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Súlyos
veszteség
érte
Bakonybél Önkormányzatát
és a faluközösséget.
Felfoghatatlan, amikor az
élet-halál kérdés egy pillanat
alatt dől el. November 24-én
éjjel tragikus hirtelenséggel
Kiss Lászlóné, a Bakonybéli
Önkormányzat képviselője, a
Guzmics Egyesület tisztségviselője, a Szállásadók Baráti
Körének
szervezője,
így
hagyott itt mindannyiunkat.
Amióta a faluban élt, a
közösséget szolgálta. Rendezvényeink legfőbb segítője, a
feladatnak, a munkának mindig részese volt.
Véleményére oda kellett figyelni. Sugárzott belőle az
energia, az életkedv, a segítőkészség. A család mellett
sok-sok barát, ismerős, egykori szállóvendég gyászolja. 52
éves volt.
Bakonybél Önkormányzata és a Guzmics Izidor Egyesület
saját halottjának tekinti.
Elkészült a Kossuth és a Jókai utcában az útszéli
vízelvezető folyóka, a mart aszfaltos útpadka. A kritikus
szakaszokon
ráccsal
fedett
vízelvezető
árkokat
alakítottunk ki. Köszönöm a lakosság türelmét és a
kivitelezés közben felmerült problémák visszajelzését.
November-decemberben a nyertes pályázatok előírás
szerinti szakaszainak megvalósításán dolgoztunk,
dolgozunk.
Folyamatban van a régi önkormányzati épület felújítása,
amelyre az EFOP 1.5.2. pályázat keretéből tudunk
fedezni. Itt közösségi teret fogunk kialakítani, amelyet
sokoldalúan tudunk használni a lakossági igényeknek
megfelelően.

A Digitális jólét programban nyert informatikai eszközök
megérkeztek az önkormányzathoz, használatba vettük.
Mindkét EFOP-os program keretében zajlanak az
önkormányzat és a háttérintézmények dolgozóinak
képzései, tréningjei.
November 8-án és 14-én lakossági fórumokon
ismertettük a folyamatban lévő pályázataink főbb
célkitűzéseit, irányelveit. Bemutattuk az induló Családés Karrier program (CSAK) családi életet és
munkavállalást segítő új szolgáltatásait. Indul a Cselekvő
közösségek – aktív szerepvállalás program (EFOP 1.3.1.15), amely az önkormányzatok, a meglevő közösségek és a
lakosság közötti kapcsolatok erősítését szolgálja. A
TOP.5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat
keretében lehetőség lesz a helyi értékek bemutatására, az
önszervező csoportok munkájának segítésére, a fiatalok
helyi életbe való bekapcsolására. Következő évi
rendezvényeink megvalósításában is építeni tudunk
ezekre a pályázatokra. A TOP 1.2.1-16 projekt –
Millenniumi beruházások Bakonybélben- bemutatásán a
turisztikai
szolgáltatók
közötti
összefogás
szükségességére esett a hangsúly.
Folyamatban van a Helyi Esélyegyenlőségi Program
2018-23 közötti szakaszára érvényes irányelveinek
kidolgozása. Ennek érdekében a leginkább érintett
szakemberek észrevételeiről, javaslatairól folyt egyeztetés
november 21-én.
December 15-én, szombaton 14.30 órai kezdettel
rendezzük a Faluházban a hagyományos Mindenki
Karácsonya ünnepséget, amelyre mindenkit szeretettel
várunk.
A magam és a képviselő-testület és az önkormányzat
dolgozói nevében kívánok minden bakonybélinek áldott,
meghitt karácsonyi ünnepeket és gondtalan, eredményes
új esztendőt!
Márkus Zoltán polgármester
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A novemberi időjárás változékony volt, a hónap elején szokatlan meleg frontokat tapasztaltunk, majd a hónap
derekán a hó is beköszöntött, ami jót is tett a száraz földnek.
A bakonybéli határban betakarításra került minden. A gazdák felkészítették a földjeiket a télre, bár jövőre is jócskán
lesz parlagon hagyott, kihasználatlan terület.
Amint az elmúlt hetekben tapasztalhattuk, a faluban és a határban is többször mozogtak állatszállító kamionok és
más, állatbefogásra szolgáló gépek. A hónap elején a Gerence-völgy Ökológiai Park Alapítvány előre jelezte a
mezőőrség és az önkormányzat felé, hogy a szürkemarha és a bivalyállomány létszámát drasztikusan szeretnék
csökkenteni. Továbbá jelezte azt is, hogy a tömeges állatelszállítást a határban kívánja megoldani, ami az állatok
terelésével és befogásával járhat. Az állatszállító kamionok közlekedése a Petőfi és a Malom utcát is érinteni fogja.
Kérjük a lakosok türelmét és belátását, mivel nem kis létszámú állat elszállításáról beszélünk. Voltak egyedek,
amelyek fiatal borjaikkal leváltak a csordáról, így azokat külön kell a pásztoroknak összeterelni. Ha a Gerence-völgy
Ökológiai Park Alapítvány terve sikeresen befejeződik, a jövő évben minimális lesz a bivalyok és szürkemarhák
száma a határban.
December első két napján kezdetét veszi az idei hajtóvadászat időszaka a bakonybéli erdőkben is.
Kérem, akik a határban állattartással foglalkoznak, december 2. után ellenőrizzék villanypásztor- és
kerítésrendszereiket és az állataikat. Ha mód van rá, a jószágot ezeken a napokon tartsák karámban vagy a teleltetési
helyen, mivel a vadmozgással és a hajtóvadászattal járó zajokkal is számolni kell. Megértésüket köszönjük.
Károlyi Zoltán mezőőr

TÁJÉKOZTATÁS A KÚTENGEDÉLYEKRŐL
A Belügyminisztérium aktualizált tájékoztatója szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést tett:
1.
Azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett
törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;
2.
Ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális
kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.
A kutak engedélyeztetésével a lakosságnak jelenleg semmi teendője nincs!

Bizonyára sokan észrevették a falut körülvevő erdőkben,
hogy egyre inkább eltűnőben vannak lucfenyveseink. A
hajdani szép fenyvesek helyén jelenleg már csak a letermelt, üres vágásterület és némi korona mutatja, hogy itt bizony
valamikor fenyőerdő volt.
Ennek alapvető oka a klímaváltozás, amely közvetetten hat az erdőkre: részben az erdők életét befolyásoló környezeti
tényezőket (a csapadék mennyiségét, eloszlását, a talaj összetételét vagy a levegő páratartalmát), részben pedig az erdő
élőközösségének összetételét változtatja meg.
A lucfenyő a legnagyobb összefüggő területeket Észak-Európában foglalja el. Elterjedésének meghatározója a
hőmérséklet, a párás, hűvös éghajlatot kedveli. A hómentes, enyhe téli időjárást, és a 18 C° -nál magasabb júliusi
átlaghőmérsékletet megsínyli. Ez a tény, valamint az utóbbi évtizedben egyre
gyakrabban előforduló, szélsőségesen aszályos időjárási periódusok vezettek
erdeinkben is a fafaj tömeges pusztulásához.
A pusztuló fenyves könnyen felismerhető arról, hogy a törzseken
gyantafolyások jelennek meg, majd a kéreg kezd táblásan leválni és lehullnak a
tűlevelek. A lucfenyvesek tömeges, és hirtelen halálának végső okozói a
szúbogarak, de a rovardúlás előzményeként több tényező is közrejátszik. A
lucfenyő valójában nem őshonos vidékünkön, a szélsőségesen száraz, meleg
időszakokban nagyon legyengül, mert a lombos fafajokhoz képest kevésbé
hatékonyan tudják tárolni a vizet, a gyantatermelő képessége csökken, ez pedig
kedvez a farontó bogarak elszaporodásának.
A szú ellen vegyszeres védekezésre nincs lehetőség, egyetlen biztos módszer
lehet a megelőzés. A fertőzött egyedeket haladéktalanul el kell távolítani az
erdőből, a visszamaradó koronarészeket pedig meg kell semmisíteni. A
kitermelt faanyag nem maradhat a fenyves közelében, elszállításáról
mihamarabb gondoskodni kell. A kitermelést követően az erdőgazdálkodónak
mesterséges úton új erdőt kell létrehozni, az erdővédelmi problémák
megelőzése érdekében az őshonos fajtákat kell előnybe részesítenie, főként
elegyes tölgyesek, cseresek és bükkösök kialakításával.
Az egész országot érintő lucfenyőpusztulás lényegében teljesen eltüntetheti a
fafajt hazánkból, így nagy eséllyel a Bakonyból is.
Csiszár Adrienn
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Az őszi szünet után ismét nálunk töltötte egy hetes
szakmai gyakorlatát egyik volt tanítványunk. Az összevont
osztályban való tanítást választotta, mivel ezt a főiskola
keretei között még nem tudja gyakorolni. A
pedagógusképzés még nem készült fel erre a feladatra,
pedig az igény valós. Több iskola került a gyereklétszám
csökkenése miatt abba a helyzetbe, mint mi.
Választhatott: vagy megszűnik, vagy vállalja a más
szervezeti formában való oktatást, és ezzel egyben a
módszertani megújulást is.
November 9-én tartottuk a Márton napi lampionos
felvonulást. Előtte az iskolások adtak elő a Faluházban egy

Ez a kezdetben iskolai rendezvény mára már települési
rendezvénnyé nőtte ki magát. Az iskolásokon kívül
óvodások, szülők és nagyszülők is szép számmal jöttek el.
Hangulatos volt, ahogy a sötétben világító lámpásokkal
vonultuk az utcán. Felmentünk a Bakony Hotelhez, ahol
az üdülő vezetője forró teával várt bennünket. A hűvös
időben mindenkinek jól esett a meleg ital. A vendégek is
örültek nekünk, s érdeklődve hallgatták a Márton napi
dalokat, amiket Ági nénivel énekeltünk. Ezután hosszú
sorokban indultunk vissza a faluházba, ahol libazsíros
kenyérrel, lila hagymával és meleg teával vártak
bennünket.
Köszönöm iskolai alapítványunknak és Troják Zsuzsanna
tanító néninek a szervezést és a vendéglátást, s a
szülőknek pedig a segítséget.
Sikerült az udvar felőli bejárati ajtók felett levő
rossz állapotban levő előtetőket lecserélni polikarbonát
tetőre. Köszönöm iskolai alapítványunknak, hogy
biztosította a szükséges anyagokat, Kropf Vilmosnak a
faanyagot,
amit
az
egyik
tetőhöz
adott,
s
karbantartónknak azt, hogy felszerelte.
Hamarosan itt a karácsony, a következő időszak az
ünnepre való készülődéssel fog telni.
A két szombati munkanapon december 1-jén és december
15-én tanítás nem lesz.

A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), az első
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
kedves kis műsort, amire Nagy Tiborné Ági néni és
Mindenkinek kellemes ünnepi készülődést kívánok!
Mónika néni készítette fel a tanulókat. Köszönjük a tanító
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
nénik és a szereplő gyerekek munkáját.

ADVENTI VÁSÁR A FALUHÁZBAN: Az iskola szülői munkaközössége advent idején hétfői és szerdai
napokon fél 9 és fél 12 között vásárt szervez a Faluházban. Időpontok: december. 3. 5. 10. 12. 17. 19.

Engedjék meg, hogy a téli időszak, az influenzajárvány közeledése miatt néhány aktualitásra felhívjam a
figyelmüket. Az influenzaoltások már elérhetőek, ingyenesen kérhetők a rendelőben. Fontos lenne, hogy minél
többen oltassák be magukat, főleg az olyan családokban élők, és olyan munkahelyen dolgozók, akik krónikus
betegekkel élnek együtt, vagy nagy létszámú munkahelyen dolgoznak. Felhívom figyelmüket, főleg a krónikus
megbetegedésben szenvedőkét, hogy az influenzaoltással egyidejűleg ajánlott a tüdőgyulladás elleni oltás is.
Erről kérésükre a rendelőben kaphatnak bővebb információt. Több kérdést is kaptunk a médiákban is ismertetett
vastagbélszűrési programmal kapcsolatban. A körzetünk részt vesz ebben a programban, a tájékoztató anyag
kiküldése megtörtént, a mintavételi dobozokat a jövő hétre ígérték, valószínű, az érintettek értesítése is
megtörténik hamarosan. Amennyiben szükséges, lesz erről bővebb tájékoztatás, abban az esetben egy külön
összejövetelt rendezünk és erről külön értesítést küldünk. Mivel ebbe a szűrésbe olyanok is bekerülhetnek, akik
már rendszeres gondozásban részesülnek, velük is egyeztetünk a teendőkről.
Szeretném még Önökkel ismertetni, hogy a bakonybéli képviselő-testület, a jegyző asszonnyal és polgármester
úrral történt közös döntése alapján 310 000 Ft értékben támogatást nyújtott a háziorvosi szolgálatnak
műszervásárlás céljából. Ebből a pénzből egy új,3 csatornás, korszerű EKG készülék beszerzésére került sor,
aminek tulajdonosa az önkormányzat lesz. A gép beszerzése megtörtént, a jövő héttől használatba vesszük.
Köszönjük a fenntartó támogatását!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Évet kívánunk!
Mészárosné Dublecz Ágnes, Galgán Kitti, Dr Kozma Zoltán
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Szent Benedek Regulájának IV. fejezetéből: Melyek a jócselekedetek eszközei?
4.62 Ne kívánd, hogy szentnek mondjanak mielőtt az lennél, hanem előbb légy azzá, hogy némi igazsággal
annak nevezhessenek. 4.63 Isten parancsait naponként tettekkel teljesítsd. 4.6 4Szeresd a tisztaságot (Jud
15, 11). 4.65 Senkit se gyűlölj. 4.66 Ne legyen benned féltékenység. 4.67 Ne légy irigy. 4.68 Ne találd
kedved a civódásban. 4.69 Kerüld a felfuvalkodást. 4.70 Tiszteld az idősebbeket. 4.71 Szeresd a
fiatalabbakat. 4.72 Ellenségedért Krisztus szeretetében imádkozzál. 4.73 Haragosoddal még napszállta
előtt békülj ki. 4.74 Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél.

Október 28. Elsőáldozás
Egyházközségünkben az idén október utolsó
vasárnapján került sor az elsőáldozásra. A
gyönyörűen felújított és előző hétvégén felszentelt
templomba Nyolc kis hittanosunk vonult be
édesanyjával: Belső Milán, Bertalan Nóra, Heim
Sára, Kolláth Olivér, Piller Bianka, Simon Mátyás,
Szalai Dorka és Vajda Villő. Már óvodában, majd az
iskolai és a plébániai hittanórákon készültek a nagy
napra. A szentmisén aktívan közreműködtek
imáikkal, könyörgéseikkel és az énekekkel, melyeket
Izsák atya, Nyári Péter, Vajda-Szekrényes Zita és
lányai, Csenge és Villő hangszeres kíséretükkel
tettek teljessé. Ábel atya szavait elsősorban hozzájuk
intézte. Majd kezükben égő gyertyával megújították
keresztségi fogadalmukat.
Adja Isten, hogy ez az ünnep az Úr Jézushoz való minél szorosabb kapcsolódás kezdete legyen az életükben!
November 19. A Területi Apátság Karitász ünnepe Ravazdon
Az egyházmegye már hagyományossá vált közös Szent Erzsébet és Karitász ünnepét ebben az évben Ravazdon
ünnepelte. Az esti szentmisére kb. 300 fő gyűlt össze, közte Ábel atya vezetésével egyházközségünk 15 tagja is. A
liturgiát Cirill főapát úr vezette, az egyházközségek papjainak közreműködésével. Homíliájában - Szent Erzsébet
példáját elénk állítva- a környezetünkben élő rászorultak segítésére, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek
gyakorlására buzdította a jelenlévőket. Megáldotta az egyházközségek által gyűjtött tartós élelmiszeradományokat,
melyeket ebben az évben Érdre, a Teréz anya nővérei rendjébe szállítottak, hozzájárulásként az általuk gondozott
szegények megsegítésére. A szentmise végén a jelenlévő Erzsébetek 1-1 szál fehér rózsát kaptak a főapát úrtól,
majd az önkormányzat épületébe vonultunk át, ahol agapéval zárult a nap programja.
Ajándékbolt decemberi nyitva tartás:
december 4. (kedd):
december 24-26. (karácsony):
december 27-29.:
december 30. (vasárnap):
december 31. (hétfő):
január 1. (kedd):

4.

technikai okok miatt ZÁRVA
ZÁRVA
10:00-12:00 és 13:00-17:00
11:00-12:00 (a mise után)
10:00-12:00 és 14:00-16:00
ZÁRVA

Boltunk a beruházások idején ideiglenes helyen
működik.
Új címünk: Bakonybél, Szent Gellért tér 17. (A
templomtól a Szent-kút felé, a régi gyógyszertár
helyén).
Egyéni látogatókat 2018-ban nem tudunk fogadni.
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A templom építészeti felújítása befejeződött ugyan, de a helyszíni restaurálások tovább folynak, hisz ezek
feltétele volt a pormentes környezet. A Mária oltár felépítménye alól kikerült az oda nem illő fa alátét, ami
indokolatlanul megemelte az oltárt, az oltár menzája pedig megfelelő kiegyenlítő réteget kapott. A főoltár
alsó részén található akantuszlevél-díszítés aranyozásának helyreállítása is elkészült. Tovább folyik az
orgona restaurálása, ami egyelőre még műhelyben történik, a helyszíni munkákhoz ugyanis megfelelő
hőmérsékletre van szükség.
A templom építészeti munkáinak befejeztével a munkálatok hangsúlya áthelyeződött a turisztikai
ingatlanokra. Az ajándékboltban végéhez közelednek a gépészeti- és villamos szerelések, folynak a
burkolási, vakolási, festési munkálatok. A tetőtérben megkezdődött a szigetelés felhelyezése. A
kiállítótérben és a vetítőteremben megtörtént a tetőszerkezet megerősítése, a tetőtérben felrakták a
tetőszigetelést. Itt is gőzerővel folynak a gépészeti- és villamos szerelések. Elhelyezésre kerültek a
padlófűtés csövei, illetve az azokat elrejtő ún. esztrich betonaljzat. A két épület külsejének kialakítása is
szépen halad, felkerültek a díszpárkányok, díszkeretek, az ereszcsatorna, és a nyílászárók mindenhol
bekerültek a helyükre.
Megkezdődött az épületek által határolt turistaudvar bazaltkővel való burkolása, valamint az ott kialakítandó
gyógynövény-bemutatókert kiemelt ágyásainak kialakítása.

 Kérjük a kisgyermekes szülőket, vigyázzanak arra, hogy gyermekeik az új padok ülőfelületére ne
lépjenek rá, a fűtést biztosító szövet a rajta járkáló lábaktól megsérülhet.
 Kérjük, hogy aki szentmisén áldozni szeretne, bejövetelkor az előkészítő asztalra kihelyezett
ostyatartóból helyezzen ostyát az áldoztató edénybe!
 Kérjük, hogy szentáldozásra a padokból kettes sorban középen jöjjenek előre, áldozás után pedig
a padok falak menti oldalán térjenek vissza a helyükre!
















Csendes hétvége a Monostorban,
17.00 I. adventi gyertyagyújtás
december 2.
Csendes hétvége és szentségimádás a templomban
december 8.
17.00 II. adventi gyertyagyújtás
december 15.
17.00 III. adventi gyertyagyújtás
december 16.
14.30 Játszóház; 16.00 Gyermekmise
december 22.
17.00 IV. adventi gyertyagyújtás
december 24.
24.00 Éjféli mise
december 25. Karácsony ünnepe, 9.30 ünnepi szentmise
december 26
Szent István I. vértanú: 9.30 szentmise
december 30.
Szent Család ünnepe: 9.30 szentmise, játékmegáldás,
13.00 családok sétája
december 31.
17.00 Év végi hálaadás
december
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Október végén beindultak az általános átmozgató tornafoglalkozásaink Szűcs Sándor gyógytornász segítségével.
Bárki csatlakozhat, december 5–én, 12-én és 19–én, szerda délutánonként, 16 órai kezdettel a Közösségi Házban.
November elején kedves meghívást
kaptunk az általános iskola tantestületétől
a Márton-napi programra. Köszönjük.
November
14-i
összejövetelünkön
Griecsné
Mártika
tartott
képes
beszámolót brazíliai úti élményeiről.
Hagyományainkhoz híven november
végén tartottuk évzáró találkozónkat a
Pikoló
Vendéglőben,
amelyen
a
kisiskolások ismét kedves műsorral lepték
meg a klubtagokat.
Decemberben a Mindenki Karácsonya
műsorán veszünk részt.
Váliczkóné Kaviczki Éva
Decemberben két programmal várja olvasóit a bakonybéli könyvtár:
1-jén, 10 órától 12-ig képeslapot készítünk. Valódi, kézbe vehető, postai
lapot kapni szívet melengető érzés, különösen akkor, ha a küldő saját maga készítette azt. Hogy az advent sok
szeretettel kezdődjön, december első napján, szombat délelőtt karácsonyi képeslapokat készítünk a könyvtárban.
Aznap munkanap lesz, de szeretettel várok mindenkit, akinek módja van részt venni a programon, nyugdíjasokat,
gyerekeket egyaránt. A kicsik szülői, nagyszülői segítséggel ujjnyomdázással készíthetnek rénszarvasos
üdvözlőlapokat, az iskolások és a felnőttek pedig olló, sniccer, ragasztó, papír és rajzeszközök használatával ötféle
képeslapot készíthetnek – az alapanyagkészlet erejéig. Az óvodások kérem, felnőtt kísérettel vegyenek részt a
programon!
22-én, szombaton, 10 órától 12 óráig ismét alkotunk. Egyedi díszítésű könyvjelzőpálcát készítünk majd, ami
tökéletes ajándék lehet olvasni szerető családtagoknak, barátoknak. Erre a programra elsősorban a nagy óvodás és
az iskolás gyerekeket várom. Az alapanyagigény felmérése miatt előzetes feliratkozás szükséges. Kérem, aki
szeretne részt venni, az legkésőbb december 1-jén jelezze e-mailben, telefonon vagy személyesen a könyvtárban!
A programokon való részvétel ingyenes.
Decemberben adventi és karácsonyi könyv- és magazinajánlóval várom az olvasókat!
Karácsonyi könyvajánló és friss hírek olvashatók a blogon is: www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu
Szép, szeretetteli adventet kívánok mindenkinek!
Palotás Dóra könyvtáros

A Szent Mauríciusz Kórus
és az Orlando Együttes
karácsonyváró jótékonysági koncertje

17.00 Adventi 4. gyertyagyújtás a
templomban
17.45 A Szent Mauríciusz Kórus és a
veszprémi Orlando Együttes karácsonyi
koncertje
19.00 Jótékonysági sütivásár a Bakonybéli
Szent Klotild Karitász csoport javára.
A koncert után szeretettel várjuk az érdeklődőket egy
forró teára. A részvétel ingyenes, a befolyó
adományokkal a helyi karitász csoport munkáját
támogatjuk.
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Mit tekintünk atipikus
munkavégzésnek?
Ma a legelterjedtebb foglalkoztatási forma a határozatlan időre kötött,
teljes munkaidős munkaviszony. A munkát a munkáltató telephelyén
végzik. Definíció szerint minden munkavégzési formát, amely eltér a
"szokványos" foglalkoztatástól, akár a munkaviszony tartalmában,
helyében, foglalkoztatási idejében, hosszában már atipikus
munkavégzésnek tekinthetjük. Ugyanakkor jelentős különbségek vannak
a különböző atipikus foglalkoztatási formák között. A határozott idejű
munkaviszonyt és a részmunkaidős foglalkoztatást is az atipikus
foglalkoztatási formák közé sorolhatjuk, alkalmazásuk már sok
problémát orvosolhat. Igazi újítás a tipikus foglalkoztatáshoz képest a
munkakörmegosztás, a behívás alapján történő munkavégzés és a
több munkáltató által létesített munkaviszony. Bár nem igazán új, de
itt kell megemlítenünk a távmunkát és a bedolgozói munkaviszonyt is.
A tipikustól eltérő szabályok vonatkoznak az egyszerűsített
foglalkoztatásra vagy az alkalmi munkára irányuló munkaviszonyra is.
És ezzel még nincs vége, pedig csupán a Munka Törvénykönyve által
biztosított lehetőségeket vettük számba. A rugalmas foglalkoztatás a
munkáltatói oldalról, többek között segít megtartani az értékes
munkaerőt, csökkenti a fluktuációs költségeket és hozzájárul a
munkáltató profiljának pozitív kialakításához. A munkavállalót pedig
(pl. egy kisgyermekes anyukát) abban támogatja, hogy megváltozott
napirendje ellenére is a munkaerő-piac hasznos tagja lehessen,
munkaköri feladatait akár otthonról is akadálytalanul elvégezhesse.
További hasznos információkért, segítségért tekintsd meg a www.nbae.hu
oldalt vagy keresd munkatársainkat a bakonybéli infoponton: Bakonybél Önkormányzat Pápai u 7. - Felföldi Andrea 30/692-0544
A Bakonybéli Szent
Gellért Óvoda
és Bakonybél
Önkormányzata
szeretettel hívja,
a faluban élő három
év alatti
kisgyermekeket,
december 6-án 10
órára a Faluház
nagytermébe egy
közös Mikulás
ünnepségre.
Az Óvoda Testülete

a Bakonybél Általános
Iskolájáért Alapítvány
kiadásában.
Ára 1500 Ft,
az alapítvány javára.
Megrendelhető:
Bertalan Vincéné:
30-854-9313;
Kolláth-Németh Alíz:
30-538-7519.
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Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél, Kossuth u. 1
. Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401,
meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu

(Fő utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.

A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő ez tartalmaz egy italjegyet
és egy kitűzőt/hűtőmágnest, részvétel saját felelősségre!

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

2018. december 9-én 10 órától (december 8. szombat
helyett) Szent-kút - Szömörke-völgy - Oltár-kő - Csúcs-hegy
Táv 11 km, menetidő 4 óra

decemberi összejövetelei a Közösségi Házban:

december 8. 14 óra; december 22. 14 óra.

2018. december 27. csütörtök 10.00
Kívánság szerinti útvonal

Fáskerti doktornő szabadságon lesz 12.17-21. között. Helyettesít: Dr. Kozma Zoltán.
A délutáni rendelések Bakonybélben elmaradnak. Pénzesgyőrben a rendelés 18-án, kedden lesz, Lókúton 20-án 1/2 1-től 1/2 2-ig.
17-én és 21-én du 13-14-ig, 19-én du 13-15-ig Zircen lesz rendelés. A délelőtti rendelések Bakonybélben változatlanok.
12.27-én és 28-án, valamint január 2-4-ig Dr. Kozma Zoltán szabadsága miatt Fáskerti doktornő helyettesít. Rendelési idők: dec.
28-án Bakonybélben 13-14 óra. Jan. 2-án ½ 9- ½ 10-ig Pénzesgyőrben,10-11-ig Bakonybélben, 01.04-én 13-14-ig Bakonybélben.
A fennmaradó időben Fáskerti doktornő Zircen, a rendelőjében helyettesít. A patika nyitva tartása csak a délutáni rendelések idején
változik.

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)


A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ KÖVETKEZŐ SZÁMA 2019. JANUÁR 4-ÉN JELENIK MEG.
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. DECEMBER 28.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

