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Előző beszámolónkban már említettük, hogy Bakonybél is 
csatlakozni fog az Európa Kulturális Fővárosa programhoz. A 
partnertelepülési megállapodás előkészítése a Veszprém – 
Balaton 2023. Zrt.-vel megtörtént, de a járványhelyzet miatt 
az aláírás tolódik. A bakonybéli önkormányzat a Guzmics 
Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesülettel, a Szent 
Mauríciusz Monostorral és a településen élő művészek 
képviselőivel közösen kapcsolódik be a programba. Még az 
idén elkezdjük a rendezvények tervezését, de az események 
java a 2022-23-as években lesz. 
 

Március 3-8. között lezajlott a lomtalanítás a településen. A 
VHK éves hulladékgyűjtéséhez kapcsolta az önkormányzat az 
egyéb háztartási hulladékok összegyűjtését, hogy a település 
egyszerre megszabaduljon a felesleges lomoktól. Soha nem 
látott mennyiségű szemetet hordtak le a családok az 
iskolaudvarra. Regenye Zsolt és a kollégák emberfeletti 
energiával oldották meg a szállításban segítséget kérők 
gondját. Ezúton köszönjük meg nekik a fizikai erőt és sok 
türelmet igénylő munkájukat.  
A VHK idén is csak azt vitte el, ami az ő előírásaiknak 
megfelelt. Ellenben az önkormányzat 24 konténernyi egyéb 
szemetet szállíttatott el, a vállalkozó egy hétig hordta a tele 
konténereket. Még várjuk a számlát, de kb. 800.000 – 1 
millió Ft között lesz a települést terhelő költség. 
A gyűjtőpont rendszer bevált, nem volt a faluban szemét, 
nem járták az utcákat idegenek, nem túrták szét a házak elé 

rakott lomot, mint eddig. A lakosság semmit nem érzékelt a kétféle gyűjtési akcióból, egyszerre tisztult meg 
minden ház. Voltak, akik éltek a lehetőséggel, voltak, akik visszaéltek vele. Ezért a jövőben limitálni fogjuk 
az egy háztartásból elszállítható mennyiséget. A lakóingatlanok eladása vagy átépítése utáni kipakoláshoz 
jószívvel ajánljuk a konténeres elszállítást, amelyhez a vállalkozó elérhetőségét szívesen megadjuk az 
érdeklődőknek. A szervezett lakossági lomtalanítás nem erre való, ezt mindenkinek egyénileg kell 
megoldani. A tapasztalatokat mi is levontuk, a jövőben ezek figyelembe vételével járunk el. 

Közismert, hogy a parlament 2020. júniusi döntése értelmében 2021. január 1-től tilos az ország egész 
területén az avar – és kerti zöldhulladék égetése. A járványhelyzetre való tekintettel egy decemberi 
módosítással azonban határozatlan ideig érvényben maradnak a helyi – települési – önkormányzatok 
égetésre vonatkozó határozatai (Bakonybélben a 4/2016.(1.15.). Az égetés szeptember 1. – április 30. között 
lehetséges. Ennek ellenére azt kérjük a lakosságtól, mellőzzék a kertekben tűzgyújtást. Az önkormányzat 
rövidesen kialakít egy zöldhulladék- és építési hulladék lerakóhelyet, ami hosszabb távon megoldja a 
hulladékmentesítést. A képviselő-testület kijelölte a helyét, és döntött arról, hogy a kerítéssel és kapuval 
lezárt területre engedéllyel és felügyelet mellett lerakható lesz mindkét hulladéktípus. 

 (folytatás a következő oldalon) 
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Szigorúan csak zöldhulladék és avar, valamint nem 
veszélyesnek minősülő építési és bontási törmelék (beton, 
kő, tégla, égetett agyagcserép, betoncserép, vakolat, 
habarcsszármazékok, csempe, járólap) helyezhető le. 
Szigorúan tilos a területre mást lerakni. Amint a 
járványhelyzet megengedi, elkezdjük a terület rendezését 
és a lerakó kialakítását. Ha készen leszünk, hírt adunk róla.  
 

Az elmúlt hónapban sajnos fokozódott a településünkön a 
járvány terjedése. Sok a fertőzött, napról napra több 
megbetegedésről hallunk. Most különösen fontos lenne a 
személyes érintkezések csökkentése, a távolságtartás, a 
maszk használata a találkozások alkalmával és a gyakori 
fertőtlenítés. Arra kérek mindenkit, aki bármilyen tünetet 
észlel magán, ne menjen dolgozni, ne találkozzon 
másokkal, maradjon otthon, és értesítse a háziorvost. 
Vegyük komolyan az elkövetkező két-három hetet – a 
húsvéti ünnepnapok idejét is -. Bízunk benne, hogy gátat 
tudunk szabni a fertőzésnek, és hamarosan javul a helyzet. 
Éljenek a védőoltás lehetőségével, ha még nem tették, 

regisztráljanak (vakcinainfo.gov.hu). Mindehhez kérek és 
kívánok türelmet, kitartást és megértést. 
 

Tájékoztatom a lakosságot arról is, hogy a járványhelyzet 
miatt, a kormányrendelet visszavonásáig a hivatalban a 
személyes ügyfélfogadás szünetel. Ügyintézés csak 
telefonon lehetséges. A gyógyszertár elérhető. 
 

A Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület támogatási 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Új 
vezetőséggel és újult erővel szeretnék szervezni a falu 
sportéletét, ehhez kértek támogatást. Az önkormányzat 
pénzügyi helyzete ellenére a testület megszavazta 
támogatást abban bízva, hogy a sikerül a fiatalokat 
sportolásba bevonni, és tartalmas, egészséges időtöltést 
kínálnak nekik. 
 

A magam és a képviselő-testület nevében kívánok minden 
családnak  

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 
 

Márkus Zoltán polgármester
 

 

Az időszakosan bekövetkező kellemes tavaszias időjárás, valamint a 
medvehagyma tömeges burjánzása hatására egyre intenzívebben 
növekedett a településünk külterületére érkező kirándulók száma. 

 

A hónap elején bejelentést kaptunk, amely szerint egy, Bakonybél – 
Somhegy között lévő, földkönyvileg vízmosás besorolású területen 
végzett fakitermelés következtében a környező területeken, hanyag 
módon otthagyták a nem hasznosítható faágakat, gallyakat. 
Kiérkezésünkkor meggyőződtünk a bejelentés tényszerűségéről. Az 
adott kitermelés utáni kifogásolható tereprendezés összesen három 
különböző területet érintett. Mivel a fakitermelés természetvédelmi 
hatóság által kiadott engedélyhez kötött, ezért az ő bevonásukkal 
került felszólításra az érintett területtulajdonos.  
 

Március végén szintén lakossági bejelentésre a falu külterületi 
részén egy roncsautót találtunk. A mezőőrség számára átadott 
információk és helyszíni fotók alapján beazonosítottuk, hogy 
ugyanarról a járműről van szó, amelyet tavaly (engedély és előzetes 
megbeszélés nélkül) az egykori homokbánya területén hagytak. Felvettük a kapcsolatot a gépjármű feltételezett 
tulajdonosával, aki elismerte, hogy az autó a tulajdonát képezi, és maradéktalanul megkezdi annak elszállítását.  
 

A tartós fagypont feletti hőmérséklet megjelenésével hamarosan végéhez ér a madarak etetése is. Összesen közel 90 
kg napraforgómagot szórtunk ki, legtöbbet a Szent-kútnál elhelyezett madáretetőkbe. Ennek köszönhetően az 
érdeklődők közel húsz madárfajt figyelhettek meg az etetők közelében.  

Gfellner Máté mezőőr 
 

 

A 145/2021 (III.27.) számú kormányrendelet értelmében a járványhelyzet súlyosbodása miatt az óvodákban 
2021. március 8-tól április 7-ig elrendelt rendkívüli szünetet április 19-ig meghosszabbították. Ez idő alatt 
az intézmény ügyeleti rendszerben fogadja a gyermekeket. Azok a családok, ahol mindkét szülő dolgozik, 
illetve a védekezésben vesznek részt, kérhetik gyermekük óvodai felügyeletét. Kérjük a szülőket, hogy óvodába 
csak egészséges gyermeket hozzanak! Betegség gyanúja esetén értesítsék a gyermek orvosát. A hiányzást 
követően orvosi igazolást minden esetben hozni kell az óvodába.  
 

Az étkezést, az ügyeletet nem igénylő gyermekek számára is biztosítja az önkormányzat éthordós rendszerben 
házhozszállítással. Az étel házhozszállítását abban az esetben, ha a családban igazoltan Covid-fertőzött 
személy van, éthordós rendszerben nem tudjuk vállalni.  
 

Bármilyen kéréssel kapcsolatban telefonon, vagy e-mailben szívesen adunk tájékoztatást. Mindenkinek 
köszönöm megértését és türelmét!  
Elérhetőségeink: e- mail: szgellertovi@gmail.com; telefon: 06-30-720-6425. 
 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

 

mailto:szgellertovi@gmail.com
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Az utóbbi két hétben Önök is tapasztalhatták a 
körzetünkben az aktív COVID fertőzöttek 
számának drámai emelkedését. Jelenleg az elmúlt 
két hétben elvégzett tesztjeink több mint 
kétharmada pozitív eredményt adott, közel 40 
COVID fertőzöttünk van és a számok nőnek! Nagy 
valószínűséggel, mint a legtöbb helyen az 
országban, a brit variáns okozza a fertőzöttek 
számának drámai megugrását. A vírus ezen 
változata pillanatok alatt családokat fertőz meg, a 
fiatal és középkorú betegek állapota is gyorsan 
romlik és kerülnek kórházba. Ismerve a jelenlegi 
kórházi állapotokat, kérem önöket, hogy tegyenek 

meg mindent ennek elkerülésére. Vegyék komolyan a karanténintézkedéseket, a fertőtlenítés 
szabályait, a maszkviselést, a távolságtartást. Ha valamiben bizonytalanok, hallgassanak a józan 
észükre, vagy vegyék fel velünk a kapcsolatot ahelyett, hogy facebook-os vagy internetes 
áldoktorokra hallgatnának. A védőoltások a vakcinaszállítás ütemében folyamatosan zajlanak. 
Szeretném jelezni, hogy aki nem regisztrált, nem kaphat oltást! Az önkormányzatokkal kiváló az 
együttműködésünk, amennyiben szükséges, kérjenek a regisztráláshoz segítséget! 
 

A járványhelyzet súlyosbodása miatt a rendelőben is bizonyos változtatásokat kell bevezetni. 
Személyes kontaktusra a rendelőben csak a legszükségesebb esetben van lehetőség. 
 

A telefonos megkereséseket reggel 8-9 óra között a 461-651-s telefonon kérjük megtenni, 
mivel Nekem ebben az időszakban a megnövekedett adminisztrációval kell foglalkoznom, oltásokat 
kell szervezni, jelentéseket kell írni. 
 

Amennyiben orvosi konzultációra lenne szükségük, és nem értek el telefonon rögtön, kérem 
próbálkozzanak újra. Igyekszünk mindenkit ellátni és visszahívni, de néha időbe telik. Akut 
életveszély esetén rögtön hívják a mentőt is, amíg nem beszéltek velünk. 
 

Jelenleg az intézményekben az egynapos ellátások nem működnek, a krónikus betegségek 
kivizsgálására korlátozottabbak a lehetőségek. A daganatos betegségek kivizsgálása, kezelése 
változatlanul folyik. 
 

Kérem megértésüket, türelmüket, és remélem együtt, közösen átvészeljük a legnehezebb napokat is. 
Ehhez kívánunk mindenkinek kitartást és türelmet! 

Dr Kozma Zoltán Háziorvos és Mészárosné Dublecz Ágnes körzeti szakápoló 
 

 

19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján a 2021-2022. nevelési évre elektronikusan is be lehet iratkozni. 

Azoknak a gyermekeknek a beíratását várjuk, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 2 és fél 

életévüket. A beiratkozáshoz a gyermek személyes adataira van szükség. 

 Gyermek neve 

 Születési helye, ideje 

 Anyja neve 

 Taj száma 

 Lakcíme (amennyiben az állandó és tartózkodási cím nem egyezik meg, akkor mindkettő) 
 

A beiratkozást a személyes adatok elküldésével a szgellertovi@gmail.com email címre várjuk. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 

Szilágyi Zoltánné intézmény vezető 

mailto:szgellertovi@gmail.com
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JÁKOB LÉTRÁJA 

Szent Benedek Regulájának leghosszabb fejezete (7) az alázatosság erényével foglalkozik. A fejezet 
elején Benedek egy biblia képpel szemlélteti az alázatos ember Istenhez vezető útját: „Azért, testvérek, ha 
az alázatosság csúcsát el akarjuk érni, akkor fölfelé törekvő cselekedeteinkkel olyan létrát kell 
felállítanunk, amilyen Jákobnak jelent meg álmában, s amelyen angyalokat látott fölemelkedni és 
alászállni. Ezt a fölemelkedést és leszállást bizonyára csak arra érthetjük, hogy önmagunk 
felmagasztalásával leszállunk és az alázatossággal fölemelkedünk.” (Szent Benedek Regulája 7,5-7) 

 

Jákob létrájának képe a Bibliából érkezik. A Teremtés könyvének 28. fejezete beszámol Jákob 
meneküléséről testvére, Ézsau bosszúja elől. A menekülő Jákob, amikor leszállt a nap, egy helyen a 
pusztában megpihent. „És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten 
angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak 
Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 
Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer 
általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová 
mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.” 
(Ter 28,12-15) 

Ha a bibliai égig érő létrának, e csodálatos szimbólumnak jelentését próbáljuk megfejteni, akkor több 
értelmezés is kínálkozik. Először is a földet és eget összekötő létra, melynek alján az ember van, tetején 
pedig az Úristen, lehet az Istenhez fűződő kapcsolatunk képe. A fel, s alá járó angyalok az üzenetvivők, 
aki imádságainkat felviszik az Úrhoz, és Isten üzeneteit pedig eljuttatják hozzánk. Ha az alázatossággal 
kapcsoljuk össze e létrát, akkor az alázatosság valójában a helyes kapcsolat Istennel, amelyet 
gyakorolva valódi kommunikációban vagyunk az Úrral. 

Másodszor tekinthetjük ezt a létrát, mint utat, amelyen fel lehet jutni Istenhez. Szent Benedek ezt 
az értelmezést ragadja meg. A Regula 7. fejezete az alázatosság Istenhez vezető útját kínálja fel nekünk. 

Harmadszor ne kerülje el figyelmünket, hogy a létra tetejéről Jahwe ígérete hangzik el Jákobnak: „én 
veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre.” Ez a létra Isten 
személyesen nekünk szóló ígéretének is a szimbóluma. Ha a létra az alázatosság, akkor az ember, 
azért járhat az alázat útján, mert minden megaláztatás és nehézség közben is emlékezik az Úr ígéretére: 
„én veled vagyok, megőrizlek téged, (..) és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége.” 

SZENT HÁROM NAP TERVEZETT LITURGIKUS RENDJE 2021-BEN 

Nagycsütörtök, április 1. 
 7.00 Vigília és laudes 

 18.00 Az utolsó vacsora emlékmiséje  
21:00 Virrasztás a templomban (kijárási tilalom 
esetén nem nyilvános)  
 

Nagypéntek, április 2. 
 7.00 Vigília és laudes 

 15.00 Keresztút a Kálvárián (Szentkút) – jó idő 
esetén 

 18.00 Nagypénteki liturgia 

 21.00 Kompletórium (A kompletórium végén a 
templom előcsarnokában végezzük a sírbatétel 
szertartását)  
 

Nagyszombat, április 3. 
 7.00 Vigília és laudes 

 17:00 Vesperás 

 20.30 Kompletórium 
 

Húsvétvasárnap, április 4. 
 04.00 Húsvéti vigília. A feltámadási körmenet 

kezdetét (kb. 06:30-kor) a harangok fogják 
jelezni. (Csak a szerzetesek vonulnak, aki kéri, 
házának kapujánál áldásban részesül.) 

 9.30 Húsvéti szentmise népénekkel  

 17.00 Vesperás 
 

Húsvéthétfő, április 5. 
 9.30 Szentmise 
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A BAKONYBÉLI SZENT MAURÍCIUSZ ALAPÍTVÁNY 2020-AS MUNKÁJÁRÓL 

 

Alapítványunk 2020-ban is folytatta több, mint 20 éve megkezdett munkáját. Támogattuk két színvonalas 
könyv kiadását, melyek közül az egyik, a Vallis Sanctorum 14 tanulmányt tartalmaz, többek között 
helytörténeti, régészeti, gazdaságtörténeti témákban térképekkel, fotókkal gazdagon illusztrálva. A 
bakonybéli óvodások és iskolások alapítványunk támogatásával vehettek részt M. Kácsor Zoltán 
rendhagyó, játékos irodalom óráin a helyi könyvtár szervezésében, de támogatást nyújtottunk a faluban 
felmerülő karitatív célokra is. 2021-ben is szeretnénk támogatni a bakonybéli közösségi hitéletet, kulturális 
programok szervezését, és karitatív célokat egyaránt.  
Munkánk folytatásához köszönjük, ha alapítványunknak ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 %-át! 
Adószámunk: 18929146-1-19. Bankszámlaszámunk: 73900054-11074410-00000000. 

 

LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ: 

A koronavírus járvány miatti lezárások idején csak kertünk látogatható, belépőjegyeink árából ezért 50% 
kedvezményt biztosítunk. Arborétumunk, labirintusunk, gyógynövényes kertünk látogatása bakonybéli 
lakosoknak továbbra is ingyenes! 
 

ÉRDEKESSÉGEK ARBORÉTUMUNK TAVASZI NÖVÉNYEIRŐL 
Tudta,  
 

.… hogy az odvas keltike dió nagyságú, üreges belsejű gumójáról kapta az „odvas” elnevezést?  
… hogy a pettyegetett tüdőfű virágai a nyílás kezdetén pirosak, majd lilásból kékre vált a színük? A 
sejtnedv savfoka a savanyútól a lúgosig változik, ez okozza a színváltozást. 
…. hogy a közönséges mogyorónak nemcsak a termése finom és egészséges, de gyógynövény is? Levele 
és kérge összehúzó hatású, ekcémás bőrbetegségekben fürdőként alkalmazható, hasmenés elleni 
teakeverékek alkotórésze, és fájából orvosi szén állítható elő.  
 

SZABADTÉRI PROGRAMAJÁNLÓNK: LABIRINTUSJÁRÁS A MONOSTOR UDVARÁN 

 

Solvitur ambulando 

A probléma járva-kelve oldódik 

meg.            (Szent Ágoston) 

 

A labirintusjárás iránt 

érdeklődőknek segítő kérdéseket 

és gondolatokat tartalmazó 

füzetet adunk ajándékba 

belépéskor.  
 

„Mivel nem rejtvény, amely 
megfejtésre vár, a 
labirintusnak nincsenek 
átláthatatlan falai, többnyire 
sík rajzolat csupán. A külvilág és a labirintus belsõ világa mégis határozottan különválik. Saját 
belsõ térrel és idõvel rendelkezik. Nincs átmeneti tér – aki belép, annak egyetlen lehetõsége van: 
végigjárni a szûk és hosszú ösvényt befelé, majd kifelé. Nem lehet lerövidíteni, kihagyni, átugrani. 
Zárt tere, határozottan vezetett útvonala rövid idõ alatt olyan mély koncentrációt tesz lehetõvé, 
amely más technikákkal hosszas elõkészítést vagy nagy gyakorlatot kíván.” 
Szilágyi Klára Labirintusjárás, Pannonhalmi Szemle 2009. 

 



A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   VI. ÉVFOLYAM    2021. 4. szám 

6. 

 

A járványhelyzet súlyosbodása miatt március 8-a óta tantermen kívüli oktatás folyik a bakonybéli 
tagiskolában. Heti több alkalommal lépünk video kapcsolatba tanulóinkkal, hogy ily módon is segítsük őket a 
tananyag feldolgozásában. Vezetői ügyeletet tartunk a tanítási napokon 8-13 óráig. Gyermekfelügyeletet 
biztosítunk azoknak tanulónak, akiknek szülei a járványügyi védekezésben vesznek részt, vagy a munkába 
járás miatt nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.  

A járvány nemcsak az oktatást, de az iskolai beiratkozást, a szülők tájékoztatását is megnehezítette. A 
Bakonybéli óvoda információs csoportba írt levélen keresztül próbáltuk meg elérni a leendő első osztályosok 
szüleit. A Bakonybéli Hírmondóban is megjelentetjük ezt az írást. Íme a levél: 

 

A tavaszi szünet április 1-jén, csütörtökön kezdődik és április 7-ig tart. A védelmi intézkedések értelmében 
április 19-ig folytatódik a digitális oktatás az iskolákban. 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok munkatársaim és a magam nevében. 

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

Kedves Szülők! 
 

Közeledik az iskolai beíratás ideje.  
A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba a 
2021/2022. tanévre  

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig  
2021. április 16. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig lehet beiratkozni. 

A vírushelyzet miatt nem működhetnek a már jól bevált kapcsolattartási, tájékoztatási formák, 
mint pl. a szülői értekezlet, vagy a nyílt nap. Sajnos az ovisok sem jöhettek barkácsolni Márton 
napkor, vagy Húsvét előtt, ahogy az lenni szokott.  

Személyes találkozás a leendő elsősök szüleivel most még nem lehetséges, de szeretnénk 
megtalálni azokat a kapcsolattartási lehetőségeket: pl. zárt facebook csoport, vagy online 
szülői értekezlet, amelyek segítségével megbeszélhetjük a beiskolázással kapcsolatos 
teendőket, ahol megismerhetik a bakonybéli Szent Gellért Tagiskola programját, s 
„találkozhatnak” nevelőinkkel is. 
Létrehoztuk az ”Iskolás leszek! Bakonybél” facebook csoportot, ahova nemcsak azokat a 
szülőket várjuk, akik már most tudják, hogy a bakonybéli iskolába szeretnék járatni 
gyermeküket, hanem azokat is, akik tájékozódni szeretnének az iskolánkban folyó nevelő-
oktató munkáról, lehetőségekről.  
(A csoporthoz való csatlakozás nem elköteleződést jelent, hanem információszerzési 
lehetőséget.) 

A következőképpen léphetnek kapcsolatba velünk: 

- küldjenek egy e-mailt a szentgellerttagiskola@gmail.com e-mail címre a szülő és a leendő elsős 
kisgyerek nevének megjelölésével legkésőbb április 6-ig!  

- Jelentkezhetnek az ”Iskolás leszek! Bakonybél” facebook csoportba (kérjük, a jelentkezés 
után várják meg, amíg az adminisztrátorok jóváhagyják a csatlakozási szándékot!). 

- vagy hívhatnak bennünket a 06 88/585-040-es iskolai, illetve a 30/811 8204 mobilszámon is. 

Várjuk jelentkezésüket! 

Üdvözlettel: 

 Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

 

 

 

mailto:szentgellerttagiskola@gmail.com
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Könyvtárunk a márciusi rendelkezések értelmében újra teljesen bezárt, 
minden eddiginél több lakattal, jelenleg sajnos kizárólag online 
szolgáltatások nyújthatók. Akinek az otthontanuláshoz szüksége van 

irodalomra, jelezze bátran, igyekszem megoldást találni, hogy segíthessek. 
Meghosszabbítottuk a jelentkezést a Föld órája rajzpályázatra, melyet a Bakonybéli 
Zöldporta Környezetvédelmi Egyesülettel közösen hirdettünk meg. A Föld órája március 
27-én 20.30 és 21.30 között zajló, világon átívelő akció, célja, hogy egy órányi 
energiatakarékossággal ráirányítsa a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. A 
rajzpályázatra az esemény témájához kapcsolódó alkotásokat várunk 6-14 éves 
gyerekektől. Az első 15 jelentkezőnek a rajzeszközöket a könyvtár biztosítja. Ehhez a 

konyvtarbbel@gmail.com e-mail címre küldött jelentkezés szükséges, amelyben meg kell jelölni, hogy 
színes ceruzával, zsírkrétával, filctollal, vízfestékkel vagy temperával szeretne dolgozni a jelentkező. A 
meghosszabbított jelentkezési határidő április 1., csütörtök, a rajzok elektronikus úton történő 
beküldésének határideje április 5., eredményhirdetés április 11-én lesz. Bővebb információ a könyvtár e-
mail címén keresztül kérhető. 
Bízom benne, hogy hamarosan újra találkozhatunk! 

Palotás Dóra, könyvtáros 
 

A 2020/2021-es futballszezon tavaszi idényét sajnos ki kellett 
hagynunk, de szerencsére a csapattagokkal együtt arra a 
döntésre jutottunk, hogy a következő szezonban újult erővel 
indulunk. Ehhez szükségünk van sportkedvelő támogatókra. 
Elsősorban az igazolt játékosok számának növelése a cél, így 
várjuk a 16. életévüket betöltött focizni szerető fiúkat és 
férfiakat. Jelentkezni Heim Gábornál, vagy Heim Csabinál 
tudtok. 
Ezen felül bármilyen segítségnek örülünk, gondolunk itt karbantartási munkálatokra, tárgyi vagy anyagi 
felajánlásokra. Kérjük, hogy aki úgy érzi, támogatni szeretné valamilyen formában a csapatot, keressen meg 
minket. 
Köszönjük a Bakonybéli Önkormányzatnak a pénzügyi segítséget. Reméljük, hogy az őszi szezonban már 
teljes kapacitással, nyitott kapus mérkőzéseken bizonyíthatjuk szurkolóinknak és támogatóinknak, hogy a 
bakonybéli focinak van jövője. 

Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület - Heim Gábor, Heim Csaba 
 

 
A Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete értesíti 
a lakosságot, hogy a hatályban lévő 
jogszabályoknak megfelelően az erdészet 
pénztára (kizárólag faanyag befizetés 
céljából) 
 hétfőn és szerdán 7 órától 11 óráig  
tart nyitva. Az épületben egyidejűleg 1 
személy tartózkodhat, a járványügyi szabályok 
betartása mellett, maszkban. Minden más 
esetben online ügyintézésre van lehetőség 
(útvonal engedély kérelme, nyitvatartási időn 
kívüli tűzifa igénylés).  
Erdészetünk email címe: 
bakonybel@bakonyerdo.hu.  
Jelen korlátozás a Bakonyerdő Zrt. minden 
Erdészetének pénztárára vonatkozik. 
 

Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra! 

A Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony 

című kiállításához olyan tárgyakat vár az egész 

Kárpát-medencéből, amelyek az esküvői 

szokásokhoz köthetők. Szívesen fogadnak 

viseleteket (ruhát, cipőt, alsóneműt, fátylat, csokrot) 

festményeket, meghívókat, valamint leveleket, naplókat, 

iratokat, fényképeket és egyéb dokumentumokat. Aki 

szívesen tenné családja történetét a közösségi emlékezet és 

az ország történelmének részévé, kölcsönzés vagy 

ajándékozás útján megteheti. Bakonybél Értéktára 

szívesen segít fényképezéssel, szkenneléssel azoknak, akik 

őriznek esküvői tárgyakat vagy dokumentumokat. A 

Bakonybéli Hírmondó szerkesztőségi telefonszámán vagy 

e-mail címén jelezzék szándékukat.  

mailto:konyvtarbbel@gmail.com
mailto:bakonybel@bakonyerdo.hu
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. április 25. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

 

 

Az áprilisi túrák 
időpontjairól és a friss 
hírektől a 
www.bakonyibakancsos.hu 
honlapon és a Bakonyi 
bakancsos Facebook-csoportban tudnak 
tájékozódni túrázni kívánók. E-mail: 
meszner.viktor@invitel.hu 
+36-30-490-8401 
Április 2-án és 3-án: a Forrasztó-kői 
egzótakert. Találkozó 10 órakor 
Huszárokelőpusztán. 
10-én, szombaton a Cuha-patak Zirctől 
Vinyéig. 
Előzetes regisztráció szükséges! 
 

 

 

 

 

A GYÓGYSZERTÁR NYITVA TARTÁSA MÁRCIUS 1 –JÉTŐL MEGVÁLTOZOTT: 

Hétköznapokon nyitva:  8.30-11.00 óra között! 
 

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; Interneten: 

www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra ingyenes. 
 

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 

tel: 70-400-6060 
Ügyfélfogadás: minden hónap második és 

negyedik keddjén 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. 
 
 

Plébánia fogadóórák: 
hétfőn 8.00-10.00 

szerdán 13.30-15.30 
szentmoric.plebania@gmail.com 

 
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: 8-18 óra 
Kedd: 8-16 óra 

Szerda: 8-18 óra 
Csütörtök: 8-16 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. 

 

 

BAKONYBÉLI CIVIL SZERVEZETEK: 

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

Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:   18931233-1-19 

Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:    18222322-1-19 

Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:        18926552-1-19 

Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:       18929146-1-19 

Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:   18921980-1-19 

EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:   0011 

Gerence Bisztró: +36-70-252-2525 

Odvaskő Étterem: +36-20-377-9762; 88-830-212; info@odvasko.hu 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
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