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Július 15-én sor került a Pénzesgyőr – Bakonybél
közötti útszakasz hivatalos átadására. A nyár
folyamán megtörténik Bakonybél belterületén is az
útfestés. Sikerült a Magyar Közúttal megegyezni,
hogy a település mindkét végén felfestik az aszfaltra
a településen belül megengedett 50 km/h sebességre
figyelmeztető jelet. Somhegyen is el fog készülni ez a
festés, ez azonban az önkormányzat költségén. A
parkolást
jelzőés
a
sebességkorlátozásra
figyelmeztető táblák háromnegyede már kikerült a
falu utcáira. Még néhány tábla legyártása
folyamatban van, ezekre még várunk, reméljük,
augusztusban a hiányzók is helyükre kerülhetnek.
Megnyitottuk a Csillagdával szemben az új parkolót,
eddigi tapasztalataink szerint sokan használják is.
Bízunk benne, hogy ezek az intézkedések javítani
fogják a közlekedési és parkolási morált, a
településen belül nyugodtan és biztonságosan
tudunk majd közlekedni.
Jelzést kaptunk a Petőfi utcai lakosoktól, hogy a
faluból kifelé és befelé közlekedő munkagépek –
traktorok – vezetői túl gyorsan hajtanak,
veszélyeztetve az ott élő és közlekedő gyalogosokat és
turistákat. Kérjük a gazdákat, hogy fokozott
figyelemmel használják a település utcáit.

országgyűlési
támogatását.

képviselőnk,
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A TOP 5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítése
pályázatból és az önkormányzat kiegészítő
támogatásából egyhetes tábort valósított meg a
bakonybéli gyerekeknek a Bakonybél Általános
Iskolájáért Alapítvány és a Szent Gellért tagiskola
pedagóguskara. A tábor programjában helyi
kézművesek, mesterek is közreműködtek. A tábor
célja a Bakonybélben született, az itt élő gyermekek
falujukhoz kötődésének megerősítése volt. Nagyon
köszönjük minden közreműködő és segítő munkáját.
A régi önkormányzat épületében elszállásolt ukrajnai
menekült család ellátásáról továbbra is az
önkormányzat gondoskodik.
A Veszprém-Balaton 2023 - Európa Kulturális
Fővárosa program pályázatára a 2022-es évi
rendezvények finanszírozására 4,5 millió forint
támogatást nyert a település önkormányzata.

Két
augusztusi
önkormányzati
rendezvényre
invitáljuk lakosainkat és vendégeinket. 6-án a
hagyományos Falunapra a Faluház előtt, 13-án a 8.
Énekmondók Emlékezete programra kerül sor. Ez
utóbbi műsorát a VEB 2023 –Kultháló program is
Júliusban
többnapos
kemény
munkával támogatta, és a monostorral együttműködve
kitisztítottuk a Borostyán-kúti dísztavat. A hínár állítottuk össze.
elszaporodása minden évben elcsúfítja a kis tavat,
csak emberi erővel és az önkormányzat Embert próbáló hőségben telt a július, és az
munkagépeivel sikerül rendbe tenni. Köszönjük augusztus sem ígér enyhülést. Kérünk mindenkit,
figyeljenek
családtagjaikra,
Regenye Zsolt, Másli Rita és munkatársaik, a fokozottam
szomszédjaikra,
különösen
az
idősekre,
valamint a
közfoglalkoztatottak erőfeszítését.
háziállatok
védelmére.
Ha
segítségre
szorulóról
A Magyar Falu Program pályázatán elnyert 5,8 millió
tudnak,
jelezzék
az
önkormányzatnak.
forint támogatásból júliusban megvalósult az óvodai
játszókert
bővítése,
megújítása.
Köszönjük
Márkus Zoltán polgármester
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A szárazság sajnos térségünket sem kíméli. A
csapadék mennyisége nagyon minimális, ami
nem tesz jót a növényzetnek. A gazdák
megkezdték már a gabonák aratását.
A száraz időjárás miatt ismét tűzgyújtási tilalom
van érvényben!
Kollégáimmal közösen ismét kitisztítottuk a
Szent-kútnál a dísztavat. A több napos munka
volt, de sokkal szebb és látványosabb lett a tó.
Többszőr leírtuk már, sajnos ennek ellenére
sokan még mindig nem veszik tudomásul, hogy
a hulladéklerakóba tilos engedély nélkül
bemenni. A terület az önkormányzaté,
magánterületnek
minősül.
Keddenként,
Regenye Zsolttal egyeztetve, az ő jelenlétében
vehető igénybe a szolgáltatás. Az elhelyezett
kamera működik! A szabályszegők ellen hatósági eljárás indítható.
Másli Rita mezőőr

Kedves Betegeink!
Értesítem Önöket, hogy Dr Fáskerti Gabriella 07.2408.05-ig szabadságon lesz.
A rendelési idő a következő módon változik:
A délelőtti rendelés változatlan, a délutáni elmarad
Bakonybélben.
2.

A keddi pénzesgyőri rendelés változatlan!
Zircen du rendelek:
Hétfőn és pénteken 13-14-ig
Szerdán 13.30-14.30-ig
Dr. Kozma Zoltán háziorvos
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Játszókertünk bővítésére 5,8 millió forint állami támogatást kapott
óvodánk a Magyar Falu Program pályázatán. Az új játékeszközök
megérkeztek, és beépítésre is kerültek az óvoda hátsó kertjében. Egy
négyszemélyes libikóka hinta, egy két személyes hinta egyik oldalán kötélés rúdmászókával, az alján gumiburkolattal, egy rugós lovacska, és egy
közel 10 méter hosszú drótkötélpálya kapott helyet a kertünkben. A
birtokba vételhez szükséges dokumentumokra és engedélyekre, valamint
a végső tereprendezésre várunk még, amely remélhetőleg augusztus
végéig befejeződik.
Július 25-től augusztus 19-ig tart óvodánkban a nyári festés és takarítás.
Ez idő alatt az óvoda zárva lesz. A nyitás utáni első nap augusztus 22 hétfő.
Mindenkinek balesetmentes, kellemes nyári szünetet, jó kikapcsolódást, feltöltődést kívánunk!

Szabó Judit óvodavezető

A TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00014 Helyi identitás és kohézió
erősítése
című
pályázat
keretében
Bakonybél
Önkormányzata által finanszírozott és a Veszprém megyei
Népművészeti
Egyesület
szakmai
támogatásával
megvalósuló nyári napközis táborban 32 diák vett részt. A
„Bakonybél Általános Iskolájáért” Alapítvány és a Szent
Gellért Tagiskola szervezésében lebonyolított tábor mottója:
“Régi értékek új köntösben” volt. Célunk az volt, hogy a
hagyományőrzés,
a
népművészet,
a
kézműves
foglalkozások eszközeivel erősítsük gyermekeink kötődését
szülőfalujukhoz, lakóhelyükhöz és annak múltjához.
Bakonybélhez és a Bakonyhoz kötődő hagyományok
ápolását minden nap a gyülekező utáni népdalénekléssel
kezdtük. Nagy Tiborné Ági néni bakonyi - bakonybéli népdalokat tanított és a 100 éve Bakonybélben gyűjtő
Kodály Zoltánról is megemlékezett.
A bakonyi népművészetről Mészáros Veronika múzeumpedagógus tartott a nagyobbaknak vetítettképes
előadást, a kisebbeknek interaktív foglalkozást. Szóba kerültek a régi építkezési szokások, a régi bakonyi
házak berendezései, a hétköznapi élet eszközei. Frissen szerzett tudásukat totó formájában mérettették meg
a fiatalok. Emellett bakonyi minták satírozásra, memóriajátékra is sor került.
Az előadásokon halottakat a táborozók a bakonybéli Tájház látogatása során elevenítették fel újra és ehhez
kötődő érdekes rajzos-rejtvényes feladatlapok segítségével rögzíthették
Filmvetítés keretében megnéztük a mészégetés hagyományait bemutató filmet.
(folytatás a 6. oldalon)
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"Kodály 100"
Épp 100 évvel ezelőtt, 1922. augusztus elején egy fiatal
zenetudós nyakába vette az Észak-Dunántúl falvait, és az
akkor még bőven fellelhető, érintetlen magyar népzene
gyöngyszemeit kereste. Kodály Zoltánnak hívták.
Augusztus 5-én eljutott a bencések lakta eldugott
bakonyi faluba, Bakonybélbe is. Három helybéli állt
kötélnek a nagyvárosi tudós fiatalúr unszolásának, az
akkor 78 éves Németh József énekelte a legtöbbet, de
mellette a 83 éves Mészáros István és Bajcs Józsefné is
csatlakozott a nótázáshoz. Kodály gyors kottaírással
rögzítette az összesen 13 dalt, melyek között találunk
szerelmes énekeket, dudanótát, balladát és pajzán
dalocskát is. A többnyire új stílusú magyar népdalok közé
egy-egy szlovákos hangzású dallam is került, a
bakonybéli vadásznóta pedig nyugatról behozott vadászkürt-dallam szöveges átalakulásának
eredménye.
A Szent Mauríciusz Kórus tagjai az augusztus 7-i, vasárnapi szentmise után, kb. 10.45-kor Bakos Árpád
népzenei együttese kíséretével adják elő fleshmob-jelleggel a 100 évvel ezelőtt rögzített bakonybéli
népdalokat, s a jelenlévőket közös éneklésre, énektanulásra hívják.

Nagyboldogasszony, Mária mennybevétele. A katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe,
melyet augusztus 15-én tartanak, Magyarország védőszentjének napja.
Mit jelent számodra Nagyboldogasszony ünnepe és Szűz Mária személye?
Szűz Mária számomra a romlatlan, ép emberi
természet megtestesítője. Olyan valaki, akiben
árnyéka sem volt az önzésnek, a gonoszságnak, s
aki
élete
minden
pillanatában
kész
volt
együttműködni Istennel, tudott válaszolni azokra
az impulzusokra, amelyekkel Isten élete során
megszólította. Az augusztusi ünnep, Mária
mennybevétele pedig arra emlékeztet, hogy
minden perc, amit Istennek adunk, örök: halálunk
után csak az marad meg, amit a Vele való
egységben éltünk, tapasztaltunk, tettünk meg.
Izsák atya

Véleményem szerint, Mária a tisztaság és a
gyengédség megtestesítője. Az ő tekintete olyan,
amely átölel és vigasztal, amely az Igazság felé
fordul és biztonságadó a számunkra. Mária a
kegyelem áradó szép kútfeje, aki az ölében tartja a
kegyelem közvetítőjét. Olyan hihetetlen bátorsága
volt Máriának, hogy képes volt megnyílni és Igent
mondani az Istentől küldött üdvösség tervének,
azaz
közöttünk
lévő
Krisztusnak.
Mária
Mennybevétele ünnepén nekem az Úrnak Hálaadás
csúcspontja. Azt sugallja, hogy Mária által érdemes
ráhagyatkozni a dicsőséges Istenre, hogy eggyé
váljunk Ővele, Őbenne.
Jákob testvér

Mária számomra égi édesanya. Volt az életemnek
olyan időszaka, amikor nagyon nehéz volt Jézushoz
imádkoznom, mert úgy éreztem, hogy neki könnyű
volt úgy élni, hogy ő Isten is, ember is volt
egyszerre. Ebben az időszakban Máriát tudtam
könnyebben megszólítani, a közbenjárását kérve.
Biztos vagyok benne, hogy tolmácsolta a
kéréseimet. Ő egészen ember, törékeny nő, fiatal
lány volt, akit az Isten meghívott, hogy a fia anyja
legyen, s később a kereszt után az én édesanyám
is. Nagyboldogasszony ünnepén Máriában a célba
ért embert látom és ünneplem. Azt, hogy
lehetséges az Istennel egységbe kerülni. Neki akár
testestül-lelkestül, én már annak is örülnék, ha
lelkestül...
Ignác testvér

Mária hitt abban, hogy itt és most, az ő életében és
általa beteljesedik Isten Ábrahámnak tett ígérete:
hogy nagy néppé lesz, hogy a kiválasztott nép
testben és lélekben megérkezik az ígéret földjére,
és hogy Messiás adatik! Miben áll az az ígéret,
aminek befogadására igent mondott a Szűzanya? A
Messiás általa adatik a megváltásra váró világnak.
A megtestesülés misztériuma számomra azt
jelenti: Isten elfogadott és elfogad, akart és akar
engem, vö.: megbocsátja bűneimet, részt vesz
küzdelmeimben,
reménytelennek
tűnő,
megkísértett élethelyzeteimben benne rejlik. Az én
naponta megújítandó válaszom: Kész vagyok
elfogadni mindazt, ami van, pl. felebarátomat,
téged, akivel beszélgetek, aki olvasol.
Anzelm testvér
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(Tökmag tábor folytatása a 3. oldalról)

Az élő hagyomány nyomában járva jutottak el a gyerekek Réz
István műhelyébe, ahol a híres bakonybéli favella mellett még
ma is készülnek a 89 éves mester keze nyomán faszerszámok
és
eszközök.
Richter
Anna
szövőműhelyében
megcsodálhatták, hogyan készülnek a háztartásokban is
ismert textíliák pl. terítők, takarók, párnahuzatok. Szökrényes
Anita néniéknél régi magyar háziállatokat is megsimogathattak.
Megismerkedhettek a falusi állattartás szokásaival, a látogatás
alkalmával disznók, tyúkok, nyulak, lovak, bárányok, kutyák
több fajtájával is. Éllő Andrea falubeli a kenyérkészítés
rejtelmeibe avatta be a gyerekeket. Megtudhatták melyek a
kenyérkészítés alapanyagai, mi az a kovász, kipróbálhatták a
dagasztást és nem maradt el a finom, frissen sült meleg kenyér
kóstolása sem.
Alkotóműhelyek
A tábor ideje alatt fontos volt, hogy a gyerekek saját
kreativitásukat fejlesztve olyan kézműves foglalkozásokon
vegyenek részt, amelyek régen hétköznapi tevékenységek
voltak Bakonybélben több portáján. A régi tevékenységek
kipróbálásával mai használati tárgyakat készítettek.
A textilműhelyben Lőrincz Péter és szövőszékei segítségével
szőhettek a gyerekek kis tarisznyákat, terítőket. Troják
Zsuzsanna irányításával a kötélverés terméke egy ugrókötél
lett.
A varróműhelyben készültek illatzsákok és babák. Az 1000
éves múlttal rendelkező település bencés monostorának
kertjében levendulát szedtek a résztvevők, amelyet a hét során
saját varrású illatzsákokba töltöttek. Kékfestő motívumokkal
díszített textíliákból rongybabák keltek életre. A keresztszemes
hímzés alapjaival is megismerkedhettek a legkisebbek egy erre
a célra előkészített keret segítségével.
A kosárfonó műhelyben kis kosarak készültek Dávid Tamás
kosárfonó és felesége közreműködésével. A legkisebbeknek is
nagy élmény volt az alkotás, aminél nagyobb örömet csak az
elkészült kosárka adott.
A fafaragó műhelyben Kropf Milán Junior-Prima díjas fafaragó
avatta be az érdeklődőket a fafaragás tudományába,
hagyományába. A kisebbek böködéses technikával medálokat
készítettek, a nagyobbak faragókés használatával élesztették
fel a régi motívumokat. Az udvaron az öreg hársfa árnyas
lombja alatt a famegmunkálás szerszámai is előkerültek.
Lehetett fűrészelni, szeget beverni és kenőkéseket is faragtak
az ügyesebb kezű gyerekek.
A fenti műhelyek szinte egész héten nyitva voltak, a gyerekek kedvük szerint, forgószínpad-szerűen vettek részt
a foglalkozásokon.
Mindezek mellett egyszeri alkalommal nemezeléssel készültek labdák, agyagozással rózsák, gyékényfonással
szívecskék, bőrözéssel karkötők, papírból képeslapok, egyedi nyomdák, tájház belső makettje, és elkészült apró
papírgalacsinokból Bakonybél címere is.
Nem maradt el a sok játék, társasjáték, amelyek tovább erősítették a közösségbe tartozás érzését.
A tartalmas hét zárására meghívást kaptak a szülők is, akikkel együtt fényképek segítségével felelevenítettük az
eseménydús hét történéseit és a gyerekek alkotásait egy igazán színes és magas színvonalú kiállítás keretében
mutattuk be. A legemlékezetesebb élmények egy-egy falevélre kerültek, amelyek a tábor szimbolikus fáját díszítik.
Azt a fát, amely a múltban gyökerezik, de erős tartása és életereje révén a jövő nemzedékének örömére hajt ki
évről évre. Így örökítve át a régi értékeket, igazi új köntösbe csomagolva. A lényeg: a gyerekek által a hagyomány
tovább élhet.
Bognár Andrea táborvezető
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Két, hagyományosan júliusban megrendezésre kerülő
rendezvény a Guzmics Izidor Egyesület szervezésében.
A kézműves nap a Tájházban egyszerre játék és tanulás, hajdan
volt mesterségek kipróbálása. Idén Csóti Gabriella, Kropf
Milán, Szőnyegi Zsófia és Troják Zsuzsanna tanította a
kötélverést, bőrözést, nemezelést, agyagozást. Különösen
népszerű volt a 19. századi technika, a cianotípia (kékkép)
készítés kipróbálása.

A Faünnep délelőtt a monostor kertjében, interaktív
játszóházzal kezdődött. Az EKF Kultháló program
jóvoltából a Dés András trió és Kiss Judit Ágnes író a
gyerekek ötleteivel mesét varázsolt az erdei
hangulatból. A délután az Odvaskői-réten fajátékok
kipróbálásával, íjászattal, lövészettel, tűzoltóautóbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal folytatódott,
közben Novák Erik festő workshopjába és Kropf Milán
fafaragó mesterségbemutatójába is be lehetett
tekinteni. Az este a Pápai Fúvósok koncertjével
valamint tűzzsonglőr műsorral zárult. A közönség
kötélhúzó versenyre hívta ki a fúvószenekar tagjait – a
fúvósok nyertek. Köszönjük a szervezők és a
közreműködők munkáját.
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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

Információ: Mészner Viktor 06-30-490-8401, meszner.viktor@invitel.hu; www.bakonyibakancsos.hu.
Augusztus 6. szombat: Bakony Vadon teljesítménytúrák Vinye központtal 10,20,50 és 100 km-es távokkal. Előnevezés és
részletek: https://tturak.hu/hikeOccasion/4402/details
Augusztus 7. vasárnap: Útvonal: Vinye - Cuha-szurdok - Porva-Csesznek - Hosszú-hegy - Hódos-ér – Vinye. Találkozó:
9.30 Vinye, Vinye.hu büfé. Táv: 13 km, szintemelkedés 240 m. Várható visszaérkezés Vinyére: 14-14.30 között. Részvételi
díj: 1.200 Ft. Emléktúra Plank Károly tiszteletére.
Augusztus 13. szombat: Útvonal: Zirc - Borzavár - Szépalma - Kőris-hegy – Bakonybél.. Találkozó: 9.45 Zirc,
vasútállomás. Táv: 19 km, szintemelkedés 555 m. Várható érkezés Bakonybélbe 17-17.30 között. Részvételi díj: 1.000 Ft,
Augusztus 14. vasárnap: Útvonal: Porva - Szépalma - Ménesjárás - Hódos-ér – Porva. Találkozó: 10.00 Porva, Penics büfé
(Porva, Fő u. 18.) Táv: 11 km, szintemelkedés 200 m.
Várható visszaérkezés Porvára:15.00-15.30 között. Részvételi díj: 1.100 Ft/fő.
Augusztus 20. szombat: Útvonal: Zirc - Hegyföldek - Szarvaskút-Csengő-hegy – Zirc. Találkozó: 10.00 Zirc, Liget presszó
(Rákóczi téri autóbusz-állomás) Táv: 14 km, szintemelkedés 230 m. Várható visszaérkezés a Liget presszóba: 15-15.30
között. Részvételi díj: 1.000 Ft.
Augusztus 21. vasárnap: Útvonal: Bakonybél - Táboros-hegy - Odvas-kői-rét - Gerence-völgy - Bakonybél. Találkozó: 10.00 Bakonybél,
Pikoló vendéglő (Kossuth u. 1.). Indulás 10.15-kor. Táv: 11 km, szintemelkedés 250 m. Várható visszaérkezés a vendéglőbe 14.30 körül.
Részvételi díj: 900 Ft/fő.
Augusztus 27. 10. Magas-Bakony túrák 10,20,30 és 50 km-es távokkal. Bakonybél, Pikoló központtal. Részletek:
https://tturak.hu/hikeOccasion/4617/details
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A BAKONYBÉLI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA VIII. ÉVFOLYAM
(Fő utca 3.)
Szerdán 14-17 óra,
csütörtökön 10-13 óra között
várja az érdeklődőket.
konyvtarbbel@gmail.com
www.konyvtarbakonybel.blogspot.hu

(Szent Gellért tér 9.
Bejárat a Temető-köz felöl)
Nyitva tartás:
MINDEN NAP
10-18 óra között.
Utolsó planetáriumi film: 17:00.
Pénztárzárás: 17 óra.
Éjszakai távcsöves bemutatóink
előzetes bejelentkezés alapján:
info@csillagda.net, (88) 461-245.

2022. 8. szám

(Fő utca 15.)
Nyitva minden nap 9-18 óra,
vasárnap 9-16 között.
 Egy módos bakonybéli gazda háza
 a bakonyi faeszközkészítés
 A bakonyi indián játék
Időszaki kiállítás: „Innen és Túl” –
A Bakonyszücsi Művésztelep bemutatkozása.
Ajándék, térkép, könyv
kapható.
Információ,
bejelentkezés:
+36-30-468-8938.;
bakonybelitajhaz@gmail.com

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: 70-436-5085.


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
Kis Vera jegyző
tel: 30/500-9837
e-mail: jegyzo@bakonybel.hu
Másli Rita mezőőr
tel: 30/449-5262
email: bakonybelmezoor@bakonybel.hu
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
ügysegédi ügyfélfogadás
minden hónap második és negyedik keddjén
14.30-15.30 óra között az Önkormányzat
épületében.
vE

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:
csütörtök 13:30-15:30
péntek 8:00-10:00
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. augusztus 25.
A BAKONYBÉLI HÍRMONDÓ a https://bakonybel.hu oldalon is olvasható!

