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A képviselő-testület november 13-án tartott ülésén a 
testület egyhangú szavazással Nagy Árpádot választotta 
alpolgármesternek. Döntöttünk a Bursa Hungarica 
felsőoktatási támogatásra beadott kérelmekről, mind a 
négy pályázó tanulmányait egy éven keresztül tudjuk 
anyagilag támogatni, segíteni. 
Elbíráltuk a szociális tűzifa támogatásra beadott 
kérelmekről. Ez évi keretünk csaknem a fele a tavalyinak, 
így a testületnek nagyon nehéz dolga volt. 86 igénylő 
jutott a 66 m

3 
 fára. Nemcsak a bevallott jövedelmeket 

vettük alapul, hanem építettünk a testületi tagok hely- és 
környezetismeretére. Elsődlegesen az egyedülállókat és 
az alacsony jövedelmet, valamint a valós rászorultságot 
vettük figyelembe. Így 51 háztartás között osztottuk el az 
állami keretet, de az önkormányzat saját költségére is 
vásárolt hozzá fát. Így is csak 1, illetve 2 m

3
 tűzifa jutott 

egy-egy család támogatására. 
 

A Faluprogramra legutóbb beadott 6 pályázatból egy, az 
Óvoda udvar fejlesztésére nyertünk támogatást, a többi 
befogadást nyert, de költséghiány miatt várakozó listára 
került. A nyertes pályázaton 5 millió Ft áll rendelkezésre a 
kerítések és a kapuk cseréjéhez, és az udvar 
növényesítéséhez. 
 

Az EFOP 1.5.2 pályázat költségére 30 fa virágtartót 
készíttettünk helyi vállalkozóval, amelyeket növényekkel 
együtt a temetőbe, a buszmegállók környékén és a 
faluház előtt helyeztünk el. Köszönjük a virágosító 
csapatnak a növények elültetésében nyújtott segítségét. 
A Belügyminisztérium pályázatának terhére fölkerültek a 
faluház bejáratai fölé az előtetők, amelyek a csapadéktól 
védik a lépcsőn közlekedőket. November utolsó hetében 
és december elején festjük a Faluház belső helyiségeit, 
beleértve a konyhát és közösségi tereket is. A munkával 
szintén helyi vállalkozót bíztunk meg. Köszönjük a 
lakosság türelmét.                      

(folytatás a következő oldalon) 
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(Polgármesteri beszámoló folytatás) 
 

November 15-én a zirci kistérségi települési társulás is 
megtartotta az önkormányzati választás utáni alakuló 
ülését. A következő 5 évben ismét Ottó Péter zirci 
polgármestert választottuk meg a társulás elnökének. 
Ugyanezen a napon tartotta alakuló ülését a Zirci 
Önkormányzati Tűzoltóság köztestülete, ismét Szelthoffer 
Ferenc lett az elnök. 
 

November 29-én Bakonybélben rendezi meg a Nemzeti 
Művelődési intézet a IV. Veszprém Megyei Értékünnepet. 
A nagyszabású programon 13 település értéktárai, 
kézművesei mutatkoznak be, sor kerül „Az érték velem 
van!” fotópályázat díjazására. A rangos rendezvényen 
való szereplésre az általános iskola kórusát és a 
Bakonybéli Népdalkört kértük fel, konyhánk pedig helyi 
ízekkel készül. 

Márkus Zoltán polgármester 

 

Az ősz utolsó hónapjában elérkezett hozzánk a csapadékos 

időjárás, az elmúlt 30 napban közel 100mm eső hullott. A 

nagymennyiségű csapadék hatására több fa is kidőlt a 

Szent-kúttól induló stációk közelében. A fennakadt fák 

eltávolításában Koczor Zoltán volt a segítségünkre, 

munkáját ezúton is köszönjük! 

A megnövekedett hódállomány egyre nagyobb 

problémákat okoz kül- és belterületen egyaránt. A 

Gerence-patak Petőfi utcával párhuzamos szakaszán már 

egyre több helyen figyeltük meg a tevékenységüket, egyre 

több gondot okozva ezzel az ottlakóknak. A patak parton 

álló fűzfákat sorra döntik le, amelyek gyakran a telek 

végén lévő kerítéseken landolnak.  Ezúton is szeretnék 

kérni minden érintett lakost, hogy amennyiben hódokra 

utaló nyomokat talál belterületen, vegye fel velünk a 

kapcsolatot!  

Gfellner Máté mezőőr 
 

Tisztelt Bakonybéli Lakosok! 

Amint tudják, fontos számunkra a társadalmi szerepvállalás, 

valamint szívügyünk a szociális támogatás minden olyan lakos 

számára, akiknek erre szüksége van. Büszkék vagyunk arra, 

hogy olyan településként tartják számon a falunkat, ahol a 

segítségnyújtás elsődleges, és nem hagyunk magára senkit. 

 

Ehhez az önkormányzat rendezett anyagi háttere 

elengedhetetlen feltétel! A megfelelő mennyiségű anyagi forrás 

teszi lehetővé a szociális juttatások minél szélesebb körű 

felhasználását, valamint a mindenkit érintő rendezvények 

lebonyolítását. 

Az év végéhez közeledve az adónemek elszámolása során 

azonban jelentős hátralékot tártunk fel. 

Ez azt jelenti, hogy számos vállalkozás, egyéni vállalkozó, 

magánszemély még mindig tartozik az előírt adó(k) 

befizetésével. Ezek végrehajtásként történő behajtását 

megelőzendő egy „Fizetési Felhívást” küldtünk ki minden érintett 

hátralékos adózónak. 

     Arra kérem a lakosságot, hogy a falu életét, fejlődését szem 

előtt tartva rendezzék tartozásukat, mellyel szociális 

juttatásaink, közösségi alkalmaink anyagi hátterét zavartalanul 

biztosítani tudjuk. 

Amennyiben körülményeiben változás állt be, pl. elköltözött / 

eladta gépjárművét, ingatlanát /, megszüntette vállalkozását, 

vagy egyéb változás történt és még nem jelezte 

önkormányzatunk felé, kérem december 15-ig tegye meg!  

     Tájékoztatásul közöljük, hogy a Közös Hivatal 2020. év eleji 

ellenőrzési tervében szerepel - még az új adóívek megküldése 

előtt - egy helyszíni szemlével egybekötött átfogó felülvizsgálat, 

amelyben felméri és ellenőrzi az adókötelezettség alá tartozó 

ingatlanokat, vállalkozásokat és a szálláshely szolgáltatókat! 

Kérjük a lakosság szíves közreműködését és segítségét 

munkánk elvégzéséhez. 

Adóügyi osztály 

 

 

 

     2019. október 13-án megtörtént az önkormányzati 
választás, és ekkor az Önök /a Ti szavazataitokkal 
ismét megválasztottatok a település egyik 
képviselőjének! Tisztelettel szeretném ezt megköszönni 
MINDENKINEK! Ezzel a megválasztással a 4. 
képviselői ciklusomat fogom megkezdeni. Ez azt jelenti, 
hogy a ciklus végére 18 éve szolgálom a települést. 
Nem kis teljesítmény ez, ha azt veszem, hogy 1980-ban 
települtem le a faluban. Befogadott és elfogadott a falu 
lakossága! Köszönet érte! 
 

     2019. november 14-én a második testületi ülésen 
megtörtént az alpolgármesteri választás is. Márkus 
Zoltán polgármester ismételten engem javasolt a 
testület elé alpolgármesternek, melyet a testület – titkos 
szavazással – ellen szavazat nélkül elfogadott. Így 
újabb 5 évre én lehetek Bakonybél alpolgármestere. 
Számomra ez igen nagy megtiszteltetés! Eskümnek és 
lelkiismeretemnek megfelelően a következő 5 évben is 
a település javát fogom szolgálni! Az alpolgármesteri 
címmel járó fizetésemről erre az 5 évre is lemondtam, 
ami így a település kasszájában marad, és a falu 
javára, fejlesztésére fordítható!  
Köszönöm tehát a Polgármester Úrnak, a Testületnek, 
Önöknek - Nektek! 
 

Tisztelettel: 
Nagy Árpád,  
Bakonybél alpolgármestere 
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Nagycsoportos óvodásaink Márton nap délelőttjén az Szent Gellért iskolában 
vendégeskedtek. A tanító nénik és a gyerekek nagy szeretettel vártak és fogadtak 
bennünket. A program, Márton naphoz kapcsolódó kézműveskedés, barkácsolás 
volt, több helyszínen és több érdekes feladattal. Amikor elkészültek a szebbnél 
szebb alkotások, a tanító nénik megvendégelték óvodásainkat süteménnyel és 
teával. Köszönjük szépen a meghívást, és a tartalmas délelőttöt.  
Márton naphoz kapcsolódóan szeretnénk megköszönni a Szökrényes Lászlóné által 
vezetett kézműves műhelynek a Márton napi lámpásokat, amelyet minden 
kisgyermeknek elkészítettek a lámpás felvonuláshoz. 
 

Óvodánkban, már több éves hagyományként az adventi időszakban vásárt 
rendezünk a szülők és az alkalmazottak által készített ajándéktárgyakból. Az így 
összegyűlt adományból a gyermekek számára vásárolunk játékokat, fejlesztő 
eszközöket és rajzeszközöket. Idén a vásárok tervezett helyszíne és időpontja a 
következő: 

 Adventi időszakban az óvoda Fejlesztő szobájában,  

 December 6-án, Mikulás délelőtt a Faluházban,  

 December 14-én, a Mindenki Karácsonyán a Faluházban 

 December 19-én, az óvodai karácsonyi ünnepségen 
 

Szeretnénk megköszönni Mindenkinek, aki bármilyen formában, akár vásárlással, 
akár ajándékkészítéssel hozzájárul az Adventi vásárunk sikeréhez.  
 

Szeretettel hívjuk és várjuk a faluban élő, még nem óvodáskorú gyermekeket egy 
közös Mikulás délelőttre 
 december 6-án, délelőtt 10 órára a Faluház nagytermébe.  

Az óvoda dolgozói 
 

November 22-én a ,,Karrier utak, avagy sikerek és lehetőségek Bakonybélből indulva” 
sorozatunk vendége: Dr. habil. Birher Nándor PhD filozófus, jogász, minőségbiztosítási 
szakmérnök, főiskolai tanár, tanulmányi igazgató, a hittanár-nevelő szak szakvezetője, 
főállású oktató volt, aki igen sokoldalú, közvetlen, kedves ember. 
Pár mondat erejéig megemlítette bakonybéli gyerekkorát, iskolás éveit. Beszélt Keve és 
Farkas atyákról, akik meghatározó szerepet töltöttek be életében, valamint pannonhalmi 
gimnáziumi éveiről - itt Mártonfi Marcellt emelte ki tanárai sorából. Majd Róma következett, a 
Gergely Egyetem, ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett doktori majd 
jogi végzettséget, a későbbiek során minőségbiztosítási diplomát. 
Életvitel szerűen sok mindennel foglalkozik, egyetemen, és a Veszprémi Érseki Hittudományi 
Főiskolán tanít, kutat, ügyvédi irodát működtet, szabad idejében sört főz, és többek közt 
könyveket, publikációkat ír. Többszörös kitüntetésekkel rendelkezik. Négy gyermekes 
családapa. 
Élettörténetének elmesélése után kérdéseket tettünk fel, amelyre szívesen válaszolt. 
Kérdeztük a sikerről, amelyről elmondta, szerinte négy fontos dolog kell hozzá: tudás, akarat, 
jó kapcsolatok és szerencse. 
Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és klubunk vendége volt. 

Decemberi programajánló: 

2019. december 5-én, csütörtökön 14 órakor Dr. Mészáros Gabriella lesz a vendégünk, előadásának címe: Az EGÉSZ-ségből 
betegségbe vezető út (a stressz szerepe a betegségek kialakulásában). Találkozónk helye a Közösségi Ház. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
 

2019. december 12-én, csütörtökön, szokásos évzáró rendezvényünket a Pikoló vendéglőben tartjuk 15 órai kezdettel. Itt 
köszöntjük a negyedik negyedéves névnaposainkat is.  

Váliczkóné Kaviczki Éva 

 
Az emlőrák előfordulásának gyakorisága és haláloki szerepe miatt 

jelentős népegészségügyi probléma. Ebben van segítségünkre az ingyenes mammográfiás szűrővizsgálat, amelyet a 
Csolnoky Ferenc Kórház Radiológia Osztálya 2019. december 4-én és 5-én a bakonybéli, 45-65 éves nők számára 
elvégez. Az Önkormányzat külön buszjáratot indít Veszprémbe a szűrővizsgálatra, ezért kérjük a meghívóval 
rendelkező lakókat, részvételi szándékukat jelezzék a 06-88/585-020 vagy 06-30/ 442-8024 számon 
legkésőbb 2019. december 02., hétfő 16:00 óráig. 

Vincze Márta szociális előadó 

https://www.vhf.hu/oktatoi-statuszok/foallasu-oktato
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„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet” (Mt 5,5) 
 

A Mindenszentek ünnepén mondott igehirdetésben Ábel atya egy Szent Szelíddel folytatott „beszélgetését” 
mesélte el. Ebből idézünk: 
Ezután kérdeztem tőle: Te hogy lettél boldog? 

„Az én megtérésemet, - kezdte – egy nagyon csúnya konfliktus előzte meg. Szüleink halála után 

nem tudtunk békével megosztozni testvéremmel az örökségen. A családi ház és egy nagyobb föld maradt 

ránk. Nekem az volt az álmom, hogy falun lesz egy kis földem, gazdálkodni fogok, lovak, állatok, traktor, kis 

falusi tanya, ez a birtok erre ép alkalmas lett volna. De a testvérem is a földet akarta, nem tudtunk 

megegyezni. Végül perre mentünk, s a pert ő nyerte meg, én pedig annyira megharagudtam rá, - mivel 

megfosztott az álmomtól, - hogy soha többé nem álltam vele szóba. Sőt megátkoztam, hogy semmi öröme 

ne legyen abban a földben és haljon meg. 

Sajnos az átok beteljesült, a testvérem megbetegedett, súlyosan, és néhány hónap múlva meghalt. 

Én annyira haragudtam rá, hogy még a halálos ágyához sem mentem el. Aztán ölembe hullt a birtok, mert 

halála után én kaptam meg. De akkor már nem tudtam örülni a földnek. Nem örömet, hanem ürességet 

éreztem magamban. Úgy éretem magam, mint Káin, hiába kaptam meg a földet, nekem már csak tövist és 

bojtorjánt terem, és bujdosó lettem rajta, kerültem az embereket. Mély depresszióba estem, igazában már 

nem akartam élni. 

Ekkor egyik barátom tanácsára vezeklésképpen elindultam az El-Camino zarándokútra. S ahogy 

haladtam előre, csökkent bennem a feszültség. Útközben egy szerzetesatyánál meggyóntam, ő azt a 

penitenciát adta, hogy úgy tekintsek minden ember arcába, mintha a testvérem volna, bocsássak meg 

mindenkinek, és nézzek minden testvéremre mély együttérzéssel. Én igyekeztem követni a tanácsát. S 

ahogy haladtam előre az úton csökkent a bűntudatom, elmúlt a haragom, és egyre inkább megpillantottam 

az emberek valódi arcát, az igazi arcát, amilyennek talán a mi Urunk is látja őket. 

S valóban boldog ember lettem, a föld már nem volt idegen számomra, felfedeztem a mező illatát, 

az erdő suhogását, a virágok ezernyi színét. Megtaláltam a földet, amelyet egykor elvesztettem, és 

elveszített testvérem helyett újat kaptam, új testvéreket, sokat.”  

 

November 1. Mindenszentek ünnepe 
 

 15.00-kor a falu temetőjében gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk elhunyt szeretteinkről. 

 17.00-kor szentmisén ünnepeltük meg a földi és égi egyház összetartozását, az összes szenteket. 

 20.30-kor 75 év után először újra a templom kriptájában, az ott nyugvó szerzetesek közelében 

imádkoztunk halottainkért. 
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November 19. Szent Erzsébet ünnepe 
November 19-én egyházközségünk látta vendégül a 
Pannonhalmi Területi Apátság plébániáit. Ez a nap a Karitász 
ünnepe, amikor egyházmegyénk minden plébániája együtt gyűjt 
tartós élelmiszer adományokat. Idén az adományokat a 
bakonybéli és a környékbeli rászorulók számára halmoztuk fel. 
Ez a program megmozgatta az egész egyházközséget. Több, 
mint 20 asszony készült délután 2 órától a Faluházban. Az 
asszonyok magukkal hozták az otthon sütött finom 
süteményeket, és 500 szendvicset készítettek a vendégeknek. 
A plébánia Szent Klotild Karitász csoportja 13.30-tól fogadta a 
Pannonhalmi Karitász 14 fős csoportját. Bemutattuk a 
templomot, a monostor felújított épületeit, majd a Kávézóban 
Palotás Dóra karitász vezető prezentáció segítségével mutatta 
be vendégeinknek a bakonybéli karitász tevékenységeit. 

 

16.00 órától érkeztek a plébániák csoportjai papjaik 
vezetésével. Fogadásukról, valamint az általuk hozott 
adománycsomagok elhelyezéséről a plébános és a 
képviselőtestület férfi tagjai gondoskodtak. Összesen több 
mint 300 hívő és kb. 15 szerzetespap érkezett, közel 1000 kg 
élelmiszer adományt hoztak magukkal. 
17.30-kor kezdődött az ünnepi szentmise, Cirill főapát úr volt 
a főcelebráns. „Egy tűt sem lehetett leejteni”, az emberek úgy 
megtöltötték templomunkat. Igehirdetésével Dejcsics Konrád 
atya buzdított minket Szent Erzsébet példájának követésére. 
A felajánlási körmenetben minden plébánia képviselője egy 
élelmiszercsomaggal vonult Főapát úr elé, amit ő az az oltár 
elé helyezett. 
 A szentáldozást követően Cirill atya 1-1 szál rózsával 
köszöntötte Erzsébet nevű testvéreinket. A rózsák átadása 

alatt az egész templom énekelte az „éljenek soká” kezdetű éneket. 
 

A szentmise után a Faluházban Agapéval folytatódott az ünneplés. Cirill főapát úr, kezet fogott minden érkező 
vendéggel. Bemutatta egymásnak a különböző falvakból érkező egyházközségek képviselőit, majd asztali áldás után 
megkezdődött a lakmározás. A vendégek nagyon jól érezték magukat, bőven ehettek és ihattak, dicsérték a 
bakonybéli asszonyok sütését, köszönték a vendéglátást. 
 

Az ünnep elmúltával megköszönjük a vendéglátók áldozatos munkáját: 
- az asztal szolgálatát végző asszonyok munkáját, akik süteményeket sütöttek és szendvicset készítettek. Név 

szerint: Fülöp Teréz, Bircherné Stenger Éva, Felföldi Andrea, 
Vajda-Szekrényes Zita, Szekrényes Hugóné, Posta Zsoltné, 
Németh Lászlóné, Pék Lajosné, Strommer Ottóné, Szilágyi 
Judit, Palkovics Lajosné, Németh Tamásné, Bertalan 
Dezsőné, Bertalan Zoltánné, Supán Istvánné, Zsoldos 
Zsuzsa, Gábriel Emese, Réz Károlyné, Palkovics Antalné, 
Bertalanné Mészáros Éva, Kuti Réka, Baky Anna, Pék 
Józsefné, Nyúl Károlyné, Kerper Mátyásné, Gyémánt Lenke, 
Csáki Nóra, Enesei Brigitta, Hasprai Lászlóné, Tömördi 
Istvánné, Palaczkyné Pálné, Nagy Ferencné /Borika/. 

- az érkező vendégeket és a tartósélelmiszer adományokat 
fogadó férfiak szolgálatát: Juhász Péter, Supán István, 
Hujber László, Günter, Anzelm és János testvérek. 

- a Szent Klotild Karitász Csoportnak (Palotás Dóra, Baky 
Anna, Szekrényes Zita), hogy a Pannonhalmi Karitász 
csoportot fogadták és a kb. ezer kg élelmiszer rendezésén és 
célba juttatásán dolgoznak. 

-  a templom díszítését és a liturgia előkészítését: Szekrényes Zitának, Anzelm, Günter, Illés, Máté és Jákob 
testvéreknek. 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   V. ÉVFOLYAM    2019. 12. szám 

6. 

 

Igaz, hogy esős és 
borongós időjárás 
jellemezte a 
november, de a 
gyerekek sok vidám 
percet élhettek át 
ebben a hónapban.  
Az őszi szünetről 
visszatérve lázas 
készülődés vette 
kezdetét, közeledett 
a Márton nap. Ezen a 
hétfői napon az 
iskolába látogattak 
az óvodások. A 
gyerekek együtt készítettek lámpásokat, sorra születtek a kislibák a kreatív alkotások nyomán. A délutáni műsorban a 
versekkel emlékeztünk Szent Mártonra. A színészi képességeiket villantották fel a gyerekek és Mónika néni egyaránt a 
„Pletykás asszonyok” című mese előadásában. Az iskola műsorát lámpás felvonulás követte a Pápai utcán, majd a 
Faluházhoz visszatérve finom hagyma illat csalogatta a vidám csapatot a zsíros kenyerekkel megrakott tálcák felé. Szép 
és vidám közösségi együttlét volt ez a délután, amihez hozzájárult Bakonybél Önkormányzata, az iskolai Alapítvány. 
Köszönjük a támogatásukat, valamint a közreműködő szülők és a konyha dolgozóinak segítségét! 

 

November 19-én szép ruhába öltözve érkeztek a 
gyerekek az iskolába. Nagy volt az izgalom. Az iskola 
minden tanulója a Veszprémi Petőfi Színházban nézte 
meg a „Spenót Panna” című elgondolkodtató és sokat 
nevettető előadást. A színházlátogatás minden 
bakonybéli iskolásnak ingyenes volt, a bérleteket és a 
busz költségét az Bakonybéli Iskoláért Alapítvány 
finanszírozta. 
November 22-én az Európai Hulladékcsökkentési Hét 
keretén belül a gyerekek játékos feladattal mélyítették 
el a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát, majd ezt 
követően hulladékokból készített játékokkal 
játszhattak. Voltak ügyességi játékok, pohártelefon, 
építőjáték gurigából és tojástartóból. logikai játékok. 
Fontosnak tartjuk, hogy a környezetükért való 
felelősségvállalást erősítsük tanulóinkban. 
Novemberben elindult iskolánkban a sportkör, 
amelyet Joó Helga testnevelő tart. Nagy szeretettel és 

változatos feladatokkal vezeti be a gyerekeket a labdajátékok világába.  
 

November 29-én kerül(t) megrendezésre Bakonybélben a 
IV. Veszprém Megyei Értékünnep. Ezen a rendezvényen 
bakonyi népviseletbe öltözve bakonyi népdalokat adnak elő 
csengő hangon éneklő kislányaink. A szervező Nemzeti 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága, 
Veszprém megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei 
Értéktár Bizottság „ Az érték velem van!” címmel szelfi 
pályázatot hirdetett, ahol a gyerekek bemutathatják 
településük értékeit. Mi bakonybéliek büszkék lehetünk kis 
falunk értékgazdagságára. A harmadik és negyedik 
osztályos tanulóink a pályázatra készülve számos fotót 
készítettek novemberben. Iskolásaink egyénileg és 
csapatként is küldtek be a felhívásra pályaműveket, 
amelyen bemutatták településünk értékeit. 
A sok változatos programon nagy örömmel vettek részt a 
gyerekek, sok élménnyel gazdagodtak ebben a hónapban is. 
Jó látni ilyenkor a mosolygó, vidám gyerekarcokat. 
Izgatottan várják a decemberi ünnepi előkészületet. 

Bognár Andrea tanárnő 
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7. 

a Nők a Családban 
program keretében: 

1. MUNKA ÉS MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSA címmel, 2019. december 3-án és 4-én, egész 
nap a Faluházban. A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet 
megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, 
konfliktus- és stresszkezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, 
önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelés képességeket, a generációk közötti 
együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges 
formáit. 

2. DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS FEJLESZTÉSE A GOOGLE INGYENES ALKALMAZÁSAIVAL 
A tavasszal nagy sikerrel zárult tanfolyamon számos olyan felhőalapú alkalmazást lehet megismerni, amely 
megkönnyíti a mindennapi élet kommunikációját és a munkavégzést. Tervezett időpont: december 11-14. A 
tanfolyamokra a 30-692-0544-es telefonon lehet jelentkezni, vagy személyesen a Faluházban Gazdag-Miklós Anikónál. 

Bakonybél Önkormányzata és a 
Guzmics Izidor Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt és családját 

2019. DECEMBER 14-ÉN, 

SZOMBATON  14.30 ÓRÁRA 

A BAKONYBÉLI FALUHÁZBA, A 

MINDENKI KARÁCSONYA 

ÜNNEPÉRE. 
Köszöntőt mond:   Halmos Ábel atya 

                         Márkus Zoltán polgármester 
Közreműködnek:  

Szent Mauríciusz Kórus 
Szent Gellért Óvoda 
Szent Gellért Tagiskola 

Bakonybéli Népdalkör 
Műsor után közös vendéglátás. 

 

Köszönjük, ha süteménnyel hozzájárul az 
ünnep meghitté tételéhez. 

 

A rendezvény előtt ADVENTI VÁSÁR az 

óvoda és az iskolai alapítvány javára. 
 

 

 

 
 

 
 

DECEMBER 9-ÉN, 
HÉTFŐN 

14 ÓRÁTÓL 
 

A FALUHÁZ 
EBÉDLŐJÉBEN. 

 

GYEREKEKET, 
FELNŐTTEKET 

EGYARÁNT 
VÁRUNK! 

 

Ha sodrófát, kiszúró formát, 
szilikon nyújtódeszkát 

tudtok hozni, segítség lehet 

ORVOSI RENDELÉS AZ ÜNNEPEK IDEJÉN 
December 7-én és 14-én (szombaton) rendelés nem lesz, 

dr. Kozma Zoltán 16 óráig telefonon lesz elérhető (30/545-

1193). 

December 18-23 között dr. Fáskerti Gabriella szabadsága 

alatt dr. Kozma Zoltán rendel: 

A délelőtti rendelés változatlan. 

december 18-án délután Bakonybélben a rendelés 

elmarad 

19-én délután Lókúton 13-14 óra között, Pénzesgyőrön a 

rendelés elmarad. 

20-án délután Bakonybélben a rendelés elmarad, Zircen 

13-14 óra között 

23-án délután Bakonybélben a rendelés elmarad, Zircen 

13-14 óra között 

December 30. - január 3. között dr. Kozma Zoltán 

szabadsága miatt dr. Fáskerti Gabriella rendel: 

30-án 13-14 óra között, 

2020. január 2-án Bakonybélben a rendelés elmarad  

január 3-án Bakonybélben 13-14 óra között. 

Egyéb időpontokban az orvosi ügyeletet kell keresni (104). 

A gyógyszertár nyitva tartása a rendelési időkhöz 

igazodik. 
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. december 28. 

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 

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl) 
Nyitva: péntek – szombat - vasárnap 10-16 óra között. 

Utolsó planetáriumi film: 15:00; Az éjszakai programokra előre 

szükséges jelentkezni! 
Telefon (csak nyitvatartási időben): 

 +36 88 461 245; vagy  +36 20 271 2519.  
 

 
 

 

bakonybéli csoportjának decemberi 

gyülekezeti alkalmai:  7-én és 21-én-! 

13.30 órai kezdettel a Közösségi Házban 
(Fő utca 3.) Mindenkit 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!  

 

ÚTVONALAK: 

2019. december 15. vasárnap 10.00 
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy 
Táv 11 km, menetidő 4 óra 
 

2019. december 27. péntek 10.00 
Kívánság szerinti útvonal 
 

2019 december 31. Szilveszteri koccintás a Kőris-hegyen... 
Részletek decemberben www.bakonyibakancos.hu honlapon. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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.): 

Ügyfélfogadás: 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 keddjén, 14.30-15.30 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: 8-16 óra 
Szerda: 8-16 óra 
csütörtök: 8-18 óra 
Péntek: 8-12 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. 

 

A Veszprém Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató értesíti a lakosságot, hogy a szemétszállítás 
időpontja 2020. január 1. szerda helyett január 4. szombat lesz. 

A Bakonybéli Hírmondó következő számát 

2020. január 3-án kézbesítjük! 
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