
BAKONYTAMÁSI

HÍRNÖK
ALKALMANKÉNT MEGJELENŐ FALULAP XI/1. SZÁM

K K ÜELLEMES ARÁCSONYI NNEPEKET!

Karácsonyfa alatt

Eljött a nap, mit várva-vártunk,
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját ím' elhozták
A halkan szálló angyalok.

Köszönjük neked, édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret,
S az angyalok dalával együtt
Dicsőítjük ma szent neved!

S ha elmúlik majd a karácsony,
Te akkor is maradj velünk,

Míg élünk, ezt a kis családot
Szeresd, ó édes Istenünk!

(Pohárnok Jenő)

Tisztelt Polgártársak!

Engedjék meg, hogy 2014. karácsonyán Pohárnok Jenő versének soraival kívánjak
áldott ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt községünk valamennyi
polgára számára képviselő-testületünk tagjai, önkormányzatunk valamennyi
dolgozója nevében is.

Németh Károly
polgármester



BAKONYTAMÁSI

HÍRNÖK
2. oldal

Tisztelt Polgártársak!

Pár nap és újra az év utolsó pillanatait éljük!

Amint azt már több mint 10 év óta teszem az év ezen időszakában, idén is szeretnék tájékoztatást adni
községünk dolgairól, informálni Önöket terveinkről.

- A2014. év legnagyobb beruházása a Jókai utca útburkolatának felújítása. Ígéretünkhöz híven, erre a célra
költöttük az állam által biztosított 10 millió forintot, melyet azért kaptunk, mert nem volt adóssága az
önkormányzatnak.

- Amunkálatok megkezdése előtt azonban azzal a problémával szembesültünk, hogy az út külterületként
van nyilvántartva, a kapott támogatást pedig csak belterületi út felújítására lehetett fordítani.Ahhoz,
hogy a feltételeknek megfeleljünk, a földhivatalnál kérelmeztük az út külterületből belterületbe vonását,
és ugyancsak kezdeményeztük a település rendezési tervének módosítását. Ezt a kényszerhelyzetet
kihasználva képviselő testületünk a temető mögötti útszakaszt is Jókai utcának nevezte el, így sikerült
több mint 1 km-es portalanított utat építtetnünk. Ugyancsak kopóréteget húzattunk a „Somogyi dombi”
útszakaszra is, ahol éppen akkor szakadt le a híd, melynek felújítását önerőből végeztük.

- Tovább alakítottuk a IV. Béla parkot, sajnos a munkákat az időjárás hátráltatta.
- Elvégeztük a kultúrház lambériázását és festését önerőből, közmunkások bevonásával.
- Szintén saját kivitelezésben készítettük el a sportpálya korlátját és a kapuk mögötti labdafogókat is.
- AHathalom pusztai régi, lemez buszvárót a mai kor igényeinek megfelelőre cseréltük.
- Ebben az évben is folyamatosan nyírtuk a füvet a község közterületein, és a temetőben. Gondoztuk a

közparkokat, a virágokat, melynek jutalma a megyei közterület szépítő versenyben ismét - immár 5.
alkalommal – első helyezést értünk el az 500-1000 fő lélekszámú települések versenyében.

- 2014-ben második alkalommal vettünk részt a „Virágos Magyarország” versenyen.Atavalyi elismerő
oklevél után, idén az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy elnyertük a Szervező Bizottság különdíját,
melyet Budapesten a Várbazár különtermében adtak át ünnepélyes keretek között .

- Megtartottuk azokat a rendezvényeinket, melyeket már hagyományosnak mondhatunk, mint a nőnap,
falunap. Olyanokat is szerveztünk, ami eddig még nem volt: a Márton-napi lakoma valamint a lakossági
kezdeményezésű augusztus 20-i kenyér- és lecsósütő fesztivál..

- Afocimeccsek a civil szervezetek rendezvényei és az önkormányzati rendezvények együttesen több mint
40 alkalom volt.

Költségvetés hiányában ígérgetni, jövő évi terveket szövögetni nem kívánok.

Amit meg kell tennünk:

- A„Hősi emlékmű” felújítása, tekintettel az első világháború 100 éves, az emlékmű állításának 85 éves
évfordulójára, de ok erre a második világháború befejezésének 70-ik évfordulója, de meg kell ezt
tennünk pusztán tiszteletből is, azoknak a hősöknek az emlékére, akik a legdrágábbat, az életüket
áldozták fel a hazáért.

- Kezdenünk kell valamit az un. Piroska telken álló raktár épülettel is, mert a falai megrepedeztek, és az
összedőlés fenyegeti az épületet.

- Tovább folytatjuk a parkok alakítását, újra lesz teleház, amennyiben komoly igény mutatkozna az iskola
épület hasznosítására, abban az esetben a fűtés korszerűsítésére is sort kerítünk.

Németh Károly
polgármester
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AVálasztási Bizottság Elnökének tájékoztatója
a helyhatósági választások eredményéről

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Urak, Bakonytamási Lakosok!

A Bakonytamási Választási Bizottság nevében köszöntök minden megjelentet. Bakonytamásiban a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármester választása rendben lezajlott. Előzetesen 5 polgármester és 13
képviselő jelöltet vettünk nyilvántartásba. Az 540 névjegyzéken szereplő választópolgár közül a szavazáson
364 fő jelent meg, ez 67,4 %-os részvételt jelentett.
A polgármester választásnál 4 érvénytelen szavazólapot találtunk, a 360 érvényes szavazat a következők
szerint oszlott meg a jelöltek között:

Tehát a legtöbb, 218 szavazatot, Németh Károly jelölt kapta, így a polgármesteri tisztséget ő nyerte el,
illetőleg tartotta meg.
A képviselők választásán 11 érvénytelen szavazólapot találtunk, az érvényes szavazólapokon lévő

szavazatok a következők szerint oszlottak meg:

Mivel a megválasztható képviselők száma 4 így képviselői mandátumot nyert:
Fejes Ákos, dr. Orbán Sándor, Lakatos Zoltán, Forsthoffer Zoltán Tamás.
A Bakonytamásiban megtartott helyi önkormányzati választás tehát érvényes és eredményes volt. A
megválasztott polgármester úrnak és a képviselőknek gratulálok, sikeres munkát kívánok.

Bakonytamási, 2014. október 22.
Bolla Kálmán

HVB elnöke
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Mélyen tisztelt Polgártársak, kedves Hölgyeim, tisztelt Uraim!

Őszinte tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a 2014-2019-es választási ciklus alakuló ülésén.
Engedjék meg nekem, hogy székfoglaló beszédem elején köszönetemet fejezzem ki a helyi választási iroda
és a választási bizottság valamennyi tagjának lelkiismeretes munkájáért.
Köszönöm a jelölt társaimnak, hogy megmérettették magukat, és így választási lehetőséget adtak a község
lakóinak.
Köszönöm minden szavazatát leadó polgártársamnak, hogy élt ezzel a lehetőséggel és végül, de nem utolsó
sorban őszinte szívvel köszönöm meg azoknak, akik már negyedik alkalommal szavaztak bizalmat nekem.
Jó érzéssel tölt el az a nagyarányú bizalom, ami egyben kijelöli számomra a további utat is az elkövetkező
évekre. Azt az utat, amelyet 12 évvel ezelőtt együtt kezdtünk el járni lépésről – lépésre haladva, messzire
jutottunk, de még nem értünk az út végére.

Tisztelt jelenlévők!

Aválasztás eldőlt, a választópolgárok döntöttek!
Annak érdekében, hogy részemről lássák az együttműködésre a hajlandóságot, meghívtam erre a mai
alkalomra az összes polgármester és képviselő jelöltet.
Szeretnék itt a nyilvánosság előtt ajánlatot tenni feléjük, felkínálva a lehetőséget, hogy a választási ígéretük
azon pontjait, amelyre reális anyagi lehetősége van az önkormányzatnak és igény van rá a lakosság részéről
támogatni fogjuk. Szeretném felkérni őket, hogy építsük – szépítsük ezt a falut együtt fiatalok – idősebbek
egyetértésben, hogy valóban jó legyen tamásin – tamásinak lenni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ennyiben szerettem volna foglalkozni az elmúlt választással.

Az ülés ezen napirendi pontjának a címe, a polgármester programjának ismertetése.
Amint azt már a választási programomban írtam, van még teendőnk! Konkrét nagy terveim azonban
nincsenek, - a mindenkori lehetőségeket kell majd kihasználni – ha ezt a színvonalat fenn tudjuk tartani az
elkövetkező évek folyamán (az épületeink állagmegóvása, a község közterületeinek folyamatos gondozása,
szépítése tekintetében) már elégedett leszek.
Szeretném elérni, hogy jobb legyen a kapcsolat a község civil szervezeteivel, hiszen a közösségi élet
mozgatórugóinak szerepét nekik kellene betölteni. Kérem őket, hogy szervezzenek olyan rendezvényeket,
amelyre a lakosságnak igénye van, meg fogják kapni hozzá az önkormányzat támogatását. Alakítsanak
klubokat, más szerveződéseket segíteni fogunk, de ezeket csak alulról jövő kezdeményezésként lehet
megvalósítani, hiszen én nem tudhatom mire van igény.
Alkalmanként újra és újra elmondom: éljenek azzal a rendkívüli lehetőséggel, hogy saját busszal rendelkezik
a falu, de sajnos még ingyenes kirándulásra sem tudjuk megtölteni azt.
Használják ki a turistaház udvarán épített falukemencét családok, baráti társaságok, civil szervezetek, hiszen
ezek eszközök lennének ahhoz, hogy újra egymásra találjanak az emberek, ötletek cseréljenek gazdát és azok
megvalósulásával a község társadalmi élete is megpezsdülne.Alehetőségek tehát adottak, csak élni kell vele.

Tisztelt Polgártársak!

Évekkel ezelőtt egy alkalommal azt mondtam, szeretném elérni, azt hogy a falun átutazó a falut elhagyva
legyen kíváncsi a falunévtáblára, keltse fel a kíváncsiságát településünk rendezettsége, tisztasága. Úgy
gondolom ennek elérése érdekében jó úton haladunk, de még van dolgunk elég.

Ehhez a munkához kérem az újonnan felálló képviselő-testület és a lakosság együttműködő segítségét!

(Németh Károly)
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Egy választás margójára

2014. október 12-én, mint az ország minden településén, Bakonytamásiban is a szavazóurnák elé járultak
községünk kötelességtudó és felelősség érző lakói.

A szakszerű és főként tisztességes lebonyolításért köszönet illeti a választási bizottságot. Az eseményről
önhibájukon kívül távolmaradókat (munka, szolgálat, betegség, egyéb) nem hibáztatom, de igenis kritizálom
azokat, akik csak hanyagságból, nemtörődömségből maradtak távol és legyintenek az egészre. A falu jövője
az ő jövőjük is.
A jelöltek között meglepően sok fiatal volt és ez dicséretes. Gratulálok azoknak, akik vállalták a
megmérettetést, én ezt nagyfokú tenni akarásnak értékelem. Mi akik újabb 5 évet kaptunk a szavazóktól,
tudjuk, hogy az időnk véges és pár év múlva egy másik generáció fogja szolgálni a falut. Erre a nagyon szép
hivatásra készülőknek javasolnám, hogy addig is tevékenyen vegyenek részt a rendezvényeken, vállaljanak
tagságot és tisztséget a civil szervezetekben, gyakorlatilag ismertessék meg nevüket a faluval. Higgyétek el,
az emberek nagyon hálásak egy jó szóért, kis segítségért.Apróságokon múlik a népszerűség.
Polgármesterünktől nemes gesztus volt, hogy minden jelöltet meghívott az alakuló ülésünkre. Nagyon
sajnálom azokat akik nem éltek ezzel a meghívással, inkább a strucc politikát választották. Viszont azoknak
akik eljöttek és emelt fővel néztek szembe a tényekkel, tiszta szívemből gratulálok. Nem mindennapi dolog
volt ennyi jelölt közül választani. A lakosság nyilván úgy érezte, még van mit tennünk, még nem fejeztük be
az eltervezett munkát.
Köszönjük, élni fogunk a bizalommal.
Az ígérgetések ideje lejárt. Lassan lecsillapodnak a kedélyek, remélem ismét nyíltan, mosolyogva köszönnek
egymásnak az emberek.
Amost be nem választott jelölteknek azt üzenem: Fel a fejjel.Az idő nektek dolgozik.

Lakatos Zoltán képviselő
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„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”

Több éve már, hogy a Pápa – Tatabánya vasútvonalon nem járnak vasúti szerelvények, mivel az
utazóközönség a községek belterületén megálló autóbuszt vették inkább igénybe, minthogy kigyalogoltak
volna a falu szélére. Kényelmesebb volt néhány száz métert gyalogolni, mint kijárni az állomásra, Pápára
érkezve pedig ismét gyalogolni a belváros vagy a munkahely felé. El lehet gondolkodni azon is, hogy miért
esik így ki az állomás a lakott területektől. Utána nézve a vonal építésének, bizony akkor nem lelkesedett
mindenki a vasútépítésért, nem szerették volna, ha a termőföldjükön vágna át a vasút, így azt kénytelenek
voltak a birtokhatárok mentén építeni, az esetek többségében a sínpár távol került a lakott területektől. A mai
kor embere azonban nem ér rá hosszasan gyalogolni, hogy igénybe vegye a vasútnak az autóbusznál
kétségtelenül kényelmesebb utazást biztosító szolgáltatását. Nincs rá ideje, nem fér bele az életébe.
Valahogy mi is így vagyunk az Isten útjával. Nem nagyon fér bele mindennapi életünkbe. Mi is nagyon

féltjük az életünket a Jézus által kiépíteni szándékozott úttól. Nem szeretnénk, ha mindennapi megszokott
életünket megzavarná, vagy más irányba térítene el, mint amit kijelöltünk magunknak. Mert mi is döntöttünk.
Az életutunkat a mai kor szelemének megfelelően gyorsan, célratörően, ámde gyakran kényelmetlenül,
tolongva, zsúfoltságban akarjuk leélni, remélve, hogy el fog érkezni az a pillanat, amikor miénk lesz a jól
megérdemelt boldogság, megelégedettség. Addig küzdeni kell, félreállítva mindent és mindenkit, aki ebben
akadályoz bennünket.
Van azonban évente egy kitüntetett pillanat az életünknek, amikor mindannyian megállunk a rohanásban és
egy pillanatra megfeledkezünk a hétköznapokban fontosnak vélt dolgainkról és önkéntelenül azok felé
fordulunk, akik közel állnak hozzánk. Ez a pillanat pedig a karácsony. A karácsony, amikor hívő és nem hívő
megáll egy rövid időre, hogy megnyissa szívét a szeretetnek. Ebben a néhány napban átalakul az életünk,
észrevétlenül legfontosabb dolgainkra figyelünk. Ajándékokat vásárolunk, igyekszünk olyat választani, ami
alkalmas azon érzelmek kifejezésére, melyek a szívünkben vannak a megajándékozni szándékozott személy
iránt. Ez idő alatt nem számít az idő, sok esetben az anyagiak sem, várhatnak a mindennapok feladatai, mert
különleges alkalomra készülünk. Megnyitjuk szívünket egymás felé.
Ha mindezt az év bármely más szakában kellene megtennünk, bizonyára arra hivatkoznánk, hogy kevés az
időnk, az energiánk, különben sem férne bele sürgős feladataink közé. Védenénk látszólag jól felépített saját
kis világunkat. Karácsonykor azonban vállaljuk ezt a kényelmetlenséget. Ezzel viszont észrevétlenül
megérkezünk ahhoz az állomáshoz, ahol csatlakozunk Jézus útjához.
Mert Jézus útja a szeretet útja. Megtestesülésével azt az üzenetet hozta, hogy a szerető Isten hajol le az

emberhez, hogy felemelje. Felemelje szeretetlenségéből, önzéséből, a számító, anyagias világ ridegségéből,
hogy onnan, mellőle, az Ő értékei szerint láthassa az emberi életet, és végre megértse, hogy szeretetből,
szeretetre lett teremtve, és ez az az örökség, útravaló, amelyet MennyeiAtyjától kapott néhány évtizedes földi
„tanulmányútjára”. Ő azt akarja, hogy ez a tanulmányút a Jézus által kijelölt úton haladna. Ezért hív
bennünket az állomásokhoz, mint amilyen a karácsony is: csatlakozni tudjunk ehhez az úthoz. Mert ilyenkor
feladva bensőnkben önkéntesen kijelölt útirányt és határokat, engedünk a szeretet hívásának, és e szeretet
révén beengedjük a szívünkbe Istent. Tulajdonképpen rálépünk az ő vasútjára. Ki tudunk lépni önmagunkból,
és ahogy a két sínpár összeköti a településeket, úgy találunk utazási lehetőséget egymás szívéhez a szeretet
kötött pályáján. Mert szeretet mindenkinek lapul a szív mélyén, de azt elérni, szeretetből igaz, őszinte emberi
kapcsolatokat építeni tartósan csak Jézust követve, az ő „tanulmányútján” haladva lehet. Ezen a
tanulmányúton megtanít őszintén, önzetlenül, viszonzást nem várva szeretni, szeretetet tettekre váltani,
vagyis már itt a földön Isten országában élni.
Ehhez azonban erőt kell venni magunkon, hogy elérhessünk az állomásig. Ebben segít az adventi idő. A
karácsonykor földre született Isteni Szeretet pedig ahhoz adhat erőt, hogy új nyomvonalat építsünk
bensőnkben, amely Isten útját szívünk közepén vezeti át. Igyekezzünk mindannyian az építkezéssel, hogy
Isten szeretete és vele együtt a miénk is eljusson szívtől szívig, lélektől lélekig Így tudjuk majd igazán
megtapasztalni karácsony és az egész emberi élet lényegét: Isten eljött közénk, velünk van és hazavár az örök
szeretet országába, amelynek örökkévalóságára Jézus szeretet tanulmányútján készülhetünk.

Leitner Pál
állandó diakónus

Az ünnepek alatt: december 25.: igeliturgia; december 26.: szentmise; december 28.: igeliturgia; január 1.:
igeliturgia.Akezdési időpont minden alkalommal 9,30 óra.



Találkozások júliusban

Luther emléktúra

Wroclaw, Soltvadkert és Berekfürdő

A közép-kelet európai keresztyén háromezer résztvevős találkozón a
lengyelországi Boroszlóban, ahogy mi magyarok mondjuk, 19-en vettünk
részt a Bakonyszentlászlói, Bakonytamási és Sikátori gyülekezetekből
Szakos Csaba lelkész vezetésével. A hosszú út fáradalmait a szervezők
gyorsan feledtették a sokféle program kínálattal. A házigazdák, a Lengyel
Evangélikus Egyház külön gondolt a gyerekekre és a fiatalokra, hogy
számukra is vonzóvá tegyék a hétvégét, sőt még egy emeletes Biblia-
buszban is járhattak és olvashattak vízálló Szentírást. Sokat
villamosoztunk a gyerekek örömére egyik helyszínről a másikra, így
ismerkedtünk a gyönyörű történelmi várossal. Talán a leglátványosabb a
wroclawi szökőkút színes fény-zene játéka volt.A találkozó folytatása két

év múlva Budapesten lesz.
Részt vettünk 15 fiatallal a jubileumi 10. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozón a Szélrózsán, képviselve az
egyházmegyénket. Nagyon ideális volt a helyszín a Vadkerti-tó partján egy ilyen fesztivál lebonyolítására, ahol
evangélikus egyházunk sokszínűségével találkozhattunk. Kis közösségből induló fiataljaink igazi közösségi
élménnyel gazdagodtak, hogy sokan vagyunk. Mottója a találkozónak: „Szárnyalj!” (Ézs 40.31a) alapján. Igazi
magasságokat járhattunk be a pár napban, hogy hazatérve újult erővel álljunk helyt, építsük a mi közösségünket.
Végül Berekfürdőn jártunk ismét az ökumenikus és nemzetközi táborban 9 lelkész vezetésével. Idén 159 fiatal
érkezett határon innen és túlról Erdélyből, Kárpátaljáról és Horvátországból. Választások évében „Választások a
Bibliában” témát dolgoztuk fel. Jó lelkiismerettel mondhatom, jól választott az, aki velünk tartott ezekre a
találkozókra, hogy ez által is közelebb kerüljünk egymáshoz és Istenhez.

2014. április18 és 21 között gyülekezeti kiránduláson vettünk részt, melyet Kiniczkyné Csite Nóra celldömölki
felügyelő és Szomjú Tamás főgondnok szervezett. A lelki feltöltődésünkről, a reggeli és esti Áhítatokról, és az
Istentiszteletekről Szakos Csaba bakonytamási lelkész gondoskodott. Velünk tartottak még a bakonytamási
bakonyszentlászlói és veszprémvarsányi hittestvéreink is.
Nagypénteken hajnali órán indultunk. Először a husziták városában, Táborban álltunk meg ahol megtekinthettük
a husziták életével kapcsolatos emlékeket és ereklyéket. A következő állomás Herrnhut volt. Több mint 280 éve
töretlen hagyomány, hogy itt kerül sor a Losung, vagyis a bibliai útmutató napi igéinek a kihúzására. Szakos Csaba
lelkész ezen a helyszínen tartotta meg ünnepélyes keretek között a nagypénteki Istentiszteletet, az Úrvacsora
vételénél pedig a helyi gyülekezet lelkésznője is segédkezett. Miután ez a nap egyházunk legnagyobb ünnepe, az
igehirdetés csodálatosan felemelő volt és a távoli helyszín kiemelően hatott a lelkünkre. Estére értünk
Wittenbergbe a szállásunkra, ami a vártemplom mellett volt.
Másnap Wartburg várát néztük meg. Az idegenvezetés magyar nyelven zajlott így részletes képet kaphattunk
Luther Márton (György lovag) itteni életéről, és a bibliafordítás körülményeiről. A várban tett látogatás során
Árpádházi Szt. Erzsébet története is elénk tárult az autentikusan berendezett, festett termeken keresztül.
Ezt követően Eislebenbe utaztunk. A Szt.Péter és Pál templomban megcsodálhattuk azt a keresztelő medencét,
amelyben Luther Mártont megkeresztelték, a Szt.András templomban pedig a szemünk elé tárult az a szószék,
ahol pár nappal halála előtt utoljára prédikált.
Miután a szállásunkra visszaérkeztünk, páran részt vettünk az este 10 órakor kezdődő nagyszombati körmeneten,
amely számunkra egyedülálló élmény volt.
Aharmadik napot” buszmentesen” Wittenbergben töltöttük.
2017 Luther Márton éve lesz: ekkor ünnepli a reformáció 500 éves fennállását. Ennek apropóján először
felkerestük azt az emlékparkot, ahol a magyar evangélikusok is egy hársfát ültettek az évforduló tiszteletére. Majd
azt a házat kerestük fel, amelyet Frigyes választófejedelem ajándékozott Luther Mártonnak. A reformátor élete
legnagyobb részét, mintegy 35 évet töltött itt el, eleinte, mint szerzetes, később, mint férj és apa. Itt születtek első
reformációs elképzelései, itt okította a tanítványokat, és írta meg az egész világot megváltoztató munkáit. A mára
múzeummá alakított épületben megismerhettük Luther és Wittenberg kapcsolatát és a Luther család mindennapi
életét. A Luther-háztól pár lépésre találtuk Melanchton házát, ahol a legemlékezetesebb momentum az volt,
amikor az egyik útitársunk korhű jelmezbe beöltözve ismertette Melanchton munkásságát. Cranach házát is
megnéztük. Ő festette az első arcképet Luther Mártonról szerzetesi ruhában. Ezután számos arckép készült róla
élete különböző korszakaiban.
Városnéző túránkat a vártemplomnál fejeztük be, amely épp felújítás alatt állt. A híres kaput, melyre Luther
felszegezte 95 pontját, állványok vették körbe, ennek ellenére az épületet meg tudtuk tekinteni, illetve Luther
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síremlékén koszorút helyeztünk el. Itt hallgattuk meg a húsvéti ünnepi igét egy Istentisztelet keretében, amely
rendkívüli módon meghatott bennünket a hely szellemének és Luther munkásságának tekintetében.
Hazafelé Torgauba is betértünk. Itt emlékeztünk Bora Katalinra, a „világ leghíresebb lelkészfeleségére”. A
visszaút alkalmával egy rövid kitérőt tettünk Drezda városában.
Az utazás végére több generációt képviselő kis csapatunk jól összekovácsolódott, lelkileg és szellemileg
rendkívüli módon feltöltődtünk és ismereteink is interaktív módon gazdagodott. Az utazás nyújtotta nagyszerű
élményeken túl, öröm volt megtapasztalni, hogy a fiatalok lendülete és lelkesedése milyen jól párosult az
idősebbek bölcsességével. Jó volt a buszban feladatokat megoldani, kérdésekre válaszolni egyszerűen csak
beszélgetni.
Mindezért hálásak vagyunk az Úrnak, köszönettel tartozunk a szervezőknek és a lelkész úrnak. Reméljük, hogy a
jövőben is alkalmunk nyílik ilyen tartalmas és a hitünk megerősítését szolgáló együttlétekre. (Jankó Zoltánné és
Jankó Zoltán a celldömölki evangélikus gyülekezetből)

Lelkészünk, Szakos Csaba legjobb tanítványai jutottak be a helyi megmérettetés után a Pápán megrendezésre
került megyei hittanversenyre. A népes csapat Bakonyszentlászló,
Bakonytamási, Sikátor, és Zirci hittanosokból állt. Rövid áhítat után
átvonultunk a tantermekbe, hogy négy kategóriában összemérjék a
tudásukat Veszprém megye legjobbjaival. Az eredményhirdetés
minden várakozást felülmúlt, hisz négy kategóriából háromban a mi
fiataljaink vihették el az első díjat, ami újra jogot adott az Országos
hittanversenyen való részvételre. A társaság jókedvét csak fokozta
az a három torta, ami az első díjhoz járt, majd a nap hátralevő részét a
pápai uszodában töltöttük el.Az országos versenyre április ötödikén
került sor Albertiben, ahova mi küldtük az egyik legnépesebb
csapatot. A vendéglátók mindenben igyekeztek kiszolgálni a
gyermekek igényeit, légvár, gumiasztal, foci, arcfestés,
kézművessátor, kürtöskalács, koncert és vidám hangulat jellemezte
a versenyt, ahová az ország minden szegletéből érkeztek
evangélikusok. A feladatok megoldása komoly kihívást jelentett a

tanulóknak, de a versenyt kettő negyedik hellyel sikerült befejezni, ami dicséretes tett volt, mert az ország
legjobbjaival mérték össze tudásukat, és szorgalmasan tanultak azért, hogy okkal legyünk büszkék rájuk.
Köszönjük még a bakonyszentlászlói, és a fenyőfői önkormányzatnak is, hogy önzetlenül rendelkezésünkre
bocsátották buszukat, amivel megkönnyítették a gyerekek utazását.
A képen balról-jobbra az első sorban: Ferusz Tíra, Palánkai Tünde, Kmetti Erik, Szakos Hanna, Pákozdi Léna és
Koller Hajnalka a második sorban: Markó Bernadett, Kovács Luca, Pákozdi Dorka, Holl Kristóf, a harmadik
sorban: Török Klaudia, Siffel Henriett, Ihász Nikol és Heszpuk Bence található.
(Major Gyula felügyelő Bakonyszentlászló)

– A bakonytamási, a bakonyszentlászlói és a sikátori egyházközségek presbitereinek
hagyományos találkozójára 2014. november 29-én, szombaton került sor, a bakonyszentlászlói általános
iskolában.Az együtt töltött délután során előadást hallgattak, együtt étkeztek, és közös játékra is volt lehetőség.

Az alkalmon elsőként , a gyülekezetek gondozását ellátó
lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután , a

püspöke mondta el gondolatait az örökkévaló
Istennek a történelemben végzett munkájáról. „Isten nem a tökéletes
emberekkel dolgozik. A Bibliában hétköznapi emberek vannak, akiket Isten
megszólít és fölhasznál” – fogalmazott a püspök. Majd az erőforrások
megkeresésére és áldozatvállalásra biztatta a jelenlévőket.
Az előadást követően a vállalkozó kedvű férfiak a petanque nevű
dobójátékban próbálhatták ki magukat, a többi résztvevő pedig egy totó
keretében mérhette fel tudását bibliai és életviteli témákban.
A délután során, a közös vacsora után Szemerei János a gyülekezeti

rajzpályázatra érkezett műveket értékelte. A „Templomunk” témában készült alkotások közül az óvodás, az alsó
tagozatos és a felsős korosztályban is kiemelte a legjobbakat, akik értékes ajándékban részesülnek majd.
A jó hangulatú délutánt esti áhítat zárta, amelyen az egyházkerület lelkészi vezetője 1Móz 28,10-22 alapján
hirdette Isten igéjét.(Adámi Mária)

Evangélikus Hittanverseny

Bakonyszentlászló

Szakos Csaba
Szemerei János Nyugati

(Dunántúli) Egyházkerület
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Ünnepi alkalmaink Bakonytamásiban:

„Napsugaras Ősz” Nyugdíjas Klub klub élete 2014. évben

December 23-án kedden 13-tól betlehemezés a hittanos gyermekeinkkel azoknál a családoknál, akik kérik a
gyerekek karácsonyi köszöntését

Szenteste 24-én 18 órakor gyermekeink szereplésével
Karácsony első napján 11 órakor úrvacsorás istentisztelet
Karácsony második napján 11 órakor
Karácsony utáni vasárnap 11 órakor
Óév este 17 órakor ismertetésre kerülnek a népmozgalmi adatok
Újév napján 11 órakor úrvacsorás istentisztelet
Január 4-én az esztendő első vasárnapján 11 órakor

Aszentesti alkalmat a templomban tartjuk, a többi mind a fűtött gyülekezeti termünkben lesz.

Adójuk 1%-át felajánlhatják a Magyarországi Evangélikus Egyház részére, ennek technikai száma: 0035. A
másik 1%-val a Bakonytamási Evangélikus Gyülekezeti Házért Alapítványt támogathatják, melynek
adószáma: 18915473-1-19.

Áldott ünneplést kívánunk minden testvérünknek! Adja meg Isten mindnyájunknak, hogy áthasson minket a
karácsonyi csoda öröme, és tudjuk azt továbbvinni a hétköznapokba!

A klubéletünk 2014 évben is a szokásos módon
zajlik.
Nincs benne különös változás. Az elmúlt 11
évben már jól összeszokott, szinte testvérként
összetartó, szerető közösség alakult ki.
Szeretjük, segítjük egymást. A közös munka, a
szereplések, az együtt eltöltött idő, jól
összekovácsolta a csapatot. Minden klubtag egy-
egy egyéniség, és ha nincs köztünk már nagyon
hiányzik. A móka a nevetés, éneklés, sőt még a
tánc is már a vérünkben van. Csak az a baj, hogy
egyre fogyunk már csak 19 fő klubtagunk van.
Nagy örömünkre szolgál, hogy van három fiatal,
akik szívesen vannak velünk, úgy a munkában,
mint a szórakozásban. Ők is klubtagnak
számítanak, mert velünk vannak jóban,
rosszban.

A szeretet és a féltés uralkodik a klubon belül és ez vesz körül bennünket. Azt hiszem, hogy erre van a
legnagyobb szüksége az idős embernek.
„Egy dologba hiszek:a szeretet ésszel fel nem fogható,roppant erejében” /idézet: Tatay Sándortól/
Köszönöm az idézetet, én is ebbe hiszek. A szeretet és a barátság, ami a klub életében irányadó. Ez kell
/kellene/ egy falu,egy közösség életében is, akkor más lenne a helyzetünk.
A civil szervezetek és a falú többi lakossága, közösen olyan sok szépet, és jót tudnának tenni azért, hogy jól
érezzük magunkat ebben a szép kis faluba. Próbáljuk összefogni, hátha sikerülne.
Legyünk minden jó barátok és szeressük egymást. Nem nehéz, csak akarni kell.
Átnézve a 2014 évi eddigi tevékenységünket, azért akad köztük ami nem szokványos, ezért megemlítésre
méltó. Ezeket azért szeretném bemutatni és fényképpel illusztrálni.
Február 1-én megünnepeltük Fodor Józsefné klubtagunk és férje 60. házassági évfordulóját. Meghitt családi
ünnepnek mi is egy kicsit a részévé váltunk.
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Március 29-én bemutattuk Gyulafirátóton a „Színjátszók-népi Játékok fesztivál” keretén belül a „ Tamási
öregasszonyokat”. Bemutatkoztak még ott, klubunk férfi tagjai is, akik női ruhába öltözve nevetették meg a
közönséget.
Április 21-én /őrizve a hagyományokat/ húsvéti locsolkodás volt. Verssel és a locsolóvízzel kerestük fel
azokat, akik ebben partnerek voltak.
Július 12-én „Szuper anyós” vetélkedőt szerveztünk a Nagydémi és a Sokorópátkai klubbal közösen. A
vetélkedő keretén belül megtartottuk a süteménysütő versenyt is.
Szeptember 6-án Szentgálra hívtak bennünket a klub 25 éves évfordulójára rendezett ünnepségre.
Október 4-én a Sokorópátkai nyugdíjas klub felhívására mi is részvettünk a „nagyink sütötte”sütő versenyen.
Nem maradtak el a szokásos rendezvényeink: névnapok, születésnapok ünneplése,farsangoltunk, dalos
találkozónk volt, kirándulni voltunk.
Ami még hátra van: Hivatalosak vagyunk Gicre az idősek napjára, ahol szerepelni fogunk. Az óvodások
megvendégelése, a karácsony meghitt ünneplése és a szilveszteri „bulizás”
Hát mi így élünk, így feledtetjük el, hogy az idő gyorsan repül a fejünk felett. Kihasználjuk, és élvezzük mind
azt amit még lehet,amit még a hátralévő idő enged. Akinek tetszik, ahogy élünk és szeretne ,az jöjjön el
közénk.
Szeretettel várjuk és fogadjuk. Tagja lehet a mi meghitt kis közösségünknek.

„Aválladról majd leveszem a lelki terheket,
Látod, mit tesz a barátság, mit nyújt a szeretet?”

Végezetül kívánok minden kedves klubtagomnak és a falu lakosságának nagyon boldog, egészségben és
szeretetben gazdag újévet.

Muhari Lászlóné klubvezető

Beszámoló a Faluvédő Egyesület 2014. évi tevékenységéről

Egyesületünk a 2014. évben is tartalmas évet zárhat, ennek részleteit szeretnénk beszámolónkban a település
lakóival megismertetni.
Május 25-én tartottuk Hősök Napi megemlékezésünket, ahol műsorral, koszorúzással emlékeztünk meg hősi
halottainkról.
Július 19-én „Családi délutánt” tartottunk, amelynek programjai között szerepelt arcfestés, légvár, vetélkedő,
kézműves foglalkozás. Újdonságként ebben az esztendőben a Pápai Rendőrkapitányság segítségével
kerékpáros ügyességi verseny lebonyolítására is sor került. A legnagyobb sikert a rendőrautó, és a
rendőrkutyás bemutató aratta.Anagy meleg ellenére nagyon sokan kilátogattak a futballpályára.
Idén is megrendeztük a „Virágos Falu” versenyt. Két alkalommal történt bejárás: júniusban és augusztusban.
Akorábbi évektől eltérően három kategóriában folyt a verseny. Külön figyeltünk a virágok mennyiségére, az
utcaképre, és az esztétikus elrendezésre.
November 16-án tartottuk díjátadó ünnepségünket, ahová minden kategória első három helyezettjét hívtuk
meg. A 9 fő az oklevél mellett cserepes virágot kapott, helyezésétől függően broméliát, cikláment, és
korallvirágot. Örömmel tapasztaltuk, hogy környezetünk szépítésében az önkormányzat ismét példát
nyújtott, ezt külön oklevéllel jutalmaztuk, amelyet Fejes Ákos alpolgármester vett át.

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, akik a következők:
„Legtöbb virág” kategória
1. Madarász Lászlóné
2. Horváth Lajosné
3. Nagy Jánosné

„Alegesztétikusabb elrendezés” kategória
1. Horváth Krisztina
2. Pongrácz Károlyné
3. TőkeAnita
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„Alegszebb utcakép” kategória
1. Váginé BorsAnita
2. Krébesz Györgyné
3. Szabó Józsefné

További vállalásunk erre az esztendőre a falu központjában karácsonyfa felállítása, amelyhez újabb színes
fényfüzért vásároltunk, hogy a fa az ünnepvárást még csodálatosabbá tegye. Az eddigi évekhez hasonlóan a
karácsonyfa díszkivilágításához az áramot Fejes Ákos biztosítja, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni
neki.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon segítették egyesületünk
munkáját, részt vettek rendezvényeinken.
Befejezésül az egyesület valamennyi tagja nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt, jó egészséget kívánunk Bakonytamási minden lakója részére!

AFaluvédő Egyesület Vezetősége

MIÓTA VAN CSILLAG A KARÁCSONYFA CSÚCSÁN?

A községi könyvtár működéséről

Az év legszebb ünnepe a karácsony, annyi minden kavarog ilyenkor bennünk. A karácsony majdnem
mindenkinek a szeretetről, a családról, az ajándékozásról szól. A vallásos embereknek ennél többet jelent ez
az ünnep, hiszen ők az adventi időszakban végig készítik szívüket, lelküket a csodára, Jézus születésére.
A Karácsony minden család életében fontos szerepet kap, ki-ki a maga módján ünnepel,másként éli meg
ezeket a napokat, mint a hétköznapokat.
Ha közeledik az ünnep, mindannyiunkat egyrészt örömteli várakozás tölt el….mástészt pedig sokszor azt
várjuk, legyünk végre túl a sok rohanáson, a megfelelni akaráson……
Nem mindegy, hogyan érkezik el életünkbe a karácsony, fáradtan, fásultan éljük-e meg a szeretet ünnepét,
vagy örömmel, lelkesen, tiszta lelkiismerettel……
A gyerekek izgatottan készülnek az óvodában a Karácsonyra . Minden évben már hetekkel a Jézuska

érkezése előtt karácsonyi verseket, dalokat mondunk, énekelünk. Törekszünk arra, hogy minden évben újabb
és újabb karácsonyi történeteket, meséket mondjunk a gyerekeket, ezzel is változatossá és színessé téve a
készülődést, a karácsonyvárást. Amikor gyűjtöttük az új meséket, verseket össze, akkor bukkantunk rá egy
eddig ismeretlen kis karácsonyi történetre, melyet Mentovics Éva írt. Címe: Mióta van csillag a karácsonyfa
csúcsán?
Kedves , szívhez szóló kis történet és a sorok között olvasva az igazi MONDANIVALÓJÁT, lényeget is
felfedezhetjük. Ebből egy rövidke részletet szeretnénk megosztani mindenkivel:

„Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokba.
Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az ablakokon. Azonban amit ott láttak minden
várakozásukat felülmúlta. A csillag-barátaik nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa csúcsát díszítették, hanem
egy-egy pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az emberek körbeállták, csodálták, és
énekszóval köszöntötték őket.
Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden karácsony előtt leugranak egy- egy fenyőfára,
hogy nekik is részük lehessen ebben a pompában, és szeretetteljes fogadtatásban…..
Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait.”
Ezen gondolatok jegyében kívánunk mindenkinek szép, nyugodt, szeretetben teljes Karácsonyt,
megértő, meleg ünnepi hangulatot, és eredményekben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

Kriszti néni, Erzsike néni és a bakonytamási óvodások

2014-ben a könyvtár működése folyamatos volt; heti két alkalommal (szerda 17-19 és szombat 14-16 óra
között) várta az olvasni vágyókat a volt iskolaépület felső szintjén.
A könyvállomány az évben több alkalommal is gyarapodott, jelenleg 4. 033 db könyv található a

könyvtárban. A könyvek nagy része, valamint a 33 db DVD kikölcsönözhető; a lexikonok, szótárak helyben
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használhatóak. Ugyancsak helyben olvasható többféle folyóirat (pl. Lakáskultúra, Magyar Konyha,
Kistermelők Lapja), melyekből minden hónapban megérkezik az aktuális, friss példány. A kölcsönözhető
könyvek között nagy számban szerepelnek klasszikus és modern szépirodalmi alkotások, versek, kötelező
olvasmányok, mesék, de a különböző tudományágak legfontosabb szakirodalmai is megtalálhatók a
polcokon.
Akönyvtárban aktuálisan nem elérhető irodalmakat könyvtárközi kölcsönzéssel meg tudjuk szerezni, hiszen
a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként a fent jelzett állomány sokszorosához hozzá tudunk
férni.
2014-ben 11 fő iratkozott be a könyvtárba, ebből 7 fő 14 év alatti, akik nagy része rendszeres olvasóvá vált.
A könyvtárba beiratkozás helyben történik a nyitvatartási időben, néhány személyes adat regisztrálásával.
Egyszerre 5 dokumentum vehető ki, amelyek első alkalommal 21 napot lehetnek az olvasónál, ám kétszeri
meghosszabbítással ez az időtartam több, mint két hónapot is kitehet. Ezúton is kérném azokat a kedves
olvasókat, akiknek ennél régebbi tartozásuk van, szíveskedjenek a kölcsönzött könyveket a könyvtárba
visszahozni.
AJókai Mór Városi Könyvtár szervezésében 2014-ben is több kulturális programon vehettek részt a település
lakói. Áprilisban Petrik Iván tartott előadást „Pápa és környéke a középkorban” címmel, júliusban egy
cigányzenekart láttunk vendégül…….vezetésével. Szeptemberben Horváth Ferenc boldogságkutató járt
nálunk, decemberben pedig a legkisebbeket várjuk az óvodával közösen egy karácsonyi játszóházba.
Az önkormányzat közeli tervei között szerepel a könyvtár számítógépeinek felújítása, és a Teleház

újraindítása, amely valószínűleg sok fiatalt vonz majd újra a könyvtárba.
Végezetül áldott, békés karácsonyi ünnepet, boldog új esztendőt kívánok településünk minden lakójának, és
2015-ben is várom a kedves olvasókat!

Borsné Gajdacsik Krisztina könyvtáros

Szombathelyi kirándulás

BAKONYTAMÁSI TORNA CLUB

2014. október 29-én Szombathelyre kirándultunk. A
célállomás felé menet kis kitérővel útba ejtettük
Csöngét Weöres Sándor szülőfaluját, viszonzásul a
2014-ben a Csöngei küldöttség látogatásának, akik
Weöres Sándor itt jártának tiszteletére állított
emléktábla avatás alkalmából tettek nálunk.
A szépen felújított épületben a nagy költő életét és

irodalmi munkásságát bemutató állandó kiállítás
kapott helyet. Az egykoron több, mint ezer lelkes
település mára, mint megannyi sorstársa, sajnos a
felére apadt. A porták és az épületek nagyságán
azonban látszik az egykori község gazdagsága.

Utunkat folytatva, Szombathelyen először a Vasi
Múzeum Falut tekintettük meg, ahol már vártak
bennünket, nagyon barátságos és jól felkészült

tárlatvezető részletesen ismertette a vasi hegyhát és a Kemenesalja népi építészetét.
A második helyszín a székesegyház szomszédságában lévő romkert volt, ahol megcsodáltuk az 1600-1700
éves római kori villa padló mozaikokat, és a vízvezeték rendszert.
Sajnos a székesegyházba nem tudtunk bejutni felújítás miatt. A délután további részében a belvárost
tekintettük meg.

Bakonytamási Torna Club a 2013/2014 bajnoki évben Megyei IV.o.észak csoport 12 csapatából,22
mérkőzést követően második helyen végzett. Gratulálunk a csapatnak az ezüstéremhez . (Szép volt
fiúk!!!)Bajnokság góllövő lista aranyérmese TóthAndrás játékosunk lett 47 góllal. Jól teljesített Deli Ádám
is aki a második helyet szerezte meg 26 góllal.



BAKONYTAMÁSI

HÍRNÖK
15. oldal

2013/14.bajnoki év eredménye:

A Magyar Labdarúgó Szövetség felajánlotta egyesületünknek,hogy
2014-2015 évi bajnokságon a Megyei IV.o. helyett Megyei III. o.
–ban induljunk tartalék csapat nélkül.Tisztában voltunk vele,hogy
erősebb csapatokkal kell megmérkőznünk,de kihívásnak tekintettük
és örültünk a lehetőségnek.Igazoltuk Karvas Bencét,aki
megerősítette csapatunkat.Összekovácsolt,egységes csapattal
indultunk a 2014/15. bajnoki évnek.Megyei III. o. észak felnőtt
csoportba kerültünk.A bajnokság őszi fordulóján csapatunk 9
mérkőzést játszott.Bemutatkozásunk nem éppen jól sikerült,mert
Mihályháza ellen veszítettünk.A következő 6 mérkőzést sorozatba
nyertük.Ennek következtében a Bakonytamási Torna Club 3 héten át

vezette a csoport tabelláját,amire nagyon büszkék vagyunk,mert erre még nem volt példa a helyi foci
történetében.Az őszi fordulót a második helyen zártuk és reméljük csapatunk a tavaszi fordulóban is szép
eredményeket ér el. (csak így tovább!!!)Megyei III.o.-ban is vezeti Tóth András játékosunk a góllövő listát.
2014/15. bajnoki év őszi forduló:

Pályázatot indítottunk el a B.tamási sportpálya fejlesztésére,amit a
magas költségek miatt nem tudtunk valóra váltani.Amennyiben a
jövőben lehetőség adódik pályázatra,egyesületünk élni szeretne
vele.Köszönetet mondunk a Bakonytamási Önkormányzat
testületének,hogy saját erőből új korlátot és labdafogót
készített,amivel kultúráltabbá tette a pálya környezetét.A csapat
működési költségeit az Önkormányzatunk biztosította,melyet
megköszönünk.
Összejöveteleink szándéka a csapatépítés és az összetartozás
erősí tése. Vendéglátást szponzoraink támogatták.
Hozzájárulásukat tisztelettel megköszönjük,és kérjük a jövőben is
tartsák meg jószokásukat.Mások támogatását is szívesen fogadjuk.

A vezetés és játákosaink nevében megköszönjük egészéves munkáját Pálinkás Tamásnak aki a
pályafelfestéssel lehetővé tette a mérkőzések feltételét.
ABakonytamási Torna Club nevében

Fejes Ákos sportelnök

Boldog karácsonyt és Áldott,Békés Új Esztendőt Kívánok.
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Focihoz

A 2013-14-es bajnokságban elért második hely reményt adott arra, hogy egy osztállyal feljebb megállja a
helyét a csapat. A jelenlegi 2. hely azonban minden várakozást felül múlt. A helyezés mintegy bizonyítéka is
annak, hogy osztály különbségekről nem nagyon beszélhetünk. Az hogy melyik falu csapata melyik
osztályban vitézkedik, sokszor a pénz, de még inkább a megfelelő számú játékos függvénye. Nálunk inkább
az utóbbi hiánya okoz gondot.
Szokták mondani: egy fecske nem csinál nyarat. A mondás minden bizonnyal igaz is, de elnézve az elmúlt
évek statisztikáját, megállapíthatjuk, hogyha nyarat nem is, tavaszt azért csinálhat.
Tudjuk, hogy a foci csapatjáték, minden játékosnak megvan a maga felelőssége és feladata a saját posztján, de
mint a színházban is van főszereplő akinek a szereplésén áll, vagy bukik a darab sikere, így van ez a csapat
sportokban is. Szintén csak a statisztikára hivatkozok, ami azt mutatja, hogy ennek a csapatnak a főszereplője
TóthAndrás, 50 tét meccsen elért 121 szerzett góljával – ami átlagban meccsenként 2,4 gól - megsüvegelendő
teljesítmény.
Adicséret természetesen nem csak őt, hanem az egész csapatot megilleti.
Szokták azt is mondani, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, de lehet, hogy mégis!
Nem szeretnék ünneprontó lenni, hiszen az elért eredmények magasan felülmúlják azt a két kudarcot, amire
utalni próbáltam.
Mindannyian emlékszünk még rá, amikor a tavasszal első helyen állva Pápán vereséget szenvedett a csapat,
és ez a vereség a bajnoki cím elvesztésébe került. Az ősszel ugyanez a szituáció megismétlődött. Már egy
magasabb osztályban az utolsó forduló előtt újra első helyen állt a csapat, de az utolsó meccsen hazai pályán
megalázó vereséget szenvedett. Így újra bukták az első helyet. A vereség talán csak kisiklás volt, mert utána
Magyar Kupa meccsen simán nyertek a magasabb osztályban játszó ellenfelükkel szemben. Így várhatóan
csak úgy, mint tavaly Megyei I. osztályú csapatot fogadhatnak. A Magyar Kupában egyébként
hagyományosan jól szerepelt a csapat.
Végezetül szeretnék néhány tanácsot adni, egyik-másik játékosnak, ha megszívleli hasznára válna.
1. Egykor a drukker is volt játékos, és a mai játékos is egyszer szurkoló lesz.
2. Aszurkolónak mindig igaza van.
3. Aszurkoló mindenhelyzetet értékesítene.
4. Aszurkoló sok esetben jobban akarja a sikert, mint maga a játékos, és ha néha elégedetlen, az a siker

elmaradásának az okozója, a szívtelen, lélektelen alibi foci.
5. Ajó játékos nem sértődik meg, csak a gyenge.
Kívánok a csapatnak hasonló sikereket a tavaszi mérkőzésekre is.

(Németh Károly)

Elismerés

2014. november 28-án Budapesten a
felújított Vár Bazár különtermében volt a
Virágos Magyarország Országos
Környezetszépítő verseny eredmény-
hirdetése és az elismerő díjak átadása. A
versenyre több száz település önkormány-
zata és intézménye nevezett, de a
díjátadóra, a települések csak egy részét
hívták meg a szervezők. Községünk a
meghívottak között szerepelt, így a
meghívás már előre is vetítette azt, hogy
valamilyen elismerésben részesülünk, de
hogy milyenben az csak az ünnepség alatt
derült ki. Amikor a műsorvezető a
S z e r v e z ő B i z o t t s á g E l n ö k é n e k
különdíjának átvételére Bakonytamási
község képviseletében engem kért fel, és
szólított a színpadra. A háttérben a
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községről készült képeket vetítették, a díj átvétele alatt pedig a műsorvezető hölgy úgy mutatta be a
községünket a színháztermet zsúfolásig megtöltő közönségnek, mint a Bakony legszebb községe.
Nagyon megtisztelő volt ez a jelző. Természetesen mi tudjuk azt, hogy ha ez így nem is egészen igaz, de
biztosan a legszebbek között van. Ez a megelőlegezett elismerés sarkalljon bennünket arra, hogy egyszer
valóban méltók legyünk akár a legnagyobb elismerésre is. Mindenesetre felemelő érzés volt, és méltó
elismerése annak a munkának, amit az ügy érdekében az elmúlt években tettünk.
Meggyőződésem, ha még többen magukévá tudnák tenni e nemes célt, összefogással mindez elérhető. Ehhez
csak egy egészséges lokálpatriotizmus, a község iránt érzett szeretet, meg egy kicsivel több egymás iránti
megbecsülés és tisztelet kellene.

(Németh Károly)

Feszty Árpád Hathalmon

Száz éve hunyt el Feszty Árpád (1856–1914) festőművész, akit az 1891 és 1894 között készített, s ma
Ópusztaszeren látható „A magyarok bejövetele” című panorámaképe, röviden a „Feszty-körkép” kapcsán
ismerhetünk leginkább. Az idei emlékév során több helyszínen, számtalan módon idézték meg alakját,
természetesen művészi eredményeire összpontosítva. Mi most kissé másképp, életének egy bennünket érintő
apró mozzanatával tesszük mindezt. Érdemes tudnunk róla, hogy a kortársai által egyöntetűen géniusznak
tartott művész Hathalmon, Ihász Lajos vendégeként is megfordult.
Látogatására életük egy közös pontja adott lehetőséget, ugyanis mindketten a „Jókay-nemzetség”-ből
választottak maguknak asszonyt. Ihász Lajos Jókai Mór bátyjának, Károlynak kisebbik lányával, Etelkával
kötötte második házasságát 1889-ben, a sármjáról messze földön híres kiváló festő pedig az író nevelt lányát,
Jókai Rózát vezette oltárhoz egy évvel korábban. E házasság azzal járt együtt, hogy a két zseni a század
végéig egy fedél alatt élte életét, s így – egyebek mellett – a rokoni kapcsolatok ápolásnak dolgát is igyekeztek
egymásra figyelemmel intézni. Erre utal például Jókainak Ihász Lajoshoz 1889. december 1-jén írott levele:
„Kedves Lajosom! / Úgy szándékoztunk, hogy ezen a héten, amint a budget-vitától [költségvetési vitától – N.
T.] pár napra elszabadulhatok, cum gentibus [családostul – N. T.] hozzátok megyünk; azonban most
egyszerre az idő is rosszra változott, az egészségem is gyöngére fordult, nem merek egy téli útnak
nekiindulni. / Azért nagyon kérlek, mentsen ki a Te jó szíved, hogy most nem részesülhetünk abban az
örömben, hogy Titeket boldog otthonotokban láthassunk. Majd ha élek, a tavasszal helyrehozom
mulasztásomat, s úgy meglakom Hathalmot, hogy még meg is untok. / Csókollak kedves Etelka húgommal
együtt, a gyerekeimmel együttesen, akiktől szinte fogsz valami felvilágosító pár sort venni. / Boldog
ünnepeket és minden áldást kívánva, maradok / igazán szerető bátyád, / Jókai Mór. / Budapest, 1889 1/XII.”
Feszty ekkor már rég kimozdult a művészkollégák, a szakma elismerésének köréből, s a kultúrpolitika előtt is
jelentős volt. Éppen 1889 táján nyerte el az Állami Nagy Aranyérmet a „Sirató asszonyok Krisztus sírjánál”
című képével. Növekvő híre sok megrendelést és leterheltséget jelentett számára. Ebből adódóan az apósa
által tervezett hathalmi útjukat belátható időn belül családilag nem tudták volna kivitelezni, így külön-külön
ejtették meg. Jókai – ahogy megígérte – 1890 pünkösdjén, míg Feszty és felesége valamikor október második
felében kerített rá sort. Ezen egyetlen ismert látogatásuk emlékét Váli Mari emlékirata örökítette meg
számunkra. (Ő nem más, mint Ihászné unokatestvére, Váli Ferenc református főiskolai tanárnak és Jókay
Eszternek, az író nővérének a lánya, aki korán megözvegyülve, gyermekét és szüleit is elveszítve a rokoni
szeretet nélkülözésére lett volna ítélve Pápán. Ennek elejét véve, Ihászék nem sokkal házasságkötésük után
Hathalomra költöztették. Itt élt egészen 1903-ig, amikor is a családdal együtt másik birtokukra, az Ajka
melletti Lőrintére költözött.) Idézzük ide a vonatkozó részt:
„A szép őszi napokat Fesztyék is felhasználták hathalmi látogatásuk megtételére, a mi hazatérésünk után.
[Budapesten jártak rokonlátogatóban – N. T.] Róza nem nagyon érdeklődött a pusztai élet gazdasági oldala
iránt, de a szép lovakért ő is igen tudott lelkesülni (annyira szerette a lovakat, hogy már asszonyfejjel kezdett
nagy buzgalommal lovagolni tanulni; bár ismerősei sokat élceltek rá, hogy: ugyancsak erős paripa legyen,
mely e túl magas, jól megtermett menyecskét hordozni bírja!...) Így, ha egyéb nem is – az mindenesetre
tetszett neki Hathalmon, mikor a nagy ménest megnézték, s ott a lovak sorba odajöttek gazdájukhoz egy kis
darabka cukorért (kis Etelkém sohasem feledte el, hogy uracskája zsebébe egy papírzacskó apróra vágott
fehér cukrot készítsen, mikor a gazdaságba kikocsiztak) vagy egy falat kenyérke elvételére; sőt zsebjeit is
megszaglászták: nem volna-e azokban még több csemege is számukra?
Fesztyné igen tudta méltányolni a sok betanulatlan (műnyelven »nyers«) ló így nyilvánuló értelmességét.
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Nem kevésbé méltányolta a »somlai«-val – tüzességben – vetélkedő »pátkai risling« aranyszínű nedűjét,
melyet még az ura is igen élvezhetőnek talált.”
(Feszty ugyanis csak a nemes borokat volt hajlandó fogyasztani, még apósa nagy gonddal készített svábhegyi
termésétől is fanyalgott. Kedvence a somlai volt.)
Igazán kár, hogy Váli csak ennyit tartott érdemesnek elmondani Feszty Árpád hathalmi vendégségéről.
Ennek magyarázata nyilván abban is keresendő, hogy kettejük kapcsolata – itt nem részletezendő okok miatt
– nem volt teljesen felhőtlen. Pedig életének ismeretében gyanítható, hogy nem csak a bort élvezhette
Hathalmon az az ember, akinek szíve a vidéki tájért és emberért dobogott. Pályáját tájképfestőként kezdte;
kortársai szerint senki úgy a magyar földet nem érezte, mint ő. Mint a nemzet megújulásának aranytartalékára
tekintett a földműves rétegre; életkörülményeinek javításáért, kulturális értékeinek népszerűsítéséért több
mozgalomban szállt síkra. Ha a főváros zajától el akart vonulni, Ógyalla melletti tanyájára utazott.
Rajongását nem csak festészetével, írásművészetével is bizonyította „Az én parasztjaim” című
novelláskötetében. S parasztjai utolsó útján sem váltak hozzá hűtlenné: temetésén, 1914 júniusában a
falujabeli leányok három méter hosszú és két méter széles mezei virágokból összeállított koszorúval
búcsúztatták.
(A szövegben szereplő idézetek Váli Mari „Emlékeim Jókai Mórról” című könyvéből, valamint a könyv
kéziratának fénymásolatából valók. Utóbbi megtalálható a Dunántúli Református Egyházkerület
Könyvtárának Kézirattárában.)

Németh Tibor

„Testetek bár idegen földben pihen…”
Községünk áldozatairól, az I. világháború kitörésének centenáriumán

„El kell menni katonának el / a babámat nem vihetem el / nem zsebkendő, hogy a zsebembe tegyem / a
kaszárnyába magammal vigyem” – ez a nóta 1914-től egyre sűrűbben hangozhatott fel a tamási reguták
ajkáról, hiszen Ferenc Ferdinánd június 28-i szarajevói meggyilkolására válaszul az Osztrák-Magyar
Monarchia hadat üzent Szerbiának.Az eset valójában csak ürügy volt; megfelelő alkalom az óriási gazdasági
fejlődésbe lendült nagyhatalmak körében egy idő óta elkerülhetetlennek tartott háborús konfliktus
kirobbantására. A szemben álló felek egyöntetűen gondolkodtak annak lefolyásáról is, melyet
legszemléletesebben II. Vilmos német császár mondása fejezett ki: „Mire a falevelek lehullanak, győztes
katonáim itthon lesznek!” Végül mindenki tévedett: az öldöklés négy évig tartott, és több mint tizenötmillió
áldozatot követelt.
A nagyhatalmak döntésének súlya tehát – mint a világtörténelemben annyiszor – most is egyéni sorsokra
vetült, hétköznapi családok „vállait nyomta”. Országunk a Monarchiába betagozódva volt kénytelen viselni a
háborús terheket, amiből az itthon maradottaknak a legfájdalmasabb a szeretteik: fiak, apák, testvérek, férjek,
vőlegények, kedvesek elbúcsúztatása, és az életükért való állandó aggódás volt. A történelmi Magyarország
területéről több mint három és félmillió katonát mozgósítottak. A hadi helyzet az országban valamilyen
formában minden családot érintett, és így volt ez községünkben is. A háború elhúzódásával az említett lelki
megpróbáltatásokra rárakódtak a gazdasági nehézségek, mindenekelőtt az élelmiszer- és tüzelőanyag-hiány.
De leginkább és legtöbbet mégis katonáink szenvedtek, akik sok esetben hiányos kiképzéssel és
felszereléssel, ismeretlen vidéken, embert próbáló időjárási viszonyok között tanúsítottak hősies
magatartást, és állták meg a helyüket kiválóan.Az egykor a Széchenyi utca 14. szám alatt élő Németh Márton
bácsi (1899–1995) élménydús visszaemlékezéseiből – tehát egészen közeli, hiteles forrásból – van
fogalmunk a frontszolgálat mindennapjait illetően. Márton bácsi lelkesen beszélte el, hogy az olasz fronton, a
hegyes-sziklás Piave-térségben szakasza miként választott lőállást az ő leleményének köszönhetően, milyen
fizikai leterheltséget jelentett naphosszat géppuskázni, de azt is, hogy békésebb napokon alkalma adódott
megtáncoltatni a tiroli menyecskéket. Ezek voltak egy tragikus időszak apró örömei… Ő épségben
hazatérhetett, közel kétmillió bajtársa viszont további testi-lelki traumákat (sebesülés, hadifogság),
szenvedett el, több mint félmilliónak teste pedig máig idegen földben pihen. Községünk 46 személlyel
gyarapította ezt a szomorú lajstromot. Emlékükre álljon most itt a hősi emlékművünkön szereplő szöveg és
elesett katonáink névsora:

Hősi halottaink! Testetek bár idegen földben pihen, de hősi lelketek él közöttünk, örökké az új
nemzedékekben
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Bors Kálmán, Bors Márton, Deli Sándor, Erdélyi József, Esztergályos Lajos, Farkas István, Fekete Gyula,
Fodor Gábor, Fodor György, Fodor Lajos, Fodor Sándor, Gombás Lajos, Gottlieb Dénes, Havas Sándor,
Horváth Ádám, Horváth István, Horváth Sándor, Ihász Imre, Krausz Ernő, Krausz Sándor, Krausz Vilmos,
Kun Dániel, Gabnai Lajos, Kurucz György, László Ádám, Maucha Imre, Nardai Gyula, Németh Ferenc,
Németh Gábor, Németh Károly, Németh Lajos, Németh Mihály, Nyári Gyula, Nyári Lajos, Nyári Sámuel,
Nyári Sándor, Schwarc Lőrinc, Szántó István, Szántó József, Tóth Antal, Tóth Pál, Vági József, Vági Pál,
Vági Sándor, Weisz Pál, Somogyi Géza
1914-1918
A „Nagy Háború” befejezése után tizenkét évvel érett meg a helyzet arra, hogy községünk a lakosság

közadakozásából felállítsa a ma is látható emlékművet a falu központjában.Avatására 1930. július 6-án került
sor. A pápai sajtó két lap tudósítójával is képviseltette magát az eseményen. A Pápai Hírlap ezt írta július 12-i
számában:
„Abakonytamási hősök emléke.
Folyó hó 6-án szép ünnepség keretében leplezte le Bakonytamási község a világháborúban elesett hőseinek
emlékére állított hősi emlékművet, melyen 46 hősi halott nevét örökítették meg az utókor számára.
Az ünnepély délelőtt fél 10 órakor istentisztelettel kezdődött a róm. kath. és ev. templomokban. A nagy

közönség összegyülekezése és a leventék, tűzoltók s különböző egyesületek felvonulása után 11 órakor
megkezdődött a polgári ünnepség a község főterén álló szobornál. A Himnusz eléneklése után, mivel gr.
Jankovich Bésán Endre orsz.-gyülési képviselő akadályoztatása miatt nem jelenhetett meg, a megnyitó
beszédet felkérésre dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi ev. lelkész tartotta. A gondolatokban gazdag ünnepi
beszédet dr. Jókay-Ihász Miklós orsz. képviselő mondotta; szavai közben a hallgatóság szemében többször
felcsillantak a hazafias fájdalom gyémántjai: a könnyek. A szobrot Novák Béla r. kath., Tatay Lajos ev. és
Wieder Salamon izr. lelkész áldották meg bensőséges szavakkal. Beszélt még Vizer Béla, a Falu Országos
Szövetség titkára. Szavaltak: Hámory Imre helyi hadiárva, székesfővárosi tanító és Fadgyas Béla
jogszigorló. A szüneteket kitöltő hazafias énekeket Buzás Imre ev. kántortanító vezetésével a helybeli
énekkar adta elő.
Majd a szoborra az alábbiak helyeztek koszorút: A honvédelmi miniszter megbizottja, Imrikovics Sándor

alezredes, Győr; a Vitézi Szék és a 4. honvéd gyalogezred képviselője Vitéz Loós Lajos százados, Veszprém;
2. h. huszárezred I. osztály képviselője Gerhard Béla főhadnagy, Pápa; Veszprém vármegye képviselője dr.
Horváth Lajos alispán; Pápa város képviselője Wolmuth Lajos járási tüzrendészeti felügyelő; róm. kath.
egyház képviselője Döbröntey Lajos kántortanító; ev. ifjúsági egyesület; ev. nőegyesület; leventeegyesület;
tüzoltóegyesület; Bakonytamási község; gróf Jankovich-Bésán Endre; dr. Jókay-Ihász Miklós országgyűlési
képviselő; Bakonytamási Hangya Szövetkezet és sokan mások.
Aszobrot a község nevében Németh Pál községi biró vette át.ASzózat eléneklése után a leventék és tüzoltók
szobor előtti diszelvonulásával az ünnepség véget ért.
Az ünnepélyen a következő előkelőségek voltak jelen: Hunkár Béla Veszprém megye ny. főispánja, Horváth
Lajos Veszprém vm. alispánja, Sándor József ny. ezredes, Imrikovics Lajos a honvédelmi miniszter s a győri
Szent László 4. honv. gyalogezred képviselője, Vitéz Loós Lajos százados a Vitézi Szék s 2. v. dandár
képviselője, Gerhard Béla főhadnagy a 2. honvéd huszárezred 1. osztálya nevében, Hunkár Antal
nagybirtokos, Szabadhegyi Elemér nagybirtokos, dr. Buda István tb. főszolgabíró, Gubicza Ferenc orsz.-
gyül. képviselő, Karl József nagybérlő, dr. Vadász Géza körorvos, Csányi Lajos ny. ig.-tanító, Fedora Sándor
igazgató, Wolmuth Lajos járási tüzrendészeti felügyelő, Blau Henrik polg. isk. igazgató, Máté Antal
körjegyző, Hajdú Sándor mérnök, 1928. évi céllövő bajnok, Nikodem Mihály megyebizottsági tag, Ledó Pál
megyebizottsági tag stb.
Az ünnepélyt 40 terítékes bankett követte Bozzay Lajos vendéglőjében, hol dr. Horváth Lajos a

kormányzóra, dr. Jókay-Ihász Miklós a nemzeti hadseregre s a felekezeti megértésen alapuló nagy magyar
egységre, dr. Mohácsy Lajos dr. Horváth Lajos alispánra, Gubicza Ferenc képviselő Fadgyas Gyula jegyzőre
s a községi képviselőtestületre, Fadgyas Gyula jegyző a vendégekre mondott pohárköszöntőt.
Az emlékszobrot Vass Viktor szobrász-művész tervezete szerint Krausz A. fia pápai cég készítette

közmegelégedésre.
Arendezés munkáját a község elöljárósága Fadgyas Gyula jegyző s Németh Pál biró vezetésével végezte.”
A Pápa és Vidéke egy nappal később, 1930. július 13-án megjelent számban valamivel szűkszavúbb

tudósítást adott:
„A bakonytamási hősök emléke. Fényes ünnepség keretében leplezte le Bakonytamási község e hó 6-án a
világháborúban elesett hőseinek emlékére állított hősi emlékművet, melyen 46 hősi halott neve öröklődik az
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utókor számára. Az ünnepély délelőtt fél 10 órakor isten-tiszteletekkel kezdődőtt. Utána a lakosság és a
vendégek gyülekeztek, s a leventék, tűzoltók és különböző egyesületek felvonulása után 11 órakor
megkezdődött a polgári ünnepség a község főterén álló szobornál. A Himnusz eléneklése után a megnyitó
beszédet dr. Mohácsy Lajos tartotta. Ünnepi beszédet dr. Jókai-Ihász Miklós mondott, s beszéde közben a
hallgatóság szemében többször felcsillant a könny.Aszobrot Novák Béla a róm. kat., Tatay Lajos az evang. és
Vieder Salamon az izr. egyház nevében áldották meg. Beszélt még Vizer Béla, a Faluszövetség titkára.
Szavaltak: Hámory Imre és Fadgyas Béla.Aszüneteket kitöltő hazafias énekeket Buzás Imre ev. kántortanító
vezetésével a helybeli énekkar adta elő. Majd a szoborra az alábbiak helyeztek koszorút: a honvédelmi
miniszter megbízottja, a vitézi szék képviselője, a 4 honv. gy. ezred, a 2. honv. huszárezred I. osztály,
Veszprém vármegye, Pápa város, róm. kat. egyház képviselői, Ev. ifjúsági-, Ev. nő , Levente- és Tűzoltó
egyesületek, Bakonytamási község, gróf Jankovich-Bésán Endre, dr. Jókai-Ihász Miklós, Bakonytamási
Hangya Szövetkezet és sokan mások. A szobrot a község nevében Németh Pál községi bíró vette át. A Szózat
eléneklése után a leventék és tűzoltók a szobor előtti díszelvonulásával az ünnepség véget ért. Az ünnepélyt
40 terítékes bankett követte Bozzay Lajos vendéglőjében, hol dr. Horváth Lajos a kormányzóra, dr. Jókai-
Ihász Miklós a nemzeti hadseregre, dr. Mohácsy Lajos dr. Horváth Lajos alispánra, Gubicza Ferenc képv.
Fadgyas Gyula jegyzőre és a képviselőtestületre, Fadgyas Gyula jegyző a vendégekre mondott
pohárköszöntőt. Az emlék- szobrot Vass Viktor szobrászművész terve alapján Krausz A. Fia pápai cég
készítette.”

Németh Tibor

Világháborús arcképcsarnok

A második világháború előestéjén, 1939-ben került kiadásra „A magyar gyalogság – A magyar gyalogos
katona története” című album, amely a fegyvernem addigi történetét összegző tanulmányok mellett első
világháborús katonaéletrajzokat is közöl képekkel. A válogatás szempontjait nem jelző arcképcsarnokba
községünkből hét személy került be. Ők a következők:

Bors József

(Bakonytamási, 1877.) gazdálkodó. Bevonult 1914-ben a mozgósításkor
Körmendre a 20. honvéd gyalogezredhez. Kikerült az orosz harctérre. A
Grodek körüli harcokban 1914 novemberben megsebesült.
Felgyógyulása után ismét az orosz harcvonalon küzdött és újból
megsebesült. 1916-ban Szerbiába, majd az olasz hadszíntérre vitték, ahol
fejsebet kapott. Később újra az olasz hadszíntéren találjuk csapattestének
harcaiban, amelyeknek során 1917. június 4-én gránáttól súlyosan
megsebesült. Ennek következtében bal kezét amputálni kellett.
Kitüntetése: Legénységi II. Osztályú Vitézségi Érem.

Esztergályos Pál

(Bakonytamási, 1894.) gazdálkodó. Bevonult 1915 decemberben a 19.
közös gyalogezredhez Lévára. Kiképzése után az orosz harctérre került
Milnó környékére. Részt vett az ottani harcokban, majd Brodynál harcolt,
ahol megbetegedett. 1917-ben ismét az orosz hadszíntérre vitték
Zwicinhez, ahonnan ismét kórházba került. Felgyógyulása után az olasz
harcvonalon a piavei harcokat küzdötte végig az összeomlásig.
Kitüntetése: Károly Csapatkereszt – Lajos ikertestvére hősi halált halt.



Fodor Károly

(Bakonytamási, 1897.) gazdálkodó. Bevonult 1915. október 15-én
Nagykanizsára a 20. honvéd gyalogezredhez. Kiképzése után az orosz
harctérre került Wolhyniába. 1916 decemberben az olasz hadszíntérre vitték,
ahol 1917. február 20-án megsebesült. 1917 májusban az Isonzóhoz került s
ott küzdött körülbelül 11 hónapig. Ekkor gazdasági munkára felmentették a
katonai szolgálat alól. 1918-ban újra bevonult és az olasz hadszíntéren volt
az összeomlásig. Kitüntetése: Károly Csapatkereszt – György bátyja,
valamint sógorai: Vági Pál és Vági Sándor hősi halált haltak.

Németh József

(Bakonytamási, 1881.) gazdálkodó. Tényleges idejét 1902 októbertől 1905.
december 25-ig szolgálta a 19. közös gyalogezrednél Győrben. 1914.
augusztus 1-jén ismét anyaezredéhez vonult be Győrbe.A3. menetszázaddal
az orosz harctérre vitték s ott rész vett a Janow stb. körüli harcokban. 1914.
szeptember 17-én Bihowánál orosz hadifogságba esett, ahonnan 1919.
szeptember 22-én került haza. – Testvérbátyja: Németh Ferenc és sógora:
Bors Márton az orosz harctéren hősi halált haltak.

Nyári Ferenc

(Bakonytamási, 1886.) gazdálkodó, tizedes. Bevonult 1907-ben a 19. közös
gyalogezredhez. A világháború kitörésekor ismét anyaezredéhez vonult be
és kikerült az orosz harctérre. Ott részt vett csapattestének harcaiban, majd
1914 szeptemberben súlyosan megsebesült és ennek következtében bal lábát
amputálni kellett.

Vági Sámuel

(Bakonytamási, 1888.) gazdálkodó. Bevonult 1914 augusztusban a 19.
közös gyalogezredhez Győrbe. Innen kikerült az orosz harctérre s ott részt
vett a Lublin, Iwangorod, Krakkó és Olkusz körüli harcokban 1914
novemberig, amikor megsebesült. Felgyógyulása után Zágrábban a katonai
szolgálatból elbocsátották. – Feleségének testvére: Varga József a
világháborúban hősi halált halt.
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Anyakönyvi hírek

2014-ben születtek:

- Tóth Dávid Sándor: február 7.

- Varga Stella Letícia: február 24.

- Sárközi Mirella: március 14.

- Tóth Noémi: augusztus 13.

- Utasi Richárd: szeptember 13.

- Orsós Edina: december 3.

2014-ben házasságot kötöttek

- Pádár Andrea – Ari Sándor Csaba: július 26.

- Pádár Melinda – Bácsi Gyula Tamás: augusztus 15.
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2014-ben elhunytak

- Gombás Gyula: március 7.

- Erdélyi Gyula: április 14.

- Rátosi Károly: május 16.

- Dr. Virág Károly Tamás: július 14.

- Bolla Dezsőné: szeptember 7.

- Takó Jánosné: szeptember 12.

- Jónás Tibor: december 7.

- Vági Márton december 13.

- Erdélyi Gyuláné december 15.

- Bors László december 16.

Vajda Mihály, vitéz

(Bakonytamási, 1882.) gazdálkodó, tizedes. 1904-ben tett eleget katonai
kötelezettségének a győri 19. közös gyalogezrednél. 1914. augusztus 1-jén
ismét anyaezredéhez vonult be és kikerült az orosz harctérre. Ott részt vett a
Przemysl, Grodek stb. körüli harcokban. 1915. augusztus 29-én
megsebesült. 1916-ban ismét az orosz hadszíntérre vitték. Ezúttal Milnóhoz
került, majd Brody mellett 1916 augusztusban légnyomást szenvedett. 1916.
szeptember 19-én újra az orosz harcvonalra ment, ahol a zwicini nagy
offenzíva során a Nagy Ezüst Vitézségi Érmet kapta meg. 1917 októbertől az
olasz hadszíntéren küzdött Karfreittől a Piaveig. Állandóan tűzvonalban volt
az összeomlásig. Kitüntetései: Legénységi I. Osztályú Vitézségi Érem, Br.,
Károly Csapatkereszt
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Polgármesteri Hivatal

Leitner Pál aljegyző

Fejes Péter falugazdász

Posta

Háziorvos

ügyelet

89/321-339

Gyógyszertár

Védőnői tanácsadás 06/30/225-95-21

Körzeti fogorvosi rendelés: DR. ZÓLYOMI TAMÁS fogszakorvos Időpont egyeztetés telefonon! Tel.: 06/30/686-22-32

Körzeti állatorvos: 06/20/976-52-60

Nyugdíjas Klub

Könyvtár

8. sz. vegyesbolt

Mini ABC

Kossuth Csárda

Hangulat Eszpresszó

Kozmoker Kft.

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 06/96/318-229

Ivóvíz 06/89/510-641 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06/89/510-630

Körzeti megbízott rendőrök elérhetősége:

Pápai Földhivatal

Pápai Okmányiroda

Hulladékudvar Pápateszér: szerda 8,00-16,00 szombat: 8,00-11,30
Szemétszállítással kapcsolatban hívható: Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Tel.: 06/96/516-600

Gáz

Villany

nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8,00-16,00 péntek: 8,00-13,30 szerda: ügyfélfogadás nincs

ügyfélfogadási ideje: kedd: 8,00-16,00 csütörtök: 8,00-16,00 péntek: 8,00-13,30

elérhetősége TEL.: 70/4365-090

nyitvatartási ideje: hétfő-péntek:7,30-12,00 12,30-15,00 ebédidő: 12,00-12,30

rendelési ideje: hétfő: 8,00-11,00 Pápateszér
12,00-13,45 Bakonyszentiván

kedd: 8,00-11,00 Bakonytamási
15,00-16,00 Pápateszér

szerda: 8,00-11,00 Pápateszér

péntek: 8,00- 9,00 Bakonytamási
11,00-13,00 Pápateszér

Az : -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.:

nyitvatartási ideje: kedd: 8,45-11,00; csütörtök: 15,15-16,15; péntek: 8,15-9,00

ideje: Minden hónap első és második csütörtöke 11-12 óráig. Tel.:
Orvosi: hónap 4. keddjén 11,00-12,00 órakor.
TERHESTANÁCSADÁS PÁPÁN: minden hónap második hétfőjén 8,00 órától.

dr Varga Attila Lovászpatona Tel.:

Minden második hétfőn tartja összejöveteleit.

nyitvatartási ideje: szerda: 14,30-17,30 péntek: 14,30-17,30

nyitvatartási ideje: hétfő-péntek: de.: 6,00-12,00 du.: 14,00-17,00, szombaton: de.: 7,00-12,00

nyitvatartási ideje: hétfő: 14,00-17,00, kedd-péntek: de.: 6,30-12,00 du.: 14,00-17,00
szombat: 6,30-12,00, vasárnap: 8,00-10,000

nyitvatartási ideje: Minden nap 7,00-23,00 óráig.

nyitvatartási ideje: hétfő-szombat 7,00-12,00 és 15,00-21,00; vasárnap 8,00-12,00 és 15,00-21,00

nyitvatartási ideje: Minden szombaton 8,30-14,30 óráig.

hibabejelentés:

hibabejelentés:

HEGYI ROLAND: TEL.: 06/30/493-04-79

ügyfélfogadás: hétfő: 8,00-13,30, 14,00-17,00; kedd, szerda, péntek: 8,00-13,30; csütörtök: 8,00-15,30

ügyfélfogadás: hétfő: 7,30-12,00; kedd: 7,30-16,00; szerda: 7,30-17,00; csütörtökön ZÁRVA;

hibabejelentés: 06/80/301-301

hibabejelentés: 06/80/533-533

csütörtök: 8,00-10,00 Pápateszér
15,00-16,00 Bakonytamási
11,00-12,00 Bakonyszentiván
12,00-13,00 Bakonyság

Tel.: 88/499-052

Időpont foglalás: 89/317-361
péntek: 7,30-12,00

ELÉRHETŐSÉG: Hétfőtől péntekig: 08,00-16,00, Tel: 89/352-051, Mobil: 06/20/45-65-304, Pápateszér, Markovics u. 17.



BAKONYTAMÁSI

HÍRNÖK
24. oldal

AUTÓBUSZMENETREND
BAKONY VOLÁN

AUTÓBUSZMENETREND
KISALFÖLD VOLÁN

BAKONYSÁGRA

PÁPÁRA

PÁPATESZÉRRE

BAKONYSZENTIVÁNRA

BAKONYGYIRÓTRA

BAKONYSZENTKIRÁLYRA

B.SZENTLÁSZLÓRA

GICRE

ROMÁNDRA

VESZPRÉMVARSÁNYBA

ZIRCRE

VESZPRÉMBE

EPLÉNY

XS10,25; XS12,39; i 13,49; XSV15,55; XS18,22; X23,19

XSV 4,39; XS 6,04; i 6,48; X 7,34; XSV 12,30; i13,49; X 14,59; XSV 15,55; X 20,34

XSV 4,39; XS 6,04; i 6,48; XSV 7,34; X9,59; XS10,25; XSV 12,30; XS 12,39; i 13,49; X14,59;
XSV 15,55; XS 18,22; X20,34 X23,19
XS6,04;i6,48; X7,34; X9,59; XS10,25; XS12,39; i13,49; X14,59; XSV15,55; XS18,22; X23,19

XS 5,55; XS 14,44;

XS 5,55; XS 14,44

XS 5,55; XS 14,44

XSV4,15; XS 5,55; XS5,56; i06,18; XSV 7,22; XS7,33; V9,10; X 11,18; XSV 12,09; XSV12,13; X 13,40;
XS 14,44; SV 15,19; X 15,25; XSV16,05; X 16,57; XSV 17,49; X20,13; X20,15; SV20,18; X23,11

16,57

X 5,55; X 11,18,

XS 5,55; XS 14,44

XS 5,55; XS 14,44

XS5,55; XS14,44

HOVA

HOVA

MIKOR

MIKOR

X = HÉTKÖZNAP (H-P);
S = SZOMBAT;
V = VASÁRNAP;
i = ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJÁN

MUNKANAPOKON SZABADNAPOKON MUNKASZÜNETI NAPOKON

4,15; i6,18; 7,33; 12,13;i14,32; 16,05; 20,15 4,15; 7,33; 12,13; 16,05; 20,18; 4,15; 9,03; 12,13; 16,05; 20,18

i = ISKOLAI ELŐADÁSOK NAPJÁN

Bakonytamásiból Győrbe


