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Június 4-én az óvodások, iskolások, 
pedagógusok, szülők és nagyszülők töltötték 
együtt a délutánt az odvaskői réten, a 
nyugdíjas klub által szervezett Odvaskői 
Pikniken. Kisvonatozás, játék, paprikás 
krumpli, házi süti és jóízű beszélgetések régi 
ismerősök - és nemzedékek között. 
 

 

 

   Lezárult a TOP 1.2.1. Bakonybél Millennium 1018-
2018. pályázati projekt. A program keretében 
teljesen új aszfaltburkolatot kapott a Petőfi utca a Fő 
utcától a vízmű-telepig. Mind a faluközpontban, 
mind a belterület végén új parkolókat alakítottunk 
ki. A faluközponttól indulva 10 információs tábla 
mutatja be a falu múltját és a települést az 
idelátogatók számára. Megújult a Szent-kút kápolna 
környezete, a három forrást befoglaló medencét 
újrafalaztattuk, burkolt sétautakat alakítottunk ki, 
fixen rögzített padok és hulladékgyűjtők kerültek a 
területre. A pályázat turisztikai keretén belül új, 
továbbfejleszthető idegenforgalmi honlap indult 
www.szentkutprojekt elérhetőséggel, és egy 
információs kiadvány is készült. 
Kérünk mindenkit, vigyázzanak a megújított 
környezet minden elemére. 
 

   A beruházás újabb problémát is felszínre hozott, a 
jó úton megjelentek a gyorshajtók. Felhívjuk mind a 
lakosság, mind a vendégek figyelmét, hogy a Szent-
kútig végig 30 km/h-s sebességkorlátozás van 
érvényben (eddig is volt), erre közlekedési táblák is 
felhívják a figyelmet. 
 

   A Jókai utcai parkoló is elkészül július elején. 
Reméljük, ezekkel az új parkoló-beruházásokkal 
sikerült megoldanunk a faluközpont parkolási 
leterheltségét. 
 

   A meghirdetett saját erős lomtalanítási akcióban 6 
konténer háztartási hulladékot szállíttattunk el. A 
soron kívüli gyűjtést jövőre is meg kell szerveznünk, 
mivel a VHKSZ szolgáltatás nem követi a 
háztartásokban keletkező kommunális hulladék 
mennyiségét és összetételének átalakulását. 
 

   A konyha- és étkezőfejlesztési (belügy-
minisztériumi) pályázatunk keretében 150 széket és 
13 új étkezőasztalt vásároltunk, amit a gyerekek az 
elmúlt hónapban birtokba is vehettek. Új tányérok, 
evőeszközök, terítők, egyéb kiegészítők kerülnek az 
asztalokra. Megérkezett a konyhai kisgépek első 
szállítmánya is. A konyhába és a nagyterembe 

klímaberendezést szereltettünk, amit az évzáró alatt 
és a hétvégi esküvőn megelégedéssel tesztelt a 
közönség. Ezzel párhuzamosan energia-
hatékonyságot növelő napelemes rendszer épült ki. A 
nyár folyamán az összes beszerzést befejezzük. 
 

   Az EFOP 1.5.2. pályázat révén, az egészséges 
életmód népszerűsítése kapcsán három ízben 
tudtunk a településről a Nordic Walking táborba 
küldeni, főként nyugdíjasokat, az utolsóban 
önkormányzati dolgozókat is. 
 

   Június végével új munkahelyen folytatja 
pályafutását Petrovics Zsuzsanna. Köszönjük a 
településért három évtizeden át végzett munkáját. 
Utóda a szociális adóügyi területen Rottenbücher 
Nóra. Forduljanak hozzá bizalommal!  
 

 

   Júniusban három nagyobb rendezvény valósult 
meg társadalmi összefogással. A hónap elején a 
nyugdíjas klub hagyományossá vált többgenerációs 
piknikje az odvaskői réten, az utolsó két hétvégén 
pedig a Gyógynövényes Nap és a Múzeumok 
Éjszakája, valamint Kézműves Nap. Köszönjük a 
szervezőknek és a segítőknek a települést gazdagító 
programokat. Júliusban, 6-án a Faünnepre és a 
Egészségnapra hívjuk a lakosságot és a vendégeket. 
 

 

   Az óvodai és az iskolai évzárókkal véget ért a 2018-
2019-es nevelési év. Köszönjük a pedagógusoknak 
gyermekeinkért végzett munkájukat. Kívánunk nekik 
és a diákoknak is élményekben gazdag nyarat, jó 
pihenést. 

Márkus Zoltán polgármester 

http://www.szentkutprojekt/


A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   V. ÉVFOLYAM    2019. 7. szám 
 

2. 

 

2019. június 18-án, kedden 17 órakor a Faluházban tartottuk az ünnepélyes tanévzárót. A tanulók versekkel, dalokkal 

köszöntötték a várva-várt VAKÁCIÓT. A negyedikesek elbúcsúztak az iskolától, tanáraiktól és társaiktól. Jövőre ők a 

zirci bázis intézményben folytatják tanulmányaikat. Reméljük, hogy ott is megállják helyüket és jól érzik majd magukat 

új iskolájukban.  

. A 2018-2019. tanév tagintézmény-vezetői értékelése  

Nagyon mozgalmas tanévet tudhatunk magunk mögött. Bevezetésre került az e-napló, két minősítés is volt 

tagintézményünkben: mindketten magasabb fokozatba léptünk: Dobos Mónika pedagógus I., én pedig a 

mesterpedagógus fokozatba. Vezetői és intézményi ellenőrzés is volt az év folyamán, ahol az Oktatási Hivatal 

munkatársai mindent rendben találtak.  

Idén két önálló és egy összevont osztállyal indítottuk a tanévet. Az első és a negyedik önálló tanulócsoportként 

működött, a második-harmadik pedig összevontan. Előrelépés volt ez az előző évekhez képest, mert akkor két 

összevont tanulócsoportunk volt.  

Magatartás: Szerencsére súlyos magatartási problémák nem fordultak elő, a felsőbb osztályok már betartották a 

házirendet. Reméljük, hogy majd a kicsik is követik példájukat. 

Tanulmányi munka: Jó hír, hogy mindenki sikeresen teljesítette a követelményeket! A legjobb tanulmányi 

átlaga az összevont osztálynak lett, szinte mindenkinek 4 egész feletti a tanulmányi eredménye. Emlékszem, 3 évvel 

ezelőtt kétkedve fogadták a szülők is és a pedagógusok is azt, hogy lehet eredményesen dolgozni, tanulni ebben a 

szervezeti formában. Íme, a bizonyíték, hogy lehet, mégpedig azért, mert a tanuló képességein túl a hozzáállása, 

szorgalma, kitartása a döntő. Nagyon sok munka van egy-egy jeles és kitűnő bizonyítvány mögött. 

Oklevelet és könyvet kaptak azok a tanulók, akik kitűnő és jeles bizonyítványt szereztek. 

Kitűnő bizonyítványa 3 tanulónak van, ez azt jelenti, hogy csak jeles osztályzat szerepel a bizonyítványukban. 

Mindhárman az összevont tanulócsoportba járnak: Szabó Emma 2. osztályos, Rieger Hanna és Schwarcz 

Noémi 3. osztályos tanuló. Cirkuszi kupont is kaptak a Fővárosi Nagycirkusz felajánlása révén. 

Jeles vagy kiváló bizonyítványa van (tehát 1 vagy 2 jó osztályzat szerepel benne): Jenei Marcell 1. osztályos, 

Kiss-Regenye Viktória 2. és Jenei Dóra 4. osztályos tanulónak Gratulálunk a szép eredményekhez! Azonban 

nemcsak a kitűnő tanulókat illeti elismerés, hanem azokat is, akik önmagunkhoz képest jól teljesítettek, sokat 

fejlődtek.  

Nagyon büszkék voltunk azokra a tanulókra, akik különböző versenyeken eredményesen szerepeltek: például a 

népdaléneklési versenyen Csetényben első helyezést ért el Katona- Kiss Zsombor 4. osztályos és Jenei 

Marcell 1. osztályos tanuló! Harmadik helyezett lett Szabó Emma és Holényi Gréta 2. osztályos 

tanulónk. 

Hagyományőrző kamarakórusunk az Éneklő Ifjúság Minősítő Hangversenyén ismét arany minősítést 

szerzett. Köszönjük Ági néni és a tanulók áldozatos munkáját. 

Az év folyamán több rajzpályázaton vettek részt tanulóink, a legeredményesebben a Móra Kiadó által 

hirdetett pályázaton szerepeltünk, ahol az 1-2. osztály pályamunkája lett a nyertes, megelőzve sok 

nagyvárosi és budapesti iskolát.  

Közösségi munkáért oklevelet és Mónika néni által díszített üveget kaptak azok a tanulók ,akik a tanév során a 

legaktívabbak voltak, szinte minden, az iskola által szervezett belső és települési rendezvényen szerepeltek (több mint 

tíz ilyen alkalom volt, s azok részesültek jutalomban, akik legalább nyolcszor, vagy annál többször szerepeltek). 

A negyedikesek közül oklevelet kapott Belső Milán, Kollát Olivér, Jenei Dóra, Szalai Dorka, 

a harmadikosok teljes létszámban: Gazdig Blanka, Magyar Csilla, Oggero Mattia, Rieger Hanna Schwarcz 

Noémi 

a másodikosok közül: Holényi Gréta, Kiss Regenye Viktória, Szabó Emma 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a tanév folyamán segítséget nyújtottak, s 

támogattak bennünket: gondolok itt a munkatársaimra, a szülőkre, a bakonybéli és pénzesgyőri 

polgármester urakra, önkormányzatokra, a konyhás nénikre és az iskolai alapítványunkra. Nekik 

köszönetképpen egy-egy szál virágot adtak át tanulóink. 

Eredményekben gazdag tanévet zárhatunk. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetre!  
 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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Megváltozott a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala 
hatáskörébe tartozó  

szociális ügyek intézésének, az ügysegéd 
ügyfélfogadásának időpontja  

 

2019. július 1-jétől 
 

A BAKONYBÉLI FALUHÁZBAN: 
 

Főszabály: minden hónap 2. és 4.  
KEDDJÉN 14.30-15.30 óra között: 

 
július 9., 23., 
augusztus 13., 27. 
szeptember 10., 24. 
október 8., 22. 
november 12., 26. 
december 10. 

Júniusban elérkezett hozzánk a valódi nyárias időjárás, 

gyakran heves zivatarokkal, felhőszakadással. A rövid idő 

alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék patakjainkban 

erőteljes vízszintemelkedést okozott, de a kiöntés 

veszélye egy alakommal sem állt fenn, belterületen 

viszont több alaklommal is kimosta az út menti töltéseket 

a lezúduló víz, amit aztán az alsóbb szakaszokon 

összehordott.  

A változatos időjárás ellenére a határban továbbra sem 

állt meg a munka, megkezdődtek az első kaszálások, 

több helyen már bálák gazdagítják a tájképet. Ennek 

megfelelően a következő hónapokban megkezdjük a 

felhagyott, cserjésedő parcellák felmérését, illetve az 

érintett tulajdonosok felszólítását. Ezzel párhuzamosan a 

parlagfűvel érintett területek felmérése is megkezdődik, 

kül- és belterületen egyaránt. Ezért ezúton is arra kérünk 

mindenkit, hogy a 221/2008. (VIII. 30.)- as, parlagfű elleni 

védekezésről szóló kormányrendelet előírásainak tegyen 

eleget.  

Gfellner Máté mezőőr 

 

 

Június 7-én volt óvodánkban az évzáró ünnepség, amely 

egyben a nagycsoportos gyerekek búcsúztatása is az óvodától.  

Ismét eltelt egy év talán gyorsabban, mint máskor szokott. Az 

év elején is tele voltunk izgalmakkal, várakozással, tervekkel és 

álmokkal, célokkal és feladatokkal. Ezek középpontjában 

mindig a gyermek állt. Sajnos végig munkaerőhiánnyal 

küzdöttünk, ami nem meglepő, hiszen az országban jelenleg 

közel 800 betöltetlen óvodapedagógusi állás van. Ennek 

ellenére azt gondolom, mindannyian legjobb tudásunk szerint 

próbáltuk nevelni, tanítani a gyerekeket, és minél 

tartalmasabbá tenni számukra ezt az évet. Programjaink egy 

részét saját forrásból, szülői és fenntartói támogatásból, illetve 

pályázatból finanszíroztuk. 

     Szeretném megköszönni a szülőknek az egész évben kapott segítséget, 

támogatást, bizalmat, amellyel megtiszteltek bennünket, amikor gyermekük 

számára ezt az óvodát választották. Köszönöm a fenntartó önkormányzatnak, hogy 

a zavartalan működés feltételeit biztosította, és mindenben a segítségünkre volt. 

Szeptemberben 15 kisgyerek kezdi az iskolát, kívánunk nekik sok sikert és boldog 

iskolás éveket.  

Júniusban két Dorbi vonatos kiránduláson is részt vehettek óvodásaink. A 

Borostyán nyugdíjas klub által szerevezett paprikás krumpli partin, ahova szülők és 

nagyszülő is velünk kirándulhattak, illetve június közepén rendeztük meg óvodánk 

közös gyermeknapi kirándulását. Nagycsoportosainkkal a Boroszlán tanösvény egy 

részét is végig jártuk az Odvaskői barlangot is érintve. Ezen a napon a délutáni 

pihenés elmaradt, ezért aztán kellően elfáradva értünk vissza az óvodába. Nagyon 

büszke voltam a legkisebbjeinkre, akik rendkívül jól viselték és élvezték ezt a napot. 

Köszönjük Bakonyvári Andornak, hogy ebben segítségünkre volt.  

     Idén a nyári zárás időpontja július 29-től augusztus 26-ig lesz. Ebben az 

időszakban lesz a tisztasági meszelés és az óvoda nagytakarítása. Hivatalos ügyben 

az óvoda mobiltelefonja természetesen ekkor is elérhető a 06-30-720-6425 

számon. 

     Magam és munkatársaim nevében szeretnék minden kedves családnak 

élményekben gazdag nyári szünetet kívánni sok-sok pihenéssel.    Szilágyi Zoltánné óvodavezető 
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Részlet Ferenc pápa csíksomlyói beszédéből 
Kedves Testvéreim! 
Ti minden évben, pünkösd szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, 
megerősödjetek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti áhítatban, akit ez a fából készült csodálatos 
szobor jelenít meg. A testvériség jele, hogy ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek. 
Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, 
kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent Népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát 
énekelve.  

Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek 
nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést. Zarándokolni nem 
más, mint érezni a meghívást, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy régi és 
mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Azt 
jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, annak az új földi életnek a keresésében, 
amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. 

Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami 
ránk vár és nem odázhatjuk el. Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és 
közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az 
igazságosságot (Evangélii gaudium 71). Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik 
tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. 
Ez pedig a jövő szálainak közös összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen 
mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt. 

(fotó: magyarhang.org; Kaposvár.Most.hu) 

 
 
 
 

Keresztelő a bakonybéli templomban  

Június 16–án, Szentháromság vasárnapján a bakonybéli egyház-
község 7 kisgyermeket fogadott be a Katolikus Egyházba. Ábel és 
Izsák atya kiszolgáltatták a keresztség szentségét IKITS VITÉZ 
VITUS, MÁSLI MAJA, HEIM LILI, HEIM VAJK, DOMBÓVÁRI 
LENKE, SZABÓ KÁROLY, HEIM ZÉTÉNY számára. 
 

javascript:void(0);
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Május 30 – Június 2. A Bakonybéli Plébánia csoportjának zarándoklat Csíksomlyóra 
Május 30-án délután a bakonybéli plébánia 15 fős csoportja 2 mikrobusszal indult a Csíksomlyói pápai 

szentmisére. Már induláskor kiderült, hogy ez egy igazi zarándokút lesz, mert alig tettünk meg néhány km-t, komoly 
próbatétel elé kerültünk. Márkónál észleltük, hogy mikrobuszunkban nincs fűtés. A fűzfői benzinkútnál aztán kiderült, 
hogy elfolyt motorunk hűtővize. Aki csak látta hűtését vesztett autónkat, azt tanácsolta, ezzel egy lépést se menjünk 
tovább. Közben feszülni kezdtek az idegek, mert míg a felnyitott motorháztető körül tanakodtunk, 5 budapesti 
zarándoktársunk már vonaton ült abban a hitben, hogy 2 órával később felvesszük őket Szegeden. Ekkor az ép 
mikrobuszunkat előreküldtük a béli zarándokkal Szegedre, Sipos Annával ketten keresni kezdtünk egy „orvost” beteg 
autónk gyógyítására. Papkeszin találtunk egy segítőkész szerelőt, Bagi Pétert, aki rájött a baj okára, majd - másfél 
órás telefonálgatás után - megérkezett a szakszerviz sárga angyala is. A régi időket idéző szaki, ott az árokparton 
tette újra menetképessé halottnak hitt autónkat. Ez volt a Gondviselés első erős bejelentkezése utunkon. 
 A folytatás Csíkban következett. Június 1-jén, reggel zuhogó esőben érkeztünk Csíkszereda határába. 1 órát 
vártunk az autóban, de a zápor kitartóan verte ablakunkat. Végül 9-kor elindultunk Somlyó felé, 2 órát tartott az út. 
Indulás után egy tenyérnyi fehér folt jelent meg az égen, amikor 11 körül felértünk a hegyre már csak csöpögött, 
amikor pedig Ferenc pápa több százezer magyartól körülvéve elkezdte a szentmisét, elállt az eső. Mire véget ért a 
szertartás ragyogó napsütés töltötte be a Csiki-medencét, a Gondviselés arca ráragyogott a zarándokokra. 
    

Június 9. Pünkösdvasárnap 

Az ünnepi szentmisén bakonybéli hívek, oblátusok és vendégek vettek részt Ábel atya igehirdetésében feltette a 
kérdést. Mit ünnepelünk Pünkösdkor? Így válaszolt: „Nemcsak az apostolok pünkösdjét ünnepeljük, hanem 
mindenkiét, aki megkeresztelkedett. A Szentlélek bennünket éltető ajándékait ünnepeljük.  

Ma kb. 2 milliárd keresztény él a földön. Ennek majd harmada valamilyen új pünkösdi közösséghez tartozik, 
Magyarországon ilyen pl. a Hit Gyülekezete. Az ő közösségeik nem hasonlítanak a mieinkhez, nincs valódi liturgiájuk, 
szentségeik és egyházi szervezetük sem. Inkább egy-egy lelkipásztor, prédikátor hatása meghatározó. Viszont erős a 
Szentlélek ajándékainak megtapasztalása, a közöttük megtérő emberek azt élik át, hogy a Szentlélek megváltoztatja 
az életüket. A vallásgyakorlatuknak számos formája torzult, számunkra idegen, de a Szentlélek befogadása terén 
tanulhatunk tőlük. Milyen jó volna, ha a Szentlélek felpezsdítené a mi életünket is. Mert egyedül a Lélek éltet, nélküle 
halott intézmény az egyház.” 

 
Június 11. A rinchnach-i egyházközség zarándokainak látogatása Bakonybélben 

 Pünkösdhétfőn érkezett P. Michael és Helene Gewolf vezetésével a Rinchnach-i egyházközség 

zarándokcsoportja Bakonybélbe. Rinchnach a Bajor Erdő egyik települése, ahol Szent Günter még Bakonybél előtt 

alapított remeteséget. A rinchnach-i zarándokok német nyelven kaptak vezetést: Izsák atya a templomot és a kiállítást 

mutatta meg nekik, Feczkóné Kárpáthy Borbála pedig az Arborétumban kalauzolta őket. Ebéd után a monostor 

szerzetesei az Ajándékbolt kávézójában látták vendégül (Kafee und Kuchen) a német vendégeket.  

Szent Barnabás apostol emléknapja volt, 17 órakor szentmisét ünnepelt együtt a két közösség. A német 

nyelvre fordított igehirdetésben így emlékeztünk a minket összekapcsoló szentre: „Günter egy olyan istenkereső 

remete volt, aki képes volt meghívni másokat, és összekapcsolni embereket, közösségeket. Neki köszönhetjük 

Rinchnachban és Bakonybélben is a monasztikus élet kezdetét. Mi bajor és magyar keresztények Günter örökségét 

hordozzuk, a hittapasztalat által mélyebb és erősebb közösségben vagyunk, mint más honfitársaink, akiket ma 

Európában gazdasági, kulturális vagy más kapcsolatok kötnek össze.” 
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Június elején tartottuk a hagyományos az óvodás - iskolás - szülős és 

nagyszülős piknikünket az Odvaskő pihenőnél. A résztvevők a Dorbi 

kisvonattal érkeztek a helyszínre. Voltak, akik biciklivel jöttek Troják 

Zsuzsanna tanító nénivel. Játékkal, sétálgatással, futkározással, a kisvonat 

felfedezésével telt az idő a réten, a felnőttek pedig, pláne a régen látott 

ismerősök közösen beszélgettek. Közben nyugdíjas társaim elkészítették a 

paprikás krumplit, amit nagy élvezettel fogyasztott el a társaság apraja-

nagyja. Polgármesterünk, Márkus Zoltán is megjelent a találkozónkon, 

elbeszélgetve a megjelentekkel. Szeretnék köszönetet mondani 

mindenkinek, aki bármilyen formában a segítségünkre volt a találkozó és 

kisvonatozás lebonyolításban, az önkormányzatnak, Bakonyvári Andornak 

és az óvoda munkaközösségének, hogy anyagilag támogatták a több 

generációs összejövetelt. Nem utolsó sorban nyugdíjas társaimnak, akik az 

étel elkészítésében jeleskedtek. 

Június közepén 

Török Ilona volt 

klubunk vendége, aki táplálék kiegészítésről és 

öregedésgátlásról tartott előadást. 

Az önkormányzat pályázat keretében biztosította a 

lehetőséget, hogy 2019. májusában és júniusában, három 

csoportban ingyenesen részt vehettünk a révfülöpi Nordic 

Walking sporttáborban, amelynek nagyon örültünk és 

köszönjük.  

Program ajánló : 

Július 18-án, csütörtökön délután látjuk vendégül ugodi 

nyugdíjas társainkat, akiket elkísérünk a szépen felújított 

bakonybéli monostorba is. 

Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető 
 

    Könyvtárunk idén is csatlakozik a nemzetközi műanyagmentes július 

kampányhoz, amelynek célja, hogy információt adjon az egyszer 

használatos műanyagok környezeti hatásairól és segítséget nyújtson 

abban, hogy ezek használata elkerülhető legyen. Az ehhez kapcsolódó 

eseményekkel könyvtári nyitva tartási napokon a könyvtárban, illetve 

egész júliusban a könyvtár Facebook oldalán találkozhatnak. 

 

A júliusi KineDok vetítésre 24-én, 18.15-től kerül sor. 

Ebben a hónapban a King Skate – deszkázás a 

szabadságba című, cseh filmet vetítjük. A film a 

csehszlovákiai gördeszkázás kezdeteire tekint vissza archív 

felvételekkel és sodró, nagyszerűen összeválogatott zenével (egy magyar 

együttes is feltűnik a sorban). A film a diktatúra árnyékában egy új, 

izgalmas sportban feltörő szabadságvágy kibontakozását mutatja be, 

megszólaltatja az archív felvételeken is felbukkanó embereket ma, akik 

keserűség nélkül, végtelen derűvel mesélnek nekünk. Vendéget ezúttal 

nem hívtam, de a film után lesz lehetőségünk beszélgetni a filmről, a 

szabadságról, a lázadásainkról vagy bármiről, amit a vetítés a 

gondolataink mélyéről a felszínre hoz. A beszélgetéshez egy kis 

meglepetéssel készülök.  

Minden érdeklődőt szeretettel várok, 

Palotás Dóra könyvtáros 
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2019. július 13-án, 

szombaton 15:30-ra 
hívjuk a monostorunkba 

a Bakonybéli Szociális 

Otthon egykori 

munkatársait. 

Gyülekezés a 

zarándokudvarban. A 

programról előzetes: 

megtekintjük a monostor 

megújult közösségi tereit, megnézünk a nővérekről készült 

archív kisfilmet, továbbá jó lehetőség az emlékezésre, 

találkozásra. 
fr. Anzelm 
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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. július 24. 
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 

 

 (Fő utca 15.) 
Május 1 – szeptember 15 között 
minden nap 9-18 óra,  
vasárnap 9-16 óra között tart  
nyitva. 
Új kiállítások: 

Bakonyi indiánjáték; 
Ahogy én látom – Klesitz Róbert természetfotói.  
 

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl) 

Júliusban és augusztusban nyitva: 
 MINDEN NAP  10-18 óra között 

Utolsó planetáriumi film: 17:00 
Pénztárzárás: 17:30 

info@csillagda.net, 20-271-2519 

 

 

bakonybéli csoportjának júliusi összejövetelei:: :6-án  16 
órától és  20-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!  
 

 

2019. július 21. vasárnap 10.00 Hat forrás útja 

Száraz-Gerence – Árpád-forrás – Éliás-hegy – Kertes-kői 
szurdok – Csúcs-hegy  - Gasparics-kút– Szent-kút  
Táv 11,2 km, menetidő 4 óra 
 

 

KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni, 
majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe.  

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 

 

KORMÁNYABLAK 
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. 
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