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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton szeretném a tisztelt lakosságot
tájékoztatni az elmúlt időszak eseményeiről.
Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta
a település költségvetését február 16-i ülésén.
Községünk az idei évben 86.600.000, Ft-ból
gazdálkodhat. Szeretnénk az idei évben
nagyobb beruházásokat eszközölni, aminek
során az orvosi rendelő felújítása prioritást
élvez. A nyár folyamán szeretnénk felújítani a
község kultúrházának homlokzatát is, aminek
során cserére kerülnek az elaggott nyílászárók
és a homlokzat új színezést kap. A fenti célok
megvalósítása érdekében az önkormányzat
pályázatokat nyújtott be a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz, amiknek az
elbírálása a napokban zajlik. Az orvosi rendelő
felújítása során a váróterem teljesen felújításra
kerül, valamint – a szakhatósági kötelezésnek
megfelelően – leválasztásra kerül az
adminisztráció. Egy másik pályázat révén az
orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal
közvetlen
környezetének
rendbetételét
szeretnénk elérni. Pályáztunk ezenkívül a
falugondnoki gépjármű cseréjére is, hiszen a
jelenlegi jelentősen elhasználódott az elmúlt
hét esztendő során. Nagyon örülnénk, ha a
fenti célok mindegyike megvalósulhatna, de
természetesen ez már nem az önkormányzaton
múlik (ezidáig valamennyi pályázatunkat
befogadták), hanem a döntés a pályázat
kiíróinak kezében van. Mint azt már a község
lakossága láthatta megkezdődött a főutcát
övező járdavonal felújítása is, amit a
lehetőségekhez képest szeretnénk folytatni.
Az első félév jelentős eseménye az a
tárgyalássorozat,
ami
a
közoktatási
intézményrendszer átalakítását célozza. Erre
elsősorban azért kellett sort keríteni, mivel a
feladatellátás finanszírozása költségvetési

évenként egyre inkább szigorodik és a
társulásoknak kedvez. Mindenképpen célként
tűztük ki magunk elé azt, hogy a község
óvodája és a kisiskolások megmaradhassanak
helyben, de hogy ez hosszabb távon járható
legyen, át kellett gondolnunk a jelenlegi
rendszert. Idáig a normatív támogatásokon
felül az önkormányzatnak mintegy 10 millió
Ft-ot kellett hozzátenni a közoktatási
intézmények működtetéséhez, ami a szakértői
vélemény szerint is messze az országos átlag
feletti ráfordítási mutató. Ebben a formában
hosszútávon nem működtethető hatékonyan az
intézményrendszer,
ugyanakkor
nem
szeretnénk arról lemondani, így egy közbülső
formát kellett keresnünk, aminek nyomán a
Veszprémvarsányi
Általános
Iskola
tagintézményeivé válnak a bakonytamási
intézmények. Ennek során sikerül a
ráfordítással
járó
költségeket
mintegy
harmadára csökkenteni. Az így felszabaduló
évi 7 millió forintot terveink szerint a – talán
most már valóban – küszöbön álló
szennyvízberuházás
lakossági
terheinek
enyhítésére kívánjuk felhasználni, ami
háztartásonként
komoly
összegeket
eredményezne.
A nyár folyamán több rendezvényre is sor
kerül. Június 18-án lesz a község hagyományos
falunapja, ami egész napos – talán a
korábbiaknál is színesebb – rendezvényeket
kínál
reményeink
szerint
mindenki
megelégedésére. A részletes műsorról a
rendezvényt megelőző héttől fogva a
hirdetőtáblákon tájékozódhat a lakosság.
Augusztus 13-án Bakonytamási ad otthont egy
regionális amatőr nóta és néptánc találkozónak,
ami szintén egész napos programokat kínál az
oda látogatók számára. A hírek szerint

BAKOYTAMÁSI

2. oldal

HÍRÖK

szeptember hónapban kerül megrendezésre a –
településünk által életre hívott – Tamási
Találkozó következő összejövetele, amelynek
idén a tolna megyei Tamási város ad otthont.
Ezúton szeretném megjegyezni, hogy a helyi
nagyszámú civil szervezet és az önkormányzat
által rendezett ünnepségek, események csak
úgy nyernek igazi értelmet, ha azokon a helyi
lakosság is aktívan is részt vesz. Amennyiben
valaki veszi a fáradtságot, hogy egy
kistelepülésen eseményt, vagy rendezvényt
szervez, megérdemli a figyelmet a lakosság
részéről is és kérek mindenkit, hogy

támogassuk egymást, ha mással nem is, de
legalább a részvétellel, hogy senki ne érezze
azt, hogy feleslegesen dolgozott.
A következő hónapok eseményeihez minden
kedves lakosnak jó szórakozást és a nyári
szabadság időszakára kellemes pihenést
kívánok!
émeth Károly
polgármester

A HÁZIGONDOZÓI SZOLGÁLATRÓL
A házigondozói tevékenységet 1998. június 1től végzem Bakonytamási község területén és
Hathalom pusztán. Induláskor Bakonytamásiban 10 fő, Hathalom pusztán pedig 4 fő
volt
a
gondozotti
létszám.
Jelenleg
Bakonytamásiban a gondozottak száma 18 fő,
bár a létszám folyamatosan változik költözés,
haláleset illetve otthonba távozás miatt.
A gondozottak zöme 60 év feletti, így a
munkámat
nagy
körültekintéssel
kell
végeznem. Tapasztalatom az, hogy az első
időben a legtöbb ember bizalmatlan, csak a
legszükségesebbeket közlik, de ez idővel
enyhül és nagyon várják a gondozót. Van
olyan család, ahol heti két alkalomra
korlátozódik a gondozás: élelmiszer-vásárlásra,
a szükséges gyógyszerek feliratására és
kiváltására, csekkek feladására.
Vannak olyan gondozottak, akiket naponta
látogatok, hiszen egészségi állapotuk miatt
nem nagyon tudnak otthonukból kimozdulni.
Nekik is bevásárolok, felíratom és kiváltom a
gyógyszereiket. Komolyabb egészségügyi
probléma esetén hívom a háziorvost és a felírt
gyógyszereket naponta kiadagolom. Beutaló
alapján mentőt kérek a betegek részére.
Intézem a hivatalos levelezést, szükség esetén
pl.
a
szerelők
kihívását,
valamint
közreműködöm az önkormányzati támogatások
kérésével összefüggő iratok kitöltésében és
benyújtásában.

A bevásárláshoz, csekkek feladásához stb.
előre megkapom a szükséges pénzt, amelyet
név szerint külön borítékolok, hogy az
elszámolást pontosan el tudjam végezni
számla, vagy blokk ellenében. Jelenleg 11 fő
részére szállítom napi rendszerességgel az
ebédet, minden hónap elején pedig befizetem
az étkezési térítési díjakat és a szállítási
hozzájárulást.
Hathalom
pusztára
az
önkormányzati
gépkocsival járok ki – kedden és pénteken – a
gondozottakhoz és ilyenkor az esedékes nem
gondozottak részére történő személyszállítást
is elvégzem. A munkám itt is a gyógyszerek
felíratását, kiváltását, különféle hivatalos
ügyek intézését jelenti. A tavalyi évben bezárt
Hathalom puszta egyetlen boltja, így a kért
áruféleségeket is megvásárolom Tamásiban és
házhoz szállítom.
A házi gondozás egy kicsit lelki gondozást is
jelent az idős emberek számára, hiszen a
családnak nem mindig jut elég ideje az idős
hozzátartozókra. Azok számára pedig, akiknek
egyáltalán nincs kire támaszkodni a házi
segítségnyújtó
személye
elengedhetetlen
kapaszkodót jelent.
Sajnos a település lakossága öregszik, így ez a
gondozási forma egyre jelentősebb szerepet
fog betölteni az elkövetkező években.
Forsthoffer Jánosné
házi gondozó
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A SPORTKÖR SIKERREL KEZDTE AZ ÉVET
2005. évi téli teremtorna január 29 és február
12 közötti 3 hétvégén került lebonyolításra. Az
előző évek szerény eredményei nem adtak okot
nagy célok kitűzésére az idén sem. A selejtező
sorsolásakor pechünkre egy „erősebb”
csoportba kerültünk, így csak azért utaztunk el,
hogy focizzunk egy jót. Az első mérkőzésen
sima 3-0-s vereséget szenvedtünk Kéttornyúlak
csapatától. Ami utána következett, az több
mint csoda. Második mérkőzésünkön a végső
győzelemre esélyes Malomsokiakat vertük 2-1re. A csoport záró mérkőzésén győzni kellett a
továbbjutáshoz, ami meg is lett egy fölényes 60-s győzelemmel Nagyacsád felett. Így
továbbjutottunk. Ahol Csót, Vaszar, ill.
Marcaltő volt az ellenfelünk. Kezdésnek
meglepetésre végig vezetve, egy győztesnek
látszó meccset hoztunk döntetlenre Vaszarral
szemben, úgy hogy az utolsó másodpercekben
kaptunk gólt. Mint a selejtezőkben, most is egy
favorit jutott második mérkőzésre, és ha csak
1-0-ra is de magabiztosan győztünk Csót ellen.
Marcaltő csapata nem okozhatott és nem is
okozott gondot, sima 3-0. csoportelsőként bent
vagyunk a legjobb 8 között. A középdöntőben
Nemesgörzsöny, Tapolca, Külsövat várt ránk.
Ebből csoportból második helyen jutottunk az
elődöntőbe, ahol a csoport mérkőzéseken márt
legyőzött Csóttal mérkőztünk a döntőbe
jutásért. Egy izgalmas gól nélküli döntetlen
után következtek a büntetők, ahol is 5-4-ra mi
bizonyultunk jobbnak. A döntőben nagyrészt

védekezni kényszerültünk, a sokkal frissebb
Nemesszalókiakkal szemben, nem sikerült az
újabb bravúr, 1-0-ra kikaptunk. Ezüstérmesek
lettünk. Ha az első nap gondoltuk volna, hogy
eljutunk idáig, akkor a 3 egyéni díjből, nem
csak a legjobb kapus díjat ( Pék József ),
hanem a gólkirályi címet is Tamási játékos (
Szelencsik Péter ) kapta volna, ugyanis a 6-0ra megnyert acsádi mérkőzésen eggyel
kevesebb gólt jegyeztek a Petinek és mi nem
reklamáltuk meg. A díjátadás után sok
gratulációt kaptunk a szervezőktől ill. az
ellenfelektől, szerintük is 2005-ben mi voltunk
a torna meglepetés csapata. A torna jól
szolgálta a felkészülést a tavaszi szezonra, amit
6-2-re megnyert Magyar Kupa selejtező is
bizonyít.
Bácsi Attila
BSE elnök

A NYUGDÍJAS KLUB TEVÉKENYSÉGÉRİL
2005. évben a tavalyi évhez hasonlóan
megkezdtük klubunk tevékenységét. A rossz
idő kissé hátráltatott bennünket, mert több
előre tervezett program is elmaradt, amit a
második negyedévben igyekszünk pótolni.
Röviden ismertetném az első negyedévben
történteket. 2005. január 12-én Pápateszérre
voltunk hivatalosak farsangi mulatságra. A
mulatság keretén belül sor került a szupernagyi
cím elérésére, amit klubunknál Samu Tituszné
kapott meg.
2005. február 12-én mi rendeztük a farsangi
műsort, amit először csak a klubon belül

szándékoztunk előadni. Amikor láttam, hogy
milyen lelkesen és szorgalmasan készültek a
klubtagok, úgy gondoltam, bemutatjuk a
faluban is. Megérdemlik, hogy a falu lakossága
előtt szerepeljenek, mert kijár ennyi
szorgalmas munka megérdemelt gyümölcse, a
taps és a siker. Belátom, tévedtem, mert a siker
elmaradt. Nagyon kevesen voltak kíváncsiak
az idős emberek műsorára. Nem baj, mert ez
kedvünket nem szegte, csak levontuk a
tanulságot, hogy többet ne szerepeljünk a saját
falunkban. Kárpótolt bennünket az, hogy ezzel
a műsorral Ugodra voltunk hivatalosak, ahol
sok tapsot és dicséretet kaptunk.
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2005. március 14-én tartottuk a klubon belül a
Nőnapot. Nagyon jó, hangulatos kis ünneplés
volt. A klub férfi tagjai felköszöntötték női
klubtársaikat. Egy szál virág (jelképes ajándék)
kiosztása után Illmer Sándor zenei aláfestésére
sokan táncra is perdültek. Ebben az évben
került sor az iskolásokkal közösen használt
klubhelyiség díszítésére és otthonosabbá
tételére. Szorgalmas klubtagok megvarrták a
függönyöket, és a falra is kerültek szép képek.
Több változtatásra nem kerülhet sor, mert
minden alkalommal üres helyiséget kell
otthagyni az iskolások délelőtti tornaórája
miatt. Mindez nem hátráltat bennünket abban,
hogy jó és hangulatos klubösszejöveteleket
tartsunk. Az sem baj, hogy a falunkban nem
szeretnek bennünket, mint idős embereket, mi
azért továbbra is folytatni szeretnénk ezt a
klub-életet, ahol sok vidámság és kacagás
feledtetni kívánja a magány és a betegség által
okozott fájdalmakat. Hiszünk benne, hogy a
jókedv, kacagás és egy-egy szép magyar nóta
éneklése lehet akár a hosszú élet titka is.
Szívesen látjuk körünkben mindazokat, akik a
fentieket szeretik.
Van egy tervem, ami szép és csodálatos lenne,
ha meg tudjuk valósítani közösen a fiatalokkal,

vagyis a falu lakosságával. A klubunkban
működő Dalkör nem csak a nyugdíjasoké
lehetne, ha együtt énekelne benne három
generáció (nagymama, leánya és az unokája).
A műsorok és vidám jelenetek is színesebbek
lehetnének új elemekkel, vagyis fiatalabb
emberek szereplésével. Még van, aki
emlékszik rá, hogy milyen szép volt, amikor
falunkban is megalakult a színjátszó csoport,
ahol több generáció játszott együtt.
Eljátszottuk a „Kőszívű ember fiait”, ahol
szerepet vállaltak 20-60 éves emberek is. Jól
megfértünk egymás mellett, ami most is jó
lenne, és a falu fellendülését, összefogását
jelenthetné.
Gondolkozzunk el rajta és tegyünk érte
valamit!
„Szeressük egymást, gyerekek”.
Kívánom mindenkinek, hogy mielőbb találja
meg a „hosszú élet titkát”.

Muhari Lászlóné
klubvezető

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNYRÓL
A szociálisan rászorult személy részére az
egészségi
állapot
megőrzéséhez
és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére közgyógyellátási állítható ki. A
támogatás rendszere jelenleg kétfokú:

f) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján
részesül
nyugellátásban,
baleseti
nyugellátásban;
g) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója
magasabb összegű családi pótlékban részesül.

1. A szociális törvény normatív erővel
meghatározza, hogy kik jogosultak - külön
jogszabályban meghatározottak szerint –
térítésmentesen közgyógyellátási igazolványra:
a) a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi
intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az
átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
b) a 18. életévét betöltött aktív korú rendszeres
szociális segélyben részesülő;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és
a nemzeti gondozott;
d) a központi szociális segélyben részesülő;
e) a rokkantsági járadékos;

2. A települési önkormányzat képviselőtestülete döntése alapján az részesülhet
igazolványban, akinél a közgyógyellátásra
felírható
gyógyszerköltség
meghaladja
családjában az egy főre jutó jövedelem 10 %át, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi
minmálnyugdíj (jelenleg 24.700 Ft) 150 %-át,
egyedülálló esetén 200 %-át.
Török Péter
jegyző
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A VIRÁGOS FALUÉRT
A Bakonytamási Faluvédő Egyesület 2005.
évben is meghirdeti faluszépítő programját „A
VIRÁGOS FALUÉRT 2005.” címmel.
A program lényege, hogy lakossági
összefogással
falunkat
rendezettebbé,
tisztábbá, szebbé tegyük, olyanná, ahol jól
érezzük magunkat és szeretünk benne élni.
Néhány szót a kezdetekről.
A faluszépítő programot 2000-ben, a
millennium évében indítottuk útjára azzal a
gondolattal,
hogy
valamivel
mi
is
hozzájárulunk a csodához, hogy egy
ezredforduló részesei lehettünk. Azóta minden
évben
megismételjük
a
már-már
hagyományossá váló programunkat.
Tudjuk, a fogadtatás vegyes, de reméljük, hogy
egyre többen lesznek a helyeslők, illetve a
résztvevők. 2004-ben falunk „A tiszta és
virágos Veszprém megyéért” versenyben
elismerést kapott, úgy gondoljuk, ehhez az
elismeréshez Egyesületünk e téren végzett 5
éves munkája is hozzájárult.
A következőkben szeretném mindenki előtt
világossá tenni az elbírálás menetét. A
programot minden tavasszal meghirdetjük. A
helyezések elbírálása július második felében
történik. Egy 8 tagú bíráló bizottság bejárja a
falut, és 1-től 10-ig terjedő pontszámmal
értékeli látottakat. A bizottság tagjai egymástól
teljesen függetlenül dolgoznak. A bejárás
végeztével összesítik a pontszámokat, és a
pontszámok alapján történik a helyezések
elbírálása. Előfordul, hogy többen azonos
pontszámot érnek el, ilyenkor mindenki
megkapja
a
pontszámának
megfelelő
helyezést.

mindez az Egyesület által rendezett szerény kis
ünnepség keretében.
Tíz helyezést adunk ki, az első három helyezett
tárgyjutalmat kap, a további hét helyezettet egy
kis
emléklap
emlékezteti
munkájának
elismerésére. Egyesületünk tudja, hogy az
előző években sokkal nagyobb nyilvánosságot
kapott a díjkiosztás, ezért az utóbbi évek
gyakorlatán úgy szeretnénk változtatni, hogy
amennyiben lehetőséget kapunk rá és a
díjazottak is hozzájárulnak, e rendszeresen
megjelenő kiadványban is közzé tennénk a
díjazottak névsorát.
Még néhány szó e kiváló bizottság
összetételéről. A bizottság 8 tagja közül 4 fő
egyesületi tag, 4 fő pedig a faluból felkért és a
felkérést
elfogadott
személy,
akiknek
segítőkész munkájukért ezúton is köszönetet
mondunk.
Kérem a falu lakosságát, hogy csatlakozzanak
mozgalmunkhoz, hisz ha csak a házunk előtt
elszórt szemetet takarítjuk el, már sokat tettünk
az ügy érdekében, köszönjük.
Fejes Lajosné
titkár

Az eredményhirdetés 2002-ig a falunapi
eredményhirdetés keretében történt, 2002-től

KÁDÁR BÉLA TANÍTÓ ÚRRA EMLÉKEZTÜNK
Bakonytamási Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Kádár Béla tanítóúr

halálának április 8-án történt évfordulójáról
megemlékezik.
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A
képviselő-testület
az
elhunytat
„Bakonytamási
községért”
posztumusz
kitüntetésben részesítette. A kitüntetéssel járó
díszoklevelet
a
képviselő-testület
tisztségviselői ünnepélyes megemlékezés
keretében nyújtották át Ugodon az elhunyt
lányának és jelenlévő családtagjainak.

Nyugodjék békében, Béla bácsi!

A megemlékezés nagyon meghatóan sikerült, a
sír mellett és az ezt követő kis családi
ünnepségen a jelenlévők felelevenítették Béla
bácsi életének jelentősebb állomásait és
szeretetteljesen meséltek a hozzá fűződő
emlékeikről. A család nagyon hálás volt a
bakonytamási képviselő-testületnek, hogy nem
feledkezett meg Béla bácsi emlékéről.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2005. MÁJUS 31-IG
Elhunytak:

Születtek:

Benke Gyula január 2.
Vági Károlyné január 4.
Adorján Gyuláné Pill Teréz január 27.
Schekk Ferenc január 29.
Adorján Gyuláné Bozzai Anna február 6.
Németh József március 7.
Gyuróvszki Lajos április 3.
Adorján József április 3.
Kalmár Józsefné április 9.

Bolla Bálint József február 18.

BAKOYTAMÁSI

HÍRNÖK

Jónás Ramóna Éva április 20.

Vági Fanni Alíz május 15.
Házasságot kötöttek:
Nagy Erika és Németh Tamás március 12-én
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