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A szociális tűzifa program keretében megítélt 
tűzifa-támogatást még karácsony előtt sikerült 
kiszállítanunk. A havazás miatt sajnos a 
tervezettnél később, de még az ünnepek előtt 
eljutott minden igénylő házához, akinek juttatni 
tudtunk a kapott keretből. 
 

Többször beszéltünk már arról, hogy az 
önkormányzati bevételek a Covid-járvány miatti 
központi intézkedések, elvonások következtében 
az elmúlt két évben jelentősen csökkentek, így a 
település működtetésére, beruházásokra 
fordítható összeg is megcsappant. Kénytelenek 
voltunk a nyolc éve változatlan helyi adókat 
felülvizsgálni. A képviselő-testület döntése 
alapján 2023. január 1-jétől az iparűzési adó az 
eddigi 1,7 %-ról 2 %-ra, az építményadó (a nem 
lakásra használt épületek, így pl. a vendégházak 
adója) 300 Ft/m2 –ről 350 Ft/m2 –re, az 
idegenforgalmi adó 300 Ft-ról 400 Ft-ra 
emelkedett. A fenntartási költségek növekedése 
miatt emelnünk kellett az önkormányzat 
tulajdonában levő ingatlanok, így a bérlakások, 
gyógyszertár bérleti díját is. Nem szívesen hoztuk 
ezeket az intézkedéseket, de a költségek 
növekedését, az infláció mértékét a takarékos 
gazdálkodás mellett sem tudjuk másképp 
ellensúlyozni. A bevételek a falu zavartalan 
működését és fejlődését alapozzák meg. Ezért 
arra kérjük azokat az adófizetőket, akiknek 2022-
ből, vagy az előző évekből adóhátralékuk van, 
mielőbb rendezzék tartozásukat. Ha valaki 
bizonytalan a fizetendő adó mértékében, 
forduljon bizalommal az önkormányzathoz, a 
jegyzőhöz, segítünk tisztázni a tartozás mértékét, 
így elkerülhető lesz az esetleges ellenőrzésnél a 
kellemetlen helyzet. 
 

A hivatal 2023. január 9-én kezdi meg a 
munkáját. 
 

A Bursa Hungarica felhívásra 10 felsőoktatási 
hallgató adta be pályázatát. Valamennyiüknek 
megítéltük a havi 7500 Ft önkormányzati 
ösztöndíjat, amelyhez még további támogatások 
társulnak. 
 

Rendezvényekben gazdagon telt a december. A 
Mikulás-ünnepségek után Kövi Szabolcs adventi 
koncertje, a monostor által szervezett magas 
zenei színvonalú programok mellett ki kell 
emelnünk a Szent Mauríciusz Kórus jubileumi  
 

 

hangversenyét. A kórus advent 4. szombatján 
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, a 
jubileumi koncerten az alapító Pusker János is 
részt vett. Megragadjuk az alkalmat, hogy ezúton 
köszönjük meg a kórusnak az önkormányzati 
rendezvényeken való magas színvonalú 
közreműködést és kívánjunk sikerekben és 
elismerésekben gazdag, további sok évtizedes 
működést. 
 

Januárban Palotás Dóra átadja a községi 
könyvtár irányítását Palotásné Mányi 
Andreának. Köszönjük Dórának a könyvtárban 
10 éven át végzett szakszerű, sokoldalú és 
színvonalas munkáját. 
 

A Mindenki Karácsonya szokatlanul csípős 
időben zajlott, mégis sokan eljöttek erre a 
faluközösségi rendezvényre. Köszönjük a 
szereplőknek a közreműködést, az óvoda, az 
iskola pedagógusainak a felkészítő munkájukat, a 
szülők segítségét és a sok süteményt, a Borostyán 
Ajándékboltnak a forró csokit, valamint az 
önkéntesek segítségét. 

Karácsony első napján a szentmise után a Szent 
Gellért iskola diákjai Katona Marianna 
betanításában, a pedagógusok közre-
működésével színvonalas betlehemes játékot 
adtak elő a templomban, hozzájárulva ezzel az 
ünnep meghittségéhez.  
Falubeli gyermekek Szenteste délutánján 
jónéhány családot és időseket felkeresve 
karácsonyi dalok éneklésével szereztek örömet. 
Ezek a kezdeményezések nemcsak az alkalom 
fényét növelik, de hozzájárulnak a falu közösségi 
életéhez, s talán helyi hagyománnyá fejlődnek. 
Köszönjük. 

Márkus Zoltán  
polgármester 
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Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Szent-kútnál az egyik fát megrongálta a hód. A törzsét kezdte meg, ezért hálóval 
próbálunk védekezni ellene. Körbejárva a tavat szerencsére csak ezt az egy fűzfát szemelte ki magának.  

Decemberben megérkezett az első hó településünkre. Sok munkával, de sikerült hamar megtisztítani az utakat, 
buszmegállókat, délelőtt már minden mellékút járható volt. 

A télies útviszonyok nehezítették ugyan a szállítást, de szerencsére még karácsony előtt sikerült kiosztani a szociális 
tűzifát. 

Az előző lapszámban megírtuk a hulladéklerakó téli nyitva tartását. Csak keddenként és csak telefonos bejelentkezés, 
egyeztetés alapján van lehetőség az építési- és zöldhulladék lerakására az útviszonyok függvényében. 

Másli Rita mezőőr 
 

 

Mint minden évben az adventi időszak, és ezen 
belül a december hónap az egyik 
legmozgalmasabb, legmeghittebb és 
legizgalmasabb időszak óvodánk életében. A 
Covid ideje alatt számos olyan programot el 
kellett halasztanunk, vagy zárt körben 
megtartanunk, ami azelőtt hagyományaink közé 
tartozott. Ilyen volt a közös Mikulás nap, amit az 
idén december 5-én délelőtt tartottunk a 
Faluházban. Erre az eseményre az elmúlt évek 
hagyományaihoz híven, meghívtuk a faluban élő 
még nem óvodáskorú gyermekeket is. A jó 
hangulatú délelőtt folytatásaként, aznap 
délután az ünnepi díszbe öltözött Mikulás-vonat várta a kisebb-nagyobb gyermekeket egy közös vonatozásra. 
Köszönjük szépen Heim Balázséknak a lehetőséget.  

A Márton-napi szülőkkel közös „barkácsolós” délután sikerén felbuzdulva, az adventi várakozás jegyében, 
meghívtuk az óvodába az anyukákat és nagymamákat egy karácsonyra hangolódó programra. Mézeskalácsot 
sütöttünk és díszitettünk, valamit karácsonyi dekorációt készítettünk a gyerekekkel együtt. Úgy gondolom 
mindenki jól érezte magát, és tartalmasan telt ez a nap. A mézeskalács sikerét pedig mi sem bizonyította 
jobban, hogy az óvodai karácsonyra egy darab sem maradt belőle.  

Idén az óvodai karácsonyt már újra a szülőkkel 
együtt ünnepelhettük, ami nagyon szép és 
meghitt hangulatban telt. A Guzmics Izidor 
Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület 150 ezer 
forinttal támogatta óvodánkat, amiből sok-sok 
játékot és mesekönyvet tudtunk vásárolni a 
gyerekeknek. Nagyon szépen köszönjük a 
nagylelkű támogatást, és természetesen az 
egyesület által szervezett programokon óvodánk 
dolgozói továbbra is szívesen nyújtanak 
segítséget. 

A gazdag karácsonyhoz hozzájárult a helyi erdészet is, köszönjük a szaloncukrot, valamint Márkusné 
Zsuzsának a gyümölcsöt, amivel megajándékozott bennünket. 

Az óvoda valamennyi dolgozója nevében szeretnék nagyon boldog, békés, egészségben gazdag új esztendőt 
kívánni mindenkinek! 

Örömötök sok, bánatotok semmi. 
Segítsen az Isten boldognak lenni! 
Legyetek mindig vidámak, 
Örüljetek minden szépnek, 
Mi így kívánunk minden Családnak nagyon 
Boldog Új Évet! 

Szabó Judit óvodavezető 
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Iskolánk decemberi életére visszatekintve elsőként a várakozás, azután az összefogás, majd az ajándékozás 
szó jut eszembe.  

Ahogy fogyott a fény a természetben, érezhető volt, hogy sokan egyre nehezebben ébredünk reggelente, a 
gyerekek közül is többen később, szinte becsengetésre értek be az iskolába. Elmaradt az őszi szünet, kevés 
pihenés jutott az év harmadik évszakára és decemberre mindenkinek. A fáradtságot csak az egymásra 
figyeléssel, a nyugalomra törekvéssel, egymás segítésével és a segítség elfogadásával lehetett csökkenteni 
ebben az időszakban. 

Az első ajándék, amit ebben a hónapban kaptunk, a Szent Mauríciusz Alapítványtól érkező meghívás volt: 
Megérkezett! Betlehemi történet – zenés programon vehettünk részt a bakonybéli templomban.  
A Mikulás látogatása és ajándékosztása volt a második program, amire a gyerekek nagyon vártak. Levelekkel 
és rajzos ajándékokkal telt meg a postaláda, amit ők készítettek Szent Miklós mai megtestesítőjének. Kis 
ünnepségünk végén meg is nézte, amit a mi gyerekeink rajzoltak, írtak számára. 

A 3-4. osztályosok az állatvédelmi témahét keretében, rendhagyó környezetismeret órán vettek részt 
Szépalmán. 

Czigler Anita, Holczer Kinga szociális segítők érzékenyítő foglalkozással készültek a gyerekeinkhez. Egy 
mesefeldolgozással igyekeztek elérni, hogy jobban odafigyeljenek egymásra a gyerekek, segítsék egymást a 
bajban. 

Több szülői felajánlás is érkezett hozzánk az elmúlt 
időszakban. Amint már az előző lapszámban is 
jeleztem: Katona Marianna Betlehemes szerepjáték 
segítségével segíti a gyerekek felkészülését a 
karácsonyra, amelyet karácsony első napján, a 
szentmise után adtak elő a templomban. Marianna 
a családja támogatásával nagyon lelkesen készült az 
előadásra, tanulóink mindvégig szívesen vettek 
részt a próbákon. A jelmezek, kellékek 
elkészítésében Németh Péter, Ivánkovics Mária, 
Szökrényes Lászlóné és Dobos Mónika voltak 
segítségére, köszönjük! Nagy örömmel töltött el, 
hogy volt tanítványunk, Berkes Balázs is támogatta 
gitárjátékával a produkciót.  

Éllő Andrea -akinek sorait idézem a következőkben- tartott két foglalkozást az iskolában „a hamisítatlan régi 
Magyar Adventről, amikor még mindennek a tartalmát, a jelentését akarták megidézni. Mesélt róla sok 
mindent, amit tudni illik minden magyar embernek, gyereknek.  Az összejövetelen készítettünk hagyományos 
Magyar Adventi koszorút szomorú fűzfa ágából (Boldogasszony fájából), aminek közepére egy kereszt került 
(ami maga az Ige), és 3 bicske, az élet jelképeként, Jézus palástjának pirosával. A koszorú jelképesen Szűz 
Mária ölelő karja, közepén a kis Jézussal. Az adventi koszorúra fenyőág és rozmaring is került. Ezt követően 
ültettünk Luca-búzát, úgy ahogyan régen tették, csigavonalban (ami szintén az élet, a lélek jelképe), derekára 
kék szalagot kötöttünk, Szűz Mária köpenye kékjével. Majd öntözik és figyelik a gyerekek, hogy mekkorára 
nő a búza Karácsonyra, akkora lesz a vetés Húsvétkor a határban. A búzával együtt nő bennünk is a karácsonyi 
várakozás. Már szépen növekszik is!” 

Összefogással valósult meg előkészületünk és Nagy Tiborné Ági néni vezetésével a gyerekek előadása a 
Mindenki Karácsonyán. Szülők (Szigetiné Veiland Ildikó, Hoffmann Mónika) adománygyűjtést szerveztek az 
ünnepségen, meglepetésünkre és nagy örömünkre 42.500 Ft adomány gyűlt össze az iskola, a gyerekek 
javára.  

A tanév kezdete óta az egész iskola érezhette azt az összefogást, amit azok a szülők tanúsítottak, akik lehetővé 
tették, hogy az úszásoktatásra biztonságosan eljussanak a gyerekek. Gondosságukat, odafigyelésüket 
bizonyítja, hogy néha a zord idő ellenére senki nem fázott meg az utazás során.  

Köszönöm az együttműködést, összefogást azoknak, akik az előző időszakban mellettünk álltak, és a jövőben 
segítik munkánkat az iskolában! 

A téli szünetre sok-sok pihenést és tartalmas időtöltést kívánok minden tanulónak, szülőnek, a kollegáimnak! 

Troják Zsuzsanna tanító, tagintézmény-vezető 
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A Szépalma Hotel és Ménesbirtok, a Gut Aiderbichl 
Szépalma Nonprofit Kft. Állatvédelmi Témahét 
címmel hirdetett látogatást iskolák számára. A 
bakonybéli iskola 3-4. osztályos tanulóival 
jelentkeztünk. Az önkormányzat kisbuszával és 
Zsuzsa néni autójával érkeztünk meg egy szerdai 
délutáni napon a birtokra. 
„Csárda” termében fogadott minket nagy szeretettel 
Bordocsky Veronika. Filmvetítés keretében mutatta 
be az itthoni és a külföldön működő állatvédelmi 
helyeket. Ezekben a „hotelekben” olyan állatokat 

tartanak, 
amelyek 

már nyugdíjba vonultak a versenyzésből, cirkuszokból öregedtek ki, 
stb. Csodálatos körülmények között élnek életük végéig. 
Ezután következett az „élő környezet”, ahol közvetlenül figyelhetők 
meg a kicsi lovak, a csikók. A gondozók megmutatták a 
szerszámokat, amelyekkel ápolják s gondozzák az állatokat. 
A tanulók először félve majd felbátorodva kefélhették, fésülhették a 
pacikat, majd a patájukat is kitisztíthatták. Ezek után szemügyre 
vettük a különféle juh családokat. 
Következtek a nagy lovak, amik külön bokszokban vannak 
elhelyezve, amelyekhez saját kifutó jár. Az ő ápolásukat, 
gondozásukat, etetésüket, itatásukat gondozók mutatták be. 
Különféle takarmányokat láthattunk, foghattunk, szagolhattunk. 
Tápanyagban, vitaminokban gazdag abrakot kapnak koruknak 
megfelelően. 
 Hideg volt ezen a délutánon, de annál érdekesebb élményekben 
volt részünk, a végén nagyon jól esett a finom, forró tea, amellyel 
megkínáltak bennünket. A nap végével minden tanuló névre szóló 
oklevelet kapott, továbbá egy kis ajándékot és elismerést a 
teljesítményükért. 

 

 

 A 3-4. o. után az 1-2. o. tanulók mehettek úszni a zirci tanuszodába. Szinte nem volt olyan nap, hogy 
ne kérdezték volna meg - „mikor mehetünk úszni?” 
Nagyon várták a napot, hogy mikor indulhatunk. Hat alkalommal, heti 2 órában hétfőnként élvezhették az 
úszás tudományát. 
 Miután Bors Ferenc, Fecó bácsi, az oktató, ismertette a szabályokat, feladatokat, csobbanhattak a 
medencébe. Az egyik első osztályos kisfiú felkiáltott: „Fecó bácsi vizes lett az arcom!” Lassan megszokták a 
vizet, lebegtek a vízen, megtanulták a helyes levegővételt, elsajátították a kéz- és lábtempót. Mindezt 
úszódeszka segítségével. Minden óra végén játszhattak, úszkálhattak boldogan. 
 Az oktatás végére néhányan egész szépen úsztak, voltak, akik néhány tempót tudtak elvégezni, de 
mindezt örömmel és bátran csinálták. Az oktató megdicsérte őket, hogy milyen jól neveltek, szófogadóak. 
Mindenki jeles osztályzatot kapott. 
 A lányoknak szinte mindnek derékig érő haja van, ez nagyon szép, de amikor szárítani kell, nem kis 
ideig tart. Szeretnénk megköszönni az anyukáknak, apukáknak a segítséget a szárításban, így időben 
visszaértünk az iskolába. Szintén köszönet jár a szállításért a szülőknek és az önkormányzatnak, Kuti István 
apukának, aki a 3-4 és 1-2 osztálynál is minden hétfőn hozta- vitte a gyerekeket. 
Egyik legszebb, legegészségesebb sport az úszás. Jó, ha kisgyermek korban megtanulják. 
Köszönjük a tankerületnek, hogy biztosította iskolánknak ezt a lehetőséget, és iskolánk minden tanulója 
eljuthatott az uszodába. 

Hutvágner Tamásné tanító 
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ADVENTI ESEMÉNYEK  
2022 december 4-én ismét elsőáldozót köszöntött 
egyházközségünk Kuti Balázs személyében.  

 
Az ifjúsági közösség 
zeneszolgálatával 
kísért szentmise 
után az év utolsó 
kávéházi 
eseményét is finom 
sütemények 
koronázták Vincze 
Márta és férje 
jóvoltából.  
 

A négy adventi gyertyagyújtás igeszakaszaihoz 
kapcsolódó elmélkedéseket egyházközségünk egy-
egy közösségi csoportja jóvoltából Vajda-Szekrényes 
Zitától (karitász), Gyémánt Lenkétől (bibliakör), Ikits 
Tamástól (férfikör) és Feczkó Borókától (kórus) 
hallhattuk.  

A már hagyományosnak tekinthető betlehemi 
jászol élő állatokkal ismét a falu központjában emelte 
az ünnepi várakozás fényét. Köszönjük az építők, 
szervezők és csacsiellátók szorgos munkáját!  

December 10-én a Zöldporta egyesület 
szervezésében az ünnepre készülődés 
környezettudatos módja kapcsán kaptak hasznos 
ötleteket a résztvevők.  

 

Egyházközségünk kórusa december 11-én 
Győrben adott sikeres adventi koncertet a Loyolai 
Szent Ignác templomban, december 17-én pedig 

templomunkban egy újabb előadással ünnepelték a 
kórus 20 éves fennállását, melyről bővebb beszámoló 
ad hírt a monostori oldalon.  

Az önkormányzat által szervezett Mindenki 
karácsonya ünnepségen az ovisok és iskolások már 
megszokottan bájos előadásai között, Ábel atya 
köszöntője után kórusunk egy rövid grúz karácsonyi 
dalt adott elő.  

 

Bakonybél adventi ablaknaptár sorozatában 
közösségi házunk a december 19. napját ékesítette. 

 

Új templomi szolgálattételre kaptak áldást 
ostiáriusaink. A szolgálattevők vállalják, hogy a 
misére érkező híveket köszöntik, segítenek alkalmas 
ülőhelyet találni, és helyet kínálnak a kisgyermekesek 
számára, ahová szükség esetén visszavonulhatnak 
gyermekeikkel.  

KARITÁSZ BESZÁMOLÓ 
December elején a plébániai férfikör segítségével tűzifa támogatást osztottunk ki, majd a hónap közepén 
élelmiszer és tisztítószer csomagokat szállítottunk ki több, mint 30 címre. A csomagok összeállításához 
hozzájárult a helyi Vöröskereszt szervezete, valamint a Henkel Magyarország Kft. is, amit ezúton is 
köszönünk. Támogatottjaink körét lakossági visszajelzések alapján is mindig igyekszünk bővíteni, ezért 
továbbra is kérünk mindenkit, hogy ha rászoruló családot, idős, beteg, egyedülálló embert lát maga körül, aki 
segítségre szorulhat, azt kérjük, jelezze Ábel atyának telefonon, vagy személyesen a plébániai irodán. 
Köszönjük minden jó szándékú adományozó és önkéntes segítő 2022. évi munkáját! 
 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG JANUÁRI PROGRAMJAI 
01.06.   17:00 Vízkereszt, szentmise vesperással 
01.08.    11:00 Kávéház, és Izsák atya élménybeszámolója szentföldi zarándoklatáról 
01.14.    14:30 Férfikör 
01.12., 26.    19:00 Bibliakör 
01.28.   14:30 Ifi hittan 
Vasárnaponként   15:00 Rózsafűzér imádság a templomban 
Hétfőnként    15:00 Senior Örömtánc Klub a közösségi házban 

A program változhat, kérjük kísérjétek figyelemmel a heti hirdetéseket a szentmise végén, a Monostor honlapján, vagy a Plébánia Facebook oldalán. 
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Több, mint egy éves kulturális program sorozatunkat 2022-ben adventi koncertekkel zártuk. Az 

ingyenes eseményeken felcsendült templomunkban középkori és reneszánsz zene, a betlehemi 

születés történet blue grass stílusban, valamint Johann Sebastian Bach muzsikája az Orlando 

Énekegyüttes és a Budapest Bach Consort tolmácsolásában. A sorozatot december 17-én a 

fennállásának 20 éves jubileumát ünneplő Szent Mauríciusz Kórus koncertje zárta, ahol nemcsak a 

helyi plébánia közösségéből álló kórus jelenlegi és régi tagjai énekeltek, de a koncert ráadásaként 

a közönségünk bevonásával egy karácsonyi kánont is megszólaltattunk. Köszönjük azoknak, akik 

jelenlétükkel megtisztelték a fellépő művészeket! Különösen nagy öröm volt számunkra, hogy 

kórusunk koncertjét is telt ház előtt tarthattuk meg. Számunkra most (látszólag) egy csendesebb 

időszak következik, az összegzés, a felkészülés ideje, hogy 2023-ban, Szent Gellért Bakonybélbe 

érkezésének 1000. évfordulóján újra találkozhassunk. Addig is korábbi koncertjeink 

visszakereshetők a monostor youtube csatornáján: youtube.com/@SzentMauriciuszMonostor.  

 

Boltunk és látogató részlegünk január hónapban csökkentett nyitva tartással üzemel:  

hétfőtől szerdáig: zárva 

csütörtöktől szombatig: 9:00-17:00 

vasárnap: 11:00-12:00 (a szentmise után) 

 

https://www.facebook.com/BudapestBachConsort?__cft__%5b0%5d=AZWYDj9vexCybpt9K0zIqWMF5WigN1Xr36mISFWB5EFXF3JLE1PY_lvz6qg7C2pnZZuWlN5w_JaCcd-p8eMVmabmLDq-KzOeOJMnaGccandtm-Nn-Ss8VxXjRpl3FHHqzq85NRd0EitqjL3WuH9cP_toT6L2NZPdEtabLtF9idGsgtlCn0kABOKEMU7140MpRaCpmE-aZsbbUBnDHDKUj_Ac&__tn__=-%5dK-R
mailto:youtube.com/@SzentMauriciuszMonostor
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Kedves Olvasók! 

Január első hetében a könyvtár technikai okból zárva lesz, azt követően a meghirdetett nyitva tartási rendben 
vár mindenkit, aki könyvet kölcsönözni, helyben olvasni, fénymásolni, nyomtatni szeretne.  

Az elmúlt 10 év településünk számomra nagyon kedves, kicsi könyvtárában rengeteg örömöt adott nekem. 
Sok tartalmas, emlékezetes beszélgetésben volt részem, könyvtári órákban, amelyek nekem is ugyanúgy 
örömet szereztek, mint az óvodásoknak és a helyi iskolásoknak. Kézműveskedtünk tervezett 
foglalkozásokon és spontán alkalmakon, és talán egy kicsit szabálytalan a könyvtári közegben, de sokat 
nevettünk hangosan is. Az évek során a könyvtár belső tere korszerű lett és otthonos. Örömmel néztem, 
ahogy gyerekek és gyerektársaságok jöttek és töltöttek a könyvtárban időt magabiztosan. Azt gondolom, 
nem csak a karom erejével és a főiskolán megszerzett szaktudásommal dolgoztam itt, hanem elsősorban a 
szívemmel. A most kezdődő évet már egy nagy könyvtárban kezdem, amely izgalmas szakmai kihívásokat 
és fejlődési lehetőséget tartogat nekem, de a lelkemben viszem az itt szerzett élményeket, a jó szó erejét, 
mindent, amit a bakonybéli olvasóktól kaptam és tanultam. Januártól az olvasószolgálati feladatokat 
Palotásné Mányi Andrea látja el, akivel remélem, nem csak névrokonok, de a könyvtár és a közösség iránti 
szeretetben és elhivatottságban is rokonlelkek vagyunk. Betanulását, munkáját lehetőségemhez mérten 
segíteni fogom. A háttérfeladatokban és a programokban továbbra is feladatot vállalok, a dokumentumfilm-
klub megy tovább, találkozunk. A könyvtár 2023-ban is vár minden olvasót, könyvbarátot és gondolkodó 
embert! 

Köszönöm, hogy csaknem 10 évig én lehettem a falu könyvtárosa. Szeretettel kívánok boldog, 
olvasmányélményekben bővelkedő, belső utazásokban gazdag, békés új évet mindenkinek! 

Palotás Dóra 

Kedves Szülők! 

2023. január 4-étől 6-áig (szerda-péntek) 
kedvezményes, napközis néptánctábor lesz a 
bakonybéli néptánccsoportot vezető 
tánctanárok, Erdős Georgina és Ihász László 
vezetésével, nem csak tánccal, hanem sok 
játékkal és kézműveskedéssel.  

A tábor reggel 8-től délután fél 4-4-ig lesz 
naponta a Boldog Gizella közösségi házban 
(Bakonybél, Szent Gellért tér). A Pásztorcsillag 
Alapítványnak köszönhetően a résztvevőknek 
csak a meleg ebéd költségét kell fizetniük, 
minden egyéb ingyenes.  
Jelentkezés és bővebb információ: Palotás 
Dóra, 30/487 7768.  
Jelentkezési határidő: 2023. január 2. 16 óra. 

 

 

JANUÁR 7. ÉS 21. SZOMBAT, 8.30-
11.00 óra KÖZÖTT LESZ NYITVA 

A RÉGI ISKOLAÉPÜLET 
EMELETÉN 
(Pápai utca 3.) 

Kérjük, ha tudnak segítségre szorulókról, 
értesítsenek minket! 06 20 593 2629, 06 30 

742 2591 
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Decemberre nem terveztünk külön összejövetelt a tagok részére, mert az ünnepi hónap egyébként is sok 
programot kínált, melyekre felhívtuk a tagjaink figyelmét.  

Az első ilyen program december 10-én Kövi Szabolcs 
fuvolaművész nagy sikerű adventi koncertje volt. A 
művész több fúvós hangszeren játszik, a pánsíptól az 
okarináig és rendkívül kellemes, nyugtató, relaxációs 
zenét hallgattunk. Valószínűen többen nem ismertük 
a művész munkásságát és nagyon örültünk, hogy 
eljött a falunkba. Találkoztunk zirci ismerőssel is, aki 
megtudta, hogy a művész Bakonybélben tart 
koncertet és eljött őt meghallgatni. Nagy sikerű 
előadás volt. Lehetőség volt CD vásárlásra is nagyon 
kedvező áron. 
A második ajánlott program a „Mindenki Karácsonya” 
volt, melyet december 17-én, a Szent Gellért téren, a 

Boldog Gizella Közösségi Ház és a Harangjáték előtt rendezett meg az Önkormányzat. A kellemetlen hideg 
és szél ellenére sok gyermek és felnőtt jött el az ünnepségre. Márkus Zoltán Polgármester megnyitója után 
Halmos Ábel plébános szavait hallgattuk. A megnyitó után az óvodások, majd az iskolások kedves és 
színvonalas műsorát láttuk. Majd meghallgattuk a harangjátékon a Himnuszt és ezt követően jött 
természetesen a sütizés – szörpözés. A hideg ellenére jó hangulatban telt a karácsonyváró ünnepség.  
A nyugdíjasok következő találkozója 2023. január 19-én lesz a Közösségi Házban. 

Griecs Andrásné klubtag 

Várjuk új tagok jelentkezését, akik társaságot keresnek, jó programokra, tartalmas időtöltésre és 
beszélgetésekre vágynak.  

Galba Irén klubvezető 

Információ: 
Mészner Viktor 06-30-490-8401,  
meszner.viktor@invitel.hu; 

 
2023.01.02. hétfő Találkozó 10.00, Bakonybél, Pikoló 
Vendéglő (Kossuth u. 1. ). Útvonal: Bakonybél - Táboros-
hegy - Móricháza - Witt-kilátó - Hajmás-sarok - Mészégető - 
Bakonybél. Táv 13 km, szintemelkedés 450 m. 
 
2023.01.06. péntek Találkozó:10.00. Bakonybél, Pikoló 
Vendéglő (Kossuth u. 1. ). Útvonal: meglepetés, Táv: 13 km, 
szintemelkedés 500 m. 
 
2023.01.08. vasárnap Találkozó: Zirc-Akli 9.30 Útvonal: Akli 
- Pálinkaház - Pálihálás - Kőkúti-erdő - Tündérmajor - Akli. 
Táv:12 km, szintemelkedés 197 m. 
 
2023.01.15-én vasárnap Találkozó: 9 óra Pikoló vendéglő 
(Kossuth u. 1.). Útvonal: Bakonybél - Száraz-Gerence - 
Eleven-förtés - Kőris-hegy - Kisszépalma- Szépalma - 
Borzavár - Pintér-hegy - Zirc. Táv:19,5 km, szintemelkedés 
669 m 
 
2023.01.22. vasárnap Találkozó: 10.00, Bakonybél, Pikoló 
vendéglő (Kossuth u. 1.) Hat forrás útja füzet bemutató 
túrája. Útvonal: Bakonybél – Száraz-Gerence – Árpád-forrás 
– Borsó-kút – Éliás-hegy – Kertes-kői szurdok – Judit-forrás – 
Bányász-kút – Csúcs-hegy – Gasparics-kút – Szent-kút – 
Bakonybél. Táv: 12 km, szintemelkedés 287 m. 
 
Részletek a www.bakonyibakancsos.hu weboldalon 

 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
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A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA     IX. ÉVFOLYAM    2023. 1. SZÁM 

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-20-593 2629 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2023. január 25. 
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!  

(Fő utca 3.) 

Kedden 10-13 óra  

szerdán 14-17 óra, között, 

várja az érdeklődőket. 

konyvtarbbel@gmail.com 

 

 

(Szent Gellért tér 9. 
 

 

2023. április 1-ig ZÁRVA! 
 info@csillagda.net, (88) 461-245. 
 

 

 

 

(Fő utca 15.) 

2023. április 1-ig ZÁRVA! 
 

+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. 

 

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 

 
Falugondnokok: 

Regenye Zsolt  
30/477 2021 

 
Hujbert László 

30/720 4338 
 

 
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: 
csütörtök 13:30-15:30 

péntek 8:00-10:00 
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  

 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 ügysegédi ügyfélfogadás 
 

minden hónap második és negyedik 
keddjén 14.30-15.30 óra között a Faluház 

földszintjén. 

 

  

    Január 21-én 14 órakor  

     tartja összejövetelét a  

Közösségi Házban. 
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