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A Csillagdával szembeni önkormányzati területen a 
HungaroControl Zrt. támogatásával megkezdtük az 
új személyautó parkoló kialakítását. Legkésőbb 
június végére, az idegenforgalmi szezon indulására 
beüzemeljük. Bízunk benne, hogy az autósok 
használni fogják, ezzel tehermentesítve a 
faluközponti várakozást. Az elmúlt év őszén tartott 
lakossági fórumon megbeszélt közlekedési 
információs táblák – sebességkorlátozó, parkolási 
lehetőségeket előre jelző – tiltó, stb.) táblákat 
megrendeltük, június közepéig kihelyezzük. 
 

Az útfelújítások, a jó útviszonyok következtében 
mind a kül-, mind a belterületeken megnőtt a 
gépjárművek sebessége, ami problémát jelent a 
település lakói számára. Az ezzel kapcsolatos 
felvetések, valamint a parkolás témakörében ismét 
összehívjuk a lakossági fórumot június 20-án 17 
órára, a Faluházba. Más témákban is várjuk a 
helyben élők problémafelvetését, így a fórum egyben 
közmeghallgatás is. Tisztelettel várunk minden 
érdeklődőt, segítőkész lakost az összejövetelre. 
Továbbra is hangsúlyozottan kérem a lakosságot, 
hogy a problémák jelzésére, felvetésére és a 
megoldási javaslatokra az önkormányzat vagy a 
polgármester telefonszámát vagy e-mail címét 
használják, vagy a lakossági fórumot, vagy a 
nyilvános képviselő-testületi üléseket, ne a facebook-
ot. Ezek az információk pont ahhoz nem jutnak el, 
akinek a tájékoztatásra és a megoldásra lehetősége 
van, ugyanakkor negatív közhangulatot gerjeszt. 
 
A tervek szerint a most folyó útfelújítások június 
végére fejeződnek be. Addig kérjük a lakosság és az 
autósok türelmét. Nyáron már megújult, komfortos 
közúton közelíthetjük meg Pápát és Zircet is. 

 

Június közepére elkészülnek a régi önkormányzati 
épület vizesblokkjai, így a jelenleg a Boldog Gizella 
zarándokszálláson lakó menekültek ebbe, a  
családbaráttá alakított épületbe tudnak átköltözni. 
Jelenleg egy család él a szálláson, de ha szükséges, 
készen állunk további menekültek fogadására. 
 

A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (VHK) évi díjtalan lomtalanításának 
időpontja június 13. hétfő.  Az előző évhez hasonlóan 
idén is a gyűjtőpontos lomgyűjtést tartjuk 
célszerűnek, hiszen a település rendezett és tiszta 
marad, a lomisok nem járják a falut és nem túrják 
szét a kihelyezett tárgyakat, a közbiztonságot is ez a 
megoldás szolgálja. Tekintettel arra, hogy a VHK 
nem szállít el mindent, az önkormányzat idén is 
megoldja egyéb lomok begyűjtését. Kérem, alaposan 
olvassák el a tájékoztatót, mert csak az ott leírtak 
szerint fogadjuk be a hulladékot. Hangsúlyozom, 
hogy csak az egy év alatt a háztartásban normál 
körülmények között keletkezett 
hulladékmennyiséget vesszük át, a költözésnél, 
átépítésből származó mennyiség elszállításáról a 
lakóknak más szolgáltatót kell igénybe venni. Tavaly 
közel 1 millió forintba került az önkormányzatnak ez 
a plusz lakossági szolgáltatás. A gyűjtés időpontját 
tartsák be, munkatársaink szabadidejüket áldozzák, 
nem várhatják el, hogy egyéni igényekhez 
alkalmazkodjanak. 
 

Idén rendhagyó módon június 2-án, csütörtökön, 
16.30 órakor a Szent Gellért téren tatjuk a Magyar 
Hősök Napját, emlékezve azokra a magyar katonákra 
és civilekre, akik az életüket áldozták 
Magyarországért a háborúkban. Tisztelettel hívjuk a 
lakosságot a koszorúzásra. 

Márkus Zoltán  

polgármester 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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Június 2. csütörtök,  

15-18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÖSSÉGI HÁZ 

 

 
 

TISZTELT SZÁLLÁSHELY-

SZOLGÁLTATÓK! 
 

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás 
ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 
501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-
jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés 
intézményét. 
 

Ennek keretében a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító 
Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: szálláshely-minősítő szervezet) vizsgálja 
a szálláshelyek számára előírt minőségi 
követelményeknek való megfelelést és ez alapján 
minőségi fokozatokba sorolja a szálláshelyeket. 
 

A szálláshely-szolgáltatók a szálláshely üzemeltetési 
tevékenység bejelentését megelőzően (új szálláshely 
bejelentés esetén), valamint az első minősítést követően 
háromévente kötelesek a szálláshely-minősítő szervezet 
vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra 
vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi 
fokozatba sorolás érdekében. 
 

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett 
szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést 
szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges 
igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől: 
 

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-
ig, 
 

b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig, 
 

c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig, 
 

d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-
ig, 
 

e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig, 
 

f ) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig, 
 

g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig. 
 

A 2022. január 1-jét követő új szálláshely 
bejelentés esetén az eddigi mellékletek mellett a 
bejelentéshez csatolni kell a szálláshely-minősítő 
szervezet által kiadott minősítő dokumentumot is. 
Nem csak az új szálláshelyeknek kell benyújtani a 
minősítésről szóló dokumentumot, hanem a már 
meglevő szálláshelyeknek is. 
 

A szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült 
kérdésekkel a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító 
Testület Nonprofit Kft-hez fordulhatnak az alábbi 
elérhetőségeken: 
 

Telefon: +36 1 776 7030 
ugyfelszolgalat@szallashelyminosites.hu 
weboldal: https://szallashelyminosites.hu/ 

 

https://szallashelyminosites.hu/
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A nyárias melegnek és a csapadéknak köszönhetően a növényzet nagy növekedésnek indult. Kollégáink 
dolgoznak a közterületek karbantartásán. A kaszálás és fűnyírás folyamatosan történik. Mivel nagyon nagy 
területem kell dolgozniuk, nem tudnak házaknál plusz munkát vállalni. Az ingatlan tulajdonosoknak 
maguknak kell gondoskodni területük rendben tartásáról. Újra kiemelték a Bakonybél 1000 feliratot, hogy 
azok számára is jól látható legyen, akik csak a faluból tudják megtekinteni.  
Mivel jön a nyár, egyre inkább érezhető a megnövekedett turistaforgalom a faluban. A közlekedési morál 
sajnos okoz kellemetlenséget, kiemelném a gyorshajtókat. Jeleztük a problémát a hatóságok felé, várjuk 
válaszukat. 
Májusban többen is jelezték, hogy racka juhokkal találkoztak az erdőben és Somhegyen is. Ismételten kérem 
az állattartókat, fokozottan figyeljenek a jószágaikra, mert ezzel problémát okoznak a földtulajdonosoknak és 
a lakosságnak is.          Másli Rita mezőőr 

 

Kedves Betegeink! 2022.07.01-jétől a szakrendelésekhez, ambulanciára kiadott útiköltség utalványozás 
megváltozik, ezért szeretném a változásokat röviden összefoglalni! 
- A háziorvosoknál július 1-jét követően megszűnik az útiköltség utalvány kiállítása! 
- Az útiköltségtérítést az ellátóhelyen, az ellátás igénybevételekor kell jelezni, és az ellátóhely (szakrendelés, 
ambulancia) rögzíti elektronikusan. 
- A rögzítést követően az igénylést elektronikusan az ügyfélkapu SZÜF felületén, papír alapon a 
kormányablaknál kell intézni. A papír alapú ügyintézéshez az Államkincstár (MÁK) honlapjáról lehet a 
kérelmet letölteni 07.01. után. 
- 07.01. után a korábban kiadott papír alapú utazási utalvánnyal nem lehet útiköltséget elszámolni! A korábbi 
papír alapú igazolást le kell adni és az új ellátásnál az ellátó helyen kell jelezni az útiköltség igényét. 
- Utólagos kiállításra az ellátó helyeken nem lesz lehetőség, ha valaki az ellátáskor nem jelzi az igényét, később 
nem tudja érvényesíteni! 
- Tehát nagyon fontos, hogy az ellátó helyen jelezni kell, rögzíteni kell, de utána külön kell igényelni. Nem 
kapják meg automatikusan! 

Dr Kozma Zoltán háziorvos 
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Május hónapban megtörtént a beiratkozás a 
2022/2023-as nevelési évre az óvodába. Nagy öröm 
számunkra, hogy a jövő évtől 13 kisgyermeknek 
választották szülei a mi óvodánkat. Szeretném külön 
kiemelni, hogy a következő évben ismét lesz 
óvodánkban három Pénzesgyőrből járó gyermek is. 
Iskolába 12-en mennek szeptembertől, így a 
gyermeklétszámot a következő évben is biztosítottnak 
látjuk a zökkenőmentes működéshez. Köszönjük 
szépen a szülők bizalmát. 

Május 25-én a Zirci Önkormányzat Szolgáltató Központ gyermeknapi programmal örvendeztette meg 
óvodásainkat. Különféle logikai és mozgással egybekötött ügyességi játékokon vettek részt ovisaink, amit 
nagyon élveztek és ügyesen megoldottak. A jutalmuk pedig az óvoda kertben elrejtett kincsek voltak, amit 
egy térkép segítségével kellett megtalálniuk. A feladatokat korcsoportokra bontva végezték a gyerekek, hogy 
a sikerélmény senkinél ne maradjon el. 
Köszönjük szépen Czigler Anitának és 
Vankó Zoltánné Gabinak a szervezésben 
és a lebonyolításban nyújtott segítséget. 

Óvodásainknak május 30-ra tervezzük a 
közös gyermek-napi kirándulásunkat 
Dorbival, a kisvonattal, amennyiben az 
időjárás kedvező lesz.  

Június 2-án délután tartjuk óvodai 
évzárónkat és nagycsoportosaink 
búcsúzó ünnepségét.  

Óvodánkban a nyári tisztasági festést és takarítást július 25-től augusztus 21-ig tervezzük. Ekkor óvodánk 
zárva tart. A nyár többi időszakában a szokott módon, összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket. 

Szabó Judit óvodavezető 

Tavasszal, általában májusban szoktak az osztályok osztálykirándulásra menni.   

Május 9-11. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a harmadik és negyedik osztályosok 3 napos ottalvós 
osztálykiránduláson vehettek részt Zánkán, ahol színes programok, játékok várták a tanulóinkat. A gyerekek 
szállítását köszönjük a bakonybéli önkormányzatnak, Szigetiné Veiland Ildikó és Kuti István szülőknek -akik 
most az önkormányzattal együtt az elsősök úszás- oktatásában segítenek.  

Az elsősökkel május 10-én Zircen jártunk, megnéztük a természettudományi múzeumot, sétáltunk az 
arborétumban és agyagoztunk a Reguly Múzeumban. Nagyon tartalmas, vidám napot töltöttünk ott. 

Május 13-án a Lázár Ervin Program keretében az első osztályosok Veszprémben megnézték az Aranyszőrű 
bárány című előadást. 

Május 27. péntek, tanítás nélküli munkanap, ezen a napon a gyerekek nem jönnek iskolába. 

Május 31-én, kedden 16.15-kor Linzmajer Judit pszichológus tart előadást iskolánkban. Téma: A kettős 
nevelés hatása a gyerekre, valamint Az elektronikus eszközök, játékok hatásai. A témával 
kapcsolatos kérdéseiket írásban várjuk az iskolában, vagy a szentgellerttagiskola@gmail.com e-mail címen. 
Az előadásra, és az azt követő beszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Június 4-én, szombaton 2 órától - települési rendezvény - Gyermeknap lesz az iskolában. Színes 
programokkal várjuk a gyerekeket és szüleiket. 

Június 14-én kedden délelőtt közlekedésbiztonsági napot tartunk szakemberek bevonásával. Kiemelten 
foglalkozunk a gyalogos- és kerékpáros közlekedés szabályaival. A gyerekek elhozhatják erre az alkalomra 
kerékpárjukat. 

Június 15. az utolsó tanítási nap a 2021-2022-es tanévben.  

Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető 

mailto:szentgellerttagiskola@gmail.com
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A már hagyományosnak tekinthető hulladékgyűjtési 
akcióinkkal és a környezetvédelmi nap keretében 
szervezett elektromos és elektronikai hulladékgyűjtéssel, 
amelyeket szülői és önkormányzati segítséggel, az iskolai 
karbantartó önkéntes aktív közreműködésével 
valósítottunk meg, 363 500 Ft-tal gyarapítottuk az 
alapítvány vagyonát. Köszönjük a falubeliek adományait! 

Magánszemélyektől a „Jövő nemzedékéért” és szakkörök 
megvalósítására 10 000 Ft érkezett a számlánkra. 

Az „Identitás és kohézió erősítése Bakonybél és 
környékén” című támogatási program keretében az 
iskolával együttműködve “Tökmag” -  Népismereti és 
hagyományőrző” napközis  tábort szerveztünk és 
bonyolítottunk  Bakonybélben és Pénzesgyőrben. A 
szakmai program megvalósítására 2 x 500 000 Ft-ot 
kaptunk. 

Alapítványunk sikeresen pályázott és nyert el 2 808 750 Ft 
támogatást a Magyar Falu Program - Falusi Civil Alaptól az 
iskola jelenleg használt fő épületrészének felújítási 
munkálataihoz. 

A személyi jövedelemadó felajánlásából 123 763 Ft 
érkezett támogatóinktól. Köszönjük! 

Támogatások: 

Az iskola tanulóinak színházlátogatására 203 873 Ft 
támogatást nyújtottunk: a bérletek árát és a különjárati 
autóbuszt fizettük.  

Az iskolába lépő első osztályt sulikezdő alapcsomaggal 
leptük meg 10 400 Ft értékben. 

 

Az iskolában működő szakkörök munkájához (énekkar, 
zenei nevelés furulyával, szövés, angol), tematikus napok 
(Szent Gellért nap, Márton nap, Gyermeknap) és a 
Tökmag napközis táborok megvalósításához 1 523 822  
Ft-tal járultunk hozzá. 

A június 21. és 25-e között megvalósított Tökmag 
Népismereti és hagyományőrző táborok több mint 40 
fiatalt, gyermeket juttattak különleges élményekhez. A 
lakóhelyünk múltjának és jelenének megismerése mellett 
a hagyományok ápolása is célja volt ennek az 5 napnak. A 
hetet közérzet-javító tornával és vidám dalolással kezdtük, 
bakonyi népdalokat tanultunk, a heti programok között 
műhelylátogatások, kézműves foglalkozások, játék, túra 
szerepeltek. A táborok szervezésében és szakmai 
megvalósításában öt pedagógus, két segítő felnőtt és öt 
fiatal önkéntes munkával közreműködött. 

Az iskola működési feltételeinek javítására 
(adományként kapott nyomtató javítására és tonerek 
beszerzésére) 65 600 Ft-ot költöttünk.  

Az FCA-KP-1-2021/1-001210 azonosító számú 
„Ablakcsere a bakonybéli Szent Gellért Tagiskolában” 
című pályázat támogatási összegét teljes mértékben az 
ablakcsere projektre fordítottuk. 

Az év során legfőbb támogatóink a szülők, legfőképp a 
szülői munkaközösség tagjai, valamint Bakonybél 
Önkormányzata, alkalmazottai voltak. Köszönet érte! 

A kuratórium tagjai munkájukat idén is társadalmi 
munkában, költségelszámolás nélkül végezték. A 
fentieken kívül a működésre voltak csak kötelező 
kiadásaink (könyvelés, bankköltség). 

Sebestyén Gyuláné alapítványi elnök és  

Troják Zsuzsanna alapítványi titkár 

 

PAPÍRGYŰJTÉS! 
Június 7-8-9. keddtől 

csütörtök 14 óráig 
a bakonybéli Szent Gellért 

Tagiskolában 
Kérjük, hogy a papírokat 

összekötözve 

 juttassák el az iskolába 
(7.30-16.00)! 

Kartont nem szállítanak el,  
csak könyv és újság 

hozható!  
 A papír elszállításához 
segítséget a következő 

telefonszámokon kérhetnek:  
88/585-040, 06  
30/254-3109,  

vagy a 06 30/328-1434  
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Elsőáldozás, bérmálás  

Május 1-én templomunkban 8 gyermek járult első áldozáshoz: Kaufmann Kristóf, Kaufmann Gergő, 
Mészáros László, Molnár Áron, Oggero Stefano, Plesa Levente, Szabó István, Szabó Kevin, utóbbi két fiú 
Kárpátaljáról érkezett hozzánk. Az elsőáldozásnak idén is megható mozzanat volt a gyermekek áldáskérése 
és az édesanyák áldása.  

Május 15-én került sor templomunkban a bérmálás 
szentségének kiszolgáltatására, 7 fiatal részesült e 
szentségben: Berkes Balázs, Bertalan Szilárd, 
Kollát Zsanett, Mészáros László, Nyári Máté, Resze 
Vanessza és Szigeti Levente. Cirill főapát úr arra 
biztatta homíliájában a fiatalokat, hogy Jézus új 
parancsa szerint: "úgy szeressétek egymást, ahogy 
én szerettelek benneteket" alakítsák 
kapcsolataikat, ezt a szeretet vigyék azokba a 
közösségekbe, amelyekbe az élet elviszi őket. 
Ugyanebben a szentmisében Főapát úr lektorokat 
(felolvasókat) avatott. Összesen 7 testvér: Gyémánt 
Lenke, Fülöp Teréz, Posta Zsoltné Jolán, Vasi 
Katalin, Kas György, Testa Jákob és Vajda András 
kaptak megbízást arra, hogy a liturgián Isten Igéjét 
a gyülekezetnek felolvassák. 
 

Ökumenikus Konferencia 

Május 21-én IX. alkalommal rendeztük meg Bakonybélben az Ökumenikus Konferenciát. Idén a kb. 80 
résztvevővel a megbékélés útjait kerestük. Délelőtt a Boldog Gizella Közösségi Házban 3 előadást 
hallgathattunk meg. Laczkó Zsuzsanna nővér: A megbékélés – a valóság elfogadásának ajándéka és 
feladata címmel Jálics Ferenc jezsuita atya életét és imamódszerét mutatta be, mint Istennel, önmagunkkal 
és a világgal való megbékélés egy konkrét útját. Csáky-Pallavicini Zsófia pszichológus és terapeuta a 
megbékélés lélektani útjáról, arról a folyamatról beszélt, amelyen a békét kereső embernek végig kell menni; 
Pecsuk Ottó református teológus pedig a megbékélésről, mint az Újszövetség központi üzenetéről beszélt, 
erre a békére számunkra Krisztus áldozata nyitja meg az utat. 
 

Régészeti feltárás a Szent Mauríciusz Monostor udvarán 

A húsvét előtt indult régészeti feltárást monostorunk udvarán 
radaros geofizikai felmérés előzte meg. A feltáró szelvényekből 
változatos leletanyag került elő az avar korból, a késő középkorból, 
illetve a 18., 19. századból is. Az avar kori kerámia darabokról és 
szíjvégről a szakértők megállapították, hogy egy feltöltés során az 
ide szállított földdel kerülhetett a talajba. Hasonló szórvány lelelt 
egy Lipót érme, amely egy nem visszaazonosítható rétegből 
bukkant elő. Az egyik szelvényben a régészek egy 80-85 cm 
széles, míg a másikban egy 130 cm széles falszakaszt tártak fel. 
Ezek – méreteiknél fogva – nagyrészt emeletes épületek 
maradványai lehetnek, az előkerült fehér vakolatdarabkák, illetve 
egy kőből faragott ablakkeret töredékei lakó- vagy gazdasági 
épületekre utalhatnak. Az épületrészletek eredeti szerepét a 
kutatás jelenlegi fázisában még nem lehet véglegesen 
meghatározni, ugyanakkor a középkori templom valószínűleg 
északabbra, a mai épületegyüttes alatt állhatott. A régészek nem 
csak a monostor udvarán, de a Szent-kúti kápolna feletti fennsíkon 
is újra munkába fogtak a középkori remetebarlang után kutatva. 
Előreláthatólag munkájuk júniusban is folytatódik.  
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Bakonybéli bencések könyvajánlói nyárra 

Ignác testvér ajánlja: Guzel Jahina: Zulejka kinyitja a szemét. Nem divat mostanság az orosz irodalmat reklámozni, 
én mégis bátorkodnék egy ilyen könyvet ajánlani a nyárra, mert a politikai eseményektől függetlenül még születik 
igényes kortárs szépirodalom Oroszországban. Guzel Jahina kazanyi születésű, tatár írónő. Első nagyregénye, a 
Zulejka kinyitja a szemét, megjelenése évében a legkomolyabb irodalmi díjakat nyerte el hazájában. A műben egy 
ártatlanul Szibériába deportált tatár fiatalasszony a főszereplő, akit a történések megedzenek, és nővé érlelnek. A 
könyvben a személyes történet mögött nem hivalkodón felsejlenek a nagybetűs történelem eseményei, van benne 
szerelem és szenvedés, hit és babonaság, hősiesség és emberi nyomorúság, s mindez egy nagyon szerethető, 
testközeli, törékeny nő nézőpontjából, akiért elég hamar elkezdhetünk szorítani. 

Anzelm testvér ajánlja: Erdős Virág Könnyei című lírai kötetét ajánlom a kedves olvasók figyelmébe. Idén jelent meg 
a Magvető Könyvkiadónál. A sokszor lehúzó hétköznapi valóságot - az ismétlődéssel, változatlansággal, tragédiákkal, 
cinizmussal, hatalmi arroganciával - megterhelő eseményeket hol részletező, hol tömör nyelvezettel emeli a 
magasságba. Segít jelen lenni, rendeződni. Bárhol, bármikor merülsz el a versszöveg labirintusában. 

Izsák atya ajánlja: Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján (The Benedict Option) című könyvét szeretettel ajánlom 
nyári olvasmánynak. A szerző amerikai újságíró, konzervatív gondolkodó, aki gyakran jár Magyarországon. Arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy hogyan lehetséges megőrizni emberi értékeket, hitet, kultúrát egy olyan korban, amely 
mindent megkérdőjelez, amelyben a felszínesség és a szórakoztatás a legfőbb értékek, amelyben a média és az okos 
eszközök állandó ostroma alatt állunk. A könyv egy olyan jövőképet vázol fel, ahol a nagy struktúrák (demokrácia, 
oktatás, egészségügy) megbízhatatlansága, a növekvő klímaválság mellett bizonyos mértékben magukat védő, 
működő, emberléptékű kisközösségek menthetik át az egyetemes emberi értékeket a jövő nemzedékek számára. 

Mindhárom könyv elérhető a bakonybéli községi könyvtárban. Jó olvasást kívánunk!  

Pünkösdi programjaink 

Június 4. szombat:  
 

14:00 Novák Erik festőművész  
festészeti workshop 
 

15:30 Vándorének   
Bakos Árpád Trió (Vajdaság népzene) 
 

18:00 Dés András és az Erdőkerülő Quartet  
Einschließlich (jazz)  

Június 5. vasárnap:  
 

11:00: Térzene: Bencés Big Band – Szent Gellért 
tér  
 

14:00-16:00 óra: HolddalaNap Zenekar családi 
programja  
 

14:00-18:00 óra: Ragyogj! A kreativitás 
ünnepeVEB2023 EKF- ÚjraHangSzerelde 
 

16:00 óra: Novák Erik festőművész festészeti 
workshop 
 

18:00 óra: “Forrás”- Illés Eszter fuvolaművész 
és Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész 

koncertje a templomban 

 
Részletek: bakonybel-monostor.hu, 
facebook.com/BakonybelMonostor 

Az esemény a Veszprém-Balaton 
2023. Európa Kulturális Fővárosa 
program támogatásával jött létre. 
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Iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói – az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány”-hoz 

benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően -osztályfőnökeik kíséretében (Csurgainé Töreki Marianna és 

Troják Zsuzsanna) a szülők támogatásával háromnapos, kétéjszakás ottalvós Erzsébet-táborban vettek részt 

május 9 és 11 között. Változatos és színes, osztályközösséget erősítő programok voltak, melyet alátámaszt 

a gyerekek által készített élménybeszámoló: 
 

Zánkai osztálykirándulás 

Már nagyon vártuk a zánkai ottalvós osztálykirándulást. 

Az Erzsébet Táborba autókkal, Bazsi apukájával és Zsuzsa nénivel utaztunk. Amikor 

odaértünk, mindenki egyedi karszalagot kapott. Mi, harmadikosok a délelőtt folyamán 

elmentünk a vasútállomásra és a vonattal egészen Tapolcáig zakatoltunk. Felsétáltunk a 

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközponthoz, ott csónakáztunk és megnéztük a kiállítást. 

Visszafelé, ahogy mentünk a vonatra, nagyon eláztunk. Amikor visszaértünk a táborba, 

letusoltunk és száraz ruhát vettünk, hogy meg ne fázzunk. Vacsora után, este Oláh Gergő 

énekelt a táborozóknak. Kedden délelőtt az Exatlon pályán ügyességünket tettük próbára. 

Három körből kettőt mi nyertünk! Ezt követően középkori csatajátékon vettünk részt.  

Délután elmentünk a Balatonra sétálni, ott ettünk egy fagyit, sok kagylót szedtünk. Utána 

bábszínházi előadást tekintettünk meg. Megcsodáltuk az előadóművész sokoldalú 

bábjátékát és sokszínű hangját. Több szereplőt is egymaga alakított. Bábszínház után 

kezdődött az Alma Együttes koncertje, ami nagyon vidám volt. A disco alatt mi a fiúkkal 

csocsóztunk, mert az jobb elfoglaltság volt nekünk! 

Szerdán hazafelé tartottunk, amikor megálltunk Nagyvázsonyban, a Kinizsi várnál. 

Megnéztük a barbakánt és a vár belső udvarát, a lakótornyot kívülről, mert oda a felújítás 

miatt nem mehettünk fel. Utána apa meghívta az osztályt sütizni. 

Jó visszaemlékezni ezekre a napokra! 
Kuti Balázs és Schwarcz Erik 3. osztályos tanuló 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:bakonybelszse@gmail.com
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Kedves Olvasók! 

A környezetvédelem világnapja alkalmából június 4-én, szombaton 18 órakor a könyvtár és a 
Zöldporta Egyesület szervezésében rendkívüli eseménnyel jelentkezik a KineDok filmklub. A 
vetítésen az Erdőrablók című, 2020-ban készült dokumentumfilmet láthatjuk magyar felirattal. A 
film a világon átívelő illegális fakitermelés egy szeletét tárja fel Romániától, Oroszországon át Kínáig. 
Az ügy szálai egy osztrák cégnél futnak össze. A védett erdőkből történő fakitermelés dupla veszteség, 
az erdő és védett állatok élettere is elveszik, illetve súlyos pénzösszegek formájában önmagát 
fenntartható módon működő vállalatnak feltüntető cég tulajdonosainak zsebébe vándorol. 
Vásárlóként hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem illegális fakitermelésből származó fából 
készült padlót vagy bútort vásárolunk? Ez a dokumentumfilm mindannyiunkat érintő témát mutat 
be rejtett kamerás felvételeket is alkalmazva, rámutatva, hogy ebben az üzletágban az emberélet sem 
drága.  

A vetítést követő beszélgetés vendége Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója.  

A részvétel ingyenes. A részvételi szándék jelzését a terem elrendezése miatt örömmel fogadom.  

A megváltozott nyitva tartási rend a nyári időszakban is megmarad: szerdán szokás szerint 14-17 
óráig, szombat helyett azonban csütörtökön 10-től 13 óráig lesz nyitva a könyvtár. A középiskolások 
számára kötelező 50 órás közösségi munka részben vagy egészében is teljesíthető a könyvtárban és 
a Zöldporta Egyesületnél is.  

Mindenkit szeretettel várok a könyvtárban,  
Palotás Dóra könyvtáros 

 

 

 

         Úthasználati engedélyek kiadásának rendje 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a korábbi évben kiadott éves úthasználati engedély csak az 
adott évre vonatkozik. 

A Bakonybéli Erdészet maximum 10 napos engedély kiállítására jogosult. Az úthasználati engedélyt 
kizárólag hétköznapokra, a Bakonybéli Erdészet pénztárában lehet igényelni nyitvatartási időben vagy 
email-ben a bakonybel@bakonyerdo.hu email címen. 

Egyedi igény (pl. hétvégi igénybevétel, csoportos – buszos kirándulás) igazgatói engedéllyel lehetséges. 
Kérjük, igényüket a bakonybel@bakonyerdo.hu email címre szíveskedjenek megküldeni. 

10 napnál hosszabb idejű engedélyek kiállítására (maximum 1 év) az erdőgazdaság központjában, 
vezérigazgatói engedéllyel lehetséges. 

Felhívjuk az igénybevevőket, hogy az engedély kizárólag az erdészeti útra érvényes, erdőterületre TILOS a 
behajtás! 
 

HIRDETMÉNY 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal által 19-303730-507 számon bejegyzett vadászterület földtulajdonosi 
közösségének közgyűlése lesz 2022. június 1. napján 9 órai kezdettel. (Regisztráció: 8:45-9:00)  

Helye: Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete (8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 7.) 

Napirendi pontok: 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

2. Döntés a 2021-2022 vadászati év gazdálkodásáról készült beszámoló és mérleg elfogadásáról 

3. Döntés a 2022-2023 vadászati év pénzügyi és működési tervezetének elfogadásáról 

4. Egyéb kérdések 

Júniusban 4-én és 18-án, szombaton lesz nyitva a régi iskolaépület emeletén. 
Ne költsetek pénzt tábori ruhákra, farmerekre, pólókra, nálunk találsz! Évzáróra fehér 
blúzok, szoknyák nagy választékban. 8.30-11 óra között várunk minden érdeklődőt! 

mailto:bakonybel@bakonyerdo.hu
mailto:bakonybel@bakonyerdo.hu
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Májusi közös programunk alkalmával útunk Zircre vezetett. A 
Természettudományi Múzeumban széles skálájú kiállítási darabokban / 
lepkék, bogarak, madarak, ásványok, vadállatok, trófeák, hüllők, fafajok 
stb./ gyönyörködhettünk. 
Ezt követően a PEPE Cukrászdában sütiztünk, fagyiztunk. Kellemes 
napot töltöttünk el együtt. 
Úgy döntöttünk, hogy nyári szünetet fogunk tartani családi 
elfoglaltságaink miatt. 
 
Ősszel ismét találkozunk, addig is kellemes időtöltést kívánunk 
mindnyájatoknak! 

Galba Irén klubvezető 
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TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT 
8427 Bakonybél, Jókai u. 14. 

+36-30-490-8401; 88/461-750 
meszner.viktor@invitel.hu 

Szemes termékek, koncentrátumok, 
keverék takarmányok, kutya, macska, madár eledelek 

Nyitva: hétfő – péntek, 9-18 óra 

 
 

Információ: 

Mészner Viktor: 

+36-30-490-8401; 

www.bakonyibakancsos.hu 
 

2022.06.04. Találkozó: 9.30. Vinye, Vinye.hu 

büfé 
Útvonal : Vinye - Likas-kő - Pápalátó-kő - 
Fenyőfő - ősfenyves - bauxitszállító út - Vinye. 
Táv: 13,5 km, szintemelkedés 192 m. Várható 
visszaérkezés Vinyére: 14-14.30 körül. 
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő,  
 

Június 19-én vasárnap: Találkozó 10.00, 

Bakonybél, Pikoló vendéglő. Útvonal: Bakonybél 
- Bakony Hotel – Táboros-hegy – Odvas-kő 
pihenő –Szarvad-árok- Bakonybél. Táv:13 km, 
szintemelkedés 424 m. Várható visszaérkezés 
15 óra körül. Részvételi díj: 800 Ft/fő.  
 

Június 11-12-én: Országos Kéktúra Keszthely - 
Sümeg szakasza 
 

Június 26-án a Vértesbe látogatunk majd, 

részletek kidolgozás alatt. 
 

Részletek a honlapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Borostyán Ajándékbolt  

négyféle fagyival, jégkásával,  

süteménnyel, kávékülönlegességgel  

várja kedves vendégeit. 

 

Bakonybél, Szent Gellért tér 2.  

Tel: 06 30 742 2591. 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
http://www.bakonyibakancsos.hu/
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-5932629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2022. június 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,  
vasárnap 9-16 között. 

 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 
 
 
 

 

 

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: 70-436-5085. 
 

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 
vE 

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. 
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