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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ! 

 
Ady Endre:Karácsony - Harang csendül  
 
Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.  
……… 

Mintha itt lenn  
A nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.  
 

 
Tisztelt Polgártársak! 
 
Engedjék meg, hogy 2007. karácsonyán Ady Endre versének 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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TISZTELT POLGÁRTÁRSAK! 
 
Mint eddig minden évben, most is karácsony 
előestéjén, a 2007-es esztendő utolsó napjaiban 
szeretettel köszöntöm községünk lakosságát! 
Év közben nem adtunk ki újságot, így most a 
bőség zavarával küszködök. Hiszen annyi 
minden történt velünk a mögöttünk hagyott 
évben, hogy máskor talán több év eseményeinek 
is megfelelne.  
Felsorolni sem tudom az összes szép alkalmat, 
ahol a község lakossága hol aktív, hol 
passzívabb részvétele mellett zajlott.  
Ha azt mondom, ismerve az önkormányzatokat 
is sújtó kormányzati megszorításokat, hogy 
ilyen eredményes évünk belátható időn belül 
nem lesz, nem túlzok. Jövőre ugyan még a 
kultúrotthon felújítása meg fog történni, de 
ennek a munkának a költségeit még 2006-ban 
pályázaton nyertük. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Talabér Márta a Megyei Önkormányzat 
alelnöke az óvoda átadáson a beszédében úgy 

méltatta községünket, mint olyan helyet, 
amelynek hangulata van. Pedig ő még nem is 
látta este vagy kora reggel a karácsony várás 
jegyében feldíszített, kivilágított fő utcánkat. 
Eredményes évünk méltó befejezéseként, mint 
egy ráadásként, vagy még inkább azt 
megkoronázva, az a nagy megtiszteltetés ért 
bennünket, hogy karácsony hetében a Magyar 
Rádió községünk evangélikus templomának 
harangszavával köszönti a Kárpát-medence 
magyarságát. Természetesen a déli harangszó 
szerkesztő bizottságának döntése nem a véletlen 
műve. Köszönöm a közben járó fiatalembernek! 
És köszönöm mindenkinek, akik az egész év 
folyamán mellettem, illetve mögöttem álltak. 
Képviselő testületünk tagjainak, akik 
segítségével ott tudtuk folytatni a munkát, ahol 
a 2006-os választásokkal lezártuk. 
 
                                  �émeth Károly polgármester 

 
 
 
A „TISZTA VIRÁGOS VESZPRÉM MEGYÉÉRT” KÖZTERÜLET SZÉPÍTÉSI VERSE�Y  

I. HELY 2007. 
 
Önkormányzatunk 4. éve hogy részt vesz a 
versenyben. 2005-ben már egy 2. helyezést 
elértünk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy 
lehetőségeinkhez igazodva minél szélesebb 
réteget vonjunk be községünk virágosításába. 
Ezért a Faluvédő Egyesülettel karöltve 
meghirdettük a lakosság részére virág 
kihelyezési akciót. Sokan éltek a lehetőséggel, és 
ültettek virágot a házuk elé. Bár idén az 
időjárás nem kedvezett igazán, mégis úgy ítélte 
meg a Bíráló Bizottság, hogy községünk minden 
tekintetben megfelel a verseny ünnepélyes 
eredményhirdetés díjátadás helyszínéül. 
Az októberi rendezvényen a megye 20 
községének polgármestere volt jelen. A díjakat 
Talabér Márta, a Megyei Önkormányzat 
alelnöke adta át.  
 

Amikor kategóriánk győztesét bejelentették, 
nagy taps tört a teremben. 
�em véletlen, hiszen a mi nevünk hangzott el. 
Ez a díj az erkölcsi elismerésen túl 100.000 
forint pénz jutalommal is jár. 
De talán még ennél is nagyobb elismerés volt, 
hogy a Községi Bíráló Bizottság 
önkormányzatunkat különdíjban részesítette.  
A községi verseny díjazottjai:  

I. Madarász Lászlóné 
II. Bolláné Horváth Helén 
III. �agy Jánosné 

a további 7 helyezett oklevél díjazásban 
részesült. 
Köszönöm mindenkinek, aki ehhez a sikerhez 
hozzásegítette községünket! 
A győzteseknek és helyezetteknek gratulálok! 
 
                                 �émeth Károly polgármester 
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HÁLAADÁS ISTE� KÖZÖTTÜ�K ELVÉGZETT MU�KÁJÁÉRT 
 
2007. november 3-a a Bakonytamási Evangélikus 
Egyházközség örömünnepe volt, zsúfolásig megtelt a 
temploma, amikor egy közösség hálát adott Isten 
gazdag ajándékáért hálaadó templomszentelő 
istentiszteleten. Sokunknak sok helyről megadatott, 
hogy mind ennek részesei lehettünk. A gyülekezet 
középkori alapokon álló temploma átépítésének 150. 
évfordulójára az épület teljes felújítását végezte el.  
Az egyházközség 1996 óta folyamatosan építkezik. 
Korszerű gyülekezeti terem és parókia elkészülését 
követően merész tervekkel, álmokkal a jubileumi 
évforduló felé fordultunk. A templom tetőszerkezete 
felett eljárt az idő, egyre több helyen kezdett beázni. Ez 
a tény sürgetett bennünket, hogy lépjünk, mielőtt 
nagyobb baj lenne. Tavaly elkezdtünk pályázni, több 
pályázatot nyújtottunk be a templom felújításra. Ez év 
tavaszán tudtuk meg az örömhírt, hogy egy 
pályázatunk révbe ért, az Országos Egyház 5 millió 
forinttal támogatja a templom felújítását. Őszintén el 
kell mondani, ezen összeg nélkül, ismerve a szűkös 
önerőt, hozzá kezdeni sem tudtunk volna a munka 
elvégzéséhez. Hadd szabadjon elárulni azt is, mennyire 
örültünk a támogatásnak és mennyire hálásak vagyunk 
érte.  
Tudtuk, hogy ezt a pénzt a lehető legjobban kell 
felhasználnunk, felállítottuk a fontossági sorrendet. 
Elsőként a beázást kellett megszűntetni, a tetőszerkezet 
megerősítésével, új lécezéssel, cserepezéssel. 
Szükségesnek láttuk, hogy ereszcsatornával is ellássuk 
a templomot. A homlokzat műanyag bázisú festékkel 
volt befestve, amely lezárta az épület természetes 
szellőzését, az alulról feljövő víz ennek következtében 
nem tudott elpárologni, ezért egyre több helyen leesett 
a vakolat. Szükséges volt annak kívül, belül 
eltávolítása, körülbelül másfél méter magasságig és 
utána lélegeztető vakolattal ellátni. A korábbi festés 
helyett a homlokzat színezése mellett döntöttünk. 
Megállapítottuk, ráfér a templomunkra egy belső 
festés is. Örömmel számolhatok be arról, hogy 
terveinknél végül több valósulhatott meg.  
Első lépésként megpályáztattuk a munkát és a 
bakonyszentlászlói Bakonyi Bau Kft. vezetőjét, Varga 
Zoltánt bíztuk meg a munka elvégzésével.  
A munkálatok 2007. július 10-én kezdődtek és október 
6-án került sor a pótműszaki átadásra. 
A végleges szerződéskötésig többször változtak az 
összegek. Ez egyrészt azért változott, mert nőt az 
elvégzendő feladat, másrészt nőtt az elvégzett munka 
műszaki tartalma. 
Végül a szerződéskötéskor 8 millió 700 ezer forintba 
állapodtunk meg.  
A presbitérium nehéz döntés elé került, hogy 
köthetünk-e olyan szerződést, amire nincs fedezetünk. 
Fontosnak tartottuk, hogy az évfordulóra minden 
elkészüljön. Döntésünket Varga Zoltán a kivitelező 

azzal segítette, hogy felajánlotta, a fennmaradó 3,7 
millió forintot 2 éven belül, két részletben, 
kamatmentesen fizethetjük ki. Ez a felajánlás 
eredményezte a döntésünket, hogy a teljes felújítás 
készüljön el ebben az évben és a fenn maradó összeget 
pedig 2 éven belül kell kigazdálkodnunk. �em szabad 
elfelednünk, hogy a felelősség vállunkról csak másfél év 
múlva kerülhet le, amikor tartozásunkat elrendezzük.  
Szeretném megköszönni ezúton is gyülekezetünk 
adakozó készségét, hisz 512 ezer forint adomány 
érkezett gyülekezetünk tagjaitól. Kérjük imádsággal és 
adományaikkal továbbiakban is segítsék az itt folyó 
munkát és adóságunkat el tudjuk rendezni.  
Köszönjük mindazoknak, akik a templom felújításáért 
és ünnepségünkért fáradoztak és akik imádkoztak 
mindezért. Isten áldása legyen életükön!  
Az ünnepi alkalmon Ittzés János püspök hirdette Isten 
igéjét. Az istentiszteleten Ördög Endre esperes és 
Szakos Csaba lelkész szolgált. A Bakonyszentkirály-
Csesznek–Bakonyoszlopi Ökumenikus Kórus énekelt. 
A hálaadáson a gyülekezet elénekelte azt az éneket, 
valamint elmondta azt az imádságot, amelyet a 
templomépítő esperes-lelkész, Tatay Sámuel a 
százötven évvel ezelőtti alkalomra írt. Az ünnepi 
közgyűlést �émeth Károly felügyelő nyitotta meg és 
vezette.  Szakos Csaba lelkész beszámolt a templom 
felújításról és képes vetítést tartott a gyülekezet 
múltjáról és templomáról. A gyülekezet felügyelője 
felolvasott abból az iratból, amelyet Mohácsy László 
lelkész a háború utáni helyreállítás alkalmával 1947-
ben a torony keresztje alatti gömbben rejtett el 
tanulságul az utókor számára. A köszöntések után az 
istentiszteletet követően Ittzés János elnök-püspök 
leleplezte és megáldotta az emléktáblát, mely hirdeti, 
hogy a gyülekezet hálát ad Istennek a templomért és 
megköszöni Tatay Sámuel templomépítő lelkész 
esperes szolgálatát, aki 1848-tól 1893-ban 
bekövetkezett haláláig 45 éven keresztül volt a 
gyülekezet lelkésze.  
Ezt követően �émeth Tibor ismertette Tatay Sámuel 
életútját. Végül a Tatay Sándor Alapítványi 
Középiskola műsorát hallgathattuk meg.  
Vendégeinknek egy kis ajándékkal is kedveskedtünk 
arra a napra készült leporellóval, mely �émeth Tibor 
kutató munkáját dicséri. Ez a leporelló képek és 
évszámok segítségével mutatja be a templom 
történetét.  
Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Kossuth 
Rádió déli harangszóját, karácsony hetében a 
bakonytamási templomból hallhatjuk.  
Kívánok kedves mindnyájuknak igaz, el nem múló 
karácsonyi ünnepet és békességben, egészségben 
gazdag új esztendőt! 
 

Szakos Csaba evangélikus lelkész 
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A SZERETET MEGTESTESÜLT 
 
Végre itt a várva-várt ünnep! Áldott ünnepeket 
kívánunk egymásnak, gondolataink a feldíszített 
fa alatt kalandoznak, miközben azon izgulunk, 
hogy a szenteste jól sikerüljön. Az utolsó 
pillanatokban is rohanunk, intézkedünk, még 
megigazítunk valamit és számba vesszük, mit 
felejtettünk el. Aztán eljön a pillanat, 
kigyulladnak az ünnep fényei a fenyőfánkon, 
gyorsan átadjuk az ajándékokat, majd nekilátunk 
az ünnepi étkezésnek. Észrevétlenül elmúlik az 
ünnep, már itt is van az újév, és újra jönnek e 
jellegtelen hétköznapok, az ünnep emelkedettsége, 
szeretete semmivé foszlik, eltűnik, mint ha nem is 
lett volna. 
 Azért, hogy most ne így legyen, ünnepeljük 
másként az idei karácsonyt! Miről is szól az 
ünnep? Arról, hogy az Atya végtelen szeretetéből 
a Szentlélek által a Fiú emberré lett. Arról, hogy a 
jászol bölcsőjében Isten a földre lépett. Emberi 
testet öltött, hogy közöttünk legyen, közöttünk 
éljen, hogy utat mutasson. Arra a pillanatra 
emlékezünk, amikor a Teremtő lehajolt a 
teremtményéhez, és újra magához emelte. Arra a 
pillanatra, amikor Betlehem egyik istállójában, 
egy szegényes jászolban ég a földel összeért. Arra 
a pillanatra, amikor megváltásunk műve a 
megtestesüléssel elindult földi útján. Arra, hogy 
elérkezett az Úr kegyelmének esztendeje és 
irgalma ránk talált. 
 Krisztusban maga a szeretet költözött a Földre. 
Az Úr mondhatta volna: „Az ember megtagadott 
engem, amikor leszakította magának a fa 
gyümölcsét. �eki annak az egy fának a gyümölcse 
kellett, eldobta érte az egész Édenkertet. Most 
boldoguljon, ahogy tud, viselje tettének, 
nagyravágyásának, önzésének, hűtlenségének 
következményeit! Ha nem kellett neki a 
Paradicsomkert boldog gondtalansága, akkor 
vegye ki részét a fáradságos munkából, bajokból, 
megpróbáltatásokból, és nyerje el méltó 
büntetését, a földi élet végét jelentő halált. Váltsa 
meg saját magát, ha tudja!” 
 Ő nem ezt tette. Szeretetében alkotta az embert, 
és ez a szeretet nem engedte, hogy magára hagyja 
hűtlen, hálátlan teremtményét. Tudta, hogy az 
ember ereje és lehetősége kevés ahhoz, hogy jóvá 
tegye hibáját, hogy újra összekösse azt, amit 
elszakított teremtő és teremtett között, ezért saját 
Fiát adta oda értük. A Fiút, aki önként vállalta 
magára a megváltás művét. Ő volt az, aki 
karácsony éjszakáján újszülöttként a Földre 
lépett, majd megtapasztalva, végig élve az emberi 

lét minden nehézségét, példát mutatva arra, hogy 
lehet Isten útján járva élni az életet. Hirdette az 
Úr örömhírét, szeretetét, irgalmát, majd utat 
mutatva az örök boldogság felé ég és föld közé 
kifeszítve, vérével áztatott keresztjével, 
meggyötört testével újra megnyitotta az utat a 
menny és a föld között, két karjával átölelte a 
világot, bennünket is, és harmadnapra bevégezve 
küldetését, megnyitotta nekünk az öröklétbe 
vezető ajtót, és odatett bennünket Atyja elé:  nézd, 
Atyám, értük tettem mindezt, szeretetből, igazi, 
tiszta szeretetből! 
 �ekünk tehát a szívünket ennek a mérhetetlen 
szeretet befogadására kell felkészítenünk. 
Mégpedig úgy, hogy ez a befogadás azt jelentse, 
hogy a szeretet életünk részévé tesszük, minden 
nap megéljük és tettekre váltjuk! Jézus sem azt 
mondta: „szeretem az embereket, de jó lenne, ha 
valaki megváltaná őket!”, hanem cselekedett a 
szeretettől indíttatva. Mi is csak úgy várhatjuk 
nyugodt szívvel az Úr második eljövetelét, ha a 
befogadott szeretetet aprópénzre váltjuk, 
szétosztjuk mindenkinek mérlegelés nélkül. Mert 
krisztusi mércével csak így igazságos, csak így 
teljes értékű. És nekünk, akik keresztények, 
keresztyének vagyunk, Krisztus követői, csak így 
lehet. �incs választásunk. Meg kell mutatni a 
világnak, nincs más út, mely a békességhez, 
boldogsághoz vezet, csak a szeretet útja. Krisztus 
útja. Lehet olyan világot is teremteni magunknak, 
ami egy kicsit elővételezi azt, amely odaát vár 
ránk. Mert ott várnak bennünket. Visszavárnak, 
hazavárnak.  Erről kell tanuságot tenni. 
 Mivel? Szeretettel! Szeretni kell! Szeretni mindig, 
mindenkor, mindenhol és mindenkit! Házastársat, 
gyermeket, szülőket, családtagokat, rokonokat, 
barátokat, ellenséget, jóakarót, rosszakarót, jó 
szomszédot, rossz szomszédot, azt is, aki jót tett 
velem, de azt is, aki nem, vagy éppen ellenemre 
cselekedett.  Úgy ahogy az Atya szeretett 
bennünket, mikor elküldte Fiát, hogy megmentse 
az embert. A Teremtő belehalt teremtményei 
iránti szeretetébe. Majd, hogy ne legyünk egyedül, 
elküldte a szeretet megszemélyesülését, a 
Szentlelket. Csak engedni kell, hogy működjék 
bennünk. „A többi kegyelem.” 
 Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek 
áldott, szívében megélt és minden egyes új évre 
megőrzött karácsonyt: szeretetet. 
 

Leitner Pál állandó diakonus 
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SZE�TMISÉK ÉS ISTE�TISZTELETI ALKALMAK AZ Ü��EPEK ALATT 
 
Katolikus: 
December 23.: 930 : igeliturgia 
December 25.: 930 : szentmise 
December 26.: 930 : igeliturgia 
December 30.: 930 : igeliturgia 
Január 1.: 930 : igeliturgia 
Január 6.: 930 : szentmise 
 
Evangélikus: 
December 23-án ádvent negyedik 
vasárnapján 11.00 órakor. 

December 24-én szenteste 17.30-kor 
óvodásaink és iskolásaink műsorával 
December 25-én 11.00 órakor úrvacsorás 
istentisztelet. Meghívott vendégünk a 
Vanyolai Asszonykórus. 
December 26-án 11.00 órakor. 
December 30-án 11.00 órakor. 
December 31én 17.30-kor tartunk óév 
búcsúztató istentiszteletet. 
Január 01-én 11.00 órakor tarunk újév 
köszöntő istentiszteletet. 

 
 

RÉGMÚLT KARÁCSO�YOK EMLÉKE 
 
Vasárnap éjjel nem tudtam az éjszakát keresztül aludni. 
Előfordult ez már biztos mással is, velem is már 
többször. Most éjjel is több időt töltöttem 
elmélkedéssel. Ilyenkor az embernek csapong a 
gondolata. 
Most így karácsonyhoz közeledvén sok egyéb más 
gondolatok között eszembe jutottak gyermekkorom 
fenyő illatú karácsonyai. Amikor még a fenyőfán nem 
futófények sora villogott, hanem meghitten, szerényen 
néhány vékony kis gyertyaszál pislákolt, melyek 
villódzó sárgás fénye a fehérre meszelt falon különös 
misztikus árnyakat vetett. A fán nem csüggött kilószám 
különböző ízesítésű szaloncukor, csak 2-3 fényes, ezüst 
gömb, arany és ezüst „angyalhaj”, néhány apró dísz és 
anyám ezüst papírba öltöztetett óriás diói, pár szem, a 
mai fogalmak szerint szaloncukornak sem nevezhető 
valami, 3 féle ízesítéssel. 
 Karácsonykor az ajándék megpillantása mellett a 
csillagszóró meggyújtása jelentette nekem a legnagyobb 
örömet. A leoltott villany mellett apró csillag alakú 
lángjait sisteregve dobáló drótocska, amikor a foszfor az 
aljáig leégett összeszedve minden erejét még egyszer 
nekirugaszkodott és kétszer-háromszor hosszú csóvákat 
szórva csendesen kihullt. 
Karácsony szent este délutánján szüleim át szoktak 
vinni valamelyik szomszédba, amíg a fenyőfát 
karácsonyfává díszítették. Ezután előkerült a padlásról 
az a kis csengő, amelyet valamikor Csillag nevű 
kiscsikónk tiszteletére vettek még nagyszüleim. Ennek a 
csengőnek a hangja jelezte nekem a kis Jézus 
megérkezését.  
Az egyik ilyen alkalommal is ugyanez volt a 
forgatókönyv. A szomszédok szobájában izgatottan 
vártam a csengőszóra, amikor is a résnyire nyílódó 
szoba ajtó nyílásán át váratlanul megjelent a csengő. A 
csengőt rázó állandó fejszenyél szorítástól meggörbült 
ujjakban apám dolgos kezére ismertem. 

Ezután már másabbak lettek a karácsonyok. Eltűnt a varázs, 
oda lett a csoda. 
Soha nem felejtem el azt a két fehér és egy piros színű tojást 
tojó, fémből készült parányi tyúkot, amely, ha a fejét 
megnyomtam, pottyantott egy tojást. Nem is hagyott békén 
sokáig a kíváncsiság, hogy ez a dolog hogy történhet, ezért 
az ünnep végére egy a kamrában talált kalapács segítségével 
kielégítettem azt.  
A három pici tojás még sokáig meg volt.  
Soha nem felejtem el a templomból kivonuló tömeget 
szenteste, a templom körül feketéllett a nép, az emberek 
boldogan beszélgettek egymással. Senki nem menekült a 
másik elől. Békesség és szeretet sugárzott az arcokon.  
Soha nem felejtem el a focipályán történő szervezkedéseket, 
ahogy készültünk már októberben a betlehemezésre. 
Emlékeim szerint én soha nem jártam a falut, mégis ez idáig 
is a készülődés láza szép emlék maradt.  
Mások voltak a karácsonyok abban az időben, de lehet, hogy 
csak az elmúlt több, mint 50 év elmúlta láttatja velem 
másként. Ha így van, ha úgy, egy biztos, változik a világ, 
lassan az emberek zöme azt sem tudja, karácsonykor mire 
emlékszünk. Az ünnep csak munkaszüneti napot jelent a 
többségnek, nem a bűneinkért életét áldozó Isten fia 
születésének napját. Csak a mi időnkben volt ez a nap már 
fenyő ünnep, télapó ünnep, szeretet ünnepe, és most pedig 
egyre inkább a vásárlás, a tartalom és érzelem nélküli élet, 
csak a mának élés hamis illúziójában élünk. 
Herdáljuk a pénzünket, sokszor haszontalan eszközökre, 
bedőlve a reklámnak és tömjük a multik zsebét.  
Ezek és ehhez hasonló gondolatok kavarogtak a fejemben 
vasárnap éjjel. Lassan hajnalodott.  
Aznap korán reggel indultunk egy nagyáruházba, hogy 
mindenkit megelőzve mi is megvegyük a község 14 év alatti 
gyermekeinek az önkormányzat ajándékát, 125 gyermeknek. 
Sikerült is ott hagynunk 200.000 forintot. Az áruház 
tulajdonosai biztosan örültek! Gyerekeink is? 

�.K.
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KÖ�YVBEMUTATÓ 
 

Októberben könyvbemutatóra kaptam meghívót Ördög A. Róbert községünkben élő 
fiatalembertől. 
A Pápai Városi Könyvtár olvasótermét zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt mutatta be 3. 
verseskötetét, melynek a Csontvázlíra címet adta. 
A kötetet Adorján Gyuláné, Babi néni emlékére ajánlotta.  
Az év folyamán sok elismerést kapott községünk különböző rendezvényeken, fórumokon, 
de olyan szeretettel szinte rajongással, ahogy Robi és a bemutatót levezető Adorján Gyula 
szólt községünkről, az itt élő emberekről, megható és felemelő volt egyszerre. 
Amikor Göncz Árpád köszöntése után, aki szintén 
jelen volt az eseményen, Engem is bemutattak a jelenlévőknek, mint a község 
polgármesterét, fürödtem a dicsőségben. 
Arra gondoltam, hogy ez a fiatalember megérdemli, hogy mindenki megismerje a 
községben, hiszen a szakemberek szerint az egyik legtehetségesebb kortárs költők egyike. 
Ezért arra kértem Robit, hogy most karácsonyra megjelenő újságunkba írjon valamit. 
Amikor Robi leadta az anyagot, és elolvastam, bevallom férfiasan, könny szökött a 
szemembe a meghatottságtól. 

Az írást az alábbiakban olvashatják, szeretettel ajánlom mindenkinek! 
 

ÖRDÖG A. RÓBERT: KARÁCSONY 
 

Csend van. Súlytalan, 
Törékeny némaság. 
Szél se lebben. 
 Milliárd csillagát 
Elküldte hozzánk 
Karácsony kisfia. 
Szívünkben felsír 
Szelíd sóhaja, 
S forró könnyünk kioltja 
Most a gyertyalángot. 
 

Karácsony éjszakáján 

Vaksötét lesz, 
A csoda elmarad… 
 

A lombtalan fák ágain 

Villanó jégszilánkok 
Hideg szikrákat 
Csiholnak felénk, 
Kihűlt remények, 
Régi-régi álmok 
Ezer darabja 
Zörögve hull elénk 
Ezen a csillagfényes 
Karácsonyi éjen. 
 
A hunyorgó égi lámpák alatt, 
Lent a mélyben 
Riadtan állunk, csodára váró 
Földi gyermekek. 
 
         -2- 
 
Az ég szelíd fiára várunk, 
Aki értünk is szenvedett! 

Szólni szeretnénk –hozzá- 
Aki mindent megért, 
Sugárzó szemébe néznénk, 
Megfognánk vérző kis kezét, 
És el nem engednénk soha, 
Hallgatnánk szavát! 
Miatta vártuk annyian 
Ezt az éjszakát! 
 

Karácsony éjszakáján 

Vaksötét lesz, 
A csoda elmarad… 
 
 
Ő elmondaná nekünk, 
Amit hallani szeretnénk: 
Beszélne arról, hogy 
Boldogok lehetnénk mi is, 
Akik itt maradtunk 
E kőtenger világban, 
Könnyező szemekkel, 
De életre szántan! 
Mert akármi volt is, 
Nem lökhet a mélybe, 
Mert akárki szólt is, 
Szétfoszlott már az éjbe. 
 
Karácsony kisfia, 
Kérünk, légy velünk ma! 
Érintsd meg arcunk, 
És szürke álmainkra 
Terítsd rá szelíden 
Kis pólyád rongyait, 
 Mert akik csodára várva 
Előtted állnak itt, 
Jeges szélben jártak, 

Amíg ideértek, 
De a mosolyodtól 
Fölmelegednének! 
 
Mi már ide egyszer 
Sírva hazataláltunk, 
És otthonná szelídült 
Omladozó házunk,  
Azt hittük, örökké 
Otthonunk maradhat, 
 
              -3- 
 
De eljött a gonosz 
S az álmok szétszakadtak. 
 
Most, hogy mélységes mély 
Csend szállt a világra, 
Nélküled már senki 
Nem ismer magára! 
Körülöttünk csend van. 
Sötét az éjszaka, 
Ha rossz útra lépünk 
Nem juthatunk haza! 
Nincsenek határok, 
Utak, kerítések: 
Örökre elveszett, 
Aki itt eltéved. 
 
Fagyos szelek elől 
Menekülünk hozzád 
Karácsony kisfia, 
Aki a boldogság 
Gyönyörű reményét 
Hoztad e Földre, 
Hogy e csodás estén 
Nekünk add örökre! 



                                                                            BAKO�YTAMÁSI 

7. oldal                                            HÍRNÖK 

  

SZÍVEMBİL SZÓL A SZÓ 
 
Ha egyszer itt kell hagynom ezt a kis bakonyalji 
falut, (remélem, soha), más emberként megyek el, 
mint ahogy érkeztem. Úgy jöttem ide 1992-ben – 
tíz éves voltam -, mint egy viharvert, vad 
tengereket megjárt hajós a középkorban, aki 
ismeretlen partokra vetődött. Kíváncsisággal és 
szorongással, de leginkább bizonytalan félelemmel 
volt tele a szívem. Kisgyermek életem poklait – 
akkor azt reméltem – magam mögött hagyhatom.  
Biciklivel indultunk Tamásira Babi nénihez, akit a 
gici Sztehlo Gábor Gyermekotthonban ismertem 
meg pár héttel korábban. Zilált, összetört 
állapotomban simogatta meg a fejemet, és jó volt 
melléülni a padra, mert ha volt időnk, mindig 
énekeltünk.  
Hosszúnak tűnt az út Tamásiig. A faluszéli házakat 
vigyázó emelkedő pedig maga volt a Himalája 
kisgyerek izmaimnak. Később Tatay Sándor 
valamelyik könyvéből megtudtam, hogy az ilyen 
emelkedőket nevezték a régi emberek 
„lófingatónak” A téli tüzelőfát szállító fuvarosok 
lovai ugyancsak megkínlódták az utat, mint én 
akkor.  
Aztán az évek során a dombok hozzám szelídültek.  
A templomtorony már messziről látszott, a karcsú, 
magasba törő építmény meglepett. Tombolt a nyár, 
az Anna-napi búcsú előtt voltunk, s a zöld 
rengetegben először a tornyot fedeztem fel. Azóta 
is azt kutatom, ha hazaérek. Tudom, hogy a 
toronyhoz közel van egy ház, ami nekem az 
OTTHON. Ahova HAZA lehet menni. 
 
Ez a falu egyre szebb és emberibb. Tizenöt éve 
látom naponta. Soha nem volt piszkos, elhanyagolt. 
Babi néni mesélte, hogy szombatonként a gyerekek 
végigsöpörték a porták előtti tereket, az utcát, hogy 
a vasárnap illő környezetben érkezhessen meg. És 
a VASÁRNAP, az ünnep meg is érkezett, mert 
várták. Ma is így van, minden héten látom a 
templomba indulókat. Gazos kert, lusta 
gondatlanság nyomai itt nem látszanak. Az egyre 

nehezedő időkben is küzdenek az emberek 
tisztességes, élhető világukért. Az elmúlt években 
szegény Dönci kutyámmal végigbarangoltam a 
környéket. A bakonyi erdőkig gondozott földek. 
Jártam a Szőkedombon, a Sésag alatt, tudom, hol 
van a Szépasszony – tó, a Páskom-dűlő, sárba 
ragadtam a Répagyúró alján, tudom, hol ered a 
Gyűrűs – patak és a Sós – ér.  
Megtaláltam a Bozzay Forrást, láttam a száz éves 
kanadai rezgőnyárfákat néhai Bozzay Lajos Bácsi 
nagy álma, a Bozzay Fürdő partján. Ismerem a 
Sokorói – dombok felől támadó téli szél kegyetlen 
harapását, de tavasszal látni lehet a virágzó 
repceföldek és napraforgótáblák napfényszínű 
sárga áradatát, az akácvirág illata tisztítja 
benzingőztől szorongatott tüdőmet. 
 
És Tatay Sándor, a Kossuth – díjas író. Kevés falu 
nevelt fel ebben az országban olyan irodalmárt, aki 
négy kötetében emlékezik szülőföldjére. 
A Zápor, az Arany eke, a Lődörgéseim kora és a 
Bakonyi krónika olvasgatása közben ismertem meg 
azokat az ősi családokat, akiknek sarjai, utódai ma 
is itt élnek. Ahol járok, elmesélhetem, hogy 
lakóhelyem adta ennek a néha „tékozló országnak” 
a nagy írót. 
 
Nekem sem térkép – e táj, és úgy szeretem, mint 
Radnóti Miklós  fenyegetett, kicsi hazáját. Féltem 
kertünk minden kicsi bokrát, virágát, a fákat, a 
néha elapadó, de mindig feltámadó kis patakot. 
Vigyázni kell erre a szép falura, erre a gyönyörű 
vidékre. Tudom, látom, hogy amit lehet, 
megtesznek az itt élők, és gondoskodó szeretet 
bíztatja, bátorítja Őket! 
 
Életem igazán szép napjai ide kötnek. Boldog jövőt 
kívánok Neked, te kedves, szép, gyarapodó falu, 
Bakonytamási! 

Ördög A. Róbert 

 
 

A „�APSUGARAS ŐSZ” �YUGDÍJAS KLUB 2007 ÉVI TEVÉKE�YSÉGE 
 
Klubunk, követve az előző évi hagyományokat 
2007 évben is részt vett a központok által 
szervezett rendezvényeken. 
Az évben az első március 24-én volt Várpalotán, 
ahol a tánccsoportunk mutathatta be az új táncát. 

Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy április 27-
én nálunk rendezték meg a megyei klubok 
Hagyományőrző műsorának találkozóját. Tizenhat 
klub jött el hozzánk és a megjelentek létszáma 
elkerülte a 200 főt. A találkozó nagyon jól sikerült. 
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Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, aki 
ebbe anyagi és erkölcsi segítséget nyújtottak a 
klubunknak. 
A mi csapatunk a „Bakonyi lakodalmas” műsorral 
szerepelt, ami elnyerte jelenlévők tetszését, úgy, 
hogy ezzel a műsorral meghívást kaptunk a 
balatonkenesei Gála műsorra is.  
A következő megyei rendezvényünk május 11-én 
volt Gyulafirátóton, ahol klubunk legjobb 
szavalója, Németh Pál mutatta be a versmondás 
tudományát. 
Június 2-án a nyugdíjas majálison vettünk részt 
Hajmáskéren. 
Június 30-án a Tamási faluk találkozóján voltunk 
Paptamásin, ahol klubunk is szerepelt tánccal és 
énekkel. 
Július 2-től szeptember 3-ig szünetet tartottunk, 
hogy a klubtagok, akik egyben nagyszülők is, a 
nyári szünetben végezzék a nagyszülők nyári 
foglalatosságát, vigyáztak az unokákra. 
A szünet utáni első klubfoglalkozás szeptember 3-
a. Épp időben ahhoz, hogy felkészüljünk a 
szeptember 7-i szólóénekesek találkozójára, ami 
Szentgálon lett megtartva. A találkozón Berki 
Józsefné szereplése elnyerte a zsűri tetszését, és 
javasolták budapesti szereplésre a Láng 
Művelődési Házba. 
Az utolsó megyei rendezvényen való szereplésünk 
Balatonkenesén volt a Gála műsorán. 
A megyei rendezvényeken kívül klubunk még részt 
vett az alábbi műsorokon is, mint szereplő. 
Október 12-én az Idősek Világnapjára készült 
ünnepélyen, a táncosaink mutatkoztak be Pápán. 
Október 25-én a Virágos Faluért díjátadó 
ünnepélyen szerepeltünk.  
November 24-én az idősek napján mi is 
köszönthettük a falunk idős nyugdíjas embereit egy 
zenés műsorral.  
Az ez évben utolsó műsoros szereplésünk 
december 8-án a pápateszéri Ki-Mit Tud. 
Nem csak mások szórakozására, de a magunk 
kedvtelésére is készítettünk rendezvényeket. 
Október 6-án meghívtuk a falunkba a szomszédos 
klubokat, akikkel már évek óta fennálló jó 
kapcsolat megtartása érdekében, na meg azért is, 
mert már mi is voltunk náluk vendégségben, újból 
eltöltöttünk egy kellemes vidám délutánt finom 
pörkölt és még finomabb sütemények 
elfogyasztása mellett. 
Négy Nyugdíjas klub találkozhatott e napon, a 
Bakonyszentlászló Külsővat, Sokorópátka és a 
Bakonytamási falvak nyugdíjas klubjai. 

Nem csak a szórakozás, de munka is van, mert mi 
is részt vettünk Veszprémbe a rendőrség által 
rendezett Fórumon, amit „Közösen az idősek 
biztonságáért”címmel mutattak be. Nagyon 
tanulságos volt. Kaptunk egy DVD-t is, amin az 
idős emberek jóhiszeműségének visszaélése van 
bemutatva. Akit érdekel, szívesen megmutatjuk a 
rendőrségi szakértők által készített filmet az 
áldozatokról, a saját elmondásuk alapján. 
Részt vettünk egy szellemi vetélkedőn is, ami a 
Richter Gedeon által indított egészség rovat 
kétfordulós vetélkedője. 
A vetélkedő díjkiosztó ünnepségén, ami 
Veszprémben volt a Hemo étteremben, az oklevél 
átvétele után elfogyaszthattunk egy nagyon finom 
ebédet is. 
December 5-én meglátogattuk a helyi óvodásokat 
az óvoda átadó ünnepségen. A klub tagjai 
készítettek a gyerekeknek Mikulás csomagot, amit 
az ünnepélyen adtunk át. Ezt a jó kapcsolatot 
továbbra is szeretnénk megtartani mi, a falunk 
legidősebb generációja, a nyugdíjasok, a 
legifjabbakkal, az óvodásokkal.  
Az hiszem, van mit tanulnunk egymástól. 
Voltunk még kirándulni 2007-ben Sopronban és 
Fertődön. 
Ki vettük részünket a Falunapi főzésben is. 
Már csak a december hónap van hátra, ahol már 
csak élvezzük a jól megérdemelt pihenést és 
szórakozást. 
December 10-én, ha idősek vagyunk is, azért 
hozzánk is eljött a Mikulás bácsi. Hozott 
mindenkinek csomagot, virgács nélkül, mert 
minden klubtag nagyon jó volt egész évben. 
Hátra van még december 22-i klubkarácsony, ahol 
a klubtagok szintén ajándékot kapnak. 
Nagyon szép és nagy karácsonyfánk lesz az idén is, 
amit a klubtagok öltöztetnek fel. Meghitt ünnepség 
keretén belül köszöntjük majd egymást a szeretet 
ünnepén. 
Az évet, ami élményekben gazdag volt, december 
28-án zárjuk. Óév búcsúztatása, névnapok és 
születésnapok megünneplésével. Természetesen 
mindehhez a zenét Illmer Sándor szolgáltatja 
nagyon jó hangulat teremtése mellett. 
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves 
klubtagomnak az ez évi munkáját, és kívánok 
mindenkinek kellemes ünnepeket és nagyon 
boldog, örömökben és egészségben gazdag új évet! 
       
    Muhari Lászlóné 

      
          klubvezető 
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KISOKOS 
 
Polgármesteri Hivatal nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök:  8,00-16,00  péntek:  8,00-13,30 
ebédidő:  11,45-12,15 
 
Leitner Pál jegyző ügyfélfogadási ideje: kedd:  9,00-12,00   csütörtök:  9,00-12,00 
 
Fejes Péter falugazdász ügyfélfogadási ideje:       hétfő:11,00-13,00 
 
Posta nyitvatartási ideje:     hétfő-péntek:8,00-16,00  ebédidő:   12,00-12,30 
 
Háziorvos rendelési ideje: hétfő:    8,00-11,00  Pápateszér  csütörtök:   8,00-10,00  Pápateszér  
   kedd:    8,00-11,00  Bakonytamási                  10,00-11,00-ig csak előjegyzett betegeknek! 
              15,00-16,00  Pápateszér                   15,00-16,00  Bakonytamási 
   szerda:  8,00-11,00  Pápateszér  péntek:    8,00-  9,00  Bakonytamási 
                        11,00-13,00  Pápateszér 
Az ügyelet: -hétköznapokon:  16,00 órától másnap reggel 08,00 óráig 
  -hétvégén:  péntek 16,00 órától hétfő reggel 08,00 óráig hívható.   
Pápa, Anna tér 11.       Tel.: 89/321-339 

 
Gyógyszertár nyitvatartási ideje: kedd:  8,45-11,00 csütörtök:  15,15-16,15 péntek:  8,15-9,00 
Tel.: 88/499-052 
 
Védőnői tanácsadás ideje:   Minden hónap első és második csütörtöke 10-12 óráig.   Tel.: 06/30/225-95-21 
Orvosi:  hónap utolsó keddjén  10,30 órakor.       TERHESTANÁCSADÁS PÁPÁN:  minden hónap második hétfőjén 8,00 órától. 

 
Körzeti fogorvosi rendelés:  dr Mikola Gizella, Pápateszér, Markovits u. 17.   Tel.:  06/20/971-08-37 
 
Hétfő: iskolafogászat  kedd:  11,00-19,00  szerda:  7,00-14,00  péntek:  8,00-11,30 
A hétvégi és ünnepi ügyeleti ellátást a pápai Gróf Esterházy Kórház Szakambulanciája biztosítja 8,00 és 11,00 óra között. 

 
Körzeti állatorvos:  dr Varga Attila  Lovászpatona  Tel.:   06/20/976-52-60 

 
�yugdíjas Klub Minden második hétfőn tartja összejöveteleit. 
 
Könyvtár és Teleház nyitvatartási ideje: hétfő:  ZÁRVA kedd:  14,30-16,30 szerda:  ZÁRVA csütörtök:  14,30-16,30 
   péntek:  14,30-16,30  szombat:  13,30-17,30 vasárnap:  13,30-17,30 
Felhívjuk a Könyvtár és Teleház látogatók figyelmét, hogy az intézményt csak bakonytamási lakosok látogathatják! 

 
8. sz. vegyesbolt nyitvatartási ideje:  hétfő-péntek: de.: 7,00-12,00  du.: 13,00-17,00 szombaton:  de.: 7,00-12,00 
 
Mini ABC nyitvatartási ideje:   hétfő: ZÁRVA   kedd-péntek:  7,00-18,00 szombat:  7,00-16,00 
 vasárnap:  8,00-10,00 
 
Kossuth Csárda nyitvatartási ideje:  Minden nap 7,00-23,00  óráig. 
 
Hangulat Büfé  nyitvatartási ideje:  Minden nap 7,00-12,00    15,00-21,00  óráig. 
 
Kozmoker Kft. nyitvatartási ideje:  Minden szombaton  8,30-15,00  óráig. 

 
Katolikus templomban misét minden vasárnap 9,30 órától, evangélikus templomban istentiszteletet minden vasárnap 11,00 órától tartanak. 
 
A televízió meghibásodása miatt hívható:  06/89/324-950 Signál-Tévé Bt. 
     06/30/254-5762 Sebestyén János 
 
Kábel Tv hibabejelentés:   06/96/318-229 
 
Ivóvíz hibabejelentés:  06/89/352-281 
 
Körzeti megbízott rendőrök elérhetősége:  Bognár László  Tel: 03/30/600-45-97 Kovács Miklós:   Tel:  06/30/630-81-19 
 
Pápai Földhivatal ügyfélfogadási ideje:  hétfő, kedd, péntek: 7,30-12,00 szerda:  7,30-15,00 csütörtök:  szünnap 
 
Pápai Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:  kedd: 7,30-12,00 szerda: 7,30-12,00  péntek: 7,30-12,00 
                13,00-17,00 
 
Szemétszállítással kapcsolatban hívható: Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Tel.:  06/96/516-600 
 
Gáz hibabejelentés:  06/80/301-301 
 
Villany hibabejelentés: 06/80/533-533 
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ESEMÉNYEK  2007. ÉVBEN 
 

1. REGINONÁLIS NYUGDÍJAS NAP 
 
Az éves nagyobb rendezvényeink sorát egy megyei rendezvénnyel kezdtük, 
ahol a megye 16 településének nyugdíjasai, több mint 200-an 4 órás műsorban 
mutatták be tudásukat. Kijutott az elismerésből a rendező helyi Napsugaras Ősz 
nyugdíjasainak is, a Bakonyi lakodalmas című jelenetükkel méltán nagy sikert 
arattak. 
 

 
2. FALUNAP 
 
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendeztük a község falunapját. Idén némileg talán egy kissé 
szerényebb keretek között (nem volt tűzijáték), de ettől eltekintve, aki kilátogatott, színvonalas műsorokat 
láthatott. A rendezvényt záró bál pedig a nagy létszámból ítélve minden eddiginél jobb volt. Méltán nevezik 
falunapunkat a környék legjobbjának! 
 
3. TESTVÉRTELEPÜLÉS FOGADÁSA 
 
Falunapunkon láttuk vendégül testvértelepülésünket, a kárpátaljai Nagybégány község küldöttségét. Második 
alkalommal jártak nálunk, és nagy elismeréssel szóltak az első látogatásuk óta községünkben történt 
változásokról. Náluk nincs közvilágítás, rendkívül rosszak a község útjai, a középületek lepusztulva. Ők 
mégsem panaszkodtak, olyan érzésem volt, hogy ők boldogabb emberek, mint mi. Lenne mit tanulni tőlük. 
 
4. TAMÁSI NEVŰ TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA 
 

Idén 5. alkalommal került megrendezésre a találkozó, és átléptük a 
jelenlegi országhatárt. A Nagyváradtól pár kilométerre fekvő település, 
Paptamási nagyon kitett magáért. Nem kívánok megsérteni senkit, de 
úgy láttam, hogy a legszínvonalasabb, és főleg a legnagyobb tömegeket 
ez a rendezvény vonzotta. 
Parciumi magyarság prominens vezetői is megtisztelték a 
találkozót. Az együtt létünk tiszteletére rendezett tűzijátékot pedig 
mi is csak álmélkodva néztük. A 44 bakonytamásinak reményeink 
szerint maradandó élményt nyújtott. 

 
5. SZÜRETI FELVONULÁS 
 
Szintén 5. alkalommal került megrendezésre a hagyomány őrzés jegyében a szüreti felvonulás. Az 
önkormányzat kezdem ényezte 2003-ban, és rendezte az elsőt, majd a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a 

Hangulat Büfé és most már 2. alkalommal a Hegyközségi Alapítvány 
rendezte azt meg. Minden eddigi rendezvény jól sikerült, a mostani 
azonban minden eddigit felülmúlt. A menet 2 hintó, 16 lovas fogat, 25 
szóló lovas kíséretével vonult végig a község utcáin, majd a vörösi 
szőlőhegyen hangulatos ebédet elfogyasztva szép emlékekkel távoztak. 
A rendezvényen részt vettek: a helyiek mellett a csóti nyugdíjasok, 
lovasok, teszériek, nagydémiek, szentlászlóiak szóló lovakkal és 
kocsikkal.  
Köszönjük mindenkinek! 
A nagyszámú ló és fogat láttán úgy éreztem, a rendezvény a szüret 

emléke mellett egyre inkább a lovat szerető és tartó emberek seregszemléje lett. Aminek 
természetesen örülök. 
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6. VIRÁGOSÍTÁSI VERSENY 
 

A versenyt a megye 9. alkalommal írta ki. Önkormányzatunk a 4. alkalommal 
nevezett. Idén tavasszal, amikor neveztünk a versenyre, már egy 2-ik helezéssel 
büszkélkedhettünk. Idén még nagyobb összeggel támogattuk a mozgalmat, és 
idén először a lakosságnak is adtunk ki virágot a Faluvédő Egyesület 
közreműködésével 250.000,- forint értékben. Az eredmény nem maradt el. 
Kategóriánkban I. helyezést értünk el! 
 

 
7. HARANGLÁB SZENTELŐ 

 
Halottak napi megemlékezésünk alkalmából ökumenikus szertartás keretében áldották 
meg lelkészeink az újonnan felállított haranglábat, amely elkészültével teljessé vált 
temetőnk képe. Ezen alkalommal adtunk hálát a 150 méter hosszú temető kerítés 
építésének, és a ravatalozó kegyeleti térrel való bővítésének elkészültéért. 
 
 
 
 
 

 
8. TEMPLOM SZENTELŐ 
 
Bár kifejezetten nem önkormányzati esemény az Evangélikus Templom felújítása és 
szentelése, a község életében mégis említésre méltó és megítélése szempontjából fontos 
esemény volt. 
 
 
9. NYUGDÍJAS NAP 

 
Az idén is megrendezett eseményen az elmúlt évekhez hasonlóan 100 
fő volt a nyugdíjasok és leszázalékoltak száma. Örülünk annak, hogy 
községünk idősebb korosztálya ilyen nagy számban részt vesz az 
eseményen, talán ők is érzik, hogy a község vezetése 
megkülönböztetett figyelmet fordít rájuk. 
 
 

 
 
10. ÓVODA ÁTADÁS 

 
Családias hangulatban adtuk át a kívül és belül teljesen felújított 
óvoda épületünket ünnepélyes keretek között. A rendezvényen részt 
vett Talabér Márta, a Megyei Önkormányzat alelnöke, aki 
elismeréssel szólt a község fejlődéséről és a község összképének 
egyedülálló hangulatáról. 
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HO�LAP 

 
Régi vágyam teljesült tavaly, amikor is a Kistérségi 
Társulás jóvoltából pályázat útján lehetőségünk volt 
elkészíteni községünk úgynevezett honlapját. 
Azóta jelenünk meg a világhálón, ez azt jelenti, hogy a 
községünkről készült képeket, információkat a világ 
bármely részén megtekinthetik azok, akiknek 
számítógépükhöz Internet csatlakozása is van, és beírja 
a www.bakonytamasi.hu – t egy kereső programba. 
Idén őszig eléggé hiányos volt a web lap feltöltése, és a 
látogatók száma másfél év alatt nem érte el az ezret. De 
a nyáron sok munkával sok anyagot adtunk át a honlap 
szerkesztőinek, aki azt felrakta és az azóta eltelt másfél 
hónap alatt a látogatók száma elérte a hétezret. 
A pápai kistérség 47 települése közül a mi honlapunkat 
látták eddig a második legtöbben.       A látogatók 
számának gyarapodása olyan intenzív, hogy ha ez a 
folyamat marad márciusra, átvesszük a vezetést. 

Jelenleg napi 150-250 fő a látogató. Volt olyan hétvége, 
hogy 600-an láttak bennünket.  
Nagyon nagy reklám lehetőség van ebben, olyan 
egyének ismerhetik meg ezáltal községünket, akiknek 
nagy többsége valószínűleg nem is hallott rólunk.  
Jelenleg 240 kép, civil szervezeteink élete, sport, 
egyházak és rengeteg egyéb információ tudható meg 
belőle. A teljes anyag megtekintése több órát is igénybe 
vesz. 
Az érdeklődés fenntartásának feltétele az állandó 
frissítés, ami természetesen sok munkával jár.  
Ajánlom mindenkinek honlapunk megtekintését, sok 
érdekességet és nagyon sok szép képet fognak látni. 
Akinek nincs otthon Internet hozzáférése, keresse fel 
Teleházunkat! 

  
 
 

VÖRÖSKERESZT 
 
A helyi vöröskereszt vezetését az idei évben vettem át 
Deli Ferencnétől. Szervezetünk húsz személyből áll, az 
állandó véradók létszáma pedig harmincnyolc fő. A falu 
kis létszáma miatt ez nem egy rossz arány. Véradóink 
jótékonyságát úgy érzem, eléggé meghálálni és 
megköszönni nem tudjuk. 
Az idei évet a 2007. december 16-án rendezett véradó 
ünnepséggel zártuk, amelyre kedves véradóinkat, a 
helyi polgármester Urat, dr. Orbán Sándor háziorvos 
Urat, és a helyi képviselőket hívtuk meg. 
Ünnepségünket Szakály Mónika beszéde nyitotta meg, 
aki köszöntőt mondott és emléklapokkal köszönte meg 
véradóink segítségét. Ezt követően dr. Orbán Sándor 
szólt pár szót a vöröskereszt történetéről és a véradás 
fontosságáról. Három versmondónk is ezeket a 
témaköröket vitték színpadra, majd a Pápai Vadvirág 
Néptánc együttes produkciója növelte ünnepségünk 
hangulatát. Ezután a Napsugaras Ősz képviseletében 
Berki Józsefné énekelt gyönyörű hangon magyar 
nótákat. A legvégén svédasztalos vendéglátással 
kedveskedtünk, amelyet zenei kísérettel a Bomba 
együttes vezetője tett hangulatosabbá. 
 
Terveink a következő évre: 
 

� Bővíteni a véradók és a vöröskereszt tagjainak 
számát. 

� A vöröskeresztes tagok számára biztosítani a 
elsősegélynyújtás elsajátításához szükséges 
oktatást. 

� Évente legalább egyszer szeretnénk „egészséges 
életmód napot” tartani, és természetesen 
rendezvényekkel színesebbé tenni. 

� Egyszeri teadélután szervezése minden érdeklődő 
számára (nagy irányú érdeklődés esetén akár 
többször is). 

� A vöröskereszt tagdíjból és az önkormányzat 
támogatásából származó bevételeket pedig 
szeretnénk jótékony, nemes célokra fordítani. 

 
Terveinket a januárban tartandó első taggyűlésünkön 
szeretnénk közös ötletekkel bővíteni. 
 
Ezúton szeretnék a helyi vöröskeresztesek nevében 
mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és 
szeretetben gazdag boldog új évet kívánni! 

 
A helyi vöröskereszt tagjai és a vöröskereszt helyi 

elnöke, Ihászné Luncz Éva 
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SPORT 

 
 
A 2006-2007-es focibajnokság megyei III. A 
osztályában szereplő csapatunk csak a szerencsének 
köszönhette a bennmaradást, igaz azonban az is, hogy 
büntető pontok levonása miatt kerültünk kieső helyre. 
Szerencsére Pápateszér csapata visszalépett egy 
osztállyal lejjebb, ezért, mint a legjobb kieső csapatunk 
a magasabb osztályban maradt. 
Az ősszel azután összeszedték magukat a fiúk, és a 
táblázat első felében végeztek csapataink. A 
felnőtteknek volt egy 8 hetes veretlenségi sorozata. Egy 
alkalommal mind a két együttesünk a táblázat első 
három helyezett csapati között volt. 
Sajnos felnőtt csapatunk a bajnokság végén két 
vereséget szenvedett a Nemesgörzsöny elleni 
nagyarányú vereség oka, hogy munkahelyi elfoglaltság 
miatt nem volt kapusunk, ezért kényszerűségből egy 
mezőnyjátékos védett. 
Az utolsó meccsen a Giciektől elszenvedett vereség 
annál fájóbb, hiszen az ellenfél két lehetőségéből kettő 
gólt szerzett. A mérkőzést végig támadó mieink pedig 

tucatnyi helyzetet puskáztak el. A felnőttek a 3. 
vereséget még az első fordulóban szenvedték el 
Malomsokon, ahol erős bírói befolyásoltság miatt 
veszítettünk. 
Tartalék csapatunk is jóval a vártnál jobban szerepelt, 
és ha így folytatják, a tavasszal ők éremszerzők is 
lehetnek. 
Jó hír az is, hogy Torma Sándor újra megtalálta góllövő 
cipőjét, és holt versenyben vezeti a góllövő listát. 
Összegezve az őszi teljesítményeket, megállapíthatjuk, 
hogy mind a két csapat megfelelt az elvárásoknak, 
betöltötte szerepét, az önszórakoztatás mellett 
alkalmanként már örömet is szereztek a nézőknek, akik 
némelyik meccsen egész szép számmal voltak jelen. 
Azt kívánom a község sportszerető közönsége nevében, 
hogy a tavasszal is küzdjenek olyan elszántan minden 
meccsen, mint tették azt ősszel a vidéki meccseken, és 
akkor nem lehetnek kiesési gondjaitok, és még több 
örömet szereztek szurkolóitoknak, magatoknak pedig 
még nagyobb elismerést! 

 
 
 

A 2007/2008. ÉVI MEGYEI III/A.             A 2007/2008.  ÉVI MEGYEI III./A.TARTALÉK 
FEL�ŐTT BAJ�OKSÁG                          BAJ�OKSÁG ŐSZI VÉGEREDMÉ�YE 

ŐSZI VÉGEREDMÉ�YE: 
 

1. Malomsok  11  8  0  3  44-26  24  1. Malomsok    11  8  3  0  45-16  27 
2. N.görzsöny 11  6  4  1  31-8    22   2. Tapolcafő     11  8  1  2  37-13  25 
3. Nagyacsád  11  6  4  1  30-18  22  3. N.görzsöny   11  7  2  2  25-13  23 
4. Gic              11  6  1  4  22-20  19  4. B.tamási        11  7  1  3  30-21  22 
5. Nyárád        11  5  2  4  38-31  17  5. Nagyacsád    11  6  1  4  20-18  19 
6. B.tamási      11  4  4  3  29-26  16  6. M.gergelyi     11  6  0  5  40-32  18 
7. A.tevel        11  4  3  4  29-27  15  7. K.szentpéter  11  5  3  3  23-15  18 
8. K.sz.péter   11  3  4  4  24-26  13  8. A.tevel           11  6  0  5  40-32  18 
9. Takácsi       11  2  4  5  16-30  10  9. Külsővat        11  1  5  5  15-35    8 
10. M.gergelyi  11  2  3  6  25-32   9  10. Gic               11  1  4  6  18-38    7 
11. Külsővat     11  3  0  8  11-30   9  11. Nyárád         11  1  3  7  15-26    6 
12. Tapolcafő   11  2  1  8  18-43   7  12. Takácsi         11  0  1  10  7-39   1 

 
 
 

GÓLLÖVŐ LISTÁK ÉLMEZŐ�YE AZ ŐSZI IDÉ�Y UTÁ�: 
III./A OSZTÁLY: 

 
   Torma Sándor   (Bakonytamási)  16 gól 
   Csuti Balázs   (Malomsok)  16 gól 
   Kiss Gábor   (M.gergelyi)  15 gól 
   Pajak Ádám   (Nyárád)  12 gól 
   �émeth Balázs   (Nagyacsád)  12 gól 
   Láposi József               (Adásztevel)  10 gól 
   Pócza Attila   (N.görzsöny)  10 gól 
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ÜNNEPI BESZÉD RÉSZLETEK 
 

ÓVODA ÁTADÁS 
 
Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők, Óvó nénik, Képviselő Urak! 
Tisztelt Érdeklődő Polgártársak! 
 
Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt idei sokadik soron következő örömteli 
rendezvényünkön! 
Az építés pontos idejét nem tudjuk. Egy biztos, hogy a múlt század első felében, tehát az 1900-as 
évek elején készült, képeslapokon már szinte ugyanebben a formában látható ez az épület. 
Az evangélikus gyülekezet építette, és itt működött az úgynevezett Kis Iskola, és itt lakott a 
Kistanító. 
Az államosítás után továbbra is iskolaként szolgálta a község lakosságát. 
1968-ban megszüntették a községben a felső tagozatos oktatást, ugyanazokra az okokra hivatkozva, 
mint napjainkban teszik. 
Az épület néhány évig üresen állt, majd ezután Ifjúsági Klub volt a 70-es évek közepéig.  
1976-ban  Ruttkai Levente, az Evangélikus Gyülekezet akkori lelkésze, kezdeményezte és vitte ki, 
hogy itt óvoda működjön, és az akkori lepusztult épületet sok óra társadalmi munkával, az akkor 
kisgyermekes szülők segítségével alakította ki az  akkori Közös Tanács. 
Én úgy gondolom, hogy ez a most felújított és jóval a határidő előtt átadott óvoda minden igényét 
kielégíti annak a 20-25 kisgyermeknek, akik reményeim szerint majd minden évben megtöltik az 
intézményt. 
6.700.000 forint, pályázaton nyert összeg 4.100.000 forint, fennmaradó 2.600.000 forintot pedig 
önkormányzatunk önerőből finanszírozta. 
De maradt még munka az elkövetkező évekre is. 
Amennyiben lesz pályázati lehetőség, szeretnénk lecserélni az épület tetőszerkezetét, a régi 
málladozó cserepet újra szeretnénk cserélni. 
Korszerű játékok kellenének az udvarra is. Sajnos ezek beszerzése olyan költséges, hogy önerőből 
szinte lehetetlen.  
Bízunk benne, hogy fokozatosan majd ezeknek a játékoknak a cseréjére is sort keríthetünk. 
Köszönöm mindazoknak, akik a felújítás utáni rendrakásban, takarításban részt vettek, sokat 
dolgoztak, hogy ilyen rend lett.  
Köszönöm az Óvó néniknek, akik még a szombati napjukat is feláldozták, hogy az óvodai oktatás 
időben megindulhasson! 
Én hiszem, hogy a most felújított óvodában a minőségi személyi cserének köszönhetően egy új 
korszak kezdődik, és csak egy dolog számít: a gyerek, erre kaptam ígéretet az óvó néniktől is. 
Úgy tapasztalom, és a hozzám visszaérkező szülői vélemények is ezt erősítik meg bennem, hogy 
már most 3 hónap elteltével látszik a változás, úgyis fogalmazhatnák, a kézzel fogható változás, és 
ezt szó szerint is érthetjük, abban a sok pici ötletes figurákban, papírból kivágott díszekben, 
rajzokban, amiket nap, mint nap megcsodálok, és látom a gyerekek szemében azt az örömet, az 
alkotás örömét, és büszkeséget, amikor mutatják az értük jövő szüleiknek  és boldogan viszik haza 
ezeket a kis remekműveket. 
 
Végezetül mit is kívánhatnék? 
 
30 év múlva az akkori faluvezetésnek legyen anyagi lehetősége, és természetesen legyen kinek újra 
renováltatni ezt az  épületet, legyen mindig a községben annyi kis gyermek, hogy bármilyen 
kormány fondorlatos, gyermeklétszámhoz kötött, intézmények fenntartását korlátozó törvénye ne 
veszélyeztesse, meg ne akadályozhassa a legkisebbek szülőhelyükön való nevelését! 
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HARA�GLÁB SZE�TELÉS 
 
 

TISZTELT GYÁSZOLÓ ÉS EMLÉKEZİ EGYBEGYŐLTEK! 
 

Kissé szokatlan, az eddigi hagyományoktól eltérő, hogy a halottak napi megemlékezésen a 
polgármester is szóljon. 

Annak, hogy most mégis megteszem több oka van.  
 
Köszönöm azon polgártársak segítségét, akik a harang vásárlásához nyújtottak anyagi támogatást. 
És köszönöm azoknak is, akik kétkezű munkájukkal járultak hozzá annak elkészítéséhez. 
Azt gondoltam, ha van valami, amiben egyformán gondolkodunk és egyetértünk, ami nem sérti 
senki érdekét ebben a községben, az nem lehet más, mint egy közösen emelt lélekharang, amelynek 
hangjának bongásával tisztelgünk, búcsúzunk még élők attól, akivel esetleg évtizedeken keresztül 
egy községben éltünk, dolgoztunk, szerettünk, szereztünk közös élményeket. De tévedtem. Vannak 
néhányan, akik csak azért is, ezt másképp gondolják.  
Lelkük rajta. 
 
Tisztelt Emlékező Egybegyűltek! 
 
Amióta felmerült a harangláb felállítása, nagyon sok minden alapot nélkülöző kósza hír kelt 
szárnyra a községben a temetések rendjéről. Ezért fontosnak tartom a lakosságot tájékoztatni arról, 
hogy az önkormányzat továbbra sem fog temetni, nem kívánjuk átvenni az egyházak több száz áve 
gyakorolt szerepét. A most felszentelt lélekharang nem vált ki , nem pótol, és főleg nem helyettesít 
templomi harangozást . Egy szóval összefoglalva, a temetések rendje mindenben meg fog egyezni 
az eddigi gyakorlattal. A lélekharanggal a falu lakói búcsúznak az elhunyttól, nemre, fajra és 
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. 
 
Tisztelt Egybegyűltek! 
 
Haranglábat állítottunk és szenteltünk, de emlékezzünk meg az önkormányzat által végrehajtott, 
temetőt érintő egyéb beruházásokról is, amivel temetőnk hangulatát, képét igyekeztünk 
megváltoztatni. Ilyen beruházás volt a ravatalozó kegyeleti térrel való bővítése, kerítésépítés, járda 
lerakás. Az egész temető területének fűnyírása, az elhanyagolt régi sírok gondozása, és 
folytathatnám a sort. Ezekért is hálát adunk most a jó Istennek. 
 Minden családnak nyugszik szerette a temetőben. Senkinek sem lehet közömbös, hogy egy 
gondozott vagy egy elhanyagolt temetőben alussza örök álmát. Azért én azt gondolom, ezzel 
tartozunk szeretteink emlékének, és tartozunk önbecsülésünknek is. Én hiszek abban, hogy egyszer 
majd – remélem sok év múlva – az utánunk jövő generációktól hasonló megbecsülést várhatunk  és 
kaphatunk, mint amit most mi adunk az előttünk élőknek. 
 
 Végezetül kérjük a jó Istent, hogy ezt a ma felszentelt lélekharangot minél ritkábban kelljen 
megszólaltatni. 
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„VIRÁGOS FALUÉRT” DÍJÁTADÓ Ü��EPSÉG 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink! 
 

Községünk Önkormányzata és a magam nevében is őszinte tisztelettel köszöntök minden egyes 
jelenlévőt! 
Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem Talabér Mártát a Megyei Közgyűlés alelnök asszonyát, a 
megye számos településének  polgármester asszonyait és urait, jegyző asszonyait és a jegyző urakat. 
Köszöntöm községünk Képviselő testületének megjelent tagjait, a helyi virágosítási verseny 
szervezőit, a Faluvédő Egyesületet, a leendő győzteseket,  az ünnepi műsorban szereplő Nyugdíjas 
Klub tagjait, Ördög A. Róbert költőt és minden kedves érdeklődőt. 
Ne vegyék túlzásnak, amikor azt mondom, hogy nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, hogy a 
Virágos Veszprém Megyéért verseny díjátadására községünket választották. A jelenlevő helyiek 
meg tudnak erősíteni abban az állításomban, hogy nagy utat tettünk meg rövid idő alatt a község 
környezetének, közterületeinek parkosításában, középületeinek rendbetételében, és ami a számomra 
a legfontosabb, a szemléletváltozásban. Nem a falu végén kirakott Európai Falu tábláktól válunk 
európai színvonalú településsé. 
Természetesen nem kívánom az eredményeket kisajátítani, hiszen ez községünkben igazán 
csapatmunka volt. Önkormányzatunknak a virágosításban nagy segítség a Faluvédő Egyesület, akik 
már 7 éve sikeresen szervezik a helyi versenyt. De a legnagyobb segítségünk a község virágot 
szerető lakossága. Ők szerintem nem is a verseny miatt költenek sok ezer forintot tavasszal 
palántákra, egyszerűen szeretik a virágot. 
Ugyanakkor a versenyen elért eredmény munkájuk szép elismerése. 
Községünkben nincs kastély, termálfürdő, nincs olyan műemlék épület, amely miatt a falu neve 
ismertté válna.  
De mégis van valami, amivel rangot vívhatunk ki magunknak. Ez pedig éppen a környezetünk 
tisztán tartása, parkosítás, virágosítás, kulturált községkép kialakítása. Ezt tudjuk az utánunk jövő 
generáció számára örökségül hagyni. 
Többször elmondtam, és most is megteszem, azt szeretném elérni, hogy a községen átutazó, amikor 
kiér a faluból, nézzen rá a helységnév táblára, és úgy maradjon meg a falu neve az emlékezetében, 
mint egy rendezett, szép, gondos településé. 
Ehhez kérem a jelenlévők és a településünk minden lakójának összefogását és segítségét! 
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ÉRVÉNYÉS: 2007. DECEMBER  08-IG 

AUTÓBUSZMENETREND    

     � 

BAKONY VOLÁN 

 

 

HOVA MIKOR 

BAKO�YSÁGRA 
 

PÁPÁRA 
 

 
PÁPATESZÉRRE 

XS12,43; XS15,55; V15,55 XS18,33;  
 
XSV 4,39; XS 6,10; X 6,48; X 7,32; XSV 12,30; X 14,43; XSV 15,55; X 20,34 
 
XSV 4,39; XS 6,10; X 6,48;  X 7,32;  XSV 12,30; XS 12,43;  X14,43; XSV 15,55; XS18,33; X20,34 
 

 
 
ÉRVÉNYES: 2006. SZEPTEMBER 01-TŐL 
  � 

HOVA MIKOR 

 
BAKO�YGYIRÓTRA 

 
BAKO�YPÉTERDRE 

 
B.SZE�TLÁSZLÓRA 

 
GICRE 

 
 
ROMÁ�DRA 
 

VESZPRÉMBE 
 

VESZPRÉMVARSÁ�YBA 

 
LÁZI 

 

 
XS 5,56;  X 11,12; XS 14,36; X 16,57 
 
 X 16,57 
 
XS 5,56; XS 14,36; X 16,57 

 
X 5,54; XS 5,56; XSV 7,13;  X 11,12; XSV 12,08;  X 13,38; XS 14,36; SV 15,19;  X 15,26; X 
16,57; XSV 17,50; X 20,26; X 23,20 
 
XS 5,56;  X 11,12; XS 14,36; X 16,57 
 
XS 5 ,56; XS 14,36 
 
X 5,54;  X 11,12;  X 16,57 
 
X 5,54; X 11,12 
 

 

 
X  = HÉTKÖZNAP (H-P) 

S = SZOMBAT 

V = VASÁRNAP 

 

ÉRVÉNYES: 2007. DECEMBER 09-TİL 

AUTÓBUSZMENETREND 

 
KISALFÖLD VOLÁN 

 

BAKONYTAMÁSIBÓL GYİRBE 

MUNKANAPOKON SZABADNAPOKON MUNKASZÜNETI 

�APOKO� 
 
4,15; i6,18; 7,33; 12,18; 16,05; 20,15 

   
    4,15; 7,33; 12,18; 16,05; 20,18;  
     

 
   4,15;  9,03; 12,18; 16,05; 20,18 

 I = ISKOLAI ELİADÁSOK NAPJÁN 
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KÖZLEKEDÉS, SZE��YVÍZ CSATOR�A 
 
Az egyik olyan probléma, amely hátrányosan érinti a 
többi több száz településsel együtt községünk 
lakosságát is. Számtalan fórumon vettünk részt, 
felméréseket készíttettek velünk, újságban, rádióban 
nyilatkoztunk – tiltakoztunk. Mindhiába! 
A vonatközlekedést március 1-én „ideiglenesen” 
megszüntették. A buszok ritkábban közlekednek. 
Veszprémvarsány – Kisbér felé szinte lehetetlen eljutni. 
A Volán a kevés utazó miatti bevétel kiesésre 
hivatkozik. Az önkormányzatok a hiányzó összeget 
nem tudják átvállalni, hiszen már most is több, mint 
1.000 település el van adósodva.  
Az állam pedig kivonul minden veszteséges kötelező 
feladat alól, mindent privatizál – elad. Ugyanakkor a 
saját kényelmére milliárdokért kormányzati negyedet 
építtet. A főváros lakosságának, mint a fő szavazó 
bázisnak pedig jutalmul 4-es metró vonalat kezdett 
építtetni, amelynek költségeit nem is tudják, 
kiszámította-e valaki azt, hogy ezen a szerintem 
feleslegesen elköltött milliárdokon hány kisiskolát, 
postát, vasútvonalat, kórházat és sorolhatnám a sort, 
lehetett volna megmenteni. 
 
A másik ilyen probléma a szennyvíz csatorna 
kiépítésének elmaradása. A 2000-ben szerveződött 
csatorna beruházási társulás, amely azóta is élő 
szervezet, és működése több százezer forintjába kerül 
községünknek évente, 2001-re megígérte, hogy elkészül 
a 8 község szennyvízcsatorna kiépítése. 
Azóta eltelt 7-8 év, a lakosság csalódott, egyre 
kevesebben fizetik az LTP-t az OTP-nek.  
Nagyon sokan kérdezik tőlem, mikor lesz már csatorna, 
és fizessenek-e.  
Az eltelt évek alatt több pályázatot is nyújtott be a 
társulás, sajnos sikertelenül. A legújabb pályázati 

lehetőség, amit szakemberek ajánlanak, egy kétfordulós 
EU-s pályázat. Ennek a lényege, és azt szeretném 
megosztani a község lakosságával, még annak ellenére 
is, hogy ezért lehet, egyesek megköveznek, ennek a 
pályázatnak a felvállalása nagy felelősséget kíván, 
hiszen eredményes pályázat esetén hitelt kellene 
felvenni a községnek. A pályázaton 50-80% közötti 
összeget lehetne nyerni. Ha a lehető legnagyobb 
támogatást kapnánk, 80%-ot, a küldött tájékoztató 
alapján 60 millió forint hitelt kellene felvennünk. 70% 
támogatottság esetén már ennek az összegnek a 
dupláját, tehát 120 milliót. Ekkora hitelt felvenni már 
több, mint felelőtlenség lenne.  
A másik lehetőség az önrész kiváltására, hogy egy bank 
megfinanszírozná a beruházást, és majd a csatorna díjba 
beépítené a hitelt és annak kamatait. Ebben az esetben 
viszont olyan magas lenne a csatornadíj összege, hogy 
ezt a megoldást sem tudom elfogadni. Még a vízcsap 
megnyitását is meggondolnák. 
Mivel jövőre lejár a lakossági előtakarékosság fizetése, 
a szennyvíz beruházás pedig nem fog elkezdődni, tehát 
a befizetett összeget erre a célra nem tudják 
felhasználni, ezért úgy gondolom, hogy újra fel kell 
mérni a lakossági igényeket, és annak ismeretében kell 
döntenünk. 
Nem hiszem, hogy a lakosság 90 %-a fel tudná vállalni 
a több százezer forint lakossági önrészt, hiszen nem 
keveseknek napi megélhetési gondjaik vannak.  
Ugyanakkor, ha testületünk a pályázat benyújtása 
mellett döntene, belerángatnánk mindenkit egy előre 
nem látható, sokak számára megfizethetetlen kiadásba. 
Erre viszont egyetlen  község képviselő testülete nincs 
felhatalmazva.  
Községünk önkormányzata ezt a beláthatatlan 
következményekkel járó döntést nem fogja meghozni. 

 
 

KÖRJEGYZŐSÉG HIVATALA 
 

Néhány fontosabb, utóbbi időben többször 
felmerült kérdéshez kapcsolódóan az alábbiakra 
hívom fel az érintettek figyelmét: 
 
1. Vizitdíj visszaigénylés: 
 A vonatkozó jogszabály szerint a befizetett - nem 
emelt összegű - vizitdíj visszatérítése iránti 
kérelmet a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjénél terjesztheti elő 
legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül, 
vagyis legkésőbb 2008. év február hónap végéig. A 
meghatározott 20 alkalmat háziorvosi ellátások 
(ideértve a fogászati alapellátást is) és járóbeteg-
szakellátások (ideértve a fogászati szakellátást is) 

tekintetében külön-külön kell figyelembe venni. A 
kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben 
igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról 
kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre feljogosító 
nyugtát, illetve számlát, valamint a visszaigényelt 
vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, illetve 
számlát. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a 
biztosított a vizitdíj összegének visszatérítését 
postai úton vagy az illetékes önkormányzatnál 
történő személyes átvétel útján igényli. 
 Felhívom a figyelmet, hogy visszatérítésre a 20 
alkalom feletti vizitdíj kerül, tehát például ha 
valaki ez évben 28 alkalommal fizetett 
háziorvosnak vizitdíjat, akkor 8 vizitdíj összegét 
kapja vissza, vagyis célszerű minden évben 
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megvárni az év végét, ésa következő év elején 
beadni a visszaigénylést. 
 
2. Egyéni gyógyszerkeret módosítása: 
A közgyógyellátási igazolvány év közbeni egyéni 
gyógyszerkeret megváltoztatását az alábbiak 
szerint lehet kérni: Az egyéni gyógyszerkeret és az 
eseti keret egy évre kerül megállapításra. 
Amennyiben az ellátásban részesülő személy 
egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló 
terápiában, illetőleg a keret megállapításakor 
figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan 
változás következik be, amelynek következtében 
havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret 
megállapításakor figyelembe vett 
gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 
1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő 
személy kérelmére lehetőség van az egyéni 
gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára. Tehát 
az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására 
abban az esetben kerül sor, ha a gyógyszerköltség 
havi változásának összege az 1000 forintot eléri. A 
felülvizsgálat során módosított egyéni 
gyógyszerkeret a határozat meghozatalát követő 
15. naptól jár. A jogosultság lejártát megelőző 
három hónapban az egyéni gyógyszerkeret 
felülvizsgálatát nem lehet kérni. 

 
3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

A vonatkozó jogszabály szerint a települési 
önkormányzat polgármestere önkormányzati 
hatáskörben az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevétele céljából annak a személynek 
állapítja meg szociális rászorultságát, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, 
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 
nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. 

A szociális rászorultság igazolásáról a 
polgármester hatósági bizonyítványt állít ki. A 
bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év. A 
bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy 
nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, 
az igazolás érvényességi idejét. A bizonyítvány az 
előzőekben megjelölt feltételek fennállta esetén 
ismételten kiállítható. 
 

Tisztelettel: 
 

Leitner Pál  
körjegyző 

 
 
 
 

A�YAKÖ�YVI HÍREK 
 
A 2007. évben elhunytak: 
 
1. Török Lajos 2007.01.10. 
2. Falusi Pálné 2007.02.05. 
3. Erős József 2007.04.14. 
4. Kovács Imre 2005.05.13. 
5. Pálinkás Mihályné 2007.05.22. 
6. Tóth Jolán 2007.10.19. 
7. Ihász Ferencné 2007.10.28. 
8. Mankóczi János 2007.11.10. 
9. Pusztai János 2007.12.20. 
 

A 2007. évben születettek: 
 
1. Herki Regina Ildikó 2007.03.09. 
2. Jónás Árpád Balázs 2007.06.19. 
3. Jónás Edvárd 2007.06.20. 
4. Forsthoffer Zoltán 2007.06.12. 
5. Pusztai Barbara Mária 2007.06.22. 
6. Drescher Mirella Réka 2007.06.29. 
 
A 2007. évbe házasságot kötöttek: 
Deli Zsófia – Nigovic Gábor 2007.07.21. 
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Elkészíttettük Turista házunk bővítési tervét, mely szerint a Jókai u. 2. 
szám alatti épület „B” kategóriás turistaszállóvá alakulna. A tervhez 
minden engedélyt megkaptunk. Megvalósításához csak megfelelő pályázati 
kiírásra várunk. 
 

 
 
 
 


