
KEDVES OLVASÓK, 
KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

Hosszú idő telt már el azóta, 
hogy a falunkban történtekről,  
fontos eseményekről kiadvány 
formájában értesítsük a lakos-
ságot.

Terveink szerint négyhavon-
ta kerül majd a postaládákba 
ingyenes kiadványunk, mely-
ben hasznos és közérdekű 
információk mellett színes 
beszámolók, adnák hírül, 
mi minden történt velünk 
az elmúlt időszakban kis 
falunk határain belül és kívül 
egyaránt. Állandó rovatként 
kapnak helyet a háziorvos és 
a védőnő hasznos tanácsai, 
megszívlelendő gondolatokat 
olvashatunk majd a vallási 
percekben, sportesemények, 
büszkeségeink, anyakönyvi 
és gólyahírek mind-mind ol-
vashatóak lesznek majd a 
kiadványban.

Bízunk benne, hogy ez 
a kezdeményezés kedvező 
fogadtatásra talál. Szeretnénk, 
ha az újságot mindenki a 
magáénak érezné, így a szer-
kesztőségi e-mail címre 
jakoihirmondo@gmail.com 
bárkinek lehetősége van 
témajavaslatokat, megjelenésre 
érdemesnek tartott cikkeket, 
fotókat küldeni.

             A Szerkesztőség

Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa.

“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének, 
Az hallja mások énekét is szépnek. “

(Babits Mihály: A második ének) 

Ha május, akkor Majális. Megtelik 
vele kicsi országunk. Bármerre 
indulunk is hétvégén Pünkösd havában 
szinte biztosak lehetünk benne, hogy 
max. 50 km belül találunk egyet. 
Kisebbet-nagyobbat, szegényesebbet-
gazdagabbat, hangosabbat vagy 
halkabbat, van ahol főzőset, van ahol 
motorozósat. Kinek milyen jut...

A miénk idén nevetősre sikeredett. 
Aki arra járt csak mosolygó embereket 
látott. Nem voltak fergeteges “pén-
zes” programok. Nem voltak óriási 
meglepetések és nagyszabású 

díszletek sem. Nem volt főzés és 
koncert sem. Viszont öröm, kacagó 
gyermekek, mosolygó felnőttek és 
sok-sok önkéntesen segítő-támogató 
szülő, aki mind azon igyekezett, hogy 
a megjelentek jól érezzék magukat. 
Az Önkormányzat összefogásában, 
de félig-meddig mégis “civil” majális 
kerekedett. Mi rendeztük magunknak, 
gyermekeinek.  Aki eljött a Faluház 
belső udvarába láthatta. Aki nem, 
jöjjön el jövőre, hátha megcsapja őt is 
az “együtt egymásért” szele.

A Nefelejcs Vegyeskar tagjai 
segítségével elültetésre kerültek a 
faluház udvarát és ablakait díszítő 
virágok. 

folytatás a 9. oldalon.

MAJÁLIS

A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták

1. évfolyam, 1. szám 
2011. 07. 15.
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Kistelepülési óvodaként is igyek- 
szünk a gyermekek számára iz-
galmas, változatos programokat 
összeállítani, melyek nem csak a 
nevelési feladataink megvalósítását 
segítik, hanem gazdagítják a gyer-
mekek fantáziavilágát, közös élmé-
nyeket biztosítanak, sokoldalú ta-
pasztalatszerzést tesznek lehetővé.

Nemzetiségi intézményünk peda-
gógiai koncepciójának egyik fő 
irányvonala a német kisebbségi 
nyelv ápolása. Hagyományos óvodai 
ünnepeinkre kétnyelvű műsorral, 
táncokkal készültünk.

Programjainkat nyílt ünnep 
keretében valósítottuk meg: közösen 
farsangoltunk a családtagokkal, édes-
anyákat, nagymamákat köszöntöttünk 
anyák napján, húsvétkor fészket 
készítettünk, locsolkodtunk, tojást 
festettünk.

A nevelési év során a gyerekek 
katolikus hittan foglalkozásokon 
vehettek részt. További programunk 
volt a magyar népi hagyományok, a 
néptánc alapjainak a megismertetése. 
Bemutató foglalkozásra június 9-én 

került sor. A Pegazus Színház minden 
évben színvonalas előadásokkal 
szórakoztatja óvodásainkat. A Pápai 
Rendőrkapitányság együttműködésé-
vel indítottuk év elejétől az OVI 
ZSARU  programot, melynek kereté-
ben a gyerekek megismerkedhetnek a 
rendőrök munkájával, életkoruknak 
megfelelően önmaguk és egymás 

védelmével, valamint közlekedés-
biztonsági tapasztalatokat szerez-
hetnek.

Számos rajzpályázatba bekapcso-
lódtunk. A „Víz világnapja” kiíráson 
Kungl Rebeka középsős óvodásunk 
II. helyezést ért el.

A „legizgalmasabb” programokra 
a nevelési év vége felé került sor. 
Május 20-án látogatást tettünk a győri 
állatkertbe. A vadon élő és egzotikus 
állatvilág rengeteg élményt nyújtott 
a téma feldolgozásához és a szülők is 
jól elfáradtak.

Gyermeknapi rendezvényeinket 
tűzoltóautó bemutatóval indítottuk, 
egy „jó kis locsolkodással” egy-
bekötve. Az ovisok az iskolás 
gyerekekkel együtt vehették birtokba 

a légvárat, nevethettek Rudi bohócon, 
kipróbálhatták a rendőrök által 
felállított közlekedési pályát és 
örülhettek a sok meglepetésnek.

Június 3-án hét tanköteles 
óvodásunkat búcsúztattuk el. Vegyes 
korcsoporttal működő óvodánkban 
a gyerekek a családias hangulatú 
közösségben igazán kötődnek egy-
máshoz. Szociális nevelésük részeként 
élik át a búcsúzást, valaminek a 
lezárását. Mindig nehéz tőlük az 
elválás, de visszavárjuk őket!

Sajnos az óvodai beíratás 
is tükrözte a gyermeklétszám 
további csökkenését. Az elköszönő 
gyerekek helyére mindössze két 
gyermeket várunk szeptemberben. 
Előreláthatólag 20 óvodással kezdjük 
majd az évet.

Számos tennivalóval vár bennünket 
a nyár. Átalakítások, felújítási mun-
kálatok elvégzése szükséges az óvoda 
épületén belül és kívül egyaránt. Az 
óvoda játszótere az önkormányzat 
segítségével reméljük megszépül és 
korszerű, biztonságos eszközöket 
vehetnek majd birtokba a gyerekek.

Ezúton is köszönjük a segítséget, 
melyet programjaink megvaló- 
sításához nyújtott az óvoda Szülői 
Munkaközössége, a Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport Közalapítvány, 
a bakonyjákói Német Kisebbségi 
Önkormányzat, az Általános Műve- 
lődési Központ és a magán-
személyek.

Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető

AZ ÓVODÁSOK FÉL ÉVE

A néptánccsoport bemutatója

Az óvoda ősszel papírgyűjtést 
szervez. Kérjük, hogy aki te-
heti, vegyen részt ebben. A gyűj-
tésből befolyt összeget újabb 
eszközök vásárlására, programok 
megszervezésére fordítjuk!
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A tanév vége felé közeledve, 
májusban egy utolsó nagy hajrá volt a 
tanulás terén. A tanulók elsajátították 
a számukra előírt tananyagot, össze-
foglaltak, megírták az év végi fel-
méréseket, és mindent elkövettek, 
hogy a legjobb bizonyítvány kerüljön 
kiosztásra.

A kemény munka jutalmaként 
az utolsó héten több programon is 
szerepeltek a gyerekek. 4. osztá- 
lyos tanulóink részt vettek a Mi-
hályházán megrendezett II. Kistér-
ségi Nap sportversenyein és kulturális 
bemutatóján. Énekkarunk bemu-
tatkozhatott a pápai NEJ-en. Nagyon 
szép előadás volt, gratulálunk!

A pápai tűzoltóság jóvoltából egy 
délelőtt a tűzoltóautó rejtelmeivel 
ismerkedhettek a gyerekek. A kel-
lemes napsütésben a bemutató hatal-
mas locsolkodással zárult.

Kirándultunk a Velencei tónál, 
Pákozdon és Székesfehérváron. Az 
időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, 
így minden eltervezett programunkat 
meg tudtuk valósítani.

Utolsó nap az iskolában gyermek-
nap volt. Rudi bohóc műsorát az 
óvodások, iskolások és a felnőttek 
egyaránt élvezték. A meghívott rend- 
őrök készséggel válaszoltak a gye-
rekek kérdéseire, megmutatták fel-
szereléseiket, a gyerekek birtokba 

vehették a rendőrautót, és érdeklődve 
nézték végig a kutyabemutatót is. A 
program részeként, rendőri segítség- 
gel kerékpáros versenyen bizo-
nyíthatták ügyességüket a gyerekek. 
A szülői munkaközösség jóvoltából 
finom ebéddel zárult a nap.

Mindezek után nem maradt más 
hátra, mint a bizonyítványosztás 
június 15-én.

A gyerekeknek ezúton is izgalmas, 
élményekben gazdag szünidőt 
kívánok!

Dávodi Katalin
tagintézmény vezető

ÁCIÓ, KÁCIÓ, VÉGRE ITT A VAKÁCIÓ!!!

KirándulásonErőpróba a kistérségi napon

Gyereknapi locsolkodás NEJ napi szereplés
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2011. május 21-én egy 
kellemes délutánra hívtuk meg 
a Pápakovácsi Énekkar tagjait. 
Mi már többször szerepelhettünk 
Pápakovácsiban, a nemzetiségi 
napi műsorban. Minden alka-
lommal nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Úgy gondoltuk, egy 
közös program szorosabbra 
fűzi a kapcsolatot nem csak a 
két énekkar, de a két település 
között is. Családias hangulatban, 
beszélgetéssel, közös énekléssel 
telt az idő. Az üstben gulyásleves 
rotyogott. Saját készítésű házi 

süteményből sem volt hiány.
Az együtt töltött órákra azóta is 
szívesen emlékezünk vissza.

Hamarosan ismét itt üdvö-
zölhetjük a Pápakovácsi Énekkar 
tagjait, hiszen a falunapi kul-
túrműsorban a bakonyjákói 
közönségnek is bemutatkoznak.

Az énekkar több felkérésnek is 
eleget tett az elmúlt időszakban:

Május 28., Ipartestületi nap – 
Pápa. Június 18., Nemzetiségi – 
és falunap - Bakonypölöske.

Július 02., Falunap - 
Farkasgyepű.

A III. jákói főzőversenyről az 
énekkar sem akart lemaradni.

Továbbra is várunk a lakosság 
köréből új tagokat, akik szeretnek 
énekelni és szeretnének egy kis 
csapathoz tartozva kikapcsolódni.

Takácsné Tompos Rita 

2011. június 15-én utoljára szólalt 
meg a csengő a Bakonyjákói Általános 
Iskolában.

Ez a csengőhang most nem csak 
a vidám, gondtalan szünidő kezdetét 
jelezte, hanem az utolsó napját ennek a 
nem éppen rövid múltra visszatekintő 
intézménynek.

Nekünk és gyermekeinknek jutott 
az a nehéz feladat, hogy zárjuk a 
sort és nehéz szívvel búcsúztassuk 
iskolánkat.

Az elmúlt években egyre 
gyakrabban hallottuk, olvastuk, hogy 
az ország különböző területein sorra 
zárják be az iskolákat. A hírt ugyan 
meghallottuk és sajnáltuk is őket, 
de a súlyát nem éreztük, mert úgy 
gondoltuk, ez velünk nem történhet 
meg.

Évekkel ezelőtt, mikor megszűnt a 
felső tagozat rájöttünk, hogy bizony 
mi sem vagyunk jobb helyzetben, mint 
mások. Idén pedig bekövetkezett az, 
amitől titkon mindannyian tartottunk.

Meg kellett hozni egy nagyon 
nehéz, de ésszerű gazdasági döntést. 
Ésszerű, hiszen az iskola erőn felüli 

fenntartásával nem kockáztathattuk 
meg, hogy mint sok más, hasonló 
helyzetben lévő önkormányzat, a 
csőd széléig sodorjuk a falut. Be 
kellett látni, hogy Bakonyjákó most 
nincs abban a helyzetben, mikor az 
érzelmekre alapozhatnánk. Kevés 
pénzből, gyerekek nélkül sajnos 
képtelen az iskola továbbra is 
minőségi oktatást nyújtani, hiszen 
a csekély központi támogatással a 
működési költségeknek csak töredéke 
fedezhető.

Nehéz volt, és nehéz még most 
is elfogadni, hogy az intézményben 
szeptembertől nem lesz, nem lehet 
oktatás. Súlyos ez a teher, mégis 
cipelnünk kell, hiszen a falu érdekei 
jelen helyzetben ezt kívánták meg.   

Most egy valamire van igazán 
szükségünk, józan gondolatokkal 
induljunk el a jövő felé. Fogadjuk el 
és akkor gyermekeink is ezt teszik, 
hogy szeptembertől más iskolák 
padjait koptatják és más pedagógusok 
csepegtetik fejükbe a tudást. Fogjuk 
kézen a jövő nemzedékét és segítsük 
őket abban, hogy otthonra leljenek új 

iskoláikban, és helyt tudjanak állni 
úgy, ahogy eddig is tették. Így mi is 
büszkék leszünk rájuk, hogy bár másik 
iskola hírnevét öregbítik, de mégis-
csak ők a bakonyjákói kisdiákok.

Búcsúzunk hát most azzal a 
reménnyel, hogy egy szép napon újra 
megszólal a csengő, mely sok-sok 
gyermeket hív majd az iskolapadba 
és a termek újra diákszótól lesznek 
hangosak.

AZ  UTOLSÓ KICSENGETÉS

VENDÉGÜNK VOLT A PÁPAKOVÁCSI ÉNEKKAR
A Nefelejts Vegyeskar hírei
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Manapság igen divatosnak számító téma a 
környezetvédelem. Kell is, hogy az legyen, de ne csak 
beszéljünk róla! Meg kell tanulnunk mit tehetünk mi 
saját magunk egy élhetőbb, tisztább környezetért, hiszen 
örökül hagyjuk ezt majd gyermekeinknek, unokáinknak. 
Első lépésként, egy kis odafigyeléssel, fáradság nélkül 
hulladékká alakíthatjuk a háztartásokban felgyülemlett 
szemetet, melyből így már újrafelhasználható nyersanyag 
keletkezik.

Ehhez most Bakonyjákón is kaptunk segítséget, hiszen 
szelektíven gyűjthetjük a hulladékot.

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy sokan használják már a 
gyűjtőedényeket. Ebből is látható, hogy nem ördöngösség 
a szemét szétválogatása, és egy kellemes sétával a 
gyűjtőedényekig - ami szintén az egészségünkre válik - 
tettünk valamit a környezetünkért.

A három gyűjtőedénybe papír, üveg és műanyag 
hulladékot helyezhetünk el.

Egyéb hulladékot (elem, villanykörte, fénycső, CD 
lemez) egy nagybevásárlás alkalmával az áruházakban 
lévő (Tesco, Interspar) gyűjtőkben helyezhetünk el, 
gyógyszerhulladékot pedig minden gyógyszertárban 
bevesznek már. Ez sem túl megerőltető és fontos, hogy 
ezek se a kommunális hulladékba vagy a lefolyókba 
kerüljenek!

Mint azt már korábban jeleztük, a királyszentistváni 
lerakóban leégett üzemrész helyreállításáig a korábbi 
díjak kerülnek kiszámlázásra. Azóta érkezett információ 
szerint a számlázás már a lejelentett, időközben beszerzett 
kukaméretek alapján történik, a régi díjból pedig 
kedvezményt kap, aki kisebb űrméretű kukát használ. 
A május-június hónapra vonatkozó számlák – az adatok 
feldolgozása után - hamarosan érkeznek a következő 
díjakkal:

Az Avar Ajka Kft kérése, hogy a lejelentett méretű 
kukák kerüljenek kihelyezésre, mivel a lejelentés alapján a 
szerződések 2011. május 01-től módosításra kerültek, így 
a számlázás is ez alapján fog történni.

Kérjük, hogy aki nem az önkormányzat segítségével 
szerezte be kisebb méretű kukáját, mielőbb jelezze a váltást, 
mert amíg ez nem történik meg, a 120 literes edényméretnek 
megfelelő szolgáltatási díj kerül leszámlázásra.

Léber-Gottshall Katalin

ZÖLD SAROK - 

LEGYÜNK VÁLOGATÓSAK!

60  lit. br. 244,-Ft /űrítés 80 lit. br. 325,-Ft /űrítés
110 lit. br. 446,-Ft /űrítés 120 lit. br. 488,-Ft /űrítés



6

1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15.

A misszió, mint küldetés minden 
ember számára egyszerre feladat 
és kitüntetés. Nagyon jól érzik 
ezt a bakonyjákói gyermekek és 
szüleik, és az Egyházközség tá-
mogatásával felélesztették a faluban a 
gyermekmisszió működését.

A Szent Gyermekség Műve - 
Missziós Gyermekek Társasága a 
Pápai Missziós Művek egyik ágazata. 
Olyan gyerekeket hív közösségbe, 
akik szeretettel gondolnak a be-
teg, árva, szegény gyerekekre. 
Naponta imádkoznak értük, havonta 
lemondanak egy édességről, és ennek 
árát felajánlják a szenvedő gyermekek 
támogatására. Rendszeresen részt 
vesznek a helyi találkozókon, 
örömmel kapcsolódnak be a missziós 
feladatokba.

Jelmondatuk: „Kis imával és kis 
áldozattal gyermekek segítenek 
a gyermekeknek.” A földrészeket 
különböző színekkel jelölve, - zöld, 
sárga, fehér, piros, kék - ötszínű 
rózsafüzért használnak.

Bakonyjákón 2010. december  
8-án 18 gyermek kapta meg az áldást 

Sebastian Benvin atyától, a Pápai 
Missziós Művek magyarországi 
igazgatójától. A beiktatás után a tagok 
örömmel vették át a zöld sapkát és 
a missziós rózsafüzért. Ebben az 
„egyenruhában” zengték el a missziós 
gyermekek Hitvallását és Himnuszát. 
A csoport névadó szentje Bosco 
Szent János, akinek élete és missziós 
munkája példa a gyermekek számára.

2011. április 16-án a missziós 
gyermekcsoport meghívására, Sebas-
tian atya kíséretében, falunkba 
látogatott Márfi Gyula veszprémi 
érsek. A verses köszöntők és az ifjúsági 
énekekkel kísért szentmise után az 
iskolában fogadtuk a vendégeket. Az 
idén már az elsőáldozás ünnepe és a 
tanévzáró szentmise is a missziósok 
közreműködésével zajlott, a pápai 
Hittanos Találkozón is aktívan részt 
vettünk.

A plébániai találkozási alkal-
makkor készülünk a missziós 
szentmisére, énekelünk, verset 
tanulunk, megbeszéljük a feladatokat, 
játékokat, rejtvényeket, és kézi 
alkotásokat készítünk. A nagyböjti 

jócselekedeteinknek is meglett a 
„gyümölcse”. A kis virágszirmok 
hajtogatása missziós színekből, majd 
egész gyümölccsé formálása, komoly 
feladat volt. Néhányan el is vitték 
a „jócselekedeteik gyümölcsét” a 
máriaremetei Országos Találkozóra, 
és feltették a „Jó gyümölcsök” fájára.

Június 13-án ünnepelte második 
születésnapját a Szent Gyermekség 
Műve. Máriaremetére, a Karizmák 
Ünnepére az ország minden tájáról 
érkeztek zarándokok, és köztük 
a zöld sapkás missziósok. Volt 
kézműveskedés, csocsózás, falmászás 
és piknikezés is. Ebéd után érkezett 
az 500 szeletes születésnapi torta, 
Msgr. Kurian, az Apostoli Nunciatura 
tanácsosának ajándéka.

Lelki táplálékként és útravalóként 
Erdő Péter bíboros szavai szolgáltak:

„Az egész közösség egy lélekkel 
végzett imádságát – mint Aranyszájú 
Szent János mondja – megbecsüli 
az Isten. Maga Jézus is azt ígéri: 
„Ha ketten közületek valamiben 
egyetértenek a földön, és úgy kérik, 
megkapják mennyei Atyámtól” (Mt 
18,19). Hát még ha egy egyetértő 
sokaság fordul kérésével Istenhez!”

Ez a mi küldetésünk: egy közösséget 
alkotni, egyetértésben imádkozni, 
Istentől kérni, és amit kínál örömmel 
elfogadni.

A Szent Gyermekség Művéről és a 
Pápai Missziós Művek másik három 
ágazatáról a www.papaimisszio.hu 
honlapon bővebben olvashatnak.

Nyőgér Dezsőné
Katekéta

BAKONYJÁKÓ MISSZIÓJA

Márfi Gyula érsek a kis missziósokkal

582
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Szeretettel köszöntöm a Kedves 
Olvasót! Szeretnék az újság olvasása  
mellé lelki és szívbéli ajándékot 
adni. A pünkösd utáni hetek, egészen 
Adventig az úgynevezett ünneptelen 
félévet jelentik a keresztyén világban. 
Ünneptelen, de nem üzenetnélküli-
séget jelent. Istenünk folyamatosan 
szól hozzánk és öröm tölti 
el, amikor ráfelelünk az Ő 
üzenetére.

„És hoztak egy embert, 
aki születésétől fogva 
sánta volt, akit mindennap 
le szoktak tenni a 
templom kapujánál, ame-
lyet Ékesnek hívnak, 
hogy kérjen alamizsnát 
azoktól, akik bemennek a 
templomba.

Péter pedig mondta: 
Ezüstöm és aranyam 
nincsen, hanem amim van, 
azt adom neked: a názáreti 
Jézus Krisztus nevében : 
kelj fel és járj!” Apostolok 
Cselekedei 3:2,6

A TEMPLOM ELŐTT

Jézus hívei hűséggel 
részt vesznek Jeruzsá-
lemben a templomi alkal-
makon, az imaórákon. 
Hiszen Istennek azzal a 
régi szövetségével, amelynek alapján 
Őt ott tisztelték, nem állt ellentétben, 
hanem annak éppen a beteljesedése 
volt az az új, amelyet ők Krisztustól 
kaptak.

 A templomban és előtte a 
lépcsősoron is a könyörülő szeretet 
forrásai buzogtak. Oda azzal a 
bizalommal lehetett elvinni a 
segítségre szorulót, hogy akik Isten 
színe előtt ki- és bejárnak, akarnak és 
tudnak is segíteni a nyomorúságon. 

Isten igazi tisztelete mindig a szeretet 
tetteiben ismerhető fel.

 Szánandó volt ez a sánta-béna 
ember. Míg mások bemehettek 
a templomba, ő mindig csak a 
kapujáig juthatott. Míg mások bent 
énekelhettek, ő csak kívülről hallhatta 
azt. Míg másoknak sokat jelentett 

a közösség megélése, ő csak a 
felszabadult embereket láthatta, akik 
terheiktől megszabadulva, boldogan 
mentek haza. Őt oda mások vitték, neki 
mások adtak alamizsnát. Hány ilyen , 
a maga lábán járni nem tudó ember 
él a templomok közvetlen közelében. 
Egyszer Téged is, kedves Olvasóm, 
elvittek szüleid a templomba, 
megkereszteltek, majd vallást tettél 
hitedről s megálltál a templom kapuja 
előtt és ma sem jutottál oda be!

 A sánta koldus ránéz Péterre és 
Jánosra. Máskor elég volt, ha őrá 
néztek szánakozva, megindulva. 
de most fel kell néznie. Nekünk is, 
akik lélekben bénák vagyunk, vagy 
valamiért tehetetlenek, ki kell néznünk 
önmagunkból, oda kell figyelni a se-
gítő szándékkal mondott szóra. Min-

den testi és lelki gyógyulás 
azzal kezdődik, hogy a 
maga nyomorúságával 
elfoglalt lélek megtanul 
feltekinteni!

 Először úgy tűnik, 
valami szokatlan aján-
dékot fog kapni. Eddig 
nem volt fontos, hogy 
felnézzen. Elég volt a 
kezeket és a lábakat látnia. 
Mennyire ismerhette így  
az embe-reket? A szemü-
ket és az arcukat viszont 
nem! Most bele kell nézni 
valakinek a szemébe. 
Most nem a kinyújtott kéz 
számít. Most a simogató 
tekintet, és az örök SZÓ 
veszi hatalmába. Mert 
az Úr Jézus követei által 
a mennyei erő kezd el 
működni.

 Kezét reflexszerűen 
kinyújtja és Jézus nevében 
csoda történik: talpra 
áll! A reménység, ami e 
felszólítás során született, 

valósággá vált! Így találkozhatunk 
a templom előtt Jézus Lelkével, 
gyakorolhatjuk a jót és a szépet 
egymással itt Bakonyjákón is és 
bárhol másutt. Vegyük észre egymást 
és ha van elég hitünk, alázatunk, akkor 
tudunk a másikon segíteni, Isten előtt 
jót tenni.

 Szép nyarat kívánok mindenkinek! 
Sok szeretettel:    

Apostol Pál ref. lelkipásztor

CSENDES PERCEK
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Itt a nyár. Rengeteget vagyunk a 
szabadban. Sajnos környékünkön 
sok kullancs bújik meg a bokrokon, 
faágakon és a fűben. A kullancsok 
nagyon veszélyes betegségeket 
terjeszthetnek. Ezek közül kettő 
kiemelendő: a Lyme kór és a 
meningoencephalitis (agyvelő- és 
agyhártyagyulladás).

A legsúlyosabb, kullancs által 
terjesztett fertőzés a vírusos agy-
velő- és agyhártyagyulladás. Elő-
fordulása Magyarországon évi 50-
80 eset. A Dunántúlon gyakrabban 
találkozhatunk vele. A betegség ellen 
rendelkezünk védőoltással, amely 
adagja 2000 forint körüli összeg. Az 
oltási sor 3 oltásból áll. A védettség a 
második oltás után 14 nappal alakul 
ki. A harmadik emlékeztető oltást egy 
év múlva kell adni, aztán pedig 3-5 
évente ismételni.

A Lyme kór bakteriális fertőzés, 
amely először bőrtüneteket, majd 
gyakran idegrendszeri elváltozásokat  
 

okoz, később -  kezeletlen esetekben 
- ízületi és izomfájdalmakkal jár. 
Védőoltással nem rendelkezünk 
ellene, de megfelelő antibiotikumos 
kezeléssel tökéletesen gyógyítható. 
A legelső tünet általában a csípés 
körül megjelenő, legalább 5 cm-esre 
megnövő, többnyire ovális alakú 
bőrpír (Lyme-folt, erythema migrans 
vagy vándorló bőrpír). Többnyire 
alig viszket, nem fájdalmas. A folt 
legalább egy hétig, néha azonban egy 
évig is látható. Amennyiben valaki 
ilyet észlel, mielőbb keresse fel 
háziorvosát.

Legfontosabb teendőnk, hogy 
törekedjünk a csípés megelőzésére. 
Használjunk olyan rovarriasztót, 
amely a kullancsokat is távol tartja. 
Folyamatosan vizsgáljuk testünket, 
és amennyiben kullancsot találunk, 
mielőbb távolítsuk el. Ha a kullancs 
már megszívta magát, próbáljuk meg 
a testét nem megnyomva eltávolítani 
(ugyanis ilyenkor saját magunkat 
fertőzhetjük meg). A csípés helyét 
fertőtlenítsük le. Ha nem sikerül teljes 
mértékben eltávolítani, forduljunk 
szakemberhez.

A különböző rovarok csípése is 
veszélyforrás lehet. Allergiás reakció 
esetén akár életveszély is kialakulhat 
a csípés következtében. Enyhébb 
esetekben is nagyon kellemetlen 
lehet a viszketés, égő érzés a 
csípés helyén. Ezeket a tüneteket  
 

enyhítsük Fenistil géllel és Calcium 
pezsgőtablettával. Fontos, hogy ne 
kaparjuk el. Ha mégis elkaparnánk, 
úgy fertőtlenítsük le a hámhiányt, ha a 
környékén bőrpír jelentkezne, esetleg 
belázasodnánk, úgy mielőbb keressük 
fel háziorvosunkat.

BEMUTATKOZÁS
Léka Tibor vagyok, 1979-ben szü-
lettem Rimaszombatban.
Diplomámat 2008-ban szereztem a 
Semmelweis Egyetemen. A szakképzés 
éveit a Pécsi Tudományegyetem 
családorvosi tanszék irányítása alatt 
a Veszprém Megyei Cholnoky Jenő 
kórházban töltöttem.
Már egyetem elején tudtam, 
hogy családorvos akarok lenni. 
Szakdolgozatomat is a családorvosi 
tanszéken írtam.
2007-ben nősültem, 2009-ben 
született meg első gyermekünk. 
Jelenleg Farkasgyepűn, a Megyei 
Tödőszanatórium egyik orvos-
lakásában lakunk.
Szívesen olvasok, horgászok, kerék-
pározok, ping-pongozok.
Örülök, ha tudok segíteni másokon.

NYÁRI AKTUALITÁSOK

Az apró tettes

A KISMAMA IS NYARALHAT?
Van-e nagyobb csoda, mint a 

várandósság, a szülés és az anyaság? 
Ahhoz, hogy a csoda minden pillanatát 
élvezni lehessen, mindent meg kell tenni 
azért, hogy semmi se zavarhassa meg.

Mindenkinek szüksége van a ki-
kapcsolódásra, a kismamának duplán, 

hiszen sokkal hamarabb elfárad ebben 
az időszakban. A nagyvárosokban 
nyaranta akár 8-9 %-kal is csökkenhet a 
levegő oxigéntartalma, így a pocaklakó 
szintén nehezebben lélegzik, a várandós 
nő pedig fejfájástól szenved, gyengeséget 
érez, mérséklődik a munkabírása, 

stresszes lesz és a hányinger is sűrűbben 
jelentkezhet. Hogy elkerülje a baba 
légzésnehézségeit, a kismamának több 
időt kell a szabadban töltenie.

A tengerpartot vagy más szabad 
vizet választva, figyeljünk rá, hogy a 
kismamának legyen módja árnyas helyen 
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pihenni. Mindez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a pocakosok egyáltalán 
nem mehetnek a napra. Sőt: a nap védi 
a várandós nőket a vérszegénységtől, 
erősíti a fogakat és csontokat, amelyekből 
a magzat a kalciumot meríti, csökkenti 
az angolkór kialakulásának esélyét, 
valamint jótékonyan befolyásolja 
a kismama hullámzó kedélyét is. A 
napfürdőzés azonban mértékletes 
legyen, kora délelőtt és a késő délutáni 
órákban sütkérezzünk, lehetőleg szűrt 
fényben.

Ne feledkezzünk meg a 
folyadékpótlásról sem! Napközben 
átlagosan nyolc pohár vizet kell 
meginni, magas hőmérséklet esetén, 
ill. a várandósság első hónapjaiban a 
vízszükséglet még nagyobb. Míg 21 
fokig elegendő kb. 1,5 liter víz, 26 
foknál már 2 liter folyadékot kell inni, 
32 fok fölött pedig 3 liter az ajánlott. 
Kivételt képez a várandósság utolsó 
két hónapja, amikor korlátozni kell a 
vízmennyiséget, ha bármilyen gond 
jelentkezne a vesékkel. 

Az utolsó hónapban már lehetőleg 
tartózkodjunk otthon, ill. olyan helyen, 
ahonnan könnyen és gyorsan elérhető 
az orvos. 

A nyaralás tervezésekor a kismama ne 
felejtse el állapotát, de ne kényszerítse 
párjára saját életritmusát. A nyaralás 
célja legyen, hogy feltöltődve, kipihenve, 
még szorosabbra fűzve kapcsolatukat 
térjenek haza a nyaralásból.

Auerbach Hajnalka
védőnő

folytatás az 1. oldalról.
Kézműveskedés jegyében volt gipszfestés, pillangó festés, transzparens fó- 

liára körömlakkal, virágdísz készítés. A papírmerítés és a  fonalsodrás a 
gyerekeken kívül a felnőtteket is lekötötte. A bátrabb gyerkőcök arcfestésre 
is vállalkoztak. Aki odamerészkedett a szelektív hulladékválogató standhoz, 
édességet kapott merészsége jutalmául és talán okosodott egy kicsit a 
témában. 

Az otthonosan berendezett belső színpadon retro diavetítésen lehetett 
részt venni, jutott egy-egy mese a kisebbeknek és a nagyobbacskáknak is.  
A legvidámabb feladatot a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében 
teljesíthették a gyerekek. A Vadvirág Néptáncegyüttestől “csupán” két pár 
volt jelen, de olyan hangulatot hoztak magukkal, hogy a végén tucatnyi 
embert sikerült a színpadra felcsalogatniuk. Az aszfaltrajzversenyt majdnem 
elmosta az eső. Akik az izgalmas sorversenyek során tesztelték ügyességüket 
buborékfújót, vizipisztolyt, labdát nyerhettek. Jégkrémet kapott minden 
gyermek aki 3 programon részt vett és az ahhoz tartozó aláírást a névre szóló 
részvételi lapján begyűjtötte. 

A végén mindenki gazdagabb lett egy kicsit: ki-ki nyereménnyel, jég-
krémmel, az elkészített kézműves dolgokkal, de vagy az adni vagy a 
kapni élményével mindeképp. Ezúton mondunk köszönetet támogatóinak, 
mindenkinek, aki anyagiakkal vagy az idejével, energiájával támogatta a 
rendezvény előkészítését és lebonyolítását!

Lénártné Gerdenics Katalin

MAJÁLIS

Áprilisban cserjékkel és fákkal bővült a játszótér, magnólia növekedhet 
a Rákóczi téri közparkban. A falu végén cserjesor díszíti a buszmegállótól 
bevezető járdaszakaszt.

A növények elültetéséért köszönetet mondunk a képviselő-testület 
tagjainak, valamint Nemes Györgynek (Gyuri bácsinak) a segítő 
közreműködésért, a Jákó-Fa Kft-nek a település köszöntőtábláinál elhe-
lyezett virágládák elkészítéséért, az óvodai homokozó felújításához 
rendelkezésre bocsátott faanyagért, valamint Szilvási Zoltánnak, a busz-
megállókban elkészült 
padokhoz szükséges fa-
anyag felajánlásáért.

Várjuk javaslataikat 
a falu szépítésére vo-
natkozóan, számítunk 
a lakosság támogató 
közreműködésére, tár-
sadalmi munkába való 
bekapcsolódásra!

Takácsné Tompos Rita

VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS
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Andl Józsefné Grieszbacher Emi nénit köszöntöttük 
2011. május 12-én, 90. születésnapja alkalmából. Orbán 
Viktor Miniszterelnök Úr által aláírt emléklap átadásával 
tolmácsoltam a Magyar Köztársaság Kormányának 
jókívánságait.

Emi néni lánya, Anna, és házi gondozója, Heller Jánosné 
Erzsike minden előkészületet megtettek, hogy méltó és 
emlékezetes legyen az ünneplés.

Emi néni a következő útravalóval látta el a fiatalokat:
„DOLGOZZANAK SZORGALMASAN, TISZTES-

SÉGESEN, BECSÜLJÉK MEG ÉS SZERESSÉK AZ 
IDŐS EMBEREKET !”

Bakonyjákó lakosai, az Önkormányzat Képviselő-
testülete és dolgozói nevében kívánunk Emi néninek jó 
egészséget és további szép nyugdíjas éveket!

Takácsné Tompos Rita 

A Bakonyjákói Nyugdíjas Klub 
2011. június 23-án 13 fő részvételével 
Pápára kirándult. Először meg-
látogattuk a kórházban jelenleg 
gyógykezelés alatt álló klubtársunkat, 
mielőbbi gyógyulást kívánva neki.

A kirándulás célja a Pápai Kékfestő 
Múzeum, illetve a Vártkert fürdő 
meglátogatása volt.

A múzeumban számos érdekes 
látnivaló akadt. Nyugdíjas tagjaink 
némi nosztalgiával ismerték fel azokat 
a kék és fekete anyagú, aprómintázatú 
ruhaanyagokat, melyek még a két 
világháború között, illetve az azt 
követő időkben főleg a falusi emberek 
mindennapos viselete volt. A múzeumi 
látogatás után egy jó hangulatú, 

kellemes és pihentető fürdőzésen 
vettünk részt a Várkert fürdőben.

Az ősz folyamán is tervezünk 
kirándulásokat, a pápai Várkastély 
Múzeumot és Könyvtárat tűztük ki 
célul.

Szeretnénk, ha a nyugdíjas klub 
taglétszáma bővülne, továbbra is 
várjuk a bakonyjákói nyugdíjasok 
jelentkezését, akik a kéthetente 
megtartott klubfoglalkozásokon,  
2011. szeptemberétől már részt 
vehetnének a klub munkájában. 
Tagdíjunk havi 200,-Ft.

A Bakonyjákói Nyugdíjas Klub 
vezetősége nevében tartalmas 
nyári pihenést kívánok valamennyi 
nyugdíjas és leendő nyugdíjas 
bakonyjákói lakosnak és családjának.

Ható Mihály klubvezető

A NYUGDÍJAS KLUB KIRÁNDULT

A kékfeső múzeum odvarán.

A miniszterelnöki Emléklap

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTÜNK!

(A teljes interjú a www.bakonyjako.hu oldalon olvasható)
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Farsangi délután zajlott 2011. 
03.05-én.

Bakonyjákó és Németbánya 
önkormányzatai, civil szervezetei, 
lelkes önkéntesek a lakosság 
köréből és a pápai Huszár Egye-
sület közösen elevenítették fel 
a sváb ősök és a magyar népi 
kultúra hagyományait. Egységbe 
forrva hívták a támogatókat, a 
falvak lakosságát és a távolabbról 
érkezőket, hogy együtt vigadjanak 
farsang alkalmával.

Bakonyjákó Rákóczi terén 
közösen megépített és feldíszített 
TÉL KUNYHÓ előtt találkoztak 
a mulatságra érkezők. 

Régmúlt időket felelevenítő 
maskarákba öltözött kicsik és 
nagyok a kunyhóból magukhoz 
ragadták a kiűzésre szánt, már 
feledni való telet. Hangos szóval, 
kolompok, láncok, botok, dobok 
robajával adták tudtul az itt 
élőknek, hogy lassan, de újra itt a 
kikelet. Étellel, itallal megrakodva 
indultak tovább, hogy az együttlét 
örömét elvigyék Németbányára 
is.

A vidámság csak fokozódott a 
betyárok támadásával, gyermek-
játékokkal. A délutánt estébe 
húzódó fergeteges táncház zárta 
a Huszár Egyesület népi zenekara 
és Csillagné Bíró Katalin közre-
működésével.

            Németh Rita

Tisztelt Olvasó! A következőkben 
rövid áttekintést szeretnék adni a 
Jákó-Klub Egyesületről, az alakulástól 
kezdve a jelen időig.

A Jákó-Klub Egyesület, mint 
nonprofit civil szervezet 1998. május 
2-án 14 alapító tag kezdeményezésével 
alakult meg. Az egyesület alap-
szabályban megfogalmazott fő célja: 
összefogni a Bakonyjákón lakó és 
a községhez ingatlantulajdonjoggal 
kapcsolódó személyeket és azok 
hozzátartozóit sport, kultúra, közéleti 
és egyéb szabadidős tevékenység 
területén. Jogi keretet biztosítani az 
olyan egyéni kezdeményezések előtt, 
amelyet a társaság jónak tart és azt 
elfogadja. 

Az egyesület megalakulásával 
párhuzamosan megkezdődött a tagok 
belépése. Fontos megemlíteni és 
egyben megköszönni minden olyan 
tag segítségét, akik ugyan aktívan 
sportol-ni nem kívántak, de egyszeri 
belépési díjuk megfizetésével 
támogatták és támogatják az egyesület 
céljait. 1998-ban a tagok száma elérte 
a 80 főt, jelenleg a taglétszám évente 
6-8 fővel bővül. A kezdeti lépésekhez 
a tagdíj befizetések mellett több 
magánszemély és egyéni vállalkozó is 
anyagi segítséget nyújtott. A Jákó-Fa 
Kft. a kondicionálóterembe vásárolt 
eszközök értékének felét térítette. 
Több magánszemély berendezési 
tárgyakkal, takarító eszközökkel járult 
hozzá az edzőterem beindításához, 
működtetéséhez. Köszönet illeti a 
község Önkormányzatát, a képvise-
lőtestületeket, kik a kezdetektől 
fogva támogatták az egyesületet, 
annak céljait, valamint helyet, 
lehetőséget biztosítottak a megfelelő 
működéshez.

1998 nyarától a Kultúrházban 
működött az edzőterem és ugyanitt 
sportolhattak a „Fitnesz szakosztály” 
tagjai. Örömteli, hogy az Egyesület 
tagjai közül hosszabb-rövidebb 

időtartamban szinte minden korosztály 
képviseltette magát az edzéseken. 
A legfiatalabb sportoló 14 éves (alsó 
korhatár) míg a legidősebb sportoló 
közel 60 éves.

Az önkormányzat képviselőtestüle-
te 2003. májusában a régi tűzoltószer-
tár helyiségét adta használatba az  
Egyesület számára. Itt szintén rendel-
kezésre álltak és állnak a súlyzós 
edzésekhez szükséges alapvető gépek 
(fekvenyomó pad, kombinált gép, 
lábgép), valamint egyéb eszközök 
(különböző rudak, súlyzók, bordásfal, 
húzódzkodó), így aki fejlődni, erő-
södni szeretne, annak a megfelelő 
feltételek biztosítottak. Sajnos az idő 
múlásával az edzőterem helyisége 
elhasználódott, az aljzatbeton meg-
süllyedt, a falak bevizesedtek, 
ezért 2011-ben a terem felújítása 
szükségszerű. 

A Jákó-Klub Egyesület a 
Bakonyjákón szervezett eseménye-
ken, rendezvényeken megalakulása 
óta részt vesz, azok lebonyolításában 
aktív segítséget nyújt. Ilyenek a 
falunapi, kihívás napi események, a 
nyugdíjas napok, a különböző ünne-
pek alkalmával tartott rendezvények. 
Ezen események sikeres lebonyolítá-
sában a tagok részvételén kívül az 
Egyesület lehetőségeihez mérten 
anyagi segítséget is nyújt (pl.: falunapi 
rendezvények vetélkedőinek díjazása, 
apróbb értékű ajándéktárgyak vásár-
lása).

Az Egyesületen belül alakult 
Nefelejcs Vegyeskar a fent említett 
rendezvényeken és eseményeken 
minden alkalommal nagy örömmel és 
nagy sikerrel vesz részt.

Az immár 13 éve működő Jákó-Klub 
Egyesület a jövőben is aktív szerepet 
kíván vállalni Bakonyjákó község 
közösségi életének alakításában.

Ható Tibor 
klubvezető

A JÁKÓ-KLUB EGYESÜLETRŐL ŰZZÜK KI A TELET  
A BAKONYBÓL!
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VÁROSLŐDI ISKOLA LEÁNY FOCICSAPATA:
3. korcsoport bakonyjákói tagjai: 
Boldizsár Andrea, Kulics Roxána, Papp Dalma
Góliát Kupa: 2 ezüstérem (Őszi és téli kupa), 1 aranyérem 
(Tavaszi kupa). 
Országos döntőbe jutottak, Budapest:12. hely
4. korcsoport bakonyjákói tagjai: Boldizsár Andrea, 
Boldizsár Rebeka, Papp Dalma
Ajka, Diákolimpia, körzeti: aranyérem 
Tapolca, Diákolimpia, megyei: 5. hely

 

VÁROSLŐDI ISKOLA FIÚ FOCICSAPATA:
3. korcsoport bakonyjákói tagjai: Bódai Ádám, Tankó 
Balázs
Góliát Kupa: 2 aranyérem (Őszi és tavaszi kupa)
megyei döntő: ezüstérem 
Ajka, Diákolimpia, körzeti: 4. hely
4. korcsoport bakonyjákói tagjai: Boldizsár Tamás, 
Boldizsár Zoltán, Horváth Dávid
Ajka, Diákolimpia, körzeti: bronzérem

EGYÉNI VERSENYEREDMÉNYEK:
Boldizsár Andrea:
Ajka, atlétika verseny (körzeti): távolugrás: aranyérem, 
60 m síkfutás: ezüstérem, Veszprém, atlétika verseny 
(megyei), távolugrás: 8.hely, 60 m síkfutás: 9. hely,
Zirc, atlétika-verseny (megyei), 30 m síkfutás: ezüstérem, 

helyből távolugrás: ezüstérem, Bakonyalja Kupa, Kislőd: 
távolugrás: aranyérem, német nyelvi verseny, Veszprém 
(megyei): 2. hely, alapműveleti matematika-verseny, 
Herend (körzeti): 5. hely
Boldizsár Tamás: 
Országos történelem tanulmányi 
verseny, Veszprém, (megyei): 
2. hely, Országos történelem 
tanulmányi verseny, Szombat-
hely (országos döntő): 11. 
hely, alapműveleti matematika 
verseny, Herend (körzeti): 6. hely, 
biológia tanulmányi verseny, 
Pápa, Türr Gimn. (körzeti): 1. 
hely
Csillag Réka:
Bakonyalja Kupa, Kislőd, kislabdahajítás: aranyérem
Schlecht Benedek:
József Attila szavalóverseny, Kislőd (körzeti): arany 
minősítés

ALLEGRO NAPOK, PÁPA, ZONGORAVERSENY:
Boldizsár Andrea: ezüst minősítés
Hegedüs Luca: ezüst minősítés
Krózser Vivien: arany minősítés
Schlecht Benedek: arany minősítés

 Peidl Dominika Boglárka: Német Nemzetiségi Fesztivál 
Városlőd: 2. helyezés Mundart kategóriában,  Gyurátz 
Körzeti mesemondó verseny: 1. helyezés, Énekkar: Német 
Nemzetiségi Fesztivál Városlőd: ezüst minősítés

A KITŰNŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYT ELÉRT 
TANULÓK NÉVSORA:
Boldizsár Tamás, 8. osztály
Boldizsár Andrea, 7. osztály
Hegedüs Luca, 7. osztály
Gulyás Marcell, 7. osztály

KITŰNŐ TANULÓK ALSÓ TAGOZATBAN
Gulyás Napsugár, 4. oszt.
Krózser Vivien, 4. oszt.
Kungl Rebeka, 4. oszt.
Peidl Dominika, 4.oszt.
Ujvári Dóra, 2. oszt.
Takács Milán, 2. oszt.

Büszkék vagyunk mindannyiukra!

BAKONYJÁKÓI DIÁKJAINK EREDMÉNYEI
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2011. május 19-én Kislődön rendezte meg a Kislődi 
Általános Iskola a „Szeresd a magyart” elnevezésű 
hungarikumversenyét. A Városlődi Iskolát a városlődi  
Bauer Katalin és három bakonyjá-kói diák, Boldizsár 
Tamás 8. osztályos, valamint Boldizsár Andrea és 
Gulyás Marcell 7. osztályos tanulók képviselték. A 
verseny 10 órakor kezdődött a Sobri Jóska kalandpark- 
ban. 12 állomáson kellett megmérettetni magunkat. Szá-
mot kellett adnunk tudásunkból: biológiából, földrajzból 
és történelemből. Ismernünk kellett Magyarország 
hírességeit, például feltalálókat, ételeket, növényeket, 
épületeket, sportolókat, találmányokat. A feladatok na-
gyon izgalmasak és érdekesek voltak. Minden állomáson 
más-más típusú feladat várt ránk, a puzzletól kezdve 
a keresztrejtvényen át, a betűtorony építéséig minden 
előfordult. Amíg a zsűri kiértékelte a megoldásokat, ad- 
dig mi szabadon használhattuk a drótkötélpályát. A 
rendezők az ebédünkről is gondoskodtak, helyben készített 
paprikás krumplival vendégeltek meg minden résztvevőt.

A tíz induló csapatból mi, vagyis a „Majolikumok” 
lettünk az elsők. A következő évi versenyig miénk a 
vándorserleg, ezenkívül számos értékes ajándékot kapott 
minden csapattag. Sikerünkhöz nagyban hozzájárult 
Fódiné Bergmann Ágnes tanárnő és Holczer Gábor tanár 
úr lelkiismeretes munkája. 

Köszönjük a felkészítést!

Boldizsár Tamás 8. o.

A labdarúgócsapat az idényt nagy kihívásnak tekintette, 
a régi és az új játékosok mindent megtettek a sikerért. Az 
őszt 16 igazolt labdarúgóval kezdtük. Az eredményeket 
tekintve a szezon felemásra sikeredett. A tavaszt ennek 
ellenére bizakodva vártuk, a téli átigazolási időszak 
azonban nem tett jót a csapatnak, több játékos is távozott, 
bízva a nagyobb sikerekben.

Az első tavaszi mérkőzésen még nem is látszott a 
játékosok hiánya, Borsosgyőr ellen 2-2-es döntetlent 
játszottunk. Ezt követően azonban kissé gyengült a csapat 
teljesítménye.

Hazai pályán azért próbáltunk pontot gyűjteni, ennek 
eredménye lett a Bakonykoppány elleni 2-1-es siker is.

Sajnos a sérülések és az eltiltások miatt sokszor csak 11 
játékos állt rendelkezésre, aminek az ellenfelek örülhettek, 
a Pápa Termállal szemben súlyos vereséget szenvedtünk.

A játékosok azonban így is mindent megtettek azért, 
hogy a falu becsületét megmentsék. A Magyargencs elleni 
mérkőzést 4-2-es sikerrel zártuk és Nyárád csapata is 
vereséggel távozott Bakonyjákóról. Az utolsó mérkőzésen 
is sikerült még pontot menteni, a Dáka-Bakonyjákó 
meccs 1-1-es eredménnyel zárult. A 2010/2011-es 
bajnokságban végül a 9. helyen végzett a csapat, 44-64-es 
gólkülönbséggel. 7 győzelem, 2 döntetlen és 11 vereség 
a mérleg.

A csapat házi gólkirálya Dudás Péter lett, aki egymaga 
19 gólig jutott.

Célunk, hogy a Csapat további sikereket érjen el és 
újra az élmezőnyhöz tartozzon, ezért várjuk a futballozni 
vágyók jelentkezését. Aki elmúlt már 16 éves és szeretne 
a csapatban játszani, jelentkezzen a 06-30/251-8765-ös 
telefonszámon vagy a bakonyjakoise@gmail.hu e-mail 
címen. Csapatunk már a facebook-on is megtalálható!

Komlós Szilárd, a Sportegyesület elnöke

„SZERESD A MAGYART”-  
HUNGARIKUM VETÉLKEDŐ

A BAKONYJÁKÓI SPORT-EGYESÜLET 
2011-ES EREDMÉNYEI
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Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2011.03.01 – 06.30-ig 
elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

A képviselőtestület az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az Önkormányzati 
törvény előírásainak megfelelően 
felülvizsgálta és rendeletben jóvá-
hagyta az új szabályzatot. 

A képviselő-testület a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság által 
biztosított és a körzeti megbízott 
által használt szolgálati gépjármű 
költségeihez 2011-évben 60.000,-Ft 
támogatási összeggel járul hozzá. A 
statisztikai adatok szerint településünk 
nem tartozik a bűnügyileg fertőzött 
területek közé. A lakosok magatartása 
a legtöbb esetben jogkövető. Jó az 
együttműködés mind a lakossággal, 
mind az Önkormányzattal.

Bakonyjákó településen állandó 
lakóhellyel rendelkező, a népesség-
nyilvántartás alapján egyedül élő 
lakosok hulladékszállítási díjának 
30 %-át, 2011. évben továbbra is 
átvállalja az Önkormányzat.

A képviselő-testület döntött arról, 
hogy a buszmegállókban a lakosság 
igényét figyelembe véve 8 darab 
kültéri padot készíttet.

A lakossági kérelmeket megvizs-
gálva a településen három helyen 
kerültek felszerelésre közvilágítási 
lámpák (Úttörő utca, Kossuth u. 
illetve Rózsa utca). A Rókus utcában 
2 darab lámpatest leszerelésre 
került, melyeket az előbb említett 
helyszíneken használtunk fel a 
költségek csökkentése érdekében.

Az Önkormányzat összefogta 
és támogatta a majálisi program 
megszervezésére és lebonyolítására 
irányuló kezdeményezést.

A képviselő-testület kinyilatkoz-
tatta, hogy a Bakonyjákó Általános 
Iskola (8582 Bakonyjákó, Rákóczi 

F.  u. 26., 378/2 hrsz.) épületét nem 
kívánja eladni. A három önkormányzat 
döntött arról, hogy az épület 
bérbeadására vonatkozóan pályázat 
kerüljön kiírásra.

A testület elfogadta a Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport Közalapítvány 
2010. évi működéséről szóló be-
számolót.

Bakonyjákó Önkormányzat a csa-
ládoknak a következő évkezdési 
beiskolázási támogatásokat nyújtja a 
2011/2012 tanévre vonatkozóan:

Óvódás gyermek után 3.000 
Ft, általános iskolás gyermek után 
4.000 Ft, középiskolás gyermek 
után: 8.000 Ft, főiskolás és egyetemi 
hallgató után 10.000 Ft. A támogatás 
igénybevételének feltétele: a gyer-
mek állandó bejelentett, bakony-
jákói lakcímmel rendelkező le-
gyen, iskolalátogatási igazolvány 
felmutatása, főiskolás és egyetemista 
esetében nappali tagozatos és első 
diplomáját szerző diák veheti igénybe 
a támogatást.

Az Önkormányzat az Úttörő utca 
és a Rákóczi tér csatlakozásánál lévő 
utat átszelő vízelvezető folyókát zárt 
rendszerűvé alakítja át, az Arany 
J. u-i vízelvetés céljára kiépített 
folyókarendszer megtámogatására 
aszfalt burkolat kialakításáról döntött.

Bakonyjákó Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a következő beruhá-
zások, felújítások megvalósításáról 
döntött a 2011. évi költségvetésben 
tervezettek alapján: Úttörő utcai 
járdaszakasz felújítása; központi 
buszmegállóhoz vezető kis lépcső 
felújítása; központi buszmegállóhoz 
vezető térköves járda kialakítása; 
Jákó-Klub helyiségének felújítása; 
tájház céljára vásárolt épület 
tetőszerkezetének felújítása; játszótéri 
eszközök vásárlása (óvoda udvara, 
Rákóczi téri játszótér). 

A képviselő-testület döntött arról, 

hogy helyi újságot ad ki, JÁKÓI 
HIRMONDÓ néven. Az újság 
in-gyenes, évente 3 alkalommal 
jelenik meg 250 példányban. 
Főszerkesztő: Léber-Gottschall 
Katalin, a szerkesztési munkálatokat 
Lénárt Lambert vállalta el. Segítő 
munkatársak: Takácsné Tompos Rita, 
Svasticsné Hegedüs Henriett. 

A képviselő-testület törvényi kö-
telezettségének eleget téve rendelet-
ben meghatározta, hogy milyen 
módon kell és lehet biztosítani a társa-
dalmi részvételt a helyi jogalkotásban. 
A lakosság véleményezheti a készülő 
helyi rendeletet (kifüggesztés, hon-
lapon létrehozásra kerülő fórumon 
történő hozzászólások).

Az Önkormányzat műanyaggyűj-
tésre alkalmas szelektív hulladékgyűj-
tő konténert vásárol az AVAR 
Ajka Kft.-től, mivel a szelektív 
gyűjtőszigeten elhelyezett műanyag 
feliratú konténer nem elegendő a 
településen keletkező műanyag és fém 
hulladék befogadására. A beszerzésre 
kerülő konténer ürítése nem jelent 
többletköltséget a település számára. 

Bakonyjákó Önkormányzat, Né-
metbánya és Farkasgyepű községhez 
hasonlóan 2011. december 31-i 
hatállyal kilép a jelenlegi kör-
jegyzőségből. A döntés visszavonható, 
településünk a kormány ezirányú 
koncepciójától és a további csatlako-
zási tárgyalások kimenetelétől 
függően, előreláthatólag a Városlőd 
– Csehbánya körjegyzőséghez 
csatlakozik. A döntés – melyet június 
30-i időpontig kellett meghozni - az 
önkormányzati rendszerben várható 
változások miatt szükséges, amely 
az előzetes információk szerint 
1500 vagy 2000 fő lakosságszámot 
összefogó körjegyzőségek létrejöttét 
írja majd elő.

A testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyvek az önkormányzat 
hivatalában, illetve a település 
honlapján (www.bakonyjako.hu) 
megtekinthetők.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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tájházhoz szöveg

Hagyományainkhoz híven az 
idei évben is közös ünneplésre 
hívtuk a település lakosait 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján.

Az Általános Iskola 4. osztályos 
tanulói méltó módon emlékeztek 
a függetlenségért harcoló magya-
rokra, felelevenítve az akkori 
eseményeket. A kopjafánál ko-
szorúval tisztelegtek a hősök 
előtt a tanulók, a Lovassport- és 
Hagyományőrző Egyesület és az 
Önkormányzat képviselői. 

Köszönjük mindenkinek, 
hogy részvételével megtisztelte 
megemlékezésünket!

MÁRCIUS 15.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2011. JANUÁR 01 ÉS JÚNIUS 30. KÖZÖTT SZÜLETETT GYERMEKEK

Lénárt Janka Lujza    Szül.:  2011. február 08.
Bognár Panka Norina Szül.:  2011. február 08.
Bálint Dorka Rebeka Szül.:  2011. május 05.
Kőszegi Petra Paula Szül.:  2011. május 08.
Támton Nóra Szül.:  2011. június 03.
Támton Zsófia Szül.:  2011. június 03.

2011. JANUÁR 01 ÉS JÚNIUS 30. KÖZÖTT HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Fekete Gábor - Liszai Adrienn 2011. május 14.

2011. JANUÁR 01 ÉS JÚNIUS 30. KÖZÖTT ELHUNYTAK
Schlecht János   Szül.:  1933.10.25.  Elhunyt: Pápán   2011.05.02.
Horváth László Szül.:  1935.04.03. Elhunyt: Bakonyjákón  2011.05.04.
Orosz Pálné Szül.:  1926.08.14. Elhunyt: Pápán  2011.06.11.

A nem Bakonyjákón történt anyakönyvi esemény újságban történő 
közzétételét az Önkormányzat Hivatalába eljutatott információ alapján szí-
vesen vállaljuk.

2011. június 11-én, harmadik 
alkalommal került megrendezésre a 
bakonyjákói Főzőverseny a Zöld-fa 
Vendéglő belső udvarán. A versenyen 
8 csapat mutatta be főzőtudományát, 
melyek között voltak régi motorosok, 
és ifjú titánok is. A cél az együtt töltött 
percek öröme és a magyar konyha 
hírnevének öregbítése volt.

A zsűri nehezen tudott választani 
a finomabbnál finomabb ételek 
közül. A kínálatban szerepelt 
babgulyás, grillhús, birkapörkölt, 
debreceni káposztás pörkölt, valamint 
csülökpörkölt is. A zsűri értékelte az 

egyéni és tájjellegű ízeket, valamint a 
stílszerű tálalást is. 

A napos délután jó hangulatban telt. 
A főzőversenyen I. helyezést ért el a 
„Jóbarátok” csapata sertés tokányával, 
ezüstérmet szerzett a Pápai Többcélú 
Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
házi tarhonyás lecsóval és hajszállal 
lemaradva csülökpörköltjével a 
Csehbányáról érkező „SZITI” csapat 
szerezte meg a III. helyet.

A zsűri különdíjjal jutalmazta 
Bakonyjákó Képviselő-testülete tag-
jaiból álló csapatot, akik két étel 
elkészítésével vívták ki maguknak a 
díjat.

Jövőre is visszavárjuk a csapatokat 
és újak jelentkezését is örömmel 
fogadjunk. Köszönet minden csapat-
nak a versenyen való részvételért!

Jákó-Taki Kft.

FŐZŐVERSENY
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9 30 Sorverseny gyerekeknek
10 00 Nős-nőtlen mérkőzés, helyszín: Sportpálya 
15 30 Megnyitó, köszöntőt mond: Takácsné Tompos Rita polgármester
  Fellépnek:
  - Farkasgyepűi Gyöngyvirág Tánccsoport 
  - Pápakovácsi Énekkar 
  - Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport
  - Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar 
16 45 Ír táncbemutató, “Táncoló Világ Kulturális & Tánc Egyesület”
17 15 Vati Fiúk Country Club és a Külsővati Linedance Group  
17 30 „ABBA  slágerek” Pápai Musical Stúdió előadásában
18 30 Kovács Kati előadóművész, zenei kíséret: Koncz Tibor, helyszín: 

Faluház, szabadtéri színpad 
19 15 Gulyásparty  
21 00 Zenés bál: DINAMIT Együttes,  Ajka 
24 00 Tombolasorsolás. Kísérő programok, helyszín: Játszótér 

14 00 - 18 00 Óriáscsúszda gyerekeknek, helyszín: Rákóczi téri közpark 
14 00  - 15 00 Autós- motoros ügyességi verseny (közpark melletti útszakasz)
14 00 - 18 00 Népi ügyességi játékok (trambulin, célbalövés ágyúval, dobd fel a 

fára, hordólovaglás, vízszintes csúszda, gólyaláb).
15 00 - 17 00 Lufihajtogatás, kézműves foglalkozások, asztali jéghoki, hely-

szín: Faluház udvar 
               Takácsné Tompos Rita, polgármester

Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak:

Bakonyjákói Német Kisebbségi Önkormányzat
Bakonyjákó Önkormányzata Képviselőtestülete
Boroszlán Zrt. Pápa
ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pápa
Exact Office Kft. Pápa
Forrás Vendégház, Bakonyjákó
Hidrik Csaba Pápa-Tapolcafő
Jákó-fa Kft., Ganna
Jákó – Taki Kft., Bakonyjákó
Járóna Kft. Bakonyjákó-Járiföld
Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa 
Kondorné Szente Irén Pápa
Nagy Sándor Ignác Kft. Bakonyjákó-Járiföld
Rekultiváció 2000 Bt, Bakonyjákó
Standard-Copy Irodatechnika Kft. Pápa 
STIHL Márkabolt és Szakszerviz Bakonyjákó
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás, Pápa
Vital Trade Kft., Bakonyjákó
Zopfiel Anygal Kft., Bakonyjákó
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Szépségszalon – Léber Gottschall Katalin

IMPRESSZUM: JÁKÓI HÍMONDÓ

2011. JÚLIUS 30. - FALUNAP
Helyszín: Sportpálya

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Polgármesteri Hivatal:
Címe: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.
Tel.: 06/89-350-001, Fax: 06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd: 8.00 - 15.30
szerda: zárva
csütörtök. péntek : 8.00 - 12.00

Pénztár nyitva tartása:
hétfő, kedd: 8.00 - 15.30
szerda: zárva
csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00

Takácsné Tompos Rita, polgármester
Tel.: 06/89-350-001, Mobil: 06/30-9935-891
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
idejében, illetve előre egyeztetett időpontban.

Bárány Péter, körjegyző
Tel.:  06/89-350-001, Fax: 06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
idejében, illetve előre egyeztetett időpontban

Dr. Léka Tibor, háziorvos
Tel.: 06/89-350-009, 06/30-5866-545
Rendelési idő:
hétfő, kedd: 8.00 - 15.30
szerda: -
csütörtök. péntek : 8.00 - 12.00

Auerbach Hajnalka, védőnő
Tel.: 06/70-585-0141
Tanácsadás és fogadóóra
kedd: 8.00 - 9.00

Rendőrség 
Tel.: 107, 112
Bakonyi Szabolcs, körzeti megbízott
Tel.: 06/30-493-4149

Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadóóra:
csütörtök: 8.00 - 12.00

Könyvtár és Teleház:
Boldizsár Nikolett
Tel.: 06/30-694-2099
Nyitvatartás: 
Hétfő, szerda: 18.00 - 21.00

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat:
Tel.: 06/89-511-252
Fogadóóra: 
Minden hónap második hétfőjén: 8.00 - 10.00

esetleg egy kép a tavalyi 
falunapról


