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Változás történt a Közös Hivatal szervezeti életében.
December végén kaptuk az értesítést, hogy a megyei
kormánymegbízott
kijelölése
alapján
Porva
települést a Bakonybéli Közös Hivatalhoz csatolják.
A határozat január elején életbe lépett. Január 20-án
tartotta a négy település (Bakonybél, Olaszfalu,
Pénzesgyőr és Porva) képviselő-testülete az együttes
ülését, amelyen aláírtuk az együttműködési
megállapodást. A hivatal mindennapi működésében
a lakosság nem fog változást érzékelni.

tartottak a Vitnyédi Zsiványok is. Nagy sikere volt a
Másfél évvel az óvoda-felújítás befejezése után gyermekek kézműves programjának is.
lezárult, és elfogadásra került a pályázat elszámolása.
A nyáron befejezett TOP.-1.2.1. Bakonybél
Millenniuma címmel futó turisztikai fejlesztésre és a
Szent-kút környékének helyreállítására szóló
pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása is a
végéhez közeledik.
Január 31-én lezárul az EFOP 1.5.2. pályázat is,
amely lehetőséget adott az egészségnapok,
funkcionális edzések, sporttáborok szervezésére.
Január 23-án tartotta a HungaroControl Zrt. éves
záróünnepségét Budapesten, a Puskás Arénában. Az
elmúlt év értékelése mellett szó esett a 2020-as év
településfejlesztési
támogatások
pályázati
lehetőségeiről is, amely a Kőris-hegyi Állomással
érintett bakonyi falvak számára ebben az évben is
megnyílik.

Január 25-én a borongós idő ellenére is szép számú
érdeklődő
élvezte
a
falusi
disznóvágás
rendezvényünket, amit idén hatodik alkalommal
rendeztünk meg. Kezdettől fogva a program segítője
volt két tragikus hirtelenséggel elhunyt társunk, Kiss
Lászlóné és Puchinger Ferenc, akiknek emlékére
ajánlottuk ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy
családtagjaik
továbbra
is
segítenek
a
lebonyolításban. Idén is összefogással valósult meg a
rendezvény. A hivatal és a konyha dolgozói mellett az
óvoda munkatársai, a nyugdíjas klub és sok civil vett
részt a húsok feldolgozásában és elkészítésében.
Köszönjük az önkéntesek munkáját. Vendégünk volt
az ábrahámhegyi képviselő-testület, és ismét velünk

Márkus Zoltán polgármester
Továbbra is maradandó hótakaró nélkül folytatódik az idei
tél, és a jelenlegi előrejelzés szerint ez a közeljövőben
sem fog változni. Az előző év végén egyre gyakoribbá vált
a gazdasági állatok kóborlása, főleg a Pajta-rét
környékén. Az érintett gazdáktól azt az információt
kaptuk, hogy az állatokat elszállítják jelenlegi helyükről,
így ez a probléma megoldódni látszik.
Decemberben a viharos szél által a Szent-kút környékén
kidöntött és fennakadt fákat a Bakonybéli Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai ifj. Papp Zoltán erdész
segítségével sikeresen eltávolították, munkájukat ezúton
is köszönjük!
Gfellner Máté mezőőr

hogy bankváltás miatt a Bakonybél Önkormányzata
által kiadott, a Takarékszövetkezetnél vezetett csekkek
februártól érvényüket vesztik, ezért ne használják.
Átutalást
se
kezdeményezzenek
az
eddigi
bankszámlaszámra.
Az új számlaszámokról értesíteni fogjuk az
érintetteket, illetve az új csekkek márciustól
igényelhetők lesznek az önkormányzatnál.
Megértésüket köszönjük.
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Óvodánk 2020. évtől víztakarékos intézménnyé vált. Az
energiatakarékos
R.C.
Mannesmann
vízadagolók
beépítését a Vízinnovációs Kft. biztosította. Az átfolyásszabályozó adagolókkal az intézmény a korábbi 9 literről
82 %-kal csökkentette a vízcsapokon percenként elfolyó
ivóvíz mennyiségét. Ezzel jelentősen mérsékeljük a
vízfogyasztást és a vízmelegítéshez szükséges
energiafelhasználást. Ennek következtében kisebb a
szennyvíz- és a CO2 kibocsátás, így a környezeti
terhelés, továbbá az épület üzemben tartási költsége is
kevesebb.
Január hónap elején szülői értekezleten tájékoztattuk a
szülőket
az iskolaérettség
kritériumairól és
a
beiskolázással kapcsolatos törvényi változásokról. Az
eddigi évek gyakorlatától eltérően a szülőknek az Oktatási
Hivatalhoz kell benyújtani egy kérelmet, ha azt szeretnék,
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hogy a gyermek még egy év óvodai nevelésben
részesüljön. A kérelmek és a hozzá kapcsolódó vizsgálati
anyag elkészítésében a Zirci Szakszolgálat munkatársai
is a szülők segítségére voltak.
Óvodánk felkészült az esetleges influenzajárványra.
Gyakoribbá vált a fertőtlenítés, illetve a légúti
megbetegedések megelőzése miatt a sószoba használata
is mindennapossá vált. Sokat beszélgetünk a gyerekekkel
az egészségmegőrzésről, a helyes kézmosásról, és a
vitaminok fontosságáról. Szorgalmazzuk a mindennapi
zöldség - és gyümölcsfogyasztást. Kérjük a szülőket,
hogy
amennyiben
influenzaszerű
megbetegedést
észlelnek a gyermeküknél, vigyék őket orvoshoz, és csak
orvosi igazolással hozzák őket ismét a közösségbe.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
előkelő második helyet szerezték meg, gratulálok.
Nagyon jól sikerült rendezvény volt, ezúton is gratulálok
az önkormányzatnak, rendezőknek, segítőknek.
Programajánló:
Február 7-én, pénteken 14 órakor találkozunk újra a
Közösségi Házban. Vendégünk a januári elmaradt
találkozónk előadója Zoran, a Nordic Walking révfülöpi
sporttábor vezetője lesz. A táborban készült képek
vetítésével, ,,Ha én, ezt a klubban elmesélem…” címmel
csinál kedvet az egészséges nording walking sporthoz.
A hónap második találkozója február 20-án, csütörtökön
lesz,
14
órakor.
Vendégünk
Márkus
Zoltán
polgármesterünk lesz, aki értékeli a tavalyi évet és az idei
évi terveiről beszélget velünk. Helye szintén a Közösségi
ház. Mindkét alakalomra szívesen látunk érdeklődőket.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető

MEGJELENT A
Januári első vendégünk újra Dr. Mészáros Gabriella
orvos - természetgyógyász volt. A meditáció egészségre
gyakorolt hatásáról beszélt és meditációs gyakorlatot
tartott csoportunknak.
Részt vettünk a 6. Hagyományőrző disznóvágáson,
süteményeket
sütöttünk és
kóstoló jegyek
ellenében
kínáltuk.
Tagjaink közül
szinte mindenki
készült édes vagy
sós tésztával.
Köszönetemet
fejezem ki
csoporttársaimnak a
finomságok
készítéséért. A
forralt borfőző
versenyen is
indult a
csapatunk, az
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iskola alapítványa
javára a bakonybéli
iskolában.
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A téli szünet után a gyerekek vidáman, de kissé
szomorúan tértek vissza iskolánkba, amiért eltelt
ez a két hét.
Igyekeztünk őket motiválni, de csak sóhajtoztak,
hogy mikor lesz legközelebb ilyen hosszú tanítási
szünet. Mónika néni a gyerekeknek egy nagyon
tetsző ötlettel állt elő. Nevezetesen, hogy vidítsuk
fel ezt a szürke januárt, - ami nem elég, hogy
hosszú, sötét, de még a félévzáró felmérők
időszaka is- azzal, hogy menjünk el síelni. Ő a tavalyi év után szívesen vállalja a tanulók síelésbeli tudásának
gyarapítását, valamint az új kis elsősökkel is megszeretteti ezt a sportot. Persze ez csak osztályonként volt
lehetséges.
Kolléganőnk lelkesen hozzáfogott a szervezéshez.
Ennek köszönhetően a 3-4. osztály már január 14én kapott is időpontot az eplényi sípályára. A
gyerekek izgatottan várták a kedd reggelt. Korán
kellett indulni, hogy időben odaérjenek, s a lehető
legtöbbet tudjanak mozogni, síelni. Miután
megérkeztek szükség szerint mindenki kapott egy
számára megfelelő sífelszerelést. Anikó néni is
elkísérte az osztályát, és felügyelt a gyerkőcökre.
Mónika néni nagy odafigyeléssel foglalkozott a
csoporttal. Mindenki nagyon élvezte ezt a téli
mozgást. Sajnos hamar eltelt az a pár óra, és jönni
kellett haza. A friss levegőnek köszönhetően
lurkóink arca pirospozsgássá vált. A csapat
élményekkel telve, de fáradtan tért haza.
Ezután az elsősök következtek. Az isisek is nagyon várták a csütörtök reggelt. Miután ez az osztály is
megérkezett, és átöltözött, Mónika néni elkezdett foglalkozni a kicsikkel. Kísérőnek Zsuzsa néni ment el,
bátorítást nyújtva az esetleg félénkebb tanulóknak. A diákok itt is nagyon lelkesen követték oktatójuk
iránymutatásait. Nagyon élvezték a hóban való lesiklást. Sajnos az idő itt is hamar eltelt.
Utoljára maradt a 2. osztály. Ők sajnos helyhiány miatt, egy későbbi időpontban tudnak majd síelni.
Gyerekeim nagyon csalódottan vették tudomásul ezt a tényt. Ekkor született egy mentő ötlet. Ha már síelni
nem tudunk, menjünk el korcsolyázni! Gyors szervezés után ez meg is valósult. Január 23-án, csütörtökön a
tesi órák kertében Pápára mentünk korizni. Két tanuló kivételével senkinek a lábán még nem volt korcsolya.
Kicsit estünk, keltünk, de egyre jobban ment a fiúknak a csúszás. Mint annyi mindent, ezt is gyakorolni
kellene, és akkor nem maradna el az eredmény. Diákjaim nagyon élvezték, hogy napsütéses időben, friss
levegőn tartózkodtunk. A gyerekek szívesen maradtak
volna még, de időnk már lejárt. Jövő héten január 28-án az
elsősökre, míg másnap a 3-4 osztályosokra vár ez az
élmény.
Bár szomorúan kezdődött ez a hónap, a végére csak
„kisütött a nap”!!!!
Köszönetet szeretnénk mondani Márkus Zoltán
polgármester úrnak és a Bakonybéli Önkormányzatnak,
hogy a kisbuszokat rendelkezésünkre bocsátotta a
gyermekek szállításához.
Csurgainé Töreki Marianna
a 2. osztály osztályfőnöke
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A nemzetek világossága
Izaiás próféta könyvéből (Iz 49,3.6):
„Ezt mondta nekem az Úr: Szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet! (…) Ezt mondta:
Kevésnek tartom, hogy (…) a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A nemzetek
világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld végső határáig.”

Részlet az évközi 3. vasárnapon, január 19-én elhangzott igehirdetésből:
A mai olvasmányban az „Úr szolgájáról” hallottunk, Izaiás próféta a „nemzetek világosságának”
nevezi őt, aki szabadítást hoz a föld minden népének. Az első tanítványok Jézusban ismerték fel az Úr
szolgáját, a Messiást. Ő azért jött, hogy az emberiséget megszabadítsa a bűn rabságából. A II. Vatikáni
Zsinat egyházról szóló dokumentuma, a Lumen Gentium így szól erről (I.1.) : „A népek világossága
Krisztus. A Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja, hogy (…) az evangéliumot hirdetve, minden
embert megajándékozzon, Krisztus világosságával. Az egyház pedig Krisztusban, mintegy szentsége,
vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség
egységének.”
Az Úr mai szolgájának, az egyháznak küldetése világos. Folytatni az első Szolga, Krisztus
küldetését, azaz elvinni a szabadítást a föld határáig. A szabadításhoz két komponens szükséges: az
egyik, hogy helyet és időt biztosítsunk Krisztusnak: nyissuk meg szívünket a vele való bensőséges
egyesülésre az ige olvasása, a szentségek vétele, az imádság, és a meditáció napi gyakorlatai által, mert a
szabadítás eszközei csak akkor leszünk, ha Ő bennünk és közöttünk jelen van. A szabadítás másik
összetevője pedig, hogy: közösségünk felmutassa az emberiség összetartozásának jelét. E szentségi
jel akkor hiteles, ha befogadóak vagyunk, ha meghallgatjuk és megbecsüljük a másik embert, ha vele
békében élünk – függetlenül attól, hogy az illető hívő vagy sem, - ha minden emberre, akivel naponta
találkozunk, úgy tekintünk, mint Isten ajándékára.

2019. december 29. családok év végi sétája
Szent Család vasárnapján Ábel atya hagyományos év végi téli sétára invitálta az egyházközség
családjait. Én magam már nem emlékszem pontosan minden részletre, hogy milyen volt aznap az időjárás,
vagy mennyien vettünk részt pontosan ezen a sétán (szép számmal voltunk). Amire biztosan emlékszem,
az az, hogy sok aprócska láb szaladgált körülöttünk, hogy több emberrel jókat beszélgettünk, nevettünk,
hogy jó volt látni a kamaszok kis csoportját, akik 20 perces előnyükkel a falu széléről vidáman integettek fel
nekünk – „lemaradottaknak” a Csúcs-hegyre, hogy az erdei úton a fák védtek bennünket a széltől, hogy
csipkebogyót majszolgattunk, hogy kidőlt fán kellett átmásznunk, hogy megérkezve a meleg monostorba a
finom teával, forralt borral és a süteménnyel terített asztal mellett jó emberekkel voltam jó helyen….
Bognár Andrea
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Január 12. Egyházközségi szolgálattevők kirándulása.
Délután a templom előtt gyülekeztünk, és a 29 fős
csapat autóbusszal elindult Pápára. Úti célunk a
református Ótemplom és kiállításának megtekintése
volt. Az Ótemplom épülete az utcáról nem látható,
elzárt területen bújik meg. Gyönyörű, késő barokkcopf stílusban épült puritán templom. Szakrális
funkcióját is megtartva istentiszteletek, esküvők,
hangversenyek megtartására is szolgál.
Az
Úrasztalán az ötszáz éves Vizsolyi Biblia látható,
melyből Postáné Jolika olvasta fel a napi igét, ami
annak ellenére, hogy 1590-ben íródott, teljesen
érthető a mai kor embere számára is. Karzatán a
különleges, modern „Hajlék az örökkévalóságban”
című állandó kiállítás látható. A kiállított tárgyakon
keresztül a Dunántúli Református Egyházkerület
ötszáz éves múltjába kapunk betekintést.
A templom pincéjében - melyet 2018-ban
tártak fel.- kapott helyet az óegyiptomi szarkofág és a
múmia, Hori. A több mint 3000 éves festett koporsó és
a benne fekvő több száz évvel későbbi múmia
kuriózumnak számít. Világviszonylatban is csak a
Vatikáni Múzeumban, a berlini és a koppenhágai
gyűjteményekben látható hasonló. Az érdekes és
tartalmas programot közös vacsorával, baráti
beszélgetéssel fejeztük be.
Szekrényes Hugóné Ancsa

Február 2. Urunk bemutatása a templomban
9.30 Gitáros szentmise, gyertyaszentelés, körmenet
10.45 - 11.50 fogadóóra a Plébánián (lehetőség egyházi hozzájárulás befizetésére)
Február 15. 15.00 Egyházközségi Farsang a Faluházban
Február 22. Jézus ima konferencia Budapesten
Február 26. Hamvazószerda, a Szent 40 nap kezdete
17.00 böjtkezdő szentmise

Január 1-től
a plébániai fogadóórák:
hétfőn 8.00 - 10.00 – ig,
szerdán 13.30 - 15.30 – ig.

AZ EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS BEFIZETÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI A PLÉBÁNIÁN:
 Plébániai fogadóórákon az irodában:
 Minden hónap első vasárnapján 10.45 - 11.50-ig
a plébániai irodában,
 Átutalással bármikor a Plébánia Takarékbank Zrt-nél
vezetett számlájára:
Számlaszám: 73900054-10007888;
Közlemény: XY, 2020. ehk.-i hozzájárulás
5.
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A KineDok filmklub eseményei februárban
Februárban két, összekapcsolódó témájú vetítéssel várom az
érdeklődőket a könyvtár dokumentumfilm-klubjában. Február 5én, szerdán, 18 órakor megismételjük a Ha jön a háború (76’, 2018.) című, Szlovákiában játszódó, cseh
dokumentumfilm vetítését, február 20-án, csütörtökön 18 órakor pedig az Exit (83’, 2018.) című, norvég
dokumentumfilmet vetítjük. Megbeszélésükre a 20-i vetítés után kerül sor. Mindkét film szélsőséges
mozgalmakhoz kapcsolódik, az első egy karizmatikus szlovák
fiatalember mozgalomépítését mutatja be nekünk, a második
pedig szélsőséges mozgalmakból való kitörésről, és az azt
követő időszak viszontagságairól szól. Vendégünk lesz Hunyadi
Bulcsú, a Political Capital vezető elemzője, aki kiemelten
foglalkozik a szélsőjobboldali mozgalmak és a radikalizmus
témájával.
A részvétel a vetítéseken és a beszélgetésen is ingyenes, mint
mindig, azonban feltétele az érvényes könyvtári tagság a
bakonybéli könyvtárban, ezért kérem, akinek nincsen tagsága,
érkezzen a vetítés előtt 15-20 perccel, és regisztráljon! (A
regisztráció is ingyenes.) A filmek megtekintését 16 éven felüliek
számára ajánlom.

Táncház
A Marticsek család által megkezdett hagyományőrző
programsorozatot folytatva, idén negyedévente rendezünk
élőzenés táncházakat Bakonybélben. A stafétát a könyvtár
veszi át, de továbbra is tánctanár segítségével ismerkedünk
elsősorban dunántúli táncokkal és dalokkal, népünk,
tájegységünk kultúrájával. Az idei első alkalomra február
8-án, szombaton kerül sor 19 órától kb 23 óráig a
faluházban. A táncokat Szabó Sándor tanítja, tekerőn
muzsikál Bálint Károly. A belépés ingyenes, de aki 10001500 Ft támogatást dob a kihelyezett kalapba, táncházas
eseményeink létrejöttét, fennmaradását támogatja.
Találkozunk a programokon, illetve szerdán és szombaton
a könyvtárban!
Palotás Dóra könyvtáros

TÁJÉKOZTATÁS A 2020. ÉV TERVEZETT, KIEMELT
RENDEZVÉNYEIRŐL
Időpont
2020.01.25.
2020.03.08.
2020.03.22.
2020.04.04-05.
2020.05.23.
2020.06.20.
2020.06.20.
2020.07.05.
2020.08.01.
2020.08.15.
2020.08.29.
2020.09.12. vagy 19.
2020.09.26.
2020.11.11.
2020.12.19.

Program
Hagyományőrző falusi
disznóvágás
Tőzikés túra
Víz világnapi túra
Medvehagymás napok
Gyermeknap
Gyógynövények, fűszerek napja
Múzeumok éjszakája
Kézműves nap a tájházban
Falunap
Énekmondók emlékezete - Cseh
Tamás tábortűz
Nyármarasztaló
Teremtés napja
Gerence-parti Pityóka-party
Szent Márton nap az iskola
rendezésében
Mindenki karácsonya

Helyszín
Bakonybél, Faluház
Bakonybél környéki erdő
Bakonybél környéki erdő

Bakonybél, Tájház
Bakonybél, Iskola udvar

Bakonybél, Tájház
Bakonybél, Tájház
Bakonybél, Tájház
Bakonybél, Faluház
Bakonybél, Szent-kút
Bakonybél, Focipálya
Bakonybél, Szent-kút
Bakonybél, Faluház
Bakonybél utcái
Bakonybél, Faluház

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK A RENDEZVÉNYSZERVEZŐK!
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Tűzifa árcsökkentés az Erdészetnél
2020. január 1-től visszavonásig csökkentette
tűzifa árait az Erdőgazdaság.
Átmérő
(cm)

Választék

Fafaj, fafajcsoport

Rakodóról vásárolt vastag tűzifa

Bükk, Gyertyán 1m
Bükk, Gyertyán 2-4m
Cser, tölgy 1m
Cser, tölgy 2-4m
Kőris, juhar, EKL 1m
Kőris, juhar, EKL 2-4m
Lágylomb, fenyő
Kemény lomb

88888888-

Nettó ár
(Ft/m3)
19.000,- 18.500,18.000,- 17.000,19.000,- 18.000,18.000,- 16.500,17.500,- 16.500,16.500,- 15.000,11.500,- 10.500,8.500,- 8.000,-

Lágy lomb
Fenyő
Kemény lomb

88-7

5.000,- 4.500,3.500,- 3.000,4.000,- 3.500,-

Lágy lomb
Fenyő

-7
-7

2.000,- 1.500,2.000,- 1.500,-

Lakosság által gyűjtött tűzifa
(vastag)

Lakosság által gyűjtött tűzifa
(vékony)

Az árak erdei rakodón, felterhelés nélkül értendőek és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért térjen be Hozzánk.
Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészet (8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 7.)
Elérthetőségünk: +36-88/595-100; bakonybel@bakonyerdo.hu
Nyitvatartási idő: H-CS 7:00-16:00; P 7:00-13:50
Pénztári órák: H-CS 7:00-14:00; P 7:00-12:00

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatala
értesíti az érintetteket a
vállalkozói igazolványok
leadásának kötelezettségéről, az
alábbiak szerint:
Az egyéni vállalkozóról és az
egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény 38/D. §-a
értelmében
az
egyéni
vállalkozói
igazolványok
2020. január 1. napján
érvénytelenné
váltak.
Az
egyéni vállalkozók kötelesek az
érvénytelen igazolványt 2020.
március 1. napjáig postai úton,
vagy személyesen leadni a
székhelyük
szerinti
járási
hivatalban. Kérem vállalkozói
igazolvány
leadási
kötelezettségének
határidőn
belül szíveskedjen eleget tenni.
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(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
szombaton 9-12 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

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

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temetőköz felöl)

Részvétel saját felelősségre!

Március 31-ig nyitva tartás:

2020. február 1-2., Kétnapos túra külön program
szerint.

kedd, szombat, vasárnap
10-16 óra között

Utolsó planetáriumi film: 15:00
Pénztárzárás: 15:00
info@csillagda.net, 20-271-2519

2020. február 9. vasárnap 10.00
Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy –
Meszes-kerti-árok - Táv 12 km, menetidő 5,5 óra
2020. február 29. szombat 10.00
Száraz-Gerence - Szarvad-árok – Tönkölös-Parajos
nyereg- Kőris-hegy, kilátó – Lipka-út - Táv 13 km,
menetidő 5,5 óra.

bakonybéli gyülekezetének alkalmai februárban:

8-án és 22-én 14 órakor
a Közösségi Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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
tel: 70-400-6060
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik keddjén 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:
hétfőn 8.00-10.00
szerdán 13.30-15.30

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: 2020. február 23.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

