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Februári Hírmondónkban már előre jeleztük, most
ismételten felhívjuk a bakonybéli lakosok figyelmét a
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Zrt. által március
8-ára jelzett lomtalanítására. A megszokottól
eltérően idén úgynevezett gyűjtőpontos lomgyűjtésre
van lehetőség, tehát a lakosságnak az iskolaudvarra
kell elszállítani hulladékot. A családoknak abban
tudunk segíteni, hogy az építési törmeléken és a nem
személyautóhoz tartozó autógumin kívül minden
hulladékot el lehet hozni. Amit a VHK nem szállít el,
azt az önkormányzat saját költségén elszállíttatja.
Kérjük, a felhívásban megjelölt időpontokban és
módon hozzák a lomokat. Munkatársaink csak a
bakonybéliektől veszik át a hulladékot. Számítunk a
lakosság fegyelmezett együttműködésére. Ezzel
párhuzamosan az iskola is vasgyűjtési akciót hirdet
az általános iskola alapítványa javára, a gyermekeink
nevelési-kulturális
programjainak
gazdagítása
érdekében.
Február
közepén
megjelentek
a
Magyar
Faluprogram 2021. első felhívásai, a további kiírások
április végéig várhatóak. Ahogy azt az előző évben is
tettük, figyeljük a felhívásokat, és a településünket
érintő témákban folyamatosan adjuk be a
pályázatainkat.
Idén a járványhelyzet miatt elmaradt az évek óta
egyre népszerűbb falusi disznóvágás programunk.
Már látható, hogy a Medvehagymás Napok
megtartására sem lesz mód. Hagyományos

rendezvényeink elmaradása érzékenyen érinti a
település idegenforgalmát, de amíg a járvány tart, be
kell tartanunk a korlátozásokat. A vírusterjedés
újabb- és újabb hullámával szemben csak a
védőoltás, a védettség kialakulása jelent megoldást.
Csak ezután térhet vissza életünk a normál
kerékvágásba. Ezért kérek mindenkit, akinek
egészségi állapota ezt megengedi, jelentkezzen
védőoltásra (vakcinainfo.gov.hu), oltassa be magát.
A képviselő-testület február 17-én áttekintette a
2021. év várható költségvetését. Ha adóbevételeink
nem csökkennek tovább, akkor nem állunk rosszul.
Annak ellenére, hogy a járványügyi korlátozások
miatt az előző évben több gazdasági terület nem
tudott teljesíteni – például a konyha tervezett
bevételei a rendezvények elmaradása miatt nem
teljesülhettek -, és erősen meghúztuk a nadrágszíjat
is, erre az évre némi megtakarítást át tudtunk hozni.
Jeleztük a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek
Bakonybél partnertelepülésként való csatlakozási
szándékát
az
Európa
Kulturális
Fővárosa
programhoz. A csatlakozás számos lehetőséget kínál
a résztvevők számára. Helyben megvalósuló
kulturális
programokkal
és
infrastrukturális
fejlesztésekkel gazdagodhatunk, és az EKF
programban
résztvevők
felkerülnek
Európa
nemzetközi
kulturális
térképére
is.
Az
együttműködési
megállapodás
megkötése
folyamatban van.
Márkus Zoltán polgármester
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A február elején térségünkbe érkező tartós mínuszok után közel 20 °Cos különbséggel március felé közeledve már tavaszias időjárásban volt
részünk. A jelentős melegedés hatására számos kora tavaszi
növénynél beindult a vegetáció, számos cserje már rügyben áll,
valamint szőnyegszerűen lepi el a hóvirág a nedvesebb talajú
élőhelyeket. A nagymértékű hőmérséklet ingadozáson kívül a jelentős
csapadék, és a viharos szél is jellemezte az utóbbi hetek időjárást.
Utóbbi számos helyen okozott kárt a fák lombkoronájában, valamint
több, a Gerence-patak partján lévő, a hódok által meggyengített fa.
Gfellner Máté mezőőr

Az új törvényi szabályozások szerint február hónapban realizálódik az a gyermeklétszám, akik 2021
szeptemberében megkezdhetik az iskolai tanulmányaikat. A szülők az Oktatási Hivatalhoz benyújtott
kérvénnyel kérhetik gyermekük számára a halasztott iskolakezdést, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a
gyermeküknek szüksége van még egy év óvodai fejlesztésre. Február elejéig az Oktatási Hivatal értesítette a
szülőt és az óvodát, hogy a beadott kérvényt jóváhagyja vagy sem. Ezek ismeretében már pontosan tudjuk,
hogy 2021. szeptemberében tizenkilenc gyermek kezdheti meg az iskolát. Ez a szám rég volt ilyen magas, de
szerencsére az idei évben óvodát kezdő kicsik száma is kedvezően alakul. A létszámadataink pontos
ismeretében elkészítettük óvodánk 2021. évi
költségvetését. Az állami támogatások mértéke
teljesen fedezi a kötelező és a tervezett
kiadásainkat is, így az intézményünk zavartalan
működése önkormányzati támogatás nélkül is
biztosított.

Február 15-én tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságot. Idén a
járványhelyzet miatt a gyermekek kedvence, Tibi bohóc sem
látogathatott el hozzánk. Ennek ellenére, egy vidám délelőttöt
töltöttünk el a gyerekekkel. Köszönjük a szülőknek a szebbnél
szebb jelmezek elkészítését és a süteményeket, amivel
megvendégelhettük ovisainkat.
Szilágyi Zoltánné óvodavezető
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Iskolánk első féléve január 22-ével véget ért. Amilyen
döcögősen, kicsit megfáradtan indult a második
félévünk, olyan gyorsan el is illant az érkező
események közeledtével.
Első ilyen várva várt programunk az iskolában nem
más volt, mint a síelés. Hihetetlen számomra, hogy
már 5. éve tapossuk a gyerekekkel az eplényi Síaréna
hólepte lejtőit. Soha sem gondoltam volna, hogy az
első kezdeményezésem az évek alatt már-már
hagyománnyá növi ki magát. Ez évi „sítáborunk”
annyiban volt különleges, hogy a Ski43 Nonprofit Zrt.
által hirdetett program biztosította az oktatásunkat.
Nem utolsó szempont, hogy nem csak az oktatás volt
ingyen a program keretein belül, hanem apró síelőink felszerelését, síbérletét is biztosították.
Február elseje igazi síelős idővel fogadott minket kora reggel. Csípős hideg, napsütéssel párosulva. A buszról
való leszállás után a gyerekek meglepetten néztek körbe, hogy nem a megszokott helyre érkeztek. A kijelölt
erdei ösvény felé vettük az irányt. Pár perces séta után már hallottuk a hóágyúk dübörgését. Ennek hallatán
szaporábbra vették iskolásaink lépteiket, hogy minél hamarabb odaérhessenek az új pályára, ahol még nem
jártak. Csodás fehér táj fogadta őket, ahol zsibongva sorakoztak a többi iskolás csoportok is.
Kedves, fiatal hostess hölgy várt minket, aki megismertette velünk a helyet és a tovább teendőket. A rövid
bemutatás után elindultunk átvenni a személyre szabott felszerelést. A „speciális” cipők felvétele nem volt egy
egyszerű feladat, de megoldottunk mindent a Ski43 felkészültségének köszönhetően. Az átvétel után a
gyerekeket - sítudásuknak megfelelően – kisebb - nagyobb csoportokra osztották. A csapatok különböző
színnel és jellel ellátott mellényt kaptak. Az oktatók bemutatkozással, majd játékos bemelegítő feladatokkal
kezdték el a síelés alapjait.
Az abszolút kezdő és a kezdő gyerekeinket Marianna
néni gondjaira bíztam, míg én a haladó csapatot
oktatójukkal együtt „felkísértem” a pálya tetejére. A
kétüléses felvonóról, a többi síelőt nézegetve aggályok
keltek bennem, reméltem rendben fognak menni a
dolgok. A felvonóról leszállva minden kétségem
elszállt. Büszkeséggel töltött el nagyobb sípalántáinkat
látván, hogy az eddig tanultakat alkalmazva milyen
ügyesen csúsznak le kísérőjükkel a pályán. A nagyok
újabb lesiklása előtt elbúcsúztam tőlük, majd
elindultam megnézni a többi csapatot, hogy bírják-e a
„kiképzést”. Örömmel néztem mennyire élvezik a
vonatozást, csúszást, kanyarodást, a felvonózást.
Lelkesedésük csak úgy sugárzott a hideg csípte
arcukon. Marianna néni is élvezettel figyelte
csemetéink fejlődését, örömmel mesélte, milyen
fegyelmezetten és ügyesen végezték a különböző utasításokat.
A kicsivel több, mint egy órás oktatás hamar elszállt. Kevésnek érezték a foglalkozás idejét a gyerekek, többet
szerettek volna, de ennek hiányát hamar elfeledtette velük a havas szabadjáték, ahol csúszkálhattak,
hógolyózhattak, hóembert építhettek. Mindezek betetőzésére a program végén egy meglepetés melegételes
csomagot osztottak ki mindenkinek. A kiapadt energiákat hamar feltöltötték a finom, ropogósra sült
csirkefalatkákkal és hasábbal, valamint a pakk csúcspontjaként, a lekváros fánkkal. Szerintem hamarabb
eltűnt, mint a síelős idő, olyan jóízűen majszolták. A finom falatok után összepakoltunk, és az erdei ösvény
felé vettük utunkat a buszhoz igyekezve.
Felszállás után sok vidámságtól és élménytől sziporkázó arcocskát láttam visszaintegetni felém a busz
ablakaiból, majd el is indultak hazafelé. Szuper érzés volt látni, hogy mindenki jól érezte magát, és egy
eredményes napot zárhattunk. Szeretném megköszönni Marianna néninek a segítséget, valamint a Bakonybél
Általános Iskoláért Alapítványnak, hogy utazásunkat biztosította!
Dobos Mónika tanító
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FÉLTŐ SZERETETTEL TEKINTETT ORSZÁGÁRA, ÉS NÉPÉNEK MEGKEGYELMEZETT (JÓEL 2,18)
(János testvér hamvazószerdai homíliája)
A böjtöt az Úr Jézus a mai evangéliumi szakaszban úgy mutatja be, mint egy ember és Isten közti,
rejtve végbemenő folyamatot, egy bizalmas találkozót, ahol más ember kíváncsiságának helye nincs. Mintha
egy randevúra készítené fel az Úr Jézus az embert: illatosítsd be hajadat … mosd meg arcodat. Azzal együtt,
hogy a böjtnek valóban megvan ez a meghitt, bensőséges hangulata, ahol csak Isten van és én vagyok, Jóel
próféta és Pál apostol szövegeiből azt láthatjuk, hogy egy bonyolult, feszültségekkel terhelt viszonyt hivatott
a böjt valami módon rendbe hozni.
Bő húsz évvel ezelőtt a baráti társaságomban egy fiatalember randevúra készülődött. Kérdezgette a
többieket, hogy milyen ing, milyen illatszer lenne jó. Izgatottságát látva az egyik lány így bátorította: Nyugi,
most épp ő is készülődik…
Gyökössy Bandi bácsi, talán sokatoknak ismerős református lelkész, aki foglalkozott válságba jutott
házaspárok kísérésével, azzal, hogy a bonyolulttá, nehezen élhetővé vált kapcsolatot visszaterelje az Úr
Istentől eredetileg rendelt mederbe: hogy férj és feleség egymáshoz illő segítőtársak legyenek. Bandi bácsi
azzal kezdte a terápiát, hogy külön asztalhoz ültette a házasfeleket, adott nekik egy-egy lapot, és megkérte,
hogy írják le, hogy a kapcsolatuk megromlásában ki miben felelős, és hány százalékban tehet róla. Amikor ez
megvan, akkor kezdődik az igazi munka, a leírtak alapján a kapcsolat helyreállítása. Általában - számolt be
róla Bandi bácsi - a felek a másiknak 97 százaléknyi hibát tulajdonítottak, maguknak mindössze hármat. És
az az érdekes, mondta, hogy a kapcsolat rendbe jön, ha mindkét fél csak a magáénak elismert 3 százalékot
hozza helyre.
Nézzük meg most, hogy nekünk mi a teendőnk a magunk 3 százalékával! Félreértés, ha azt hiszem,
üzletet köthetek az Istennel. Hogy majd a böjtért cserébe megbocsát. Kifocizza a gyerek az ablakot, pedig
mondják a szülei, hogy ne bent a házban focizzon, aztán félelmében felporszívózza a lakást, hogy mire
hazajönnek, legyen egy-egy az állás, lássák, hogy a mérleg másik serpenyőjében is van valami. A lelki élet nem
így működik. Nincs átváltási tarifa, mint a pénznemek között, hogy egy kapzsiság kiváltható három, kenyéren
és vízen töltött nappal, vagy legyen öt ilyen nap, és akkor egy paráznaság is belefér. A böjt sokkal inkább egy
készenléti állapot. A figyelem összpontosításra. Arra, Akivel találkozom: Istenre. Ha fontos találkozóm van,
akkor nem foglalkozok mással. Nem nyomkodom a telefonom, nem olvasok újságot, nem kapcsolgatom a
tévét. A böjt: lemondás, hogy Istenre tudjak figyelni, akiről Jóel próféta így ír: jóságos és irgalmas, türelemmel
gyógyítgatja sebeiteket. Aki, ahogy az olvasmányból hallottuk: féltő szeretettel tekintett országára, és népének
megkegyelmezett.
Valahogy így álljunk hát a mi 3 százalékunkhoz. És mi a helyzet Istennel? Hány százalékot adtunk
neki? Pál apostoltól a szentleckében nem azt hallottuk, hogy kérjetek bocsánatot Istentől. Hanem azt, hogy
Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki az Istennel! Lássátok be a bűneiteket, bánjátok meg - és Istenre
se haragudjatok többé. Hát lehet az Istenre haragudni?! Kedves Testvérek, van, aki sok mindent Istenre fog.
Egy ismerősöm könyvet írt az alkoholizmusáról. Már az előszóban kijelentette: nem hisz Istenben, mert Isten
nem mentette meg az alkoholtól. Vagyis, gondolta, jó nagy százalékban Istené a felelősség.
A keresztények ezzel szemben hajlamosak azt mondani, hogy áááá, dehogy haragszom én az Istenre,
olyat nem szabad, mindenről én tehetek, vagy a szüleim, vagy a kommunizmus, vagy a tanáraim. Nincsenek
olyan mondataink Istenhez, hogy meddig csinálod ezt még, hogy: elhagytál, nem álltál mellém. Pedig,
Testvérek, a zsoltárok könyvében sok ilyen van. Sokszor felkiált a zsoltáros, és elpanaszolja, hogy Isten
kihátrált a kapcsolatból, nem töltötte be azt a szerepet, amelyet a zsoltáríró neki gondolt.
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Kedves Testvérek, jó böjti gyakorlat lehet átnézni az életünket: mi minden olyan ért már minket, ami
mögött nehéz a szerető Istent észrevenni. Hiányok, betegségek, szeretetlenség, megaláztatások… Amit egy
hatalmas és szerető Isten könnyűszerrel elháríthatott volna. Amit Isten - ennek ellenére - akart, vagy
legalább is megengedett. Ezekért - akár kimondjuk, akár nem - Istent vádoljuk. Épp ezért fontos, hogy
ezeket az érzéseinket, fájdalmainkat ne magunkban őrizgessük - annak csak megkeseredettség vagy mások
vádolása lesz a vége. A legjobb, amit tehetünk, hogy Isten elé visszük a nehéz tapasztalatokat.
És mi Isten válasza? Ő nem feltétlenül fog válaszolni a szemrehányásainkra. Elképzelhető, hogy
valamit megértünk majd a szenvedéseinkből, ahogy Jákob vénségére viszontláthatta Józsefet, és értelmet
nyert több évtized szenvedése. De ez nem mindenkinek és nem mindig adatik meg. Megadatik viszont, hogy
úgy ismerjük meg Istent, mint aki úgy jön a találkozóra, hogy az Ő Fiát hozza ajándékba. Hogy a mi 3 vagy
97 vagy 100 százalékos hibakatalógusunk ellenére közösségben lehessünk újra Vele. És ez az ajándék, az
értünk adott Krisztus biztosíték arra, hogy Isten jóságos és irgalmas, ahogy a próféta mondta. Ha nem is
értjük, hogy mi miért van, tudhatjuk: aki a neki legkedvesebbet adja értünk, olyan ajándékot, aminél az
Univerzumban drágább nincs, csak jót akarhat nekünk. Ez is legyen ott abban az imában, amikor Isten elé
állunk, hogy kiengesztelődjünk vele. Uram, nehézségeket adtál, hagytad, hogy lehetetlen helyzetbe kerüljek
- de tudom, hogy a legdrágábbat nekem adtad. Legyen ilyen a böjtünk, kedves Testvérek! Olyan lemondás,
amely több helyet ad a kegyelmes Istennek. Hajunk beillatosítása és arcunk megmosása, és öröm: tudván,
hogy Ő is készülődik.

Legutóbbi jelentkezésünk óta a monostor élete csendesen, mondhatni nagyobb események nélkül
csordogált a mindennapok megszokott medrében. A pandémiás helyzet miatt vendégeket és látogatókat
nem fogadhattunk, s a szokásos közösségi eseményeket is el kellett halasztanunk. Örömmel tapasztaljuk,
hogy az internet segítségével zsolozsmáinkon, szentmiséinken sokan imádkoznak velünk. Egy kisebb
fejlesztésnek köszönhetően várhatóan a jelenlegi minőségnél jobb színvonalon fogjuk tudni közvetíteni
ezeket az imaalkalmakat.
Rengeteg imakérés érkezett hozzánk, aggódva és imádsággal kísértük ismerősi, baráti körünkben,
bakonybéli híveink körében a vírus-betegség terjedését. Továbbra is imádkozunk és kérjük az Urat, hogy
amit meg kell élnünk, az az üdvösségünket szolgálja. Kérjük a betegek gyógyulását, s a járvány
megszűnését.
A lezárások miatt az egyházközség élete is visszafogottabb. Közösségi programjaink egy része
szünetel. Viszont februárban elindítottuk a házassági előkészítőket, 6 pár készül házasságkötésre.
Ugyanígy folynak az elsőáldozási és bérmálási előkészítők. A bérmálást május 2-ára tervezzük, az
elsőáldozást október elejére. A szentmisék továbbra is maszkban és távolságtartással látogathatóak. Aki a
járvány miatt nem tud jönni, az interneten kapcsolódhat liturgiánkba.
A monostor jellemző téli munkája a gyógynövény-termés feldolgozása és az éves tüzelő felhasogatása,
összevágása. Miközben ezekkel nagyon jó ütemben haladtunk, a vírushelyzet támasztotta gazdasági,
munkaszervezési kihívásokkal próbáltunk megküzdeni. Bevételeink kimaradása ismét nehéz pénzügyi
helyzetet eredményezett, amit némileg enyhít, hogy sokan közületek webshopos rendelésekkel,
adományokkal támogattatok bennünket, illetve igénybe tudtuk venni a kormány által felkínált bértámogatást
is. Minden kedves barátunknak, támogatónknak nagyon köszönjük a segítséget!
A negyvennapos készület szent idejében is szeretettel és imádsággal gondolunk rátok, hívunk közös
imádságra az interneten keresztül vagy a bakonybéli templomban, s ajánljuk kirándulásra, sétára a
monostor látogatható, szabadtéri tereit addig is, amíg újra megszorítások nélkül találkozhatunk:
Izsák atya és a bakonybéli testvérek

 MÁRCIUS 20. szombat 11.00 Szent Benedek ünnepi szentmise
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Örömhír, hogy könyvtárunk szerdánként 14 és 17
óra között a könyvtár épületének belső udvarából
nyíló ablakon keresztül elérhető.
A február elején kézhez kapott hivatalos állásfoglalást
a helyi lehetőségekre értelmezve februártól minden
olyan könyvtári szolgáltatás, amely ablakon át is
nyújtható, ám eddig csak háznál, kiszállítással volt
elérhető, immár helyben is működik: könyvek,
hangoskönyvek
és
folyóiratok
kölcsönzése,
hosszabbítás,
előjegyzés,
beiratkozás,
információkérés, fénymásoltatás és nyomtattatás,
könyvtárközi könyvek kérése és átvétele, stb. Ezek
mellett a kihívást kereső olvasóknak ajánlom az
ablakon át böngészés kicsit körülményes, de legalább
valamelyest működtethető módját. (Színházi látcső
használata javasolt.)
A veszélyeztetett korosztályba tartozó, vagy egyéb
okból
könyvtárablak-látogatásban
akadályozott
olvasóknak a könyveket továbbra is házhoz viszem és
háznál veszem vissza.
Szeretettel várok minden már beiratkozott vagy most
beiratozni vágyó olvasót a könyvtárablakban
szerdánként!
Palotás Dóra könyvtáros

2021. 3. szám

Agancsgyűjtésre vonatkozó szabályok
A Bakonybéli Erdészet működési területén a
vadászatra jogosultak – a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli
Erdészete, valamint a Szépalma-Somhegy TVE írásos engedélyével lehet agancsgyűjtést folytatni
március 1-jétől. A gyűjtött agancsot az erdészet
felvásárolja. Érdeklődni az erdészet irodáján lehet.

*
Hétvégente az erdészet szakszemélyzete rendőrségi
közreműködéssel védelmi szolgálatot látnak el. Így
volt ez a múlt hétvégén is, amikor a Pápai
Rendőrkapitányság munkatársaival közösen egy
terepjárós csapatot fogtak az erdészet területén.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az erdőben
technikai sportot (off-road, terepmotorozás) folytatni
szigorúan tilos. Fokozott ellenőrzésekre lehet
számítani a továbbiakban is. Az ilyen jellegű
tevékenységek folytatójával szemben azonnali eljárást
kezdeményeznek.

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 se 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 a textilt zsákolják be. Törött üveges ablakot munkatársaink védelmében nem veszünk át.
Aki a beszállítást jármű hiányában nem tudja megoldani, egyeztessen Regenye Zsolttal a 06-30-477-2021-es
telefonszámon.

Az aktuális márciusi túrák
időpontjairól és a friss
hírektől a
www.bakonyibakancsos.hu
honlapon és a Bakonyi
bakancsos Facebook-csoportban tudnak
tájékozódni túrázni kívánók.

+36-30-490-8401
Email: meszner.viktor@invitel.hu
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TÁP-ÉS TAKARMÁNYBOLT
8427 Bakonybél, Jókai u. 14.
+36-30-490-8401; 88/461-750
meszner.viktor@invitel.hu
Szemes termékek, koncentrátumok,
keverék takarmányok, kutya, macska, madár
eledelek
Nyitva: hétfő – péntek, 9-18 óra
7.
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Március hónapban vezetett sétákat tartunk a
templomban és a monostori kertben. A
járványügyi szabályok betartása mellett
lehetőség lesz a felújított barokk templom
szépségeit és a tavaszi kert érdekességeit
megcsodálni.
Időpont: minden csütörtök, péntek,
szombat 14:00.
Gyülekező és az indulás helyszíne:
zarándokudvar (a templom mellett).
Jegyváltás és további információ: a monostori
ajándékboltban.
Nagyheti programjainkat és húsvéti liturgikus alkalmainkat a hatályos járványügyi
intézkedések ismeretében fogjuk meghirdetni, ezért érdemes figyelni a monostor honlapját:
www.bakonybel-monostor.hu, és facebook oldalát: www.facebook.com/BakonybelMonostor

A GYÓGYSZERTÁR NYITVA TARTÁSA MÁRCIUS 1 –JÉTŐL MEGVÁLTOZIK:
Hétköznapokon nyitva: 8.30-11.00 óra 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
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
szentmoric.plebania@gmail.com

Szent Bernát Gyógyszertár
8427 Bakonybél, Pápai u.7.
Tel: (88)461-017
Hétfőtől péntekig: 8.30-11.00 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: 06-20-5932629
e-mail: 8427bakonybel@gmail.com; Következő lapzárta: 2021. március 26.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

