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Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa.

KIŰZTÜK A TELET
Február 18-án, a farsang farkán a
tavalyi hagyományteremtő felvonuláshoz és mulatsághoz hasonlóan idén
is megpróbáltuk elűzni a telet. Nem
ment ám olyan hirtelen!
Délután egy órakor az Ifjúsági

készíthettek. Fel is öltöttek magukra
mindenféle maskarát a gyerekek
az álarcokhoz, bízva abban, hogy
így sikerül elűzniük a vasfogú telet.
Télbanyával az élen, kisvonattal,
traktorral, pónival, autókkal és

a Faluházban jó kis táncházban
kellemesen elfáradhatott. Az Allegró
Művészeti Alapiskola Sindő zenekara
Kovács Gyöngyi tanárnő vezetésével
húzta a talpalávalót, Herédi Jani bácsi
és a huszáregyesület tagjai, valamint a
németbányai betyárok is dalra fakadtak
a végén. Finom fánk, sütemény, forralt
bor és tea várta az elfáradt menetet itt
is. Reméljük, jövőre megint kifogjuk a
jóidőt, és újra találkozhatunk. Németh
Rita jóvoltából, a megfáradt, ámde
végig kitartó farsangolókat kisvonat
hozta haza Németbányáról.
Köszönjük a sok finomságot, a
dolgos kezeket, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez a mulatság!
Gyenes Tamás
Ifjúsági Tánccsoport

Tánccsoport tagjai már serénykedtek.
Elkezdett gőzölögni a finom tea
és a bor a Faluház konyhájában, a
Nyugdíjas Klub tagjai közül sokan
remek fánkokkal láttak el bennünket.
Olyan nagy sikere volt, hogy mire a
menet átért Németbányára, mind el is
fogyott! Köszönjük Nekik! Schlecht
Józsi bácsi tangóharmonikájával
remek báli hangulatot teremtett a
nagyteremben. Ezalatt a kisebbek
a színpadon napocska álarcot, a
nagyobbak télűző rém-maszkokat

gyalogosan vonultunk ki a faluból.
Németbánya irányába vettük az
utunkat. Alig hagytuk el a határhidat,
mikor betyártámadás érte a menetet.
Még jó, hogy a pápai pandúrok állig
felfegyverkezve vigyázták a banyát,
így rövid küzdelem után egy másikat
sikerült csak máglyára vetni. Az
“igazi” banyát sikerült Németbányáig
vinni, és ott sűrű dobpergés
kíséretében elégetni, jelezvén, hogy
mindkét település nagyon várja már
a tavaszt. Aki még bírta szusszal,
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtes-tületének
2011.11.01
–
2012.02.29-ig elfogadott határozatai,
döntései a teljesség igénye nélkül:
Elfogadtuk az Önkormányzat
2011. évi 3/4 éves gazdálkodásáról
szóló beszámolóját és a 2012. évi
költségvetési koncepciót.
A három település testületei
elfo-gadták a körjegyzőség, az
iskola és óvoda tagintézmények
2011. évi 3/4 éves gazdálkodásáról
szóló beszámolóját, valamint az
óvoda 2012. évi költségvetési
koncepcióját.
2012 évben nem emeljük a helyi
adómértékeket.
2012 évre vonatkozóan is
csatlakoztunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A 4 benyújtott
pályázat elbírálásra került, havi
2000 – 4000 Ft közötti összeggel
támogatjuk a pályázó hallgatókat 10
hónap időszakra.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok bérleti díjai a 2012
évre vonatkozóan nem változtak.
Elfogadtuk a 2012. évi belső
ellenőrzési tervet.
2011. december 8-án a testület
közmeghallgatást tartott, melyen 29
lakos jelent meg. Beszámoltunk az
Önkormányzat 2010. október - 2011.
november közötti gazdálkodásáról,
elvégzett munkájáról, valamint a
2012. évi költségvetés tervezetéről,
jövő évi tervekről. A lakosoknak
lehetőségük volt közérdekű kérdéseket feltenni, hozzászólni az
elhangzottakhoz.
Elfogadtuk Bakonyjákó Község
költségvetését 77.771.000,-Ft kiadási és bevételi főösszeggel, melybe
beépül a körjegyzőség költségvetése
is. A bevételek meghaladják a kiadásokat, a fennmaradó összeget
(mely a zárszámadás után pontoso-
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dik) általános tartalékként kezeljük,
mely összeg fedezetet nyújthat
esetlegesen benyújtandó pályázat
kivitelezésére, ahhoz szükséges önerő biztosítására, illetve váratlan
kiadásokra. Az önkormányzat az
idei évben is ellátja jogszabályban
rögzített kötelező feladatait.
A következő beruházások megvalósítását tervezzük az idei évre
vonatkozóan:
Az óvodai nyílászárók cseréjének
II. üteme; fodrászüzlet bejárati ajtó
cseréje; csapadékvíz elvezetési
problémák megoldása a Kossuth
utcában két helyen, illetve az
Arany János utca egy szakaszán;
Lovas utca bevezető szakasz
aszfaltos felújítása; óvodai bejáró
aszfaltozása, belső járda felújítása;
hulladékgyűjtők cseréje, illetve
felállítása néhány új helyszínen;
parkosítás
folytatása
(temető,
központi játszótér, faluház hátsó
udvara); pihenőpadok felújítása
(közpark, játszótér, temető); lámpatest felszerelése a Rózsa utcában;
buszmegálló felújítása (iskola, óvoda); járda kialakítása a Kossuth utca
végén található buszmegálló biztonságos megközelítése érdekében.
A törvényi változásoknak megfelelve több helyi rendeletet módosítottunk.
A lakásfenntartási támogatásra
csak a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény 38. §-ában foglaltak
alapján lehet jogosult a kérelmező.
Helyi rendelet alapján jogosultságot
a testület a továbbiakban nem
állapíthat meg.
A közüzemi vízszolgáltatásról
szóló törvény megszüntette az önkormányzatok ármegállapító jogát,
ezért a decemberben elfogadott
helyi rendeletet hatályon kívül
helyeztük.

Elfogadtuk a Pápai Többcélú
Kistérségi Társulás 2011. évi II.
félévéről szóló, illetve az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települései Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2011. évi
működéséről szóló beszámolóját.
Bakonyjákó és Németbánya települések után december végén
Farkasgyepü község képviselőtestülete is visszavonta a körjegyzőségből való kilépésre vonatkozó
határozatát, így a három település
2012-ben még egy körjegyzőségként
működik tovább.
A helyi önkormányzatokról
szóló törvény 2013. január 1-től
hatályos paragrafusai szerint az
azonos járáson belüli községeknek
közös önkormányzati hivatalt
kell
létrehozniuk. A közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó
települések
össz-lakosságszáma
legalább 2000 fő, vagy a
települések száma legalább hét kell,
hogy legyen. Ennek értelmében
a jelenlegi körjegyzőség nem működhet tovább. A közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatos új fejleményekről, döntésekről
haladéktalanul tájékoztatjuk a
lakos-ságot az újság következő
számaiban.
A kialakításra kerülő járási rendszerben községünk a pápai járáshoz
fog tartozni. A parlament a közeljövőben tárgyalja majd a járások
működésének részletes feltételeit
meghatározó jogszabályokat.
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat
hivatalában, illetve a település
honlapján (www.bakonyjako.hu)
megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester
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GONDOLATOK
EGY TALÁLKOZÓ MARGÓJÁRA
2011. november elején egy meghívót kaptam kézhez,
amely településünk, lakóhelyem minden nyugdíjasát
találkozóra invitálta. Ekkor két dologgal szembesültem
egyszerre.
Nem akartam (akarom) elhinni, hogy már én is a
szépkorúak népes táborát gyarapítom, de ez tény. Másrészt
pedig az, hogy ebben a zűrzavaros, válságokkal terhelt
világunkban vannak még emberek, szervezetek, akik úgy
gondolják, hogy egy évben egyszer a lehetőségükhöz
képest, maguk módján tiszteljék meg azon embertársaikat,
akik már nem lehetnek ott a “munka frontján”. Összehozzák, próbálják közelíteni egymáshoz őket, hogy ne
érezzék mennyire egyedül maradtak.
E gondolatok jegyében megtiszteltetésnek vettem a
meghívást és örömmel mentem az összejövetelre, amelyet
2011. november 19-én a Faluházban tartott Bakonyjákó
Község Önkormányzata.
Szép számmal gyűltünk össze, szinte zsúfolásig
megtelt a terem. A polgármester asszony köszöntője után
meghatottan néztük az utánpótlást, a bakonyjákói óvodások
és kisiskolások műsorát. Mindig megható és felejthetetlen
élmény a Nefelejcs Vegyeskar énekszámainak magas
színvonalú előadása, valamint a fergetegesen és igényesen
előadott táncok a Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport
részéről. Ám hogy a gyomor se maradjon üresen, bőséges,

Hogy az egészséges életmód egyik fontos elemének, a
mozgásnak is eleget tegyünk, aki csak tehette, vacsora után
ropta a táncot. Olyanok is, akikről a “hétköznapi életben”
nem is gondoltuk volna.
Végezetül elmondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük
magunkat. Köszönettel tartozunk a szervezőknek,
rendezőknek, minden egyes ott szorgoskodónak, akik
mindent megtettek azért, hogy felejthetetlen élményekkel
térjünk haza.
Joó Oszkár

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!
pompás vacsora volt a meglepetés, természetesen
megfelelő minőségű és mennyiségű folyadék kíséretében.
Az estéhez a hangulatos zenei aláfestést a Randi együttes
szolgáltatta. Közben beszélgettünk. Elmondtuk egymásnak
örömünket, bánatunkat. Nosztalgiáztunk fiatalságunkról, a
régi időkről.

Újságunkban lehetőség van
apró és keretes hirdetések megjelenítésére. Bakonyjákói lakosok
számára az apró ingyenes, a
keretes hirdetések esetében egy
A4-es oldal 10.000 Ft, kisebb
méretnél arányosan kevesebb.
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GYERE TAVASZ, VÁRVA VÁRUNK…..
Óvodánkban 26 kisgyermek között
szinte röpül az idő. Eltelt egy félév és
izgő-mozgó csoportunkban sohasem
unatkoztunk.
Ősszel Márton napot tartottunk.
Barkácsoltunk, meséltünk, libazsíros kenyeret falatoztunk és
lámpásokkal sétáltunk a sötétben.
Erre az ünnepre volt óvodásainkat
is mindig visszavárjuk. Novemberben a nagyobb gyerekek kétnyelvű
műsorral köszöntötték a település
szépkorú lakosait. Decemberben izgatottan vártuk a Mikulást, aki
krampuszszal érkezett és a virgácsot
sem felejtette otthon. Tanakodtunk
is a gyerekekkel, mi lehet az oka
a különös ajándéknak. Köszönjük
a bakonyjákói Nyugdíjas Klub
tagjainak és támogatóinknak a kedves
ajándékokat. Az Adventi ünnepkör
hétről-hétre
újabb
programokat
nyújtott kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Aki bekapcsolódott, az

óvodát segítette hozzájárulásával.
A gyerekek nevében is köszönjük
a felajánlott bevételt, amelyből
kirándulást szervezünk májusban. A
karácsony bensőséges ünnepéhez a
szülők sok segítséget nyújtottak. Az
óvodások pedig betlehemes játékkal,
dalokkal, versekkel ajándékozták meg
családtagjaikat. Egy rövid szusszanás
után már búcsúztattuk is a telet.
Farsangi mulatságunkon az ovisok
igazán „kitettek” magukért. Bár a havat még nem egészen, a zúzmarás
hideget
talán
sikerült
végleg
elűznünk.
Tavasszal is sok tennivaló vár még
ránk. Udvarunk szépítéséhez, kiskert
kialakításához szívesen fogadunk
virághagymákat, évelő növényeket
(bogyótermésű, tövises növények
kivételével).
A papírgyűjtést - lehetőségeink
szerint - ősszel szívesen megismételnénk, mivel a tavalyi sikerének

köszönhetően új bútorral gazdagodik a csoportszoba. Sőt, a szekrényt
meglepetésként
akvárium
fogja díszíteni. Az ötlettár pedig
kifogyhatatlan!
Hegedüsné Patyi Edina
tagintézmény vezető

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK
A Bozsik Program Egyesületi Labdarúgó tornáján
november elején részt vettek: Gulyás Dominik,
Svastics Áron, Horváth Máté, Juhász Martin, Schlecht
Levente, Takács Milán.
Különdíjban részesültek: Gulyás Dominik, Svastics
Áron, Horváth Máté
III. korcsoportos lány kézilabda diákolimpián részt
vettek: Papp Dalma, Takács Fanni, Gulyás Napsugár,
Krizsai Katalin, Boldizsár Loretta, Papp Dalma
kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
III. korcsoportos fiú labdarúgó tornán a csapat 3.
helyezést ért el. Tagjai: Tankó Balázs , Bódai Ádám
Újévi Kupa IV. korcsoportos fiú teremlabdarúgó
viadal, Pápakovácsi:
veretlenül tornagyőzelem,
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városlődi gólkirályi cím. A csapat tagjai: Boldizsár
Zoltán, Bódai Ádám
Góliát Foci, Pápa:
II. korcsoport: Horváth Máté, Juhász Martin, Schlecht
Levente, Mekler Dániel: 4. helyezés
III. korcsoport: Tankó Balázs: 4. helyezés
IV. korcsoport, lány: Boldizsár Andrea, Boldizsár
Rebeka, Papp Dalma: 2. helyezés
IV. korcsoport, fiú: Bódai Ádám: 2. helyezés
Házi versenyek:
Újévi Kupa, Farsang Kupa teremfoci, Büntetőrúgó
verseny. A két kupán minden osztály bakonyjákói
diákja szinte kivétel nélkül rész vett. A büntetőrúgó
játékban Varga József, Tankó Balázs, Horváth Máté,
Boldizsár Zoltán, Papp Dalma játszottak.

2. évfolyam, 1. szám

2012. 03. 20.

KULTURWETTBEWERB - KI MIT TUD?
A 2011-es évben Városlődön megrendezett Kulturwettbewerb-nek nagy sikere volt. Nem csak szereplő, de
néző is rengeteg volt. Mi a városlődi énekkarral és egy
kvartettel léptünk fel. Az énekkar kiemelt arany, a quartett
arany minősítést kapott. Sok gyakorlás után jó eredményt
értünk el. E csodálatos nap végén elégedetten mentünk
haza.
(Schlecht Benedek, 6. osztály)
Az énekkar bakonyjákói tagjai:
Boldizsár Andrea
Papp Dalma
Hegedüs Luca
Krizsai Katalin
Kulics Roxána
Boldizsár Loretta
Schlecht Benedek
Ujvári Anett
Gulyás Napsugár
Takács Fanni
Búzás Dóra

A Quartett tagjai:
Gulyás Napsugár
Schlecht Benedek

Ilovátz Enikő ( Városlőd)
József Vivien ( Városlőd)

KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY
A városlődi iskolában december 21-én került megrendezésre a karácsonyi
ünnepség. A műsor bábelőadással kezdődött, amibe bevonták a gyerekeket
is, majd a 3. osztályos lányok hópihének öltözve táncoltak. A program
a 6. osztályosok előadásával folytatódott, amit az énekkar kísért néhány
karácsonyi dallal. Ezek után a 3. osztály tanulói egy betlehemi színdarabot
adtak elő. A műsort a tanárainkból álló kamarakórus előadása zárta.
(Boldizsár Andrea, 8. osztály)

SULIFARSANG
A farsangot február 17-én rendezték
meg a nyolcadikosok. Az ide érkező
vendégeknek
lehetőségük
volt
plüssállatokért horgászni és tombolát
vásárolni. A büfében sok finomság
várta őket: hot-dog, hamburger, süti,
üdítő és szendvics. A jelmezesek
a tornateremben vonultak fel, idén
is sok ötletes jelmezt láthattunk.
Természetesen
a
beöltözötteket
sem hagytuk üres kézzel távozni,
sok finomsággal jutalmaztuk őket.
Rengeteg tombolatárgyat sorsoltunk
ki, szinte mindenki nyert valamit. A
rendezvény egészen este 7-ig tartott.
(Hegedüs Luca, 8. osztály)
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ADVENT 2011
A karácsonyt megelőző időszak
tavaly sem múlhatott el, immár
hagyományosnak mondható adventi
programsorozat nélkül. A hétvégék
változatos programjai között mindenki
találhatott kedvére valót. Öröm volt
látni, hogy az ovisokért ismét sokan
megmozdultak, hiszen a kézműves
vásár, az adventi forgatag és a
hangverseny bevételét az óvodások
kapták.

ÚJRA ITT A VÁRAKOZÁS,
ÜNNEPRE KÉSZÜLÉS IDEJE!

stációit végigjárva. Sok erőt kaptunk
nehézségeinek elfogadásához a Szent
Család áldozatos példájának tükrében.
A közös énekek, imák, amikkel hálát
adtunk a családok legfőbb közbenjárói, Szent József és Szűz Mária
előtt erősítették hitünket. Köszönettel
tartozunk, hogy megismerkedhettünk
a pápai gyülekezet tagjaival, akik
a lelki ajándék mellett gazdagon
vendégül láttak minket, és egy
kis beszélgetésre is nyílt alkalom.
Visszatérve Bakonyjákóra nagy
örömmel gyújtottuk meg az első
gyertyát.
Heizer Antalné

„AHOL A SZAVAK ELHAGYNAK BENNÜNKET, OTT
KEZDŐDIK A ZENE”

Simon Gábor katolikus plébános
köszöntője után adventi és karácsonyi
dallamok töltötték be a templomot.
A hangversenyt a házigazda, a helyi
énekkar dalai nyitották. Elfogadta
meghívásunkat a Városlődi Iskola
énekkara, ott tanuló diákjaink is
bizonyíthatták tehetségüket. Kreschka
Károly
orgonista
produkcióját
követően a pápai Szent Benedek
kórus tehetséges énekes és hangszeres
tagjainak
műsorát
élvezhettük.
Az emléklapon kívül néhány saját
készítésű ajándékkal is igyekeztünk
viszonozni a szereplőknek a szíves
közreműködést. Ezúton szeretnék
köszönetet
mondani
Budai
Sándornénak, Gödri Ferencnének és
Heizer Mihálynénak az ajándékok
elkészítéséért. Hiszem, hogy ez az
este is hozzájárulhatott ahhoz, hogy
mindannyiunk adventi készülődése
teljesebb legyen.
Takácsné Tompos Rita

ADVENTI FORGATAG

Örömmel olvastam a helyi
újságban, hogy ebben az évben
is több közös alkalom lesz az
ünnepre hangolódáshoz. Már az első
szombat nagy várakozással töltött
el, mivel Pápán, a Szent József
kápolnában várták a jákóiakat. 2011
a Szent Család éve volt, és ebből az
alkalomból szentelték fel a kápolna
kertjében a Családok Útját. Az adventi idő a Szent Család megjelenésének az ideje, így nyert aktualitást ez
a látogatás. Nagy szeretettel fogadtak
bennünket, és megindító volt a közös
elmélkedés a családok életútjának
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Advent második hétvégéje most
sem telt el muzsikaszó nélkül. A
Nefelejcs Vegyeskar vette kézbe
a szervezést és lebonyolítást. A
betlehemnél Apostol Pál református
lelkész adventi gondolatai és a
missziós gyermekek színvonalas
műsora után meggyújtottuk a második
gyertyát a község adventi koszorúján.

Most sem hiányzott semmi a
vásárból ahhoz, hogy igazi karácsonyi
hangulat fogadja az odaérkezőket.
A levegőben sült gesztenye és
szegfűszeges forralt bor illata szállt. A
vásárban szebbnél szebb karácsonyi
dekorációkat, ennivaló finomságokat
lehetett vásárolni. A hangszórókból
hangulatos karácsonyi zene szólt. A
vállalkozó kedvű kicsik és nagyok
festettek, ragasztottak, csillámporoztak az óvónénikkel, készültek a hóemberek és az angyalkák a munkaasztaloknál. A másik sarokban papírdíszeket, saját készítésű üdvözlő-

2. évfolyam, 1. szám

kártyákat hajtogattak. Karácsony
gyertya nélkül, szinte elképzelhetetlen. Hogy hogyan készülnek,
azt most mindenki kipróbálhatta a
gyertyamártó edényeknél. A nap
zárásaként kihirdették az adventi kvíz
és a tuskó tippelő játékok győzteseit,
így a legügyesebbek az élmények
mellett értékes nyereményekkel
távozhattak. Szép volt, jó volt. Egy
szeletke karácsonyt már ezen a szombat délutánon hazavihetett mindenki.
Jó volt látni, hogy a magunk szórakozása mellett senki nem felejtkezett
meg az ovisokról sem, így nekik az
adventből még tavasszal is jut majd.
Köszönjük!
Léber-Gottschall Katalin

IRODALMI KÁVÉHÁZ

2012. 03. 20.

A tanár úr hívő emberként tekintette
végig az irodalomtörténetben azokat
a műveket, amik bizonyítják a ma élő
ember számára is, hogy Isten nélkül,
hit nélkül elveszettek vagyunk.
Gondolataival túlmutatott az ember
egyéni életén, rávilágított arra is,
hogy kultúrák, társadalmi rendek
tűntek el, és tűnnek el a hitetlenség
eredményeként. A kemény szavak
felelősségére hívta fel a figyelmet az
öröm gyertyájának meggyújtásakor,
hogy a karácsonyt azzal a tartalommal
ünnepeljük, ami nemcsak szép díszlet,
hanem hitünk újjáteremtése jövőnk
biztosítékaként.
Köszönjük minden résztvevőnek az
együttlétet, a közös kezdeményezést
és az adakozást általános iskolás
gyermekeink támogatásáért.
Németh Rita

KARÁCSONYI ANGYALOK

A koszorún már meggyújtottuk a
hit, a remény, a szeretet gyertyáját,
amit a rózsaszín, az öröm lángja
követ. Öröm tölthette el lelkünket,
mert a családi készülődés mellett a
mi kis falunk közössége is vidám és
komoly eseményeken keresztül jutott
egyre közelebb a karácsonyhoz. A
Forrás Vendégház látta vendégül Dr.
Hauber Károlyt, aki tanár és író egy
személyben. A kávéházi beszélgetés
témája irodalom az Adventben volt.

Az adventi programsorozat záró
eseménye egy interaktív mesejáték
volt, melyet az óvodai szülők
közössége szervezett gyermekek
részére. A játék kezdetén szerény
létszámmal, de annál nagyobb
izgalommal gyülekeztek a csemeték a
parkban. Oly nagy volt mindenkiben
a lelkesedés, hogy nehézségek

nélkül kutatták fel a Mennyország
kapujának kulcsait, így aztán a
nyitott kapun át szabad volt az út, és
a felhőkön ugrándozva haladhattak a
további feladatok felé. A Faluházban
ínycsiklandó finomságok és meleg
tea várta az addigra szép számban
összegyűlt résztvevőket, szükségük
is volt rá, hogy erőt gyűjtsenek a
további megmérettetésekhez. Ezután
megoldandó feladatok sora várt a
vállalkozó kedvűekre, karácsonyi
díszeket készítettek, fát öltöztettek,
csomagokat szállítottak, csillagszórót
gyújtottak, dalt tanultak és végül igazi
karácsonyi hangulatot varázsoltak.
Nagyanyó meséjével fejeződött be
a történet, miközben megtörtént a
csoda, aminek minden jelenlévő tanúja
lehetett: a gyerekek valódi kisangyallá
váltak, akik küldetésként teljesítettek
minden feladatot és megmentették
a karácsonyt. Ez a program bár
gyerekeknek szólt, de a gyönyörű
díszlet és a meghitt hangulat kicsit
és nagyot egyaránt magával ragadott.
Ezúton is köszönjük a szervezőknek
az önzetlen és áldozatos munkát,
hiszen a programról mindenki egy
szép ajándékkal térhetett haza, ami
kézzel ugyan nem fogható, de szívet
melengető meglepetés volt.
Svasticsné Hegedüs Henriett
A betlehem elkészítésében, a programok szervezésében és megvalósításban sok segítséget és támogatást
nyújtott: Amberg Dezső, Frum Ferenc,
Gerdenics Katalin, Jókai Mór Városi
Könyvtár Pápa, Kis Katalin, Kondorné
Szente Irén, Léber-Gottschall Katalin,
Lovassport és Hagyományőrző Egyesület, Mekler Renáta, Nemzetiségi
Gyermektánccsoport Közalapítvány,
Németh Rita, Nyugdíjas Klub,
Schlecht Gyuláné és az Önkormányzat
dolgozói.
Köszönet mindannyiuknak!
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BAKONYJÁKÓ A MÁRIA RÁDIÓBAN
„Kezünkben rózsafüzér, ajkunkon
imádság, szívünkben tiszta Isteni
szeretet, és bűnbánat, bűnbánat,
bűnbánat.”
Gábor atya ezekkel az intelmekkel
indította útjára a híveket a 2012. február
12-i vasárnapi Szentmiséről. Mély és
nagyon szép gondolatokat osztott meg
velünk a Szentbeszédben és külön öröm
volt, hogy ezeket most nem csak kicsi
falunk hívei hallhatták.
Ezen a vasárnapon ugyanis a
pápai Mária Rádió élőben sugározta
a Szentmisét a bakonyjákói katolikus
templomból. A közvetítés apropójáról
Buzásné Patyi Juditot, a Mária Rádió
vezetőjét kérdeztem a mise után.
- Két dolog miatt döntöttünk úgy,
hogy az első élő közvetítésünket
Bakonyjákóról fogjuk sugározni. Az
első még a rádió indulása előttre tehető.
Alakulásunk során beszélgettem a
faluban élő kedves ismerőseimmel, és
szomorúan állapítottuk meg, hogy a
Bakony miatt nem is biztos, hogy ide el
tudunk sugározni majd, hiszen a Pápa
TV sem fogható nálatok. A rádiónak
van egy ingyenes magazinja, erre itt
Bakonyjákón is sokan feliratkoztak,
hogy ha a rádió nem is, legalább ez
eljusson ide a faluba. Ennek ellenére,
legnagyobb meglepetésemre a jákói
hívek felajánlották az egyik vasárnapi
mise perselypénzét és adományaikat
a pápai Mária Rádió támogatására.
Tényleg
nagyon
meghatódtam,
hiszen akkor még el sem indultunk,
ugyanis érsek atyánk december 8-án
áldotta meg a rádiót, ekkor kezdtünk
sugározni Pápáról. Ennek ellenére itt
már akkor gyűjtést szerveztek nekünk.
Ezután döntöttünk úgy, hogy ezt úgy
tudjuk meghálálni, ha megtiszteljük
a falut, a lakosságot, a híveket és
kijövünk szentmisét közvetíteni. Igaz,
korábbra terveztük már, de eddig
technikai hiányosságaink voltak, csak
mostanra sikerült megkapnunk a mobil
stúdiónkat, így a vidéki körutunk egyik
első helyszíne Bakonyjákó lett.
- Ezek szerint minden vasárnap
más helyszínről közvetíti a rádió a
szentmiséket?
- Igen, és Jákó volt az első állomásunk
a saját mobil stúdiónkkal. A mai
közvetítés másik oka pedig egy vallási
ünnep volt, hiszen mikor Gábor atyával
beszéltem, hogy szeretnénk jönni,
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nagy örömmel fogadta a kérésünket és
szóba került, hogy a lourdes-i Szűzanya
ünnepe pont tegnap volt, Bakonyjákón
pedig van egy Lourdes-i barlang. Ez egy
csodálatos egybeesés, azt hiszem szebb
napot nem is választhattunk volna. Így
kerültünk ma ki ide, ebbe a szép faluba
a kedves hívekhez, akik nagy szeretettel
fogadtak minket, ami számunkra külön
öröm volt.
- Szeretnénk hallani pár szót a
rádióról is. Azt már említetted, hogy
december elején indult a sugárzás a
pápai stúdióból. Mi volt a cél, mi a
Mária Rádió küldetése?

- Így van, december 8-ra tűztük ki a
megáldást, a Szeplőtelen fogantatás, a
Szűzanya ünnepére. A rádió küldetése
igazából misszió. Sajnos mára
Magyarország és Európa is missziós
terület lett. Nagyon megörültünk
mikor kiderült, hogy Ferenc atya
közbenjárásával az országos vezetőség
úgy döntött, hogy Pápán is lesz
Mária Rádió stúdió. Várakozással
teli félelemmel indultunk, hiszen
önkéntesekkel működünk, egyikünk
sem tanulta a rádiózást. Ennek
ellenére nagyon ügyes technikusaink,
hírszerkesztő és műsorvezető kollégáink vannak, nyugodtan kijelenthetem, hogy nagyon jó csapatunk van.
Jó hangulatban, örömmel dolgozunk
együtt. Most „ünnepeltük” két hónapos
fennállásunkat, egy körlevélben meg
is köszöntem mindenki segítségét,
közreműködését, önkéntes munkáját,
mert azt azért el kell mondanom, hogy
ez mindenkinek óriási munka. Napi 4
órában sugároz a pápai stúdió, délután
négytől este nyolc óráig, de egyébként

24 órában vagyunk foghatók országos
adásban. Itt szeretném megemlíteni,
hogy indulásunk után még egy nagy
öröm ért bennünket, hiszen akkor
derült ki, hogy nálatok, Bakonyjákón
mégis lehet fogni a Mária Rádiót. Ez
azt gondolom Isten ajándéka volt a
jákóiaknak, önzetlen támogatásukért.
Mert úgy adtak, hogy nem vártak
cserébe semmit, egyszerűen úgy
gondolták, hogy támogatni kell a jó
ügyet.
- Abban már az előbb egyetértettünk,
hogy Gábor atya nagyon szép
prédikációt mondott. Azok után a
gondolatok után, amiket itt hallottuk
tőle talán nehéz is megszólalni, de
mégis mit üzennél a jákói híveknek,
illetve a Jákói Hírmondó olvasóinak?
- Talán nem is tudom kifejezni
kellőképp az örömömet és a hálámat,
egyrészt, hogy ez így létrejött, másrészt
hogy a jákóiakkal ilyen remek kapcsolat
alakult ki. Meg kell itt említeni az első
közös rendezvényünket advent idején,
amikor egy kis csoport eljött hozzánk.
- A Családok útja rendezvényünkre
gondolsz advent első vasárnapján?
- Pontosan, hiszen ennek keretén
belül együtt jártuk végig a családok, a
házaspárok útját. Utána pedig a város
fenyőfáján, ami épp a mi templomunk
előtt van, az első gyertyát a jákóiak
gyújtották meg. Úgy érzem, amolyan
lelki híd alakult ki közöttünk. A
rendezvényből végül egy csodálatosan
szép ünnepség alakult ki, amit még a
Pápa TV is közvetített, így megmutathattuk a városnak és a környéknek
is. A Jóisten mindvégig irányította
a kapcsolatunkat és én nagyon nagy
szeretettel és hálával tartozom a
jákóiaknak, akik befogadtak minket
és így vártak itt ma is. Azt szeretném
üzenni a kedves Olvasóknak, amit a
rádióban is elmondtam a közvetítés
végén. Isten áldja meg és a Szűzanya
vegye oltalmába Bakonyjákó összes
családját, minden egyes embert, aki itt
lakik.
- Köszönjük szépen, ez nagyon
megható volt. Örülünk neki, hogy
a Mária Rádió a 90,8-on nálunk is
fogható, hallható. Sok sikert kívánunk a
további munkátokhoz, és jó érzés volt,
hogy így, itt, ilyen körülmények között
is találkozhattunk.
Léber-Gottschall Katalin
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A CSODA
„És mikor megparancsolta a
sokaságnak, hogy üljenek le a fűre,
vette az öt kenyeret és két halat, és
szemeit az égre emelve, hálákat adott.
És megtörve a kenyereket, adta a
tanítványoknak, a tanítványok pedig a
sokaságnak.”
Máté evangéliuma 14:19
Csodát élt át falunk. Még az utolsót
tomboló tél áldozatot akart tőlünk
szedni, de életet nem kapott. Hálát
adhatunk, hogy balesetet szenvedett
falunkbéliek és más utasok is
megmaradtak, bár testükön néhányan
hordozzák e szomorú délután nyomait
életük végéig. Nekik és nekünk szól
ma ez a bibliai idézet.
Jézus előfutárát a próféták
prófétáját, Keresztelő Jánost
Heródes lefejezteti, nem kisebb
ok miatt, minthogy ítéletet
hirdetett felette és bűnös
viselkedése felett. Heródes
nem féli Istent, hanem a maga
tekintélyét félti! Bűnt bűnre
halmoz. Semmi és senki nem
érdekli őt, csak a maga hatalma.
Pontosan modellezni lehet,
mekkora ereje és hatalma van az
Ördögnek. Látszólag még Isten
fölött is győz. Jánost lefejezteti
Heródes. A puszta tény is
borzasztó, de valójában ő Istent
és az örök bűntől mentő és védő
SZÓT akarja elnémítani.
Jézus meghallva a szörnyű hírt,
kivonul egy hegyre gyászolni és
imádkozni. De a nép megkeresi Őt.
Igen! Nem lehet egyedül megoldani
a nagy problémáinkat, oda társ kell.
Hát Jézus kapott társakat: 5000 férfit
és az összes hozzátartozójukat. Ők
hallották Jánost prédikálni. Abban
az időben kevesen voltak, akiket ne
János keresztelt volna meg. Még
dörömbölt a szívükben a Jordán
parti próféta kíméletlennek tűnő, de

lelkeket fölkavaró üzenete. Viszont
sokan meglátták, hogy Jézus nálánál
is több! János mártíromsága indítja
el a tömegeket Jézushoz. Nem haza
akarnak menni, hanem az Úrhoz!
Semmit sem visznek magukkal,
csak az éhes szívüket. Körülveszik a
hegyet s szinte ez a tömeg kinyomja,
maga fölé emeli Jézust, aki megszánja
őket. Látom Jézust, ahogy nézi az
embereket. Érzi, rá van szükségük.
Esteledik. A nyugalom órái közelítenek, s itt van ez a tömeg. A
tanítványok józanul fölmérik, nem
tudják őket ellátni.
-Küldd őket haza uram!
Szégyellem magam, amikor arra
gondolok Jézus mai tanítványai is ezt
teszik. Hazaküldik Jézus nevében az

embereket. Gondoskodjék mindenki
magáról.
- Ti adjatok nekik enni!
Szinte szikrát szór a tanítványok
szeme ettől a parancstól.
- Nincs Uram! Ennyi nincs! Öt
kenyér és két hal! Ennyi! Hát mit
akarsz ennyivel?! Látod?! Iszonyatos
a tömeg. Te megszántad őket, mert
érzed, hogy szeretnek. De mi mit
tegyünk? Lehetetlent ne kívánj tőlünk
Urunk!

Szívemben hallom Jézusunk halk
és szelíd hangját.
- Nem kívánok lehetetlent. Ültessétek le őket a fűre! Ti eszközök vagytok, én pedig az élet Ura! Ti ennivalót
adtok, én pedig csodát teszek!
Mindenki ad valamit. A tömeg leül,
elcsendesedik, az est lassan leszáll.
Csak egy ragyogó pontot látok, Jézus
arcát és kezét. Hálát adva osztani
kezdi a kenyeret és a fény, amit eddig
csak az Úron láttam, terjed szét a
hegyoldalban. S ragyogni kezdenek a
szemek, csillogni kezdenek a lelkek.
- Jézus lakat jól! Óh, bőség Ura,
Teremtőnk! Nem fogjuk fel, hogy
előtted nincs lehetetlen, csak a sok
tehetetlen ember, akik éhezik és
szomjúhozzák a Te áldott Lényedet.
Mert itt most nem a szó
a fontos, hanem a kéz, ami
oszt, mégpedig életet, áldást.
És összegyűlik a maradék 12
teli kosár. Ha Jézustól veszem
el a jót, akkor az nem fogy
el, hanem megszaporodik.
Sőt marad is, amit össze kell
gyűjteni, tartalékolni és a
kellő pillanatban továbbadni.
A csoda titka Jézus maga!
Nélküle mi modern tanítványok
nem tehetnénk semmit, csak
elküldenénk
mindenkit.
Vele pedig, akárki is gyűlik körénk, leültethetjük, jól
lakathatjuk, hisz jut a 12 teli
kosárból bőven, több mint 2000 éve.
Mert Ő a gazdag áldásforrás, ami soha
nem apad el.
Íme egy falat kenyér és törésnyi hal,
amit szeretettel nyújtok Bakonyjákó
népének. Mindannyiótokat vár az Úr
a hegyoldalban, mindenkinek jut az Ő
bőségéből.
Imádságos lelkülettel,
hűséges pásztoruk
Apostol Pál
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TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK
Napjaink
rohanó
világában
szinte
elkerülhetetlennek
tűnik
különböző gyógyszerek használata
a gyors gyógyulás érdekében, de
bizonyos esetekben megpróbálhatjuk
kikúrálni magunkat természetes
gyógymódokkal is. Most csak pár
dolgot szeretnék kiemelni a teljesség
igénye nélkül. Természetesen az
alább felsoroltakon kívül még jó
néhány hasznos tanács kerülhet elő
nagymamáink recepttárából.

A méz jótékony hatása
A méz kiváló erősítő, frissítő
szer. Segítségével megelőzhetők a
betegségek, illetve betegség esetén
segíti, gyorsítja a lábadozást, a
szellemi-fizikai energiák visszanyerését, a felépülést. A-, B1-, B2,
B6-, C-, G-, H-vitamin, kálium,
foszfor, réz, nátrium, vas, kén
található benne. A méz sajátossága,
hogy a baktériumok nem fejlődnek
ki és nem szaporodnak benne. Erősíti
az idegeket, az immunrendszert, az
emésztést. A kristályos mézet 45 C-os
vízfürdőben károsodás nélkül vissza
lehet olvasztani. Teába csak akkor
szabad belekeverni, ha már annyira
lehűlt, hogy fogyasztani lehet.
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Gyógyteák
A gyógynövények őseink orvoslásának alapvető eszközei voltak.
Elkészítési módjuk lehet áztatás,
forrázás, főzés. Fontos, hogy
az adott recepthez igazodjunk.
Egyénre szabott összeállítást tudunk
belőlük kialakítani. A patikákban,
gyógynövényboltokban
kaphatóak
kész keverékek is, valamint szívesen
tájékoztatnak
a
használatukról.
Megfázás esetén leggyakrabban hasz-

nálatos teák a hársfa, csipkebogyó,
borsmenta, citromfű és a kamilla. Az
év során lehetőségünk van gyűjteni és
szárítani a növényeket, majd amikor
szükség van rá, akkor felhasználni.
Hurutos köhögés esetén a hársfatea
hársmézzel édesítve kiváló köptető.
Egymás hatását erősítik. Elkészítés és
fogyasztás előtt érdemes utánaolvasni,
mi az a töménység és mennyiség, ami
ajánlott, mert a túl erős vagy nagy
mennyiségű fogyasztás ellentétes
hatást is elérhet.
Almaecet
A népgyógyászatban a mai napig
használatos
almaecet
biológiai
erjesztéssel készül, fertőtlenítőszerként és tartósítószerként is kiváló,

valamint vízzel higítva szomjoltó ital.
Az almaecet pektinben nagyon
gazdag, de A, B1, B2, B6, B12, C és
E vitamint is bőségesen tartalmaz.
Vízzel hígítva (körülbelül 1:6-hoz
arányban) kiválóan alkalmazható
torok fertőtlenítésre. Puffadás esetén
egy evőkanál vízbe 2 csepp almaecet
minden étkezés előtt jótékonyan
befolyásolja az emésztést, serkenti
a nyálelválasztást. Megelőzésre
kúraszerűen is alkalmazható. Reggel
éhgyomorra 3 dl vízhez 2 teáskanállal
adjunk. Fogyasszuk legalább 1 hónapig
naponta. A kúra elkezdése előtt ajánlott utánajárni, milyen hatás várható.
A gyomor bélrendszeri panaszokkal
rendelkezőknek használata csak
nagyon nagy hígításban ajánlott,
de előfordulhat, hogy számukra
egyáltalán
nem
fogyasztható
ebben a formában. Figyeljünk oda
szervezetünk jelzéseire, mert ebben
az esetben abba kell hagyni a kúrát.
Gőzölés - Inhalálás
Az inhalálás nem csak a nátha
kizárólagos
terápiája,
hanem
mindenféle megfázásos betegség,
influenza vírusok támadása esetén
is hasznos. Nedvesíti, ezáltal oldja
a lerakódásokat, gyorsítja a váladék
kiürülését. Főzzünk kamillateát,
esetleg cseppenthetünk bele inhaláló
olajat. Terítsünk magunkra egy
törölközőt, és hajoljunk az edény
fölé. Lélegezzünk belőle 10-15
percig, amíg gőzölög, utána sapkával,
vagy törölközővel tartsuk melegen a
fejünket, és pihenjünk. Gyereket ne
hagyjunk egyedül inhalálni!
Remélem sikerült néhány olvasót
arra buzdítanom, hogy próbálja ki a
népi gyógyászatot is. Természetesen
súlyosabb esetekben forduljunk
problémánkkal azonnal orvoshoz.
Dr. Léka Tibor
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MESE, MESE, MÁTKA…
Több okból is fontos mesét
olvasni a gyerekeinknek. Az elsődleges szempont az, hogy ha mesélünk gyermekünknek, együtt vagyunk vele! Ebből is érzi, hogy
fontos nekünk. Másodsorban, a mese
hallgatása olyan lelki folyamatokat
indít be, melyekre szükség
van az egészséges fejlődéshez.
2-3 éves korban a gyerekek még
nem tudnak éles különbséget tenni
a valóság és a vágyak, a fantázia
között. A mesék a gyerekek
gondolkodását jelenítik meg, és
érthetővé teszik számukra a világ
működését. A jó mese tartalmazza
azokat a konfliktusokat, melyekkel
a gyermeknek meg kell küzdenie.
A
gyermek,
azonosulva
a
mesefigurákkal, saját problémáit
éli meg a mesével, és a mesehős
diadalával ezeknek a problémáknak,
és szorongásainak oldására is
talál. Felmerülhet bennünk
a kétely, hogy a mesék
erőszakos cselekedetei (pl.
Grimm mesék) vajon ilyen jó
hatással lehetnek-e gyermekünkre. Nem ugyanezt látja
a tévében? A legfontosabb
különbség az, hogy a mesét a
szülő mondja a gyermeknek,
az ágy szélén ülve. A nap
folyamán felgyűlt agresszió,
félelmek, indulatok a mesehős
kalandjaihoz kapcsolódnak,
és fel is oldódnak a mese
pozitív kimenetele végett,
no meg a szülő biztonságot
árasztó közelében. A szülő a
mesemondással jelzi gyermekének,
hogy ismeri a problémáit, és
segít a mesék által megoldani
azokat. Fontos, hogy minél több
mesét ismerjen meg a gyermek,
hogy rátalálhasson arra, amely
leginkább az ő problémájához illik.
Viszont ezt a mesét hadd hallja

annyiszor, amennyiszer csak akarja.
Fontos az is, hogy a mese
csonkítatlanul jusson el a gyerekhez.
Minden elem lényeges szereppel
bír a szorongások oldásában, így
ne változtassunk az agresszívebb
részeken sem. A mese azt tanítja,
hogy kellő erőfeszítéssel le tudjuk
győzni a gonoszt, fontos tehát,
hogy meghagyjuk a gonoszt teljes
valójában. A mese akkor léphet
leginkább kapcsolatba a gyermek
lelkével, ha a gyermek által
megjelenített képekben rajzolódik
ki. Nem érünk el tehát ugyanolyan
hatást, ha a tévében nézzük ugyanazt
a mesét. A belső képek a kulcsai a
szorongások, problémák oldásának.
A gonosz részeket a gyermek épp
csak annyira jeleníti meg magának,
amennyire még képes feldolgozni.
Ezzel ellentétben, a televízió

telt a napja, később mondhatunk
neki állatmeséket, melyekben ő
is az állatcsalád tagja vagy olyan
történeteket is mesélhetünk, amelyek
a gyerekek mindennapjairól szólnak
(ilyenek például Bartos Erika Anna
és Peti könyvei), majd 3-4 éves
korban következhetnek a népmesék,
tündérmesék.
“A mese gyerekeink mindennapi
lelki tápláléka. Azok a gyerekek,
akik mindennap hallanak mesét,
az iskolába lépés idejére egymásfél évvel előzhetik meg
anyanyelvi fejlettségben azokat,
akiknek ez nem jutott osztályrészül.
De nem ezért kell mesélni.
Azért kell mesélni, mert a kisgyerek
lelki és testi egészsége követeli ezt
meg. És nem csak a kisgyereké.
Klinikai tapasztalatok szerint a
kisgyerekkorban hallott mesék

képernyőjén a gyermek számára
feldolgozhatatlan sebességgel következnek egymás után a képek, és
nem megy végbe a belső képalkotás.
A gyermek még ingerültebb lesz.
Már akkor mesélhetünk a
gyermekünknek, amikor még nem is
beszél. Elmondhatjuk este, hogyan

olyan mintákat adnak, melyek
a kamaszkoron túl is elkísérik a
gyerekeket, és segítenek a válságos
élethelyzetek meg- és feloldásában.”
(Vekerdy Pál)
A mese maga az élet – történetekbe foglalva.
Auerbach Hajnalka
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„KAPNI ÖRÖM.
ADNI ÖNZETLENÜL, NAGY ÖRÖM.”
A bakonyjákói óvodai csoport 2011. december 6-án
nagy izgalommal várta a Mikulás érkezését, aki a gyerekeket ajándékokkal jutalmazta. A pajkosabbaknak virgács
is került a csomagjába. A Mikulás bácsinak megfogadták,
hogy egész évben jó magaviseletű és szófogadó gyerekek
lesznek. A Nyugdíjas Klub kihasználta a kedvező alkalmat
és csatlakozott ezen ünnepi eseményhez. Örömmel vettünk
részt az ajándékozásban.
A „Krampusz” – aki a klubtársunk – tarisznyájából
előkerültek az ajándékok, úgy mint dió, alma és

készítettünk. Valamennyi klubtagunk felkészült az
ünnepségre. Adventi és karácsonyi verseket adtunk elő,
ezek között több karácsonyi ének is felcsendült, úgymint
Csendes éj, Mennyből az angyal és még számos ének,
amelyek az est ünnepélyességét voltak hivatottak emelni.
A kis házi ünnepségünkön meghívásunkra Takácsné
Tompos Rita polgármester asszony is részt vett. Kedves
szavakkal köszöntötte a nyugdíjas klub valamennyi tagját,
megköszönte, hogy a klubtagok tevékenyen kivették
részüket, és segítették az önkormányzati rendezvények
megtartását. Kérte a további együttműködést és ehhez
jó egészséget kívánt a tagoknak. Az est további része
vacsorával, vidám beszélgetéssel telt.
Elsősorban jó egészséget kívántunk egymásnak az
elkövetkező évekre.
Ható Mihály,
klubvezető

az elmaradhatatlan adventi naptár. Szép és egyben
megható volt a gyermekek őszinte öröme, és mi
nyugdíjasok talán ismét egy kicsit gyerekekké válhattunk.
Nyugdíjas klubunk az év utolsó foglalkozását
2011-ben is egy kicsit „ünnepélyesebbé” tette azáltal,
hogy karácsonyfát állítottunk és egy kis ünnepi műsort

FELHÍVÁS
Bakonyjákó Önkormányzata és a
Jákó-Klub Egyesület 2012. április
14-én, 1000 órától hulladékgyűjtést
szervez a Bitva patak mentén.
Célunk összegyűjteni a szemetet,
illetve az elsodort és partra vetett
egyéb hulladékot, valamint megtisztítani a medret a torlaszoktól,
faágaktól. Szívesen látunk minden
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segítő kezet. A részvételi szándékot
kérjük a 30/993-5891, illetve a 89/
350-005 számokon április 10-ig
jelezni. A gyűjtéshez szükséges
zsákokat, egyéb eszközöket a
helyszínen biztosítjuk. Védőkesztyűt igény szerint mindenki hozzon
magával! A munka után egy tál
babgulyással szeretnénk viszonozni

a résztvevők fáradozását.
Tegyünk közösen környezetünk tisztántartásáért!
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JÁKÓ-KLUB
EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSE
A Jákó-Klub Egyesület 2011.
december 30-án megtartotta a
2011. évi közgyűlését, melyen
a következő fontosabb döntések
születtek. Az egyesület a
hagyományőrzést is fontos céljának tekinti, így az alapszabályában ez új célként rögzítésre kerül.
Az egyesületi tagok az egyesület
fenntartási és üzemeltetési költségeihez anyagi hozzájárulást
teljesítenek, melynek díjai 2012.
január 01-től a következők:
- egyszeri belépési díj, teljes jogú
tagság esetén: 3.000.- Ft/fő
- egyszeri belépési díj, nem
bakonyjákói pártoló tagnak :
5.000.- Ft/fő
- az egyszeri belépési díj 50%-át
kell megfizetni, diákigazolvánnyal
rendelkező, valamint nyugdíjas
jogviszony esetén
- éves tagsági díj edzőterem használata esetén: 3.000.- Ft/fő/év
- éves tagsági díj Nefelejcs
Vegyeskar tagsága esetén: 500.Ft/fő/év
A közgyűlés jelen lévő tagjai
megerősítették, hogy a Jákó-Klub
Egyesület 2012 évben is aktívan
részt kíván venni a község közéleti, kulturális, hagyományőrző,
sport, valamint egyéb szabadidős
tevékenységekhez
kapcsolódó
eseményein, rendezvényein.
Ható Tibor

FILMVETÍTÉS ÉS
RAJZKIÁLLÍTÁS
A katolikus hívek részére, a helyi faluházban, 2012. február 12-én délután
Németh Rita filmvetítést szervezett. A vetítésen gyerekek és felnőttek is
egyaránt részt vettek, igaz, csak kis létszámban.
A film Szent Bernadett életéről és a Lourdes-i Mária jelenésről készült.
Bernadett 1858. február 11-én, 14 éves korában látta meg először a Szűzanyát.
Ettől kezdve még tizennyolcszor jelent meg a „Szép Hölgy” a kislánynak.
Amikor elmondta látomását, eleinte senki sem hitt neki. A Szűzanya azt kérte,
hogy a papok a jelenés helyén kápolnát építsenek.
Látomásának helyszínén, a Massabielle-barlangnál forrás fakadt, ahová ma
is minden évben tömegesen zarándokolnak a gyógyulásra vagy megváltásra
vágyakozók.
Ezen alkotást a népszerű lourdes-i kegyhelyen naponta bemutatják. Szent
Bernadett - akinek teste 1879-ben történt halálát követően is mindmáig
romlatlan állapotban maradt - az egyszerű és tisztalelkű parasztlány látomása
legendássá vált. Ezt beszéli el ez a kétrészes játékfilm.
Bernadett a jelenések és 13 évi
szerzetesnői élet után, 1879. április
16-án halt meg Nevers-i zárdában.
Boldoggá avatását követően 1933.
december 8-án, a Szeplőtelen
Fogantatás ünnepén szentté avatták.
Bernadett élettörténete mindenki
számára nagyon megható és tanulságos
volt. Bár hosszú volt a film, s odakinn
rég beesteledett, a kitartó nézők között
Rajzolta: Fülöp Krisztina
voltam én is. Mindezek ellenére nem
bántam meg, hogy megnéztem ezt a nem mindennapi életet bemutató filmet.
Mindenkinek csak ajánlani tudom!
A Faluházban rajzkiállítás is volt a
filmvetítéssel egy időben.
Először a plébánián szerveztük meg
az ovisok és az általános iskolások
rajzaiból. A hittanos és missziós
gyerekek sok szép képet rajzoltak.
Amikor meghallottam a rajzkiállítás
hírét, én is örömmel készítettem még
új rajzokat, s a régiekkel együtt ezeket
is kiállítottam a Faluházban, hogy az
érdeklődők láthassák.
Sok elismerő dicséretet kaptak
a Bosco Szent Jánosról elnevezett
missziós csoport tagjai!
Fülöp Krisztina
a missziós ifjúsági csoport tagja
Rajzolta: Krózser Vivien
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ZÖLD SAROK -

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

… AVAGY A NAGY TAVASZI „ZÖLD” TAKARÍTÁS

Itt a várva várt tavasz. A hosszú téli
napok után az ember szinte újjászületik az első napsugarak hatására.
Telve energiával a ház megújításának
is nekiállunk és ez első lépésben
mindig egy nagytakarítást jelent.
Ma már rengeteg tisztítószert
találhatunk a boltok polcain, minden
problémára külön kínálnak megoldást. Míg a
vízkőoldók között válogattam egyik bevásárlás
alkalmával (és mint a
flakonokról megtudtam a
vízkő sem mindegy, hogy a
mosdóban, a csapon vagy a
vécékagylóban van-e?!…)
eszembe jutott drága
Nagymamám patika tiszta
háza.
Mosogatószeren
kívül talán nem is használt más vegyszert, mégsem volt vízköves se a
mosdója, se a csapja,
de még a vécékagylója
sem. Akkor elkezdtem
felidézni a jótanácsait,
mit mivel kell fényesre
suvickolni. Mert ha már a
környezetvédelemről beszélünk, nem
mehetünk el szó nélkül a „lefolyóba
leengedett” vegyszerek mellett sem.
Az interneten számos bio takarítószer gyártó kínálja portékáját,
ingyenes próbacsomaghoz is bármikor hozzá lehet jutni. Hogy jók-e,
nem vitatom. De a helyzet az, hogy
két flakon bio, vegyszermentes, natúr
vízkőoldó árából majdnem egy új
mosdót is vásárolhatunk.
Így hát az elmúlt időszakot
kísérletezgetéssel töltöttem. Kipróbáltam, tényleg igazak-e az állítások,
és a házi tisztítószerekkel valóban
olyan hatást lehet-e elérni, mint a
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különféle vegyszerekkel, mondanom
sem kell, töredék áron. Jelentem,
bevált. A hatóidejük ugyan hosszabb,
mint a kemikáliáké, de ennyit talán
bevállalhatunk a környezetünkért.
Kezdjük a legalapvetőbb problémákkal és megoldásukkal.

sót és még melegen a csempére kente,
egy óra múlva pedig leöblítette,
szárazra sem kellett törölni. A csapok
vízkövéhez ecetből és sóból kevert
pasztát, bekente vele, és fél óra után
leöblítette. Súrolásra csak makacs
foltok esetén van szükség.
A dugulást kiválóan meg lehet

Vízkő, dugulás, fehérítés kontra
ecet, szódabikarbóna, só.

szüntetni egy nagyon olcsó szerrel,
ez pedig nem más, mint a szódabikarbóna. Öt evőkanálnyit két liter
vízben elkeverünk, majd felforraljuk
és azonnal a lefolyóba öntjük. Ez
feloldja a lerakódásokat. Érdemes
havonta egyszer akkor is elvégezni,
ha a lefolyónak látszólag semmi baja,
így elkerülhető a csap alatti nem túl
gusztusos tisztogatás.
Dugulás ellen kávézacc a lefolyóba…? Nos, ez engem annyira
nem győzött meg. Viszont a
kávézaccnak príma helye van
a komposztban, ugyanis remek
talajlazító tulajdonsággal bír. Ugyan-

10 vagy 20%-os kivitelben minden
háztartásban megtalálhatjuk az ecetet.
Az már köztudott, hogy ez az egyik
legkiválóbb vízkőoldó a kóla mellett.
Ablakpucolásban is verhetetlen.
Szódabikarbónával keverve pedig
fokozhatjuk mindkét anyag hatását.
És igen, a közönséges konyhasó is
beáll a sorba.
Vízkő ellen a Nagymamám 2-2-dl
ecet és víz, fél teáskanál só keverékével állt neki a fürdőszobának. Az
ecetet és a vizet felforralta, beletette a
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ezen okból a teraszra, cserépbe kirakott leanderek földjére szórva
is kiváló hatást érhetünk el, így
megúszhatjuk az évenkénti átültetést.
Spanyol rokonom egyszer megsúgta,
hogy a maradék kávét is rá szokta
önteni a leanderre vagy a nagyobb
méretű pálmák földjére, mert nagyon
jót tesz a növénynek. Nos, ezt még nem
próbáltam, így kétségbe nem vonom,
de azt hiszem az ő növényeinek azért
az ottani klíma sokkal többet segít,
mint a kávé…
A hófehér lepedők titka is csak
most jutott eszembe, hiszen manapság
már intelligens mosóport használunk,
amiben színfelismerő molekulák
is vannak ugyebár. Elnézve a fehér
ruhákat feltettem magamban a kérdést,
lehet, hogy a fehér ma már nem szín?
Nagymamám hatalmas kétszárnyú
szekrényét kinyitva sosem ömlött ki
belőle a tavaszi rét vagy a nyári óceán,
egyszerűen csak, amolyan ropogós
tisztaság illat volt, és a lepedők
hófehéren kerültek elő minden
alkalommal, mikor nála aludtunk.
Intelligens mosópor helyett pedig
szódabikarbónát használt fehérítésre
és lám, a szódabikarbóna felismeri
a fehér színt. A fehér függönyökre,
fehérneműkre is pont ugyanilyen
hatással van. Pár evőkanállal meleg
vízben feloldva remek áztatófolyadékot kapunk. Sőt, egy plusz funkciót
is a javára írhatunk, ha fehér mosásnál
a mosógépbe adagolunk belőle egy
keveset, akkor még a gépünket is
megvédi a vízkőlerakódástól.
És ez még csak a kezdet, ugyanis
számos csodaszert tárolunk a
konyhaszekrényünkben, amit takarításkor kiválóan használhatunk. A
zöld takarítással kapcsolatban még
több házi praktikát árulunk el a www.
jakoihirmondo.hu oldalon a Zöld
sarokban.

2012. 03. 20.

GAZDASÁGOS,
HATÉKONY,
KÖRNYEZETBARÁT FŰTÉS

ÚJ PELLET- ÉS BRIKETTÜZEM JÁRIFÖLDÖN

A dinamikusan fejlődő Jákófa Kft. november 28-án ünnepélyes keretek
között mutatta be legújabb beruházását, az évi 5.000 tonna fapellet és
3.000 tonna fabrikett előállítását célzó üzemrészlegének megnyitóján.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés célja a faipari
melléktermékek, elsősorban a fűrészáru gyártás során keletkező hulladék
- fűrészpor - energetikai hasznosítása. A fűrészáru és rakodólap gyártáson
kívül energetikai célú faaprítékot is készítenek. Az apríték-alapanyagot
saját termelőüzemükben keletkező fahulladékból és a Jákófa partnereinek
telephelyén képződő fűrészüzemi melléktermékekből, illetve felvásárolt
vékony erdei választékból, ágfából állítják elő.
A projekt keretei között megvalósult tüzeléstechnikai bemutatóteremben
megújuló energiahordozókkal üzemeltethető korszerű és hatékony
tüzeléstechnikai berendezések akár működés közben is megtekinthetők. A
rendezvényen nemcsak az új üzemcsarnok működésével ismerkedhettek
meg a résztvevők, hanem a rönkfeldolgozó és a rakodólap gyártásba is
bepillanthattak.
A délutánba nyúló program az energetikai bemutatóteremben folytatódott, ahol az ausztriai Ligno Heizsystem cég kazánjaival és napkollektorával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Ligno Heizsystem kazánokkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérdésekre a rendezvény keretén
belül a kazángyártó cég jelenlévő szakemberei válaszoltak az
érdeklődőknek.
Megjelent: Magyar asztalos és Faipar I / 2011. 12. számában.
Pászti Lajos
Magyar asztalos és Faipar
szerkesztő
A teljes cikk a
www.jakoihirmondo.hu
oldalon olvasható.
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KÖRZETI ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK
A Pápai Kistérség Községeinek
Asztalitenisz Csapatversenyén 2012.
január 21-én mind a fiú, mind a
férfi csapatunk címvédőként indult:
tavaly Nyőgér József és János (u16)
illetve Sütő Gyula és Nyőgér István
egyaránt győztes kupával térhetett
haza, szoros küzdelmeket követően.
Az idei mezőnyök viszont még a
tavalyinál is keményebbek lettek, s
bővültek is ahhoz képest (pl. 12 férfi
csapat indult).
Az új u16-os fiúcsapatunk
(Nyőgér János, legifj. Csatlós József)
ettől függetlenül a szervezőket meglepő magabiztossággal jutott a
döntőbe, s csak a két, egyaránt
gyakorlott játékossal felálló pápateszériek ellen maradt alul.
A lányok és nők végül összevont
kategóriában versenyezhettek az
ottani kevés indulóra való tekintettel,
s bronzéremmel térhetett haza a
képviseletünk (Ható Mihályné, Fülöp
Krisztina).
A férfi mezőnyben pedig
Gyula bácsin és Istvánon kívül
az ifjabb Nyőgér-testvérek is
elindultak, továbbá Ható Tibor és
Horváth Attila is. Mindannyian
becsülettel helytálltunk, s első két
csapatunk a legjobb 8-ba is bejutott,
mérkőzésvesztés nélkül legyőzve
azt a kemeneshőgyészi csapatot,
akiknek a 2010-es felnőtt férfi egyéni
ezüstérmes volt az első játékosuk, s a
4-be jutásért is csak szoros meccsen
kaptak ki... Első csapatunk a legjobb
4 közé bekerülve szintén kiélezett
küzdelmekben kapott végül ki az
elődöntőben, de a farkasgyepűiek
elleni
bronzmérkőzést
sikerült
hazafelé
fordítani.
Bár
új
aranyérmeket nem nyertünk, az új
bajnokok megérdemelten győztek.
Ugyanakkor
szép
eredmény,
hogy minden kategóriában, ahol
megvalósult a verseny, a képzeletbeli
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dobogóra állhatott egy-egy falubeli
képviselet. Annak is köszönhetően,
hogy
több
csapatot
sikerült
szerveznünk, végre idén először
az „összesített pontversenyben”
községünk került az élre.
Január 29-én pedig (a következő
szombaton) az egyéni és páros
küzdelmekre került sor. Itt már az
1994-ben vagy utána születettek
indulhattak a gyerek-mezőnyben, s
végre először össze is jött legalább
egy-egy képviseletünk mindegyik
kategóriában.
Férfi egyéniben az elmúlt 8 év
legerősebb mezőnye gyűlt össze az
idei versenyen. A 2007-ben (és előtte
is többször) bajnok Újvári István,
a 2008-as bajnok Nyőgér István,
a 2009-es bajnok Böde Róbert
„helyett” egy Nála eredményesebb
csapattársa:
Dudás
Szabolcs,
valamint az akkori ezüstérmes Sütő
Gyula, továbbá a 2010-es bajnok
Czina Zsolt és még sorolhatnánk az
esélyeseket... Sajnos nem rakták
első két játékosunkat külön ágra, így
Gyula bácsi és István már a 4 közé
jutásért találkoztak, s fárasztották le
egymást igen kemény és hosszúra
nyúló mérkőzésen, ahol végül a
rutinosabb rangidős győzött, türelmes
labdatartással és biztos támadásokkal
megfordítva az első szettet 8-10-ről,
majd végül nem hibázva a döntő
szettben fordított állásnál 10-8-ról.
Az u18-as fiúk között is mind
egyéniben, mind párosban több
egyesületi igazolt játékos ellenfél
is várt már a fiatalabb Nyőgértestvérekre, de fel tudták venni
velük a versenyt. Egyéniben az
igazolt játékosok közül a két
legeredményesebb, Győrffy Tamás és
Horváth Dániel ezúttal együtt indult
párosban is, ők voltak a legnagyobb
esélyesek a papírforma szerint.
Előbbi közülük a korosztályos

megyei élvonalba tartozik, s heti
több edzésre jár, így nem csoda,
hogy a gyerek mezőnyben nehezen
lett volna verhető, Józsinak és
Janinak viszont egyaránt sikerült
úgy megszorongatniuk, hogy csak
döntő szettben kaptak ki tőle, s az
is csak néhány ponton múlt. Mivel
a társa sem volt sokkal gyengébb
nála, s mindketten legyőzték, az
egyéniben megszerzett 2. és 3.
helyezések hatalmas eredmények!
Ami pedig párosban történt, még
inkább szenzációs! Végig egyenlő
ellenfelekként küzdöttek, s a döntő
pillanatokban sikerült vagy Janinak
olyan szervát előhúzni a tarsolyból,
vagy
Józsinak
jól
helyezve
beletámadni egy váratlan fonákot,
amellyel az igazolt Tarczy DSK tagok
sem tudtak boldogulni. Hatalmas
mérkőzés végén mi örülhettünk:
megvan a kupa!
Utánpótlásbeli nagy reménységeink akkor még nem is sejtették,
hogy ez még nem minden.
A két idősebb Nyőgér-testvér a
felnőtt párosok között is megpróbált
helytállni, s úgy sikerült elkapni a
fonalat, hogy két erős konkurenst
(köztük a pápai Tímár Tibor – Horváth
Béla párost) is legyőzve a legjobb 4ig jutottunk, s ott szoros meccsen 3-2re maradtun csak alul a győztesekkel
szemben. A bronzmérkőzésen pedig
épp az egy héttel korábbi, kupibakonypölöskei
párost
kaptuk,
akik ellen egy héttel korábban a
csapatverseny elődöntőjében alul
maradtunk. A tudatos rákészülés
és koncentráció-többlet viszont
meghozta a gyümölcsét: egyre
csak jöttek be Józsi jobbnál jobb
támadásai, István meg olyan
labdákat is visszaadott még szinte
már padlószintről, amelyeket már a
magukénak könyveltek volna el az
ellenfelek. Szinte a teljes mezőny
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FOCI HÍREK
meglepetésére végül felül tudtunk
kerekedni az egyébként a megyei
bajnokságban is szép eredményekkel
büszkélkedhető pároson. (Gyula
bácsi a dákai Újvári Istvánnal
indult párosban, ők a másik ágon
döntőbe jutva szintén csak a
legeredményesebbektől kaptak ki, s
így 2. helyen végeztek.)
Az összetett pontverseny is kárát
látta annak az értékelési rendszernek,
hogy (noha még a 6. helyért is járt
pont) az 5-8. helyekért nem játszatták
a versenyzőket, hanem attól függően
osztották be őket, hogy ki kitől kapott
ki az első négy közül. Akár innen
is adódik az a 2 pontos különbség,
amivel a magyargencsiek többet
szereztek nálunk aznap összesítésben,
jóllehet csak lányokkal és nőkkel
érkeztek. A „még-inkább kiteszünk
magunkért” helyett nekünk is
érdemesebb lesz jövőre inkább többen
indulnunk. Ugyanis pl. egy második
számú u18-as párosunk – ha lett volna
– még ha nem is nyertek volna meccset,
akkor is minimum 2-vel növelték
volna a csapat összpontszámát,
hasonlóan a nők vagy lányok esetében
is. Itt viszont azáltal, hogy lány
csapatunk a női mezőnyben is indult,
szintén értékes pontokat szereztünk,
a két verseny összesített eredménye
Bakonyjákót tartja az élen!
Köszönjük a technikai és logisztikai segítségeket Ható Tiboréknak
és Sütő Gyula bácsinak, továbbá
Mindenkinek a különböző támogatásokat, beleértve a “távolból
szurkolást” is. Reméljük, jövőre
játékosunkból is több lesz, s még
több pontszerzés és érem összejön,
községünk hírnevét is öregbítve.

A labdarúgás tavaszi szezonja lassan elkezdődik. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a Bakonyjákói S. E. is részt tud venni a bajnokságban annak
ellenére, hogy az őszi forduló végén igencsak kérdéses volt a csapat
jövője. A téli szünet mindenkit arra ösztönzött, hogy igenis kell focicsapat
Bakonyjákón. Ennek megfelelően 4 új játékossal bővült a keret és a meglévők
is igyekeznek majd minél több mérkőzésen megjelenni. A négy új játékos:
Auerbach Szabolcs (Farkasgyepü), Kőhegyi Gyula (Farkasgyepü), Tankó
Ferenc (Bakonyjákó), Eisenacker Mihály (Városlőd). Így az átigazolási
szezon a vártnál jobban sikerül, de sajnos egy meghatározó játékosunk
elhagyta az egyesületet Léber Balázs személyében, ő Adásztevelre igazolt.
A tavaszi szezon március 18-án kezdődik és június elején fog befejeződni.
Bízunk benne, hogy eredményes lesz ez a félév és a továbbiakban is tud
majd működni a Sportegyesület.
Komlós Szilárd

Nyőgér István és társai
jobbra:
a jákói női pingpong csapat tagjai
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

PROGRAMAJÁNLÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
ingatlanjukon található villamos
hálózatot megközelítő fák gallyazása
a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET
– villamos energia törvény), valamint
a 122/2004 (X.15.) GKM rendelet
(a villamosmű biztonsági övezetéről
szóló rendelet) szerint a tulajdonos
kötelessége. Amennyiben a gallyazást
nem végeznék el, úgy az életveszély
mielőbbi megszüntetése, valamint a
hálózat üzembiztonsága érdekében
azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az általa megbízott
szakemberekkel 2012. március hónapban elvégezteti!
E.ON-Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Közösségi programok
április 07.
Nyusziváró (húsvéti mesejáték kicsiknek)
május 12.
Sportmajális
július 28.
Hagyományőrző falunap
Óvodai programok
április 05 – 09.
május 4.

Iskolai rendezvények (Városlődi Ált. Iskola)
április 05 – 09.
Tavaszi szünet
április 14.
Jótékonysági Retro Party (a városlődi általános
iskola tornatermének felújításáért – részletek a
hirdetőtáblákon)
május 18.
Gálaműsor – tanulóink bemutatják tehetségüket
május 26.
Gyermeknap
június 20.
Tanévzáró

KLUB A FIATALOKNAK
A falu ifjúsága részéről merült fel az igény,
hogy szükség lenne egy - az önkormányzat
által biztosított - helyiségre, ahol a fiatalok
szabadidejüket kötetlenül, kultúrált körülmények között eltölthetnék.
Szívesen fogadtam a kezdeményezést,
mivel bennem is megfogalmazódott már
korábban egy ifjúsági klub megalakításának
terve, a fiatalok összefogásának lehetősége,
olyan programok közös kitalálása és
megszervezése, ami valóban érdekli és
leköti ezt a korosztályt. Csatlakozni ifjúsági
programokhoz, más szervezetekhez, felderíteni pályázati lehetőségeket.
Várom képviselő társaimmal a fiatalokat
és az érdeklődő, támogató felnőtteket,
szülőket egy rövid egyeztetésre, ahol
közösen megbeszélnénk a lehetőségeket,
megfogalmazódnának az igények és a
teendők.
Időpont és helyszín: 2012. március 30.
(péntek) 18.00 óra; Faluház Nagyterem
Takácsné Tompos Rita
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Tavaszi szünet
Anyák napi ünnepség

APRÓHIRDETÉS

Hirdetésfeladás bakonyjákói lakosoknak ingyenes!

• Jó állapotban lévő pelenkázó
szekrény eladó. Magasság: 90 cm,
szélesség: 54 cm, mélység: 77 cm.
Pelenkázó felület belső méretei:
50x73 cm, szegély magassága 10 cm.
Irányár: 10.000,-Ft. Érd.: 30/2471809
• INGYEN elvihető a Kossuth u. 9ből: egy használt, kb. 8 éves, 160x200as, Billerbeck rugós ágybetét,
115x180 cm-es szőnyeg (tisztítani
kell!) és egy 64 db-os álló CD tároló.
Tel.: 30/264-8141
• Alig használt férj első tulajdonostól eladó, vagy határozatlan időre
kölcsönbe vehető. Erős idegzetűek
előnyben. Csere érdekel.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2011. NOVEMBER 01. ÉS 2012. FEBRUÁR 29.

SZÜLETETT GYERMEKEK
Léka Mihály
Somlai Kitti
Klespitz Boglárka

2011. december 05.
2012. január 17.
2012. február 23.

ELHUNYTAK
Andl Józsefné
Gerdenics Jánosné
Gere Ferenc
Tóth László
id. Szilágyi István

Szül.: 1921.05.12.
Szül.: 1924.03.04.
Szül.: 1952.12.23.
Szül.: 1925.12.07.
Szül.: 1946.07.12

Elhunyt: 2011.11.09.
Elhunyt: 2012.01.03.
Elhunyt: 2012.02.13.
Elhunyt: 2012.02.17.
Elhunyt: 2012.01.17.

KEDVES LÁNYOK, FIÚK,
HÖLGYEK, URAK!
Továbbra is szeretettel várunk
mindenkit, aki kedvet érez hetente
egyszer egy kis testmozgáshoz. Az
alakformáló edzéseken kívül számos
más mozgásformát kipróbálhatunk
már. A zumba, boksz, step aerobic,
cardio és súlyzós edzéseken kívül
március 21-től indul a Bodypump is!
Az órák sosem unalmasak. Pörgős
zenére, vezényszóra végezzük a
gyakorlatokat, mindig mást és mást.
Különböző területek kerülnek a
nagyító alá, hogy aztán mindenhonnan
leolvadjanak azok a fránya zsírpárnák. Egészségi állapotunk, állóképességünk javul, és főleg az ülő
munkát végzőknek felüdülés ez a
heti legalább egyszeri mozgás. Sőt,
a hangulatunkon is javít a közös
izzadás.
Csapatban ez is élvezetesebb mint
egyedül ugrálni a TV képernyő előtt.
Figyelem! Jön a nyár, előkerülnek a
szekrényből a fürdőruhák! Úgyhogy,
ha van mit javítani, helyrehozni a téli
unalmas, nassolgatós esték után, akkor
szerdánként, este fél 7-kor várunk!
Léber-Gottschall Katalin
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Ezúton kívánunk
a Szerkesztóség nevében
minden kedves Olvasónknak
Áldott Húsvéti Ünnepeket!
BUSZBALESET ÉS
CSERBENHAGYÁSOS GÁZOLÁS
Az elmúlt időszakban nagyon szomorú események miatt kerültünk több
újság címlapjára. Úgy éreztük, mi sem mehetünk el a történtek mellett, még
ha csak egy szó erejéig is, hiszen az egész falut megrázta a február 15-én
történt buszbaleset, majd pár hét múlva március 4-én a cserbenhagyásos
gázolás híre.
A két eset mindenkit nagyon megérintett. A baleset sérültjeinek ezúton is
szeretnénk mielőbbi felépülést, hazatérést kívánni, az elhunyt rokonainak
pedig őszinte részvétünket kifejezni.

ADÓ 1% FELAJÁNLÁS
Ezúton szeretnénk kérni minden kedves bakonyjákói adózót, hogy ha
teheti, adója 1%-ának felajánlásával támogassa a Bakonyjákói Nemzetiségi
Gyermektánccsoport Közalapítványt. Nincs más dolga, mint a rendelkező
nyilatkozatot a mintának megfelelően kitölteni és bevallásához csatolva
elküldeni az adóhatósághoz.
Köszönettel, az Alapítvány tagjai

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Polgármesteri Hivatal:

Cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.
Tel./Fax: 06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00
szerda: zárva
csütörtök, péntek : 8.00-12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő, csütörtök: 8.00-12.00
kedd: 13.00-15.00
szerda, péntek: zárva
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./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: 10.00-13.00
kedd: 11.00-13.00
szerda: 15.00-17.00
csütörtök: péntek : 10.00-12.00
Auerbach Hajnalka, védőnő
Tel.: 06/70-585-0141
Tanácsadás és fogadóóra
kedd: 8.00-9.00
Rendőrség
Tel.: 107
Bakonyi Szabolcs, körzeti megbízott
Tel.: 06/30-493-4149
Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadónapok:
minden csütörtök: 8.00-12.00
Könyvtár és Teleház:
Kis Katalin
Tel.: 06/30-342-8399
Nyitva tartás:
kedd: 17.00-20.00
csütörtök: 16.00-19.00
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Tel.: 06/89-511-252
Fogadóóra:
Minden hónap második hétfőjén: 8.00-10.00
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