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Augusztus 16-án üzembe helyezték a Faluház utca felöli
oldalán az OTPBANK által felszerelt és működtetett ATM-et.
Január 4-én fogalmaztuk meg az első megkeresést az OTP
felé a bankautomata felállításáról. Az egyeztetések után most
jutottunk el a megvalósulásig. Köszönjük az OTP vezetésének
az együttműködést. Külön köszönjük Bertalan Attiláné
Erikának az aktív közbenjárását a falu érdekében. Sikerült
ismét megoldani egy lakossági problémát, és tenni egy lépést
a szolgáltatások színvonalának emelésében.

Augusztus
első
hétvégéjén
tartottuk
hagyományaink szerint a Falunapot. Ekkor mutattuk
be és adtuk át ünnepélyes keretek között a
lakosságnak az ebben az évben megvalósult
legnagyobb beruházásunkat, a Szentkút-projektet.
Köszönjük Dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselőnknek, hogy eljött, és vállalta az átadó
beszédet. Köszönjük Vásárhely Anzelm testvérnek,
hogy
rövid
előadásában
felelevenítette
a
Borostyánkő környékének múltját és a kápolna
történetét.
Augusztus 10-én, a megújult Szent-kútnál ötödik
alkalommal rendeztük meg a Tinódi-pajzs
Egyesülettel közösen az Énekmondók Emlékezete
estet, Cseh Tamás tiszteletére. A program magas
színvonalú zenei élményt adott a közönségnek, méltó
megemlékezésként Cseh Tamás halálának 10.
évfordulóján. Köszönjük a Marticsek családnak a
gulyás vacsora elkészítését, és az önkénteseknek a
késő estig tartó közreműködést.

Az időjárás is kedvezett a falunapi rendezvénynek,
már kora délután sokan foglaltak helyet a nézőtéren.
Délelőtt a focisoké volt a főszerep, déltől számosan
neveztek a pörkölt főző versenyre. Másodszor
adhattuk át az önkormányzat és az egyházközség
közös kitüntetését, a Bakonybélért Emlékérmet. Idén
a javaslattevő az egyházközösség volt, amivel az
önkormányzati képviselőtestület is teljes mértékben
egyetértett. A kitüntetést a faluközösségért végzett
önzetlen munkájáért Supán István vehette át.
Kívánunk neki sok erőt és töretlen lelkesedést
további segítő tevékenységéhez.
Köszönöm a szervezők, az önkéntesek, az
önkormányzati dolgozók segítségét a rendezvény
sikeres lebonyolításában.

24-én, szombaton a Szent-kútnál fogadtuk és
köszöntöttük az 1 Úton zarándoklat Zircről és
Veszprémből induló résztvevőit. Este a Guzmics
Egyesület Nyármarasztaló rendezvénye zajlott
sikerrel.
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(Polgármesteri beszámoló folytatása)

Lelkes beszámolót kaptunk a Révfülöpön,
augusztus 20-25. között tartott Sporttábor
részvevőitől, amelyre Bakonybélből 15 fő utazott el
az EFOP 1.5.2. pályázat keretében. A teljesen
ingyenes öt nap alatt kirándulásokon nordic walking
túrákon, strandolásokon vettek részt.
Augusztus 8-án bemutatkozó látogatást tett
Bakonybélben Rausz István rendőr ezredes, a
Veszprémi
Rendőrkapitány
új
vezetője.
Megerősítette, hogy előzetes tájékozódása szerint
településünkön jó a közbiztonság, de számíthatunk a
közvetlen segítségére.
Ebben a hónapban vehettük át a Vidékfejlesztési
Programra benyújtott
pályázatunk
támogató
nyilatkozatát.
2,752
millió
forintból
rendezvénysátrat,
kültéri
rendezvényekhez
hangosító eszközöket, nézőtéri padokat, valamint
konyhai eszközöket tudunk beszerezni.
A Magyar Faluprogram új kiírásai közül az óvoda
udvar fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonú utak
felújítására, temető fejlesztésre, valamint a
közterületek
karbantartásához
szükséges
eszközbeszerzésre adtunk be pályázatot. Egy további
pályázatot szeptember elején adunk be.
Szeptember 5-től október 31-ig, ügyfélfogadási
időben (kedden és csütörtökön) fizetjük ki a testület
által megítélt, minden bakonybéli óvodást, általánosés középiskolást megillető iskolakezdési támogatást
(óvodások: 10000 Ft, iskolások 25000 Ft). A
bakonybéli óvodába illetve iskolába járóknak nem kell
igazolást hozniuk, a máshol beiskolázott gyerekek
iskolalátogatási igazolása viszont szükséges a
támogatás felvételéhez. Kérvényt nem kell benyújtani!
Azok a szülők, akik nem tudnak személyesen eljönni,
két tanú aláírásával adhatnak meghatalmazást.

Településünk is csatlakozott a Magyar Közút által
szeptember 20-ra meghirdetett országos közutas
szemétszedési akcióhoz. Gfellner Máté mezőőr várja
az önkéntesek jelentkezését a beszámolójában
megadott címen és telefonszámon.
Szeptember sem marad rendezvény nélkül, amire
hívom a bakonybéli lakosokat és a vendégeket.
Szeptember 7-én, a Teremtés hónapja alkalmából,
immár negyedszer szervezünk programot a
környezetvédelem és az ökotudatosság jegyében a
Szent-kútnál. A Jövő-, a Remény- és a Generációk
Fája ültetése után ettől az évtől a Családok
sétányának
létrehozásába
kezdünk
az
Agrárminisztérium védnöksége és támogatása
mellett.
Szeptember 27-én este Dr. Eőry Ajándok orvostermészetgyógyász, a hagyományos kínai orvoslás
legjelentősebb magyarországi képviselője tart
előadást a Faluházban. Másnap 12 órától kezdődik a
3. Bakonybéli Egészségnap, véradással, szűrővizsgálatokkal, egészségtesztekkel, személyre szabott
tanácsadással. 14 órától pedig a hagyományos
Gerence-parti Pityóka-party szórakoztató gasztroprogramja indul.
29-én, vasárnap ismét Bakonybélben tartja a Jákó
Klub Egyesület – Régi Idők Járművei Baráti
Társaság az old timer-ek bemutatóját a Faluház
előtt.

Szeptember 30-án 17 órától a Faluházban tartja
utolsó, nyilvános ülését Bakonybél Önkormányzatának leköszönő képviselő-testülete, amely
alkalomból KÖZMEGHALLGATÁSt hirdet.
Várunk minden bakonybéli polgárt!

Márkus Zoltán polgármester

Meleg, változékony időjárással telt az idei nyár utolsó hónapja
Bakonybélben. Az augusztusban megrendezett, külterületeket is érintő
rendezvények, valamint a hosszú hétvégén megnövekedett turista forgalom nyomai a határban is érzékelhetők voltak.
A megszokottnál nagyobb mennyiségű hulladék gyűlt össze a szeméttárolókban, illetve a közkedvelt turista célpontok,
mint a Szent-kút, mészégető kemence, Köves-hegy
környezetében. Ezeket a területeket rendszeresen ellenőriztük
és igyekeztünk tisztán tartani.
Gazdasági állat kóborlásra ezúttal nem érkezett bejelentés,
viszont a belterületekre behúzódó vadak továbbra is problémát
okoznak. Az érintett területeken illetékes vadásztársaságnak
ismét jeleztük az észrevételeinket, reméljük mihamarabb
érdemleges megoldás születik.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szeptember 20-i dátummal ismét
szemétgyűjtési programot hirdetett "Jobb, ha el se dobod!"
címmel, amelyhez önkormányzatunk is csatlakozott. A
szemétszedési programra várjuk mindazok jelentkezését, akik
szeretnének aktívan részt venni a település környezetének
tisztán tartásában. A résztvevők számára biztosítunk
gumikesztyűt, zsákot, illetve láthatósági mellényt, ezért kérjük,
hogy a megfelelő felkészülés érdekében részvételi szándékukat
előre jelezzék a +36-30/449-5262-es telefonszámon, vagy a
bakonybelmezoor@bakonybel.hu e-mail címen.
Gfellner Máté mezőőr
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Szeretettel és tisztelettel hívjuk tanulóinkat és
szüleiket
az
2019-20-as
tanév
ünnepélyes
megnyitójára, melyet 2019. augusztus 30-án,
pénteken délután 5 órakor tartunk az iskolában.
Kérjük, hogy a gyerekek ünnepi öltözékbe jöjjenek: a
lányok: fehér blúzt és sötét szoknyát, vagy nadrágot,
a fiúk: fehér inget és sötét nadrágot viseljenek!
A tankönyveket –amelyekért az idén sem kell a
szülőknek fizetni - az évnyitó után vehetik át a
gyerekek az osztályfőnöküktől.
Ebben a tanévben is három tanulócsoportot
indítunk, két önálló és egy összevont osztályunk lesz.
Az első és a második önálló, a harmadik - negyedik
összevont csoportként működik.
A tanulók létszáma: 28 fő. Szeptember 2-án tíz első
osztályos kisgyerek kezdi meg tanulmányait
iskolánkban, őket is szeretettel várjuk!
Osztályfőnökök: első osztály - Troják Zsuzsanna,
második osztály - Csurgainé Töreki Mariann, (ő
Pápáról jár ki hozzánk), harmadik -negyedik osztály
–Schmidmajer Jánosné.
A nevelőtestület tagja még: Dobos Mónika, Bognár
Andrea, Vörösházi Veronika, Nagy Tiborné és
Kulcsár László.
A 2019-2020-as tanév 180 tanítási napból áll:
szeptember 2-tól, június 15-ig tart.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető

EBOLTÁS!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező
eboltás idén Bakonybélben
2018. szeptember 5-én, csütörtökön
délelőtt 800-1000 óra között lesz a Faluház
előtti téren.
A pótoltás szeptember 12-én ugyanitt 16001700 óra között.
Az oltás ára 4000 Ft, amely tartalmazza a
féregtelenítés árát is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a veszettség halálos
kimenetelű zoonózis, az ebek vakcinázása 3
hónapos kor után évente kötelező, akárcsak a 4
hónapos kort elérő ebek chippel való
megjelölése!
Az oltást háznál is elvégeztethetik, kérjük
hívják az alábbi telefonszámot: +36 30 743
9314.
Dr. Péter Éva

A nyári zárás után, augusztus 26-tól ismét várja a
gyermekeket a bakonybéli Szent Gellért Óvoda. A
gyereklétszám a 2019/2020 nevelési évben 40 fővel indul,
és fokozatosan emelkedik várhatóan 45 főre, aszerint
ahogy a gyermekek betöltik a 2 és fél, illetve a 3.
életévüket. Ez a létszám valamennyivel kevesebb az
előző
évhez
viszonyítva,
de
a
finanszírozás
szempontjából még mindig jónak mondható. A
gyermekcsoportok kialakítása két részben osztott
csoportelosztást jelent, egy kis-középső, illetve egy
középső-nagy csoportot. A nyári nagytakarítás során
tisztasági festés is történt az óvodában, a hátsó nagy
játszókertbe pedig felszereltünk egy új fészekhintát, az
előírásoknak megfelelő gumiburkolattal együtt.
Játszókert felújításra adtunk be pályázatot augusztus
hónapban, melynek bízunk a pozitív elbírálásában. Ennek
segítségével szeretnénk kertünket új kerítéssel,
esztétikus padokkal, játszó házzal, rugós játékokkal,
illetve új növények telepítésével még szebbé és
hangulatosabbá tenni. Amennyiben a pályázat engedi,
egy mezítlábas ösvény kialakítása is terveink közt
szerepel.
Szeptember 18-án lesz az óvodánkban EFOP-3.9.2-162017-00022 „Humánkapacitások fejlesztése a Bakonyalja
falvakban” projekt keretében Egészségnapunk második
része. A gyermekeknek szóló délelőtti program két
részből tevődik össze, - a konyhai higiénia, a gyermek
helye a konyhában, (itt például szóba kerül a helyes
kézfertőtlenítés, és annak fontossága, valamint azok a
konyhában végzett tevékenységek, amelyekbe javasolt
bevonni a gyermeket) - a második rész témája pedig, a
cukor és édességfogyasztás helye és mértéke a gyermek
életében, ehhez kapcsolódóan pedig a kisgyermekkori
túlsúly problémaköre. Ezen a napon, délután a szülőket is
szeretettel várjuk egy interaktív beszélgetésre a
táplálkozástudományban jártas szakemberekkel.
Az önkormányzat ebben az évben is biztosítja a
bakonybéli gyerekeknek az iskolakezdési támogatást,
óvodásoknak 10000 Ft-ot. Az óvodánkba járóknak nem
kell sem igazolást bemutatniuk, az önkormányzatnak mi
átadjuk a névsort. A támogatás ügyfélfogadási időben az
Önkormányzatnál vehető fel személyesen szeptember 5.
és október 31. között.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
Megjelent a Zirc és Bakony
közösségi oldal 2020-as

naptára, Kaufmann Ferenc
fotóival.
Bakonybélben a Tájházban,
a Vadszőlő étteremben és a
monostori ajándékboltban
vásárolható meg, 2000 Ft
áron.
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Gyógynövényáldó imádság Nagyboldogasszony ünnepén
Mindenható Istenünk, te a gyógyulás és az egészség forrása, testünk és lelkünk orvosa vagy.
Te kikutathatatlan bölcsességeddel számos növénynek gyógyító erőt adtál.
Kérünk, halmozd el, ezen általad sarjasztott terményeket gyógyító áldásoddal,
hogy részesüljenek belőlük a betegek, testük és lelkük gyógyulására!
Áldd meg + ezeket a gyógynövényeket, emlékeztessenek bennünket gondoskodó jóságodra!
Ajándékozz nekünk – Szűz Mária közbenjárására – gyógyulást, s majdan örök életet, hogy
színed előtt bekapcsolódhassunk az egész teremtett világ hálaadásába, és örökké áldjunk
Téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által. - Ámen
Június 25-30. Hittantábor Bakonybélben
Az idei hittantáborban 32 gyermek vett részt, programjaikat 7 felnőtt
(Jolán, Teréz, Zsuzsa, Éva és Emese néni, valamint Zoltán tanár úr
és Ábel atya) irányította 4 fiatal, Boróka, Luca, Csongor és Balázs
segítségével. A tábor mottója így szólt: „Együtt az úton”. Ezért, mint
zarándokok „jártuk” végig e hét eseményeit. Három evangéliumi
történet szólaltatta meg a témát: a napkeleti bölcsek zarándoklata,
a Szent Család menekülése Egyiptomba, valamint az emmauszi
tanítványok találkozása a feltámadt Krisztussal, aki az úton
inkognitóban csatlakozott hozzájuk, s akit végül a kenyértörésben
ismertek fel.
Mivel Jézussal együtt járva mi is zarándokok vagyunk, készítettünk
a táborban zarándoktarisznyákat, zarándokbotokat, s csapatonként
zarándokzászlókat. Elutaztunk Nagyvázsonyba a Kinizsi-várba, onnan pedig gyalogosan kincset keresni
indultunk a Pálos kolostor romjait rejtő erdőbe. A táborban játékra is jutott idő, közös kidobózások,
focimeccsek, barkochbázások alatt új barátokat szerezhettünk.
Programunk része volt, hogy a hitben előttünk járó, idősebb
testvéreinket felkerestük a faluban, akik életük zarándokútjáról
meséltek nekünk. Pénteken - csoportonként különböző
útvonalakon - a Borostyán-kúthoz zarándokoltunk, hogy ott
megcsodáljuk a felújított forrást, majd ki-ki a saját tempójában járja
végig a Kálvária állomásait. Szombaton a szokásokhoz híven,
akadálypályát küzdöttünk le a Gerence-völgy egyik tisztásán.
Hittantáborunkat vasárnap szentmisével zártuk. Az Úr színe
elé vittük a hét örömeit, s útravalóit tarisznyáinkban. Közösen
énekeltük a gitáros misén azokat az énekeket, amiket a héten
tanultunk. Egész életünkre kapott útravalónkat pedig szívünkben
hordozzuk, remélve, hogy, mint hajdan az emmauszi tanítványok, mi is felismerjük Krisztust, hiszen Ő
végig kísér bennünket egész életünk zarándokútján.
Feczkó Csongor
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Augusztus 3. Supán István kitüntetése a Falunapon
A közösségért végzett munkájáért, az idősek, a rászorulók iránti törődés elismeréseként Bakonybélért
Emlékérmet kapott Supán István, egyházközségünk képviselő-testületének tagja. Gratulálunk, Istvánnak
Isten áldását kívánjuk további életére, szolgálataira.

Augusztus 24. „1Úton” zarándoknap a Mária úton
Egyházközségünk csoportjával már hatodik alkalommal
vettünk részt ezen a nemzetközi zarándoknapon,
amelyet idén az édesapákért ajánlottunk fel.
Nagytevelből 9 órakor indult 31 fős csoportunk. Jó
hangulatú,
elmélkedésekkel,
imádságokkal,
csendszakasszal, pihenőkkel fűszerezett csaknem 20
km-es út után, délután 4 órakor érkeztünk Bakonybél
határába. Itt nagy örömünkre - az egyházközség
énekes asszonyai - Mária énekkel köszöntöttek, a
zarándokudvarban pedig frissítővel, pogácsával vártak
bennünket.
Rajtunk kívül még két zarándokcsoport érkezett
Bakonybélbe, egy kb. 40 fős csoport Zircről, és Szabó
Tamás, a Mária Út Egyesület elnökének vezetésével

egy 15 fős csoport Veszprémből. Ők a Szent-kútnál
pihentek meg, ahol az önkormányzat vendégelte
meg őket. 18 órakor pedig - a megérkezett
zarándokcsoportokkal és a bakonybéli hívekkel
együtt csaknem százan vettünk részt a dr. Várszegi
Asztrik nyugalmazott főapát úr által vezetett záró
szentmisén.

Szeptember 8. Veni Sancte, a hittanosok tanévkezdő szentmiséje
Ez a nap Szűz Mária születésének ünnepe, a Szentkúti Kápolna búcsúja, ezért a szentmisét – jó idő esetén – a
Szentkútnál tartjuk.
Szeptember 15. A plébánia őszi keresztelő ünnepe,
Jó idő esetén a Szentkútnál lesz. Kérjük azokat a szülőket, akik kisgyermekük számára a keresztséget e
vasárnapon kérik, jelentkezzenek a plébánián.
Szeptember 22. Szent Mauríciusz ünnepe, templombúcsú
9.30 ünnepi szentmise, Szilveszter atya újmiséje
Szeptember 24. Szent Gellért ünnepe
Délelőtt a Szentkútnál Szent Gellért iskola diákjainak program
17.00 Szentmise a Szentkútnál
Szeptember 28. Egyházmegyei családnap Veszprémvarsányban
9-17 óráig program szülőknek és gyermekeknek, előadást tart Tarján Emőke pszichológus
Jelentkezni lehet a plébánián szeptember 10-ig.
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Laudáció Supán Istvánról a „Bakonybélért Emlékérem
átadásakor
Supán István 1951. február 21-én született Bakonybélben, felmenői is
bakonybéliek voltak. István mindig aktív tagja volt Bakonybéli
faluközösségének. Fiatal korában futballozott, később az öreg fiúk
csapatának tagja lett. A 90-es években oroszlánrészt vállalt a bakonybéli
futballcsapat újjászervezésében. Annak a csapatnak egy kicsit ő volt a
menedzsere, intézte az adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, fáradozott
azon is, hogy a klub működésének anyagi forrásai összegyűljenek, s minden
mérkőzésre elkísérte csapatát.
Ha a faluban önkéntes munkáról volt szó, Supán Istvánt rendszerint ott találtuk: akár
a Gerence-patak vagy a temető megtisztítása történt, vagy annak idején a plébánia
építése, vagy tavaly a kaszinó lebontása, és még sorolhatnánk az elmúlt 50 év
önkéntes munkáit. Pista ezekből mindig alaposan kivette résztét, gyakran
szervezőként is. A munka volt a másik, amiben ő megélte a közösséget.
A falu ügyei, eseményei mindig első helyre kerültek életében. Rendszerint ott van a
közösségi programokon, Falunapon, Faünnepen, Mindenki Karácsonyán, stb. De
nemcsak az ünnepeken a hétköznapokban is tesz a faluért. A faluszépítőkkel részt
vesz a virágosító programban, éles szemmel észreveszi a köztereken, utcákon
mutatkozó hibákat, tennivalókat. Nemcsak szóvá teszi, cselekszik is, nem jelent
számára gondot a fűrészt, a sövénynyírót, a kapát megfogni és elvégezni a munkát.
Supán István az egyik olyan ember Bakonybélben, aki a falu lakosságának nagy
részét személyesen ismeri. Honfitársainak nemcsak a nevét tudja, de azt is, ki
melyik évben született, emlékezik fölmenőire, családtagjaira. Ez a tudás nála nem szociológiai érdeklődésből
származik. Őt az emberek érdeklik, az emberek fontosak számára. Ez az emberszeretet szépen megmutatkozik az
idősekhez fűződő kapcsolataiban. Számos egyedülálló, idős vagy beteg honfitársunkat látogatja rendszeresen, segít a
bevásárlásban, a tüzelő behordásában, a fűtésben, vagy abban, amire éppen az illetőnek szüksége van.
Kívánjuk, hogy ezt a széles körű személyes ismeretet, a rászorulók segítését és személyválogatás nélküli
emberszeretetet még számos éven keresztül gyakorolja egész faluközösségünk javára!
Halmos Ábel perjel
(Supán István arra kérte a szerkesztőt, hogy nevében köszönje meg nyilvánosan az egyházközség és az önkormányzat képviselőinek, valamint a
faluközösségnek a kitüntetést. Meglepetés volt számára, nem számított rá. Tudjuk, hiszen ő sosem számít a viszonzásra! -FA)

Programokban gazdagon telt az augusztus a nyugdíjas klub
számára. Falunapon a Dorbi kisvonattal kiutaztunk a
megújított Szent-kúthoz, A Szent-kút - projekt hivatalos
átadására. Márkus Zoltán polgármester, Dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő és Anzelm testvér ismertette a
tematikus út kiépülésének folyamatát. Ezután a
színvonalas műsoros rendezvényen vettünk részt a Faluház
előtt. A következő héten az Énekmondók Emlékezete
hangulatos műsorát tekintettük meg. 24-én a Guzmics
Egyesület Nyármarasztaló rendezvényén vettünk részt a
focipályán, élveztük Attila harmonikás zenéjét, vele dalolva
jobbnál jobb nótákat.
Csoportunk tagjaiból többen öt, programban gazdag,
élménydús napot tölthettek el a révfülöpi sporttáborban, egészséges mozgással, kirándulással, fürdőzéssel. Köszönjük
a lehetőséget.
Augusztus 29-én a Közösségi Házban köszöntöttük a harmadik negyedév névnaposait, amely alkalommal Márkus
Zoltán polgármester a képviselő-testület nevében megköszönte az elmúlt öt évmunkájához nyújtott segítségünket.
Szeptemberi programelőzetes: Szeptember 7-én, szombaton 17 órakor részt veszünk a Teremtés Napján, a
Családok sétánya létrehozásának ünnepén, a Szent-kútnál. Azt követő hétre tervezzük éves kirándulásunkat a
Velencei-tó környékére.
A 2018-ban indult hagyományteremtő kezdeményezésünket folytatva, a búcsú előtti szombaton szeptember 21-én
délelőtt 10 órakor találkozunk a Millenniumi Parkban, ahol megkoszorúzzuk Vidlics Ferenc apát emléktábláját! A
jelenlétünkkel minél többen tiszteljük meg az újkori falunk alapítójának emlékét, akinek apátsága idején nyerte el a
pápától Bakonybél a búcsútartási engedélyt. Szeptember 27-én, pénteken 18.30 órai kezdettel a bakonybéli meridián
torna klub vendége lesz Dr. Eőry Ajándok orvos – természetgyógyász professzor, akinek előadására szeretettel várunk
minden érdeklődőt. Szeptember 28-án, szombaton pedig részt veszünk és segítünk a Pityóka-party rendezvényen.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
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A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA V. ÉVFOLYAM 2019. 9. szám
(Fő utca 3.)
Szerdán 15-18 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

bakonybéli csoportjának szeptemberi összejövetelei:
21-én 15 órai kezdettel a Közösségi Házban
(Fő utca 3.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Találkozó: Pikoló Vendéglő Bakonybél,
Kossuth u. 1. Információ: Nagy Árpádné
Marika 06-30-322-4934; Mészner Viktor 0630-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu;
www.bakonyibakancsos.hu.
A túrákon való részvétel díja 700 Ft/fő, ez
tartalmaz egy italjegyet és egy kitűzőt/hűtőmágnest. Részvétel saját
felelősségre!

(Fő utca 15.)
Május 1 – szeptember 15 között
minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 óra között tart
nyitva,
Szeptember 15-től minden nap 9-16
óra között.
Új kiállítások:
Bakonyi indián játék;
Ahogy én látom – Klesitz Róbert természetfotói.

2019. szeptember 07. szombat 10.00
Gerence-völgy – Odvas-kő pihenő – Vörös János-séd –
Királykapu – Hideg-völgy – Mészégető
Táv: 17 km, menetidő: 6 óra
2019. szeptember 28. vasárnap 10.00
Mészégető - Hajmás-sarok - Witt-kilátó – Móricháza - Bakony
Hotel – Táv: 13 km, menetidő: 4,5 óra

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva: keddtől vasárnapig 10-18 óra között
Utolsó planetáriumi film: 17:00
Pénztárzárás: 17:30
info@csillagda.net, 20-271-2519

2019.09.02—06, és 2019.09.016-20. között Dr. Kozma Zoltánt
továbbképzés miatt Dr. Fáskerti Gabriella helyettesíti. Rendelés
hétfőn és pénteken 13-14 óra között, szerdán 10-11-ig, illetve
Pénzesgyőrben szerdán 8.30-9.30 között.

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu; Interneten: www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat. A szolgáltatás a csak lakás céljára használt ingatlanokra ingyenes.


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálata (Zirc, Fáy András u. 7.):
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 7.30-16.30; csütörtök-péntek: 7.30-14. Bene Ferenc falugazdász telefonja: 70-436-5058.


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
Markácsné Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Gfellner Máté 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.
Plébánia fogadóórák:
kedden 8.30 - 10.30
csütörtökön 14.00-16.00

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.30 óra
KORMÁNYABLAK
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya,
jogosítvány, gépjármű okmányok
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-16 óra
Csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-12 óra
Elérhetőség: (88)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu
Munkaügyi központ (Foglalkoztatási
Osztály)
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)415-662; 550-670
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra; Kedden nincs ügyfélfogadás.

-

Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: 06-30-692-0544;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2019. szeptember 23.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

