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Április 3-án Bakonybélben zökkenőmentesen zajlott 
az országgyűlési választás. Három párt 
képviseletében négy megfigyelő is jelen volt 
szavazókörzetünkben, akik mindent rendben 
találtak, kifogást nem emeltek. 938 szavazásra 
jogosult bakonybéliből 250-en maradtak távol. A 
térségünkben Dr. Kovács Zoltán maradt az 
országgyűlési képviselő, aki ötödik képviselő ciklusát 
kezdte meg a parlamentben. Gratulálunk az 
eredményhez, bízunk benne, hogy a jó 
együttműködés továbbra is folytatódik. Köszönjük a 
választási bizottság minden tagjának egésznapos 
munkájukat. 

     A Magyar Falu Program 2022. évre eddig beadott 
pályázataink közül három kapott támogatást, 
amelyről áprilisban érkezett a hír. A Közösségi Ház 
energetikai felújítására, az épület hőszigetelésére, 
napelemek felszerelésére, a könyvtár és a 
házasságkötő terem klímaberendezéssel és korszerű 
világítással való ellátására nyertünk 20 millió 
forintot. Az óvodai játszóudvar és játékok 
korszerűsítésére 5,8 millió forint, közösségszervező 
alkalmazására és kulturális célú eszközök 
beszerzésre 5,5 millió forint támogatásból 
gazdálkodhatunk. Köszönjük képviselő úr segítségét. 

     A Pénzesgyőr – Somhegy közötti közútszakasz 
felújítása a terveknek megfelelően zajlik. Május 
közepére tervezik a befejezést. Igéretet kaptunk arra, 
hogy más pályázati keretekből a Somhegy – 
Bakonybél Pápai utca vége közötti, felújításra 
szoruló szakaszok aszfaltozása még az idén 
megtörténik. 

     A „Malévos házak” területén májusban 
fakivágások lesznek. Addig az épületek valós 
állapotának felmérése sem kezdődhet meg, amíg az 
elvadult udvar akadályozza a munkát. 

     Az Összefogás vállalásának keretében négy 
édesanya öt gyermekkel kapott elhelyezést a Boldog 
Gizella Közösségi Ház zarándokszállásán. Az 
önkormányzat gondoskodik az élelmezésükről. 
Katona László segített a menekültügyi hivatali 
ügyintézésben. A Marticsek család egy négy 
gyermekes, kettős állampolgárságú anyukát fogadott 
be. Az egyházközség, az önkormányzat és a civilek 
segítik a menekültek életének könnyebbé tételét. 

     Egy falunkba látogató vendégnek, Székács 
Barbarának köszönhetjük a Szent-kút „kapuin” 
elhelyezett réztáblák felújítását. A Szent-kútról szóló 
rövid leírást és a Kányádi Sándor verset tartalmazó 
táblákat édesapja készítette 1996-ban, aki Kopátsy 
Sándor barátja volt, Barbara pedig keresztgyermeke 
a családnak. Kötődése a helyhez indította arra, hogy 
saját költségén restauráltassa a feliratokat, a 

munkálatot pedig édesapja ötvös társa és barátja, 
Teigler István végezte el. Nagyon köszönjük 
mindkettőjüknek. 

 

     Áprilisi kulturális rendezvényeink közül az elsőt, a 
Magyar Rádió Gyermekkórusának szereplését nagy 
érdeklődés kísérte. A Kodály Zoltán által 
Bakonybélben gyűjtött népdalok előadásába a Szent 
Mauríciusz Kórus is bekapcsolódott, sőt a közönség 
is megtanulta az egyik dalt. A fogadtatást és az 
Útirány.hu által készített filmet Walter Judit karnagy 
külön köszönte a bakonybélieknek. 

 
     A két év szünet után megrendezett XIII. 
Medvahagymás Napokat az időjárás nem fogadta 
kegyeibe, ennek ellenére közel ezer vendég vett részt 
a kétnapos programon. Köszönjük a szervező 
Guzmics Egyesületnek, a nyugdíjas klub tagjainak és 
az önkéntes segítőknek a kitartó munkájukat. 

 
Márkus Zoltán polgármester 
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Áprilisban végre megérkezett térségünkbe a várva várt csapadék, 
szerencsére nem csak futó záporok formájában, hanem egész 

napos csendes esővel. Nagy szükség volt már rá, szinte azonnal életre kelt a növényzet. Az esőnek 
köszönhetően megszűntették a tűzgyújtási tilalmat. Ennek következtében lehet kerti hulladékot égetni, 
természetesen a helyi rendelet szabályainak megfelelően. Kérünk mindenkit, nagyon körültekintően tegye! 

Sajnos probléma adódott ismét a szemeteléssel, valaki rendszeresen elhagyja sörös dobozait, üvegeit a Fő 
utca, a Kossuth utca és a Cigány-árok bejáratott pontjain. Emellett a falu központjában lévő buszmegálló is 
tele van szeszesital üvegekkel. Minden közterületen van szemetes, tessék azt használni!  

Építési törmeléket helyeztek el a volt tsz mögötti területen a Gerence mellett. Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy van hulladéklerakó a régi Homokbánya területén. Ide lehet szállítani építési törmeléket, kerti 
hulladékot. Nyitvatartási ideje továbbra is keddenként előzetes bejelentkezés alapján 13.00-15.30-ig. 

Tájékoztatom a lakosságot és az ide látogató vendégeket, hogy a harangjáték továbbra is szombaton és 
vasárnap szólal meg. Szombaton 16.00 órakor, vasárnap pedig 11.00-kor és 16.00-kor. 

Másli Rita mezőőr 
 

(Forrás:  https://vtr.valasztas.hu/ogy2022) 
 

 

https://vtr.valasztas.hu/ogy2022
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Véget ért a nagycsoportos gyermekek úszás oktatása. Az idén tizennégy 
kisgyermek részesülhetett önkormányzati és óvodai támogatással 
úszásoktatásban a zirci tanuszodában. A gyermekek nagyon élvezték a vízisport 
adta örömöket. Az oktatás két csoportban zajlott 7-7 kisgyermekkel összesen 14 
alkalommal. Elsődleges cél az volt, hogy a gyerekek megbarátkozzanak a víz 
közegével és az úszás alapjaival. Az úszómester a foglalkozásokat úgy építette 
fel, hogy a vízhez szoktatás mellett kielégítse a gyermekek mozgásigényét, és 
hozzájáruljon a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődéshez. Öröm volt látni, 

hogy hétről hétre milyen sokat bátorodtak 
a gyerekek és milyen ügyesen 
alkalmazták a tanultakat.  

Óvodánk ebben a hónapban két 
Ukrajnából érkezett kisgyermeket 
fogadott, akik édesanyjukkal és 
testvéreikkel érkeztek a faluba. A gyermekek befogadása és beilleszkedése 
zökkenőmentes volt, ehhez az is hozzájárult, hogy a család kifogástalanul 
beszéli a magyar nyelvet. Velük együtt a beíratott és az óvodai ellátást 
igénybe vevők száma, elérte a maximális ötven főt.  

A húsvéti várakozás jegyében nyuszi keresés volt az óvoda kertjében. A 
gyerekek nagy örömmel fogadták az óvoda kertjébe ideiglenesen 
beköltözött nyuszikat és keresték az elrejtett ajándékokat. 

Jó hírrel végződött ez a hónap, hiszen a napokban értesültünk arról, hogy 
óvodánk 5 millió 800 ezer Ft támogatást nyert játszókertünk új 
játszóeszközökkel való bővítésére. Terveink közt szerepel egy többfunkciós 
játszóvár, új libikóka hinta, és egy hagyományos hinta vásárlása és 
telepítése.  

Szabó Judit óvodavezető 

Április 11-én, hétfőn szülői értekezletet tartottunk a leendő 
első osztályosok és a Szent Gellért Tagiskola iránt érdeklődő 
gyerekek szüleinek. Bemutattuk a tantestület tagjait. 
Tájékoztattuk a szülőket a beiratkozás módjáról, 
helyszínéről, a szükséges dokumentumokról. Beszéltünk a 
beszerzendő eszközökről, szokásokról, hagyományokról. 
Bejárták a szülők az iskola épületét. Örültek a barátságos 
tantermeknek és a tágas tornatermünknek, tornapályánknak. 
Válaszoltunk az általuk feltett kérdésekre. Egy jó hangulatú 
délutánt töltöttünk így együtt. 

Az első osztályosok beíratása a 2022-2023. tanévre 2022. 
április 21-22-én volt. Be lehetett iratkozni személyesen is 
ezeken a napokon Zircen, a Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, és az 
elektronikus felületen a „KRÉTA”-n is. Hét kisgyerek kezdi meg szeptemberben az első osztályt, reményeink 
szerint önálló osztályban. 

Csurgainé Töreki Marianna tanító néni 3 alkalomból álló Ovi-Suli programot szervezett a leendő első 
osztályosoknak. Először sport és ügyességi feladatokat kellett megoldani a kicsiknek, majd barkácsoltak és 
készségfejlesztő feladatokat oldottak meg. Szüleik szerint a gyerekek nagyon jól érezték magukat az iskolában.  

A harmadik- és negyedikes osztályfőnökök sikereresen pályáztak a tavaszi, ottalvós osztálykirándulásra a 
Zánkai Erzsébet-táborba, ahol május 9 –11-ig színes programokkal, játékokkal várják a gyerekeket.  A tavalyi 
nyári táborban tanulóink nagyon jól érezték magukat Zánkán. Innen jött az ötlet, hogy jelentkezzenek oda 
osztálykirándulásra is. 

Április 22-én, pénteken Döméné Janni Ildikó védőnő tartott foglalkozást az első és negyedikes osztályos 
tanulóknak. Fogápolásról, tisztálkodásról, növekedésről beszélgetett a gyerekekkel.  

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 
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Összefogás a menekültekért Bakonybélben 

Április hónapban Bakonybélbe érkezett egy magyar menekült anyuka négy gyermekkel, 
valamint kilenc ukrán állampolgár. A kisgyermekes anyuka részére egy külön házat ajánlott fel a 
Marticsek család, az ukrán menekültek pedig (négy édesanya gyermekeikkel: három 16-17 éves 
fiú, egy 11 éves kisfiú és egy 19 éves lány) ideiglenesen a Boldog Gizella Közösségi Ház 
zarándokszállásán laknak.   

A Szent Klotild Karitász Csoporttal együttműködve a Katona házaspár 
közvetítésével és segítségével fogadhattuk az ukrán menekülteket, ezúton is 
köszönjük önzetlen munkájukat, azóta is folyamatosan segédkeznek a 
különböző szervezési feladatokban. Hálásan köszönünk továbbá minden eddig 
beérkezett adományt (párnák, takarók, élelmiszer, mosószerek, higiéniai 
termékek). Az élelmezés, ami naponta meleg ebédet, valamint a vacsorát és a 
reggelit is magában foglalja, az Önkormányzat hozzájárulásával valósulhat 
meg. 

 

Az áprilisban, húsvét előtt esedékes élelemosztás a menekültek körüli 

teendők miatt elmaradt, ezt májusban szeretné pótolni a karitász, ezért 

kérnénk mindenkit, hogy bátran jelezze, ha tudomása van bárkiről, aki 

szükséget szenved e téren!  

Plébániai események 

Plébániánk az elmúlt 4 hónapban teljes erőbedobással vett részt a szinódus munkájában: 
22 koordinátor szolgálatával 19 csoportban folytattunk szinódusi beszélgetéseket, ezekről 
jegyzőkönyvek készültek, a szinódusi kérdőívet 47-en töltötték ki. Pannonhalmán az Egyházmegyei 
Szinóduson Bakonybélt 10 küldött képviselte. Küldötteink kreatív munkával járultak hozzá az 
Egyházmegyei Szinódusi Dokumentum elkészítéséhez.  
Köszönöm minden szinódusi résztvevő odaadott idejét, gondolatait, egymás meghallgatását. 
Köszönöm a koordinátorok áldozatos munkáját, az éjszakába nyúló jegyzőkönyv-írást. Külön 
köszönöm a küldöttek két napos intenzív pannonhalmi munkáját, azt a nagylelkűséget, ahogy 
szabad idejüket áldozták az Egyház szolgálatára. A szinódus megmutatta, hogy bár a bakonybéli 
egyházközség kicsi, de élő, reményteli jövő készül számunkra. 
 

Elsőáldozás május 1-jén, a bérmálás május 15-én lesz Egyházközségünkben. 
 

Visszatekintés a szinódusra 

Nem győzök hálát adni Ferenc pápának, hasonlóképpen a 
szinódusi csapatnak az előkészületekért, az oktatásért, Ábel 
atyának a temérdek és lelkes szervezőmunkáért, Annuskának és 
Mariskának az éneklésért, Bettinek a sütiért, a helyi hősöknek, 
hogy boldogan “kifolynak a csapból”, és persze nem utolsó 
sorban a részvételért mindazoknak, akik eljöttek és 
megajándékozták jelenlétükkel, gondolataikkal a közösséget. Én 
úgy láttam, senki nem bánta meg. Jó nekünk itt lenni. 

Gyémánt Lenke 
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Szent Benedek Regulájában azt írja: „A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított időben 
foglalkozzanak testi munkával, más órákban pedig szent olvasmányokkal." A bakonybéli bencés testvérek ma is 
ezt az alapelvet követve szervezik meg napjaikat. Arról kérdeztük őket, miért fontos számukra a szerzetesi 
napirend?  

„A napirend több szempontból is nagy segítség: A szerzetes, de valójában minden keresztény ember arra kapott 
meghívást, hogy minden nap minden órában Istenre figyeljen: „Szüntelenül imádkozzatok” – mondja Szent Pál 
(1Tessz 5,17). A tapasztalatom ugyanakkor (és talán nem vagyok ezzel egyedül), hogy a sok és sokféle teendő, a 
munkák szervezése, észben tartása teljesen le tudja foglalni nemcsak a testet, de a szellemet is, ezért nekem óriási 
segítséget nyújtanak a napirend adta keretek, a napot átszövő imaórák alkalmai, amik kizökkentenek ebből a 
pörgő mókuskerekéből, és a nap során többször emlékeztetnek hivatásomra. Másrészt a napirend olyan 
támogató struktúrát ad, ami segít megküzdenem bűnre hajló énemmel, rossz hajlamaimmal. Pár példa: megvan 
a munka ideje, ami segít legyőzni lustaságom; megvan a közösségi alkalmak ideje, ami nem enged elszigetelődni; 
és megvan a pihenés és az éjszakai nyugalom kötött ideje, ami nem hagyja, hogy kimerítsem magam.” (Günter 
testvér) 
 

„Számomra a szerzetesi napirend azért fontos, mert élhető és éltető keretet ad. Én egy lusta, trehány ember 
vagyok, kellenek a külső keretek, hogy jusson idő imádkozni, pihenni, dolgozni. Nemcsak napirendünk, de heti és 
éves időbeosztásunk is segít a lelki egészség megőrzésében: jut idő a munka mellett a csendes elvonulásra, a 
sportolásra, tanulásra, feltöltődésre. A monostorban mindennek rendelt ideje van, ez véd a túlvállalástól és az 
ellustulástól egyaránt.” (János testvér)  
 

„A szerzetes napirendi pontjai lelki otthonának sátorvasaiként szolgálnak, amit, ha jól rögzít, akkor nem könnyen 
sodorják el őt a szenvedélyekből fakadó vágyak és indulatok. A lelki ember mihelyst kialakította a fegyelmezett 
gondolkodás ezen bázisát, rögtön kiterjeszti az értelem csápjait, hogy letapogassa a transzcendens világok 
topográfiáját. Aki így tesz, az egyszer csak rátapinthat az örök élet pulzusára, Jézus Krisztus megváltó 
szeretetének jelentőségére miáltal új emberré és a mennyei élet örökösévé lesz. A szerzetesi napirend nagyban 
segít, hogy ezen a szívverésen tartsam magam.” (Máté testvér) 

Monostorunkba új jelölt érkezett: László testvérünk posztulátusba történő befogadása még a nagyhéten 

lezajlott, ekkor kezdte meg jelölt idejét. Kérünk benneteket, hogy imádságotokkal ti is kísérjétek őt a szerzetesi 

hivatás útján!  

 

Az erre sétálók már 
láthatták, hogy a 
Guzmics-házzal 

szemben, az 
energiafészer mellett 

birkakarámot 
alakítottunk ki, ahol 

jelenleg 4 jerke legelész. 
 

A monostor belső 
udvarán régészeti 
feltárás kezdődött. 
Elsősorban középkori 
épületek maradványai 

után kutatnak a szakemberek, de felszínre került már 
avar kori lelet is. Az ásatás eredményeiről hamarosan 
részletesen is beszámolunk majd. 
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Kedves Olvasók!  
 
 
 

 

Májusban a könyvtár a szombati nyitva tartási napok helyett csütörtökönként, 10 és 13 óra között várja az 
olvasókat. A szombati napok látogatottsága erősen csökkent, a szerdai napoké nőtt. Szeretném a nyitva 
tartás időszakait úgy igazítani, ahogy az a legkedvezőbb az olvasók számára, ehhez örömmel fogadom a 
visszajelzéseket is. Könyv kiszállítás továbbra is kérhető akadályoztatottság vagy sürgős könyvigény esetén.  
Áprilisban ellátó könyvtárunktól és támogatónktól is kaptunk könyveket, az új könyvek között friss 
skandináv krimik, népszerű sorozatok folytatásai, 2021-ben megjelent regények, életmód könyvek és 
ifjúsági könyvek is vannak, érdemes böngészni közöttük. Facebook oldalunk Könyvtár Bakonybél néven 
található meg a közösségi oldalon, ott rendszeresen hírt adok az új könyvekről és a soron következő 
eseményekről. Aki szeretne értesülni a KineDok dokumentumfilm-klub vetítéseiről, feltétlenül íratkozzon 
fel a KineDok levelezőlistájára a konyvtarbbel@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben. 
Április óta működik új visszavételi pontként a monostor ajándékboltja mellett a Beli is, a könyvtár nyitva 
tartási idején kívül a kölcsönzött könyvek ott is leadhatók.  

Szeretettel várok minden olvasót.       Palotás Dóra könyvtáros 

Április 5-én a Magyar Rádió Gyermekkórusának 
hangversenyén vettünk részt családias 
környezetben, a közönség is dalra fakadt. 
Április 9-10-én a XIII. Medvehagymás Napokon 
tagjaink medvehagymás lángost sütöttek. 
Április 21-én közös döntés alapján a Tájházban 
megtekintettük a Bakonyszücsi Művésztelep 
művészeinek kiállítását. Különleges élményben volt 
részünk. Fagyizással fejeztük be a programot. 
 

Május 19-én kirándulást tervezünk Zircre, a 
Természettudományi Múzeumba. 8,40-kor 
találkozunk a buszmegállóban. 
 

Várjuk közénk új nyugdíjasok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának hozzánk. 
Galba Irén klubvezető 

A Bakonybéli Szabadidő és 
Sport Egyesület várja a 15. 
életévüket betöltött fiúk 
jelentkezését, akik szívesen 
fociznának. 
A jelentkezési szándékot a 
bakonybelszse@gmail.com e-
mail címen, vagy személyesen Puchinger Zsoltnak 
jelezhetitek. 

MÁJUS 14-ÉN 

VIRÁGVÁSÁRRA  

hívunk mindenkit szeretettel az 

erdészet előtti parkolóba. 

Egynyári virágok, muskátlik, balkonnövények, 

zöldségpalánták (paprika, paradicsom, zeller, uborka 

és még sok más) nagy választékával. 

Gyémánt és Szökrényes Kertészet 

06-70/369-91-70
 

A VÖRÖSKERESZTES ADOMÁNYBOLT MÁJUS 7-ÉN ÉS 21-ÉN, SZOMBATON LESZ NYITVA. 

MAMMOGRÁFIÁS 

SZŰRŐVIZSGÁLAT 
Az országos népegészségügyi program 
keretében, a 45-65 év éves hölgylakosok számára 
szervezett szűrővizsgálatra MÁJUS 7-ÉN, 8-13 
óra között kerül sor a Cholnoky Ferenc Kórház 
Radiológiai Osztályán (Veszprém, Kórház utca 1. 
földszint). A kétévenként végzett 
szűrővizsgálatra az érintettek meghívólevelet 
kapnak. 

Bakonybél Önkormányzata térítésmentesen 

különjárati buszt biztosít a vizsgálaton 

résztvevőknek. 

A buszjárat igénybe vevőit kérjük, MÁJUS 4-ig 

jelezzék szándékukat GAZDAG-MIKLÓS 

ANIKÓNAK a 88-585-020-as telefonszámon a 

NÉV, LAKCÍM, TELEFONSZÁM, TAJ SZÁM 

megadásával. 

mailto:bakonybelszse@gmail.com
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Ez a Verseghy verssor duruzsol a fülemben, valahányszor a Petőfi 
utca sarkán, a Malom utca végén, vagy más közterületen látom a 
színpompás virágágyásokat. Hét éve már, hogy néhányan azzal a 
szándékkal összeültünk, hogy tegyük színesebbé, vonzóbbá a 
tereinket, az útmentéket, kereszteződéseket, ahol csak a fű nő, vagy 
épp elvadult a környezet. Megtervezetten, szakaszról szakaszra 
építettük ki kis kővel kirakott ágyásainkat, kertész ötleteit kérve, 
hogy egész évben mindenhol legyen virágzó színfolt. Élveztük a jó 
hangulatú, közös és teremtő munkát, a palántaneveléstől az 

ültetésen át a kapálásig. Változott a falukép, a turisták dicsérték az átalakulást, nőtt a falu vonzereje – mondták. 
Az önkormányzattól is kaptunk segítséget virágvásárláshoz, virágföldhöz, s amikor jutott rá ember, a locsoláshoz, 
majd virágládákat készíttetett, ezek is kikerültek a közterekre. Pályáztunk, lett egy Meglepetés-park a magazin 
szerkesztőségének támogatásával az óvoda előtt – mert „megérdemeltük”. Közadakozásból megszületett a 
Magnólia-liget, abból fejlődött a Millenniumi Park. Meghirdettük a Gondozott, virágos porta versenyt komoly 
díjakkal. Nőtt a sikerrel együtt a munka mennyisége, de mi egyre kevesebben és egyre idősebbek lettünk. Bíztunk 
a falubeliek csatlakozásában, a fiatalok lelkesedésében, de elmaradt a siker. 

Ha most pályázatot írnék, bizonyára beletennék ilyen toposzokat, mint zöldinfrasrtuktúra, falufejlesztés, 
lakókörnyezet minőségi fejlesztése, közösségszervezés, összetartás erősítése, identitástudat, s mindez igaz is lenne 
egy faluszépítő mozgalomra. Mi, virágosítók, csak rendezett környezetet, esztétikus utcaképet szeretnénk az itt 
élőknek, s ráadásként a vendégeknek. Valljuk, amit Hankiss Elemér is megfogalmazott: A kert a mi saját világunk, 
egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Rendezett és harmonikus univerzum, szemben a rendezetlen 
és diszharmonikus külső világgal. A kert egyike annak a ritka pontnak az életünkben és az univerzumban, 
amelyeket valóban rendben és ellenőrzésünk alatt tudunk tartani. 

Segítőket keresünk, hívunk, olyanokat, akik ugyanezt fontosnak tartják, és szívesen tennének is érte. 
Különösen a vendégfogadásban és a turizmusban érdekeltek, a szállásadók csatlakozását várjuk, hiszen ők 
haszonélvezői is a település vonzerejének, megjelenésének. Az új lakók találkozóján többen jelezték, 
bekapcsolódnának a virágosításba, az ő jelentkezésüket is várjuk a megadott elérhetőségeken 

Be lehet kapcsolódni a lakóingatlan közeli meglévő virágágyások gondozásába – gyomtalanítással, ültetéssel, 
locsolással, amikor van egy-két óra idő rá. Lehet segíteni palántaneveléssel, évelők szaporításával, virágládák 
öntözésével, visszavágásával. Lehet a ház előtti útszakaszt díszíteni, az ablakokba virágládákat tenni. Nem tartunk 
rendszeres összejövetelt, de tervezzük és szervezzük a munkát, a nagyobb feladatokra összetrombitáljuk a csapatot, 
jön, aki ráér. Egyébként ki-ki a maga idejében szabadon teljesíti a vállalását.  

A közös munkát Pék Hajnalka szervezi, nála lehet a csatlakozási szándékot bejelenteni a 70-616-7926 
telefonszámon, vagy írni egy e-mail Rottenbücher Ancsának a rancsa57@freemail.hu –ra.  

Minden segítségre szükség van, hogy ne haljon el kis falunkban a kacagás… 

Felföldi Andrea, egy a csapatból 

Anyák napjára és ballagásra, 
örök csokrok temetőbe,  
selyemvirágok nagy 
választékban. 
Borostyán Bolt  
Bakonybél, Szent Gellért tér 2.  

0630 742 2591 
 

Május 8-án vasárnap, útvonal: Bakonybél - Kurta-völgyek - Százhalom keleti széle - Márvány-völgy - Kőris-hegy - 
Eleven-förtés - Lipka-út - Bakonybél.Táv: 12 km, szintemelkedés 420 m.  
Május 14-én szombat, útvonal:  Huszárokelőpuszta - Somberek-séd - Forrasztó-kői egzótakert - Hubertlak - 
tanösvény - Huszárokelőpuszta. Táv: 10,2 km, szintemelkedés 200 m 
Május 21-én szombat, útvonal: :Ugod- Szár-hegy - Hubertlaki-tó - Molnár-kút-árok - Gerence-völgy- Bakonybél. 
Táv:15,2 km, szintemelkedés 350 m.  
Május 29-én vasárnap, útvonal: Bakonybél - Mészégető - Pápavár alja - Szénahordó út - Tiszta-víz - Fekete-Séd 
völgye - Szent-kút - Bakonybél. Táv: 15 km, szintemelkedés 370 m. 
Részletek: a www.bakonyibakancsos.hu oldalon, információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401. 

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

(Fő utca 3.) 

Szerdán 14-17 óra,  

csütörtökön 10-13 óra között 

várja az érdeklődőket. 

konyvtarbbel@gmail.com 

www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu 

 

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

 
 

Nyitva tartás: 
kedd - vasárnap 

 10-18 óra között. 
Utolsó planetáriumi film: 17:00. 
Pénztárzárás: 17 óra. 
 

Éjszakai távcsöves bemutatóink 
előzetes bejelentkezés alapján: 
 info@csillagda.net, (88) 461-245. 
 

 
 
 

 

 

(Fő utca 15.) 
 

Nyitva minden nap 9-18 óra között,  
vasárnap 16 óráig.  

 Egy módos bakonybéli gazda 
háza 

 a bakonyi faeszközkészítés 

 A bakonyi indián játék 
 

Időszaki kiállítás: „Innen és Túl” – 
A Bakonyszücsi Művésztelep 

bemutatkozása. 
 
Ajándék, térkép, könyv 
kapható. 
 

Információ, bejelentkezés: 
+36-30-468-8938.; 

 bakonybelitajhaz@gmail.com 
 
 

 

 

LOMTALANÍTÁS BAKONYBÉLBEN 2022. június 13-án lesz. Részletek a következő Bakonybéli Hírmondóban. 
× 

Bakonybéli önkormányzati építési törmelék- és zöldhulladék lerakó nyitva tartása keddenként előzetes egyeztetés alapján. 

Telefon: 06-30-477-2021 

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

 

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 
v E 

minden hónap második és negyedik keddjén 
14.30-15.30 óra között az Önkormányzat 

épületében. 

 

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. 

 

mailto:8427bakonybel@gmail.com
https://bakonybel.hu/
mailto:konyvtarbbel@gmail.com
http://www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu/
mailto:info@csillagda.net
mailto:bakonybelitajhaz@gmail.com
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
http://www.vhkn.hu/
tel:(88)585-020;%2030/
tel:(88)585-020;%2030/499-1114
mailto:jegyzo@bakonybel.hu
mailto:bakonybelmezoor@bakonybel.hu
mailto:szentmoric.plebania@gmail.com
mailto:zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

