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Énekkel keltegették a tavaszt a falu központjában a 
„busók”. A rémisztő álarcok mögött a bakonybéli 
iskolások rejtőztek. Nem csak ők, hanem a 
nézelődők is élvezték a játékot. Köszönjük a 
kezdeményezést a pedagógusoknak. Talán megint 
hagyomány születik… 

 

   Az elmúlt év végén a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Kiss Lászlóné képviselő utódaként, a 2014-es 
választások eredménylistáján soron következő Hüll 
Lászlóné, február 14-én a választási bizottság elnöke, 
Szökrényes Lászlóné és a képviselő-testület tagjai 
előtt letette képviselői esküjét és átvette 
megbízólevelét. Eredményes munkát kívánunk neki. 

 
   Az EFOP 1.5.2. pályázat keretében felújított régi 
önkormányzati épületbe, ami közösségi házként fog 
működni, megérkeztek a berendezési tárgyak, a 
székek, asztalok, íróasztalok, szekrények, valamint az 
informatikai eszközök. Átvettük azokat a 
sportszereket is, amelyeket a lakosság minden 
korosztálya az egészségmegőrzés és sportos aktivitás 
érdekében használni tud majd. A gyerekfocisok 
komplett mez-szettet, a tamburellosok mezeket 
kaptak, az idősebbek tornáihoz polifoam 
szőnyegeket, labdákat, kiegészítő sporteszközöket 
tudunk biztosítani. Az épület kitakarítása után 
mindezek a helyükre kerülnek. 
 

   A Kossuth és a Jókai utcák felhőszakadás utáni 
helyreállítására benyújtott vis major igényünk első 
körben nem kapott támogatást. A Gerence-patak 
szeptemberi áradása által okozott károk enyhítésére 
viszont 3,8 millió forintot ítéltek meg, amelyből a 
Fürdő utca végén megmutatkozó problémákat – 
megelőzési célból – fogjuk orvosolni. 

 
 
   A béremelési kötelezettség következtében a közös 
hivatal, az önkormányzat – a hozzá tartozó óvoda és 
konyha – munkatársainak bérét rendeztük. A 
társulási feladatvállalások keretében dolgozók bérét 
is emelni kellett, így a háziorvosi ügyeletben dolgozó 
orvosi asszisztensekét, a zirci városi tűzoltókét is. 
Erre társulási szerződéseink köteleznek. 
A februári képviselő-testületi ülésen elfogadtuk az 
önkormányzat 2019. évi költségvetését is. 
 

   Február 21-én - immár hagyományosan – a 
Borostyán nyugdíjas klubba hívtak meg, ahol az 
összegeztem a 2018-as év munkáját, gondjait, 
eredményeit, és beszéltem az idei év feladatairól és 
terveiről. A mindig jó hangulatú alkalmon 
felvetődött néhány aktuális kérdés is. A karácsonyi 
ünnepek előtt értesültünk a B3 takarék bezárásáról, 
amivel egyidőben az ATM működése is megszűnt. 
Azóta több szolgáltatóval is tárgyaltunk, tehát több 
szálon keressük a megoldást. A türelmüket kérjük. 
Az előző hónapban meghirdetett számítógépes 
tanfolyamok beindítása adminisztratív okokból kb. 
egy hónapot késik. Amint a pályázatkezelő sikerrel 
járt, értesítjük az eddig jelentkezőket a kezdés 
időpontjáról. Jelentkezni még lehet a megadott 
telefonszámon és email címen. 
 

   Az elmúlt hónap kiemelt eseménye az 5. 
hagyományos falusi disznóvágás volt, ami idén is 
nagyszámú vendéget vonzott a Faluház elé. A 
rendezvény jól sikerült, a helyiek is szép számban 
részt vettek. Nagyon köszönjük az önkénteseknek, a 
helyieknek, az önkormányzat dolgozóinak, a 
Guzmics egyesületi tagoknak, a nyugdíjasoknak, a 
Bakonyerdő munkatársainak az önzetlen segítséget. 
 

   A veszprémi Naplóból értesültünk arról, hogy 
településünk lakója, Bíró Ildikó egyike annak a tíz 
kitüntetettnek, akiket az Ápolók Napja alkalmából 
kiváló szakmai munkájuk elismeréseként 
kitüntettek. Gratulálunk neki. 
 

Márkus Zoltán polgármester 
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Ha egy mondatban kellene összegezni a 2018-as év 
munkáját, azt mondanám, az elmúlt év az elnyert 
pályázatokban vállalt feladatok teljesítésével és a 
millennium méltó megünneplésével telt. 
 

   A jelenleg is zajló – több éven át megvalósítandó – öt 
(hat) pályázat alapvetően megnöveli gazdálkodási és 
beruházási lehetőségeinket, amelyek eredményét a 
lakosság a település gazdagodásában, szépülésében, a 
körülmények javulásában élvezheti. Ugyanakkor 
megnövekedett feladatot ró az önkormányzat dolgozóira. 
Pályázati támogatásból újult meg az óvoda öreg épülete, 
amelyet a gyerekek és a szülők a tavasz folyamán 
vehettek birtokba. Közösségi épületté alakítottuk át a régi 
önkormányzat épületét, a munkálatok a napokban 
fejeződnek be. A falu 8 pontján tudtunk útjaink állapotán 
javítani, a vízelvezetést, a kátyúzást, a monostor kerítése 
mentén a járdaszélesítést megoldani. Elkészültek a Petőfi 
utcai turisztikai beruházásának tervei, amint kitavaszodik, 
indul a munka. A HungaroControl Zrt. településfejlesztési 
támogatása révén tavaly átadtuk a gyerekeknek az új, 
minden szabványnak megfelelő játszóteret. A Magnólia-
ligetből kiépítettük a Millenniumi Parkot, emlékművet 
készíttettünk, amely gyönyörű színfoltja lett a falunak. A 
pályázatoknak köszönhetően tudtunk négy falubelinek 
munkát biztosítani. Képzések, továbbképzések indultak 
és zajlanak hátrányos helyzetűeknek. Lehetőséget 
tudtunk biztosítani egészségszűrésre, munkavállalási, 
családterápiás tanácsadásokra. Mindezek mellett többet 
tudtunk költeni színvonalas rendezvényekre, 
közösségfejlesztésre. Sikerrel zárult a Szent Gellért tér 
felújításához szükséges pénz megszerzéséért tett 
erőfeszítésünk is. 
 

   A Szent Mauríciusz Monostor millenniuma Bakonybélre 
irányította az ország figyelmét. Mind az egyházi, mind a 
világi megemlékezések, ünnepi alkalmak méltó módon 
hirdették Bakonybélnek a magyarországi keresztény 
kultúrában vállalt ezer éves szerepét. Emlékezetes 
program volt az Ezer éves falvak találkozója, a Bakonybél 
1000 – Cseh Tamás 75 logóval hirdetett Énekmondók 
Emlékezete, az Egy új millennium kezdete – a falu 
születésnapja program, a Kincsek Szent Gellért sziklája 
mellől című kiállítás a Tájházban, a Koncert ezer év 
emlékére című zenemű bemutatása. A Köves-hegy 
oldalában kőből kirakott Bakonybél 1000. felirat évekig 
fog utalni a falu múltjára. Ezek az alkalmak nem jöhettek 
volna létre a monostor, az önkormányzat és helyi civil 
közösségek összefogása, példaértékű együttműködése 
nélkül. Örömünkre szolgált, hogy a nagy beruházás, a 
templom felújítása alatt zökkenőmentesen tudtuk 
biztosítani a szentmisék helyszínét a Faluházban. 
Utalnunk kell a millennium évében indult két új 
kezdeményezésre is: a civilek által indított Gondozott, 
virágos porta versenyre és a BAKONYBÉLÉRT 
EMLÉKÉREM megalapítására, amelyet az önkormányzat 
és a monostor közösen hozott létre az önzetlenül vállalt 
önkéntes munka elismerésére. 
 
 

 
 

 

   Kiemelt feladataink mellett gondunk volt a lakosság 
közérzetének javítására is. A háziorvosi ügyeleti szolgálat 
színvonalának megőrzése érdekében jelentős összeggel 
járultunk hozzá az ügyeletellátás költségeihez. A 
megnövekedett feladatok zökkenőmentes ellátása 
érdekében az előírtnál nagyobb mértékben emeltük 
dolgozóink bérét, amely az óvodai és a konyhai 
dolgozókat is érintette. Nem emeltük viszont a 
közétkeztetés árait. A születési, házasságkötési, óvoda- 
és iskolakezdési támogatást biztosítani tudtuk idén is, az 
év végén 7000 Ft támogatás jutott a 65 év feletti 
lakosainknak. Megoldottuk a 12.000 Ft-os rezsitámogatás 
és a szociális tűzifa szétosztását.  
 

   Az elmúlt évben két esetben is érte elemi kár a falut, az 
augusztusi felhőszakadás következtében a Kossuth és a 
Jókai utcában lemosódott az útpadka. Ott végleges 
megoldást kellett találnunk a vízelvezetésre. Vis major 
pályázatunkat nem fogadták el, így önerőből kellett 
folyókát telepítenünk, padkát építenünk és vízáteresztőt 
kialakítanunk. A szeptember eleji nagy esőzés 
következtében megduzzadt Gerence-patak több ponton is 
lakóingatlanokat veszélyeztetett. A beadott vis major 
kérelmünkre a végleges megoldáshoz igényelt összeg 
harmadát ítélték csak meg, de a Fürdő utca végén, a 
kritikus pontokon el tudjuk majd végezni az elhárító 
munkálatokat. 
 

Ebből a beszámolóból is kiderül, hogy a feladatellátás 
nem ér véget a naptári évvel. A pályázatok megvalósítása 
az idén is folytatódik, a millenniumi év is tart még 2019-
ben, a korábban előkészített beruházások pedig most 
kezdődnek el. Megköszönöm Bakonybél lakóinak a 
megértésüket és türelmüket, és kérem, segítsék továbbra 
is munkánkat. 
 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a falu civil 
szervezeteinek, különösen a virágosítóknak, a Guzmics 
Egyesületnek és a nyugdíjas klubnak támogató munkáját. 
Nagyra értékeljük az önként vállalt, a faluközösség 
érdekében végzett tevékenységet. Örömünkre szolgált, 
hogy az önkormányzat felterjesztésére két megyei 
kitüntettetünk lett, Regenye Zsolt az év önkéntes 
tűzoltója, a Griecs házaspár az év önkéntese díjat vehette 
át. 
 

Beszámolómat tájékoztató jellegű gazdálkodási 
adatokkal támasztom alá: 
 
 

JELENTŐSEBB BEVÉTELEK 
 

NAGYOBB VOLUMENŰ 
KIADÁSOK 

Adók: 
Építményadó:              3.817.000 
Idegenforgalmi:           9.091.000 
Gépjármű:                   3.530.000 
Iparűzési:                  21.074.000 
Egyéb( mezőőri járulékkal 
együtt):                        2.957.000 
Egyéb bevételek: 
HungaroControl Zrt.        6.000.000 
BM útfelújítás:           15.000.000 
Pályázatok összesen:  234.945.000 
 

 
Kossuth-Jókai utcák útpadka: 
                                            5.200.000 
Óvoda felújítás:                 48.000.000 
Útfelújítások:                     18.000.000 
Régi önkormányzat épülete: 
                                          12.000.000 
Millenniumi Park:                3.900.000 
Rendezvények:                   3.000.000 
Szentkúthoz vezető út megvásárlása  
                                               800.000 
Új játszótér:                         2.500.000 

 

Márkus Zoltán polgármester 
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Az idei farsangi időszakban harmadik alkalommal rendeztük meg a Maci kiállítást 
óvodánkban. Ebben az évben a gyűjtést falusi szintre is kiterjesztettük, ami az 
összegyűlt macik számából is láthatóan sikeresnek bizonyult. A kiállításon 
rendszerezve vannak a különféle fajtájú, stílusú és korú macik. (utazó, reklám, 
sportos, dolgos, fázós,alvós, Valentin napi, nyugdíjas, padláslakó, barna, grizzly, 
panda, koala és jegesmedvék, valamint a legkülönlegesebbek: a Tv maci, az 
olimpiai maci, a Tiroli és a hippi macik). A tornaszobánk majdnem kicsinek 
bizonyult, amikor a több mint hétszáz darabos gyűjteményt elrendeztük. A 
kiállítás farsang végéig tekinthető meg, minden nap az óvoda nyitva tartási ideje 
alatt. Külön meghívást kaptak hozzánk, a bakonybéli iskolás gyerekek és a 
Borostyán nyugdíjas klub tagjai is. Szeretnénk mindenkinek megköszönni a 
segítséget, aki bármilyen formában hozzájárult a kiállítás sikeréhez. 
Február 27-én délelőtt tartjuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Ezen a 
délelőttön Tibi a lufi bohóc szórakoztatja majd a gyerekeket egy interaktív műsor 
keretében, amikor minden kisgyerek egy hajtogatott lufifigurát is kap ajándékba. 
Ennek költségét, Koczor Zoltán apuka vállalta, amit ezúton is köszönünk neki! 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

Iskolánkban a január és a február a farsangra való felkészülés jegyében telt el. Tanulóink megismerkedtek a farsangi 

szokásokkal, hagyományokkal. Különösen a mohácsi busójárás keltette fel az érdeklődésüket, szívesen nézték az ijesztő 

álarcokat, jelmezeket. Mónika nénivel elhatározták, hogy az iskolai farsang előtti napon „Mini busójárást” rendeznek 

Bakonybélben. Szabad idejükben és a rajz órákon szorgalmasan dolgoztak a gyerekek: készültek az álarcok, a farsangi 

dekorációk a tantermek díszítésére, többen táncot tanultak a megnyitóra.  

Február 20-án, szerdán délután öltötték magukra a busó jelmezt a gyerekek: a szőrös bundát, mellényt és a maguk 

készítette ijesztő álarcot. Járták Bakonybél utcáit, hogy hangos énekléssel, kerepeléssel elűzzék a telet. A helybéliek 

örömmel fogadták a „kis busókat”, s többen csatlakoztak hozzájuk. Az óvodások is kitörő örömmel fogadták őket. A 

falun áthaladó autósok pedig megálltak, s fényképezték a nem mindennapi látványosságot. Persze a nebulóknak ez 

nagyon tetszett, s ők is jól érezték magukat.  

Másnap, csütörtök délután az iskolában tartottuk a farsangi bált, amire minden tanulónk jelmezbe öltözött. (Még a 
tanító nénik is maskarát öltöttek!) Ötletesnél ötletesebb jelmezeket láthattunk: katonát, rendőrt, katicabogarat, fekete 
macskát, boszorkányt, harcosokat, indiánt, de még szabadságszobrot is. A jelmezversenyre sokan beneveztek, a 
zsűrinek - iskolánk nyugdíjas pedagógusainak, Sebestyénné Ilike néninek, Anna és Hedvig néninek - bizony nehéz 
dolga volt a helyezések odaítélésénél. Az első helyezett és a közönségdíj ajándékcsomagját a Bakonyerdő Zrt. 
Bakonybéli Erdészete ajánlotta fel, nagy örömet okozva a díjazottaknak.  
A jelmezbemutató után a gyerekek tánca következett. Önállóan készültek fel, hetekig gyakoroltak kitartóan erre az 
alkalomra. Produkciójukkal elnyerték a közönség tetszését, elismerését. A büfét idén is a szülők, a szülői 
munkaközösséggel együtt biztosították. Bátran állíthatom, hogy a gyerekek minden kívánságát teljesítették, 
roskadoztak az asztalok a sok finomságtól. A délután folyamán még lehetett táncolni és játszani, majd következett a 
tombolasorsolás. Rengeteg tombolatárgy gyűlt össze a szülők és az adományozók jóvoltából: sok játék, írószer, naptár, 

könyv, édesség, kulcstartó, hűtőmágnes, de volt kis 
szék, fagereblye, bográcsos és lekvárkeverő kanál, 
jegy a Dorbi sétavonatra, vagy az eplényi libegőre. A 
fődíj: síoktatás 4 fő részére az eplényi sípályára.  
Fergeteges hangulat, vidámság jellemezte ezt a 
napot.  
Köszönet mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult 
ennek a rendezvénynek a sikeréhez: szülőknek, 
munkatársaknak, adományozóknak. Köszönöm 
támogatóinknak, hogy mindannyian azonnal, 
önzetlenül ajánlották fel segítségüket! 
Rendezvényünket támogatta: Bakonyerdő Zrt. 
Bakonybéli Erdészete, Bakony Hotel, Bakonybél 
Önkormányzata, Bakonybél Általános Iskolájáért 
Alapítvány, Eplényi Libegő, Szent Bernát 
Gyógyszertár, Pikoló Vendéglő, Vadszőlő Szálló és 
Étterem, Réz István nyugdíjas. 

 

Schmidmajer Jánosné  
tagintézmény-vezető 
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Az apát szolgálata 

(Szent Benedek Regulájának 64. fejezetéből, RB 64,7-13.) 
 

"A beiktatott apát pedig gondolja meg mindig, milyen terhet vállalt magára, és kinek ad majd számot 

sáfárkodásáról. Tudja meg, hogy inkább használnia kell, semmint uralkodnia. Ezért kell, hogy jártas legyen 

az isteni Törvényben, hogy tudja és legyen is honnan "előhoznia újakat és régieket" (Mt 13, 52). Legyen 

tiszta életű, józan, könyörületes, és elítélés ellenében adjon mindig elsőbbséget az irgalomnak, hogy majd 

maga is irgalmat nyerjen. Gyűlölje a vétkeket, szeresse a testvéreket. A büntetésnél okosan járjon el; 

kerülje a túlzást, hogy míg túlságosan meg akarja tisztítani a rozsdától, el ne törje az edényt. Mindig 

bizalmatlanul tekintsen saját gyarlóságára, és gondoljon arra, hogy "a repedezett nádat nem szabad 

összetörni".  

Február 11. Asztrik főapát úr püspökké szentelésének 30. évfordulója 
 

Asztrik atya február 15-én a Pannonhalmi Bazilikában rendtársaival és 

munkatársaival együtt szentmisében adott hálát püspöki szolgálata elmúlt 30 évéért. 

Alább felidézzük életútjának főbb állomásait. 

Várszegi Imre 1946. január 26-án született Sopronban. 1964-ben Pannonhalmán 

belépett a bencés rendbe, beöltözéskor az Asztrik nevet kapta. A noviciátus és a 

teológia elvégzése után 2 évre besorozták a Magyar Néphadseregbe, 

katonakispapként megélt tapasztalatai erőteljesen formálták emberségét, egyház és 

világ látását, valamint hivatását. 1976-tól a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 

tanított, a bencés diákok is sokan választották lelki vezetőjüknek. Közben 

novíciusmesterként nevelte a bencés növendékeket, Pannonhalmán ő képviselte és 

ültette el sokak szívében a monasztikus megújulás gondolatát. 

 

Szent II. János Pál pápa 1988-ban esztergomi segédpüspökké nevezte ki. 

Jelmondata: "Fortitudo mea Deus" - "Erősségem az Isten." A rendszerváltozás után a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárává választották, titkárként jelentős 

szerepe volt az akkor szabaddá vált Magyar Katolikus Egyház újjászervezésében. 

1991-ben a magyar bencések pannonhalmi főapáttá választották, a pápai jóváhagyást követően augusztus 6-án 

visszatérhetett Pannonhalmára, ahol 27 éven át vezette a Magyar Bencés Kongregációt. Az ő szolgálata idején, 1996-

ban ünnepelte a főmonostor millenniumát, ennek tiszteletére II. János Pál pápa is ellátogatott Pannonhalmára. Asztrik 

főapát úr áldásával és támogatásával indult újra 1998-ban a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor. Számos 

intézmény és épület mellett az ő szolgálati idejében került sor az ősi Pannonhalmi Bazilika felújítására, és ő 

kezdeményezte a bakonybéli monostor és templom felújítását is, melyet tavaly október 20-án szentelt fel. 

2018 március 21-én átadta Cirill atyának a Főapátság vezetését. További életére, melyet emeritus főapátként és 

püspökként Pannonhalmán él, Isten gazdag áldását kívánjuk! 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF3t6B2c_gAhULsKQKHXv6AP4QjRx6BAgBEAU&url=https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rszegi_Asztrik&psig=AOvVaw3pIe3S-BzQLv3hVJcPw6X9&ust=1550937084368437
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Február 18. A bencés közösség rekreációs napja 

Február 18.-án Taliándörögdön járt 

szerzetesközösségünk. Meglátogattuk a falu mellett 

található Szent Andrásról elnevezett középkori 

Felsődörögd kora gótikus stílusú templomnak a 

romjait. Feltehetőleg az 1330-as években épült, 

méreteiből arra lehet következtetni, hogy egykor 

kolostor is állhatott ezen a helyen. Sajnos arról nincs 

információnk, hogy melyik rend szerzetesei élhettek 

itt. A keleti irányba néző gótikus templom 

megépítéséhez vörös homokkövet, bazaltot is 

használtak az építészek. Kis csoportunk a Hágiosz 

ho Theosz eléneklésével búcsúzott a templom 

romjaitól.      
 

 

Házassági előkészítő a plébánián februártól áprilisig 

Február 3.-á 6 pár részvételével megkezdődött a jegyesek felkészítése. Bakonybélben a házassági 
előkészítő 10 alkalomból áll, a párokkal egyeztetett időpontokban. Ebből 7 alkalom a párok közös képzése, 
2 alkalom a pár és az eskető pap találkozása, a 10. alkalom a házassági liturgia. Idén az előkészítő 7 
közös alkalmát február, március és április hónapokban tartjuk. Előkészítőnkön szívesen fogadunk minden 
olyan párt, akik Bakonybélben kívánnak házasságot kötni. 
 

Február 22. Cirill főapát úr 60. születésnapja 
Február 22-én fél órával a déli harangszó után a Főapátság 

munkatársai és a bencés testvérek összegyűltek a Pannonhalmi 

Bazilikában, hogy köszöntsék Főapát urat 60. születésnapján. Az 

ünnep az ünnepelt előtt titokban szerveződött. Hugó atya, a perjel 

azzal kezdte köszöntőjét: „tudja, hogy Cirill atya nem kívánja 

ünnepeltetni magát, s egy ilyen helyzetben, amikor ő kerül a 

középpontba, nem érzi komfortosan magát. Ezért az Úristennek 

köszönjük meg az elmúlt 60 év ajándékait, mindazt, amivel Cirill 

atya testvérként, perjelként, majd apátként közösségünket segítette.(…)” A perjeli köszöntő után a Szabad 

Hangok Énekegyüttes dalait hallgattuk, miközben a 8 tagú kórus éneke betöltötte a templomot, áradó 

fények játékát szemlélhettük az ősi falakon. A templomi program a napközi imádság eléneklésével 

végződött. 

Majd mindannyian a pannonhalmi barokk ebédlőjébe vonultunk, ahol Rábai László, a Főapátság 

vállalkozásainak igazgatója mondott pohárköszöntőt. Számos érték mellett kiemelte Cirill atya 

humorérzékét, melyet vele együtt őrizzen meg az Úristen számos éven át. Ad multos annos! 

 
 

 
  március 2. 15.00  Egyházközségi farsang a faluházban 
  március 6.   Hamvazószerda, 17.00 böjtkezdő liturgia 
  március 21.   Szent Benedek Atyánk ünnepe, 17.00 ünnepi liturgia 
  április 4.  17.00  Betegek kenetének kiszolgáltatása Szentmisében 
  április 5. 15.00  „Forma vitae” monostortörténeti kiállítás megnyitója,  

a felújított ajándékbolt és kiállítótér átadása 
 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIzdeThdDgAhUG6KQKHWDEAd8QjRx6BAgBEAU&url=https://szemlelek.blog.hu/2018/07/12/hortobagyi_cirill_interju&psig=AOvVaw1sNiP3skhzSkGRoo11iJ8d&ust=1550948933103841
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Szokatlanul meleg időjárással ért véget a február, amely 
leginkább a növényekre volt hatással. A hónap második 
felétől kezdődően már egyre nagyobb mértékben 
árasztotta el üde lombhullató erdőink aljnövényzetét a 
hóvirág és a tavaszi tőzike. Mindkét növény esetében 
ezúton is szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy 
természetvédelmi oltalom alatt állnak. 
 

Az enyhe időjárás meghozta a hóolvadást is, így az eddig 
a hó takarásában lévő hulladékok is szem elé kerültek. A 
Bakonybél-Somhegy közti szakaszon a főút mentén 
megtisztítottuk az árkokat, közel 6 szemeteszsák szemét 
gyűlt össze. A, Bakonybél- Pénzesgyőr közötti teljes 
útszakasz tisztítása is folyamatban van. 
 

Állat kóborlással kapcsolatos bejelentést négy alkalommal 
kaptunk a hónapban, köztük két esetben kutyák - a 
bejelentést követően rövidesen befogtuk őket, és 
visszaszállítottuk a gazdáikhoz -, két esetben pedig lovak 
kóboroltak a határban. Utóbbi esetben az értesítést 
követően néhány órán belül befogták az állatokat.  
A huzamosabb ideje kint lévő szürkemarha befogására 
ebben a hónapban sem került sor, legfőképp az 
emberektől való félelme miatt. Rendkívül bizalmatlan, 
nehéz a közelébe férkőzni. Tartózkodása a Pityer-domb 
és a Csúcs-hegy közötti szakaszra tehető, ahol gyakran 
közvetlenül a főút mellett legel, ezért arra kérem az arra 
haladó autósokat, fokozottan figyeljenek a balesetek 
elkerülése érdekében.  

Gfellner Máté mezőőr 

Harmadik egyetemi külsős gyakorlatomat töltöm a 
bakonybéli iskolában. Miután egyszer már voltam itt, 
szóba sem jöhetett az, hogy másik iskolát keressek erre a 
célra magamnak. Az iskola falai már nem voltak idegenek 
számomra, hiszen anno még én is itt tanultam. Érdekes 
érzés volt először a másik oldalon állni, de az a 
tapasztalatom, hogy itt nem csak gyereknek, de tanárnak 
lenni is jó.  
Ha egyetemi társaimnak mesélek arról, hogy milyen 
összevont osztályban tanítani, csodálkozó tekintetek 
köszönnek vissza, el sem tudják képzelni, hogy milyen 
lehet ez. Azonban, aki egyszer kipróbálja, maga is 
megtapasztalja, hogy nem is olyan nehéz, és még előnyei 
is vannak.  
A közösségi feladatokból is igyekszem kivenni a részem, és 
úgy érzem, sokat fejlődtem itt a gyerekek fegyelmezését, 
tanítását illetően. Nagyon jó egy hosszabb tanulási 
folyamatba becsatlakozni, és aktívan részt venni a 
gyerekek tudásának bővítésében, valamit a mindennapi 
életükben. Sikerüket a jó jegyért igyekszem a lehető 
legjobban segíteni, például egy-egy plusz feladatlappal az 
adott témából. Persze ebben is, és minden másban is nagy 
segítségemre vannak az itt oktató tanárok, akikkel 
könnyen sikerült megtalálni a közös hangot, és élvezetes 
velük együtt dolgozni, valamint tőlük tanulni. 
Örömmel tölt el, hogy itt lehetek, és a számomra 
legjobbaktól sajátíthatom el a tanítás fortélyait. 
 

Petrovics Ramóna tanító jelölt 
 

 
 

 
 
   Február havi első programunk a hagyományőrző falusi disznóvágáson 
való részvétel volt a saját készítésű süteményeinkkel. A rendezvénynek 
kedvezett az időjárás és nagyon sikeres volt. 
   Februári vendégünk Márkus Zoltán, polgármesterünk volt, aki 
összefoglalta az elmúlt év eredményeit, a felmerült gondokat és az 
előttünk álló év feladatait. Kiemelte a pályázatok fontosságát mind az 
önkormányzat gazdasági lehetőségeiben, mind a lakossági szolgáltatások 
bővülésében. Beszélt a millenniumi év rendezvényeiről, amelyek 
megerősítették a lakosság identitását, önértékelését, és felhívták az 
ország figyelmét Bakonybélre. Szó volt néhány aktuális kérdésről, 
például a háziorvosi szolgálat keretében helyben végezhető vizsgálatok 
sokféleségéről, amellyel egyetlen környező település sem rendelkezik. A 
régi önkormányzat felújított épületében közösségi szolgáltatások fognak 
működni, többek között a szabadidősportokra, így a nyugdíjas tornák 
megtartására is ott teremtődik lehetőség. Ennek az évnek kiemelt projektjei a konyha korszerűsítése, a Petőfi utca felújítása és a 
Szent-kút környékének rendbetétele, a Szent Gellért tér átépítése lesznek. Parkolók kialakításával igyekszik az önkormányzat 
könnyíteni az itt lakók életét a nagyobb rendezvények idején. 
Szépen fejlődő falunk van, csodaszép, szépülő környezetben élhetünk. Köszönjük polgármester úrnak, hogy elfogadta 
meghívásunkat és beavatott minket a háttérben folyó munka nehézségeibe is. További jó erőt, egészséget és sikereket kívánunk a 
munkájához. 
   Programajánló:  
Február 28-án, csütörtökön délután 15 órai kezdettel ellátogatunk az óvodába, megtekinteni a Maci kiállítást. 
Március 9-én, szombatra meghívást kaptunk az ugodi nyugdíjasklubtól, hogy nőnapozzunk együtt az adászteveli és a nagyteveli 
nyugdíjas klubokkal Ugodon. 
Március 14-én csütörtök délután 15.30-kor találkozunk a Vadszőlő étteremben, a Nőnapra és névnaposaink köszöntésére készülünk 
vacsorával és Attilával, a harmonikással.  
Március 22-én új programsorozatot indítunk útjára: ,,Karrierutak, avagy sikerek és lehetőségek Bakonybélből indulva” címmel. 
Első vendégünk 22-én, pénteken Dr. Rajnai Judit, az ELTE Pedagógiai és Pszichológia karának egyetemi adjunktusa lesz. 14 órakor 
kezdünk a Közösségi Házban. Várjunk minden, nem klubtag érdeklődőt, aki szívesen találkozna meghívottunkkal. 

 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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Köszönjük, ha adója 1 %-val Ön is egy 
bakonybéli szervezetet támogat.  

BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK: 

Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:              18931233-1-19 

Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:              18926552-1-19 

Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:              18929146-1-19 

Bakonybéli Tamburello SportegyesüleT:              18222322-1-19 

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

Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:              18921980-1-19 

EGYHÁZ:  

Magyar Katolikus Egyház technikai szám:    0011 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi 

Statisztikai Hivatal a tavasz folyamán 

munkaerőerő-felmérés és a lakosság utazási 

szokásai témakörökben adatfelvételt fog tartani. 

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása 

véletlenszerűen történt. Az összeírási munkát a 

KSH megbízásából a STATEK Kft. fényképes 

igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A kapott 

adatokat a KSH az érvényben lévő adatvédelmi 

rendelet betartásával kezeli.  Kérjük, segítsék a 

kérdezőbiztosok munkáját! 

További felvilágosítás kérhető munkanapokon és 

munkaidőben a +36-80-200-766-os 

telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email-

címen, a www.ksh.hu /Adatgyűjtések/Lakossági 

adatgyűjtések menüpont alatt. 

 

 

Közismert, hogy a Bakonybéli Virágosító Civilcsoport Bakonybél Önkormányzatának támogatásával az elmúlt évben 

önkéntes faluszépítő mozgalmat hirdetett meg a GONDOZOTT– VIRÁGOS PORTA cím elnyerésére. A lakosság és a 

turisták visszajelzései alapján kijelenthetjük, hogy az akció sikerrel zárult. Közel húsz épület homlokzatára került fel a 

település összképét szépítő munkáért járó dicsérő tábla. 

Ebben az évben is szeretnénk folytatni az akciót, a versengés helyett az együttműködésre helyezve a hangsúlyt. Várjuk 
az új önként vállalkozókat. Az akcióra lehet jelentkezni április 15-ig a Faluházban, az ott kihelyezett jelentkezési lap 
kitöltésével. Azoknak nem kell jelentkezni, akik már rendelkeznek táblával és folytatni óhajtják az ingatlanuk 
virágosítását. Ugyanakkor a Virágosító Civilcsoport tagjai a tavasz folyamán végigjárják a falut, és azokat a 
tulajdonosakat, akik eddig még nem kaptak táblát, de a környezetük megfelel a feltételeknek, felkérik a mozgalomban 
való részvételre. A tavalyihoz hasonlóan meghívott, pártatlan, külső zsűri dönti el, hogy az új jelentkezők közül kik 
azok, akik kiérdemlik a címet. A kiválasztottak ünnepélyes keretek között vehetik át a falra helyezhető táblákat és az 
emléklapokat, valamint a legkiemelkedőbbek a növény-ajándékot. 
Az eredeti feltételek között szerepelt, hogy ha a díjazott ingatlanok környezetének állapota leromlik, akkor a tábla 
visszavonható. A faluszépítő mozgalom komolyságának megőrzése érdekében folyamatosan történik az ellenőrzés. 
Kérjük azon lakótársainkat, akik eddig még nem szerelték fel a táblát, tegyék meg. A mozgalom célja változatlanul az, 
hogy a lakosság gondozza, szépítse az ingatlanokat és ezzel a településünket, amennyire a lehetőségei engedik. 
 

 

Bakonybél Önkormányzata kéri 

Bakonybél lakosságát, vendégeit, az 

ide-látogató turistákat, 

hogy kapcsolódjanak be a falu 

környéki erdők szeméttől való 

megtisztításába. 

Az akciót március 23-án 

szervezzük. Találkozó 9 órakor a bakonybéli Faluház 

előtt (Pápai u. 7.) 

Kesztyűkről, zsákokról gondoskodunk. 

Részvételi szándékát kérjük a 30-692-0544-es 

telefonon, vagy a bakonybelitajhaz@gmail.com címen 

március 20-ig jelezze. Köszönjük! 

 

 
Bakonybél Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és családját 
 

2019. március 15-én 15 órára 

A BAKONYBÉLI TÁJHÁZBA 
 

„A MINDEN A ROKONOM  

MITAKUYE OYASIN” 
az újjárendezett indiánjáték kiállítás,  

és  

„ahogy én látom   

Magas-bakonyi pillanatok” 
Klesitz Róbert fotókiállításának 

 

megnyitására. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Bakonybélben is megkezdődik az egész országra kiterjedő, a rákmegelőzést 

szolgáló vastagbélszűrési program. A település 50-70 év közötti lakosai a 

napokban megkapták a meghívóleveleket, amelyben az áll, hogy az emberek forduljanak háziorvosukhoz, akitől tájékoztatást és a 

mintavételhez szükséges csomagot megkapják. A mintavételt mindenki maga végezheti el a saját otthonában. Gyanú esetén a szűrés 

további vizsgálatokkal, személyre szabottan folytatódik majd. A megelőző vizsgálat feltétele - az előírásoknak megfelelően – az 

adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, amelyet teljes terjedelmében a https://bakonybel.hu honlapon elolvashatnak, megismerhetnek. 

mailto:lakinfo@ksh.hu
http://www.ksh.hu/
mailto:bakonybelitajhaz@gmail.com
https://bakonybel.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. március 25. 
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 márciusi 
összejövetelei::2-án és 23-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!  
 

ÚTVONALAK: 
 

2019. március 15. péntek 10.00      ÚJ ÚTVONAL 

Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Hubertlaki-tó – Hamuházi-séd – 

Kőgunyhó – Móricháza – Táboros-hegy 

Táv 15,6 km, menetidő 5,5 óra 
 

2019. március 17. vasárnap 10.00 

Száraz-Gerence – Árpád-forrás – Éliás-hegy – Kertes-kői szurdok – 

Csúcs-hegy – Szent-kút – Öreg-rét 

Táv 11,2 km, menetidő 4 óra 
 

2019. március 31. szombat 10.00  

MEDVEHAGYMÁS ÚTVONAL 

Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a 

bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő 

Táv 10 (kitérő nélkül 8) km, menetidő 3,5-4 óra 

 

Kétnapos túra: 2019. április 13-14., külön program szerint. 

 

 
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. 
 

A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  
 

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/
https://bakonybel.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
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