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Decemberben Bakonybélben is intenzíven
terjedt a járvány, enyhébb, súlyosabb esetek
fordultak elő. Kérek mindenkit, fokozottan
figyeljenek
az
otthoni
fertőtlenítésre,
kézmosásra, tartsák be az előírásokat, a lehető
legkevesebbet utazzanak, viseljék a maszkot az
utcán is, ha másokkal találkoznak. Vigyázzanak
egymásra házon belül és szabadtéren is.
A 2020-as évben az önkormányzat
költségvetése a járvány és az ehhez kapcsolódó
kormányzati intézkedések miatt sajnos nem a
tervek szerint alakult. Ezért több olyan év végi
szolgáltatás, juttatás elmaradt, amit már
hagyományosnak, de legalábbis megszokottnak
mondhatunk. Év közben is megszorításokkal
kellett élnünk a hivatalok működésében, a
községet érintő ráfordításokban.
Úgy tűnik, a 2021-es év sem a fellendülés éve lesz
a
települések
életében,
továbbra
is
mértékletességet kell tartanunk. Bízunk benne,
hogy a járvány elmultával a családok,
vállalkozók, vállalkozások mielőbb talpra tudnak
állni és visszatérünk a normális kerékvágásba.
Hagyományos rendezvényeink sorsa is kétséges,
részben a járványhelyzet, részben anyagi
lehetőségeink miatt. Az biztos, hogy a január végi
– február eleji hagyományos falusi disznóvágást
nem tudjuk megrendezni.
Ezúton köszönöm meg falu önkénteseinek és
az önkormányzat dolgozóinak a település
karácsonyi díszbe öltöztetését, a Guzmics
egyesület tagjainak, a Marticsek családnak az élő
betlehemet és a Szent Klotild karitásznak a
betlehemi figurák elkészítését. December 21-én a
plébánia közössége énekszóval vitte házhoz a
közös karácsonyvárás örömét, kedves színfoltja
volt a feszültséggel terhes napoknak. Köszönjük
az ötletet, reméljük, ez is hagyománnyá válik.
Köszönjük a két nagy fenyőfa felajánlását
Koroknyai Zoltánéknak és Vicze Károlynénak, az
adventi koszorúhoz kapott ágakat Sebestyén
Gyulánénak.
Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt évben
segítette az önkormányzat munkáját.

2020. decembere nem hozta meg számunkra a
térségre jellemző téli időjárást. A tartós mínuszok,
valamint a szilárd halmazállapotú csapadék egyelőre
még várat magára. Az enyhe időjárásnak
köszönhetően
azonban
szemmel
láthatóan
erőteljesen gyarapodnak a határban ősszel elvetett
áttelelő kultúrnövények, a különböző kalászosok,
valamint a káposztarepce is. Ebben az időszakban
minél inkább kifejlődnek a tartós mínuszokat elviselni
képes
növényi
képletek,
várhatóan
annál
erőteljesebb és gyorsabb lesz a tavaszi növekedés.
Árnyoldala azonban az enyhe télies időjárásnak,
hogy számos, főként kultúrnövényekre veszélyt
jelentő korokozó képes nagyobb számban „áttelelni”,
így ezek később kedvezőtlenül befolyásolhatják a
növények fejlődését és a termés átlagát.
Továbbra is rendszeresen ellenőrizzük előző
számokban említett szürkemarhákat. Egyelőre az
állatok
takarmányozása
és
ivóvíz
ellátása
folyamatos,
tartási
körülményeik
azonban
továbbra
is
Még egyszer kívánok Bakonybél lakóinak és
hagynak
kívánnivalót
maguk
után,
amelyre
vendégeinek az új évben egészséget, sok örömteli
napot, sikereket a magánéletben és a igyekszünk minél előbb megoldást találni.
Gfellner Máté
munkahelyen egyaránt!
mezőőr

Márkus Zoltán polgármester
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A december karanténnal és online oktatással kezdődött
a bakonybéli iskolába járó tanulóknak és nevelőknek.
December 7-től folytathattuk normál körülmények
között a tanulást. Sajnos a Mikulással sem
találkozhattak a gyerekek (bár a nekik szánt ajándékot
otthagyta az iskolában), ezért aztán tanulás után nagy
barkácsolásba kezdtünk. Különböző technikákkal
készültek a Mikulások, rénszarvasok, hóemberek,

manók, adventi díszek. A gyerekek szorgalmasan
nyírtak, ragasztottak, színeztek, alkottak, s ünnepi
díszbe öltöztették az iskolát a tanító nénik irányításával.
A téli szünet előtti napon is kézműveskedtünk, sorra
készültek az angyalkák, fenyőfák, karácsonyfadíszek. A
folyosón gyönyörű, mézeskaláccsal díszített fenyő várta
a gyerekeket, amely alatt sok –sok játék lapult. A
gyerekek örömmel próbálták ki valamennyit.
Számítottunk arra, hogy idén a vírushelyzet miatt
elmarad a „Mindenki karácsonya”, amelyen diákjaink
minden évben nagy sikerrel szerepeltek. Először
„csak a magunk számára” állított össze Marianna
tanító néni egy kis műsort, amibe aztán egyre több
minden került, végül egy szép kis műsor kerekedett ki
belőle, amiben már minden iskolásunk szerepelt. Jó
lenne, ha ezt a szülők is láthatnák az iskolai honlapon!
Mónika néni felvette az egész műsort, aztán sok-sok
időt ráfordítva megalkotta azt a karácsonyi videót,
amit már „Szent Gellért” és a „Bakonybél csoportban”
is megjelentetett, hogy egy kis örömet, karácsonyi
hangulatot lopjon a bakonybéli házakba. A
visszajelzések alapján sokan örültek ennek a kis
meglepetésnek. Tisztelettel köszönöm meg én
is Marianna és Mónika néninek, valamint
tanítványainknak ezt a kedves kis műsort!
Bízom abban, hogy a következő karácsonyt már
a
hagyományainknak
megfelelően
ünnepelhetjük.
Békés, boldog, sikerekben gazdag újévet
kívánok a bakonybéli Szent Gellért Tagiskola
tanulói és dolgozói nevében!
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
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RÉSZLET FERENC PÁPA DECEMBER 27-ÉN MONDOTT BESZÉDÉBŐL
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Karácsony után néhány nappal a liturgia arra hív bennünket, hogy szegezzük tekintetünket a Szent
Családra, Jézusra, Máriára és Józsefre. Érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy Isten Fia azt
akarta, hogy mint minden gyermeknek, neki is szüksége legyen egy család melegére. Éppen ezért
– mivel Jézus családja – a názáreti család a minta, amelyben a világ összes családja megtalálhatja
viszonyítási pontját és megbízható inspiráló forrását.
A Szent Családot követve újra fel kell fedeznünk a családi nevelés értékét: a szereteten kell
alapulnia, amely mindig újjáépíti a kapcsolatokat és a remény távlatait nyitja meg. A családban akkor
lehet őszinte közösséget találni, amikor a család az ima otthona, amikor az érzelmek komolyak,
mélyek és tiszták, amikor a megbocsátás érvényesül a viszályok felett, amikor a mindennapi élet
keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és az Isten akaratára történő derűs
ráhagyatkozás. Ugyanakkor a család lelki erőt kap arra, hogy megnyíljon kifelé, mások felé, a
testvérek szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új és jobb világ felépítése érdekében;
következésképpen képes pozitív indíttatások hordozója lenni; a család az életpéldával evangelizál.
Igaz, minden családban vannak problémák, sőt néha veszekedések is. „Atyám,
veszekedtem…” – emberek vagyunk, gyengék vagyunk, és időnként mindnyájunkkal megesik, hogy
veszekszünk a családban. Hadd tanácsoljak valamit: ha veszekszünk is a családban, a lényeg az,
hogy ne fejezzük be a napot anélkül, hogy kibékültünk volna! Igen, összevesztél, de még mielőtt
vége lenne a napnak, békülj ki! Tudod miért? Mivel a másnapi hidegháború nagyon veszélyes.
Semmi jót nem várhatunk tőle.
Továbbá a családban van három szó, melyet mindig meg kell őrizni: „Szabad?”; „Köszönöm!”;
„Sajnálom!”.
„Szabad”, hogy ne rontsunk be mások életébe. „Szabad? Megtehetem ezt? Mit szólsz
hozzá?” „Szabad?” Sose légy tolakodó, erőszakos! „Szabad” – ez az első szó.
„Köszönöm”: sokszor segítjük, szolgáljuk egymást a családban. Mondjunk mindig
köszönetet! A nemes lélekben hála lakik. „Köszönöm!”
A legnehezebben kimondható szó pedig a „sajnálom”. Mert mindig csinálunk rossz dolgokat,
és sokszor előfordul, hogy valaki sértve érzi magát. „Sajnálom!” „Sajnálom!” Ne felejtsétek el ezt a
három szót: „Szabad?”; „Köszönöm!”; „Sajnálom!” Ha egy családban, a családi környezetben ez a
három szó megvan, akkor a család jól működik.
A mai ünnep arra hív bennünket, hogy a családdal evangelizáljunk, hogy újra állítsuk
szemünk elé a házastársi és családi szeretet eszményét, amint azt az Amoris laetitia apostoli
buzdítás hangsúlyozta; március 19-én lesz az ötödik évfordulója e buzdítás közzétételének. Egy
teljes évet fogunk arra szánni, hogy az Amoris laetitia buzdításról gondolkodjunk és elmélyítsük e
dokumentum tartalmát [2021. március 19. – 2022. június].
Kedves testvérek! Köszöntelek mindnyájatokat. Elsősorban most azokra a családokra
gondolok, amelyek az elmúlt hónapokban elvesztették valamelyik rokonukat, vagy amelyek sokat
szenvednek a járvány következményeitől. Az orvosokra, az ápolókra és az egész egészségügyi
személyzetre is gondolok, akiknek az elkötelezett munkája a vírus terjedése elleni küzdelem első
vonalában jelentős következményekkel járt a családi életre. Ma minden családot az Úrra bízok,
különösen azokat, akiket legjobban megpróbálnak az élet nehézségei, a meg nem értés és a
megosztottság sebei. A Betlehemben született Úr adjon minden családnak derűt és erőt, hogy
egységben tudjon járni a jó útján! Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, és kérlek benneteket, ne
feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!
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Köszönöm szépen mindenkinek, aki a 2020-as év
során bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy
könyvtárunk állománya olvasóink igényeihez igazítva
gazdagodhasson. Így még hatékonyabban tudok
azon munkálkodni, hogy a bakonybéli kicsi könyvtár
egy modern, vonzó kínálattal rendelkező, helyi
állományból kölcsönzéssel vagy a könyvtárközi
kölcsönzés
gördülékeny
biztosításával
a helyi olvasói
igényeket
a
lehető
legjobban
kiszolgáló
könyvtár
lehessen.
Addig is, amíg
újra kinyílhat a
könyvtár ajtaja
az
olvasók
előtt, házhoz
szállítással
működik a könyvtár. A napokban hallottam, hogy aki
rendszeresen olvas, két évvel tovább él! (Mindegy,
hogy ez marhaság, vagy sem, de jól hangzik és
olvasni jó..!)

Remélem, minden könyvbarát kapott könyvet
karácsonyra, de ha valaki mégsem, kérjen
olvasnivalót a könyvtárból, a házhoz szállítás
szolgáltatás januárban is elérhető! Nagy öröm, hogy
könyvtárunk állománya ismét hangoskönyvekkel
bővült. Kölcsönözhető pl. több Rejtő Jenő-történet, A
nagy Gatsby, Márai Füves könyve, az ifjaknak pedig
Nyulász Péter meseregényei közül a Helka és a
Ciprián. A hangoskönyv nem csak azoknak nyújt
kikapcsolódási lehetőséget, akik látásprobléma miatt
nem olvashatnak, hanem azoknak is, akik munka
vagy pihenés közben szeretnek, szeretnének
színvonalas felolvasást hallgatni. Az élményt
gazdagítja, hogy a történeteket színészek olvassák
fel.
Kérhetőek házhoz szállítással folyóirataink
(Csodaceruza, Nők Lapja Konyha, Ötlet Mozaik,
Természetbúvár) friss lapszámai. Szívesen készítek
össze 10 darabos csomagot korábbi, decemberjanuári Praktika magazinból, Ötlet Mozaikból vagy a
Nők Lapja Konyha számaiból. A folyóiratok és a
folyóirat-csomagok kölcsönzési ideje 1 hét, a
visszavétel is háznál történik.
Januártól kölcsönözhetőek új, középiskolásoknak
és felnőtteknek szóló képregényalbumaink. Az Szeretettel kívánok minden olvasónak boldog új
újonnan elérhetőek között szerepel Marjane Satrapi esztendőt!
több műve, pl. a Persepolis, amely egy iráni kislány
Palotás Dóra,
szemszögéből mesél a közel-keleti politikai
könyvtáros
radikalizmusról, a nők helyzetéről, az istenhitről, az
idegengyűlöletről.

December első napjaiban klubunk sajnos újabb szomorú hírt kapott, elhunyt Brenner
István tagtársunk. Búcsúztatásán, akik tudtak jelen voltak.
Nagyon kedves telefonhívást kaptam Varga Éva Teréztől, aki nyár elején előadónk volt
a tájházban az 50 éves jubileum alkalmából rendezett kiállításon. Most Kup Község
Német Nemzetiségi Önkormányzata nevében keresett meg. Szeretné, ha szorosabb
kapcsolatot alakítanánk ki a kupi nemzetiségi önkormányzattal a nemzetiségi hagyományok ápolásában amit
együttműködési megállapodással is rögzíteni fogunk.
Mi örülünk, ha múltunk értékeivel és új emberekkel ismerkedhetünk meg, közösen gazdagítva
programjainkat. Kedves gesztusként klubunk minden tagja karácsonyi ajándékként egy 2021-es szép
kivitelű, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiadott falinaptárt kapott, amit az ünnepet megelőző napon
Bertalan Zoltánné Zsuzsi segítségével tagtársainkhoz eljuttattunk.
Az ajándékot Varga Éva Teréznek nagyon szépen köszönjük.
Kívánok minden olvasónknak boldog, erőben és egészségben töltött új évet.
Váliczkóné Kaviczki Éva klubvezető
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December 21. Karácsonyi köszöntő a faluban

December 21-én délután négy kis csapat indult süteménnyel és énekszóval köszönteni Karácsony
alkalmából községünk lakóit. A következő csapatok járták végig a falut: a Kaufmann család, a Marticsek
család, a Monostori Ajándékbolt munkatársai és a szerzetesek csapata. Bár hamar besötétedett, sokan
kijöttek az énekmondók vagy zenélők üdvözlésére házuk kapujába. Az ének és a köszöntő elmondása után az
énekesek egy kis süteménnyel kedveskedtek a háziaknak. A járványvédelmi intézkedések betartására
vigyáztunk, csoportosulások nem keletkeztek és távolságot tartottuk. Így - bár idén közösségi karácsony
ünneplésére nem volt lehetőség – mégis elvihettük
mindazokhoz, akik meghallották az énekszót, a
Karácsony örömét.

December 27. Ferenc pápa bejelentette, hogy
2021 a családnak szentelt év lesz
A Szentatya a Szent Család vasárnapján a déli
Úrangyala imádság elmondása után bejelentette,
hogy a családnak szentelt különleges évre kerül
majd sor, melyet az Amoris laetitia apostoli
buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján, 2021.
március 19-én fog megnyitni.
LITURGIKUS REND A BAKONYBÉLI PLÉBÁNIÁN VÉSZHELYZET IDEJÉN
2021. január 11-ig (illetve ameddig meghosszabbítják)
1) A szentmiséket továbbra is nyilvánosan ünnepeljük a járványügyi szabályok betartásával!
– Még inkább figyelnünk kell az óvintézkedésekre: távolságtartásra, maszk viselésére.
Változások eddigi gyakorlatunkhoz képest a liturgikus rendben:
 Ha templomunkban a kijelölt helyek beteltek, több személyt már nem tudunk beengedni a liturgiára.
 Akik vasárnap nem vesznek részt szentmisén, de szeretnének szentáldozásban részesülni, a
vészhelyzet idején vasárnap 11.45-kor szentáldozási lehetőség lesz a templomban.
 Akik nem tudnak eljönni a templomba, de szeretnének áldozni, azok (hozzátartozójuk vagy
mások segítségével) jelezzék ezt, s a plébánia megszervezi, hogy az eucharisztia
eljusson hozzájuk.
2) Felmentést kapnak a szentmisén történő részvétel alól azok,
akik betegek, vagy valamelyik rizikó csoportba tartoznak, vagy idősekkel, betegekkel dolgoznak, élnek
együtt vagy félnek a megbetegségtől. A távolmaradók számára online bekapcsolódást
biztosítunk, november 15-től Bakonybélből újra közvetítjük a vasárnapi szentmiséket.
3) A személyes jelenlétet igénylő plébániai hitoktatást és közösségi programokat
szüneteltetnünk kell!
4) Személyesen és családjainkban olvassuk a Szentírást, imádkozzunk különösen a
betegekért és a járvány megszűnéséért!
 A plébánia FaceBook oldalán újra megjelentetjük a „Családi liturgiát”.
 Mindenkitől imádságot kérünk betegeink gyógyulásáért. Körbeküldjük az egyházmegye és a
plébánia területén élő betegek keresztneveit, akikért imádságot kérünk.

TERVEZETT JANUÁRI PROGRAMJAINK
ÚJÉVI LITURGIKUS REND
 december 31. 17.00
Évvégi hálaadó szentmise
 január 01. 9.30
Szentmise az Istenszülő Szűz Mária ünnepén
 január 06. 17.00
Vízkereszt ünnepi szentmise
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Idén rendhagyó módon készültünk
a
karácsonyra.
Az
adventi
előkészületeket a járványhelyzet
ellenére is próbáltuk bensőségessé
tenni.
Karácsony
hetében
elkészültek a mézeskalácsok és
ünnepi
díszbe
öltöztettük
óvodánkat.
Szeretném
megköszönni,
Szökrényes
Lászlóné Marikának a karácsonyi
dekorációt,
ami
ablakunkat
díszítette.
Hagyomány volt óvodánkban, hogy
az adventi időszakban a szülőkkel
közösen
ajándéktárgyakat
készítettünk, amelyeket aztán több
helyszínen
és
időpontban
árusítottunk a faluban. Ennek a
bevételét minden évben a karácsonyi ajándékokra fordítottuk. Az idén
erre sajnos nem volt lehetőség. Ennek ellenére mégis sok-sok ajándék várta a gyerekeket karácsony
reggelén, amit a fenntartó önkormányzatnak szeretnénk megköszönni. A csodaszép fenyőfát Pék György
ajánlotta fel, az Bakonybéli Erdészettől pedig szaloncukrot kaptak gyermekeink. Köszönjük a szülőknek a
rengeteg süteményt és a karácsonyi jókívánságokat.

Nagyon terhes és nehéz időszakon vagyunk túl. Annak reményében, hogy a következő esztendő sok örömet
is tartogat számunkra, kívánok minden kedves Családnak nagyon boldog, békés, egészségben gazdag új
esztendőt!
Szilágyi Zoltánné óvodavezető

A bakonybéli gyógyszertárban decemberi dolgozó dr. Szász Noémi babát vár, ezért a
Szent Bernát Gyógyszertár új munkatársat nevezett ki bakonybéli szolgálatra.
dr. Grüll Nikolett a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi karán

végzett 2019-ben. Szüleivel és testvérével Zircen él. 2019 szeptembere óta
dolgozik a zirci Szent Bernát Gyógyszertárban gyógyszerészként.
Forduljanak hozzá bizalommal
Noéminek és családjának pedig jó egészséget kívánunk.
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Sielni tanulnak az iskolások

Az egyházközség farsangja

Hagyományos falusi disznóvágás

Maszkvarrás az óvodában
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Iskolásaink busójárása

A virágosítás nem szünetel

Bakonybéli gyerekek nyári tábora

Új kiállítás nyílt a Tájházban

Hagyományos kézműves nap

A Gödöllői Szimfónikusok koncertje

Boldog Gizella Ház avatása

Búcsú Kopátsy Sándortól
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Minden Sporttársnak boldog, egészséges és túrákban gazdag új évet kívánok.
Találkozó : 2021. január 9. szombat, 9.30 Zirc, Akli autóbusz-megálló
Útvonal: Akli – Pálinkaház – Pálihálás – Kőkúti-erdő – Tündérmajor – Akli.
Táv : 12 km, szintemelkedés 197 m. Várható visszaérkezés Akliba: 14-14.30 körül.
Ezen a túrán Zirc nyugati határának szórványtelepüléseit nézzük meg egy könnyű túra keretében.
A túrára a hatályos jogszabályok érvényesek, előjelentkezést kérek a meszner.viktor@invitel.hu címen.
Részvételi díj: 700 Ft, tartalma: – túravezetés + kitűző
További túrákról tájékoztatás a https://bakonyibakancsos.hu/ Hírek oldalon

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: 8-18 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-18 óra
Csütörtök: 8-16 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: +36-20-593-2629;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. január 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

