
A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA   VI. ÉVFOLYAM  2020. 11. szám 

1. 

 

NOVEMBER 
 

Ködös Márton után 

Enyhe telet 

várhatsz, 

Havas Márton után 

Farkast soká 

láthatsz. 

Szent Erzsébet-napja 

Tél elejét szabja, 

Az András-napi hó 

A vetésnek nem jó. 

(népköltés) 
A bábokat Haikné 

Molnár Márta és Oláh 

Dezsőné Jutka készítette.  
 

Az október közepére meghirdetett lakossági 
lomtalanítás során hét konténer lomot szállíttatott 
el az önkormányzat saját költségén. Továbbá 3-4 
konténernyi faanyagot bontottak szét 
munkatársaink, amelyet a kazánban égettek el. 
 

Az önkormányzat idén 67 m3 szociális tűzifa 
támogatást kapott a Belügyminisztérium 
keretéből. Ez kevesebb a tavalyinál. Nagyon kérek 
mindenkit, hogy tényleg csak a nagyon 
rászorultak, és valós adatok alapján igényeljenek 
támogatást. Az elmúlt években sajnos sokan 
indokolatlanul adtak be kérelmet. A feltételekről 
az újságban tájékozódhatnak. 

 
A Szent Gellért tér felújítása a terveknek 
megfelelően halad. Lakossági észrevételként 
merült fel az elbontott II. világháborús emlékmű 
sorsa. Tekintettel arra, hogy annak idején a 
lakosság adományából készült az emlékmű, és a 
kivitelezőnek sikerült a táblát épségben lebontani, 
a márványtáblát a temetőben, a ravatalozó falán 

fogjuk elhelyezni. Az igen rossz állapotú talapzatot 
esztétikai okokból sem állítjuk vissza. A 2017. 
októberében tartott lakossági fórumon a lakosság 
és az egyház egyetértésében az a döntés született, 
hogy a márványtáblát – szimmetriában az I. 
világháborús emlékművel – a templom falán 
helyezzük el. A változatlan szövegű márványtábla 
már készül. A harangjáték alkotóelemeinek 
felújítása is folyamatban van. A Boldog Gizella 
Közösségi Házzal szemben, a monostorkert falánál 
fogjuk felállítani. A tér és a harangjáték elkészülte 
után egy lakossági fórum keretében közösen 
szeretnénk eldönteni az üzemeltetésének módját, 
azaz mely napokon, mely egyházi és nemzeti 
ünnepeken szólaljon meg, milyen dallammal, 
milyen hangerővel és milyen hosszan. 
 

 
 

A megyei tiszti főgyógyszerész kérésére 
megnyitottuk a patikához vezető folyosót, mivel 
kifogásolta az ablakon át történő kiszolgálást. Az 
önkormányzat épületében estleg megjelenő vírus 
nemcsak az önkormányzati és közös hivatali 
dolgozókat, de a főzőkonyha alkalmazottait is 
veszélyeztetheti, ezzel együtt a gyermek- és a 
szociális élelmezést is. A képviselő-testület a 
gyógyszertár vezetőjével egyeztetve mérlegelte a 
lehetséges megoldásokat – vagy bezárjuk a 
patikát, vagy szigorú előírások mellett megnyitjuk 
a folyosót -, a megnyitás mellett döntött. Kérünk 
mindenkit, a közellátás biztosítása és saját 
egészségük érdekében is tartsák be az előírásokat, 
ötnél többen ne lépjenek be az épületbe, a kék 
vonalaknál várakozzanak, használják a 
kézfertőtlenítőt, és viseljék a maszkot. A 
kamerarendszer felvételei alapján ezt nem 
mindenki tartja be. 
 

 
(terv) 

Kérjük, vigyázzanak magukra, családtagjaikra, 
főleg, ha zárt térben és csoportosan tartózkodnak! 
 
 
 

Márkus Zoltán polgármester 
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Az októberben lehulló, több mint 100mm csapadék, valamint a gyakran 10°C alatti napi átlaghőmérséklet 
meghozta számunkra az igazi őszies időjárást. A gyakran rövid idő alatt lehulló nagymennyiségű csapadék 
ismételten több külterületi részen okozott ideiglenes belvizes állapotot. 
 

Bizakodásunk, és a közelmúltban időszakosan 
problémamentes állapot ellenére az egykori tsz területén 
tartott szürkemarha állomány ebben a hónapban 
ismételten több alkalommal okozott kellemetlenséget a 
szomszédos területek tulajdonosainak. A megfelelő 
takarmányozás hiánya, és a kerítés – továbbra is – 
állattartásra alkalmatlan állapota együttesen teszik 
„elkerülhetetlenné” az állatok kóborlását. Az esetek 
hatására több szóbeli és írásbeli felszólításra került sor. 
Ismételten ígéretet kaptunk az állomány mielőbbi 
felszámolására.  
 

Az előző számban említett 8301 számú út mentén a veszélyes fák kivágására októberben nem került sor. 
Megkeresésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa az október közepén jelenlévő kedvezőtlen 
időjárás miatt november hónap második felét jelölte meg a munkálatok megkezdésére. A munkálatok 
lebonyolítása alatt kül-, és belterületen egyaránt az útszakasz több pontján rövid ideig tartó ideiglenes útzárral 

kell számolni. Ezzel kapcsolatban megértésüket és 
türelmüket kérjük. 
 

E hónap elején a Gerence patak Bakonybélt érintő 
szakaszán a hódállomány jelenlegi aktivitását 
ellenőriztük, miközben fényes nappal három vidrára 
lettünk figyelmesek. Az Európai vidra (Lutra lutra) 
hazánkban fokozottan védett, mérsékelten fenyegetett 
faj, eszmei értéke 250.000 Ft. Jelenléte a patak, illetve 
annak környezetének természetes állapotára utal. Mint a 
vízi tápláléklánc csúcsán lévő ragadozónak, fontos 
szerepe van a vizes élőhelyek ökológiájában. 

Gfellner Máté mezőőr 
 

 

Az önkormányzat - vissza nem térítendő természetbeni támogatásként - tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy 

jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti: 

 - az aktív korúak ellátására,  - időskorúak járadékára, -adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 

adósságcsökkentési támogatásra, vagy - lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint - a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, - életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas. 
 

A tűzifatámogatás ugyanazon lakott ingatlanra - az ott élő családok számától függetlenül - csak egy jogosultnak 

állapítható meg.  

Ingatlanonként legfeljebb 5 m3 tűzifa igényelhető. A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem 

adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel. Az átvételt elismervénnyel kell igazolni. A házhoz szállítás 

költségét az önkormányzat vállalja. 

Az igénylés beadásának határideje: 2020. november 6. 

Az igényléshez az egy háztartásban élők minden tagjának jövedelmét be kell mutatni (bérjegyzék, banki kivonat, 

nyugdíjszelvény).  

Igénylőlapot az önkormányzati épület földszintjén a hirdetőpolcon találnak, a patika nyitvatartási 

idejében. Az önkormányzat képviselő-testülete november 30-ig hozza meg döntését. 
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Szeptember október hónapban a Covid járvány ellenére óvodánk működése zavartalan volt. A szülők az 
épületbe csak indokolt esetben, és csak maszkban, kézfertőtlenítés után léphetnek be. Ez a szokatlan 
helyzet, az új, éppen óvodát kezdő gyermekeknek és az ő szüleiknek nagy megpróbáltatást jelent. 
Óvodánkban ugyanis az új gyerekek beszoktatása úgy történt, hogy a szülő is bejöhetett a csoportszobába 

is. Ez a pár nap „közös ismerkedés” a szülőtől 
való elválást megkönnyítette. Most viszont a 
beszoktatási időben csak az udvaron tartózkodhat 
a szülő, az épületben nem. A szülők és a 
gyerekek is nagyon jól és rugalmasan 
alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Sajnos az 
őszre tervezett programjainkat, mint pl. a színház, 
az uszoda, a tavaszi időszakra tolódnak át. 
Köszönjük a megértést, és csak remélni tudjuk, 
hogy hamarosan visszatérhetünk a régi rendhez. 
A nagycsoportos szülők számára az év elején 
szokásos szülői értekezletet a járványügyi 
szabályokat betartva szerveztük meg. A Zirci 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai az 
iskolaérettségről, illetve az öt évet betöltött 
gyermekek kötelező, illetve választható 

méréseikről tájékoztatták a szülőket. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a logopédiai és az 
egyéb területekre irányuló fejlesztésben az óvodánkba járó gyermekek mindegyike részesül. 
 

Palotás Dóra szívélyes meghívására M. Kácsor 
Zoltán íróval találkozhattak óvodásaink, aki 
elmondta, hogy a gyermekei ihlették a könyve 
megírásra. Az esemény a könyvtár 
szervezésében, de a Bakonybéli Szent Mauríciusz 
Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg. 
Először vetítőn ismerkedtek meg a gyerekek a 
mesék szereplőivel, majd az író két mesét olvasott 
fel, amelyek a munkagépekről és a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságáról szóltak. A témával 
kapcsolatban feltett kérdésekre a gyerekek nagyon 
gyorsan és érdeklődően válaszoltak. Mindkét 
mese nagyon tetszett a gyerekeknek. A program 
egy utánzós, kitalálós játékkal ért véget. 
Óvodásaink nevében is köszönjük ezt a nagyon 
szórakoztató, játékos, élmény dús délelőttöt. 

Szilágyi Zoltánné óvodavezető 

 

 

 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható 
az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben 
vesznek részt. 
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a 
megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási 
intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 
A támogatás a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozik. A felhívás kódja: 
BURSA-2021-A 
A pályázat benyújtásához szükséges információk elérhetők 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/ oldalon.  
A pályázatot Bakonybél Önkormányzatához 2020. november 5-ig lehet benyújtani. 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/
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SZENT GÜNTER REMETE BÖLCSESSÉGE

Szent Günter kortársa és életrajzírója, Wolfher regensburgi kanonok írta:
„Günter a betűket egyáltalán nem ismerte, mégis az evangéliumok, a szentírási történetek
egész  értelmét  és  mondanivalóját  Isten  igéjének  vágyódó  hallgatásából  (…)  oly
nagymértékben felfogta, hogy gyakran feltárta a misztikus belátás homályosabb dolgait is,
(…) Olyan volt, ahogy Szent Benedekről mondják: tudósan tudatlan és bölcsen tanulatlan.”
Günter bölcsessége Isten üzenetének meghallásából és befogadásából származott. Ez a
másfajta  bölcsesség  képessé  tette  őt  arra,  hogy  megértse  és  tettekre  is  váltsa  Isten
hívását. Így lett teljes és boldog az élete.

Október 1. Új gondnoka van a Boldog Gizella Közösségi Háznak

Az  egyházközségi  képviselőtestület  támogatásával  a  plébános  megbízta  Berkes  János
diakónus atyát a Boldog Gizella Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátásával.  A gondnok
gondoskodik  az  épület  karbantartásáról  és  tisztántartásáról.  Ő  koordinálja  a  ház  takarítóinak,
Németh Tamásné és Szekrényes Józsefné munkáját. A Ház infrastruktúrájának, illetve háztartási
gépeinek működőképességét is ő biztosítja. Rendben tartja a kertet, és az érkező zarándokokat is
ő fogadja és helyezi el, gondoskodik kényelmes és higiénikus pihenőhelyről számukra.

Október 9.  Szent Günter ünnepe

Szent  Günter  ünnepén,  a  reggel  7.00  órakor  kezdődő
laudesben  Testa  Jákob  testvér egyszerű
fogadalomtétellel  három  évre  kötelezte  el  magát  Isten
szolgálatára  a  bakonybéli  bencés  közösségben.  Jákob
testvér  1989-ben Rómában született,  családjával,  majd
egyedül  is  többször  járt  Bakonybélben.  Elkezdett
magyarul tanulni, 2018 karácsonyán közösségünk jelöltje
lett,  2019.  szeptember  14-én  beöltözött  a  szerzetesi
ruhába. 

17.00-kor ünnepi szentmisén emlékeztünk alapító Günter
apátunkra.  Velünk  ünnepelt  több  szerzetes  testvérünk
Pannonhalmáról  és  Győrből  is.  Igét  hirdetett  Sárai  -
Szabó  Kelemen  perjel  atya,  a  győri  bencés  közösség
vezetője.

4.

A SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR
ÉS A BAKONYBÉLI EGYHÁZKÖZSÉG OLDALA

LELKI

KRÓNIKA
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Október 15. A nyugdíjas klub látogatása a Boldog Gizella Közösségi Házban 
 

Október 15-én a Nyugdíjas Klub kb. 15 fővel tett 

látogatást az új Közösségi Házban. Ábel atya 

fogadta a Klub tagjait. Először a nagy közösségi 

teremben mesélte el a Ház tervezésének és 

építésének történetét, újra köszönetet mondott 

a több ezer óra önkéntes munkáért, amelynek 

segítségével a Közösségi Ház felépült, s 

amelyből a jelenlévők közül is többen kivették 

részüket. Majd szólt a Ház küldetéséről, azokról 

a közösségi programokról, amiket az 

egyházközség az elkövetkező hetekben fog 

elindítani. Majd az atya körbe vezette vendégeit 

az épületben és kertben. 

 

ELINDULTAK A BOLDOG GIZELLA KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI: 
 Október 18-án a szentmise után Egyházközségi férfikör alakulóülésére került sor. A kör 

felelőse, Ikits Tamás elmondta, hogy havi rendszerességgel fognak a találkozni, első 
alkalom: november 14-én 15.00 órakor a Közösségi Házban. 

 

 Október 20-án Társasjáték kör indult a Boldog Gizella Közösségi Házban. A program 
felelőse Ignác testvér, időtartam 18.30-20.30-ig, a játékra 12 év felettieket, felnőtteket és 
fiatalokat várnak, további információk a Monostor honlapján találhatunk. 

 

 November 1-jén a szentmisét követően – a Közösségi Házba hívjuk teára, kávéra, 
beszélgetésre a szentmise résztvevőit. Minden hónap első vasárnapján „Kávéház” lesz a 
Közösségi Házban, amelyet önkénteseink készítenek az egyházközség tagjainak. Aki 
szívesen részt vesz e vendéglátások előkészítésében, kérjük, jelentkezzenek Bircherné 
Stenger Évánál! 

 

 November 8-án a szentmisét követően lesz a felnőttek számára induló Bibliakör alakuló 
ülése. Kétheti rendszerességgel tervezünk Biblia olvasást, az igeszakaszhoz bevezetőt és 
róla beszélgetést az isten üzenete után érdeklődő testvéreinknek.  

 

o November 1. Mindenszentek ünnepe 
9.30 szentmise,  

15.00 temetői imádság elhunytjainkért 
 

o November 2. Halottak napja,  
17.00 szentmise elhunyt testvéreinkért 

 

o November 19. Szent Erzsébet ünnepe,  
18.00 a Karitász ünnepe Pannonhalmán 
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Október közepén Ábel Atya meghívására nyugdíjas 
társainkkal megnéztük a bakonybéli egyházközség 
nemrég átadott Boldog Gizella Közösségi Házat. 
Ábel Atya, miután fogadott bennünket, beszélt a 
Ház tervezéséről, kivitelezéséről, a névválasztás 
indokairól, a sok-sok társadalmi munkáról, a 
jövőbeni felhasználási lehetőségekről. Bemutatta az 
épületet, a ház körüli részt, a zarándokszállást. 
Szép, minden igényt kielégítő helyiségek, közösségi 
terek készültek el, korszerű fűtéssel. Jó érzés volt 
oda bemenni és ott kellemes időt tölteni Ábel 
Atyával. Köszönjük a meghívást és vendéglátást. 
Következő találkozónk 2020. november 5-én, 
csütörtökön lesz 15 órai kezdettel, a Közösségi 
Házban. Kötetlen beszélgetésre szóló meghívásunkat elfogadta régi patikusunk, Pozsgainé Grázel Katalin. 
Ugyanekkor ünnepeljük a szeptemberi névnaposokat is. 

Váliczkóné Kaviczki Éva 

November 21-én, szombaton nyitja meg a bakonybéli 

vöröskeresztes csoport az adományboltot az iskola régi 

épületében. Ezt követően december végéig minden 

második szombaton tart nyitva, 10-15 óra között. 

A felajánlott jó minőségű, tisztára mosott női, férfi, 

gyermek ruhaneműt, háztartási eszközöket, 

lakástextileket, vegyes adományokat november 9-től 

fogadjuk az alábbi telefonszámokon előre egyeztetett 

időpontban: Szökrényes Lászlóné +36-30-742-2591, 

Haikné Molnár Márta: +36-30-318-6985, Felföldi 

Andrea: +36-20-593-2629. Köszönjük a felajánlásokat. 

Továbbra is keresünk segítőtársakat a raktárrendezéshez 

és a kiszolgáláshoz, akár egy-egy alkalommal. Szeretettel 

várjuk az érdeklődőket. 

 

 

Novemberben 

péntek – szombat – vasárnap 

11-17 óra között tart nyitva. 

Pénztárzárás 16.30-kor. 

Egyéb időpontra csoportbejelentés: +36-30-468-8938; 

bakonybelitajhaz@gmail.com  

Régóta felvetett kérés a lakosság részéről, 

hogy a temetőben alakítson ki az 

önkormányzat egy urnatemetőt. Ahhoz, 

hogy tervezni és árajánlatot tudjunk kérni, 

tudnunk kell, körülbelül hányan igényelnék 

az urnahelyet. Ezért arra kérünk mindenkit, 

aki magának vagy családtagjának urnás 

temetést tervez, jelezze az alábbi adatok 

megadásával: 

név, lakcím, telefonszám, ha van e-mail cím,  

egy vagy két férőhelyes urnát igényelne. 

* 
A másik aktuális téma a Szent-kútnál 1996 

óta kihelyezett, akkor adományokból készült 

padok - immáron elodázhatatlan felújítása. 

Ezt az önkormányzat önerőből nem, csak 

lakossági felajánlásokól, adományokból 

tudja finanszírozni. Kérjük mindazokat, akik 

bármilyen összeggel hozzá tudnak járulni, 

jelezzék az önkormányzatnak. 
 

Mindkét kérdés intézésével Felföldi 

Andrea képviselőt bíztuk meg, ezért őt 

keressék az alábbi elérhetőségeken: 

17 órától a 88-461-323-as, vagy a 20-593-

2629-es telefonon, e-mailben a 

8427bakonybel@gmail.com címen. 

Együttműködésüket köszönjük! 

mailto:bakonybelitajhaz@gmail.com
mailto:8427bakonybel@gmail.com
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Folytatódik a tűzifa árcsökkenés a Bakonyerdő Zrt. Erdészeteinél! 
Az akciós vastag tűzifa egységára a 2020.10.01 és 2020.12.31 közötti időszakban természetes személy által 
történő befizetés esetén érvényes. 
Az akció időtartalma alatt egy személy maximum 20 m3 vastag tűzifára fizethet be. 

Fafajok: cser, tölgy, kőris. Az akció időtartama: a készlet erejéig, de legkésőbb 2020.12.31.-ig. 
További információk a www.bakonyerdo.hu honlapon olvashatók vagy a Bakonybéli Erdészeten kérhetők. 
 

Elmarad a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kollégáinak találkozója 
Mindannyian vártuk az őszi időszakot, amikor hagyományosan meg szoktuk rendezni a találkozót, bízva abban, hogy a 
koronavírus okozta rendkívüli helyzet enyhül, lehetőséget adva a megrendezésre. 
Azonban a jelenlegi járványügyi helyzetet figyelembe véve, hosszas mérlegelés után azt tartjuk a helyes magatartásnak, 
felelősségteljesen gondolkodva, egészségetek megőrzését előtérbe helyezve, ha a sokak által várt nyugdíjas találkozót 
elhalasztjuk. Köszönjük megértéseteket és bízunk benne, hogy jövőre örömmel köszönthetünk Benneteket.  
Mindenkinek jó egészséget kívánunk! Bakonyerdő Zrt. munkatársai 
 

Bakonyerdő 50 éves jubileuma 
1970. január 1-ével kezdte meg működését erdőgazdaságunk jogelődje, ennek immáron 50 éve. Az elmúlt évek 
számtalan változást hoztak Társaságunk életében. Erre emlékeztünk, 2020. október 21-én - minden járványügyi 
intézkedésnek eleget téve - rendezett évfordulós rendezvényen Huszárokelőpusztán a vendégház és erdei iskola 
parkjában. Emléktábla avatással, emlékfák ültetésével, könyvbemutatóval, régi emlékek és fényképek kiállításával 
elevenítettük meg erdőgazdaságunk múltját és jelenét. 
 

Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola és a Hubertlaki Turistaház 
Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy energetikai korszerűsítés miatt a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola 
idei évre bezárta kapuit. 2020. november 1-jével pedig Hubertlaki Turistaházunkat is bezárjuk. 
Megértésüket köszönjük! Tavasszal ismét várunk mindenkit szeretettel! 
 

 

 
 

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.  

Részvétel saját felelősségre!  
 

2020. november 15. vasárnap 10.00  
Barátok útja – Százhalom - Tekeres-kút - Pörgöl-barlang - 
Száraz-Gerence. Táv 10 km, menetidő 3,5-4 óra 
 

2020. november 29. vasárnap 10.00 
Csúcs-hegy – Borsó-kút – Nagy-Som-hegy – Meszes-kerti-árok 
Táv 12 km, menetidő 5,5 óra 
 

Ezen felül: 
 

November 7-8.: Tovább az Országos Kéken: Jásd - Bodajk,  
November 21. szombat : Vass Zsigmond Emléktúra az első 
hajagi repülőbaleset emlékére. RÉSZLETEK A HONLAPON. 
 

 

Növelje lakásának, házának energiahatékonyságát, telepítsen 

megújuló energiaforrást, napelemet 0%-os hitellel! A hitelt 

magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek 

igényelhetik, 10%-os saját forrással, többek között fűtési 

rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, 

valamint megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, 

napkollektorok, beépítésére. Az igényelhető hitelösszeg 

magánszemélyeknek 500.000 – 10 millió forint, társasházak és 

lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 250.000 - 7 millió 

forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.  
 

SOLAR RENDSZERÉPÍTŐ KFT. 

8200 VESZPRÉM, BUDAPESTI u.75. 

+36-30-298-5585 

www.solar-re.hu, www.napelemveszprem.hu 

mailto:meszner.viktor@invitel.hu
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Szerkesztőség: Bakonybél Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Pápai utca 7. Telefon: +36-20-593-2629; 
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2020. november 25. 

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

 

(Fő utca 3.) 
 
Szerdán 14-17 óra,  
szombaton 9-12 óra között 
várja az érdeklődőket. 
 
konyvtarbbel@gmail.com 
 

 

(Szent Gellért tér 9. Bejárat a Temető-
köz felöl) 
 
 

Nyitva tartás november 1-től: 
kedd, szombat, vasárnap   
10-16 óra között 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; (88)461-651 
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. 
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