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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ! 

 
 
Tisztelt Polgártársak! 
 
Engedjék meg, hogy most is, mint minden évben ilyen tájt kegyelemben gazdag Ünnepeket és 
egészségben és sikerekben gazdag áldott Új Esztendőt kívánjak a polgármesteri hivatal 
dolgozói , az önkormányzat képviselő-testülete és a magam nevében. 
 
 �émeth Károly 
 polgármester 
 
 

 

Idén Karácsonyra a község lakossága Benedekné Gosztonyi Hajnalka tanítónő jóvoltából egy kedves 
ajándékot kapott. Kérésemre elkészítette élethű nagyságban a Szent Családot ábrázoló bibliai 
jelenetet emelve ezzel is az adventi várakozás fényét sok embernek szerezve ezzel örömet. 
Fáradozását ezúton is köszönöm! 



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Tisztelt Tamási és Hathalmi Polgártársak! 
 
Szép lassan kitelik a 2005-ös esztendő is. 
Számvetést készít ilyenkor az ember. 
Engedjék meg, hogy ezt tegyem én is. 
Számvetést készítsek, számot adjak egy 
nagyobb, tágabb közösség, az 
önkormányzat éves tevékenységéről. 
 
Szerénytelenség nélkül állíthatom, nagyon 
sokat fejlődött, alakult, szebb lett 
községünk, mint volt. De nagyon nehéz év 
is volt. 
 
Sok munkával értük el ezt, mert a dolgok 
nem történnek maguktól. Attól a 
pillanattól, amikor a fejekben megszületik 
a gondolat, hogy mire költsük a község 
pénzét, meg kell terveztetni, különböző 
engedélyeket kell beszereztetni, 
árajánlatokat bekérni, pályázatot kell írni. 
Az építkezéseken felmerülő problémákról 
már nem is beszélek. 
 
Sok szép dolgot, eredményt értünk el, de 
többször tapasztaltam azt is, hogy 
néhányan próbálták kisebbíteni a sikert, 
vagy próbálják felnagyítani a vélt, vagy 
valós hiányosságokat. Teszik ezt hátsó 
szándékkal, Önös érdektől vezérelve. 
 
Többször éreztem úgy magam, mint Déva 
várának építői: amit nappal elvégeztünk 
munkát, azt az éj leple alatt próbálták 
lerombolni, mert nemcsak a kőfalak 
ledöntésével lehet kárt okozni, de a 
névtelenül kifüggesztett, hazugságokkal 
teli plakátokkal és sms-ekkel is lehet 
rombolni. Gyanakvást kelteni, 
türelmetlenséget szítani, nem engedni 
szívből örülni, büszkének lenni 
eredményeinkre. Ennek ellenére ilyen 
körülmények között is öt sikeres 
pályázatunk volt. Összesen 20 millió 
forintot költöttünk községfejlesztésre, 
amiből közel 6 millió forint volt a 
pályázatokon nyert összeg. 

Ez történt a 2005-ös esztendőben: 
 
- Betonjárda építése a Dózsa utcától a 

patakig, 
- Orvosi rendelő átalakítása, 

akadálymentesítése, 
- Tanácskozóterem festése, felújítása és 

50 db szék vásárlása, 
- Hivatal és orvosi rendelő 

nyílászáróinak és tetőzetének cseréje, 
- Hivatal és orvosi rendelő 

környezetének rendezése, 
- Információs tábla és zászlótartó rudak 

kihelyezése, 
- Buszöböl és sziget kialakítása, 
- 800 négyzetméter aszfaltfelület 

kialakítása az üzletsoron, 
- Aszfaltjárda kiépítése az óvodától az 

üzletsorig, 
- Buszváró felújítása, 
- Fahíd építése a Sós-patakra, 
- Sportöltöző felújítása, vizesblokk 

kialakítása, 
- Befejeztük a ravatalozó és 

temetőkerítés építését, 
- Bontott járdalapokból 300 folyóméter 

járdaépítés a temetőben, 
- Új hangosító berendezés vásárlása a 

kultúrotthonba, 
- Tornaszoba és nyugdíjas klub festése, 
- Televízió és videomagnó vásárlása a 

nyugdíjas klub részére, 
- Két új buszjárat indítása Győr-

Bakonytamási között, 
- Július 18-án falunap, 
- Tamási-találkozó szeptember 10-én a 

tolna megyei Tamásiban, 
- Napló-nap október 29-én, 
- Idősek napja december 10-én, 
- Gyermekek karácsonyi műsora 

december 21-én 
 
 
 �émeth Károly 
 polgármester

 



 

  

A NAPSUGARAS İSZ NYUGDÍJASKLUBRÓL  
 
Ígéretünkhöz híven az I. negyedévben 
időjárási viszontagságok miatt elmaradt 
programokat a II. és a III. negyedévben 
bepótoltuk. Két negyedév az előzőekhez 
képest is nagyon mozgalmas volt a 
részünkre. Szeretném kiemelni azokat a 
tevékenységeket, ahol a klubunk a jó 
szereplésével elhozta a „pálmát”.  
 
Április 26-án Térségi Dalos Találkozón 
vettünk részt Sokorópátkán, ahol klubunk 
énekesei helyezést értek el. Első helyezést: 
Ihász Gyula és Esztergályos Ferencné 
kettőse (operett), negyedik helyezést: 
Markó Józsefné, hatodik helyezést: 
Holczinger István és nyolcadik helyezést 
szerzett Samu Tituszné. Május 14-én a 
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 
által meghirdetett receptpályázatra 
jelentkeztünk, amit Ormos Sándorné 
bakonyi kapros káposztájával meg is 
nyertünk.  Május 20-án Berhidán voltunk 
nyugdíjas majálison, majd ezt követően 
Tápon, a „Hegysori Tavasz” címet viselő 
kulturális rendezvényen vendégeskedtünk. 
Június 11-én a helyi kultúrházban 
rendeztük meg a „Szuper-anyós” 
vetélkedőt, ahol a sokorópátkai 
nyugdíjasklubot láttuk vendégül. Ezt a 
rendezvényt a külsővati idősek ottonából 
meghívott – volt Bakonytamási lakos – 
vendégeink jelenléte is megfűszerezte. 
 
Említést és méltó tiszteletet érdemel, hogy 
klubunk 10 fő női tagjai összefogásával és 
Esztergominé Major Tímea tanárnő 
vezetésével megalakítottuk a Kéknefelejcs 
Néptánc együttest. A néptánc együttes 
tagjai fáradtságot és anyagi kiadásokat sem 
nézve az egész nyár folyamán eljártak a 
próbákra. Legidősebb klubtagjaink is 
kiveszik a részüket a táncból, akiket csak 
dícsérni tudok, mivel a fiatalabbakat is 
megizzasztó táncok terén is az élen járnak. 
Elmondhatom, hogy a klubunkban minden 
tagnak vannak rejtett tehetségei, ami 
időről-időre felszínre tör, csak jól kell 
tudni azt kiaknázni. Van ugyanis aki 

szépen énekel, van aki jól táncol, míg a 
másik a színjátszás területén jeleskedik. 
Vannak ügyeskezű egyének is a klubban és 
van aki a „gasztronómia doktora”. 
Számomra mindegyikük értékes, ügyes 
ember, akiket egyformán szeretek és 
tisztelek. 
Még a nyár folyamán is tovább dolgoztunk 
és szórakoztunk, így július 3-án kirándulást 
szerveztünk a Dunakanyarba. 
 
Sajnos a július 27. szomorú emlékként 
marad meg mindannyiunk Szívében, mert 
akkor kísértük utolsó útjára kedves 
klubtagunkat, Ihász Gyulát. Szeptember 
17-én, a tamási települések találkozóján 
szerepelt klubunk nagy sikerrel. Ez még 
tovább fokozódott szeptember 30-án 
Bakonyszentkirályon, ahol a bakonytérségi 
falvak nyugdíjas klubjainak kulturális 
bemutatóján való szereplésünkért 
elismerést és emléklapot kaptunk. Még 
szeptember hónapban részt vettünk az 
ugodi és a külsővati nyugdíjas klubok által 
szervezett kirándulásokon is. Így aki akart, 
eljuthatott Ópusztaszerre, majd Aggtelekre 
is. 
Szeptember hónapban felújításra került az 
– iskolásokkal közösen használt – 
klubhelyiségünk is. Az első feladatunk lesz 
az ismét birtokba vett helyiség csinosítása 
és még otthonosabbá tétele. Igyekszünk, 
hogy még kellemesebb és jobb érzés 
legyen a klubfoglalkozásainkra eljárni, bár 
azt hiszem e tekintetben a tagokban nincs 
hiány. Vallom, hogy ezt csak így lehet 
csinálni, mert aki nem így teszi, annak nem 
is érdemes… 
 
2005. negyedik negyedévben is gazdag 
programunk volt október 7-én. Klubunk 
tagjai részt vettek a megyei egyesületek 
által szervezett Színjátszók és 
hagyományőrzők bemutatóján 
Balatonfűzfőn. A klubtagok Móricz 
Zsigmond a „Zördög” című 
parasztkomédiájával arattak nagy sikert. 
Október 16-án Budapesten a Stefánia 



 

  

Palotában szórakozhattunk a borkóstolóval 
egybekötött nótaesten. Október 30-án a 
Napló-napon szerepelt csapatunk a 
„Hagyományőrző Bakonyi Lakodalmas” 
című műsorral. November 14-én dr. 
Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus 
főiskolai docens és Glück Csaba a 
Kisalföld megyei napilap szerkesztője 
tartott nekünk lenyűgöző előadást. 
December 5-én a klubba is eljött a 
Mikulás. December 10-én az Idősek 
napjára szervezett program keretén belül 
szerepelt a mi kis csapatunk egy új 
műsorral „Jó bor, jó egészség” címmel. 
December 19-én megtartottuk még az 
évben elmaradt név-és születésnapok 
ünneplését. Klubunknál december 23-án 
ünnepeljük a Karácsonyt meghitt 
gyertyafényes ünneplés és az ajándékok 
kiosztása mellett elhangzanak karácsonyi 
versek és énekek is. 
 
Az evangélikus lelkész úr felkérésére (amit 
nagy megtiszteltetésnek tartunk), 
klubunkból 13-an műsort adnak december 
25-én az evangélikus templomban. Még ez 

évben 30-án sor kerül az óév 
elbúcsúztatására is, ahol Ilmer Sándor 
zenéjére énekel és táncol a csapat. Így 
záródik számunkra a 2005. év, ami 
számunkra rendkívül mozgalmas és 
sikerekkel teli volt. 
 
Az elmúlt félév gazdag programja is 
igazolja, hogy érdemes a nyugdíjas klub 
tagjának lenni. Felemelő érzés az, amikor 
tapssal, vagy néhány dícsérő szóval 
elismerik szereplésünket, megbecsülik az 
idős ember ebbéli próbálkozásait, 
megmozdulásait. Ráadásul emellett mi 
magunk nagyon jól szórakozunk és ami a 
legfontosabb: jól is érezzük magunkat. 
 
Ezúton kívánok minden kedves 
klubtársamnak további jó erőt és 
egészséget, valamint azt, hogy lelje örömét 
a klubéletben és a társaival történő 
együttlétben. 
 
 
 Muhari Lászlóné 
 klubvezető

 
 
 

BEMUTATKOZIK A TELEPÜLÉS ÚJ LELKÉSZE 
 
Szeretném Bakonytamási és Hathalom 
lakóit köszönteni és az újonnan érkező 
jogán egy pár sorban bemutatkozni. Szakos 
Csabának hívnak, Nyíregyháza szülöttje 
vagyok. Az ország második legnagyobb 
gyülekezetéből kerültem Budapestre az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemre. 
Tanulmányaim alatt egy évet töltöttem 
Németországban, Diakóniai Intézetben 
tanultam, szellemi fogyatékkal élők között 
dolgoztam. Teológiát 1998-ban fejeztem 
be, hét éven keresztül a Vasi Egyházmegye 
gyülekezeteiben szolgáltam. Celldömölkön 
eltöltött négy év alatt komoly ifjúsági élet 
szerveződött több csoportban. Nagyon sok 
rendezvényen kórusunk énekelt, színjátszó 
körünk fellépett. Mesteriben nyaranta 
hittanos-ifjúsági tábort építettünk ki és 
működtetünk.  

 
Szombathelyen a Berzsenyi Dániel 
Főiskolán másoddiplomát szereztem, 
Egészségfejlesztő mentálhigiénés szakon. 
Sopronban a Közgazdasági Egyetemen 
tanultam, melynek keretében Pályázati 
referens képesítést kaptam. Jelenleg a 



 

  

Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Klinikai Lelkigondozó szaknak vagyok 
végzős hallgatója. 
 
Mindezek a megszerzett ismeretek a 
hivatásomhoz nagy segítséget nyújtanak. 
 
Feleségem Vas megyei származású, 2004-
ben kötöttünk házasságot. Könyvelőként 
dolgozott, jelenleg a hét hónapos Hanna 
nevű kislányunkkal van gyesen. Emellett 
végzi a szombathelyi Egészségügyi 
Főiskolai karán az Általános Szociális 
Munkás Szakot. Kislányunk előszeretettel 
jár istentiszteletre, és ott „bekapcsolódik” a 
gyülekezeti énekekbe, nagyon szereti az 
orgona hangját.  
 
2005. szeptember 1. napjával lettem a 
Bakonytamási gyülekezet helyettes 
lelkésze, emellett Ördög Endre esperes úr 
munkáját is segítem leterheltsége miatt. A 
gyülekezet több éves fáradozásának, 
építkezésének meglett az eredménye, újra 
van helyben lakó lelkésze. Idekerülésem 
után a hitoktatás megszervezése volt 
elsődleges feladatom, így ma négy község 
óvodájában, iskolájában tanítok. Minden 

gyermeknek lehetőséget biztosítok, hogy a 
hitoktatásba bekapcsolódjon. Törekszem a 
személyes kapcsolatok kiépítésére, 
igyekszem elsőként a gyülekezet hűséges 
tagjaihoz eljutni, látogatom a betegeket, a 
magukra maradottakat, a kórházba 
kerülteket. Természetesen igyekszem 
mindenkihez eljutni. Szeretnénk 
családommal együtt beilleszkedni az itt 
élők mindennapi életébe. Osztozni a 
nehézségekben, örömökben, együtt sírni a 
sírókkal, együtt örülni az örülőkkel. Már 
ide kerülésem előtt sok jót hallottam a 
bakonyi emberekről, azóta a környékbeliek 
is megerősítették, hogy milyen 
barátságosak, összetartóak a tamásiak. 
Mindennapi tapasztaltunk, az emberekkel 
való beszélgetések is ebben erősítenek 
bennünket. Nap, mint nap tapasztaljuk, 
hogy szépül a falu, melyhez mi is 
szeretnénk hozzájárulni a magunk 
lehetséges eszközeivel, hogy a 
környezetünk megújulása mellett a lelkünk 
is épüljön.  
 
 Szakos Csaba  
 evangélikus lelkész

 
 

 
 

2005. A GYİZELMEK ÉVE VOLT 
 
A 2005-ös év a Bakonytamási labdarúgás 
történetének egyik legsikeresebb éve volt. 
Az utolsó beszámolónk óta, mikor is a 
körzeti teremtornán elért jó eredményünk 
folytán abban reménykedtünk, hogy a siker 
ad akkora lökést a csapatnak, hogy meg 
tudjuk őrizni az ősszel elért második 
helyünket, így sokévi küzdés után végre 
egy osztállyal feljebb léphetünk.  
Nagypályán az évet Magyar Kupa 
mérkőzéssekkel kezdtük, első ellenfelünket 
6-2-re vertük, a második fordulóban az egy 
osztállyal feljebb játszó Nemesgörzsönytől 
szoros mérkőzésen, 3-3-as döntetlen után, 
a hosszabbításban aranygóllal veszítettünk. 
A bajnokságban megismételve az őszi 
produkciót, 5 győzelem 1 döntetlen 3 

vereség mutatóval végeztünk a második, 
feljutó helyen. A mindent eldöntő vanyolai 
mérkőzésünkön felszabadult, jó játékkal 
fölényes 8-2-es győzelmet arattunk, 
kiszolgálva ezzel a minket idegenbe is 
elkísérő, lelkes szurkolóinkat. A feljutást 
kiharcoló együttes játékos kerete szinte 
évek óta változatlan. A keret: Pék J, 
Németh Á, Krébesz Gy, Földing T, Török 
J, Polcsák G, Szelencsik P, Péter Á, Bácsi 
I.Z, Torma S, Pekker B, Erdélyi A, 
Madarász L, Végh B, Sabla A. 
 
Mivel a csapat együtt maradt, csak Sabla 
Attila jelentette be visszavonulását, helyére 
Pápateszérről Jónás Gyulát igazoltuk, 
további erősítést nem terveztünk. A 



 

  

vezetőkkel illetve a játékosokkal történt 
beszélgetések során arra jutottunk, hogy 
elég erős a keret ahhoz, hogy egy 
osztállyal feljebb is megállja a helyét. 
Célnak a középmezőnyt tűztük ki magunk 
elé, ehhez egy jó edző szerződtetése volt a 
feladat, több jelölttel is tárgyaltunk, de 
végül is nem sikerült. Így aztán mint az 
elmúlt évek során annyiszor edző nélkül 
vágtunk a bajnokságnak. A fiúkat dicséri, 
hogy így is olyan kezdést produkáltunk, 
hogy meglepetésre 6. forduló után, már 
csak mi voltunk veretlenek. A bajnokság 
második felében aztán már becsúszott egy-
egy rosszabb teljesítmény, de 
összességében az őszi 4. helyezésünk, 
várakozáson felülinek mondható. A 
góllövő lista második helyén is tamási 
játékos szerepel, Torma S. 16 góllal. Siker 
még, hogy újra a csapat mellé álltak a 
nézők, a szurkolásukat ezúton is 
szeretnénk megköszönni. Köszönjük az 
Önkormányzatnak hogy az éves 
támogatáson túl, nagy feladatot vállalva, 
sok-sok éves lemaradást pótolva, 
vizesblokkot alakított ki az öltözőben. 
 
A téli átigazolási időszakban terveink 
szerint egy középpályást igazolunk Deli Á. 

személyében, aki azontúl hogy magasabb 
osztályból érkezik, külön öröm számunkra, 
hogy növelni fogja a csapatban szereplő 
helyi játékosok számát. És a még mindig 
megoldatlan edző hiányon is változtatni 
szeretnénk 
 
A tél folyamán részt veszünk a 
hagyományos körzeti terembajnokságon, 
de előtte még szerepelünk a szokásos téli 
Szuper Kupán,  
Résztvevő csapatok:  
Inter-Thermo   városi 1. helyezett 
Piha Sc városi 4. helyezett 
Nemesszalóki ESE körzeti 1. helyezett 
Bakonytamási TC körzeti 2. helyezett 
  

 
A vezetőség és a csapat nevében kellemes 
Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok 
minden kedves Szurkolónknak. 
 
Hajrá Tamási! 
 
P . U . � . C . Á . S . O . K .  
 
 �émeth Kálmán Bácsi Attila  
 Szakosztály elnök TC elnök



 
15 ÉVES A BAKONYTAMÁSI FALUVÉDİ EGYESÜLET 

 
Néhány szót a kezdetekről: 1990 év elején 
több fiatal és kevésbé fiatalember úgy 
gondolkodott, tenni kellene valamit, hogy 
községünkben zavartalan legyen a 
rendszerváltás, leváljon a közös tanácstól 
és elkezdje önálló életét. A  megvalósítás 
lehetőségét egy szervezet létrehozásában 
láttuk, így jött létre a Bakonytamási 
Faluvédő Egyesület 54 taggal. Az 
alapszabály elkészítése és a hivatalos 
eljárások rendezése után a cégbíróság 
60170-90. szám alatt  1990. augusztus 7-én 
jegyezte be. Ezzel a bejegyzéssel vált 
egyesületünk hivatalossá. Az őszi 
helyhatósági választásokra már jelölteket 
állított, akik közül a falu lakossága 
megválasztotta Bakonytamási község első 
önkormányzati testületét. 
 
Így indultunk el közösen egy cél, a falu 
felvirágoztatása felé. Az önkormányzat 
tette a dolgát, az egyesület amiben tudott 
segített és felelevenített régi szokásokat, 
így a halottak napi temetői ökomenikus 
megemlékezést, a falu karácsonyfájának 
állítását. Megszerveztük Tatay Sándor 
Kossuth díjas író temetését, ápoljuk 
emlékét. Kapcsolatokat hoztunk létre más 
szervezetekkel.  
 
Később következtek a vízválasztó évek, az 
egyesület szétzilálására való  törekvés 
időszaka, rendezvényeinket sorra 
kisajátította az önkormányzat. Erre az 
időszakra esett , hogy Pápa városa elnyerte 
a Kossuth tábor rendezésének jogát. Ebben 
a táborban hazai és határon túli fiatalok 
ismerkednek Kossuth Lajos és az 1848-as 
szabadságharc eszméivel. Megkeresték az 
Egyesületet, hogy az emlékhelyek 
látogatása közben nem látnánk-e vendégül 
a fiatalokat. Nagyon szorult helyzetben 
voltunk, hiszen 70 gyereket kellet ellátni. 
Megkerestük tagjainkat, ismerőseinket 
segítséget kérve a helyzet megoldására (pl. 
pogácsa, kalács elkészítése). Nagyon 
jóleső érzés volt, hogy senki nem mondott 

nemet, sőt olyanok is segítettek, akik 
mástól hallották, hogy mi készül. Az italt a 
Kossuth nevet viselő csárda biztosította. 
Erre most azért térek ki, hogy mindekinek 
aki részt vett ebben a megmozdulásban 
most nyilvánosan is köszönetet 
mondhassunk. 
 
Majd az egyesület lassan kezdett magához 
térni, összeszámolta megmaradt tagjait és 
új tevékenységeket keresett:  
megrendeztük a Hősök Napját, majd 2000-
ben a Milleneum tiszteletére útjára 
indítottuk a „Virágos Faluért” mozgalmat, 
2002-ben visszakaptuk a karácsonyfa 
állítás jogát is. Működési költségeink 
fedezésére 2001-02-ban 50 ezer Ft-ot, 
majd évenként 100 ezer Ft támogatást 
kaptunk az önkormányzattól. Javaslatokat 
tettünk az önkormányzatnak a működési 
területünket érintő témákban, mindezekből 
egy valósult meg 2002-ben az Erzsébet 
utca 19. szám alatti ház megvásárlása, ami 
azután lehetővé tette a Kossuth utca 4. 
szám  alatti rom eltakarítását. 
 
Néhány szót még szervezeti életünkről: 
évente három közgyűlést tartunk, a 
vezetőség szükség szerint ülésezik, 
közgyűléseink közül egy – az év végén – 
ünnepi ülés. 2004-től évente egyszer 
tagjainknak közös színház látogatást 
szervezünk. Így telt el harcok és kis 
eredmények között a 15 esztendő, melyet 
augusztus 28-án környezetvédelmi ankéttal 
és a virágkötő versennyel ünnepeltünk. 
Ünnepünkön a megye 15 helységéből 
mintegy 100-120 fő vett részt. A virágkötő 
versenyre 16-an neveztek, a rendezvény 
költségeinek nagy részét pályázati pénzből 
biztosítottuk. A Veszprém Megyei 
Önkormányzat pályázatán 50 ezer , dr 
Kovács Zoltán képviselői keretéből 100 
ezer forintot nyertünk el, így méltó keretek 
között tudtunk ünnepelni. 
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Mindez amit leírtunk nem valósulhatott 
volna meg a falu támogatása és aktív 
részvétele nélkül, amit nem győzünk 
megköszönni. Egyesületünk egy nyitott, 
pártsemleges szervezet , aki úgy érzi, hogy 
szeretne egyesületünk tagja lenni 
szeretettel várjuk. 
 

Kérjük a falu lakosságát, hogy a jövőben is 
támogassák kezdeményezéseinket és 
ezúton kívánok az egyesület és a magam 
nevében is: Boldog karácsonyi ünnepeket 
és áldott , békés új esztendőt. 
 
 Fejes Lajosné 
 titkár 

 
AZ ÉV NÉHÁNY ESEMÉNYÉRİL KÉPEKBEN

 
A hagyományos falunap nagy siker volt az 
idén is. A Veszprémi Napló vezércíme így 
szól a nagy terjedelmű írás mellett: „Nem 
panaszkodhatnak a tamásiak, hiszen évek 
óta nagy-nagy sikerrel zajlik a falunap, 
amelynek idén is jó volt a visszahangja.” 
Nem is panaszkodott senki… 
 
 
 
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Elnöke dícsérő szavak 
kíséretében ünnepélyes keretek között 
átadta a község megújult orvosi rendelőjét. 
A Napló így ír az eseményről: „A felújított 
épület példázza, hogy a közpénzekkel jól 
valósította meg a közcélokat az 
önkormányzat.” 
 
 
A Napsugaras Ősz Nyugdíjasklub tagjai az 
év során többször is bebizonyították, hogy 
a község kulturális eseményein lehet rájuk 
számítani. Az immár széles 
műsorkínálattal folyamatosan gondos-
kodnak a jó hangulatról. A képen az Idősek 
napi rendezvényen adott műsor 
zárójelenete látható. 
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