A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VIII. ÉVFOLYAM

2022. 1. szám

bizonyos adatokat be kellett kérnünk, amelyeket
az
adatvédelmi
törvénynek
megfelelően
kezelünk, abba senki betekintést nem nyer. Ez az
önkormányzat
dolgozóinak
is
jelentős
többletmunkát
jelentett,
amit
szívesen
elvégeztünk, de a jogszabályoknak meg kell
felelünk. Ezért azok, akik az adatokat nem adták
meg és nem tartották be a határidőt, pótlólag
nem tudjuk a juttatást átadni.
Külön felhívom a lakosság figyelmét, hogy ha
bármilyen témában értesítést kap és abban
határidő szerepel, komolyan tartsák be, mert
annak lejárta után nem intézkedhetünk!

December 16-án töltötte
be 95. életévét Oláh
László,
Bakonybél
legidősebb
lakója.
A
fertőzésveszély miatt nem
mertük
személyes
ünnepléssel köszönteni,
de
Orbán
Viktor
miniszterelnök és az
önkormányzat köszöntő
levelét eljuttattuk hozzá.
Ezúton is kívánunk neki Miután a VHKN felszámolta a szelektív
erőt és egészséget, Isten hulladékgyűjtő szigeteket, segíteni szerettünk
volna a lakosságnak a házhoz menő szelektív
éltesse!
gyűjtés megoldásában a hulladékgyűjtő kukák
Decemberben a téllel együtt a hó is megérkezett beszerzésével.
A
felhívásunkra
sokan
a maga gondjaival. Néhány dologra újra fel kell jelentkeztek, a VHKN segítő partnerünk volt. A
hívnunk a lakosság figyelmét ahhoz, hogy kukákat január elején az önkormányzat elhozza
zökkenőmentesen éljük meg a következő Veszprémből, de az iratok aláírása miatt
hónapokat. Az önkormányzat saját erőből személyes átvétel szükséges. Erről minden
gondoskodik a belterületi utak hóeltakarításáról igénylőt értesíteni fogunk, és január első felében
és síkosságmentesítéséről – ez nincs minden meg fog történni. A VHKN Zrt.-vel további
településen így-. 2-3 cm-es hó esetén a hókotró tárgyalások folynak arról, hogy egy szelektív
még nem tud hatékonyan dolgozni, ezért –az szigetet továbbra is működtetni fognak az
előző évekhez hasonlóan - 6-8 cm után kezdjük a önkormányzat költségére, ennek zárt helyéről és
takarítást. A buszmegállókat, a közterületi szabályozott nyitva tartásáról az önkormányzat
járdákat, területeket minden esetben letisztítjuk. fog gondoskodni. A megszűnt szigetekre, a
A lakóházak előtti járdák rendben tartása a konténerek helyére senki ne vigyen szemetet,
tulajdonos kötelessége. Ahol nincs járda az mert illegális szemétlerakásnak minősül és
ingatlan előtt, ott legalább 80-100 cm széles büntetést von maga után!
sávban köteles a lakó letisztítani az utat. Erről
települési határozat intézkedik. Nem tudjuk December 13-án Zircen a Járási Hivatalban
szórni az úttestet, ha a gépjármű munkáját a ház tájékoztató és egyeztető megbeszélés zajlott a
előtt álló autók akadályozzák. Ha esik a hó, ne TOP Plusz (Terület- És Településfejlesztési
parkoljanak az út szélén! A szórás során az Operatív Program) pályázatokkal kapcsolatban.
autókra pattanó kavicsok okozta kárért az Településünk a csapadékelvezetés megoldására
önkormányzat nem vállal felelősséget. Azért, tervezünk pályázatot benyújtani.
hogy a település élete télen is zökkenőmentes Pályázatot adtunk be az Európa Kulturális
legyen, mindannyiunknak tenni kell!
Fővárosa program keretében 2022-re szóló
Idén abban a szerencsés helyzetben voltunk,
hogy 65 év feletti nyugdíjas állandó lakósainknak
7000 Ft rendkívüli juttatást tudtunk biztosítani,
s erről mindenkit levélben, a határozatot
mellékelve értesítettünk. A határozat értelmében
december 20. déli 12 óráig lehetett átvenni az
összeget, erre csaknem két hétig volt mód. Az
önkormányzat
intézkedéseit
kormányzati
rendeletek szabályozzák. Ennek része volt, hogy

kulturális rendezvényekre. A pályázat több
szereplős, az önkormányzati tervek mellett egy
helyi vállalkozó kezdeményezését is magába
foglalja. Bízunk a pályázat sikerében.

December az ünnepekre készülődés hónapja.
December 6-án az iskola tartotta Mikulás
ünnepségét, délután pedig a Faluház előtt,
szabadtéren fogadták az óvodás gyerekek az
ajándékokkal érkező Mikulást.
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(Polgármesteri beszámoló folytatás)

Szabadtéren rendeztük a Mindenki Karácsonyát is a Szent Gellért téren, ahol a Szent Mauríciusz
Kórus, az óvodások és az iskolások is egy-egy rövid programmal kívántak a falu lakosainak szép
ünnepet. A műsorok után az új harangjáték karácsonyi dalalmait csendültek fel. A falu ünnepségét
megtisztelte országgyűlési képviselőnk, dr. Kovács Zoltán is. Örültünk, hogy a járványveszély
ellenére is nagyon sokan eljöttek, köszönjük a süteményeket is.
Köszönjük Marticsek Józsefnek az élő betlehem
felállítását és azok munkáját is, akik napról
napra rendben tartják a karámot. Évről évre
népszerű színfoltja már a településnek.
A harangjátékhoz újabb zenei programokat
rendeltünk
meg,
úgy
tapasztaljuk, a
harangmuzsika sikert arat a falubeliek és a
vendégek körében egyaránt.
A koronavírus-járvány sajnos nem csitul, ezért
kérünk mindenkit a megelőző szabályok
betartására, legyenek óvatosak, vigyázzanak
egymásra. A tél folyamán különösen ügyeljenek
az idősekre, a szomszédjaikra is, segítsenek
nekik a hóeltakarításban, a bevásárlásban, az
egészségük megőrzésében.
Kívánunk minden bakonybéli polgárnak eredményekben gazdag, boldog új évet!

Márkus Zoltán polgármester

A december az ünnepre való készülődés, a karácsonyvárás jegyében telt a bakonybéli Szent Gellért
Tagiskolában. A gyerekek a tanító nénik irányításával ünnepi díszbe öltöztették az iskolát. Színes
ablakdíszek, Mikulások, rénszarvasok, hóemberek, manók, adventi díszek készültek különböző technikákkal.
Tanulóink szorgalmasan nyírtak, ragasztottak, színeztek, alkottak, sorra készültek az angyalkák, fenyőfák és
a karácsonyfadíszek.
December 6-án ellátogatott iskolánkba a Mikulás. A gyerekek nagy örömmel fogadták, hiszen az elmúlt
évben a járvány miatt nem találkozhattak vele.
Nagy Tiborné Ági néni a Mindenki Karácsonyára készült a gyerekekkel.
Igényes műsort állított össze, amit aztán lerövidítettünk a szabadban
tartott rendezvény miatt. –A Szent Gellért tér a harangokkal hangulatos
helyszíne lett a falu karácsonyának.- A dalok közt szerepelt egy
Veszprém megyében, pontosabban Bakonybélben gyűjtött dal is:
„Báránykámon csengő szól…” A gyerekek szerették és örömmel
énekelték ezt a dalt.
Tanulóink idén sem maradtak ajándék nélkül: a Guzmics Egyesülettől
gyümölcsöt és édességet, Márkusné Ircsik Zsuzsannától banánt kaptak.
A fenyőt Török Ildikó és Pék György ajándékozta iskolánknak. Tanulóink
nevében is köszönjük kedvességüket!
A karácsonyfa alatt rendőr-és tűzoltó szállító repülőgépek, puzzlek és társasjátékok sorakoztak, amit a
szünet előtti utolsó napon a gyerekek birtokba is vettek.
A téli szünet utáni első tanítási nap január 3.
Békés, boldog új esztendőt kívánok a falu lakóinak a Szent Gellért Tagiskola dolgozói és tanulói nevében!
Schmidmajer Jánosné tagintézmény-vezető
2.

A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VIII. ÉVFOLYAM

2022. 1. szám

Évek óta hagyomány volt óvodánkban, hogy a Mikulás
ünnepségre meghívtuk a faluban élő valamennyi, még nem
óvodáskorú kisgyermeket. Sajnos ez az elmúlt évben a
koronavírus-járvány miatt elmaradt.
Idén mindenképpen szerettünk volna Mikulás napi délutánt
szervezni a faluban élő gyermekeknek és óvodásainknak.
Arra gondoltunk, hogy a járványügyi előírásokat betartva a
Faluház előtti tér alkalmas lenne egy közös együttlétre.
December 6-án délután folyamatosan érkeztek a gyerekek a
térre, ahol ajándékkal várta őket a Mikulás. A konyha dolgozói
forró teával kínálták a vendégeket. Heim Balázsnak és
Izabellának szeretném ezúton is megköszönni, hogy a
Mikulás naphoz illően csodásan feldíszített, Bakonyi Tekergő
kisvonatot is kipróbálhatták a gyerekek szüleikkel együtt.
Az óvodai karácsonyt zárt körben tartottuk december 17-én.
pénteken. Az alkalomhoz illően, minden kisgyerek ünneplő ruhában érkezett ezen a reggelen. A
csengőszóra aztán a szépen feldíszített tornaszobában várta a gyerekeket a sok-sok ajándék. A
szülőktől süteményeket kaptunk, amit nagy örömmel fogyasztottak a gyerekek. Köszönjük szépen
Pék György felajánlását, és az Önkormányzat támogatását is, hogy ovisainknak meghitt, gazdag
karácsonyuk lehetett.

A falusi Mindenki Karácsonya az idén a templom előtti téren került megrendezésre. Óvodásaink
énekkel, verssel köszöntötték az faluban élő embereket. A Guzmics Egyesületnek köszönjük szépen
a kedves ajándékot, amit a szereplő kisgyerekek kaptak.
Szeretnék mindenkinek a Bakonybéli Szent Gellért Óvoda valamennyi munkatársa, és a magam
nevében is nagyon boldog, egészségben és sikerekben gazdag boldog új évet kívánni!
Szabó Judit óvodavezető
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Ferenc pápa 2021. tavaszán
meghirdette
az
egész
Katolikus Egyház szinódusát,
ezen belül pedig Cirill főapát úr
2021.
október
17-én
a
Pannonhalmi
Területi
Főapátságban egyházmegyei
szinódusát. A szinóduson a
Bakonybéli Egyházközség is
részt vesz.
Mit tudhatunk a szinódusról?
a)
Mi jelent a szinódus?
A görög szó eredeti jelentése
„együtt
utazás”.
Azt
a
tanácskozást jelöli, amelyen
mi,
az
egyház
tagjai
megosztjuk
közös
utunk
tapasztalatait egymással.
b) Mi szinódus a célja?
Ferenc pápa a szinódus meghirdetésével egy nagy beszélgetésre hív bennünket, ezzel
„lehetőséget nyújt a helyi szintű párbeszédre és meghallgatásra”. A legfőbb cél az, hogy
szinodális Egyházzá váljunk!
c) Kik a szinódus résztvevői?
Isten egész népe: „Keresztségünk alapján mindannyian (…) nők és férfiak, fiatalok és idősek
meghívást kapunk arra, hogy meghalljuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait.”
d) Mi a szinódus témája?
A beszélgetések egy központi kérdésről szólnak: „Hogyan folyik ma ez az „együtt haladás,
és milyen lépésekre indít minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk?”
Tizenkét területen, témakörben fogunk erről az együtt haladásról beszélgetni.
e) Mikor és milyen formában lesznek ezek a szinódusi beszélgetések?
A szinódusi beszélgetéseket egyházközségünkben 2022. február és március hónapokban
10-12 fős csoportokban fogjuk lefolytatni.
Januári programok
Január 6. Vízkereszt ünnepe 17:00 ünnepi szentmise
Január 21. 17:00 Ökumenikus istentisztelet

Kegyelmekben és áldásokban gazdag, békés új esztendőt
kívánunk!
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Beszámoló decemberi programjainkról
Adventi szombatokon a hagyományos gregorián
gyertyagyújtások
mellett
ingyenes
komolyzenei
programokkal készültünk az érdeklődőknek.
Az órómai zene érdekességeibe vezetett be bennünket
Kelemen Áron OSB atya és a Collegium Musicum
Jauriense, majd vendégünk volt Mizsei Zoltán, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia Egyházzenei Tanszékének docense.
Advent 3. szombatján Kiss Judit Ágnes Artisjus- és József
Attila díjas költő és a pécsi UniCum Laude Énekegyüttes
adventi műsorát hallgathatták meg az érdeklődők. A
programsorozatot az Orlando énekegyüttes, Tóth Emese
Gyöngyvér (ének, psaltérium), és Reményi Árpád (lant)
közös koncertje zárta. Köszönjük a résztvevőknek, hogy
eljöttek! A programsorozat terveink szerint jövőre folytatódni
fog, a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány ugyanis
sikeresen pályázott a Veszprém-Balaton Európa Kulturális
Fővárosa 2023 keretén belül megvalósuló Kultháló bázis
támogatásra Tonus peregrinus - központból a perifériára
című projektjével.
Szevasztopol - Megjelent János testvér első prózakötete
A karácsony előtti napokban jelent meg János testvér első prózakötete
Szevasztopol címmel az Új Forrás Kiadónál, melyet Izsák atya így ajánl:
„Miért ír egy szerzetes prózát, ráadásul olyan világot megragadva, mely
a kolostor Szenttől átitatott mindennapjaitól olyannyira távol van, mint
egy szenvedélyekkel és függőségekkel küzdő nihilista tanár belső
világa? A szerzetes egyik definíciója, hogy "a lét teljességének
megélésére törekvő ember", a dialógus embere, aki saját világát mindig
képes megnyitni és kiterjeszteni mindarra, ami Van. Olyan valaki, aki a
mindennap elfogadott Rendet bensővé téve, a behatárolt Végtelent
befogadva képes túllépni a kereteken, és a sajátjától távoli világok
megfigyelőjévé, alakítójává, teremtőjévé válni az irodalom adta
eszközök segítségével éppúgy, mint az imádságban. János testvérben
a szerzetes és a kortárs prózaíró szerencsésen és szerethetően
találkozik és feszül egymásnak.”
A kötetet Izsák atya mellett Grecsó Krisztián író is ajánlja: „Péter János
a lélek realistája. Miniatűrjeiben ott illegeti magát a világ, de mint egy
tükörben tükröződő tükörben, a fonák oldal is látszik. Nem csak a
bonyolult kamaszkor, hanem a tanár kétségbeesett küzdelme a
pubertás őrületekkel. Nem csak a reménytelenül szerelmes férfi, de a szerelem elől riadtan menekülő nő is.
Péter János nem ítélkezik, elhagyta az előítéleteit, ezért érti az igazságtalan helyzetek igazságát. Pontosan
mesél, és éppen a legmegejtőbb, néha szinte szánni való helyzetekben tudja megmutatni, mekkora dolog is
élni. Péter János örökfogadalmat tett szerzetes, és ez az első kötete. Érett íróként debütál, ami nem csak a
fegyelmét és a türelmét mutatja, de azt is, hogy szeret. Szereti a teremtett világot, és jó szívvel teremti
tovább.”
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bakonybéli lakosok számára a település külterületén kialakított, az
önkormányzat által működtetett, kizárólag
zöldhulladék és nem veszélyesnek minősülő építési hulladék
elhelyezésére szolgáló hulladéklerakó a téli hónapokban keddi napokon, de csak előzetes
időpontegyeztetés után, az időjárási- és útviszonyok függvényében vehető igénybe.
Kérjük, szállítási szándékukat a 06-30-477-2021-es telefonszámon, Regenye Zsolttal beszéljék meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a területen térfigyelő kamera működik, az illegális szemétlerakás hatósági
intézkedést von maga után.

Az erdőjárók biztonsága érdekében január hónap folyamán kerítünk sort a Gerence-völgyben
haladó, kék kereszt jelzésű turistautat veszélyeztető elpusztult, vagy pusztulófélben lévő fák
kitermelésére. A fakitermelés 1-2 hetet vesz igénybe, ez idő alatt időszakos korlátozásokra kell
számítani. Az érintett szakaszokon figyelemfelhívó táblát fogunk kihelyezni, a korlátozások idején
alternatív útvonalként a zöld kereszt nyomvonalat javasoljuk használni. A fakitermelést követően
igyekszünk minél hamarabb a turistautat és környékét rendbe tenni, hogy a turistaforgalom
akadálytalanul tudjon tovább folyni. Megértésüket köszönjük!
Sikerekben gazdag boldog Új Évet kíván a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli
Erdészete

A Magyarországon maradó és telelni hozzánk
érkező madárfajok képviselői emberi segítség
nélkül képesek átvészelni a telet.
Azért nem vonulnak el, illetve azért vándorolnak,
kóborolnak hozzánk, mert itt ősszel és télen is megfelelő
táplálékot találnak.
Ha pedig az időjárási szélsőségek (elsősorban a hólepel) vagy a természetes táplálékbázisok kiürülése miatt
ez a helyzet megváltozik, a madarak területet váltanak, gond nélkül tovább repülnek.
Ebből következően nem kell etetni a madarakat, viszont ha gyönyörködni szeretnénk bennük, nyugodtan
etethetjük őket, de csak úgy, hogy a mi szórakozásunk ne okozzon kárt nekik:

az etetési időszak az első tartós fagyok beköszöntétől ezek megszűnéséig, december elejétől
március második feléig tart;

eleségként bőven elegendő fekete napraforgót kitenni;

emellett adható gyümölcs (alma és olyan szedhető bogyók, mint a vadszőlő, borostyán, tűztövis,
nyugati ostorfa);

és akár némi állati zsiradék (elsősorban kacsa-, liba- és sertésháj) is;

az etető madarai nem élelmiszerhulladék-megsemmisítők, ne adjunk nekik ételmaradékot, ne
kísérletezünk velük;

az etető mellett itassunk is (pontosabban érdemes az egész évben működtetett itató mellett
elkezdeni decemberben az etetést), több faj számára a téli ivó- és fürdőhely jelenti az igazi vonzerőt.

a költési időszakban, a fiókák kikelését követően ne etessük a madarakat, mert ez a mag eleséget
megemészteni nem képes fiókák tömeges kínhalálát, funkcionális éhen pusztulását okozza.
(Forrás: https://www.mme.hu/)
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(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
péntek, szombat, vasárnap
10-16 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 15:00.
Pénztárzárás: 15 óra.
Januári első nyitvatartási napunk 2022. január 7 péntek.
info@csillagda.net, (88) 461-245.

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

(Fő utca 15.)
2022. március 15-ig ZÁRVA TART.
Előre bejelentkező csoportok (min. 10 fő)
fogadására van lehetőség. Időpont egyeztetés:
+36-30-468-8938.; bakonybelitajhaz@gmail.com

A VÖRÖSKERESZTES ADOMÁNYBOLT
JANUÁRBAN 8-ÁN ÉS 22-ÉN 8.30-11 ÓRA
KÖZÖTT TART NYITVA.

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401;
www.bakonyibakancsos.hu
2022.01.02. vasárnap: Bakonybél - Táboros-hegy - Móricháza
- Witt-kilátó - Hajmás-sarok - Mészégető - Bakonybél.
Találkozó:10 óra, Pikoló Vendéglő Táv:13 km, szint 450 m.
Visszaérkezés 15-15.30 óra között. Részvételi díj: 800 Ft/fő.
A következő túrák részletei hamarosan a honlapon:
Január 14-16. között: 3 napos túra
Január 22. szombat: Kőről Kőre Kupa nyitó túra, 20 és 40 kmes távokkal. részletek: https://tturak.hu/hikeOccasion/4012/details.
Január 23. vasárnap: Odvaskőtől a Hubertlaki tóhoz.
Január 29. szombat: Zirc-Kőris-hegy-Bakonybél, az Országos
Kéktúra mentén.

Kéményseprés igénybejelentés telefonon: 1818(9.1 menüpont); e-mailben kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu;
Interneten: www. kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat.
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
Másli Rita mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Adóügyben ügyfélfogadás:
csütörtök: 8-14 óra
Zirci Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
Szociális ügyekben hatósági ügyintéző
tel: 88/550-699.
Ügyfélfogadás: minden hónap második és
negyedik keddjén 15.00 és 16.00 óra között az
Önkormányzat épületében.

Orvosi Rendelő
88-461-651
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:
hétfő: 8.00-10.00
csütörtök: 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: 2022. január 24..
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

