  
06-30-720-6425. 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 
 

mailto:szgellertovi@gmail.com
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Január 25-én fejeződött be az I. félév az iskolákban. A tanulók február 1-jén kapják kézhez a félévi értesítőket. 
Amikor lezárul egy fontos szakasz az ember, vagy egy intézmény életében, akkor akaratlanul is valamiféle számadást 
végez, sorra veszi azt, hogy mi is történt az adott időszak alatt. Tagintézmény-vezetőként most én is ezt teszem. 
Eltelt a 2018-19-es tanév fele. Nagyon dolgos, mozgalmas 
időszak áll mögöttünk. Nagy örömünkre szeptemberben újabb 
osztályt sikerült indítanunk: így az első és a negyedik osztály 
már önállóan, a második – harmadik osztály pedig összevontan 
működhetett. Szeptember 18-án Dobos Mónika tanítónk sikeres 
minősítő vizsgát tett, ezzel a gyakornoki időszaka befejeződött, s 
a Pedagógus I. fokozatba lépett.  
Október elején kísérletképpen intézményünkben is bevezetésre 
került az elektronikus napló, - ami, ha majd „kinövi a 
gyerekbetegségeket”, nagyon jó lesz, mert a beírás után 
hamarosan a szülő és a tanuló is láthatja az osztályzatokat, s 
kaphat a tanulással kapcsolatos információkat. Az e-napló 
bevezetése igen sok előzetes háttérmunkát igényelt, ráadásul 
párhuzamosan kellett vezetnünk a papír alapú naplóval, s emiatt 
igencsak megnövekedtek a pedagógusok amúgy is magas 
adminisztrációs terhei. 
Még októberben vezetői-, decemberben pedig intézményi 
ellenőrzésre került sor iskolánkban az Oktatási Hivatal 
szervezésében. Bejárták az iskola épületét a szakértők, ismerkedtek a működési feltételekkel és az összevont 
osztályban folyó munkával. Meglepődtek az iskola által biztosított szabadidős tevékenységek bőséges kínálatán, s 
azon, hogy a gyerekek térítési díj fizetése nélkül vehetnek részt azokon. Valóban, mi is büszkék vagyunk arra, hogy 6 
féle szakkört tudtunk indítani: a gyerekek kézműves, játékos képességfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, 
kézilabdázhatnak, tanulhatnak furulyázni, táncolni, és énekelhetnek az énekkarban. 
Az Intézményi ellenőrzés során a hivatal munkatársai interjút készítettek a szülők képviselőivel és a pedagógusokkal, 
és átnézték az intézményi dokumentumokat. Szerencsére mindkét esetben mindent rendben találtak. Elmondásuk 
szerint pozitív kép alakult ki bennük iskolánkról és az itt folyó munkáról. Olyan helynek nevezték, „ahol jó gyereknek 
lenni”.” 
Kollégáimmal együtt nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kötődjenek falujukhoz és iskolájukhoz. Ezért igyekszünk 

számukra gazdag és jó programokat biztosítani, és 
részt venni a bakonybéli rendezvényeken. A 
kezdetben iskolainak induló Márton napi lampionos 
felvonulás mára népszerű települési rendezvénnyé 
nőtte ki magát, amelyen a falu apraja-nagyja részt 
vett. Az időseket a hagyományoknak megfelelően 
kedves műsorral köszöntöttük, már több éve 
fellépünk a Borostyán Nyugdíjas Klub évzáró 
rendezvényén. A Mindenki Karácsonyán a 
falubeliek is kaphattak ízelítőt az énekkarosok 
munkájából. akik nagy sikert arattak a zirci bázis 
intézményben rendezett karácsonyi műsoron is. 
Ezek voltak a nagyobb rendezvények, de voltak 
tematikus napjaink is, mint a Szent Gellért nap, a 
Népmese napja, vagy a Zenei világnap, amikor a 
falu több pontján énekeltünk az arra járóknak. 
Uszodába, színházba vittük a gyerekeket, 
februárban síelni készülünk velük. Nagyon várják 

már a farsangot, tervezgetik, hogy milyen jelmezt öltsenek. 
A gyerekek nevelésén, oktatásán kívül még a pedagógusképzésben is aktív szerepet vállaltunk. Gyakornokunk 
munkáját két éven át kísértük figyelemmel, támogattuk, - sikeres minősítéséhez remélhetően mi is hozzájárultunk-. 
Pedagógus jelölt hallgató tanítási gyakorlatát irányítjuk már harmadik alkalommal. Volt tanítványunk Ramóna, ezúttal 
8 hetes gyakorlatra érkezett hozzánk. Kollégáimmal együtt igyekszünk minden segítséget megadni számára.  

Valószínű, hogy a felsorolás még korántsem teljes, kimaradhatott több dolog is belőle. Az biztos, hogy sokat és 
keményen dolgoztunk az elmúlt félévben. Köszönöm kollégáim lelkiismeretes, áldozatos munkáját! Megköszönöm a 
szülők, és mindazok segítségét, akik azon munkálkodtak, hogy a bakonybéli Szent Gellért Tagiskola diákjainak életét 
könnyebbé, szebbé, jobbá tegyék! 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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A mágusok útja 
(Mt 2,1-12) 

 

Vízkereszt ünnepe van, Epifánia, az Úr megjelenése.  

A Messiás eljövetelének ez a másik dimenziója. Az első dimenzió a Karácsony, a születés, amely 

rejtekben, a betlehemi barlangban történt. A másik dimenzió az Epifánia is titok.  Akikhez ugyanis a 

Messiás eljött, Izrael népe nem kereste őt Betlehemben. Helyettük pogány emberek érkeztek, mágusok 

napkeletről. Később a pogányságból megtért keresztények szívesen látták e titokzatos bölcsekben 

önmaguk hívő elődeit. A mágusok vonulását és hódolatát megfestették a katakombák falain, később a 

bazilikák impozáns mozaikjain is. A hajdani pogányok önmagukat is ott látták a bölcsek és a szentek 

nyomában, saját hitre találásukat és leborulásukat a betlehemi gyermek előtt. Tekinthetjük tehát 

önmagunkat is e titokzatos mágusok kései leszármazottainak. A kérdés: Mit tanulhatunk a bölcsektől, 

miben követhetjük őket? 
 

A bölcsek kérdéssel érkeztek 

Jeruzsálembe: „Hol született meg a 

zsidók királya?” (Mt 2,2) 

Választ kerestek, mert bár csak homályos 

jövendölések (Dávid házából kell születni 

a Messiásnak, csillag jelzi majd 

érkezését…) álltak rendelkezésükre, 

mégis útnak indultak. A ma keresői is így 

vannak, útnak indulnak, de nem tudják, 

kit és hol keressenek. A kereső 

embereket a kérdezés bátorsága jellemzi. 

De vajon akad-e, aki útba igazítja őket? 

Mert a mágusok érkezésekor Heródes palotájába összehívott gyűlés, az írástudók, a vallási szakemberek 

zsinata inkább egy válságtanácskozáshoz hasonlított, mint az Igazság őszinte kereséséhez. Őket nem az 

érdekelte, hol találjuk meg a Messiást, hanem az, miként tüntethető el a zsarnok hatalmát fenyegető 

újszülött az útból. Jeruzsálemet, Heródes népét csak az evilági történet foglalkoztatta: a megélhetés, a 

hatalmi viszonyok, saját érdekeik érvényesítése, a vallást is hatalmuk megtartására használták. Ezzel 

szemben a mágusokat és a valódi keresőket valami evilágon túli erő vonzza. Nem segíthetünk nekik, 

ha nem nyitjuk meg szívünket mi is a felső hatalom hívásának, ha nem leszünk hívőként mi is újra kereső 

emberekké. Mert mi a keresztény vallás szakemberi vagyunk, ha nem vigyázunk, vallási gyakorlataink 

(akár a szentmisék is) kiüresedhetnek, olyan egyházi rendezvényekké silányulhatnak, amelyek pusztán 

társadalmi szerepünk és hatalmunk reprezentációját szolgálják. Legyünk hát kereső emberekké! 

(Részlet a vízkereszt napján elhangzott igehirdetésből) 
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Január 2-5. A bencés szerzetesközösség lelkigyakorlata Pannonhalmán 

A monostor szerzetesei Pannonhalmán vettek részt lelkigyakorlaton, amelyet Michael Casey ausztrál 

trappista atya vezetett. Előadásaiban Michael atya szerzetesi életünk alapjairól beszélt megvilágító és 

inspiráló erővel. Mindannyian gazdagodva tértünk haza. 
 

Január 7. A Közösségi Ház építéséről szóló szerződés aláírása 

Január 7.-én Ábel atya aláírta a Pesti Építők ZRT. (a templom felújítását is végző cég) képviselőjével, Túri 

Árpáddal a Közösségi Ház építéséről szóló kivitelezési szerződést. Az építkezés befejezése 2019. 

szeptemberre várható. 

A Közösségi Ház az egyházközség szolgálatában álló épület lesz, az önkéntes munkával lebontott Kaszinó 

helyén. Helyet kap benne egy nagyobb, 80-100 fő befogadására képes közösségi terem, amelyben 

előadásokat, közösségi programokat (pl. egyházközségi farsang), családi rendezvényeket, hittanórákat, 

kóruspróbát és más egyházközségi foglalkozásokat, gyűléseket lehet tartani. A földszinten találhatóak még 

a résztvevőket kiszolgáló szociális helységek (mosdók) valamint a plébániai iroda. A tetőtérben helyet kap 

egy lelkigondozó beszélgető szoba, egy kisebb (kb. 30 főt befogadó) közösségi terem és a karitász raktára. 

A Közösségi Ház építése a Szent Mauríciusz Monostor Millenniumi Projektjének keretében valósul meg 

100%-os támogatással. 
 

Január 24. Az egyházközség képviselőinek gyűlése 

Január 24.-i ülésén egyházközség képviselőtestülete elfogadta a plébánia 2018-as zárszámadását, 

meghatározta az egyházi hozzájárulás értékét és a stóladíjakat a Bakonybéli Plébánián, amelyek 

2019. február 1.-től érvényesek 

a) Egyházközségi hozzájárulás 

Felnőtt kereső egyháztagoknak     4.500 Ft 

Nyugdíjasoknak       2.500 Ft 

b) Esküvő stóladíja 

Egyházközségi hozzájárulást Bakonybélben fizetőknek  20.000 Ft 

Egyházközségi hozzájárulást Bakonybélben nem fizetőknek 30.000 Ft 

A Szentkútnál tartott esküvőnél + a Kápolna fenntartási díja    + 20.000 Ft 

c) Temetés stóladíja 

Egyházközségi hozzájárulást Bakonybélben fizetőknek  15.000 Ft 

Egyházközségi hozzájárulást Bakonybélben nem fizetőknek 20.000 Ft 
 

 

 

március 2. Egyházközségi farsang a faluházban 

március 6. Hamvazószerda, 17.00 böjtkezdő liturgia 

március 21. Szent Benedek Atyánk ünnepe, 17.00 ünnepi liturgia 

április 5. 17.00 Betegek kenetének kiszolgáltatása Szentmisében 

április12.  17.00 Keresztút a Borostyánkútnál 

április 18-20  SZENT HÁROM NAP 

április 21. HÚSVÉT 
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Az év első vendége a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság 
munkatársa, Orsós Károly rendőr őrnagy volt, aki biztonságunk 
megőrzése érdekében sok veszélyhelyzetre hívta fel a 
figyelmünket. Többek között a csalók próbálkozásainak sokféle 
módjára, amikkel főképp az idősebb korosztályt célozzák meg. 
Előadását filmvetítéssel folytatta arról, hogyan vigyázhatunk 
jobban az értékeinkre, ingatlanjainkra. Vagyonvédelmi 
szempontból könnyen támadhatók a műanyag nyílászáró 
szerkezetek, az ajtó, ablak, teraszajtó zárak. Javasolja, legyen az 
ajtón kémlelő nyílás, amin keresztül láthatjuk, ki akar bejönni 
hozzánk, továbbá ajtólánc, ami még egy gátként szolgálhat a 
betolakodónak. Vidéki házaknál ajánlott a kapuzár és a 
melléképületek lakatolása. Ma már nagyon korszerű eszközökkel 
lehet védekezni a behatolók ellen pl. családi háznál 
mozgásérzékelővel, riasztóval, távirányítós nyitószerkezettel. 
Ajánlja az idős egyedül állóknak a pánik gomb használatát, amelyet egy vagyonvédelmi cégnél lehet igényelni és előfize tni, s 
amelyen van csendes riasztás. 24 órás ügyelet fogadja a jelzést, és a vagyonőr rövid időn belül a helyszínre tud érkezni. 
Alkalmazható rosszullét esetén is az orvosi ügyelet hívására. Mobil kiállítás segítségével láthattuk a lakásbetörések megelőzését 
szolgáló korszerű elektrotechnikai és mechanikai eszközöket.  
Az előadás második részében a telefonos ingyenes állapotfelmérésre hívó csalásokra hívta fel a figyelmet egy konkrét veszprém i 
eset példájával. Visszaélve az idősebbek betegségtől való félelmével, hamis diagnózis felállításával bírják rá „betegeket”, hogy 
filléres gyógyászati segédeszközöket vásároljanak sokszoros áron, amelyek egyébként bárhol, akár a neten is beszerezhetők. 
Ilyen esetekre a véleménye: A SEMMI VÉTELE A LEGJOBB!!! Szó volt még a kerékpárlopásokról és az utazó betörőkről is. 
Köszönjük érdekes előadását, figyelem felhívását! 
A kerékpárok regisztrálására a tél nem a legjobb időpont, ezért Orsós őrnagy úr felajánlotta, hogy tavasszal újra lehetőséget  
biztosít az ingyenes adatfelvételre, amennyiben igény mutatkozik rá.  
 

Szomorú szívvel búcsúzunk két klubtársunktól, Pék Gyuláné alapító tagunktól és Baranyai Józseftől. 
Programajánló: Február 2-án szombaton lesz az önkormányzat által szervezett hagyományos disznóvágás program, amelyre 

csapatunk házi sütemények készítésével és kínálásával készül. Kérem, jöjjenek és kóstoljanak! 
Február 21-én, csütörtökön 14.30 órától vendégünk Márkus Zoltán polgármester lesz a Közösségi Házban. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Borostyán klub előadásain szívesen látunk bárkit a faluból, akit érdekel a téma. 

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 
 

 

Nagy örömmel jelentem, hogy 2019-ben is folytathatjuk a három éve sikerrel zajló 

dokumentumfilm-vetítéseinket. A mai, európai filmek olyan témákat járnak körül, 

amelyek folyamatosan jelen vannak a médiában és a napi életben, pl. a különféle 

hátrányos helyzetek, a szegregáció, a jólét csapdái, a környezetvédelem, stb. A filmeket a KineDok közösség jóvoltából 

egyszeri vetítési joggal, ingyenesen mutathatom be Bakonybélben. Ahogy eddig is, továbbra is tartunk beszélgetést a filmvetítések 

után, szakértő vagy a film készítésében részt vevő vendégeink segítségével könnyebben tudjuk feldolgozni a látottakat. A vetítések 

időpontjáról a könyvtár blogján vagy Facebook oldalán lehet tájékozódni, illetve az e-mail cím megadásával lehet kérni, hogy 

értesítést küldjek a soron következő vetítés időpontjáról. Minden érdeklődőt szeretettel várok!  

Könyvkínálatunk folyamatosan igazodik az olvasói igényekhez, a tavalyi évben is számos új könyvet kaptunk ellátó könyvtárunktól 

és vásároltam az önkormányzattól kapott összegből, illetve adományokból. Ezzel párhuzamosan a tönkrement, elavult, feledésbe 

merült könyvek selejtezése is zajlik, hiszen a könyvtár befogadó kapacitása véges. A selejtezett könyvek forgatásra alkalmas része 

adományért cserébe a könyvtárból elvihető, minden nyitva tartási napon lehet válogatni! 

Könyvtárunk 2019-ben is színes programkínálattal, vonzó könyvállománnyal és több hasznos lehetőséggel várja az olvasókat. 

Palotás Dóra könyvtáros 
 

Február 23-án a Faluházban. 
17.30-tól Gyerektánc 

20 órától Táncház felnőtteknek. 

Táncot tanít: Szabó Csaba, 
muzsikál: Puskó Márton, a Felszállott a páva döntőse. 

Belépőjegy:Gyerektánc – 500 Ft/fő, Felnőtt: 1500 Ft/fő.  
 

Fazekas, kosárfonó, nemezelő, 
szövő és szitanyomó kézműves 

tanfolyamokat indít februártól a Reguly 
Múzeum Zircen. Tájékoztatás és 
jelentkezés a 
regulymuzeum@regulymuzeum.hu 
címen, a 30-237-6493-as telefonon 
vagy személyesen a Rákóczi tér 10-ben. 

 

 

FELHÍVÁST KAPTUNK, TOVÁBBÍTJUK… 
Aki úgy gondolja, kertje, munkája elismerésre érdemes, csatlakozhat „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programhoz. A program célja, hogy a versenynek köszönhetően a kertművelők munkája kapjon kellő 
elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet. Nevezni a nevezőlap kitöltésével levélben vagy online lehet 
az alábbi címen: Polgármesteri Hivatal - Kovács Szilvia alpolgármester, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. vagy online: 
http://www.alegszebbkonyhakertek.hu weboldalon keresztül április 15-ig. A nevezőlap ugyanitt tölthető le. 

http://www.alegszebbkonyhakertek.hu/?p=2851
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2019-ben is folytatjuk Bakonybélben a Család 
és Karrierpont működtetését. Idén is sok 
hasznos és kedvelt programmal várjuk az érdeklődőket, 
havi rendszerességgel lesz közösségi tervező műhely, 
közösségi beszélgetések. Munkatársaink közösségi 
felmérést fognak végezni a lakosság közérzetének 
felmérése és a változtatási lehetőségek témájában január 
végén és február hónapban. Kérjük, fogadják őket 
szívesen és segítsék válaszaikkal munkájukat! 
A munkaerőpiacra visszatérni kívánók számára 
szeretnénk segítséget nyújtani a ma már nélkülözhetetlen 
digitális eszközök használatában, ezért Bakonybélben 
ingyenes, a “Digitális írástudás fejlesztése a 
Google ingyenes alkalmazásaival” című 
tanfolyamokat indítunk tavasszal. Az információkhoz 
való, gyakorlatilag korlátlan hozzáférés, és a neten lévő 
szolgáltatások igénybevétele javítja az életminőséget és az 
elhelyezkedési lehetőséget is. Korhatár nélkül lehet 
jelentkezni február 15-ig Felföldi Andreánál. 
A tanfolyam kezdetének pontos időpontjáról a 
jelentkezőket értesítjük. 
 

A Család és KarrierPONT segítő szolgáltatásai 
folyamatosan elérhetők megfelelő létszám esetén, mint a 
párkapcsolati mediáció, pszichológiai- és 
mentálhigiénés tanácsadás, illetve álláskeresési 
tanácsadás. Tanácsadási időpont: minden hónap 
harmadik csütörtökén 13 - 17 h között. Következő időpont: 
február 21. Érdeklődni és jelentkezni folyamatosan lehet 
Bakonybélben a Család és KarrierPontban személyesen 
(Faluház, Bakonybél, Pápai út 7.) ügyfélfogadási időben, 
valamint telefonon Felföldi Andrea +36-30/ 692-0544, 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com .  
A munkáltatóknak munkaerőt, az álláskeresőknek 
munkalehetőségeket tudunk továbbra is ajánlani.  
Forduljanak hozzánk bizalommal! 
Információk és a programok megtalálhatók a 
www.nbae.hu honlapon.  
 

 

 

 

2019.02.02. 9- és 10 órától 

 a Faluházban 
 

Mit jelent itt élni? Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a 

faluban élők tapasztalatát, véleményét. Közösen tervezzük 

meg a falu lakóit érdeklő programokat és tevékenységeket, hogy 

mindenki úgy érezze, JÓ ITT ÉLNI! Helyi értékek és problémák 

– elköteleződés a közösségi cselekvés mellett. 

 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
http://www.nbae.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: 2019. február 22. 
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 
 
 

bakonybéli csoportjának februári 
összejövetelei:: 

2-án és 16-án 15 órai kezdettel a 
Közösségi Házban (Fő utca 3.) 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 
 

 

 

 

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

Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934; Mészner Viktor 06-30-490-

8401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu. 

 A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet és egy 

kitűzőt/hűtőmágnest, részvétel saját felelősségre! 
 

Kétnapos túra: 2019. február 9-10.- külön program szerint. 

2019. február 03. vasárnap 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 

2019. február 16. szombat 10.00  

Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok. Táv 12 km, 
menetidő 5,5 óra  

2019. március 02. szombat 10.00 

Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztin-tanya – üzemi út – 
Szent-kút. Táv 14,4 km, menetidő 5 óra. 
 

 

Tisztelt Bakonybéliek! 2019. március 15-én egy megújított Bakonyi indián játék története kiállítással szeretnénk megnyitni a 

Bakonybéli Tájházat. A meglévő anyagot szeretnénk bővíteni a bakonybéli bakonyi indiánok dokumentumaival. Arra kérünk 

minden bakonybéli indiánt, segítsen nekünk ebben fotókkal (szkenneljük és visszaadjuk), viselettel, használati eszközökkel 

(kölcsönzési szerződést kötünk). Február 20-ig várja a jelzéseket Felföldi Andrea a 30-692-0544-es telefonon vagy személyesen a 

Faluházban. Előre is köszönjük mindenkinek! 
 

 

KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni, 
majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe: 1-9-1. Online is lehetséges a www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
menüponton.           

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.): 

Ügyfélgogadás: hétfőtől szerdáig: 7.30-16.30; csütörtök-péntek: 7.30-14.  Bene Ferenc falugazdász telefonja: 70-436-5058. 
 

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) 
 

Csőtörés, csatorna hibabejelentés: ügyelet: 88-423-222, ügyfélfogadási időben: 88-411-141. 
 

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 
 

Gfellner Máté 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 az 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
mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
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