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FEBRUÁR…
Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már,
elfeketült kupacokban a jég elalél, tovatűnik,
buggyan a lé, a csatorna felé fordul, csereg, árad.
Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság
s boldog vágy veti ingét pírral a reggeli tájra.
(József Attila: Hexameterek)

Január végére kicsit javultak a járványhelyzetre vonatkozó országos adatok, ez
azonban nem jelenti azt, hogy a pandémia végén
járunk. Ezért továbbra is azt kérjük, hogy az
előírások
betartásával,
maszkviseléssel,
kézmosással, gyakori fertőtlenítéssel óvják
magukat, családtagjaikat és a környezetükben
élőket a fertőzéstől.
Pár mondattal szeretnék utalni arra, hogy a
járványhelyzettel
kapcsolatos
központi
intézkedések ismeretében várhatóan hogyan
alakulnak az önkormányzat működését biztosító
bevételeink.
Jó hír, hogy a 25000 fő alatti kistelepülések az
iparűzési adó felének elvonásából származó
bevételkiesést a központi költségvetésből teljes
egészében megkapják. Az előző év végén a 2021re tervezett bevételhiány csökken, ezáltal az
önkormányzat működése idén biztonságosabban folyhat. Reméljük, hogy azok a cégek,
amelyek Bakonybélbe fizetik az iparűzési
adójukat, jól teljesítenek majd ebben az évben
is.
Felhívjuk a hotelek, vendégházak figyelmét,
hogy idegenforgalmi adót a vendégektől nem
kérhetnek, és az önkormányzat felé sem kell
megfizetni, de havonta – és évente egyszer –
bevallást kell leadniuk, melyben fel kell tüntetni
a vendégéjszakák után számítandó IFA-t. Ez
azért fontos, mert az önkormányzat ennek
alapján tudja ezt az adónemet a központi
költségvetésből megigényelni, és ezt a bevételt is
– az előző évekhez hasonlóan – a település
javára fordítani.
A gépjárműadó egy az egyben a központi
költségvetés bevétele, így az önkormányzatok
abból
semmit
nem
kapnak.
Ez
az
önkormányzatok szerepvállalása a vírushelyzetkezelés miatti kormányzati kiadásokhoz.

Az építményadót továbbra is minden olyan
tulajdonostól várjuk, akik Bakonybélben
ingatlannal rendelkeznek (ház, lakóépület), de
azt nem életvitelszerűen használják lakás céljára
(pl. nyaraló, vendégház, panzió, hotel, vendéglő,
kereskedelmi egység, stb.)
Ezen felül ebben az évben is minden pályázati
kiírást
figyelünk,
és
élni
fogunk
a
lehetőségekkel. Bízunk benne, hogy idén is
sikerül több beruházási, fejlesztési támogatást a
település fejlesztésére elnyernünk.
A Szent Gellért tér átépítése december
közepén az időjárás és a járvány következtében
átmenetileg leállt. Reméljük, az időjárás
lehetővé teszi a mielőbbi folytatást, így késő
tavaszra – kora nyárra elkészül a tér.
A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Zrt. a
lomtalanítást tavaly a szezon végén bonyolította
le, idén viszont Bakonybélben kezdi. A lomok
elszállításának időpontja március 8. hétfő lesz. A
VHK kérésére idén gyűjtőpontos lomtalanítás
lesz, azaz a lomokat nem a házak elől szedik
össze, hanem a lakosságnak kell a kijelölt
gyűjtőpontra elszállítaniuk. A kijelölt gyűjtőpont
az iskolaudvar, ahol munkatársaink március 3-5
között, 8-16-ig átveszik és szétválasztják a
hulladékot. Hogy egyszerűbb legyen idén a
gyűjtés, minden lom leszállítható. Amit a VHK
nem visz el, az önkormányzat a saját költségén
elszállíttatja, ahogy az előző években is.
Számítsanak arra, hogy nem lesz második
lomtalanítási időpont. Indokolt esetben, ha
valaki eszköz hiányában a gyűjtőpontra nem
tudja beszállítani a hulladékot, segítséget kérhet
az önkormányzattól, megoldjuk.
Január közepén tekintélyes mennyiségű hó
takarta be a falut. Munkatársaink naponta
többször minden utcát járhatóvá tettek és
szórással csúszásmentesítettek. Minden ingatlan
gépkocsival is megközelíthető volt. Köszönjük
munkájukat.
Márkus Zoltán polgármester
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Az időjárás tekintetében az év első hónapját a kettősség jellemezte. Január eleje meghozta
térségünkbe a valódi télies időjárást, azonban a tartós mínuszoknak, valamint a leesett 20-30 cm-es
hórétegnek a hónap közepe-vége felé megérkező meleg front hamar véget vetett. A hirtelen bekövetkező
felmelegedés hatására a határban már több helyen megfigyelhetők a koratavaszi, úgynevezett geofiton
növények képviselői is, mint például a hóvirág.
A jelentősebb mennyiségű hó többeket vonzott a lankás külterületi részekre szánkózás céljából,
amelynek hatására több alkalommal is szóbeli figyelmeztetésben kellett részesítenem a szórakozni
vágyókat, ugyanis az őszi vetés területén szerették volna kihasználni a hóréteg adta lehetőségeket.
Ennek fényében itt is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy számukra ismeretlen területen,
valamint az adott földhasználó beleegyezése nélkül ne szánkózzanak külterületi részeken, mert ezzel
akartuk ellenére is jelentős kárt tudnak okozni a gazdálkodóknak.
Bakonybél község külterületén számtalan osztatlan közös tulajdonú terület található, így sokakat
érinthet a 2021. január 1-jével hatályba lépett a 2020. évi LXXI. törvény, amely a földeken fennálló
osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartási rendezéséről szól. A törvény alapján
első lépcsőben januárban indulhatnak el azok az
eljárások, amelyek esetében az osztatlan közös
tulajdon megszüntetése úgy történik, hogy az ingatlant
egyetlen tulajdonostárs szerzi meg (bekebelezés
jogintézménye). Ezen kívül a földhivatalok is januártól
kezdik meg az ingatlan-nyilvántartásban szereplő
adatok rendezését. A törvény részletes rendelkezési
elérhetőek a https://njt.hu/ felületen.
A hónap közepén megtörtént a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt. munkatársai által azoknak
a veszélyesnek megítélt, elszáradt, út menti fáknak a
kivágása, valamint elszállítása, amelyeket még
szeptemberben
mértünk
fel
a
Közútkezelő
munkatársával közösen. Munkájukat ezúttal is
szeretnénk megköszönni.
Illegális hulladéklerakást sajnos ebben a hónapban is tapasztaltunk, kül- és belterületen egyaránt.
Ezek felszámolása, valamint az érintett
helyszínek gyakori ellenőrzése továbbra is tart. A
hónap végén Zábrák Károllyal, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi
őrével közösen mértük fel a Gerence – patakot
érintő „kertvégi” illegális, legfőképp építési
hulladéklerakókat.
Fontosnak
tartom
megjegyezni, hogy az is felelősségre vonható, aki
odaszállítja, és az is, aki "átveszi" és a saját
magánterületén lerakja a hulladékot. Ez ugyanis
hulladék-gazdálkodási tevékenységnek minősül,
amely minden esetben hatósági engedélyhez
kötött. A közös területbejárás alkalmával felmért
területek tulajdonosai szóbeli felszólításban
részesültek.
A hideg beköszöntével megteltek élettel a
kül- és belterületen elhelyezett madáretetőink is, bár a madarak egyedszáma továbbra sem közelíti az
előző években tapasztaltakét. A legnagyobb fajszámmal és egyedszámmal továbbra is a Szent-kútnál
elhelyezett etető rendelkezik, ennek környezetében számos itthon áttelelő, valamint északról ideiglenesen
hozzánk érkező énekesmadarat figyelhetünk meg.
Gfellner Máté mezőőr
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Januárban hagyományos keretek közt folyt az oktatás a bakonybéli Szent Gellért Tagiskolában.
Szerencsére a gyerekek többsége egészséges, szinte alig –alig van hiányzó. Készültünk a félévzárásra,
ilyenkor több tárgyból is írtak félévi, vagy témazáró dolgozatot a tanulók. Az első félév január 22-ig tartott, a
diákok január 29-én kapják kézhez a félévi értesítőjüket.
Meghibásodott a kazánunk ventillátor motorja, ezért
január 21-22-én a bakonybéli gyerekek nem mentek
iskolába, nekik tanítás nélküli munkanap volt. Ez idő alatt
karbantartónk kicserélte a meghibásodott alkatrészt.
Köszönöm Tankerületünknek és az alkatrészt biztosító
Carborobot Kft-nek a gyors ügyintézést, Laci bácsinak
pedig a javítási munkálatok szakszerű és gyors
elvégzését. Szerencsére a fűtésünk ismét jól működik.
Február 1-jén síelni visszük Eplénybe a gyerekeket.
Sikeresen pályáztunk a Ski43 Program Nonprofit Zrt.
országos programjára, amely lehetőséget ad minden
magyarországi általános iskolásnak, hogy megismerje a közkedvelt téli mozgásformákat
és élvezze a síelés örömeit. A havas kalandhoz a Ski43 térítésmentesen biztosítja a
kétórás síbérletet, az oktatást, szükség esetén a sífelszerelést, továbbá minden
résztvevő számára egy-egy melegételes csomagot. Terveik szerint a 2020/2021-es
síszezonban akár 20.000 diák is élvezheti a téli sportokat. A gyerekek utaztatását iskolai
alapítványunk fizeti. Ez lesz az 5. tanév, hogy tanulóink Eplényben síelhetnek.
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
Tisztelt Lakosság!
Kérünk minden autótulajdonost, aki gépjárművét a háza előtt parkolja, hogy a téli
időszakban, különösen ha havazik vagy jegesedés várható, az utat és a padkát
hagyja szabadon. Az út szélén parkoló autók akadályozzák a közútkezelő és az
önkormányzat gépjárműveit a hóeltakarításban és a szórásban. A kint álló
gépjárművek épségéért így nem tudunk felelősséget vállalni. Ha az úttest
takarítatlan marad, a szemétszállítók nem viszik el a szemetet, és a lakosság
sem tud közlekedni.
Együttműködésüket köszönjük!

LOMTALANÍTÁS: 2021. MÁRCIUS 8.
A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) évi lomtalanításának időpontja
március 8. hétfő.
Ebben az évben nem a házak elől, hanem „gyűjtőpontról” történik a háztartási lomok elszállítása.
Gyűjtőpont Bakonybélben: iskolaudvar
A lomok befogadásának időpontja: március 3-4-5-én, 8-16 óra, valamint 6-án, szombaton 8-11
óra között. (Egyéb időpontban az udvart lezárjuk, hogy más településekről ne rakjanak le hulladékot,
és a lomisok ne túrják szét a konténereket!)
Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot ne a házuk előtt halmozzák fel, hanem szállítsák be a
gyűjtőpontra. (A házak elé rakott szemetet senki nem szállítja el!)
Építési törmelék és személyautóénál nagyobb gumik kivételével minden háztartási hulladék elhozható,
mert amit a VHK nem visz el, az önkormányzat saját költségén elviteti. Bútort csak lapra bontva
fogadunk be. Az apróbb hulladékot és textilt zsákolják be. Törött ablaküveget munkatársaink
védelmében nem veszünk át.
Aki a beszállítást jármű hiányában nem tudja megoldani, egyeztessen Regenye Zsolttal a 06-30-4772021-es telefonszámon.
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RÉSZLET JÁNOS TESTVÉR HOMILIÁJÁBÓL
Az igehirdetéshez felolvasott alapige: Jn 17,20-23
Kedves Testvérek!
Mi keresztyének, amikor definiáljuk magunkat, általában belevesszük az önmeghatározásba, hogy
elkülönülünk a világtól. Gondolkodásunkban, viselkedésünkben mások vagyunk. Jézus maga is tanítja,
hogy mi keresztyének nem a világhoz tartozunk. Jézus főpapi imájában - ahonnan a mai alapigénk
való - szintén megjelenik ez az elkülönülés. Jézus mondja: Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte
őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Mindezek ellenére az Úr Jézus nem sokkal az elfogatása előtt nemcsak minket, keresztyéneket visz
az Atya elé, hanem a világot is, mikor így imádkozik: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem
és: hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.
Vagyis: míg mi általában a világra úgy tekintünk, mint tőlünk különálló dologra, addig Jézus egy új
nézőpontot hoz be, amely gyümölcsözően hat a keresztyén egységre: ítélkezésmentes, szeretetteljes
és felelős nézőpontot.
Menjünk most egy kicsit közelebb ehhez a jézusi nézőponthoz!
Én választottalak ki titeket a világból - mondja Jézus -, azért gyűlöl titeket a világ. Vagyis egykor mi is
olyanok voltunk, mint a világ, Jézus kiválasztása, szabadítása az, ami miatt most különbözünk a
világtól. De fontos arra emlékezni, hogy honnan jöttünk. Az egyiptomi szabadítás kb. 3.300 éve történt
meg - mégis ott van a Tízparancsolatban a mai napig az emléke, hívő zsidóknak és keresztyéneknek
egyaránt. Olyan szenvedélybetegeknél is, akik jó ideje tünetmentesek, fontos annak a tudatosítása,
hogy honnan jöttek. Ezért van, hogy a gyűléseken el is mondják, hogy XY vagyok, alkoholista,
játékfüggő drogfüggő - és utána jön, hogy hány éve vagy napja vagyok tiszta. Ha elfelejtem, hogy
honnan jövök, akkor könnyebben esek vissza, és hamarabb fogok ítélkezni a másik felett. Akkor olyan
lesz az imám, mint a farizeusé, aki hálát ad, hogy különb a vámszedőnél - pedig az elkülönülés nem
egyenlő az ítélkezéssel.
A jézusi nézőpont tehát az, hogy nem vagyunk része a világnak - de azért nem, mert Jézus onnan
kiszabadított minket. Így ítélkezésmentesen nézhetünk a világra.
Másodszor jó, ha tudjuk, hogy akármilyen is a világ, akármennyire is el kell különülnünk tőle, Isten
szeretettel tekint a világra. Ez a szeretetteljes tekintet az, ami miatt itt lehetünk, ami kimentett minket a
világból. János evangéliumából tudjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A világ szó az elrendezni görög igéből
jön. Isten a teremtéssel egy rendezett világot hozott létre, és az idők végezetével újra egy rendezett
világban élhetünk. Ha Isten így szerette a világot, és egyszülött Fiát adta érte, nekünk is szeretettel
kell rá tekintenünk. Az elkülönülés nem kell szeretetlenséget is jelentsen.
Harmadszor pedig a jézusi nézőpont felelős. Isten nem hagyja magára a tőle elfordult világot. Jézus
saját missziója után minket küld: menjetek el az egész világra! A világ a missziós terepünk. Nem elég
elkülönülni a világtól, hiszen Jézus maga küld minket a világba. Amint láttuk, ebben a misszióban
szeretetteljesen, ítélkezésmentesen kell részt vennünk. Jézus, ahogy az alapigéből hallottuk, nekünk
adta ehhez a misszióhoz az Ő dicsőségét. És milyen dicsőség ez? A kereszt dicsősége, a kereszté,
amely alatt a római százados, a világ képviselője felismerte és megvallotta Jézusról: Ez valóban Isten
Fia volt. Ez a mi eszközünk, ezt adta az Úr Jézus nekünk, keresztyéneknek: felelősségteljesen,
ítélkezésmentesen, szeretettel tekinteni egymásra és a világra.
Úgy legyen, ámen.
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JANUÁR 10. A GERENCE - PATAK MEGÁLDÁSA
Január 10-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Izsák atya
megáldotta a Gerence - patakot.
JANUÁR 23. IMÁDSÁG A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉRT
Idén január 17-24-ig tartott a keresztények egységéért végzett imahét
az egész világon. Bakonybélben a szombati (január 23.) vesperás
keretében imádkoztunk az egységért. Toókos János testvérünk, aki a
Pápai Református Gyülekezetnek is tagja, végezte az igehirdetést,
homíliáját a Lelki Táplálék rovatban olvashatjuk.
JANUÁR 26. VÁRSZEGI ASZTRIK EMERITUS FŐAPÁT ÚR 75 ÉVES
Hirka Antal OSB atya, aki 57 éve együtt öltözött be Asztrik
atyával a 70. zsoltárra felfűzve így emlékezett Főapát úr ¾
százados élettörténetére:
„A zsoltárossal így imádkozunk: „Uram, Benned van
reményem, légy menedéket adó váram” (70. Zs.). Ez
töltötte el eddigi életedet, és reméljük, ez tölti el további
éveidet is. Ez a reménység nem tűnt el, ezt adjuk tovább
szájról szájra, „nemzedékről nemzedékre”. Erről tanúskodik
a zsoltáros, amikor ezt mondja: Isten „ifjúkorom óta”
táplálta ezt a reményt, és lehetővé tette a folytonosságát,
ezért a zsoltárossal ma is ezt imádkozhatod: „hirdetem
csodás tetteit”. Így folytatódik immár 75 éve az ima visszaemlékező része: „Anyám méhétől fogva Rád
hagyatkozom, születésem óta Te vagy támaszom.” (….)
Majd Antal atya így zárta a köszöntőt: „A főapáti szolgálat átadása után: „Mily sok és nehéz gyötrelmet
raktál rám, de Te új életre keltesz” – imádságával könnyebbültél meg. Az ezt követő években a püspöki
szolgálatodból megszűnt az irányító-kormányzó feladat, de az evangélium hirdetése (előadások,
lelkigyakorlatok, tudományos munka) és az imádság tölti el napjaidat. Ehhez kérjük most Isten áldását, és a
Szentlélek megújító erejét.
A zsoltár-imádság így folytatódik: „Öregkoromban se hagyj el, Istenem, hogy hirdessem az eljövendő
nemzedéknek karod erejét”.

 február 2.
 február 17.

Urunk bemutatásának ünnepe, a Megszentelt Élet napja,
17.00 szentmise, gyertyaszentelés
Hamvazószerda, 17.00 böjtkezdő szentmise, hamvazkodás
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A téli időszak beköszöntével társas vadászatok zajlanak a Bakonybél
környéki erdőkben, melyek napját és a korlátozás alá vont területek
helyét és idejét a megfelelő fórumokon időben közzé tesszük.
Megkérjük a látogatókat, hogy fokozott figyelemmel járjanak, valamint
lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat ezeken napokon elkerülni
szíveskedjenek! Megértésüket köszönjük!
Információért keressék Facebook oldalunkat, honlapunkat a www.bakonyerdo.hu-t, valamint a Bakonyi
Bakancsos Facebook oldalon és honlapon is tájékozódhatnak.
Csiszár Adrienn

Megjelent Vallis Sanctorum - Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből címmel a
monostorunk alapításának 1000. évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásainak
szerkesztett változata.
A kötet 14 tanulmányt tartalmaz, például Izsák atyáét Szent Günterről
és az alapítás körülményeiről, de találunk benne érdekességeket
Bakonybél település kialakulásáról, a faluban folytatott 20. századi
gazdasági tevékenységekről, vagy az apátság és a falu kapcsolatáról a
18. században.
Bakonybéliek figyelmébe különösen ajánljuk a könyv illusztrációit:
fotókat és térképmellékleteket többek között a Szent-kút körüli
ásatások
eredményéről,
a
régi
csónakázó
tóról,
vagy az 1904 nyarán
zajló mezőgazdasági
munkákról.
A
el

bevezető áron érhető
Ajándékboltban,
vagy
shop.bakonybel-monostor.hu

6.

kötet
most
a Monostori
webboltunkban:
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A járványhelyzethez
alkalmazkodva aktuális, pontos és
részletes információk a
www.bakonyibakancsos.hu
oldalon.

Február 6. szombat, 9.30. Körtúra PorvaCsesznekről. Táv: 15,4 km
Február 13. szombat, 10.00 Túra Odvaskőtől a
Királykapuhoz. Táv: 17,4 km
Február 14. vasárnap, 10. 00 Odvaskő parkoló :
babgulyás a Kőris-hegyen. Táv 12,4 km.

TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT
8427 Bakonybél, Jókai u. 14.
+36-30-490-8401; 88/461-750
meszner.viktor@invitel.hu
Szemes termékek, koncentrátumok,
keverék takarmányok
Nyitva: hétfő – péntek, 9-18 óra

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: 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: 06-20-593-2629;
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. február 22.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

