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Vidlics Ferenc apátsága alatt, XIII. Incze római
pápa 1723. augusztus 30-i levelében (bullában)
Szent Móricz és vértanú társai ünnepére
engedélyezte Bakonybélnek az ún. teljes búcsú
megrendezési jogát. A Borostyán Nyugdíjas Klub
tagjai – hagyományteremtő céllal - szeptember
23-án megkoszorúzták Vidlics apát emlékkövét a
Millenniumi Parkban.

A nyárvégi rendkívüli esőzések komoly megpróbáltatást
jelentettek Bakonybél lakói, és új feladatot az
önkormányzat számára. Szeptember 4-én a délelőtti
órákban történt meg a Jókai utca és a Kossuth utca vis
major terepbejárása. A hatóságok még nem is jártak
messze, amikor a délutáni felhőszakadás következtében
megtörtént az újabb kár. 2010 óta nem emelkedett
ennyire magasra a Gerence vízszintje, épp csak nem
okozott árvizet, de több ingatlant is veszélyeztetett. Az
önkormányzat dolgozói, az önkéntes tűzoltók, és a helyi
vállalkozó, Balogh István is készenlétben állt, ha
szükségessé válna a beavatkozás. Másnap reggel a
képviselő - testület rendkívüli ülésén bejárta a belterületi
neuralgikus pontokat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
Gerence-patak medrét számos lakóingatlan közelében
kotorni, módosítani kell. Az önkormányzat végleges és
megnyugtató
megoldást,
területrendezést
kíván
megvalósítani. Felvettük a kapcsolatot a vízügyi és a
katasztrófavédelmi hatóságokkal, valamint erre a területre
is beadtuk vis major pályázatunkat.

szakemberével annak érdekében, hogy hol helyezhető ki
megállni tilos tábla. A részleteket egyeztettük.
Folytatódnak a beruházások a Faluház körül, elkészült az
épület körüli összes feljáró és lépcső új burkolata.
Szeptember 9-én harmadszor került megrendezésre a
Teremtés Napja öko-ünnep. A színvonalas zenei
műsorszámok mellett gondolatébresztő beszédek és
hozzászólások is elhangzottak.
Szeptember 15-én Nagymegyerre, Szlovákiába kaptunk
meghívást az ottani „Lecsófesztiválon” való részvételre.
Az önkormányzat lelkes csapata el is hozta a különdíjat
és a vele járó kupát.
Szeptember 22-én pedig az ábrahámhegyi Murcifesztiválon
vettünk
részt,
ahol
átvehettük
testvértelepülésünk jelképes kulcsát.
Október 6-án a Guzmics Egyesülettel közösen rendezzük
a hagyományos Gerence-parti Pityóka-partyt krumplis
ételekkel,
szórakoztató
műsorral,
versenyekkel,
játékokkal, tombolával. Szeretettel várjuk vendégeinket.
A rendezvénnyel párhuzamosan zajlik majd a Családi
Egészségnap is, ingyenes szűrővizsgálatokkal, életmód
tanácsadással, kvízjátékokkal és véradással egybekötve.
Használják ki a lehetőséget, vegyenek részt minél többen
az egyszerű szűréseken!
Október 12-ére hívjuk nagy szeretettel a falu nyugdíjasait
az Idősek Napja idei köszöntőjére. A részletes
információkat minden meghívott levélben megkapja.
Márkus Zoltán polgármester

Lakossági felvetésre megvizsgáltuk a Pápai utca 26-28.
előtt a főút alatti esővíz levezető áteresz kialakításának
lehetőségét. Itt tervezőt kell igénybe vennünk, az ügy
folyamatban van.
Augusztus 31-én a Fő utca vonalában, a régi
önkormányzattól a Faluházig terjedő szakaszon tartottunk
terepbejárást a Veszprém Megyei Közúti Igazgatóság
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Továbbá a leszüretelt gyümölcsből a közétkeztetésnek is
bőven jutott, így az idei bőségből ember és állat egyaránt
Az előző havi Hírmondóban kihirdetett almagyűjtő akciónk jól lakhatott.
jól működik. Több tucat előre bezsákolt hullott gyümölcsöt Volt gond a határban is. A hónap eleji rekord mennyiségű
szállítottunk el az ingatlanok elől, amely nagy segítségül esőtől mezőgazdasági kár nem igen érte a földeket mivel
szolgál az erdész kollégáknak, s nem utolsó sorban a a kukorica kivételével minden betakarításra került. A múlt
vadaknak. Továbbra is várjuk a feleslegessé vált hónapban megrongálódott Pinto Ranch előtti híd, teljesen
gyümölcsöt, amit zsákolva egészen október végéig megsemmisült, így pár napig az az útszakasz nem volt
elszállítunk az ingatlanok elől.
járható, de az erdészet a hidat átmenetileg helyreállította.
Idén a közterületeink fái is roskadtak a gyümölcsöktől, Több szántóföld és kaszáló víz alá került a medréből
melybe sajnos több fa bele is rokkant. Az Óvoda tér kilépő Gerence miatt, de a víz hamar visszahúzódott. A
összes fáját valamilyen formában meg kellett nyesni, de Gerence erős áramlása több fát kidöntött és
volt, amit sajnos végleg ki kellett vágni. A sérült, partszakaszokat mosott alá, kérem ezeken a helyeken
megnyesésre és kivágásra került fákról több terepjáró- elővigyázatosan közlekedjenek!
platónyi almát tudtunk átadni az erdészetnek vadetetésre.
Károlyi Zoltán mezőőr

Az idei évben óvodánk maximális létszámmal és kihasználtsággal működik. A beíratott gyermekek száma
meghaladja az 50 főt. Nagy öröm ez számunkra, és a település számára is, hiszen évek óta nem volt ilyen
magas a 3-7 éves korosztály a faluban. Az év eleji kezdés nem volt zökkenőmentes, hiszen egy óvónő, Tóth
Anna elköltözött a településről, és gyorsan kellett megoldást keresni a helyettesítésére. A fenntartó
önkormányzattal és az óvoda dolgozóival egyeztetve, belső átszervezéssel és fenntartói segítséggel tudtuk
megoldani a feladatot. Szeptemberben aztán zökkenőmentesen tudtuk fogadni a gyermekeket az óvodában.
Az óvoda megkezdése minden család számára anyagi terhet is jelent, amit az óvodáztatási támogatás
igénylésével, valamint az ingyenes étkezés biztosításával támogat az önkormányzat. A korábbi évekhez
hasonlóan azok költségét, akik a törvény által előírt kritériumok miatt nem lennének jogosultak az ingyenes
óvodai étkezésre, az önkormányzat magára vállalja.
Idén is igyekszünk gazdag programkínálatról gondoskodni a gyermekek számára, amelyhez
rendelkezésre állnak pályázati források is. Ilyen például az uszodai oktatás, amelyről az elmúlt évben sok
pozitív visszajelzést kaptunk a szülők és gyerekek részéről is. Szervezünk pl.: színházlátogatást,
kutyaterápiát és erdei óvodai foglalkozásokat is.
A zirci pedagógiai szakszolgálat munkatársai szeptember közepén elvégezték a logopédiai
szűrővizsgálatokat. A korábbi évekhez hasonlóan a terápiára szoruló gyermekek fejlesztése heti
rendszerességgel az óvodában történik.
A szakszolgálat munkatársai nevelési tanácsadás keretében, pszichológiai segítségnyújtást adnak a szülő
kérésére, előzetes egyeztetés alapján az alábbi esetekben:
 magatartási és beilleszkedési problémák (megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, közösségi
szabályok figyelmen kívül hagyása, kapcsolati nehézség stb.)
 érzelmi, indulati élet zavarai (fokozott érzékenység, nyugtalanság, agresszivitás, beszédzavar,
neurotikus tünetek)
 családi problémák esetében (válás, betegség, haláleset, családon belüli erőszak)
 lelki eredetű tünetek - amikor az orvosi leletek negatívak (pl alvászavar, fejfájás, hasfájás, hányás,
evés zavar, szobatisztasági zavar, asztma, )
 indokolatlan félelmek fóbiák (pl. állattól, sötéttől)
Az ellátási igényt minden esetben a szülő jelzése alapján telefonon, vagy emailben lehet megtenni.
Telefonszám: +36-30/811-7152 e-mail: pedagogiaiszakszolgalat.zirc@gmail.com
Szilágyi Andrásné óvodavezető
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Megkezdődött a 2018/19-es tanév. Az ünnepélyes tanévnyitót 2018. augusztus 31-én tartottuk a Faluházban, ahol
diákunkká fogadtuk azt a hat kis elsőst, aki először lépte át az iskola kapuját. Emléklapot és jelvényt adtunk át nekik
ebből az alkalomból.
A nyári felújítás, karbantartás során - a Tankerülettől kapott pénzből- két tanteremet, a fiú és lány öltözőt s egy
folyosót tudtunk kifesteni. A fiú mosdóban a mosdókagylókat és vízcsapokat cseréltünk. Szükség lenne az iskola
épületeinek felújítására, szigetelésére, ablak- és tetőcserére is. Ennek lehetőségéről tárgyaltunk még júliusban a
Polgármester úrral és a Tankerület vezetőjével. Nagy örömünkre iskolakezdésre elkészült a járda, ami a tornaterem
felőli kijáratot köti össze a pályával és az önkormányzati parkolóval. Köszönjük Polgármester úrnak, hogy nem kell a
sarat kerülgetnünk, ha ebédelni megyünk.
Az elmúlt tanévben két összevont osztályunk volt (az 1-2. és a 3-4.) 24 tanulóval. Erre a tanévre a tanulói létszám
26 fő lett. Esélyt láttunk arra, hogy még egy osztályt indítsunk, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, sok feltételnek
kellett teljesülni. Végül augusztus 30-án megkaptunk engedélyt a Tankerülettől a három osztály indítására.
Sok jó ember segítségének, jószándékának, együttműködésének köszönhetjük azt, hogy legyőzve a bürokráciát, és a
határidőket, most két önálló és egy összevont osztályunk lehet. Az első és a negyedik önálló, a 2-3. osztály pedig
összevont tanulócsoportként működik.
A tantestületben is történt változás. Kőrös Erika tanító néni jött hozzánk, aki eddig a zirci iskolában tanított.
Testnevelést tart minden osztálynak, s Ő lett az első osztályosok osztályfőnöke is. Kívánjuk, hogy érezze magát
nagyon jól nálunk!
A tankönyveket minden diákunk megkapta, idén sem kellett a szülőknek fizetni érte. Az iskola működésében
változás, hogy a tanoda 16 óra 20 percig tart. Kértem, hogy a nyugodt felkészülés, a tanulási idő védelmének
érdekében, hogy a gyerekeket 16 óra előtt ne vigyék el az iskolából.
A tanulás mellett szeretnénk idén is érdekes programokat szervezni, biztosítani tanulóinknak. Idén is megyünk
színházba, síelni, kirándulni.
Iskolai alapítványunk segítségével négyféle szakkört tudunk indítani: kézművest, játékos képességfejlesztést,
mozgásfejlesztést kézilabdával és zenei foglalkozást furulyával. Lehetőségünk adódott a tánc bevezetésére, amit
heti 2 alkalommal Kulcsár László fog tanítani. Bízom benne, hogy minden kisdiákunk megtalálja a számára
legkedvezőbb szabadidős tevékenységet.
Úgy gondolom, hogy nyugodt körülmények közt, jó feltételekkel indíthatjuk ezt a tanévet. Tanulóinknak, szüleiknek és
munkatársaimnak is sok erőt és kitartást kívánok hozzá!
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

Jótékonysági

RUHAVÁSÁR
2018. október 11-én, csütörtökön
a Faluházban
8-tól 14 óráig
Ezúttal őszi-téli, kiváló állapotú női ruhát,
gyermekruhát, játékokat, babafelszerelést,
könyveket és mese DVD-t is kínálunk.

A befolyt összeg adomány, amelyet a bakonybéli
egyházközség karitász csoportja a helyi rászorulók
megsegítésére fordít.

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1. Információ:
Nagy Árpádné Marika 06-30-322-4934;
Mészner Viktor 06-30-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu
Az alábbi túrákon való részvétel díja
700
Ft/fő
ez
tartalmaz
egy
italjegyet
és
egy
kitűzőt/hűtőmágnest, részvétel saját felelősségre!

2018. október 14. vasárnap 10.00
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony
Hotel - Táv 13 km, menetidő 4,5 óra
2018. október 21. vasárnap 10.00
Száraz-Gerence - Szarvad-árok – Tönkölös-Parajos nyeregParajos-tető - Kőris-hegy, kilátó – Lipka-út. Táv 13 km,
menetidő 5,5 óra
2018. október 23. kedd 10.00
Mészégető – Pápavár alja – Tiszta-víz – Fekete-séd – Szent-kút
Táv: 15 km, menetidő 5,5 óra

2018. november 2. péntek 10.00
Szent-kút – Hegyes-kő – Fehér-kő - Szekrényes-kő - Augusztintanya – üzemi út – Szent-kút
Táv 14,4 km, menetidő 5 óra
2018. november 4. vasárnap 10.00
Száraz-Gerence - Szarvad-árok - Tönkölös (kitérési lehetőség a
bakonyújvári romokhoz) - Likas-kő
Táv 10 (kitérő nélkül) 8 km, menetidő 3,5-4 óra
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SZENT BENEDEK ATYÁNK REGULÁJÁBÓL:
A JÓCSELEKEDETEK ESZKÖZEI (4,46-55)
4.46 Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet. 4.47 A halál naponként ott álljon a szemed előtt. 4.48 Életed
tetteire minden órában ügyelj. 4.49 Légy meggyőződve arról, hogy Isten mindenütt figyel rád. 4.50 A
szívedben felbukkanó rossz gondolatokat csapd azonnal Krisztushoz, és tárd fel őket a lelki atya előtt. 4.51
Őrizd meg ajkadat a hitvány és gonosz beszédtől. 4.52 Ne szeresd a sok beszédet. 4.53 Ne mondj
hiábavaló vagy nevetésre ingerlő szavakat. 4.54 A sok vagy túlzó nevetést ne kedveld. 4.55 A szent
olvasmányokat örömmel olvasd.

Szeptember 2. Veni Sancte, tanévnyitó szentmiséje 9.30-kor a Faluházban
A Faluházban Szentlélek hívó szentmisével kezdődött az idei tanév, melyben a hitoktatás rendje:
Az 1-4 osztályos gyerekek hittanóráit Vörösházi Veronika tartja az órarendbe illesztve az iskolában.
Az 5-6. osztályosok hittanóráját Posta Zsoltné Jolán hétfőnként 15.30-kor tartja a monostorban.
A 7-8. osztályosok hittanóráját Ábel atya pénteken 15.30-kor tartja a monostorban.
Kéthetente vasárnaponként elsőáldozási előkészítő Posta Zsoltné vezetésével a monostorban.
Szeptember 29-én bérmálási előkészítő indul, havi egy alkalommal. 15 éves kortól lehet
plébániánkon bérmálkozni, a bérmálás tervezett időpontja 2019. május.
 Minden hónap 3. vasárnapján 16.00-kor gyermekmise a monostor kápolnájában, előtte 14.30-tól
Játszóház a gyerekeknek Vörösházi Veronika vezetésével.






Szeptember 23. Szent Mauríciusz ünnepe, búcsú,
Az ünnepi liturgiát Mihályi Jeromos atya, a tihanyi bencés közösség tavaly megválasztott perjele vezette.
Köszöntő szavaiban elmondta, hogy bakonyszentlászlói születésűként itthon érzi magát nálunk, szívesen
jön Bakonybélbe. Ferenc pápát idézve arról tanított minket, hogy a vértanúk vissza-visszatérő ünnepei arra
nevelnek minket, hogy a gyermeki hitet felnőtt hitté érleljük: érett, tapasztalt és erős keresztények legyünk.
Ami Szent Mauríciusznak és társainak vértanúság volt, az nekünk az Istenhez való megtérés lehet, az
Istenhez való közeledésért hozott áldozat. Arra is tanított minket Jeromos atya az Evangélium alapján,
hogy felebarátaink boldogságát is tartsuk szem előtt, ki-ki a házastársáét, családtagjaiét, azokét, akikkel
közösségben van - és keresztényként arra vagyunk hivatalosak, hogy mindezt örömmel tegyük.
Köszönjük szépen Jeromos atya szolgálatát, visszavárjuk Bakonybélbe!
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Millenniumi felújítás eseményei
A templomban a belső festés a befejezéséhez közeledik,
csak apróbb javítások vannak hátra. Elkészült a
padlóburkolás a szentélyben is, ahová az épen maradt
kelheimi lapok kerültek vissza, és a templom többi terében
is, amelyeknek felületét az örökségvédelemmel egyeztetve
jura gelb mészkő lapokkal fedtük le. Megérkeztek a templom
új padjai, melyek hamarosan elfoglalhatják végleges
helyüket. Beemelték az új hőszigetelt ablakokat is, ezek
belső rétege diszkrét fénytörésével is díszíti a templomot. Az
ablakok közül kettő nyitható lesz, biztosítva ezzel a templom
szellőztetését. Az építkezés közben restaurálják a templom
műtárgyait: az orgonaszekrényt, amelynek már egész
felületén látható a korábbi fehér alapszín kék
márványozással, a szentélyből nyíló kőkaput és a kripta
kőkeretét. Elkészült a keresztelőkút, valamint a Dorffmeister kép. Új helyükre kerültek a megszépült szenteltvíztartók
is. A templom nyugati falán helyreállították a vakablakot, melynek immár kívülről is látható díszes vakolatkerete.
Az ajándékbolt épületében és a leendő kiállítótérben tovább folytak/folynak a villamos és gépészeti szerelések,
valamint a bútorok elkészítése. Bekerültek a nyílászárók
tokjai, kialakításra kerültek a toldásépület mellett futó
gyógynövénykazetták. Folytatódott az ajándékbolt és a
kiállítótér épületek adottságai miatt komoly műszaki kihívást
jelentő tetőszerkezetek elkészítése. A zarándokudvar
bazalt kövekkel történő burkolása elkészült, még a díszkút
beszerelése van hátra, valamint a féltető javítása.
A gazdasági épületbe bekerültek az új faelgázosító
kazánok, üzembe helyezésük hamarosan várható.
Elkészült a Fő utca járdája mellett ledőlt kőkerítés
újjáépítése kb. 30 m hosszan. A masszív, új kőkerítés – a
lakossági fórumon elhangzó kérésnek megfelelően –
nagyobb helyet hagyott a járdának, így mostantól a Fő utcai
kanyarban is biztonságosan - másfél méter széles járdán közlekedhetnek a gyalogosok.
Az energiafészernél lefektetésre kerültek a szükséges hőtáv- és elektromos vezetékek, a támfal alatti terület
tereprendezése megtörtént, elkezdődhet ennek burkolása, ill. fent az alaplemez és a tetőszerkezet kialakítása.

Október 20. 16.00 A felújított bakonybéli templom felszentelése
(meghívottak részére)
Október 21. 10.00 Ünnepi szentmise az új templomban
főcelebráns Hortobágyi Cirill OSB főapát úr
díszvendégek: Áder János köztársasági elnök úr,
és felesége, Herczeg Anita asszony
Október 28. 9.30 Szentmise és elsőáldozás az új templomban
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búcsút megelőző szombaton megemlékezünk a falu
alapító apátjáról.
Október 1-7. között rendezik meg országszerte a
könyvtári napok eseménysorozatot. Ebben az évben a
bakonybéli könyvtár a nyitva tartási napokon szervez
programokat. Október 3-án, szerdán 15 és 18 óra között
várom a társasjátékozni szerető olvasókat. Ki lehet
próbálni a könyvtár társasjátékait, a Dobblét, a Panic
Labot és a kicsiknek készült Maszat társasjátékot is,
illetve én is viszek a mi családi kedvenceink közül néhány
játékot. Örülnék, ha többen elhoznák kedvenc
társasjátékukat, hogy együtt játszva a tulajdonossal
kipróbálhassuk, hátha másoknak is kedvencévé válik!
Szombaton, 6-án 9 és 12 óra között a legkisebbeket és
az ovisokat várom, hogy anyukájukkal vagy apukájukkal
ellátogassanak
a
könyvtárba
megismerkedni
a
játszósarok legújabb játékaival és a kicsiknek szóló
vadonatúj mesekönyveinkkel. 11 órakor, elsősorban a 36 éves korosztálynak papírszínház előadás lesz,
papírszínház paravánunkkal és a képeivel, mintha egy
óriási képeskönyvet néznének a gyerekek, Janikovszky
Éva Bertalan és Barnabás című meséjét hallgathatják
meg. Mindenkit szeretettel várok!
Palotás Dóra, könyvtáros

Nyugdíjas klubunk szeptember 5-én egy pápai
kirándulással kezdte az utolsó negyedévet. Megtekintettük
az Esterházy kastélyt. A tárlatvezetés során bepillantást
nyerhettünk a barokk főúri élet hétköznapjaiba és a
megelevenedett
múlt
különleges
élményében
részesülhettünk. A múzeumlátogatás után picit részesei
voltunk a Csülök- Cicege- és Bor fesztiválnak.
Utazásunkról most is a Rajnai Ferenc által működtetett
BALATON RE-BUSZ Kft gondoskodott, térítésmentesen,
a múzeumi belépőt pedig az önkormányzat fizette ki.
Hálásan köszönjük mindkét támogatást.

Szeptember 22-én délelőtt Griecs András tagtársunk
javaslatára kimentünk a Millenniumi Parkba, és koszorút,
virágokat
helyeztünk
el
Vidlics
Ferenc
apát
emléktáblájánál, akinek köszönhetjük a búcsú ünnepét,
mert ő kért engedélyt XIII. Incze római pápától.
Szeretnénk
hagyományt
teremteni
e
nemes
kezdeményezésből, és tervezzük, hogy minden évben a
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Szeptember 26-án köszöntöttük a harmadik negyedéves
névnaposainkat, valamint vendégünk volt Dr. Payrich
Mária pszichiáter, akivel kötetlen beszélgetés keretében az
idős kor, a magány, az elengedés témaköréről, lelki
problémáiról cseréltünk eszmét.
Összejöveteleinken sokat beszélgettünk arról, hogy
szívesen látnánk új tagokat a csoportunkban!
Beszámolóinkból látható, hogy gazdag és változatos
programot, jó társaságot kínálunk a klubban. Ki-ki
kedvéhez, erejéhez mérten aktívan bekapcsolódhat a falu
életébe, tehet a közösségért is, egyéniségével pedig
színesítheti a klubközösség összejöveteleit.
Szeretettel
várunk
minden
érdeklőt,
szívesen
tájékoztatunk mindenkit részletesen október 6-án, a
Gerence-parti pityóka partin, mert csapatunk ismét
bekapcsolódik a rendezvénybe.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
(tel: 88-461-384, 30-557-3125)
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(Fő utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.

(Fő utca 15.)
November 4-ig minden nap
9-16 óra között.
A Kincsek „Szent Gellért sziklája„
mellől című kiállítás
meghosszabbítva november 4-ig.

konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

KÖNYVELÉS REÁLIS ÁRON!
Okleveles közgazdászként, regisztrált mérlegképes
könyvelőként Kft-k, Bt-k, egyéni vállalkozások
könyvelését, bérszámfejtését vállalom, NAV
képviselettel, biztosítással.
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem.
Keressen bizalommal!

Saját készítésű
koszorúk és
sírdíszek
rendelhetők
Mindenszentekre
2018.10.01.-től
kedvező áron!

Somogyi-Deutsch Judit
8427 Bakonybél, Fő u. 33.
Tel: 06 30 340 38 28
e-mail: sdj.bakonybel@gmail.com
web: konyveles-bakonybel.webnode.hu

Mintadarabok megtekinthetőek:
SOMOGYI-DEUTSCH JUDIT,
8427 Bakonybél, Fő u. 33.
Tel: 06 30 340 3828

októberi összejövetelei a Közösségi Házban:

október 13, 15 óra, október 27. 15 óra

KÉMÉNYSEPRÉS: Időpontfoglalás lakóingatlanra a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A menü felsorolását végig kell várni,
majd a megfelelő számokat be kell ütni a készülékbe: 1-9-1.
Online is lehetséges a www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat menüponton. 10 munkanapon belül visszajelentkeznek
időpont egyeztetés ügyében.
A kéményseprő szolgáltatás lakóingatlanra ingyenes. Amennyiben az ingatlan címén vállalkozás, gazdasági tevékenység van bejelentve, a
szolgáltatásért fizetni kell.


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)
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 hatósági
szakügyintéző (70-400-6060)
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik csütörtökén 15.00 és 16.00 óra
között az 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: 2018. október 24.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

