A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója

Nagyon örülünk annak, hogy több évtizedes problémát
sikerült végre megoldanunk a falu központi
útszakaszainak aszfaltozásával. Nem csak a település
központja, de az összes felújított buszmegálló előtti
öblök, peronok is új szilárd felületet kaptak. Megtörtént
a legrosszabb állapotban levő útszakaszok kátyúzása is.
A Veszprém Megyei Közútkezelő Vállalat és
országgyűlési
képviselőnk,
Dr.
Kovács
Zoltán
segítségének köszönhetően a település központja
rendezett, kulturált formában várhatja a 2018-19-es
millenniumi évet.
Saját költségén az önkormányzat is leburkoltatott
járdaszakaszokat, parkolókat, a Közösségi Ház előtti
területet. A jövő évben folytatni szeretnénk a frekventált
területeken újabb parkolók kialakítását és a járdák
rendbe tételét.
2017-ben érett be az a sok munka, amit a képviselőtestület és az önkormányzati dolgozók 2014. októbere
óta a településfejlesztési pályázatok kidolgozásába
fektetett. Az óvoda felújítása október elején – kis
késéssel – megkezdődött, és remélhetően december
végéig befejeződik. Pozitív elbírálást kapott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatunk,
amelyben a foglalkoztathatóság alapfeltételeinek
javítását, a közszolgáltatások minőségi és tartalmi
fejlesztését fogalmaztuk meg célként. Ebben a
pályázatban 5 település kötött együttműködési
szerződést a megvalósításra. Az 5 település számára a
minisztérium 250 millió forint támogatást ítélt meg.
Ebből szeretnénk a régi önkormányzati épületet úgy
felújítani, hogy többfunkciós közösségi térként,
rendezvények helyszíneként, előadó- kiállítási térként
hasznosíthassuk. Ebben a projektben munkahelyek
kialakítása, munkavállalók felzárkóztató képzése,
egészségmegőrző felvilágosító programok, rendezvények
szervezése szerepel.
Egy másik, a Balatonalmádi Nagycsaládosok Egyesülete
által beadott pályázatban együttműködő partnerként
szerepelünk konzorciumban, amelynek keretén belül
nálunk részfeladatok valósulnak majd meg. Ezek témája
a nők a családban, a hátrányos helyzetű női
foglalkoztatás problémájának megoldása, képzések
indítása.
Velük közösen másik, a Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében kiírt programban is
pályáztunk konzorciumi tagként, kifejezetten a
millenniumi rendezvényekre kértünk támogatást. A
pályázat elbírálása folyamatban van, bízunk a pozitív
döntésben.
Szintén TOP-os az a pályázatunk, amit az önkormányzat
önállóan adott be a Szent-kút környékének rendezése és
a Petőfi utcában megvalósuló millenniumi tematikus út
témájában. A pályázat az elbírálás szakaszában van,
bízunk a támogatásban. Ha ez is nyertes lesz, a 2018-19es év végére Bakonybél faluközpontja és a millenáris
helyszínek teljes mértékben megszépülhetnek, valamint
az évfordulós rendezvények megszervezésére is
elegendő keret fog rendelkezésünkre állni.
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Október 25-én lakossági fórum keretében kaptunk
tájékoztatást a Szent Gellért tér felújításának tervéről, a
kivitelezés folyamatáról a tervező s73 csoport
vezetőjétől, Mohácsi Sándortól, és munkatársától,
Gergely Antaltól. Mint arról korábban hírt adtunk, ez a
beruházás a monostor templomfelújítási keretén belül
valósul
meg.
A
részletekre
is
kiterjedő
projektbemutatóhoz a közönség részéről is számos
kérdés, felvetés érkezett.
Az október 5-én tartott képviselő-testületi ülésen
módosítottuk a Bakonykarszt Zrt. és Bakonybél
Önkormányzata közötti, az ivóvízellátó és a
szennyvízellátó közüzemi rendszerek bérleti szerződését
vagyonkezelői szerződésre. Ennek értelmében az
önkormányzatot, mint tulajdonost nem terhelik az
üzemeltetéssel kapcsolatos költségek – az új beruházás
kivételével -, ezek a Bakonykarszt Zrt. feladatkörébe
kerültek át, ugyanakkor a Bakonykarszt nem fizet a
közműhasználatért bérleti díjat az önkormányzatnak.
Egy másik döntést a Rákóczi téri játszótér megvalósítása
ügyében hozott a testület. A beadott pályázatok alapján
kiválasztottuk a kivitelezőt, így az új, biztonságos játszó
terület 2018. tavaszára már elkészülhet. Ezt a
beruházást a HungaroControl Zrt. 2,5 millió forintos
települési támogatása tette lehetővé.
Ezen az ülésen tartott tájékoztatót Tóth Gábor rendőr
őrnagy Bakonybél közbiztonsági helyzetéről. A testület
megköszönte e Zirci Rendőrőrs falubeli jelenlétét és
együttműködését a falu biztonsága érdekében.
Október 12-én a település kulturális életének
szervezőivel elkezdtük a millenniummal kapcsolatos
programok, rendezvények egyeztetését. Erről a
november 15-i lakossági fórumon részletesebben
tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.
Október 13-án

köszöntöttük településünk

idősebb

lakóit. Örültünk annak, hogy többen jöttek el, mint az
előző évben. Igyekeztünk színvonalas műsorral jó
hangulatúvá tenni az összejövetelt. A jelenlévőket egy
kis ajándékkal leptük meg.
Októberben két nyugdíjba vonuló munkatársunktól is
búcsút vettünk. Puchinger Ferencné 17 éven át dolgozott
az önkormányzat konyháján, Bors Hedvig pedig 33 évig
tanította a faluban élő gyerekeket. A kis, családias
ünnepségen megköszöntük a település érdekében
végzett munkájukat.
Jó egészséget, aktív nyugdíjas életet kívánunk nekik
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A tavalyinál lényegesen több szociális tűzifára kaptunk
keretet. 91 m3 áll rendelkezésünkre, amit korábban is
szeretnénk kiszállítani a lakosságnak. Az igényléseket
november 10-ig várjuk az önkormányzatnál. Kérek
mindenkit, hogy csak a valóban rászorultak adják be
kérelmüket.

A
HungaroControll
Zrt.
felajánlotta
az
önkormányzatnak a leselejtezett, de még használható
számítógépeinek egy részét. A testület a szülői
munkaközösségnek ajánlotta fel a készülékeket azzal,
hogy saját döntésük szerint a legrászorultabb iskolás
gyerekekhez juttassák el. Kuti Zoltán kollégánk
javította, telepítette gépeket, az önkormányzat
billentyűzetet, egeret vásárolt hozzá, így adtuk át a
szülői munkaközösségnek.

Szeptember 30-án ismét nagyszabású rendezvény zajlott
a faluban, amelyek főszervezője a Guzmics Egyesület és
az önkormányzat volt. A Gerence-parti Pityóka-party-t
és az október 7-i Tökös délutánt is nagy érdeklődés
kísérte. Mindkét programon sikerét sok önkéntes
segítette. Köszönet a nyugdíjas klubnak, az
önkormányzat dolgozóinak, az óvoda kollektívájának, az
egyesület tagjainak a munkájukért.
Márkus Zoltán polgármester

A
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei
önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások
Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi
költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica honlapon
A pályázatot a bakonybéli önkormányzathoz
2017. november 7-ig lehet benyújtani.

A határban a végéhez ér a terménybetakarítás. A
gazdák ütemezetten felszedték a krumplit melynek
minősége és mennyisége átlagos. A korábban vetett
kukoricát egynapos összehangolt munkával lesilózták,
már csak a később vetett kukorica áll lábon, melynek
betakarítását az esőzések nehezítik. Közben az
erdészet már szétszerelte és el is szállította a
vadkárelhárító rendszereket, a vadkárelhárítás is a
végéhez ér. A gazdák elkezdték előkészíteni télre a
földjeiket.
A bakonybéli mezőőrség két tagja többször volt közös
szolgálatban az elmúlt hónapban. Főleg a nyugdíjas
korosztályt ellenőriztük a hideg idő közeledtével. Egy
rendkívüli esetet emelnék ki ahol kollégám Palkovics József „Rudi” észlelt bajt egy falubeli egyedül élő idős hölgynél,
akire a földön fekve talált a lakásában. A hölgy eszméleténél volt, de már nagyon fázott, akit „Rudi” biztonságba
helyezett, majd értesítette a mentőket és a rokonságot. Az esetből okulva - mivel Bakonybélben sok az idős és
egyedül élő ember – kérjük, figyeljenek idős szomszédjaikra, ismerőseikre, ezzel is megelőzhetjük a nagyobb bajt.
Az október végi nagy esőzések következtében a csapadék megállt a földeken. Egy helyi mérés alapján a csapadék
mennyisége 120 mm volt, mely feltöltötte a kiszáradt és a csordogáló patakmedreket. Ismét bő vízzel folyik a Gella, a
Tiszta-víz és a Fekete-Séd is. Jól vizsgázott a tavaly kivitelezett új Száraz-Gerence meder szakasza, ami gond nélkül
vezette el a hegyekről lezúduló vízhozamot. Egyéb károkról nem kaptunk bejelentést és mi sem tapasztaltunk a
határban.
Károlyi Zoltán mezőőr

Az
önkormányzat
vissza
nem
térítendő
természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízis
helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy
tartósan beteg személyeknek, akik közül előnyt élvez
az, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerinti:
¤ aktív korúak ellátására, ¤
időskorúak
járadékára,¤
adósságkezelési támogatáshoz
kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
¤ lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint
2.

¤halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő, ¤ életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak
egy jogosultnak állapítható meg.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem
értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel.
A
kérelem
benyújtható
a
bakonybéli
önkormányzatnál ügyfélfogadási időben
november 10-ig.
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Az
október
5-én
megtartott
közmeghallgatáson Tóth Gábor rendőr
őrnagy, a zirci rendőrőrs parancsnoka a falu 2017. évi közbiztonsági helyzetéről tartott beszámolót. Elmondta,
hogy az előző évhez képest nem változott a településen a bűncselekmények száma, tavaly is, idén is 8-8 esemény
történt, ezek közül 2 vagyonelleni, 1 könnyű testi sértés, 3 esetben ittas vezetés miatt indult eljárás. A rendőrség
elsődleges célja a megelőzés, ennek érdekében több alkalommal és több órában van jelen a rendőrség
Bakonybélben. Különösen figyelnek az idősekre és az egyedül élőkre, őket igyekeznek személyesen is felkeresni. A
körzeti megbízott kapcsolata jó a lakossággal, beilleszkedett a falu hétköznapjaiba. Továbbra is a zéró toleranciát
hirdetik az ittas vezetéssel szemben. Kiemelte, hogy bár nagy a településen az átmenő forgalom, mégis alacsony a
balesetek száma a gyakori közúti ellenőrzéseknek köszönhetően. A szórakozóhelyek, rendezvények ellenőrzése
során nem tapasztaltak problémát. Hatékony az együttműködés a mezőőri szolgálattal is. Ígérte, a rendőri jelenlét a
jövőben sem fog csökkenni, a közelgő ünnepek, a bevásárlások időszakában gyakrabban fogják ellenőrizni az
utcákat, az üresen hagyott lakásokat. A jó közbiztonsági helyzet megtartásában nagy szerepe van az intézkedési
kultúra változásának, és a lakosság és a rendőrség közötti tolerancia kialakulásának.
(FA)

Dr. Kozma Zoltán háziorvos kezdeményezte azt a
lakossági fórumot, amelyen a november elsejétől
bevezetésre kerülő egységes és elektronikus alapon
működő új szolgáltatási rendszert ismertette Dr. Kovács
Zalánnal, a Szent Bernát Gyógyszertár vezetőjével együtt.
Az új rendszer lényege, hogy a beteg minden
betegségével, kezelésével kapcsolatos adat egy központi
tárhelyre kerül, amelybe szükség szerint egy másik
szakellátó betekinthet. A gyakorlatban ez azt jelenti
például, hogy a háziorvos által végzett kezelésekről egy
szakorvosi rendelőben a szakorvos tájékozódhat,
összhangba tudja hozni az eddig használt gyógymódot az
általa javasolttal. Vagy mondjuk egy baleset, váratlan
rosszullét következtében a kórházba kerülőről az orvos
azonnal tájékozódhat a beteg korábbi kórképéről.
Minden orvosi „beavatkozás”, legyen az receptírás,
laborlelet, beutaló, időpontfoglalás, stb. ebben az
adatbázisban rögzítődik és az arra jogosultak számára
hozzáférhető. A beteg számára is egyszerűbb lesz az élet,
nem kell nyomtatott beutalót, korábbi vizsgálati leleteket
magunkkal cipelni (megőrizni, előkeresni), hiszen az a
rendszerben megtalálható. Kiváltódik majd a papíralapú
recept, a gyógyszertárban a gyógyszerész azonnal látni
fogja, mit kell kiadnia, és a kiadás ténye is bekerül a
rendszerbe. Nagy előny, hogy a háziorvos, a szakorvos, a
gyógyszerész az új rendszerben azonnal konzultálni tud
egymással, nem kell telefonra várni.
Az EESZT-be kerülő adatok az ember legszemélyesebb
adatai, ezért mindenki tart egy központi nyilvántartástól.
Fontos hangsúlyozni, hogy az adatokhoz csak az az orvos,
az a háziorvos, az a szakorvos – kezelőorvos férhet hozzá,
akihez a beteg fordul, a beteg TAJ száma és az orvos saját
kódszáma alapján. A gyógyszerész nem fogja látni a
monitorján, hogy milyen problémával kihez fordultunk,
az ő képernyőjén csak a gyógyszerészeti adatok jelennek
meg. Viszont, ha elmentünk nyaralni és otthonmaradt a
recept, nem lesz rá szükség, mert az ország bármely
gyógyszertárában látható, hogy a kért gyógyszert a
páciens számára felírták, így kiadható. Az orvost és a
gyógyszerészt is titoktartás köti!
Fontos tudni, hogy az új rendszer bevezetésének első
ütemében csak a közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatók vesznek részt, tehát pl. a magánklinikák
nem.
Az új rendszer annyiban nem új, hogy a betegadatokat
eddig is elektronikusan rögzítették, de a rendszerek nem

voltak összhangban, pl. a debreceni kórházban készült
röntgenfelvételt nem tudta „lehívni” a veszprémi kórház
orvosa, mert más formátumban készült. Most ez
megszűnik. A rendelésen a beteg semmit nem
érzékel a változásból, az orvos ugyanúgy dolgozik
a számítógépen, mint eddig.
Körülbelül egy évig párhuzamosan működik a régi és az
új rendszer, tehát a beteg papíralapon is megkapja a
receptet – persze, ha nem kéri így, nem kell nyomtatni -,
később csak a beteg kérésére nyomtatják ki. A gyógyszer
kiváltásához viszont kell a TAJ szám és a személyi
igazolvány. A 14 év alattiak és a gyógyszerükért
személyesen elmenni nem tudók, a fekvőbetegek
továbbra is papíralapú vényt fognak kapni, hogy
meghatalmazottjuk válthassa ki számukra. Akinek már
e-személyije van, annak nem kell a TAJ kártyát magával
vinnie.
A szolgáltatás kidolgozói kiemelten kezelték a
személyes adatok biztonságát. Létezik egy
adatbiztonsági skála 1-5-ig, amelyen ez a rendszer 5-ös
(legmagasabb) fokozatot nyert, tehát ilyen szinten védett
és bizalmas. Még a banki adatok sem kaptak ilyen
biztonsági fokozatot. Azok, akik értenek a számítógép
használatához,
és
rendelkeznek
ügyfélkapu
hozzáféréssel, be tudnak tekinteni saját adataikba (ezt
nevezik digitális önrendelkezésnek – DÖR -), sőt be is
tudnak avatkozni olyan szinten, hogy pl. Dr. X
adathozzáférését letilthatják. Ez azonban bonyolultabb,
nem e beszámoló témája. A rendszeren belül vannak
szakterületek, amelyek fokozottan titkosítottak, pl. a
nőgyógyászati-,
nemibeteg-gondozói-,
pszichiátriai
rendelések adatai nem jelennek meg automatikusan.
Dr Kozma Zoltán hozzátette, a kezdetekben biztosan
lesznek kisebb fennakadások a rendelésen. Nőhet a
várakozási idő, hiszen lesz értetlenkedés, sokaknak el kell
magyarázni, mi miért történik másképpen, vagy a
rendszer kezelésében adódhatnak kisebb nehézségek.
Ezért kéri a lakosság türelmét.
Mivel a fórumra viszonylag késő délután került sor,
november 23-án a nyugdíjas klubban tartani fog még egy
tájékoztatást. Kiemelte, hogy ebben az átmeneti
időszakban nagyon fontos –mint eddig is –a bizalom a
beteg és az orvosa között.
Aki többet szeretne tudni, a http://e-egeszsegugy.gov.hu
honlapon utánanézhet a gyakori kérdéseknek.
(Összefoglalta Felföldi Andrea)
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Csaknem két évtizedes bakonybéli szolgálat után nyugdíjba vonult Pozsgainé Grázel
Katalin gyógyszerész. Már a nyár folyamán együtt dolgozott utódjával, Dr. Szász
Noémi Juliannával, aki októbertől átvette a Szent Bernát Gyógyszertár helyi
patikájában a szerepkört.
Honnan érkeztél, hol kezdted a pályafutásodat?
Tanulmányaimat szülővárosomban, a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen végeztem. Pályafutásom első három és fél szép évét is itt folytattam, egy
multinacionálisan elismert gyógyszergyártó cég patikai hálózatának a keretén belül.
Marosvásárhely elég messze van a Bakonytól. Hogy kerültél Zircre?
Amikor úgy döntöttem, hivatásom külföldön folytatom, még nem volt egyértelmű
számomra, hol és kikkel tudok majd együttműködni. Mára már teljes bizonyossággal
vallom, hogy a természetkedvelő ember számára a Bakony vidéke, egyediségének
és sokszínűségének köszönhetően, kimondottan csodálatos vidék.
Nem furcsa egy erdélyi nagyvárosból és egy multicégtől egy kisváros gyógyszertárában, sőt annak falusi
fiókintézményében dolgozni?
A Szent Bernát Gyógyszertár Zircen egy csúcstechnológiával rendelkező, korszerű gyógyszertár, ahol a segítőkész,
szakértő és összetartó csapat tagjává fogadtak. A lehetőség, hogy bakonybéli fiókgyógyszertáruk megbízottja lehetek,
külön kihívás és élvezet számomra. Törekvésem, hogy a helybeli közösségtől kapott jó fogadtatást képességeim
szerint egészségmegőrző tanácsokkal, segítőkész szándékkal viszonozni tudjam, és a jövőre nézve megbízható,
stabil kapcsolatot tudjunk együtt megalapozni.

Október első hete az Erdők Hete. Ez alkalomból október 5-én nagycsoportos óvodásaink
Huszárokelőpusztára kirándultak. Az Önkormányzatok kisbuszaival utaztunk az erdei iskolába, ahol egy
közös reggelivel kezdtük a napot.
Ezután különféle érzékszerveket
igénybevevő játékok következtek,
pl. tapintással kellett egy zsákból
tárgyakat, terméseket felismerni,
majd megnevezni (csigaház, makk,
toll, gubacs, dió stb.). Egy kártyás
játékkal folytatódott a délelőtt, ahol
párokat
kellett
keresni
a
gyerekeknek
és
ok-okozati
összefüggéseket felfedezni.
Végül Adrienn nénivel játékosan az
erdő szintjeit építették fel a
gyerekek egy piramis alakzatban.
Kitalálták, megnevezték melyik
állat és növény az erdő melyik
szintjén található, hol él, honnan
szerzi a táplálékát. Itt figyelni
kellett az évszakokra is, hiszen attól
is függ, hogy az erdő szintjein mikor mi történik. Ez a játék remek alkalom volt arra, hogy a gyerekek
szókincse új szavakkal bővüljön, pl. avar, cserje, lombkorona, tápláléklánc, stb. Az utolsó, és a gyerekek
számára nagyon izgalmas játék a kártyakeresés volt. A hatalmas parkban kellett erdővel kapcsolatos képeket
keresni, és aki a legtöbbet találta, a végén jutalmat kapott. A jó hangulatú, tartalmas délelőttről nem
távoztak a gyerekek ajándék nélkül. Minden kisgyerek egy zöld színű, erdei logóval ellátott zsákot kapott,
benne apró meglepetéssel.
Az idei évben is szerveztünk nagycsoportos óvodásainknak színházlátogatást Pápára, a Pegazus színházba. A
bérletünk három előadásra szól, amelyből az első darab címe a Pitypang cirkusz. A humorral teli, kiváló
díszletezésű előadás nagy élmény volt a gyerekeknek. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepe van a
mesének, ezért tartjuk fontosnak, hogy a nagycsoportos gyerekek részesüljenek színházi formában
feldolgozott meseélményben is.

Szilágyi Judit óvodavezető

4.

A Bakonybéli Önkormányzat tájékoztatója

III. évfolyam

2017.11. szám

Szeptember 30-án a Guzmics Egyesület által rendezett Pityóka-party
lebonyolításában segítettünk, asszonyaink a lángos sütésben tüsténkedtek.
Október közepén az ugodi nyugdíjas klub vendégei voltunk. Gondosan és szeretettel
szervezett kiránduláson vettünk részt. Bakonybélből személyautókkal és az
önkormányzat kisbuszával indultunk Ugodra. Vendéglátóink gondoskodtak arról,
hogy érkezésünk után terepjárókkal jusson el társaságunk a 4 emeletes új Szár-hegyi
kilátóhoz, ahonnan a napsütésben úszó, őszbe öltözött tájban gyönyörködhettünk.
A kilátó megtekintése után Hasprai
Laci bácsi beinvitálta társaságunkat
a vendégházába, ami minden
kényelmet
kielégítően
van
berendezve az erdő ölén. Megkínált
a saját készítésű vörösborával, ezt
követően megtekintettük a falu
Német
Nemzetiségi
Tájházát,
aminek gyűjteménye szorgos kezek munkáját dicséri. Sok olyan
múltbéli tárgyat is felfedeztem, ami a születésem előtt volt
használatos.
Nyugdíjas társaink nagyon finom pincepörkölttel kínáltak, mi pedig
vittük a finomabbnál finomabb házi készítésű süteményinket. A
lakoma után társaságunk dalra is fakadt.
Nagyon szeretem – ezeket a találkozásokat, mert az önzetlen egymásért tenni akarásról is szólnak. Jól sikerült a két
klub találkozója, tartalmas programokkal gazdagított délutánt
tölthettünk együtt - egymással. Közreműködését köszönjük az ugodi
polgármesternek, Vörös Tibornak és a másik két terepjáró
vezetőjének, Hasprai Lászlónak és Horváth Róbertnek, valamint
Palkovics Józsefnek és a mi polgármesterünknek a kisbusz
biztosításáért.
Következő találkozónkat Varga Bence bűvész lemondása miatt,
Felföldi Andrea mentette meg. Egy, az 1920-1989 évek közötti,
kulturális és gazdasági viszonyokat felmérő országos települési
kérdőív kapcsán idézgettük gyermek- és ifjúkorunk emlékeit. A
Kisfaludy házaspárhoz kötődő élményeink is felidéződtek.
Novemberben az első találkozónk 9-én, csütörtökön lesz, 15
órai kezdettel. Meghívott vendégünk Mészáros István mentős, és az
újraélesztésről fog beszélni. Második találkozónk november 23-án
15 óra 30 perckor kezdődik. 16 órától Dr. Kozma Zoltán jön hozzánk, hogy elmondja tapasztalatait az E.E.SZ.T.
bevezetéséről. Mindkét programunkra szeretettel várunk minden érdeklődőt! A következő napokban a betlehemi
bábukat fogjuk helyreállítani.
November 30-án kirándulunk az általános iskolás diákokkal Veszprémbe, a Laczkó Dezső Múzeumba, a „Kincsek
Szent Gellért sziklája mellől” című, a bakonybéli ásatások leleteit bemutató kiállítás megtekintésére.
Váliczkóné Kaviczki Éva

Az októberi közmeghallgatáson lakossági kérdésként vetődött fel az idősek napközi otthonának kialakítása. Ahhoz,
hogy egy napközbeni, szabadidős programot nyújtó szolgáltatást kiépítsünk, tudnunk kell, hányan és milyen szintű
szolgáltatást vennének igénybe. A napközi otthon nem válthatja ki a házi betegápolást, az idősek otthoni ellátását, a
házi segítségnyújtást, ezeket más szervezetek, intézmények biztosítják. Nem azonos a nyugdíjas klubbal, aminek
alkalmi programjait a klub közössége alakítja ki.
A napközi otthon az idős, magányosan élő, vagy napjait egyedül töltő, magukat részben ellátni képes lakosok
számára tud biztosítani napról napra társaságot, közösségi programot, étkezést, tanácsadást, felügyeletet.
Ennek a szolgáltatásnak a kiépítése, működtetése az alapítóra is felelősséget ró, hiszen beruházással, személyi
feltételek biztosításával jár, hosszú távon fenntarthatónak kell lennie.
Ezért novemberben a Faluházban, a hirdető szekrényre kiteszünk egy kérdőívet, amelynek segítségével felmérjük, hogy
jelenleg, illetve a következő 2-3 évben hányan vennék igénybe az idősek napközi otthonát. Ha elegendő igény
mutatkozik, az önkormányzat meg fogja keresni a megoldást a problémára. A kérdőíveket az ugyanott elhelyezett
dobozban november 30-ig gyűjtjük össze. Gyógyszertárba jövet-menet mindenki hozzáférhet a felmérő laphoz. A
dobozt – a bizalmas adatok miatt – naponta fogjuk üríteni. Akinek problémát okoz a kérdőív kitöltése, személyesen
kereshet engem a faluházi irodában.
Felföldi Andrea
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Hét csók
„Egyszer, amikor Szent István király fiával együtt imádkozni jött Szent Márton egyházába, amelyet Pannónia
Szent Hegyén (Pannonhalmán) alapított és a szerzetesek kiváló közösségével ékesített, a király, ismerve gyermeke
jeles érdemeit, azt a tiszteletet adta fiának, amely őt illette. Amikor ugyanis az említett testvérek körmenetet tartva
kivonultak a király köszöntésére, tiszteletből fiát küldte előre a köszöntésre. A gyermek Imre pedig eltelve
Szentlélekkel, kinek-kinek egyenlőtlenül osztotta a csókokat. Az egyiknek ugyanis egyet, a másiknak hármat, egy
harmadiknak pedig ötöt, végül egynek hét csókot adott egymás után. Ezt - bár a többiek is észrevették - Szent István
király szótlanul megcsodálta, a mise végén azonban bizalmas beszélgetésben gondosan megtudakolta tőle, miért
osztotta egyenlőtlenül a csókokat. Szent Imre akkor mindegyikük érdemeit felsorolta atyja előtt, tudniillik, hogy ki-ki
mennyi idő óta tartott ki a megtartóztatás erényében. Azt mondta, hogy õ ezen megfontolás alapján adott egyeseknek
többet, másoknak kevesebb csókot, és állította, hogy akit hétszeres csókkal halmozott el, az szűzi életet élt.
Szent István néhány nappal azután, hogy a Szent Hegyről eltávozott, csupán két kísérőt véve maga mellé,
oda visszatért, s a testvérek virrasztását és imádságait titokban kikémlelte. Miután az éjszakai zsolozsmát befejezték,
a többiek nyugovóra tértek, s csak azok maradtak a templomban, akiket Szent Imre elhalmozott csókjaival. Ezek
szétoszlottak a templom rejtettebb szögleteibe, Isten színe előtt a zsoltárokkal virrasztottak.
Reggel aztán, amikor a testvérek összegyűltek, a király maga is jelen volt, és hogy Mór testvér lelkét, akit
Szent Imre hétszeres csókkal tüntetett ki, az alázatosság erényében kipróbálja, a nyilvános bűnvallomáskor igen sok
olyan dolgot vetett a szemére, mely a szerzetesi élettel ellenkezik. Vádaskodása ellen Mór egyáltalán nem
védekezett, hanem alázatosan megállt, s reménykedve menekült Istenhez, aki az emberi lelket vizsgálja. Ekkor aztán
megismerte Szent István, hogy fiának szavai megfontoltak voltak, ezért Mórt dicséretekkel halmozta el, és hogy egy
főpapi szék dísze legyen, kevéssel ezután Pécsett a püspöki méltóságra emelte.” (Szent Imre herceg legendájából)
Pannonhalmi Szent Mór (ünnepe: október 25.)
Egyik első magyar származású bencés szerzetes. Kb.1000 – 1070-ig élt. Pannonhalma apátja 1030-tól, 1036-tól
Pécs püspöke. Ő írta meg Szent Szórád és Benedek Zoborhegyi remeték legendáját.

Szeptember 25. Facebookon mesélnek életükről a bakonybéli szerzetesek
A Szent Mauríciusz Monostor ezeréves jubileuma kapcsán
közösségi média kampányba is kezdett. A testvérek Facebook
oldalukon egy-egy fényképpel illusztrálva beszélnek arról, hogy
miért választották a szerzetesi hivatást, hogyan fogadták
döntésüket családtagjaik és barátaik. Az olvasók betekintést
nyerhetnek a szerzetesek dolgos mindennapjaiba és abba is,
mivel töltik szabadidejüket. A monostor Facebook oldalán a
www.facebook.com/BakonybelMonostor/
elérhetőségen követhető a kampány. Ízelítőként egy posztot
idemásolunk:

„Újra és újra fel kell tenni a kérdést, hogy miért érdemes
szerzetesként élni. Az Isten engem úgy rakott össze, hogy
ebben tudok a legboldogabban létezni, tehát azok a dolgok,
amiket próbáltam korábban, vagy amiken azóta gondolkoztam, hogy mi mást lehetne csinálni, mindig
azt erősítették meg, hogy itt az én helyem“ – mondja Izsák testvér. “Zajlik egy belső küzdelem az
emberben, hiszen más huszonévesen lemondani a házasságról és gyerekekről, mint 35 évesen. Jönnek
az évek, amikor hűnek kell maradni a döntéshez. Voltak e tekintetben nehéz időszakok, de mindig sok
segítséget kaptam, hogy ezeken túllépjek. És most egy ideje azt gondolom, hogy így rendben vagyok.
Van nyolc keresztgyerekem, és rajtuk kívül is sok-sok gyerek, akikkel kapcsolatban vagyok. Hogy ha
nincs is biológiai gyerekem de az életemből élet fakad mások életében is.”
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Szeptember 29. A templom padjainak elszállítása
Pénteken kora délután érkezett a kamion, hogy
templomunk régi padjait az Áporkai Református
Gyülekezetnek elszállítsa. Hujber László, Supán István,
a szerzetes testvérek, valamint két vendégünk
segítségével kihordtuk és platóra emeltük a súlyos
tömböket. Azóta megérkeztek, és használatba is vette
őket a gyülekezet. A mi templomunk most üres, várja az
új padokat, s akik majd megtöltik őket.

Október 1. Első szentmise a Faluházban
E délelőtt templommá változott a Faluház. Kuti Zoltán és
munkatársai száznál is több széket helyeztek a
nagyterembe. A színpad helyén oltár és ambó, oldalt a
fal mellett, kerekeken guruló osb lapra helyezve az
elektromos
orgona.
Ünneplő
közösség,
ének és orgonaszó. Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a templomfelújítás
most kezdődő éve alatt méltó, fűtött helyet biztosítanak a szentmise
ünneplésére

Október 9. Szent Günter ünnepe,
A reggeli imádságban Rádai Róbert testvérünk beöltözött a szerzetesi ruhába,
a bencés közösségben a Simeon nevet kapta.

Október 11-én megkezdődött
felújításának első fázisa

a

templom

millenniumi

A
Szent
Mauríciusz
Monostor
és
Bakonybél Millenniumára templomunk és
más közösségi épületeink felújításával
készülünk. A felújítás első fázisaként a templomi műemlékek, az oltárok,
szószék, orgonaszekrény szúmentesítése kezdődött oly módon, hogy a
templomot lezártuk, s a belső teret gázmester a rovarokat pusztító gázzal
árasztott el. A szúmentesítés miatt a templom kb. 3-4 hétig zárva lesz.

Október 25. Lakossági fórum a Szent Gellért térről
Az s73 építész irodából Mohácsi Sándor és Gergely Antal bemutatták a Szent
Gellért felújításának terveit, amelyet a faluból kb. 15-20 lelkes érdeklődő
hallgatott meg. Impozáns látványterveken varázsolták elénk a megújult teret.
Láttuk a tervezett sétányt, a kővel burkolandó térfelületeket, a tervezett füves
és virágos parcellákat, a vízelvezetés ötletes megoldását, az emlékmű
elhelyezésének lehetőségeit. A jó hangulatú beszélgetésen a résztvevők
javaslatait s mérnökök beépítették a tervezés szempontjai közé.

November 1. MINDENSZETEK ÜNNEPE
15.00 Megemlékezés halottainkról a temetőben
17.00 Szentmise a Faluházban

November 11. SZENT MÁRTON ÜNNEPE
11.00 Szentmise a Kápolnában

November 2. Halottak napja
17.00 Szentmise

November 18.
A Területi Apátság SZENT
ERZSÉBET ÜNNEPE Kismegyeren
17.00 Szentmise majd Agapé

November 10. Szent Márton előestéje
16.00 lampionos felvonulás a Faluháztól a
Borostyán-kúti Kápolnához

November 26. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
9.30 Szentmise a Faluházban,
16.00 Gyermekmise a Kápolnában
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Minden kedves nyugdíjas könyvtári tag, aki november során legalább egyszer ellátogat a könyvtárba és helyben
olvasással vagy könyvkölcsönzéssel használja azt, részt vehet a könyvtár Szent András napi
nyereménysorsolásán.
A november30-án kisorsolásra kerülő díjak a következők:

Két fős vendéglátás a Pikoló vendéglőben kávéra vagy teára és egy süteményre az étterem jóvoltából.

Gyümölcscsomag 2000 Ft értékben Márkusné Ircsik Zsuzsanna zöldség- gyümölcsboltjának ajándékaként.

Ajándékcsomag 2000 Ft értékben a Peggy-Market Kft-től.

Csemegekosár 3000 Ft értékben a Stubán család Mini ABC-jének felajánlásaként.

Gyógynövényekből álló ajándékcsomag a Szent Mauríciusz Monostor ajándékboltjától 3000 Ft értékben.

Vacsora két fő részére 5000 Ft értékben a Vadszőlő Szálló és Étterem ajándékaként.

5000 Ft értékű könyvutalvány a bakonybéli önkormányzat jóvoltából.
Ezzel szeretném megköszönni nyugdíjas olvasóinknak a sok ötletet és tanácsot, jó beszélgetést, illetve ösztönözni
azokat az olvasni szerető nyugdíjasokat, akik még nem könyvtári tagok, hogy látogassanak el a könyvtárba, hiszen a
játékban nem csak a régi tagok, hanem az újonnan beiratkozók is részt vehetnek! Jó tudni, hogy könyvtárunk
előfizetője több népszerű havilapnak, amelyek a megújult, kellemes környezetben kényelmesen olvasgathatók
helyben, illetve egy hétre kölcsönözhetőek is.
A játék részletesebb leírása olvasható a könyvtárban és a könyvtár internetes felületein, illetve felvilágosítás kérhető a
könyvtárostól.
Könyvtári programok az év végéig
Novemberben is lesz Kinedok filmklub, A csend királynője című filmet vetítjük. A film egy
lengyelországi illegális cigánytelepen játszódik, ahol egy siket és ebből fakadóan beszélni nem
tudó kislány rendkívüli életébe pillanthatunk be. A film után reményeim szerint családsegítővel
fogunk beszélgetni a témáról. Az időpontot illetően érdeklődni lehet a könyvtárban, vagy követni
a Kinedok Bakonybél Facebook csoportbejegyzéseit.
A szokásos könyvtári adventi koszorú készítés december 2-án, advent első hétvégéjének
szombatján lesz a faluházban. A részvétel ingyenes, koszorúalapra feliratkozni egész novemberben lehet a
könyvtárban, illetve a könyvtár e-mail címén és Facebook oldalán. Az első 20 jelentkezőnek tudok ingyenesen
koszorúalapot biztosítani.
Minden olvasót szeretettel vár,
Palotás Dóra, könyvtáros

Népdalkörünk 2017. szeptember 30-án részt vett
Dunapatajon a Vass Lajos Népzenei Szövetség által
rendezett népzenei verseny elődöntőjén.
Tavasszal hívott meg bennünket a rendezvényre a
Dunapataji Népdalkör, amikor egy kirándulásuk
alkalmával bakonybéli Tájház udvarán közösen énekeltünk
saját tájegységeinkről hozott népdalokat. Azért is
döntöttünk a részvétel mellett, mert korábban csak szűk
hazánkban, Bakonybélben szerepeltünk. Kíváncsiak
voltunk egy szakmai zsűri véleményére, észrevételeire, és
szerettük volna tágabb körben
megmérettetni magunkat.
A felkészülés során nem csak két
dalcsokrot állítottunk össze,
hanem Marticsekné Szentkereszty Judit és Vajda-Szekrényes Zita kutató
munkája nyomán autentikus, 1920-as évekbeli magas-bakonyi népviseleteket is
készítettünk. Ez nem valósulhatott volna meg a Bakonybéli Önkormányzat
anyagi támogatása nélkül, amit ezúton is köszönünk.
A versenyen a kiírás szerint egy hazai (bakonyi) és egy szabadon választott
(mohácsi) dalcsokrot énekeltünk, utóbbit citera kísérettel. A zsűri arany
fokozattal jutalmazta a műsorunkat, ami egyben továbbjutást is jelentett a
verseny jövőre rendezendő középdöntőjére. A szakmai értékelés során a sok
hasznos tanács mellett két zsűritag külön kiemelte és dicsérte az alkalomhoz és
tájegységhez illő viseletünket.
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik a felkészülés során segítettek és támogattak minket!
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Ahogy szép sorjában jöttek az emberek, ki ennyivel, ki
annyival járulva hozzá a sírhoz, bennem nőttön-nőtt az
ámulat: milyen lehetett az az ember, akit holta után negyven
évvel is így tisztelnek az emberek? Pár mondatos történetek is
csatlakoztak a pénzecskékhez, kis- és nagy sebekről, fájós
fogakról, nehéz szülésekről, életmentő igazolásokról. Híre jött
Máriácska színjátszó körének, elsősegély tanfolyamának,
balett-tanításának is. Éjjel-nappal ment, ha hívták, ha kellett
az orvos, Pénzesgyőrből, Lókútról is érte küldtek. Ha indián
vér folyt, a doktor ment vagy hozták hozzá a bajba jutottat.
Szelthoffer Károly készítette elő a hintót, télen melegített
téglával tették neki elviselhetővé a hosszú utakat. Mikor
kérdeztem: mi az első, ami Kisfaludy doktorról az eszükbe jut,
a válasz legtöbbször a tudását méltatta. „Nemigen küldött kórházba
senkit”. Felesége, asszisztense a gyerekek védelmezője, vigasztalója volt,
mindig készen arra, hogy a fájdalmas kezelés alatt a kis paciens figyelmét
mókával elterelje. Igazán egy pár voltak, a hadikórház hozta őket össze.
Szegénységben éltek – mondják az emberek, ingyen gyógyítottak (így, ők,
többes számban), nem fogadtak el pénzt. Amikor azonban arra kérdeztem,
mikor kerültek Bakonybélbe, és meddig praktizáltak, csak körülbelülre
sikerült behatárolni az időszakot: ”a fiam ’48-ban már nála született”,
„amíg élt, hozzámentünk” – mintha időtlenül (vagy örökké valóan?) a falu
életének részesei lettek volna. Nekem pedig csak az jár a fejemben, hogy
telt bár az életük nélkülözésben, lemondásban, megpróbáltatásban,
megérte, ha ennyi ember ilyen hosszú idő után is ilyen tisztelettel, szeretettel emlegeti Kisfaludy doktort és feleségét,
Dr. Békési Máriát (1910-1980, 1910-1982.).
Felújított sírjuk újraszentelése november 1-jén, 15 órakor lesz a bakonybéli temetőben a Halottak napi közös
imádság alkalmával. Várjuk mindazokat, akik adományoztak a sír helyreállításához, és azokat, akik egy szál virággal
kívánnak rájuk emlékezni.
Felföldi Andrea

(A fotót a Cseh Tamás Archívumtól kaptuk)

A bakonybéli Egyházközség Karitász csoportja 2017.10.12-én tartotta hagyományos őszi
jótékonysági vásárát a Faluházban. Adományként hozzánk érkezett, jó minőségű,
használt ruhát, cipőt, kabátot kínáltunk. A vásár bevétele 76.700 Ft lett, amit jótékony
célra fordítunk.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ruhaadománnyal vagy vásárlásukkal
hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Köszönjük mindenkinek, aki a ruhák hajtogatásánál, a
zsákok pakolásánál és szállításánál segédkezett.
Külön köszönetet mondunk az Önkormányzatnak, hiszen folyamatosan segíti a csoport
munkáját: raktárhelyet és autót biztosít a ruhák tárolásához és szállításához, valamint
rendszeresen rendelkezésünkre bocsátja a Faluházat a vásárok idejére!
A megmaradt ruhákat most két helyszínre szállítjuk tovább: egy részét a Pápa környéki falvakat ellátó Családsegítő
Szolgálatnak juttatjuk el, ahogy korábban is szoktuk. Egy másik részét pedig egy konkrét gyűjtésre ajánlottuk fel,
amely Somogy megyében mélyszegénységben élő gyerekeket és fiatalokat támogat.
Palotás Dóra (30-487-7768) és Baky Anna (30-900-1992)

Novemberben
11-én, szombaton 14 órakor
és
17-én, pénteken 17 órakor
tartja összejövetelét a Közösségi Házban.
17-én Varga István evangélista imádkozik velünk a betegekért.
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A megyei III. osztály őszi bajnoki
fordulóján a Bakonybéli SZSE csapata
jelenleg az ötödik helyen áll a
felsőörsi, az alsóörsi, márkói és
balatonalmádi focicsapatok mögött 21
ponttal. A góllövő lista élén Ulrich
Márk (13) áll, Buza Barnabás(8),
Kacsala István és Takács László (6-6),
Németh Bálint – Bábu (3) és Heim
Márk és Petrovics Árpád (2-2) előtt.
A novemberi meccsek:
11.05. 13.30-kor Bakonybélben:
Bakonybél SzSE - Hárskút
11.12. 13.30-kor Eplényben:
Eplény - Bakonybél SzSE
11.19. 13.30-kor Bakonybélben:
Bakonybél SzSE – Balatonalmádi
Friss hírek a Facebookon a Bakonybél
SZSE oldalán.
Csak a Bakonybél!!!!
Heim Szabina

Találkozó: Pikoló Vendéglő, Bakonybél, Kossuth u. 1.
Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu ;
A túrákon való részvétel saját felelősségre!
A részvétel díja 500 Ft/fő, ez tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt / hűtőmágnest.
2017. november 1. szerda 10.00
Mészégető – Pápavár alja – Tiszta-víz – Fekete-séd – Szent-kút → Táv: 15 km, menetidő 5,5 óra
2017. november 18. szombat 10.00
Bakony Hotel – Móricháza - Táboros-hegy – Vörös János-séd - Odvas-kői rét- Gerence-völgy →Táv 11 km, menetidő 4 óra
2017. december 3. vasárnap 10.00
Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy → Táv 11 km, menetidő 4 óra
Ezeken felül :
Kőről kőre a Bakonyban november 11-én 15,20,50 km-en, rajt a Pikolóban 6 és 10 óra között.
Kőris-hegyi Inga november 12-én - fel a Kőris-hegyre 1,2,3 vagy 4 alkalommal egymás után, rajt a Pikolóban 6.00-10.30-ig.

17.30-tól Gyerektánc – Belépőjegy: 500 Ft/fő
20 órától Felnőtt tánc – Belépőjegy 1500 Ft/fő
Táncot tanít: Szabó Csaba
Dudán közreműködik: Takács Krisztián

2017. őszén
fazekas, faműves,
kosárfonó, nemezkészítő
és szövő tanfolyamokat
indít, öt alkalommal heti
3 órában.
A tanfolyam díja 10.500 Ft.

Érdeklődni és jelentkezni
a (88)415-422,
+36-30-237-6493 telefonszámokon, vagy a
regulymuzeum@regulymuzeum.hu email-címen lehet.
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Fő utca 15.

November 6-ig
minden nap 9-16 óra között tart nyitva

tel: 30-468-8938;
bakonybelitajhaz@gmail.com

Fő utca 3.

Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra
között várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

Közvilágítás, utcai lámpák hibájának bejelentése:
+36-80/533-533 (ingyenesen hívható)

Bakonybél Közös Önkormányzati Hivatal
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/442-8024
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 8-16
óra
Márkus Zoltán polgármester
8427 Bakonybél, Pápai u. 7.
tel:(88)585-020; 30/499-1114
e-mail: polgarmester@bakonybel.hu
Fogadóóra: hétfőn 13-16 óra
Markácsné Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Károlyi Zoltán mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu

Adóügyben ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben Birnbauer Tímea
hatósági szakügyintéző (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra
között a Bakonybéli Önkormányzat
épületében.

Orvosi Rendelő
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
Hétfő: 8-11; 15-16 óra
Kedd: 8-11 óra
Szerda: 8-11; 14-15 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 8-11; 14-15 óra
Elérhetőség 16 óráig: 30/545-1193
16 órától másnap reggel 8 óráig: Központi
Ügyelet Zirc, József Attila u. 7. Tel: 104
Rendelés Pénzesgyőrben:
Kedden és csütörtökön 12,30-13,30 óra
Védőnői szolgálat
Galgán Kitti védőnő
Tanácsadások időpontjai
minden páros héten hétfőn
Várandós: 9-10 óra
Önálló csecsemő és kisgyermek: 10-11 óra
Orvossal tartott tanácsadás: 11-12 óra
Tanácsadásra időpont egyeztetés
szükséges:
Tel: (88)461-051; 20/330-5363.

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra
Okmányiroda
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 12-16 óra
Szerda: 8-12 óra
csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-13 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: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2017. november 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

