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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET !
Itt a karácsony, itt a Megváltó,
szálljon az égig boldog énekszó!
Eljött a mennybıl, emberré lett,
ı hoz a földre békességet!

Tisztelt Polgártársak!
Engedjék meg, hogy e szép karácsonyi énekünk kezdő soraival kívánjak áldott ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt községünk valamennyi polgára számára
képviselő-testületünk tagjai, önkormányzatunk valamennyi dolgozója nevében is.
émeth Károly
polgármester
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KARÁCSONY TITKA
Karácsony a csodák és titkok ünnepe. Karácsony
éjszakája sok titok leplét rejti. Isten legnagyobb
ajándékának
megérkezése,
melyet
az
emberiségünk valaha is kaphatott. Jézus Krisztus
maga az ajándék, aki eljött, hogy közel hozza
hozzánk Atyánk békességét és szeretetét.
Jézusban Isten jelent meg közöttünk. Isten
magára öltötte a mi emberi szegényes formánkat,
hogy velünk járjon és megismerhessük Őt. Isten
csodája, hogy akit karácsonykor imádhatunk és
leborulhatunk előtte, Ő maga az Isten
elrejtettségéhez tartozik.

A Szentlélek segítsége nélkül nem látjuk meg
a karácsony titkát. Istennek hitet kell adnia a
szívűnkbe, hogy megértsük az ünnep
üzenetét. A karácsonyi történetben egy sor
ember hit nélkül járt, akik az események
szereplőiként elmentek a lényeg mellett, és
abból semmit sem értettek meg. Közéjük
tartozik Augusztus császár, aki bizonyosan
semmit sem sejtett, amikor a népszámlálási
rendeletével Isten ígéreteinek a teljesüléséhez
járult hozzá. Élete végéig sem sejtette, hogy a
csodák csodája az ő birodalmában és az ő
uralma alatt ment végbe. Idetartozik Heródes
király, akit gonosz gondolatai vérontásba
taszítottak. És Betlehem lakosai?! Ha tudták
volna, ha észlelték volna, hogy ki látogatta
meg őket, akkor biztos nem hagyták volna a
szent családot az istállóban. Óh és a
történelmünk során, és napjainkban is
mennyi karácsony nélküli ember él, akiket az
Isteni titok ridegen hagy?
Isten megjelent a világunkban és csak azok
látják, akiknek a szentlélek megmutatja. A
pásztoroknak és a távoli napkeleti bölcseknek
megmutatta. Isten hitre jutatta őket. És ma
velünk is megtörténhet a csoda, a csoda
részesei lehetünk. Igen, ha Istenünk nem
gyújt fényt bennünk, rejtve marad karácsony
titka. Azért ünnepeljük karácsonyt és
emlékezünk újra és újra, hogy mi történt
egykor, hogy közösségének tagjaivá váljunk.
Megnyitja szemünket, hogy lássunk Isten itt
van közöttünk.
Karácsony titka a világtörténelem sodrától
távol, csendben és elrejtve kezdődött, mégis
a világtörténelem központja. Isten karácsony

éjszakáján felkínálta világosságát, szeretetét
és
békességét
az
emberiségnek.
Természetesen sokan elfogadták Őt és tudnak
élni a kapott ajándékkal. Mások még mindig
a saját fejük után mennek, a saját útjukat
járják. De, ami karácsonykor megjelent,
olyan
fény,
mely
a
legrejtettebb
sötétségünket is meg akarja világítani, és a
legmélyebb békétlenségünket békességgel
kívánja megtölteni. Megváltattunk, ezzel
minden elvégeztetett értünk. Az egymással
perlekedő embereknek itt új középpont tárult
fel. Aki először az angyaloknak jelent meg,
most mindnyájunk lehetősége: gyűljünk
össze a karácsonyi titok körül. Legyen
békesség és szeretett közöttünk! Legyünk a
békesség emberei, tegyük szeretőbbé a
világunkat, hogy karácsony és általa Jézus
Krisztus életünk részesévé váljék!
Szakos Csaba evangélikus lelkész

A Bakonytamási Evangélikus Gyülekezet
2006-ban megválasztott új presbitériuma:
Bácsi Zoltán presbiter
Bodnárné Németh Ilona számvevőszéki
elnök, egyházmegyei küldött
Erdélyi Károlyné presbiter
Erdélyi Zoltán gondnok, pénztáros
Esztergályos Ferenc presbiter
Fejes
Péter
jelölőbizottság
elnöke,
számvevőszék tagja
Gyömörei Zoltán presbiter
Németh József presbiter
Németh Károly felügyelő, jelölőbizottság
tagja
Németh
Lajosné
számvevőszék
és
jelölőbizottság tagja
Németh Pál tiszteletbeli felügyelő
Németh Viktor presbiter
Szakosné Mihátsy Zília kántor
Varga László jegyző
Evangélikus ünnepi alkalmaink:
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Szentesti istentiszteletünk vasárnap 18 órakor
kezdődik az iskolások és óvodások
műsorával a templomunkban.
Karácsony első napján 11 órakor tartunk
úrvacsorás istentiszteletet a templomban.
Alkalmunk meghívott vendégei a Pápateszéri
Idősek Klubja, akik bemutatják ünnepi
műsorukat. Végül ajándék osztással zárul az
együttlétünk.
Karácsony második napján szintén 11 órakor
tartunk
istentiszteletet
a
gyülekezeti
teremben.
Óév este 18 órakor tartunk óév búcsúztató
istentiszteletet.

Újév napján 11 órakor lesz újév köszöntő
istentisztelet.
Az egyházközségünk vezetősége kíván
kedves mindnyájuknak békeségben eltöltött
karácsonyi ünnepeket, és egészségben
gazadag új esztendőt!
Katolikus ünnepi alkalmak:
December 24-én: 9,30 órakor; december 25én: 9,30 órakor; december 26-án: 9,30
órakor; december 31-én 9,30 órakor; január
1-én: 9,30 órakor lesz szentmise vagy
igeliturgia.

Ö KORMÁ YZATI VÁLASZTÁS 2006.10.01.

BAKO YTAMÁSI KÖZSÉG Ö KORMÁ YZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉ EK ÉVSORA
Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Bodnár Ferenc képviselő
Esztergályos Ferenc képviselő
Kiss Tibor képviselő
Németh József képviselő
Dr. Orbán Sándor képviselő
Pongrácz Zoltán képviselő

MEGTISZTELİ SAZAVAZATAIKAT KÖSZÖNJÜK!

A KÖRJEGYZŐSÉGRŐL
A magyar kormány megszorító intézkedései
sajnos önkormányzatunk működését is
hátrányosan érintik, nevezetesen kevesebb
pénzzel gazdálkodhatunk.
Az állam arra ösztönzi a községeket, hogy
kistérségi összefogásban tartsák fenn
intézményeiket,
az
óvodát,
iskolát,
polgármesteri hivatalt.
Azok az önkormányzatok, akik ezt megteszik
a normatív támogatásokon felül plusz
támogatásban részesülnek. Most tehát nem
diktatórikus eszközökkel oldja meg a
körzetesítést, hanem a pénzügyi források
elvonásával rákényszeríti a község vezetését
az intézmények megszüntetésére.
A hatalom azután mossa kezeit, és azt
szajkózza a kezükben lévő médiákon

keresztül, mi ugyan be nem csuktunk
egyetlen iskolát sem, nem számoltunk fel
egyetlen hivatalt sem, nem zártunk be
egyetlen kórházat sem, csak a lényeget nem
mondja, azt hogy nem ad forrást a
fenntartásra.
Nehezíti a helyzetünket, hogy 2007. január
elsejével kikerültünk a „hátrányos helyzetű
település” besorolás alól.
Nyilvánvaló, hogy ez is a megszorítás
következménye, hiszen semmi olyan
rendkívüli változás, lehetőség nem áll fenn,
ami ezt a változtatást indokolttá tenné.
Így ugyanis éves szinten valószínűleg több
millió forinttól esik el községünk.
Azért, hogy némiképpen egyensúlyban
tudjuk tartani költségvetésünket, és az elmúlt
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évekhez
hasonló
fejlődést
tudjunk
végrehajtani, amit egyébként joggal vár el a
lakosság, - nyilván szeretné mindenki, ha
jövőre az ő utcájának az út felülkezelésére is
sor kerülne, szeretné minden szervezet, ha
jövőre is támogatná őket az önkormányzat,
nyilván a nyugdíjasok sem szeretnék, ha a
karácsonyi ajándék összege kevesebb lenne,
és sorolhatnám hosszan a sort, arra
kényszerültünk,
hogy
Körjegyzőséget
alapítsunk Pápateszér községgel.

Megértem azokat, akik érzelmi okokra
hivatkozva nem örülnek ennek, de nem volt
más választásunk. Vagy ragaszkodunk az
önálló jegyzőséghez, és nem tudunk
fejleszteni, vagy megalakítjuk és spórolunk
3, 5 millió forintot évente.
Mi vállalva ennek a lakosság egy részének
nem tetsző döntésünk következményét, az
utóbbi mellett szavaztunk.
Bízom benne, hogy az idő minket igazol, és
ugyanolyan zökkenőmentes lesz minden,
mint tagóvoda, tagiskola esetében.

A FALUVÉDİ EGYESÜLET 2006-OS ÉVE
A Faluvédő Egyesület 2006-os éve minden
rendkívüli esemény nélkül telt el, mint az
emberek hétköznapjai.
Egyesületünkről tudni kell, hogy tagjai
nagy részben aktív dolgozók, akik a munka
és a család mellett szakítanak időt a
közösségi munkára, és teszik dolgukat
falunk
szépítése
és
felemelkedése
érdekében.
Május utolsó vasárnapján megtartottuk a
Hősök Napját, melynek témája az 50.
évforduló kapcsán 1956 forradalma volt.
2006-ban is meghirdettük a „Virágos
faluért” programunkat, melyet a zsűri július
hónapban értékelt. A díjakat a falunapi
eredményhirdetés keretében adtuk át.
Díjazottaink:
I.
II.
III.

Madarász Lászlóné
Vass Sándorné
Bolláné Horváth Helén

További nyertesek: Káposztás László, Nagy
Jánosné, Klesitz Ottóné, Erdélyi Zoltánné,
Pongrácz Károlyné, Érsek Jánosné, Ormos
Sándorné

A nyár folyamán helyreállítottuk a
bakonytamási temetőben nyugvó két 1948as honvéd síremlékét, hogy az utókor is
őrizhesse emléküket.
December 1-jén részt vettünk Tatay Sándor
Kossuth-díjas író halálának 15. évfordulója
tiszteletére a badacsonytomaji Tatay Sándor
Általános Iskola és a bakonytamási
Általános Iskola közös koszorúzási
megemlékezésén. A koszorúzáson a
Megyei Írók Társaságát H. Szabó Lajos
képviselte. A rendezvény után vendégül
láttuk az ünnepélyre érkező küldötteket.
Ötödik éve állítja fel egyesületünk a falu
karácsonyfáját. Első négy évben Benke
Zoltán ajándékozta a fenyőket szülő
falujának, 2006-ban pedig Horváth Pál,
Petőfi utcai lakos.
Mindkettőjüknek köszönjük!
Ahogy fogy az év, úgy fogynak a feladatok
is. Nem maradt más hátra, mint az
egyesület évzáró ünnepi ülése, és az, hogy
kedves mindnyájuknak boldog karácsonyt
és eredményekben gazdag békés, új évet
kívánjunk.

Köszönjük munkájukat és kérjük, 2007-ben
is szépítsék falunkat!
A zsűri a Bakonytamási Önkormányzat
virágosítását külön oklevél átadásával
értékelte.
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titkár

A YUGDÍJAS KLUB TEVÉKE YSÉGE 2006. ÉVBE
A 2006 évi klubéletünk a tagjaink számára
olyan szoros volt, ami telis-tele volt tűzdelve
szereplésekkel és szorgos munkával.
Bevallom, „legény” volt a talpán, aki itt helyt
állt.
Panaszra azonban nincs okom, inkább
dicséret illet minden szorgos klubtagot, aki
mindebben aktívan részt vett.
A munka és a kitartás meghozta gyümölcsét,
mert a siker kárpótolt mindnyájunkat, ha
néha a felkészülés okozott is egy kis
fáradságot.
A már hagyományos műsorok és programok
mellett 2006 évben igencsak aktívan részt
vettünk a Veszprém megye Egyesület által
szervezett programokban, mint fellépő
szereplők is
A március hónap különösen mozgalmas volt
számunkra.
25-én Dalkörök, Szólóénekesek Találkozóján
vettünk részt Peremartonon. Jól szerepeltek
és dicséretet kaptak az ott fellépő
klubtársaink.
31-én a „Kék nefelejcs” néptánc csoportunk
megyei
Időskorúak
Regionális
Hagyományőrző
Néptánc
Szólótánc
Találkozóján, Várpalotán volt. Ők is szépen
szerepeltek a „nagyok” között és a
szereplésükkel elérték, hogy meghívást
kaptak a Gála műsorra, Gyulafirátótra.
Májusban Pétfürdőn, a majálison voltunk.
Virágkötő versenyből a majálison elhoztuk
az első helyezést.
Részt
vettünk
a
Magyarpolányban
megrendezett
receptpályázaton
is,
a
klubtagok által sütött finom krumplis
rétessel.
Októberben Balatonfüzfőn a színjátszó
csoportok találkozóján a „Három pösze lány”
című komédiával léptünk fel. Mindenki jól
szerepelt a komédiában.
Kiránduláson vettünk részt, amit a külsővati
nyugdíjas klub szervezett.
Voltunk színházban, Győrben, Budapesten a
Szenes Gála műsoron.

Hajókiránduláson voltunk Balatonfüreden.
Részt vettünk a pápateszéri Napló Napon,
Sokorópátkán a farsangi műsoron, ahol 10 fő
klubtagok közül farsangi jelmezt is öltött, és
ott is elsők lettünk a török basa jelmezével.
Júliusban
Drávatamásiban
voltunk
szórakozni és szerepelni.
Augusztus 12-i falunapon a klubtagok
elvállalták, hogy főznek a falunapon
résztvevőknek. Minden jelentkező alaposan
helyt állt az ottani munkában. Közben nyári
szünetet tartottunk, hogy a nagymamák
kivegyék a részüket a náluk nyaraló unokák
felügyeletében is.
Elmondhatjuk,
hogy
2006-os
év
mindnyájunk
számára
nagyon
sok
szórakozást, munkát és örömet hozott.
Nem panaszkodunk ezért, sőt azt kívánjuk,
hogy soha ennél rosszabb évünk ne legyen!
Azt hiszem, hogy mindenki választhatott a
számára kedvező időtöltésből. Aki énekelni
szeret, az énekelt, aki táncolni, az táncolt, aki
főzni szeret és tud, az azt csinálhatta.
Járhatott színházat látogatni, aki kedveli,
kirándulni is mehetett, aki szeret.
A színjátszó ambícióit is kiélhette, aki arra
alkalmas.
Erről szól a mi kis nyugdíjas klubi életünk.
Mindenki megtalálja benne a számára
kedvezőt, és főleg azt, hogy addig sincs
egyedül, mert szerető, figyelmes klubtársra
találhat, aki vele van, ha kell.
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Az évből még hátra van a klubkarácsonyi
ünnepségünk, ahol meghitt körülmények
között ünnepeljük a karácsonyt és átvesszük
szerény ajándékainkat is
Az óév búcsúzató, ahol a születés és
névnapok ünneplésével zárjuk méltó keretek
között a 2006-os évet, ahol a zenét a szeretett
harmonikásunk és tiszteletbeli klubtársunk
szolgáltatja.
Pár szót a 2007 évi tervekről is hadd
mondjak.
Továbbra is szeretnénk részt venni minden
megyei rendezvényeken. Bővíteni szeretnénk
tánctudásunkat Esztergominé Major Tímea

vezetésével. Klubtalálkozókat, vetélkedőket
szervezünk. Falu Múzeumot alakítunk ki a
klubhelyiségben a klubtagok által behozott
régiségekből. Kirándulást szervezünk.
Első nagy feladatunk lesz azonban április
hónapban falunkban tervezett megyei
rendezvény megvalósítása.
Mindezekhez, és további munkához,
szórakozáshoz
kívánok
minden
klubtársamnak jó erőt és egészséget!
Muhari Lászlóné
klubvezető

éhány mondat a „Szent Anna” Máltai Turista házról
Az MMSZ pápai csoportvezetője 2006. tavaszán
keresett meg bennünket, hogy lehetőség szerint
helyet, épületet tudnánk-e biztosítani gyermekek
üdültetése céljából.

A Polgármester Úr és Bakonytamási község
önkormányzata támogatásával a volt
szolgálati lakás épületét rendelkezésre
bocsátotta,
így
megkezdődhetett
a
szervezőmunka.
A „Szent Anna” Máltai Turista ház avatására
2006. augusztus 8-án, 15, 00 órakor került
sor.
Óriási megtiszteltetés ért bennünket, ugyanis
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke,
Kozma Imre atya személyesen eljött és
áldotta meg az épületet.
Az átadásra került Turistaházban azon
családok gyermekeinek nyújtunk önköltséges
nyári üdülési lehetőséget, akiknek anyagi
lehetőségeik ezt nem engedik meg.
Szálláshelyet és minimálisan szükséges
infrastruktúrát – főzési, tisztálkodási
lehetőséget – biztosítottunk.
Mintegy 390 vendégéjszakát töltöttek el a
gyerekek és kísérőik a turistaházban
közmegelégedésre,
amire
utal
a
Turistaházban
található
vendégkönyv,
amelybe csupa szép és jó dolgot írnak a
községről.
Ennek, mintegy eredményeképp, sikeresen
pályáztunk nyílászárók cseréjére, melyet
december elején a kivitelező már el is
végzett.

Jelenleg 9 fős helyi tagságunk kitakarította az
épületet, ugyanis december 29-től január 2-ig
vendégeink érkeznek a házba.
További terveink közt szerepel a vizes blokk
felújítása és korszerűsítése az igényeknek
megfelelően.
Természetesen további terveink is a
közösséget szolgálják majd, de erről a
következő számban olvashatnak.
Ennyit röviden a Máltai Turistaházról.
Reméljük, hogy községünk javát szolgálja
majd a későbbiekben is ez a nemes
kezdeményezés.
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KÁRPÁTALJÁ JÁRTU K!
Idén május utolsó hétvégéjén a kárpátaljai
Nagybégány község önkormányzatának
meghívásának eleget téve jártunk az ősi
Magyar földön.
Kicsi küldöttségünk egy életre szóló
élményekkel lett gazdagabb, és soha nem
felejtjük azt a szeretetteljes fogadtatást sem,
amelyben részesültünk. Néhány perc
elteltével úgy éreztük, mintha már évek óta
ismertük volna egymást.
A megérkezést követő ünnepélyes fogadáson
írtuk alá a két település testvérközségi
kapcsolatát rögzítő oklevelet.
Másnap vendéglátóink elvittek bennünket
Beregszász és Munkács városaiba. A régi,
bár kissé kopottas, de még így is gyönyörű
középületek, templomok mind-mind a sok
száz éves magyar jelenlét tanúi. Ugyanakkor
szomorúan vettük tudomásul, hogy a
Munkácsi várban, amely a Rákócziak ősi
fészke volt, ahol Zrínyi Ilona nevelte II.
Rákóczi Ferencet, alig volt erre utalás, és alig
volt magyar nyelvű tájékoztatás.
Lassan kilopják alólunk történelmünket, és
nem csak Kárpátalján.
Harmadik nap, vasárnap programunk a
kisbégányi
református
templomban
kezdődött,
ahol
akkor
tartották
a
konfirmációt.
A
zsúfolásig
megtelt
templomban kissé meghatódva, de örömmel
néztem végig a padsorokon, ahol külön ültek
a nők gyönyörű ruhákban, és külön 40-50 fő
tizennégy - huszonöt éves öltönyös,
nyakkendős fiatalemberek.

Kultúráltan, egy pisszenés nélkül ülték végig
a kétórás istentiszteletet.
Délután a község falunapján vettünk részt.
Az időjárás sajnos nem kedvezett a
rendezvénynek, hiszen esett az eső, de így is
ízelítőt kaptunk az ottani falunapok
hangulatából.
Hétfőn délelőtt indultunk haza, a határig
elkísért bennünket a Polgármester Úr is, aki
útközben még egy üzletben elhalmozott
bennünket útravalóval.
A búcsúzásnál meghatódva mondtunk
köszönetet a meghívásért, a vendéglátásért.
Kiutazás
előtt
úgy
gondoltuk,
mi
ajándékozzuk meg őket, de a végén mi
kaptunk többet, mert kaptunk őszinte
barátságot, szeretetet, magyarságunkban
megerősítést.
Reméljük kapcsolatunk 2007-ben nálunk
folytatódik!

2006-BAN SZÜLETTEK:
Koller Hajnalka január1.; Teiszler Rebeka Teréz január 24.; Orsós Erika
Anna február 22.; Bolla Gréta február 24.; Jónás Gyula március 11.; Ovrova
Virág április 14.; Bolla Krisztián május 4.; Pádár Béla május 17.; Pusztai
Adrienn május 03. Vági Boglárka Diána augusztus 16.; Németh Henrietta
szeptember 18.; Varga Alexander október 13.; Zsömle Zsanett november 29.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
1.
Bolla Attila – Horváth Mónika február 11.
2.
Ari Sándor Csaba – Pusztai Renáta július 22.
3.
Varga Sándor – Meilinger Viktória november 10.
MEGHALTAK:
- Németh Sándor január 06.
- Lakatos Józsefné január 18.
- Cserháti Károlyné június 06. 03.
- Erős István augusztus 14.
- Lakatos József szeptember 18.
- Horváth Jenő november 07.

III/1. SZÁM

BAKO YTAMÁSI
HÍRNÖK
Bakonytamási Község Önkormányzata ©
Felelős kiadó:
émeth Károly
Szerkesztő:
Leitner Pál
8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.
89/352-255

BAKOYTAMÁSI
HÍRNÖK

8. oldal

yugdíjas találkozó képekben

RÉGI IDŐK FUTBALLCSAPATA

III/1. SZÁM

