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építettünk be, és kifestettük helyiségeket, így
felújított, komfortos rendelők szolgálják a lakosságot.
Településünk fejlesztéséhez alapvetően a nyertes
pályázatok biztosítják a lehetőséget. Ezúton
köszönjük országgyűlési képviselőnknek, Dr. Kovács
Zoltánnak, hogy támogatta projektjeinket és
Bakonybél előrehaladását.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövőn” (Széchenyi István)

Egy év kihagyás után idén hetedik alkalommal
rendezhettük meg a Hagyományőrző Falusi
Disznóvágás programunkat, amelyre a Covid-járvány
ellenére igen szép számú vendég érkezett. A jó
hangulatú rendezvény sikerét a sok önkéntes segítő
munkájának köszönhetjük. Ezúton köszönjük a közös
hivatal és a polgármesteri hivatal munkatársainak, a
konyha dolgozóinak, számos családtagnak, a
település
iránt
elkötelezett
lakóknak,
a
közfoglalkoztatottaknak az egész napos szolgálatát.
Köszönjük a nyugdíjas klub tagjainak a
süteményeket, Heim Balázséknak a Tekergő kisvonat
ingyenes biztosítását, a Bakonybéli Erdészet
támogatását, Szökrényes Lászlónénak a kézműves
foglalkozásokat, és köszönet mindenkinek, aki
bármilyen formában segítette a rendezvényt.

A dokumentumok január végi aláírása után február 8án birtokba vehettük a két, egykori MALÉV-os házat.
Mindkét ingatlan felújításra szorul, ehhez keressük a
forrásokat és a lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan a
képviselő-testülettel egyeztetünk a hasznosítás
módjáról.
A 2022-es év az önkormányzatok számára is a térségi
közületi szolgáltatásokban jelentkező költségek
emelkedésével kezdődött. Nőtt a hozzájárulásunk pl.
a háziorvosi ügyelethez, a gyermekjóléti szolgálathoz,
a karbantartási munkákhoz. A színvonal megőrzése
érdekében tudomásul vettük az új díjtételeket.
Ismét felmerült a zirci háziorvosi ügyelet vállalkozói
keretben történő működtetése, amelyhez a
közbeszerzőt a zirci járási testület ki is választotta, és
már az idén az új szolgáltatóval folytatódik a
betegellátás. Ennek oka, hogy a térségünkben
működő háziorvosok koruk miatt már nem tudják
vállalni ezt a plusz ügyeleti feladatot.
Február közepén a bakonybéli önkormányzat
képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a 2022-es
év költségvetési tervét. Erről elmondhatjuk, hogy a
kieső bevételek (pl. idegenforgalmi adó-hozzájárulás)
és adóelvonások (gépjárműadó) ellenére a
költségvetés biztonsággal teljesíthető, sőt mintegy 35
millió forint tartalékot is tudtunk képezni, amelyet a
nem várt költségekre és pályázati önrészek fedezetére
tudunk fordítani. Az önkormányzat idén is folytatni
szándékozik a 2015 óta bevezetett szociális jellegű
támogatásokat, így a babaszületési, beiskolázási,
házasságkötési, temetési és egyéb rászorultsági
támogatásokat.

Terveinknek megfelelően februárban beadtuk a
Magyar Falu Program felhívására a pályázatainkat,
akárcsak a TOP Plusz programra a Fürdő utcai és
Táncsics utcai vízelvezető árkok rendezéséhez, illetve
a korábbi MFP pályázatokhoz kért hiánypótlásokat.
Március elején megkezdjük a Közösségi Ház tetejének
felújítását, amelyre a fedezetet az előző évi MFP
pályázat biztosítja.
Szintén tavaly elnyert támogatásból megvásároltuk
azt a gépjárművet, amit a Bakonybéli Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel közösen a település szolgálatába
állíthatunk. A négykerék meghajtású Dacia Duster Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt években sokan
terepjáró alkalmas mind a belterületi, mind a választották új állandó lakhelyül Bakonybélt. A
képviselő-testület szeretné köszönteni és megismerni
külterületi feladatok ellátására.
az újonnan beköltözőket. Szeretnénk bemutatni a
Február 14-én befejeződtek az orvos- és védőnői települést, a fejlesztési terveket, és szeretnénk
rendelők korszerűsítését szolgáló munkák. Az MFP meghallgatni az újonnan érkezettek észrevételeit,
támogatásából napelemes rendszer került kiépítésre, ötleteit. Ezért március 23-án 17 órára egy
klímaberendezést kaptak a rendelők és a várók, beszélgetésre invitáljuk a 2017 óta ide költözőket.
energiatakarékos lámpákat szereltünk fel, kicseréltük Erre a névre szóló meghívókat március első felében
az elavult szanitereket, új, hőszigetelt bejárati ajtókat kézbesítjük.
Márkus Zoltán polgármester
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Bakonybél Község Önkormányzatának működési lehetőségeit 2021-ben is a második éve tartó Covidjárvány korlátozta és határolta be.
Azzal kellett kezdenünk az új naptári évet, hogy át kellett tekintenünk az előző év költségvetés-teljesítését, a
pandémia miatti bevételkiesések számbavételével. A korlátozások miatt több gazdasági terület nem tudott a
tervek szerint teljesíteni – például a konyha bevételei a rendezvények, esküvők elmaradása miatt nem
teljesülhettek, de az iparűzési adóban is megjelenek a vállalkozók működésének korlátai. Igaz, az iparűzési
adó felének elvonásából származó bevételkiesést a központi költségvetésből teljes egészében megkaptuk.
A kormányzati intézkedések, adóelvonások ismeretében kellett az új költségvetést megterveznünk. A
gépjárműadó elvonása miatti kiesés kb. 3,5-4 millió forintot, az idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás
mintegy 9,5-10 millió forintot jelent évente. Egyedül az építményadó maradt érintetlen. Júliusig a hotelek,
vendégházak a vendégektől nem kérhettek, idegenforgalmi adót, csak a vendégéjszakák számát kellett
bejelenteniük az önkormányzatnál, a kormányzat ezt a bevételkiesést kompenzálta (a kiegészítő támogatást
nem).
Megfontolt, takarékos gazdálkodással mégis sikerült teljesítenünk a 2021-es költségvetési tervet, sőt némi
tartalékot 2022-re is biztosítanunk. Így a lakosság a település életében a korlátozások hátrányait nem
érezhette.
Megmaradtak a szociális jellegű támogatások, az arra jogosultak megkapták a babaszületési,
házasságkötési, beiskolázási, temetési támogatásokat, a rászorulók a szociális segélyt. Megemeltük Bursa
Hungarica támogatás összegét. A szociális tűzifa-juttatás keretében 66 m3 fát 46 igénylőnek szállítottunk ki.
Az év végén a 65 feletti állandó lakosainknak is ki tudtunk osztani 7000 Ft-ot.
A járványügyi korlátozások miatt nem tudtunk megtartani néhány hagyományos rendezvényt, elmaradt
február elején a disznóvágás, tavasszal a medvehagymás program, ősszel a Pityóka-party, ugyanakkor nagy
érdeklődés kísérte az egészségnappal egybekötött Falunapot és az Énekmondók Emlékezetét. Támogatni
tudtuk az óvoda és az iskola számos külön programját, levéve a szülők válláról és az alapítványról az anyagi
terheket. A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa pályázati támogatásából megtarthattuk a Szent-kúti
Pikniket. Nagy érdeklődés kísérte a Bakonybéli Tájházat, benne Csóti Gabriella Rózsa kerámiakiállítását és
a Játék és Nosztalgia Múzeumot. A szabályok biztosította lehetőségek között működött a könyvtár is, hol
házhozszállítással, hol ablakon át, de a lakosságot igényeinek kielégítése biztosított volt.
A TOP 5.3.1 számú pályázatunk lehetővé tette a Tökmagtábor megrendezését a Bakonybél Általános
Iskolájáért Alapítvány szervezésében, külön a pénzesgyőri és külön a bakonybéli gyerekek számára.
Augusztusban a HungaroControl Zrt. meghívására egy autóbusznyi bakonybéli lakos kirándult Budapestre
az Aeroparkba.
Szeptemberben immár negyedik alkalommal fogadtuk a Bakonybélben a Jákó Klub Egyesület rendezvényét,
a kétévenkénti Old Timer - veterán járművek túráját.
Októberben meg tudtuk tartani az Idősek Napját, ami az előző évben a járvány miatt elmaradt.
A Mindenki karácsonyát szabadtéren, a Szent Gellért téren, a harangjáték ünnepre készült zenéjével
fűszerezve rendezhettük.
Szeptemberben átadtuk a felújított Szent Gellért teret, ezzel pont került az egyház és az önkormányzat
millenniumhoz kötődő igen jelentős beruházásai végére. Önkormányzati erőből felállításra került a
harangjáték, ami új vonzerővel gazdagította a települést. A tér másik oldalán, az erdészet előtt a parkoló
aszfaltozását a Bakonybéli Erdészet és az önkormányzat közös erővel valósította meg. A templom külsőbelső restaurálása, a monostori területek megújítása, a Borostyán-kút környékének rendezése után a Szent
Gellért tér átépítése összességében mintegy két milliárd forint beruházást jelentett a falunak. Nagyon sok
ember munkája áll az eredmények mögött, de leginkább a monostor, az egyházközség és az önkormányzat
összefogását és együttműködését kell kiemelnünk. Elmondhatjuk, hogy faluközpontunk már korszerű és
rendezett képet mutat.
A település fejlesztését, gondjainak megoldását alapvetően sikeres pályázatokból tudtuk finanszírozni.
Ezúton köszönjük munkatársainknak és a külsős kollégáknak a pályázatok megírásában és elszámolásában
betöltött szerepét, nem kevés munkáját.
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(Visszatekintés folytatása)

A Magyar Falu Program 2021-ben megjelent kiírásai közül az önkormányzat a következőkre adta be
pályázatait:
 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Közösségi tér felújítása, a könyvtár és a
házasságkötő épületének tetőfelújítása,
 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás – 1 fő közösségszervező
alkalmazása egy évre és eszközbeszerzés,
 Kommunális eszközök beszerzése – közterületek karbantartására szolgáló eszközök, fűnyírók
fűkaszák, ágdaráló beszerzése,
 Felelős állattartás elősegítése – kutyák, macskák ivartalanítása és chippel való ellátása az
előzetesen felmértek szerint.
 Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – ravatalozó felújítása,
urnaépítés,
Továbbá a Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen egy négy kerék meghajtású gépjármű
megvásárlására adtunk be pályázatot.
A fentiek közül csak az „ivartalanítási” és a temetőfelújítási projekt nem kapott – átmenetileg –
támogatást.
Szintén nyertes lett a Belügyminisztériumhoz az útfelújításra benyújtott tervezetünk, amely a Rózsa utca és
a Gyár utca aszfaltozását, valamint a településen belüli kátyúzásokat foglalta magában, 10 millió forint
költségkeretben.
A korábbi, a LEADER (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) pályázaton kapott támogatásból a
rendezvények lebonyolításához szükséges eszközöket vásároltunk.
Több éve tartó tárgyalás és egyeztetés után, Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnk közbenjárására
döntés született a Pápai utca végén álló úgynevezett MALÉV-os házak ingyenes tulajdonba adásáról.
Az utolsó negyedévben két új pályázati lehetőség nyílt meg. Az egyiket a LEADER Bakony Vidékfejlesztési
Csoportja írta ki, ezen konyhai kiegészítő eszközök, közterület-karbantartó kisgépek és informatikai –
számítástechnikai eszközök beszerzésére pályázunk.
2021. végével indult a TOP Plusz program, amely az önkormányzatok településfejlesztési elképzeléseit
támogatja. Ebben a Fürdő utca - Táncsics utca közötti szakasz vízelvezető árkának rendezését tudjuk
2022-ben megvalósítani.
Ez év márciusában indul meg a Magyar Közút – szintén pályázati fedezetű – beruházása a Pénzesgyőr –
Somhegy közötti közút felújítására a munkaterület átadás-átvétele még novemberben megtörtént.
A lakosság közérzetének javítása és a település tisztaságának megőrzése érdekében idén is
megszerveztük a „lomtalanítás utáni lomtalanítást”, amelynek keretében 24 konténernyi olyan szemetet
szállíttattunk el. amit a VHKSZ nem. Ez önmagában 1 millió forint többletkiadást jelentett az
önkormányzatnak. Júniusban kialakítottuk az építési törmelék- és zöldhulladék-lerakót a belterületen túl,
ahol szervezett keretek között lehet megszabadulni az építkezések során keletkezett nem veszélyes
hulladéktól. Mivel a VHKSZ felszámolta a szelektív gyűjtőszigeteket, szelektív gyűjtőkukák beszerzésével
segítettük a háznál történő gyűjtést.
Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt elmaradtak a megszokott lakossági fórumok. Szeptemberben
tartottuk a Közös ügyeinkről közösen megbeszélést, amelyre sokan eljöttek, és sok téma is felvetődött. A
legégetőbb probléma a turistaszezonban tapasztalt parkolási gond. Ennek megoldására idén, a fagyok
elmúltával nyílik lehetőség. A HungaroControl Zrt.-től kapott 2,5 millió forintból a Csillagdával szemben
kialakítjuk az új személyautó parkolót, és a parkolási tájékoztató táblák is kikerülnek a megfelelő pontokra.
Az, hogy egy település mennyire élhető, nemcsak az önkormányzaton múlik. Nagyon fontos szerep jut a
civil szervezeteknek és az együttműködő intézményeknek, de a jószándékú magánembereknek is. Ezúton
köszönöm meg a Szent Gellért Tagiskola, az erdészet, a monostor, az egyházközség, az önkéntes tűzoltó
egyesület, a Guzmics egyesület támogatását. A virágosító és a nyugdíjas közösségek faluért végzett
munkáját. Köszönöm számos magánember felajánlását, segítségét. Nélkülük sikereket elérni sokkal
nehezebb lenne. S nem utolsó sorban országgyűlési képviselőnk támogató hozzáállását.

Márkus Zoltán polgármester
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Februárban végre ízelítőt kaphattunk a tavaszias időjárásból.
Folyamatosan ellenőrizzük és dolgozunk külterületeinken is a
turisztikailag frekventált részeket, hogy mire megérkezik az igazi
tavaszi időjárás, a megszokott szépségükben láthassák és tisztán
találják az idelátogatók. Számos kora tavaszi növénynél
megfigyelhető a rügyezés. Sok helyen már hóvirágtenger borítja
a területet. Velük majdnem egy időben bújik elő a tavasz tőzike
is, sőt a napos oldalakban a szártalan kankalin is bontja szírmait.
Vigyázzunk rájuk, és csak csodáljuk őket, hiszen mindegyik
védett növény.
Sajnos ebben a hónapban is sok bejelentés érkezett a faluban
kóborló kutyákról. A szökésben lévő ebek létszáma és névsora
majdhogynem állandó. Volt olyan eset is, amikor másik
településről szöktek ide nagytestű kutyák, akik komoly riadalmat
okoztak a falu lakói körében. Ismételten kérem a tulajdonosokat,
hogy figyeljenek jobban kedvenceikre illetve tartási helyükre!
Idén már 7. alkalommal rendeztük meg a Hagyományőrző Falusi
Disznóvágást. A rendezvény idén is sok látogatót vonzott.
Nagyon sok helyi lakos segítségével valósult meg, amit ezúton is
köszönünk!
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen megnyert pályázatnak köszönhetően egy új Dacia Duster
terepjáró fogja segíteni többek között az én mezőőri munkámat is.
Másli Rita mezőőr

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a bakonybéli rendelők felújítási munkái befejeződtek. Az
Önkormányzat napelemes rendszert helyezett üzembe, valamint sor került a szaniterek, csapok
cseréjére. A korábbi világítótestek helyére LED panelek és lámpák kerültek, légkondicionálókat is
felszereltek. Hőszigetelő ajtót szereltek a tönkrement bejárati ajtó helyére, valamint megtörtént a
rendelők belső festése.
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak a sikeres pályázatokat, a zökkenőmentes
megvalósítást.Bertalan Tamásnak és Váliczkó Józsefnek a belső festési munkát, Sebő Melindának
és Váliczkó Árpádnénak a takarítási munkákat, és mindenkinek, aki a munkálatokban részt vett!
Dr Kozma Zoltán és Mészárosné Dublecz Ágnes
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Bemutatkozik a Társasjátékkör
Colt Express, Alhambra, Igen, Pandemic, Stone
Age… Minden hónapban egy kedd este a
jobbnál jobb tásasjátékoké a terep a Boldog
Gizella Közösségi Házban. Lassan két éve
indult el a társasjátékkör, melyre szeretettel
várunk minden 12 év feletti érdeklődőt.
Kártyajátékok,
stratégiai
társasok,
együttműködést igénylő és sok más változatos
táblajáték közül választhatunk. Az adott
hónapban esedékes pontos dátumot és kezdési
időpontot közzétesszük a Szent Móric és Vértanútársai Plébánia Facebook-oldalán. (Kiss Bernadett)

Gondolatok a szinódusról …
„A Ferenc pápa által indított szinódus
véleményem szerint nagyon jó időben érkezett,
hiszen oly sok bizonytalanság és szorongásra
okot adható esemény vesz bennünket körül
(pandémia,
infláció,
katonai
konfliktus),
közösségünket alapozó és összetartó hitünkben.
A számos témát felölelő beszélgetésekben
egymást jobban megismerjük, az együtthaladás
eszménye megtapasztalt élménnyé válik. A
témákban felmerülő gondolatok, ötletek segíthetik a helyi plébánia gyakorlatainak megerősítését,
esetleges hiányosságainak javítását. Az egyházközség tagjai értékes találkozásokkal
gazdagodnak. Még tartanak a konzultációk, bíztatok mindenkit a bekapcsolódásra, mert a
részvételre a szinodális folyamatba minden megkeresztelt meghívást kapott. hogy az egyetlen
lényegesről való beszélgetés, közös gondolkodás megerősíthet bennünket.”
(Vasi Kata)

Karitász hírek
2022 februárjától csoportunk nem gyűjt ruhaadományt.
A raktárunkban lévő ruhakészletet a helyi Vöröskereszt munkatársainak adtuk át,
akik rendszeresen működtetik színvonalas adományboltjukat, így akik ruhát
szeretnének felajánlani, vagy szükségük van ruhaneműre, hozzájuk is tudnak
fordulni.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években ruhaadománnyal, vagy
ruhavásárainkon vásárlással támogatták csoportunk munkáját!
(Baky Anna)
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BÖJTRE KÉSZÜLVE
Március 2-án, hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt, a húsvét előtti negyven napos előkészület.
A bakonybéli bencés testvéreket kérdeztük, milyen böjti gyakorlatot javasolnak annak, aki most
ismerkedik a böjtölés fogalmával?
„Ahogy a futást sem úgy kezdi az ember, hogy
ultramaratonon indul, úgy a böjtölést is jó egyszerű,
könnyen teljesíthető vállalásokkal kezdeni. Áldásos,
ha nem csak arról szól a böjt, hogy mit nem csinálok,
hanem arról is, hogy hogyan vagyok együtt, lélekben
vagy valóságosan másokkal, hogyan vagyok
közösségben Istennel. Pl. hetente plusz fél óra
beszélgetés Istennel netezés helyett, olcsóbb étel heti
egyszer, és adakozás rászorulóknak. Hetente egy
zsolozsma, amit az időmből Istennek és a hitben
testvéreimnek adok.”
János testvér
„A böjtről mindenkinek az étkezéssel kapcsolatos önmegtartóztatás jut általában eszébe, azonban a böjt egy
sokkal gazdagabb eszköztárat rejt magában ahhoz, hogy kilépve a komfortzónánkból tapasztalatot
szerezzünk önmagunkról, és nyitottabbak legyünk Istenre. Kinek-kinek más és más segít ebben. Aki ilyen
indíttatásból szeretne böjtölni, először érdemes megkeresnie azt a területet, ami önmagában nem feltétlenül
rossz dolog, de esetében gátolja az Istenhez való közeledését, ami menekülőút az Istennel és önmagával
való mélyebb találkozás elől. Ez lehet az evés is, de lehet pl. internetezés, filmnézés, túl sok, vagy akár a túl
kevés alvás, elhidegült kapcsolatok...stb. Érdemes először csak egy-két területre koncentrálni, és előre
tervezni, hogy mit is vállalunk. A legfontosabb pedig, hogy mindig tartsuk szemünk előtt, hogy miért és kiért
is vállaljuk mindezt, és imában kérjük naponta Isten segítségét, "hisz nélkülem semmit sem tehettek." (Jn
15,5) - mondja az Úr.”
Günter testvér
„Én két gyakorlatot említenék most meg:
1) Vizuális böjt: önkorlátozás az internet használatban. Munkaidőben csak a munkám által megkövetelt
felületeket használom. A munkaidőn kívül korlátozott (megszabott) időt töltök az interneten.
2) Temporális böjt: az időm ajándékozása. Szabadidőmből adok másoknak: meglátogatok hetente valakit
beteg, idős vagy valamiben rászoruló embertársaim közül és minőségi időt töltök vele.”
Ábel atya
Arborétumunkban tavasszal igazi hóvirágszőnyeg
alakul ki, amely kertünk fontos természeti értékei közé
tartozik. A látogatás bakonybéli lakosoknak továbbra
is ingyenes.

Boltunkban, kávézónkban és látogató
részlegünkben márciustól megszűnik a
rövidített, téli nyitva tartás, újra
9 órától 17 óráig vagyunk nyitva
hétfőtől szombatig,
vasárnap a szentmise után 11-12 óra
között.
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Februárban véget ért az első csoport úszásoktatása a zirci tanuszodában. Összesen hét alkalommal voltunk a
gyerekekkel foglalkozáson, alkalmanként két órát. Márciustól a következő csoportnak kezdődnek a vízhez szoktató
foglalkozások. Köszönjük a fenntartó önkormányzatnak, azt hogy biztosítja az oktatás teljes költségét, az óradíjat és az
utazás költségeit is.
Február 23-án tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Csodás jelmezeket készítettek a szülők, és kaptunk soksok finom süteményt is. Köszönjük szépen! A farsangi mulatság fénypontja Lufi bohóc interaktív előadása volt, amit a
gyerekek nagyon lelkesen fogadtak. Annak ellenére, hogy a farsang zárt körben zajlott, az óvoda Facebook csoportjába
feltöltött pillanatképek után, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amit nagyon köszönünk a szülőknek és a
nagyszülőknek.
Márciustól új gyógypedagógus fogja ellátni a rászoruló gyermekek fejlesztését az óvodában. Bőti Anikó helyett Kaszás
Flórát bízta meg a Zirci Szakszolgálat ezzel a feladattal. Minden héten csütörtök délutánonként tartja a fejlesztő
foglalkozásokat óvodánkban, amikor - előzetes bejelentkezés után - lehetőségük lesz a szülőknek személyes
konzultációra is.
Szabó Judit óvodavezető

Február a farsangra való készülődés jegyében
telt. A gyerekek feldíszítették osztályaikat,
különböző álarcokat, maszkokat készítettek a tanító nénik
irányításával. Különösen sokat dolgoztak a busóálarcokkal,
hiszen készültek a tél elűzésére! Dobos Mónika tanító
nénivel már évek óta megrendezik a MINI BUSÓJÁRÁS-t a
faluban. Ilyenkor szőrös mellényt, fehér bő nadrágot
vesznek fel a kis iskolások, busó álarcot tesznek, s dobokkal,
kürtökkel, egyéb zajkeltő eszközökkel járják a falut. „Jöjjön
a tavasz! Tűnjön a tél!-harsogja a gyerekcsapat. Az autósok
integetnek a kis busóknak, s hangos dudálással csatlakoznak
a tél elkergetéséhez. Sokan megállnak, hogy lefotózzák ezt a
különös felvonulást.
Idén a „Falusi disznóvágás” napján, február 19-én,
szombaton tartottuk ezt a rendezvényt. Délelőtt az
iskolában a bakonybéli és vendég gyerekekkel busóálarcot
készítettünk, a picik cicás, macis álarcokat színezhettek.
Délután került sor mini busójárásra, amire többen
elkísértek bennünket a vendégek közül, de csatlakoztak
hozzánk a szülők is. A Pápai és Ady utcán át jutottunk el a
Bakony Hotelhez, ahol forró teával vendégeltek meg
bennünket.
Köszönjük
szépen
Molnár
Zoltán
szállodavezetőnek és a dolgozóknak a finom teát, mert „életmentő” volt ez az ital a sok kiabálás után. Olyan
jól sikerült a felvonulás, hogy még a nap is kisütött, mire visszaértünk az iskolába. Reméljük, hogy a Falusi
disznóvágásra érkező vendégeknek is tetszett a maskarás felvonulás, Bakonybél újabb színfoltját fedezhették
fel. Február 25-én, pénteken tartottuk az iskolai farsangot. A gyerekek izgalommal készültek rá, pompás
jelmezekben parádéztak. Vidám hangulatban telt a nap:
rengeteget
játszottunk,
táncoltunk,
nevettünk.
Természetesen a nap fénypontja volt a büfé és a
tombolahúzás! A szülők most is sok finomsággal látták el
a gyerekeket. A tombolán rengeteg ajándék talált
gazdára.
Február elején Csurgainé Töreki Marianna tanító néni
szervezésében korcsolyázni voltak Pápán a harmadik,
negyedik osztályos tanulók. Köszönjük a szülőknek:
Szigetiné Veiland Ildikónak, Kuti Istvánnak, Farkas
Jusztinának és Marianna néninek a gyerekek utaztatását.
Élményekben gazdag napot tölthettek Pápán.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
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Február 19-én közösségbe merészkedtünk, részt vettünk a 7. hagyományőrző falusi disznóvágáson.
Tagjaink finom házi süteményekkel emelték a program sikerét. Köszönjük szépen a kóstolót, a
figyelmességet.
Hosszú kényszerű kihagyás után március 16-án 14 órakor találkozunk a Közösségi Házban. Reméljük,
harmadszorra sikerül Pozsgainé Grázel Katalin nyugdíjas gyógyszerészünket fogadni.
Szívesen látunk új bakonybélieket, akik szeretnének hozzánk csatlakozni.
Galba Irén klubvezető

Március 12-én nyitja meg kapuit a Bakonybéli Tájház és a Taki
Játék és Nosztalgia Múzeum. A hagyományoknak megfelelően új
időszaki tárlattal készülünk, ezúttal a „szomszéd vár”,
Bakonyszücs alkotói lesznek kiállítóink.
Az idén harmadszor megrendezésre kerülő Bakonyszücsi
Művésztelep 2022-es hazai résztvevőinek munkáiból ad aprócska
ízelítőt ez a bemutató.
Az öt alkotót (két festő- és három textilművész) érzelmi, emberi,
gondolati szálak kötik egymáshoz, így örömmel vágnak bele az
inspiráló együttlétbe, az egymás melletti alkotásba.
Az állandó együttlét sokkal nagyobb rálátást enged a tárgyak
keletkezési
folyamataiba,
nagyobb
teret
enged
a
gondolatcserének.
Jelen válogatásban
párbeszédbe lép és
összekapcsolódik a város és a vidék, a rusztikus és a
letisztult, a visszafogott és a tarka, az idő koptatta és a
modern. Az öt független alkotó által járt útban mégis
közös a Harmónia, az örök Érték, a Tiszta szépség
keresése, melyet néha épp annak hiánya tesz
kívánatossá.
Az alkalmazott technikák és alapanyagok sokfélesége
reméljük, hogy kimozdítja a szemlélőt a kiállítótér
kereteiből, és gondolatban Innen és Túl is megfordul.
A tárlatot március 12-én 11 órakor Kéri Gáspár művészeti író nyitja meg, mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
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Információ: Mészner Viktor
06-30-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu.,
Részvétel saját felelősségre!

2022. 03.06. vasárnap: Hubertlak. Találkozó:
10.00, Odvas-kő étterem.
Útvonal: Odvas-kő étterem - Molnár-kút-árok tanösvény - Hubertlak - Hubertlaki-tó - Kőgunyhó Móricháza - Vörs János-séd - Odvaskő. Táv :10 km,
szintemelkedés 200m. Várható visszaérkezés:14.3015.00 között.

2022. 3. szám

Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület:
Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány:
Bakonybéli Tamburello Sportegyesület:
Bakonybéli Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Bakonybéli Szent Mauriciusz Alapítvány:
Bakonybéli Szabadidő- és Sportegyesület:
Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány:
Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány

EGYHÁZ: Magyar Katolikus Egyház technikai szám:
2022. 03.13. vasárnap: Hajag. Találkozó 10.00
Bakonybél, Pikoló vendéglő (Kossuth u. 1.) Indulás
10.15-kor.Útvonal: Bakonybél - Szent-kút - Fehérkő-árok - Augusztin-tanya - Törkű-lik -Ráktanya Szent-kút - Bakonybél.Táv: 19 km, szintemelkedés 450
m. Várható visszaérkezés a vendéglőbe :17-17.30 között.

18929311-1-19
18931233-1-19
18222322-1-19
18926552-1-19
18929146-1-19
18921980-1-19
18929146-1-19
18929146-1-19

0011

2022.03.15. kedd: Bakonybél - Köves-hegy mészégető - Fidelisz - Öreg-rét - Gasparics-kút - Csúcshegy - Bakonybél. Találkozó: 10.00 Bakonybél, Pikoló
vendéglő (Kossuth u. 1.) Indulás 10.15-kor. Táv : 11,4
km, szintemelkedés 295 m. Várható visszaérkezés a
vendéglőbe:14.30 körül.
További túrák a honlapon.
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu
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(Fő utca 15.)
2022. március 12-től nyitva
minden nap 9-16 óra között.
 Egy módos bakonybéli gazda háza
 a bakonyi faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék

(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
péntek, szombat, vasárnap
10-16 óra között.
Március 14-15-én rendkívüli
nyitva tartás!
Utolsó planetáriumi film: 15:00.
Pénztárzárás: 15 óra.
Éjszakai távcsöves bemutatóink előzetes bejelentkezés alapján:.
info@csillagda.net, (88) 461-245.

Időszaki kiállítás: „Innen és Túl” –
A Bakonyszücsi Művésztelep bemutatkozása.
Ajándék, térkép, könyv
kapható.
Információ, bejelentkezés:
+36-30-468-8938.;
bakonybelitajhaz@gmail.com

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
Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Másli Rita mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
ügysegédi ügyfélfogadás
minden hónap második és negyedik keddjén
14.30-15.30 óra között az Önkormányzat
épületében.
vE

Orvosi Rendelő
88-461-651
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:
hétfő: 8.00-10.00
csütörtök: 13.30-15.30
szentmoric.plebania@gmail.com

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.00 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.

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022március 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

