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KÖSZÖNET 
 

Az elmúlt 10-15 év legkomolyabb havazásával köszöntött ránk január vége és a február. A 
helyenként 60-80 cm-es hó a természetet és az embereket is próbára tette. Az 
önkormányzat igyekezett uralni a helyzetet, de saját erőforrásaink sajnos nem elegendőek. 
A tűzoltó autó elöregedett, nem megfelelő a hótoláshoz. Közmunkásaink száma pedig nem 
volt elegendő ahhoz, hogy a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű havat maradéktalanul 
eltakarítsák. Falubeli vállalkozót kellett bérmunkában többször segítségül hívni. Voltak, akik 
hangot adtak nemtetszésüknek, nagyon sajnáljuk, de a gépparkunk egyelőre csak ennyire 
képes. 
Ennek ellenére a bejelentéseket orvosoltuk. A legtöbbet azonban az az összefogás segített, 
amelyet a szomszédtól, ismerőstől kapott egy-egy rászoruló.  
Köszönjük a lakosság megértését, helytállását és türelmét.  

Márkus Zoltán 

polgármester 
 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
 

A február a 2015-ös évi költségvetés tervezésének hónapja 
volt.  
 

Elsőként a Zirci Kistérségi Társulás költségvetése került 
terítékre. A Társuláson belül a háziorvosi ügyelet, a házi 
segítségnyújtás, a védőnői szolgálat, a belső ellenőrzés és az 
önkormányzati tűzoltóság működtetésében érintett 
Bakonybél. Az ezeken a területeken nyújtott 
szolgáltatásokhoz mintegy kétmillió hetven forinttal kell 
hozzájárulnunk, ami az előző évhez képest négyszeres 
költségnövekedést jelent. A korábbi években még számolni 
lehetett pénzmaradvánnyal, ami mostanra lecsökkent.  
 

Elkészült a közös önkormányzati hivatal költségvetése is, 
amelyet úgy készített el a három önkormányzat – 
Bakonybél, Pénzesgyőr és Olaszfalu -, hogy az állami 
normatívát ne lépje túl. Ez szigorú takarékosságra készteti a 
közös hivatalt, de a terv betarthatónak tűnik. 
 

A hónap elején tartotta éves beszámolóját a Bakonykarszt 
Víz- és Csatornamű Zrt. Az összejövetelen szóba került, 
hogy a szennyvízelvezetést, csővezetékeket érintő 
objektumokról vagyonértékelést kell készítenünk.  
 

A HungaroControl Zrt. évzáró ünnepségén a vállalat és a 
falu szorosabb és tartalmasabb együttműködési 
lehetőségeiről egyeztettünk. 
Tájékozódó megbeszélésre került sor a Zirci Turisztikai 
Desztináció Menedzsment vezetőivel az egymásnak 
nyújtható támogatásról és közös munkáról. 
 

A hónap közepén a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkatársai a belterületi vízelvezetés, a 
vizesárkok állapotának felmérése érdekében helyszíni 
bejárást tartottak településünkön. A hóhelyzet miatt 
azonban a munkát nem tudták elvégezni, a kiszállást meg 
kell ismételni. 
 

Február 2 –án a bakonybéli civil szervezetekkel tartottunk 
közös megbeszélést annak érdekében, hogy az 

önkormányzat és a civil szervezetek megismerjék egymás 
munkáját, tevékenységi körét, eredményeit és gondjait.  
A tanulságos tanácskozás végén úgy döntöttünk, hogy az 
áprilisi Hírmondóban mindegyik szervezet bemutatkozik a 
lakosságnak.  

 

A képviselő-testület februári ülésén elfogadta a települési 
értéktár bizottság névsorára tett javaslatot, valamint a 
szervezeti és működési szabályzatot. A bizottság elnöke 
Kropf Milán, tagjai: Felföldi Andrea, Marticsek József, 
Szökrényes Anita, Vásárhelyi Anzelm osb. Ezzel az értéktár 
bizottság működése hivatalossá vált. 
 

Felülvizsgáltuk a Faluház és a Közösségi ház bérbeadásának 
és szolgáltatásainak díjait, valamint a tájházi belépőjegyek 
árát. 
 

A képviselő-testület jóváhagyásával Bakonybél csatlakozott 
a Magyar Faluszövetséghez. Ez a szövetség az egyetlen, 
amely kifejezetten a kistelepülések, a falvak 
érdekképviseletét és védelmét látja el az országban. Nem 
politikai szervezet, de célja, hogy információit, adatait az 
országos és a területi állami, politikai szervekhez eljuttassa, 
és közreműködjön az érintett területekre vonatkozó 
döntések előkészítésében. 
 

Cseh Tamás örökségének és a bakonyi indiánok hagyomá-
nyainak bakonybéli bemutatásáról tárgyaltunk a családdal 
és az indiánok vezetőivel. A tervek szerint első lépésben 
még a tavasszal kiállítás nyílik a Tájház időszaki tárlatokra 
használt termében az indiántáborok emlékeiből, tárgyaiból. 
 

Lakossági kérésre a Budapest – Zirc – Bakonybél útvonalat 
érintő három buszjárat időpont módosítására nyújtottunk 
be javaslatot az érintett Volán vállalatokhoz, a változ-
tatásokat azonban sajnos egyik cég sem támogatta. 
 

Jó hír, hogy megkezdődtek a www.bakonybel.hu honlap 
felújításának tényleges munkálatai. Alapos átdolgozás, új 
felhasználó felület kialakítása után legkésőbb áprilistól már 
az új verzió fog működni. 

Márkus Zoltán   polgármester 

http://www.bakonybel.hu/
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MINDEN ELFOGYOTT 
február 21-én délutánra a hagyományos falusi disznóvágás 
kóstolni valóiból. Még a bögre és a forralt bor is. Pedig a 
reggel a fogópálinka csábítása ellenére álmosan indult, 
csak a böllérek és segítőik tüsténkedtek a Faluház előtt. 
Nekem, mint városban felnőtt embernek épp a 
disznóvágás kezdeti munkái voltak a legérdekesebbek. A 
205 kilós házi sertés annak rendje-módja szerint 
perzselődött, fürdött és tisztult Birnbauer Ferenc és 
Somogyi Tamás irányítása alatt, de vaddisznót még sosem 
láttam „kibújni a kabátjából”. Kiss László és Lukács László 
gyakorlott mozdulatokkal fejtette le a megtermett kocáról 

a bőrt is, a zsírt is.  
Aki időben érkezett, 
megízlelhette a 
különbséget a vad és 
a házi sertés 
töpörtyűje között. Ha 
valakit zavart a véres 
a látvány, idegeit 
házi pálinkával 

nyugtathatta, amit nevezési díjként a forraltbor főző 
verseny résztvevői hoztak. A bográcsokban hagyományos 
és újszerű receptfantáziák szerint készültek a borok, de a 
tetszésnyilvánítás szerint a tamburellosoké sikerült a 
legjobban.  

Délutánra elkészült a vaddisznópörkölt, a pecsenye, az 
oldalas, majd a kolbász és a hurka is. A húsözön közben a 
nyugdíjas klub tagjai kínálták az általuk sütött fánkokat, 
csöregéket, pitéket, pogácsákat. Sok-sok köszönet érte. A 
meleg nap kora délutánra sok falubelit és vendéget csalt ki 
a térre, amelynek szélén még téli hangulatot tükrözött a 
halmokban álló hó. Lehet, hogy az önkormányzat által 
szervezett rendezvény nem sikerült hibátlanul, lehet 
jobbító ötleteket adni, lehet legyinteni, de az biztos, hogy 
a faluból nagyon sokan jöttek segíteni, és nagyon jó 
hangulatban telt a nap. Bízunk benne, hogy nem csak a 
disznóvágás lesz hagyományos, hanem hagyomány lesz ez 
a rendezvény Bakonybélben. 

Felföldi Andrea 

 
 

A bakonybéli önkormányzat köszönetet mond a rendezvény támogatóinak és segítőinek: Bakonyerdő Zrt., 
Bakonykarszt Zrt., Bakony Hotel, Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Borostyán Nyugdíjas klub, Guzmics 
Izidor Egyesület, Szent Gellért Óvoda, Szent Mauríciusz Monostor, Márkus Zöldségbolt, Peggy Market, Piller 

Pékség, Artemisz-, Örökzöld-, Somhegy-, Vadszőlő vendégházak, Bakonybéli Tamburello Egyesület, 
önkormányzati Főzőkonyha valamennyi dolgozójának 

 

BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 
 

A februári első összejövetelen Felföldi Andrea képviselővel beszélgettünk arról, mivel tudja a klub segíteni a 
helyi értéktár létrehozását. Ha kitavaszodik, egy kamerával felszerelve bejárhatjuk községünk egy-egy részét, 
hogy elmeséljük a területhez, az épületekhez, az ott lakókhoz fűződő emlékeinket, élményeinket. Szeretnénk 
meghívni olyan időseket is, akik nem tagjai a klubnak, de közösen beszélgetve felidézhetünk néhány 

elfeledett szokást, hagyományt, amelyek egykor részei voltak 
mindennapi életünknek. 
Második klubnapunk vendége Németh Tamás, a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője volt. Mesélt életútjáról, 
arról, hogyan jutott el Bakonybélből a megyei igazgatóságig, 
nagyobb esetekről, mint például a bakonybéli árvíz vagy a 
vörösiszap katasztrófa. Kitért olyan praktikus tanácsokra is, hogy 
az általunk tapasztalt éles helyzetekben milyen adatokat kell 
közölni a telefonban. 
Számunkra is élményt jelentett részt venni a falusi disznóvágáson, 
ahol tagjaink a maguk készítette finom süteményeket és fánkokat 
kínálták. 

Márciusban meglátogatjuk a huszárokelőpusztai vadászházat, ahol megtekintjük a Széchenyi Emlékszobát. 
Másik programunk egy általunk kiválasztott film levetítése lesz a Faluházban. 
A klubba jelentkezni és a programok iránt érdeklődni lehet a 88/461-384 vagy a 30/557-3125-ös 
telefonszámon. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 
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„FARSANGOLUNK, VIGADUNK, REGGELIG CSAK TÁNCOLUNK…” 
 

Az idén február 13-án tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Az influenzajárvány miatt az ÁNTSZ ezt a 
rendezvényt kizárólag zárt keretek között engedte lebonyolítani. A gyerekek szebbnél szebb, ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezekben vonultak fel. Természetesen a felnőttek is maskarába bújtak, hogy együtt zavarjuk el a 

telet és hívjuk a várva várt tavaszt.  
 

A délelőttöt színesítette, hogy megérkezett hozzánk Tibi a lufibohóc, aki 
fergeteges műsorral kápráztatta el a gyerekeket. Volt közös bűvészkedés, 
varázslás és sok-sok játék. A végén pedig minden gyermek kedve szerint 
választhatott a hajtogatott lufifigurákból. Volt még arcfestés, és a szülők 
jóvoltából sok-sok finomság és persze nevetés és jókedv.  
 

Húsvéti program ajánló 
Óvodánk szülői és alkalmazotti közössége jótékonysági HÚSVÉTI BÁLRA hív 
minden kedves bakonybéli lakost, szülőket, nagyszülőket és vigadni vágyókat 
a Faluházba április 5-én, vasárnap 19 órától.  
Zenél: Mészáros József. 

Szilágyi Judit óvodavezető 
 

 
 

 

 

A VILÁG GYERMEKEI – 
a második osztályosok farsangja 

 

Az idei évben sajnos nem úgy sikerült a farsangi 
mulatság, ahogyan azt korábban elterveztük. 
Többek közt az influenzajárvány húzta keresztül 
számításainkat, ezért szinte mindenhol elmaradt ez 
a rendezvény. Második osztályosaink és szüleik 
viszont nagyon várták már, hogy egy kicsit végre 

kitörhessenek a szürke hétköznapokból és egy kis 
mulatozással elűzhessék a hosszú telet.  
 

Belefogtunk hát a szervezésbe, Bognár Andrea 
ötlete nyomán összeállítottunk egy színjátékot, a 
szülők és a tanító néni közreműködésével 
elkészítettük a jelmezeket, Kuti Zoltán pedig a 
technikai kivitelezésben volt nagy segítségünkre. 
Egy bakonybéli kisfiú álmában körbeutazza hajóval 
a Földet. Amerikában indiánokkal találkozik, akik a 
saját nyelvükön köszöntik őt. Rövid beszélgetés 

után együtt hajóznak tovább Japánba, ahol japán 
kislányok fogadják őket. A következő állomás 
Ausztrália. Ausztráliában a gyerekek nem járnak 
iskolába, távoktatásban vesznek részt és szüleiknek 
segítenek a családi farmon. Továbbindulnak, 
amikor egy pingvin csapódik hozzájuk, így érkeznek 
meg Afrikába. Néger lányok vidám zenével és 
tánccal köszöntik a látogatókat. Végül mindenki 
beszáll a ha-jóba és haza utaznak Bakonybélbe, 
ahol közös tánccal ünnepelnek. 
 

Bízunk benne, hogy ezt a remekül sikerült előadást 
megismételhetjük nagyobb közönség előtt is! 
Köszönet Bognár Andreának az ötletért, Zsuzsa 
néninek és a 2. osztályos szülőknek a segítségért és 
nem utolsó sorban a gyerekeknek a kitartó és lelkes 
munkáért. 

Kollát-Németh Alíz 
Szülői Munkaközösség 
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EGYHÁZKÖZSÉGI FARSANG 
 

Egyházközségünk legutóbbi, nagy létszámot megmozgató 
rendezvényére február 14-én került sor. 
A szervezők - az influenzajárványra tekintettel - kissé aggódva 
várták a napot, vajon hány résztvevő jön el a télbúcsúztató, 
böjtöt megelőző összejövetelre. Aggodalmuk feleslegesnek 
bizonyult, mert a kezdést megelőző órában folyamatosan jöttek 
a farsangolni vágyók. Közel negyven egyéni és csoportos 
jelmezes regisztrálta magát a jelmezversenyre. Szép számmal 
fogytak a tombolajegyek is, mindenki izgatottan várta a négy 
órai kezdést, addig is megcsodálva a szépen feldíszített termet, 

és a készülődő jelmezeseket. Batyus bál révén folyamatosan hozták a szebbnél- szebb és finomnál- finomabb 
süteményeket a büféasztalra. Nem kis feladat volt az aprónép távoltartása az idő előtti sütizéstől.  
Végül négy órakor Puskás Éva bevezetőjével és Ábel Atya megnyitójával megkezdődött a mulatság. A három tagú 
zsűri elfoglalta helyét, majd a sorszámoknak megfelelően egymás után jöttek a beöltözött egyéni és csoportos 
bemutatkozások. Bár ebben az évben a korábbiakhoz képest a felnőtt korosztály kisebb számban mérette meg 
magát, a pár hónapos babától a nyugdíjas korosztályig láthattunk nagyon sok ötletes, kedves humoros jelmezt. A cikk 
terjedelme nem engedi meg, hogy mindenkiről beszámoljunk, azonban ki kell emelni Berkes Balázs és Dorottya 
produkcióját - édesanyjuk rendezésében -, melyből megtudhattuk, hogy új természeti jelenség, egy működő vulkán 
jelent meg itt Bakonybélben. Nagy sikert aratott a Szent Mauríciusz Kórus mozgalmi dalokat éneklő produkciója és a 
Marticsek család összes tagja részvételével bemutatott répamese is! Egyetlen néző sem állta meg kacagás nélkül, 
amikor a „három Öreglegény” botokkal és mobil illemhelyekkel felszerelkezve megjelent a színpadon, és előadta 
jelenetét. Felföldi Andrea sok szép képet készített, ezeket a későbbiekben közölt helyen az érdeklődők majd 
megtekinthetik. A jelmezesek bemutatóját követően – amíg a zsűri nehéz értékelő munkáját végezte – elkezdődött a 
tombolatárgyak kisorsolása. A gyermekek izgatottan figyelték, vajon mikor kerül sor az ő számuk kihúzására. A sok 
kedves és szép tombolatárgyat adakozásokból gyűjtöttük össze, melyeket ezúton is nagyon köszönünk mindenkinek, 
aki ehhez hozzájárult!  A sorsolást követte a jelmezverseny eredményhirdetése, majd a büféasztalok várták az 
időközben megéhezett, megszomjazott sokaságot.  Nehéz volt választani a sok finomságból, de mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót! A szomjúságot gyümölcslével, szörppel és finom teával csillapította a gyereksereg, a 
felnőttek kaptak egy kis erősebb szomjoltót is.  
A délutánt hat órától a gyermekek, majd este nyolctól a felnőttek táncháza zárta.  
 
Köszönjük mindenkinek, aki ötletekkel, adományokkal, munkával és részvételével széppé és emlékezetessé tette ezt 
a közösségi ünnepet! 

Fülöp Teréz 
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JÉZUSI PARÓDIA 
(A farsangvasárnapi homília gondolatiból) 

 
 Farsang a vidámság, a paródia ideje. Tegnap sokan nagyszerű jelmezekbe bújtak, valami egészen másnak 
mutatva magukat, mint amilyennek egyébként látjuk őket. Amikor ilyen szerepeket öltünk, akkor kimondatlanul is az 
a vágy munkál bennünk, hogy a játék és a nevetés segítségével felszabaduljunk a hétköznapok szorongató 
feszültségei, az élet ránk nehezedő terhei alól. Hogy kiparodizáljuk, kinevessük életünk nehéz vagy visszás helyzeteit. 
Emlékezem, amikor ifjú teológusként besoroztak a Magyar Néphadseregbe, az segített az ottani „szívatások” 
elviselésében, hogy megaláztatásainkat mulatságos sztorikba szőttük, olyan paródiákká alakítottuk, amelyeknek mi 
lettünk a hősei, s amelyeken aztán nevetni is tudtunk. 
 A mai evangéliumban (Mk 1,40-45) arról hallottunk, hogy Jézus miként gyógyít meg egy leprást. A lepra az 
ókorban gyógyíthatatlan betegségnek számított. Aki ezt a súlyos betegséget megkapta, nemcsak a szenvedés és halál 
rémével kellett szembenézzen, de kapcsolatait is elveszítette. E ragályos betegségre ugyanis egyetlen „terápiát” 
ismertek, a betegek kiközösítését. A Törvény szerint, megszaggatott ruhában, kolomppal nyakukban hangosan kellett 
kiáltozniuk: „tisztátalan, tisztátalan”. Az emberiség későbbi korokban sem talált a létezését fenyegető újabb és újabb 
ragályokra jobb orvosságot, mint a karantént. Aki megbetegedett azt el kell zárni, hagyni kell pusztulni, hogy a többi 
megmeneküljön. 

Jézus egész másféle terápiával fordul a leprás felé. Áttöri a karantént, amelybe a szerencsétlent zárták. 
Odamegy a lepráshoz, megérinti az érinthetetlent, s így szól hozzá: „akarom, tisztulj meg!” Hatalma van a ragály 
felett, képes megállítani, képes meggyógyítani azt. Mi csak karanténokat tudunk építeni, végül az egész világnak, 
Jézus azonban képes legyőzni a betegséget, helyreállítja az emberi kapcsolatokat.  

E gyógyítás történetnek van egy paródiára emlékeztető vonása is. A gyógyítás után Jézus szigorúan a leprás 
lelkére kötötte: „Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj! (…) De az elment és elkezdte fennhangon híresztelni az 
esetet, úgyhogy nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint egy lakatlan helyen tartózkodott.”(Mk 1,44-45) 
Mivel a gyógyult leprás nem engedelmeskedett Jézus szavának, a Gyógyító került a korábbi beteg helyére, 
kiközösítettként egy magányos helyre kellett vonulnia. Ez a Jézusi paródia lényege: helyet cserél a beteg emberrel.  

A legkiszolgáltatottabb, legnevetségesebb helyzetben akkor látjuk Jézust, amikor keresztre feszítik. De 
nemcsak gúnyolódni lehet szenvedésén, mint a főtanács tagjai tették. Megláthatjuk a kereszt kínjaiban saját 
szenvedéseinket is. Innentől Jézus szenvedése szent paródiává válik, a mi betegségeink, bűneink hordozójává. 
Valahányszor szenvedünk, életünk terhei alatt görnyedünk, a keresztre pillantva találkozhatunk a velünk helyet 
cserélő, velünk együtt szenvedő Jézussal. Ettől a találkozástól kezdve betegségeink, bűneink, szenvedéseink nem egy 
tragédia jóvátehetetlen állomásai, hanem a remény kapui. Mert ami a kereszten történt, az új élet, a gyógyulás 
visszavonhatatlan ígérete. 

MÁRCIUSI PROGRAMOK A TEMPLOMBAN ÉS A MONOSTORBAN 

   7. 18.00 Takács Nándor Kolónia című verseskötetét Jász Attila költő mutatja be 

 13. 17.00  Betegek kenete szentmisében (16.00 gyóntatás) 

 16. 18.00  Egyházközség képviselőtestület ülése 

 21. 17.00 SZENT BENEDEK, ünnepi liturgia, vendégünk: Márfi Gyula veszprémi érsek úr 

 27. 17.00 Keresztút a Borostyánkútnál 

 29. 15.00  húsvéti gyóntatás 

Monostori Ajándékbolt és Arborétum információi 
Nyitva tartás: Hétfőtől szombatig 10:00-12:00 13:00-17:00 
Vasárnap: a Szentmise után 10:45-12:00 
Info: Rottenbücher Helga, tel.: 06-30-9001-992, email: termekek@szentmauriciusz.hu 
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MACKÓTÁRLAT 
 

Ha hihetünk a statisztikának, száz felnőttből negyvennek 
megvan még a gyerekkori játékmackója. Valamennyi 
igazságnak lenni kell benne, mert a Szent Gellért 
Óvodában rövid idő alatt a gyerekek és a felnőttek 
segítségével mintegy százötven mackót gyűjtöttek össze a 
munkatársak, és remek kiállítást készítettek belőle. 
Mindenféle korú, anyagú, méretű medve birtokolta a 
tornatermet, ahová medvetalpak irányították a 
látogatókat. Jegesmedvék, koalák és pandák, barnák és 
feketék, Micimackók és mosómedvék, műfajukat tekintve 
dolgosok, lusták, strandolók és nyugdíjasok foglalták el 

helyüket hóbarlangban, faágakon, kispárnán, kosárban és karosszékben. A macik több mint 
száz éve hódítják meg a gyerekek szívét, és persze a meseírókét is. Az én szívem pedig azért 
dobbant nagyot, mert ez a kedves tárlat ezer apró ötlettel, szellemességgel, főként szeretettel 
készült. 
Dicséret illeti az óvoda dolgozóit és főként Jutka nénit, aki azt üzeni azoknak, akik nem látták a 
kis gyűjteményt, hogy tervezik a folytatást, amibe már a falu lakosságát is szeretnék bevonni.  

Felföldi Andrea 

 
AZ ISKOLA HÍREI 
 

Versenyeredmények: 
Regenye Máté 4. osztályos tanuló az Ányos-napi 
meseíró pályázaton II. díjban részesült.  
Felkészítő tanára: Váliczkóné Takács Zsófia. 
 

Bakonyvári Andor 4. osztályos tanuló az iskolai Zrínyi 
Ilona matematikai versenyen II. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Bors Hedvig. 
 

Német Nemzetiségi Tánccsoportunk a városlődi 
találkozón bronz fokozatot ért el. Felkészítő tanáruk 
Szekrényesné Szautner Veronika.  

A bakonybéli Szent Gellért Tagiskola diákjai március 12-én Budapestre 

látogatnak a Fővárosi Nagycirkusz új előadására, amelyre a jegyeket 

pályázaton nyertük el. 

Bakonybél Önkormányzata támogatásával, és a HungaroControl Zrt. 
nagylelkű segítségével különjáraton utazhatunk a fővárosba, ahol a közelgő 

ünnepre készülve a Nemzeti Múzeumnál elevenítjük fel a dicső nap 

eseményeit. Vállalkozói támogatásoknak köszönhetően közösen 

megebédelünk, majd a kirándulás zárásaként ellátogathatunk a Liszt Ferenc 

nemzetközi repülőtérre is. 

 

TAKÁCS NÁNDOR KOLÓNIA CÍMŰ VERSESKÖTETÉNEK BEMUTATÓJA  
 

2015. március 7-én, szombaton 18 órakor a Szent Mauríciusz Monostorban  
(Bakonybél, Szent Gellért tér 1. Bejárat a templom bejáratától balra). 

A verseskötetet és a költőt Jász Attila költő, kritikus, az Új Forrás főszerkesztője mutatja be.  
 

Az esemény a bakonybéli Könyvtári Információs és Közösségi Hely szervezésében, a Szent Mauríciusz Monostorral együttműködésben, a 
KSZR keretében kerül megrendezésre. A részvétel ingyenes. 
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ELBÚCSÚZTATTUK A FALU LEGIDŐSEBB LAKÓJÁT 
 

Mindig mosolyogva, kézlengetéssel köszönt. Jókedélyű, társaságkedvelő ember volt, pedig feleségét és mindhárom gyermekét 
eltemette, öreg korára magányos maradt. Sokgyerekes családban, sok nélkülözés között nőtt fel, talán éppen ezért lett békés, 
konfliktustűrő ember. Nagy örömét lelte mások örömében, s ha segíteni tudott. Élete nagy részét fák között és az erdőben 
töltötte, nyugdíjasként is eljárt vadat etetni, facsemetét gondozni. Egész lénye a természeté volt. Imádott beszélni, 
anekdotázva mesélni az életről, a háborúról, a Don-kanyarról. 273 nótát tudok énekelni – büszkélkedett. De honnan tudta, 
hogy pont 273-at? Az életkedve is akkor hagyta el, amikor elmaradt dalolás. 95 év minden eldúdolt dalával és el nem mondott 
meséjével temettük el Gazdig Béla bácsit. 

Sebestyén Gyuláné  
 

PROGRAMAJÁNLATOK 
 

A Guzmics Izidor Egyesület hagyományos Tőzikés Túráját március 7-én, szombaton vezeti Hubertlakra. A csoport 
az Odvaskő Hotel melletti autóspihenőtől indul a pesti busz megérkezését követően, kb. 10.15-kor. A kék kereszt 
jelzésen egy nagyobb emelkedő leküzdése után a bakonyi Gyilkos-tó mellett tartunk ebédszünetet, majd kis 
kerülővel egy másik útvonalon sétálunk vissza. 
A túra könnyű, kisgyerekekkel is bejárható, a tempót mindig a leggyengébb láncszemhez igazítjuk. 
A Víz Világnapja alkalmából március 21-én kirándulunk a Tisztavíz-forráshoz. A kb. 25 km-es, nehéz túrát Heim 
Csaba vezeti. Az út során többször is patakon kell átkelni, ezért vízálló cipő javasolt. Indulás 10.15-kor a Faluház 
elől. Visszaérkezés kb. 16-17 óra körül. 
Információ: 30/259-1218. (A kirándulások esőben elmaradnak!) 
A programok ingyenesek! Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Áprilisi előzetes: 
A Medvehagymás Napokat (túrák, sétavonatozás, kóstoló) április 11-12-én rendezzük meg. 
 

 

EGYKOR…                    ÉS MA? 
 

A Guzmics Izidor Egyesület pár évvel ezelőtt a lakosság 
körében régi fotókat gyűjtött, és mára jelentősnek 
mondható képgyűjteménnyel rendel-kezik. Izgalmas 
lenne a településről hajdan készült felvételeket 
összevetni a mai állapottal. Várjuk az új fotókat! 
(Régieket is!) 

 
 

TEREMBÉRLETI DÍJAK 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL 
 

 
 
Faluház ( Bakonybél Pápai u.7.) : 
Vásárok, termékbemutatók:                          7.000.-Ft/alkalom 
A teljes Ház fél napra (funkciók nélkül)     20.000.-Ft 
A teljes Ház fél napra (funkciókkal)            40.000.-Ft 
A teljes Ház egy napra (funkciók nélkül)    35.000.-Ft 
A teljes Ház egy napra (funkciókkal)           55.000.-Ft 

 

Esküvői, családi rendezvények stb. melyek nem egynapi bérlettel 
járnak: 
Konyhai szolgáltatással                                                   60.000.-Ft 
Konyhai szolgáltatás nélkül                                          100.000.-Ft 
Bakonybéli lakosnak   
Konyhai szolgáltatással                                                   40.000.-Ft 
Konyhai szolgáltatás nélkül                                            80.000.-Ft  
Rendezvényen a Ház saját díszeinek felhelyezése:    15.000.-Ft 
Külön kérésre hang- és/vagy fénytechnikai szolgáltatás 
biztosítása saját technikussal:                                       15.000.-Ft 

Közösségi Ház ( Bakonybél, Fő u.3.): 

Nagyterem bérleti díja:                                             3.500.-Ft/óra 
A szolgáltatás igénybevétele szempontjából bakonybéli 
lakosnak kell tekinteni, ha a házasulók egyike vagy 
szülője bakonybéli lakos. 

 



  
 

Szerkesztőség: 
Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Fő u.7. Telefon: 06-30-692-0544; 

e-mail: hirmondo@bakonybel.hu; Következő lapzárta: március 20. 

8. 

 
A bakonybéli önkormányzat tájékoztatója                2015. 2. szám 

A február 7-én, a Fürdő utcában történt lakástűznél a zirci és a pápai hivatásos tűzoltók 
megérkezése előtt Regenye Zsolt, a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
a tüzet eloltotta. Köszönjük a helytállását és a bátorságát. 

Bakonybél Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
Közeleg az idegenforgalmi szezon. A faluban 
elérhető szolgáltatásokat szívesen igénybe 
vennék a vendégek, ha ismernék. Szeretnénk a 
Bakonybéli Hírmondó hátoldalát felajánlani 
hirdetési lehetőségként vállalkozók, üzletek, 
szállásadók, szolgáltatók és a lakosság számára!  
A lap példányszámát megnöveljük, hogy a 
forgalmasabb turisztikai helyekre is jusson 
belőle. 

 

A 8,7x5 cm-es felület hirdetési ára:  
2.000.- Ft/ megjelenés, 
májustól szeptemberig  

2.500.- Ft/ megjelenés, 
 

amelyet a hirdetési szöveg (kép / logó) 
szerkesztőségbe való eljuttatásával 
egyidejűleg az önkormányzatnál kell 

befizetni. 

 
 

MÁRCIUS ELSEJÉTŐL VÁLTOZNAK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAI! 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény következtében 
jelentősen módosul a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Az aktív korúak ellátásának 
megállapítása (foglalkozást helyettesítő támogatás; egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) a járási 
hivatal hatáskörébe kerül. A korábban rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, méltányossági 
közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj címen igényelt támogatások megszűnnek. Helyette a TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS lép életbe, amelyről a helyi önkormányzat dönt. E keretben nyújtható támogatás pl. a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére. Ezen kívül a képviselő-
testület dönthet a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került helyi lakosok támogatásáról 
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS címen. 
Kérdéseikkel forduljanak a közös hivatal szociális ügyintézőjéhez ügyfélfogadási időben, illetve a járási hivatal ügysegédéhez, 
Somfai Ritához (Időpontok a Közérdekű információkban), minden problémában készségesen segítenek.   
 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/442-8024 

e-mail: jegyzo@bakonybel.hu 
Ügyfélfogadás:  
kedden és csütörtökön: 8-16 óra 
 
Adóügyben csütörtökön: 8-14 óra 
 

Márkus Zoltán polgármester 
8427 Bakonybél, Pápai u. 7. 
tel:(88)585-020; 30/499-1114 

e-mail: polgarmester@bakonybel.hu 
Fogadóóra: csütörtökön 13-16 óra 
 

Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó 

Szociális ügyekben  
Somfai Rita  

hatósági ügyintéző 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 
negyedik csütörtökén 14.05 és 16.00 óra 
között a Bakonybéli Önkormányzat 
épületében. 
 

Orvosi Rendelő 
Dr. Kozma Zoltán háziorvos 

Hétfő: 8-11; 15-16 óra 
Kedd: 8-11 óra 
Szerda: 8-11; 14-15 óra 
Csütörtök: 8-11 óra 
Péntek: 8-11; 14-15 óra 

Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193 
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi Ügyelet 
Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104 
Rendelés Pénzesgyőrben: 

Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra 
 

Védőnői szolgálat 
Galgán Kitti védőnő 

Tanácsadások időpontjai  
minden páros héten hétfőn 

Várandós: 9-10 óra 
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra 
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra 

Tanácsadásra időpont egyeztetés szükséges: 
Tel: (88)461-051; 20/330-5363. 

Szent Bernát Gyógyszertár 
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 17.  

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: 8-16 óra 
Kedd: 8-13 óra 
Szerda: 8-17 óra 
csütörtök: 12-16 óra 
Péntek: 8-13 óra 

Elérhetőség: (88)596-770 
 e-mail: okmanyiroda@zirc.vemkh.gov.hu 

 

Munkaügyi központ 
8420 Zirc, József Attila u. 2. 
Tel: (88)415-662 
Ügyfélfogadás: 
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra 
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás. 
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