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Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa.

MOZGALMAS MAJÁLIS

Május, május csodaszép... Végre
eljött a várva-várt tavasz, így a
melengető napsugár és a kellemes
levegő a szabadba csalogatta az
embereket. Ez volt a célja a majálisnak is. Kicsalni az embereket és egy
picit felrázni őket téli lustaságukból.

A szervezők egész napos programot állítottak össze a kikapcsolódni vágyó jákóiaknak. Már a délelőtt
sportrendezvényei az iskolában, a
zumba, pingpong, kerékpárverseny,
jó hangulatban zajlottak. A nap
második felében a faluház udva-

rán folytatódtak a programok.
Kicsi és nagy egyaránt talált
magának
elfoglaltságot.
Takács
Szilvi a kisiskolásoknak szervezett sorversenyt, ami a tőle
már jól megszokott, izgalmas
erőpróbákból állt. A csemeték
nagyon élvezték és becsületesen
küzdötték végig a feladatok sorát.
Természetesen minden résztvevő
ajándékkal gazdagodott eredményhirdetéskor.
Apró
jutalmakért
lehetett célba dobni, versenyezni.
Az óvodai szülők a délutánra
filléres
zsibvásárt
szerveztek,
ami igen népszerűnek bizonyult.
Gyerekek, felnőttek egyaránt szívesen
válogattak a sok kincs között.
Az egészség jegyében dr. Léka Tibor
háziorvos várta a programra látogató
felnőtteket különböző vizsgálatokkal
és hasznos egészségügyi tanácsokkal. Meglehetősen nagy volt az
érdeklődés. A rendezvény egyik
legérdekesebb és legszokatlanabb

folytatás a harmadik oldalon

2. évfolyam, 2. szám

2012. 07.15.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2012.03.01 – 06.30-ig
elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű községek Önkormányzatainak képviselő-testületei elfogadták az ÁMK Bakonyjákó Óvoda
tagintézmény, Iskola tagintézmény
és a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetése zárszámadását.
A testületek felhatalmazták a
települések polgármestereit, hogy
az iskolaépület bérbeadásának
ajánlattételi felhívását elkészítsék
és közzétegyék figyelemmel arra,
hogy a KDRFÜ csak oktatási célra
engedélyezte a bérbeadást.
Az új törvényi szabályozás szerint
az általános iskolai oktatásról és
nevelésről 2013. év januártól az állam gondoskodik. Az óvodai nevelés továbbra is az önkormányzatok
feladata
marad.
Ennek
megfelelően a városlődi központú
Általános Művelődési Központ
átszervezése szükségessé vált. A
városlődi iskola a továbbiakban
Német Nemzetiségi Általános Iskola
néven működik tovább. Az óvodai
nevelés feladatainak ellátására,
közoktatási intézmény közös fenntartására, kölcsönös előnyök és
arányos teherviselés érvényesítése
céljából Bakonyjákó, Csehbánya,
Farkasgyepű, Halimba, Kislőd,
Magyarpolány, Németbánya, Nyirád, Szőc, és Városlőd községek
önkormányzatai 2012. augusztus
30. napjával kislődi székhellyel
új társulást hoztak létre Bakonyvölgye Óvodafenntartó Társulás
néven.
A közös fenntartású intézmény
neve:
Bakony-völgye
Óvoda,
amely 2012. augusztus 31én kezdi meg működését. Az
óvoda
nyilvántartásba
vételi
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eljárása az illetékes szerveknél
folyamatban van. A bakonyjákói
óvoda a jelenlegi épületben, a
korábbiakban megszokott módon
az intézményegység tagintézményeként, Bakony-völgye Óvoda
Német Nemzetiségi Tagintézménye
néven üzemel tovább. A változások
a gyermekek mindennapjait nem
érintik.
A 2012. évben megvalósult
beruházások:
Az óvoda épületében található
elavult, rossz állapotban lévő
ablakok cseréjének II. ütemét
elvégeztük.
A parkosítási munkálatok a
temetőben, a játszótéren és a faluház
belső udvarán megtörténtek.
A járiföldi buszmegállókban,
illetve a településen több helyszínen új, kültéri hulladékgyűjtő
edények kerültek elhelyezésre.
A közparkokban, illetve temetőben felújítottuk a pihenőpadokat.
Az iskola és óvoda épületek előtti
buszvárót felújítottuk.
Mérleghintát vásároltunk az
óvodai játszótérre, melyet még
a szünidő előtt kipróbálhattak a
gyerekek.
Ifjúsági klub kialakítása megtörtént, a fiatalok hamarosan
használatba vehetik a helyiséget.
A Rózsa utcában a lakosság
igényének megfelelően 1 db lámpatest felszereléséről döntöttünk.
A 2011. évi majálison összegyűlt
adományokból a központi játszótéri
felújításra szoruló eszközöket átfestettük.
Az önkormányzati épületek
villamosbiztonsági felülvizsgálati
jegyzőkönyvében jelzett hiányosságokat kijavíttattuk.
Örömmel adunk hírt arról, hogy
Bakonyjákó Község Önkormányzata által „Értékkel bíró helyi

rendezvény” célterületen 2011.
november hónapban benyújtott
pályázat elbírálása a SomlóMarcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport közreműködésével
megtörtént, a pályázatot támogató,
annak
helyt
adó
határozat
megérkezett.
A hagyományőrző falunapra
elnyert
támogatási
összeg:
655.000,-Ft. A rendezvény megszervezésével célunk a vidéki
élet értékeinek, Bakonyjákó és a
környező települések hagyományainak megismertetése, megszerettetése.
Szórólap
formájában
már
tájékoztattuk a lakosságot arról,
hogy 2012. július 1-én megkezdődött az új hulladékgazdálkodási
rendszer teljes körű működése és
ezzel életbe lépnek az új díjtételek.
A díjemelkedés miatt szükségessé
vált a környezet védelméről és a
hulladékgazdálkodásról szóló új
rendelet megalkotása. A fentiekből
adódóan a testület kedvezményről
szóló határozatát is felül kellett
vizsgálni, hiszen a 30 % kedvezményt a próbaüzem időszakára
biztosította az önkormányzat. Az
új határozat szerint – kukamérettől
függetlenül – egységesen 80,-Ft/
ürítés kedvezményt állapított meg
a képviselő-testület 2012. december
31-ig a lakcímnyilvántartás szerint
egyedül élő lakosok részére.
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat
hivatalában, illetve a település
honlapján (www.bakonyjako.hu)
megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester
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folytatás az első oldalról
műsorszáma a birkanyírás volt.
Horváth Pista bácsi a tágra nyílt
szemű nagyérdemű előtt szabadított
meg egy birkát a téli viseletétől.
Amikor már mindenki elfáradt
és megpihent volna, akkor vette
kezdetét az ifjúsági tánccsoport által
szervezett táncház. Gyenes Tamás
mellett aztán nem volt lazsálás...
- húzd fel a lábad... - dobbantás...
- jobbra kezdünk... hangzottak
az
utasítások
amitől
aztán
végkimerülésig ropta a lelkes kis
csapat. A nap zárása a gannai Vulkán
együttes műsora volt, ahol már csak
a szemünknek és a fülünknek volt
feladata, figyelni a zenés előadást.
Frissen sütött lángos, palacsinta,
zsibongás, móka, kacagás, ez

jellemezte a jákói majálist. Aki ide
ellátogatott, az egy kellemes tavaszi
napot tölthetett el.
Svasticsné Hegedüs Henriett

SZÉPÜLT A BITVA PATAK PARTJA
Buglyó Edit, Svastics Ábel, Svastics
Áron, Svasticsné Hegedüs Henriett,
Svastics Zoltán, Szanyi Jánosné,
Szilvási Zoltán (ifj.), Takács Attila
(ifj.), Takács Ádám, Takács Fanni,
Takácsné Tompos Rita
Ezúton is hálásan köszönjük
mindenkinek a közreműködést!
2012. április 30-án 10 órakor
gyülekeztek a vállalkozó szellemű
lakosok
(gyerekek-felnőttek)
a
játszótéren. Két irányban indult
el egy-egy csapat zsákokkal,
fűrésszel, gereblyével. A Nefelejcs
Vegyeskar, az Ifjúsági Tánccsoport,
a Sportegyesület és a Jákó Klub
Egyesület több tagja is aktívan részt
vett a munkában. Összegyűjtöttük
a szemetet, az elsodort és partra
vetett egyéb hulladékot, valamint
sok helyen sikerült megtisztítani
a medret a torlaszoktól, faágaktól.
Megnyugtató volt tapasztalni, hogy
a víz tisztaságának bizonyítékaként

a rákok ismét szívesen választják
lakóhelyül a patakot.
Ez a környezetet megszépítő
munka egyben közösségi program is
volt. Elfáradva, mégis jó hangulatban,
elégedetten fogyasztottuk el a
megérdemelt babgulyást, amiről
Gönczi Gizi néni gondoskodott
szívvel-lélekkel a faluház udvarán.
A munkában résztvevő lakosok:
Boldizsár Loretta, Boldizsár Rebeka,
Dudás Péter, Fódi Erika, Gödri
Ferencné, Gyenes Emese, Gyenes
Tamás, Ható Tibor, Joó Oszkár, Kis
Katalin, Kneisz Mihály (ifj.), Krizsai
Katalin, Móri Emilné, Nagyné

Takácsné Tompos Rita
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ISKOLAI GÁLA
Május 25-én volt iskolánkban
az év végi gálaműsor, amelyen
verseket, dalokat, zenei műveket
adnak elő az intézmény tanulói.
Az előadás 5 órakor kezdődött
az alsós táncosok műsorával. A
tánccsoport bakonyjákói tagjai:
Serfőző Sarolt és Borbála.

Május 11-én reggel indultunk a kislődi kalandparkba a Szeresd a Magyart!
című vetélkedőre. Nevünk a II. Majolikum volt. Csapatunk tagjai: Boldizsár
Andrea, Gulyás Marcell, Papp Dalma és Pintér Éva. Főszervező Fódiné
Bergmann Ágnes. Holczer Gábor tanár úr, aki a felkészítőnk volt, húzott egy
sorszámot, ami azért kellett, hogy tudjuk, hányadik állomáson indulunk. A
vetélkedőn érdekes feladatokat kellett megoldanunk, amelyek során kiderült,
ki mennyire ismeri Magyarországot. A verseny befejeztével ebédeltünk, majd
minden résztvevő bemutatta települése nevezetességeit. 15.00 óráig mindenki
kipróbálhatta a kalandpark játékait. Utána volt az eredményhirdetés.
Nagyon boldogok voltunk, hiszen 2. helyezést értünk el. Fantasztikus napunk
volt, a végére kicsit el is fáradtunk.
Papp Dalma, 7. osztály

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
Május 30-án az 5. osztály
Bakonybélbe indult kisvonattal. Először Iharkútra mentünk az Emlékparkba, ahol Németh Rita néni mesélt
arról, hogy miért épült oda az emlékhely. Aztán elmentünk a bauxitbányához, ahol régebben a dinoszauruszok
éltek és ahol Ősi Attila régész dolgozott. Bakonybélben bementünk az
Erdők házába. Itt magyarországi
állatokat, régi írógépet és eszközöket
láttunk, amikkel korábban dolgoz-tak.
Ezután ellátogattunk a Borostyánkúthoz, és bementünk a Pannon
Csillagdába is. Sok érdekes és fantasztikus dolgot láttunk. Majd megnéztük a bencés templomot, végül
busszal utaztunk haza.
Takács Fanni, 5. osztály
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Schlecht Benedek tolmácsolásában egy humoros verset
hallgathattunk meg. A műsort az
énekkar zárta. Tagjai: Hegedüs
Luca, Boldizsár Andrea, Újvári
Anett, Krizsai Kata, Boldizsár
Loretta, Gulyás Napsugár, Papp
Dalma, Schlecht Benedek és
Takács Fanni.
A gálaműsor nagyon szép volt,
jól sikerültek az előadások.
Boldizsár Loretta
és Ujvári Anett, 6. osztály

2. évfolyam, 2. szám

2012. 07.15.

ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEINK
ORSZÁGOS KÓRUSFESZTIVÁL,
VÁROSLŐD
Iskolai kórus: kiemelt arany minősítés. A
kórus bakonyjákói tagjai: Hegedüs Luca,
Boldizsár Andrea, Ujvári Anett, Krizsai Kata,
Boldizsár Loretta, Gulyás Napsugár, Papp
Dalma, Schlecht Benedek és Takács Fanni.
Quartett: arany minősítés. Tagjai: Schlecht
Benedek, Gulyás Napsugár
NÉMET NYELVI VERSENY, MEGYEI
DÖNTŐ, VESZPRÉM
Boldizsár Andrea: 1. hely
Hegedüs Luca: 17. hely
NÉMET NYELVI VERSENY, ORSZÁGOS
DÖNTŐ, SZOLNOK
Boldizsár Andrea: 15. hely
TÖRTÉNELEM VERSENY, MEGYEI
DÖNTŐ, VESZPRÉM
Boldizsár Andrea: 12. hely
MATEMATIKA ALAPMŰVELETI
VERSENY, HEREND
Boldizsár Andrea: 5. hely
Gulyás Marcell: 6. hely
JÓZSEF ATTILA KÖRZETI
SZAVALÓVERSENY, KISLŐD
Schlecht Benedek: arany minősítés
„SZERESD A MAGYART” MEGYEI
VERSENY, KISLŐD
2. hely, csapattagok: Boldizsár Andrea,
Gulyás Marcell, Papp Dalma

ISKOLAI SPORTVERSENYEK EREDMÉNYEI:
BAKONYALJA KUPA, AJKA
Összetett eredmény: 1. hely
Labdarúgás, fiú: 1. hely (Tagjai: Boldizsár Zoltán, Bódai Ádám)
Atlétika, fiú: 1.hely (Mekler Dániel, Gönczi Martin, Boldizsár Zoltán)
Atlétika összetett eredmény: 1. hely (Mekler Dániel, Gönczi Martin,
Boldizsár Zoltán, Boldizsár Andrea, Horváth Szabina, Gulyás Napsugár)
Kislabdahajítás: Gönczi Martin, aranyérem
Távolugrás: Boldizsár Andrea, aranyérem
BOZSIK FOCI, PÁPA
U9 különdíjas: Svastics Áron
Az egész idény legjobbjai: Gulyás Dominik,
Juhász Martin
KISISKOLÁK DIÁKOLIMPIÁJA:
IV. korcsoportos, fiú, megyei döntő: bronzérem
(Tagjai: Boldizsár Zoltán, Bódai Ádám)
KITŰNŐ TANULÓK A 2011/12-ES
TANÉVBEN:
Somogyi Barbara, 1. osztály
Serföző Borbála, 2. osztály
Serföző Sarolt, 2. osztály
Svastics Áron, 2. osztály
Gulyás Napsugár, 5. osztály
Boldizsár Andrea, 8. osztály
Hegedüs Luca, 8. osztály
BALLAGÓ 8. OSZTÁLYOSOK:
Boldizsár Andrea
Boldizsár Rebeka
Boldizsár Zoltán
Gulyás Marcell
Hegedüs Luca
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„BILLEGÜNK-BALLAGUNK, KÖZBEN
MEG-MEGÁLLUNK…”
Néhány hónap múlva véget ér
a 2011/2012. nevelési év. Ősszel
mindig friss lendülettel indulunk az
új esztendőnek, s mire feleszmélünk,
már búcsúztatnunk kell nagycsoportos óvodásainkat.
Május végére 28 főre gyarapodott
létszámunk.
Bakonyjákóról
17,
Farkasgyepűről 8, Járiföldről 2,
Németbányáról 1 gyermek látogatja
az intézményt.
A tavasz beköszöntével egyik
program követte a másikat. Igazi
„húsvéti” nyúl hozta a fészekbe
az ajándékokat; május elején az
édesanyákat és nagymamákat köszöntöttük fel; volt majális és
gyermeknap. Kiskertünkben veteményeztünk, bejártuk a környéket,
bodzát gyűjtöttünk. Közben a
csoportszobába
megérkezett
az
új tároló szekrény és elkészült az
akvárium is.
Következett az ovis kirándulás,
amit izgatottan vártunk. A Tropicarium élővilága elvarázsolta a
gyerekeket, a fiúk kedvence azóta is
a cápa, a rája, a krokodil…..

A sok vidámság után az évzáró
mindig könnyeket csal a szemünkbe,
mivel ekkor búcsúzunk a tanköteles
kispajtásoktól. Ősszel hat gyermek
kezdi meg tanulmányait az általános
iskolában. Visszavárjuk őket!
A nevelési év során a fenntartó
önkormányzat kicseréltette az óvoda
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épületének nyílászáróit és elkezdődött a felújított játszótér kerítésének
az építése. Lehetőségeink szerint
díszítjük, óvjuk értékeinket.
A nyári hónapokban fokozatosan
csökken az óvodát látogató gyermekek létszáma. A zárva tartás időpontja: július 16 - augusztus 13.
Ekkor kerül sor a szükséges
karbantartási, felújítási munkálatok
elvégzésére.
Új kihívás vár ránk, mivel az
Általános
Művelődési
Központ
jelenlegi működési formája auugusztus 31-én megszűnik. A nyári
hónapokban végrehajtott átszervezés a gyermekek óvodai ellátását
nem fogja érinteni. Munkánkat
egységes óvodán belül továbbra is
tagintézményként fogjuk ellátni.
Szülőknek, gyermekeknek élményekben gazdag családi programokat
kívánunk az elkövetkező hónapokra!
Hegedüsné Patyi Edina

BALLAGÓ ÓVODÁSAINK:
Kungl Virág
Horváth Georgina
Somogyi Bernát
Szathmári Máté Edvin
Gyenes Emese
Lénárt Dóra

NAPKÖZIS “NYA
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS MÁSKÉNT
Idén kicsit máshogy indult
a húsvét a gyerekeknek. A
játszótéren egy délután erejéig
egy mesejáték aktív szereplőivé
váltak. A történet arról szólt, hogyan próbálta megszerezni a ravasz róka a nyuszitól a húsvéti
tojásokat. Még a szemerkélő eső sem vette el
a gyerekek kedvét attól,
hogy odaadóan teljesítsék
a feladatokat, amiket a
ravaszdi és a nyuszi adott
nekik. Nagy örömmel
szálltak be mindegyik
játékba. Volt tojásgörgetés, alagútmászás, árokugrás kötélen, festék,
ecset, répa és tojáskeresés.
Ezután a Faluházban
süteménnyel és üdítővel
kedveskedtek a szülők
a gyerekeknek. Akinek
volt még kedve, festhetett
húsvéti tojást Nyuszi

Mamával, készíthetett vidám
tojástartót Kis Kata segítségével,
és bolondozhatott még egyet a
rókával, mielőtt messze űzték
a szépen megfestett tojásoktól.
Köszönet Gerdenics Katának
és Léber-Gottschall Katának,

hogy játékos kis meséjükkel
feledhetetlenné tették a nyuszivárást gyermekeink és a felnőttek
számára is.
Nagy Szilárdné

ARALÁS”
A napközis tábor, Dávodi Katalin
és Juhász Hajnalka által felügyelt
“nyaralás” volt! Két hétig biztosította
nekünk, gyerekeknek a felhőtlen
szórakozást. Kata nénivel különböző
sportjátékokban mérethettük meg
az erőinket, Hajni nénivel pedig
ötletesebbnél ötletesebb dolgokat
készíthettünk. Rengeteget mozogtunk.
Röplabdáztunk, fociztunk, kidobóztunk és túráztunk. Hajni nénivel
sokat kézműveskedtünk. Batikoltunk,
csuhépillangót
készítettünk
és
sárkányrepülőt
csináltunk.
Egy
pillanatig sem unatkoztunk, hiszen a
sok színes program között szerepelt
németbányai túrázás, látogatás a
herendi porcelángyárba, sőt egész

napos kirándulásként elmentünk a
veszprémi állatkertbe és a kislődi
kalandparkba is. Hajni néni még
egy olyan versenyt is szervezett
nekünk, melyben az iskola területén
elrejtett figurákat kellett megtalálni
csapatokra bontva. Amelyik csapat a
legtöbb tárgyat megtalálta, az volt az
ügyesebb.
Ez a két hét hamar elrepült, de
rengeteg színes élménnyel gazdagodtunk és reméljük jövőre is részt
vehetünk benne.
A tábort a falu önkormányzatán kívül a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Nemzetiségi
Gyermektánccsoport Közalapítvány támogatta.

Krózser Vivien, 5. osztály
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EMLÉKHELYEK A MÉLTÓ ÜNNEPLÉSHEZ
A hagyományoknak megfelelően
az idei évben is megünnepeltük
az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulóját.
Az ünnepség méltó helyszínen,
a közparkban felállított, Svastics
Gábor nyugalmazott iskolaigazgató
által faragott kopjafánál zajlott.
Gábor bácsitól a kopjafa készítésének
körülményeiről érdeklődtem.
Milyen gondolatok és események
előzték meg a kopjafa elkészítését?
1954 óta dolgozom a bakonyjákói
iskolában. Minden évben
megünnepeltük a gyerekekkel a
legjelentősebb nemzeti ünnepünk,
a Magyar Forradalom és
Szabadságharc kezdetének napját
március 15-én, majd a Forradalom
leverésének időpontjáról október
6-án megemlékeztünk, gyászoltuk
a hősi halottakat. Bármilyen
színvonalas ünnepségeket
rendeztünk, hiányérzetünk
volt amiatt, hogy nem volt egy
hely, vagy tárgy, amihez az
ünnepségeket köthettük volna. A
rendszerváltás után sok helyen
létesítettek emlékhelyet. Bennem is
megerősödött a gondolat, hogy itt
is kell egy emléktárgy. Megígértem
az első önkormányzatnak, hogy
ha biztosítanak anyagot és helyet,
faragok egy emlékoszlopot –
kopjafát – a Forradalom emlékére
Megkaptam a szükséges anyagot
– 3 méter magas tölgyfa gerendát,
amiből egy hónap munkájával
kifaragtam gyermekeim segítségével
a kopjafát, amit a Forradalom
150. évfordulójára 1998-ban a
község főterén felállítottunk. Az
avatóbeszédet H. Szabó Lajos
történész tartotta. Beszédében
megemlékezett a bakonyjákói és
németbányai nemzetőrökről, akiket
név szerint felolvasott. Attól kezdve
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minden évben március 15-én és
október 06-án az iskolások és a
fiatalok színvonalas ünnepségeket
rendeztek a falu lakosságának.
Gábor bácsi nevéhez nem csak
ez az egy emlékhely fűződik. A
Járiföld melletti templomsűrűben
található kettős kereszt is az Ön
keze nyomát dicséri!

A magyar millenium közeledtével
a farkasgyepüi erdészet egy
pályázatot adott be a Járiföld
melletti ókori település és templom
(templomsűrű) emlékhellyé
alakítására. Gerdenics János volt a
munka szervezője. Elmondta nekem,
hogy a régi templom helyén egy
kettős keresztet szeretnének emelni
és megkért annak kifaragására.
A kereszthez szükséges faanyagot
– egy 5 méteres tölgyfa rönköt
- a járiföldi üzem biztosította.
Körülbelül 1 havi munkával,
fiaim segítségével elkészítettem a
keresztet. A régi templom helyén,
a templomsűrűben lett felállítva.
Felirata: „Magyar Millenium
2000”. 2000. augusztus 20-án a
pannonhalmi főapát celebrálásával
szentmise keretében lett felszentelve.
Azóta majdnem minden évben
ökumenikus istentiszteleten
történik a megemlékezés a Szent
István korabeli templomról. A
környezetében kirándulóhelyet
(szalonnasütő, padok) alakítottak
ki. Tudomásom szerint az utóbbi
években sajnos kevésbé használja
a lakosság. Örömmel tölt el, hogy
az iskolai munkán túl ezzel a két
tárggyal hozzá tudtam járulni a
község gazdagításához.
Köszönöm, hogy
belepillanthattunk egy
kicsit Gábor bácsi fafaragó
munkásságába. Reméljük, hogy az
emlékhelyeken még hosszú ideig
leróhatjuk tiszteletünket elődeink
előtt.
Gratulálok a szép munkákhoz
és további jó egészséget kívánok!
Takácsné Tompos Rita
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BAKONYJÁKÓ - ASPARN AN DER ZAYA

EGY 20 ÉVVEL EZELŐTTI PARTNERKAPCSOLAT
ÚJRAÉLED…
Akik május 20-án vasárnap, a kora délutáni órákban a
bakonyjákói faluház környékén voltak, osztrák túristabusz
érkezésének lehettek tanúi.
Evelyn Hackl vezetésével az alsó-ausztriai, asparni
vegyeskórus kereste fel Bakonyjákót egy Budapest –
Balatoni kirándulás végállomásaként.
A jákói látogatás nem volt véletlen. Pontosan
20 évvel ezelőtt a Bakonyjákói Nemzetiségi
Gyermektáncegyüttesnek ugyanis partnerkapcsolata volt
az Asparni Gyermekkórussal. 1989 tavaszán egy iskolai
táblaképeket bemutató nemzetközi múzeumi kiállítás
megnyitóján szerepelt tánccsoportunk Veszprémben,
ahol a kiállítás osztrák és német kurátorainak annyira
megtetszett műsorunk, hogy meghívást kaptunk
Ausztriába és Németországba egy nemzetközi kórusfesztiválra. 1990 májusában, egyhetes vendégszereplésre
indulhattunk nemcsak Asparnba, hanem a bajorországi
Sulzbach-Rosenbergbe is. A fellépéseken túl megismerkedtek táncosaink az iskolákkal és a környék
nevezetességeivel is. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza kis tanulóink. 1991-ben ünnepelte
tánccsoportunk 10 éves jubileumát, melyre az asparni
gyermekkórust is meghívtuk. Evelin Hackl a kórus
karnagya vezetésével egy hétig voltak vendégeink. A
közös fellépéseken túl a Balatonra is kirándultunk velük.

LEVELEZŐLISTA
Túl vagyunk a
tesztidőszakon, elindult
a Jákói Hírmondó
levelezőlistája. A listára
bárki feliratkozhat, aki
elsőként szeretne értesülni
a faluban történtekről,
programokról,
felhívásokról. A
levelezőlistával
minden tag
továbbíthat információt,
küldhet meghívót, beszámolhat eseményekről. Ehhez semmi
mást nem kell tenni, mint feliratkozni
rá. Ezt az alábbi címen lehet megtenni:
http://jakoihirmondo.hu/mailman/
listinfo/levelezolista_jakoihirmondo.hu
A Szerkesztőség

Sem tanulóink, sem mi, a szervezők nem feledtük a
kellemes élményeket.
Azóta 20 év telt el. Az asparni kórus tagjai és a jákói
tánccsoport is felnőtté vált. Evelyn Hackl, a fiatal karnagy
is és én is nyugdíjas lettem. De az együtt átélt emlékek
azóta is élénken élnek bennünk és tanítványainkban.
Talán nosztalgiából kattintott rá Evelyn Bakonyjákóra az
interneten. Talán bízott abban, hogy a 20 éve abbamaradt
barátságot ismét felújíthatnánk.
Lám, milyen szerencse, hogy az internetes megkeresésre a Bakonyjákó élén álló, németül kíválóan beszélő,
polgármester akadt rá, aki nemcsak egykori táncos, hanem
“mellesleg” a jákói vegyeskórus karnagya is!
Így történt az első találkozás, melyet egy rögtönzött
közös énekléssel pecsételt meg a két kórus és vezetőik,
Evelyn Hackl és Tompos Rita.
Megtörtént az első lépés egy hosszútávú kultúrális
együttműködéshez a két falu kórusa és lakói között.
Örömteljes, gyümölcsöző partnerkapcsolatot kívánok!
Kiss Albertné
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A SZÉNANÁTHA
Az allergia az immunrendszer
túlzott reakciója olyan anyagokra,
melyek normális körülmények között
semmilyen választ nem váltanak
ki. Ezen anyagokat allergéneknek
nevezzük. Ide tartoznak például
a pollen, állati szőrök, atka, penészspórák,
különböző
állatok
mér-gei,
mikroorganizmusok,
élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, nehézfémek stb.
A tünetek attól függően
változnak, hogy milyen szervben
történik az allergiás reakció. A
felső légutakat és a szemet érintő
reakció a szénanátha (allergiás
rhinitis), az alsó légutakba kerülő
allergének asthmás tüneteket
válthatnak ki. Az allergén
emésztőrendszerbe kerülése esetén hasüregi panaszok léphetnek
fel. A bőrön jelentkező allergiás
reakciók az ekcéma és az
urticaria.
A fent felsoroltak közül
az egyik leggyakoribb a
szénanátha. A szénanátha megfázásszerű tünetekkel jár: orrfolyás, nyálkahártya duzzanat,
tüsszentés, arcüreg fájdalom.
A náthával ellentétben ezt
nem vírusok okozzák, hanem
a
környezetünkben
található
különböző allergének. A tünetek akkor jelentkeznek, amikor a szervezet
ezekkel az anyagokkal kapcsolatba
kerül. Az allergia lehet szezonális,
ami az év bizonyos időszakaiban
jelentkezik, illetve a betegnek akár
egész évben lehetnek tünetei. A
súlyosabb allergiás betegségek, mint
az asztma és ekcéma, kialakulásának
esélyét is növeli a kezeletlen
szénanátha. A betegség tünetei az
enyhétől a súlyosig változhatnak.
Ha a betegség enyhe, ritkán és rövid
ideig tartó orrfolyás, viszketés és
könnyezés jelentkezhet. A skála
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másik végén a súlyos betegség,
folyamatosan fennálló, súlyos tünetekkel járó állapotot jelent, mely
hetente legalább 4 napon keresztül,
vgy több, mint négy héten át tart.
A szem alatti területen duzzanat
jelentkezhet, mely néha kékes, ezt
allergiás monoklinak is nevezik.

A betegség jelei és tünetei lehetnek
orrfolyás, könnyezés, nyálkahártya
duzzanat, orrdugulás, köhögés, tüszszentés, viszkető érzés a szemben,
orrban,
torokban,
szájpadláson,
duzzadt, kékesen színezett bőr a
szem alatt, arcüregi fájdalom és
nyomásérzékenység. A szénanátha
okozhat még álmatlanságot, fáradtságot, ingerlékenységet. A szénanátha
és a megfázás elkülönítése néha nem
egyszerű.
A szénanátha a belélegzett,
környezetünkben található allergénre
kialakult reakció. Mindegy, hogy
mi váltja ki az allergiás tüneteket,

azok gyakorlatilag megegyeznek.
A szénanátha nem szó szerint a
szénára jelentkező allergiát jelenti.
Neve ellenére a széna gyakorlatilag
soha nem okoz allergiát. A legtöbb
szénanáthát szezonális allergének
okozzák. Ilyenek a fa pollenek,
leggyakrabban tavasszal, fű pollenek,
leggyakrabban késő tavasszal
és
nyáron,
gyomnövények
pollenjei ősszel, gombák és
penészek spórái, főleg melegebb
hónapokban.
Egész
évben
jelentkező
allergiát okozhatnak a házipor
atka, háziállatok szőre, beszáradt
nyála, ízeltlábúak, gombák és
penészek spórái.
A veleszületett hajlamnak
nagy szerepe van az allergia, így
a szénanátha kialakulásában is.
Akinek a családjában van allergiás, vagy asztmás hozzátartozó,
annál nagyobb a szénanátha
kialakulásának esélye.
Bár a szénanátha minden
életkorban jelentkezhet, legnagyobb valószínűséggel gyerekkorban vagy fiatal felnőttkorban alakul ki. Idővel a
tünetek javulhatnak vagy akár
rosszabbodhatnak is. A betegség
évtizedek alatt lassan javulhat, a
tünetek csökkenhetnek.
A szénanátha befolyásolhatja az
életminőséget. A folyamatos orrfolyás,
tüsszögés,
torokkaparás
kényelmetlen és zavaró lehet. Mindezek mellett a szénanátha álmatlansághoz, fáradékonysághoz és
ingerlékenységhez vezethet, ami
rontja a munkahelyi és iskolai
teljesítményt.
Amennyiben a felsorolt tünetek Önt
is érintik, forduljon vele orvoshoz!
Dr. Léka Tibor
háziorvos
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A SZOPTATÁS FONTOSSÁGÁRÓL...
„Képzeljük el, hogy felfedeznek egy új vakcinát,
amely évente egymillió vagy még több gyermek
életét mentheti meg, ráadásul olcsó, biztonságos,
szájon át adható, és nem igényel sem orvost, sem
gyógyszertárat. Rögtön a közegészségügy első
számú feladatává válna ezt a vakcinát mindenkihez
eljuttatni. Pedig ilyen vakcina létezik: az anyatej.”
(J. Dobbing)
A szoptatás az egyedüli mód, amely képes
ideális táplálékot biztosítani a csecsemő megfelelő
növekedéséhez, fejlődéséhez, valamint a fertőző
betegségek elleni védekezéshez nyújt védelmet. A
helytelen táplálás következtében sok betegség kialakulhat (tejvagy
lisztérzékenység), melyek gyógyítása sok pénzbe
kerülhet a szülőknek és
nem tesz jót a gyermek
egészségének
sem.
A csecsemő szükségleteit 4-6 hónapos korig
a kizárólagos szoptatás
tökéletesen
fedezi.
Az első hat hétben
célszerű
éhségsírás
esetén szoptatni, mert
ez segíti a szükséglet
szerinti tejelválasztást.
A
megnyugtatásra
szolgáló
cumi,
a
cumisüvegből történő
pótlás megzavarja a csecsemő szopáskézségét, ezért
a szoptatott csecsemőknél használatuk kerülendő. A
lefejt anyatej hűtőszekrényben 48 óráig, mélyhűtőben
lefagyasztva 3-6 hónapig tárolható.
Az anyatej összetétele alkalmazkodik a gyermek
aktuális igényeihez mind mennyiségileg, mind
minőségileg. Közvetlenül a szülés után termelődött
előtej is fontos a babánknak, mert gazdag hormonokban, ásványi anyagokban és ellenanyagban. Ezért
ragaszkodjunk hozzá, hogy a szülés után mihamarabb
mellre tehessük a babát. A szülés utáni első héten
kiválasztott anyatej különbözik az érett tejtől.
Fehérjetartalma magas, míg zsír- és cukortartalma
alacsonyabb. Magas a zsírban oldódó vitaminok (A és

E), karotin, nátrium és cink koncentrációja. Legnagyobb
jelentőségét az immunológiai védőhatás adja. A szopás
kezdetén az anyatej alacsony zsírtartalmú, a végén
pedig zsír és kalóriadús, ezért fontos hogy az egyik
mellünket feltétlen kiszopizza a pici, ezzel alapozzuk
meg a megfelelő súlygyarapodást. A gyakori szoptatás
elősegíti a sárgaság feloldódását, illetve az élettani
súlyvesztés visszanyerését. A baba számára csökkenti
az elhízásra való hajlamot, a cukorbetegség, szívérrendszeri megbetegedések esélyét. Steril, elegendő
folyadékot tartalmaz, még meleg időjárás esetén is.
A szopás érzelmi biztonságot ad, szoros kötődés jön
létre, a pozitív személyiségfejlődéshez vezető egyik
út. Lázasan, betegen
is
lehet
szoptatni.
Védelmet nyújt a mellés petefészek daganattal
szemben. Csökken a
csontritkulás esélye az
anya számára. A szopó
mozgás ideálisan alakítja
a gyermek arcizmait
és fogazatát, és egyben
védi egészségét. A szopó
gyermekek arca izmos,
kemény,
fogazatuk
legtöbbször szabályos és
egészséges. A tejtermelés kalóriaigényes, ezért
elősegíti a szülés előtti
alak visszanyerését.
Miből tudjuk, hogy
elég a tej? A baba
széklete
aranysárga
színű a 4-5. nap után. Naponta 5-6 pisis pelus van,
súlygyarapodása megfelelő.
A sok szakmai tudnivalónál sokkal fontosabb
a magunkba vetett hit, a jókedv és az optimizmus
megtartása, a görcsös aggódás nélküli feltétlen szeretet,
és főképp a szoptatásra és a babánkra való teljes
lelki ráhangolódás. Fordítsuk minden figyelmünket
kisbabánkra és önmagunkra! Arra törekedjünk, hogy
derűsen, jókedvűen vegyük az akadályokat, hogy a
baba és mama is átélhesse azt az összetartozást, melyet
Zelk Zoltán így fogalmazott meg: „Elolvadt a világ, de
a közepén, Anya ül, és ott ülök az ölében én.”
Auerbach Hajnalka
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A MISSZIÓSOK ZARÁNDOKLATA
A Bosco Szent János nevét viselő
missziós gyermekcsoport május
13-ra kirándulással egybekötött
zarándoklatot szervezett. Fő cél a
Skapuláré felvétele volt, valamint
a zarándoklat felajánlása a
bérmálkozásra készülőkért.

kutat is megszólaltattuk. Majd
leereszkedtünk a csónakázó tóhoz,
és megcsodáltuk a különleges
fa keresztúti állomásokat, Mária
imára kulcsolt kezeivel. Aztán
meghallgattunk egy mondát, és
kíváncsian figyeltük, ki az, aki

is előttünk, legfontosabbnak a
Skapuláré Szűz Anya áldását
tartottuk. Kitartóan és Istenben
bízva így érkeztünk el célunkhoz,
és ha valami program el is maradt,
nem sajnáljuk, mert a lényeg
megtörtént.
Az Út végén Jézus vár minket,
közben pedig a Szűz Anya fogja a
kezünket.
Nyőgér Dezsőné
csoportkísérő

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!

Nagy izgalom előzte meg a
kirándulást, hiszen az idő éppen
ezen a hétvégén szeles, esős,
hideg lett. Már ezt is az Isteni
Gondviselésre bíztuk, és jól tettük,
hiszen vasárnapra kisütött a nap.
Első állomásunk Attyapuszta
volt, ahol a lelki tisztulásra várakozva megismerkedhettünk Marcell
atya életével. A kármelita nővérekkel
imádkozott
rendhagyó
Keresztúti ájtatosság az Öröm
Útja volt. A szentmise után a
szerzetes nővér tanúságtételét jól
szívünkbe véstük. Értjük, mit jelent
a Skapuláré, és mi is ott tartjuk
Jézus és Mária Szívének szent képét
szívünk közelében.
A következő kegyhely, amelyet
felkerestünk Vasvár volt. Hogy
élményszerű is legyen a kirándulás
a Királyok kútját, a zenélő
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elhitte a vasvári vár és a
kígyókirályról szóló mesét. Nagyon
elfáradtunk, de a vasvári missziós
érdeklődők olyan fürgék voltak,
hogy nem lustálkodhattunk.
Máris indultunk Külsővatra,
hogy a Szűz Anya áldását kérjük,
és csodálatos módon meg is kaptuk.
Pedig jól elkéstünk. A Plébános Úr
nemhogy mérges nem volt, hanem
még énekelt is nekünk örömében.
Ugyanilyen
szívélyes
fogadtatásban volt részünk Pápán,
a Szent József Kápolnában. A
pápai Mária Rádió főszerkesztője
és lelkes imacsoportja várt minket.
Beszéltek nekünk a Mária Rádiós
missziós
feladatáról,
azután
megnéztük a Családok Útját a
Kápolna kertjében.
A visszajelzésekből már tudjuk,
hogy bármilyen nehézség volt

2012. március 10-én ünnepeltük
Hutter Jánosné Annus néni 90.
születésnapját.
A most is mosolygós szempár
gazdája meghatottan hallgatta a
köszöntőket, verseket, dalokat,
amelyek mind az elért szép korról,
Annus néni dolgos, szorgalmas, és
megpróbáltatásokkal is teli életéről
szóltak. Talán a legnagyobb ajándék az volt, hogy az ünnepeltet
azok az emberek vették körül ezen
a napon, akik a legdrágábbak neki.
Kívánunk
Annus
néninek
jó egészséget és még sok,
szeretetben, békességben eltöltött
esztendőt!
Takácsné Tompos Rita
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EGY NÉP GYÖKERE
„Megemlékezék pedig Isten Rachel-ről, és
meghallgatá őt az Isten és megnyitá az ő
méhét.
És fogant méhében és szült fiat és ezt mondta:
Elvette Isten az én gyalázatomat.
És nevezte nevét Józsefnek…”
I. Mózes 30: 22-24 versei

Szeretettel köszöntöm a nyájas
Olvasót! Szeretném megosztani
gondolataimat Bakonyjákó népével
s elmondani, hogy egy újabb nagy
prédikációs sorozatot indítottunk
el: József, az Isten embere címmel.
Egészen Adventig, tehát Józsefről és a
Választott nép néppé válásáról fogunk
beszélgetni. Vágjunk is bele, és szent
alázattal figyeljünk Isten szavára.
Viharos és nagyon összekuszált
időszakban tekintett le Isten Jákobra
és Ráchelre. Közben pedig
fantasztikus távlatok nyíltak ki.
Se Jákob, se Ráchel nem tudta,
nem látta – nem is láthatta,
hisz a teremtés egy titok és
egy fátyol, ami átlátszó, de a
kép homályos, – hogy Isten
bennünket eszközül használ az
Ő nagy művében.
Mezopotámia
végtelen
pusztáin legeltetve élt egy-két
család, akik keresték a helyüket
a világban. Harcoltak a létükért,
heroikus harc volt.
Tér és idő valami különös
módon vette őket körül. Az volt a
küldetésük, hogy megismerjék Istent
és megismertessék az emberekkel
Istent. Ő sokat beszélgetett velük,
ők pedig állandó harcban álltak első
renden önmagukkal. Oly szűkszavú
a Szentíró, hogy inkább csak sejtjük,
kik is voltak ezek a történelem előtti
emberek, mint tudjuk. Egy biztos!
Hallották Isten hangját és hallgattak
rá! Minden szótagot, minden
üzenetet megrágtak. Lassan ballagva

a pusztában a nyájukkal, bejutottak
az IDŐ-be, ami viszont ÖRÖK.
Összekötő kapoccsá váltak.
Jákob (Izrael) harcban állt már az
anyaméhben és utána is évtizedeken
át. De Jákobnak megadatott –
pedig csalót jelent a neve –, hogy
Isten szövetségesévé váljon. A harc
kozmikussá válik.
Megképzik bennem egy kép: Jákob
ott áll a tér és idő középpontjában. Se
közel se távol senki és semmi. Ráborul
az égbolt és ő fölfelé figyel. A levegő
szinte kézzelfogható IDŐ-vé válik
s a szikrázó fény átmossa a lel-két.
Majd éjjel következik. Ül a földön
és a milliárdnyi csillag sziporkázva
mutatja a kegyelem végtelenségét.
Nem háborog, hanem mindennek a
részévé, részesévé válik.

Közben pedig, hiába van két
gyönyörű felesége, hiába szerelmes
fülig, gyermeket nem kap a kedves
asszonytól. Első felesége és szolgálói
szülnek neki fiakat és leányokat, de a
kedves, Rachel nem! Érzi Jákob, hogy
ennek valami oka van! A mindennapok szürkeségében, ravaszkodásaiban, pozícióharcaiban a legfontosabb mégis a befelé figyelés. S
tudnak Rachellel imádkozni!
Megrendítő az az egyszerűség,
ahogy kiderül: gyermekük lesz!
„Megemlékezék Isten Ráchelről.”

Igen. Az imádság szava, ha szívből
jön, választ szül. Nem is akármilyet.
A végtelennek tűnő mezopotámiai
pusztában, egy sátorban, fölsír
egy fiúcska. „ Elvette Isten az én
gyalázatomat!” A vízió újból rabjává
tesz. Látom a boldog anyát, ahogy ül
a sátor árnyékában és fürdik Jákob
simogató tekintetében s Isten kegyelme mint egy burok, körülveszi őket. Az
IDŐ horizontján pedig látok sok-sok
embert, akik azért vonulnak a Sinaipusztájában, hogy néppé váljanak.
Visznek valami furcsaságot is, egy
koporsót. József múmiája nyugszik
abban. Ő az emberi garancia, hogy
akik között van, azok néppé lesznek,
akikről később Isten így nyilatkozik:
Én népem!
Jákob haza akar menni. Elege van
a szolgaságból. A maga lábára
akar állni. Isten közelében,
megjelenési helyénél – Béthel
(Isten háza) – szeretne lenni.
Szívemben ott lüktet a
tudat. Ha Istenre figyelve élem
az életem, akkor haza jutok.
Akkor megnyílik előttem az
út. Előbb utóbb mindenki
megérti ezt. Templomtól,
paptól,
településtől
és
nyelvhasználattól függetlenül.
Mert azon az úton akar
megáldani Bakonyjákó Népe az Úr,
amin vezet. S kivárja a pillanatot,
amikor ezt értékelni tudjuk, s a falu
élete lesz az ajándék és a korona erre
az Örök Úr áldása lesz.
Így kívánok a Falu minden
lakójának szép és csendes nyarat, az
Út amin járunk az Örökkévalóságba
visz, s mire odaérünk lelki néppé
válunk.
Alázatos szolgájuk
Apostol Pál tiszteletes

13

2. évfolyam, 2. szám

2012. 07.15.

ÚJ LAKÓK A FALUBAN
Az idei évben nyitotta meg
kapuját a Bakony Szíve Idősek
Otthona. Az intézményről és a
falunkba „költözött” új lakókról
Németh Ritával, az intézmény egyik
tulajdonosával beszélgettem.
Mikor indult hivatalosan az
otthon és mikor költözött be az első
lakó?
A működési engedélyt 2011.
december 30-án írták alá. A nyitást
közel egy éves előkészítés, szakmai
és fizikai tevékenység előzött meg.
Az első lakó, Erzsi néni, február 1-én
költözött be hozzánk.
Mondanál pár szót az intézmény
gazdasági és szervezeti felépítésről?
Az intézményt a Bakony Szíve
Idősek Otthona Nonprofit Kft.
működteti. A nonprofit kft. gazdasági
szervezetként azt jelenti, hogy nem
termelhet profitot, null saldoval
kell zárni az évet. Azaz ez nem egy

nyereségorientált vállalkozás, aki
itt dolgozik, akár tulajdonosként,
akár alkalmazottként, kizárólag
bérjövedelmet kaphat, nem juthat
osztalékhoz. Az épület Szabó Zsanett
tulajdonát képezte 100%-ban, ő a
tulajdonosa 99%-ban a kft.-nek is. A
szakápolásért felelős vezető Mayer
Mónika, és az intézményvezető
jómagam, a maradék 1%-on
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osztozunk fele-fele arányban. Az
épületet a kft. nem vette bérbe és
nem vásárolta meg Szabó Zsanettól,
hiszen neki az ingatlant át kellett adni
a kft.-nek. A ház és a berendezések,
eszközök képezik a kft. gazdasági
tőkéjét.
Miért pont egy idősek otthona
mellett döntöttetek?
Látva a társadalmi változásokat, egyértelművé vált számunkra, hogy igény van arra, hogy az
idősek ellátásában szolgáltatást
nyújtsunk. Vagy azért mert teljesen
egyedülállóvá, magányossá válnak az
idősek, vagy azért, mert a gyermekeik
dolgoznak, és nem tehetik meg, hogy
elveszítsék a munkájukat az ápolásra
szoruló szülők miatt. Azért, hogy az
ápolás minél személyre szabottabb
legyen, minimalizálni szerettük volna
a lakók számát.
Itt nálatok, egy 11 férőhelyes
otthonban ugyanúgy 24 órás szakápolói felügyelet
alatt vannak
lakók?
Természetesen, hiszen
a törvény 10
főre ugyanazt a
személyzetet
és tárgyi feltételeket írja elő,
mint 50 főre.
Az alkalmazottak
kiválasztásánál
mennyire volt fontos szempont, hogy
szakképzett és helyi is legyen?
Számunkra mind a kettő nagyon
fontos volt! Nyilván az előírások
miatt a szakképzettség az elsődleges
szempont, de mindenképp törekedtünk
arra, hogy ezt helyileg oldjuk meg.
A szanatóriumnak köszönhetően
mindkét faluban vannak képzett
és tapasztalt ápolók, így nagyon

könnyű volt választani. Mivel 12 órás
folyamatos munkarendben plusz egy
délutáni kiegészítő 4 órás műszakkal
dolgozunk, ezért 3 fő Jákóról és
3 fő Farkasgyepüről jár dolgozni
hozzánk, valamint 2 szakorvos
segíti szerződéses jogviszonyban a
munkánkat.
Milyen a lakók állapota?
Mennyire vannak súlyos esetek?
Azt kell mondani, hogy 90%ban súlyos esetek vannak. Akár
mentálisan, akár fizikálisan értjük
a súlyos esetet, mindkettő nagy
gondozást és türelmet igényel.
A lakók idős emberek, férfiak
és nők vegyesen, ráadásul
folyamatosan telt fel a létszám.
Mennyire tudtak az eddig eltelt
időben összekovácsolódni?
Ez egy nagyon érdekes kérdés,
mert az elmagányosodás az idős
embereknél egyfajta beszűküléssel
jár és újra meg kell tanulniuk egymás
felé fordulni. Újra közösségbe
kell őket szoktatni. Ehhez a
szocializációhoz fontos, hogy olyan
gondozói kör vegye őket körül,
akik mindig tudnak derűvel jönni,
vidámságot hozni, rendszer vegye
őket körül, amely irányítja és vezeti
őket, biztonságot ad a számukra a
megváltozott körülményeik ellenére.
Mostanra már nem a szobában
visszavonultan élnek, hanem a
közösségi tereket használva, együtt
töltik el az időt.
A beilleszkedéshez, az új
élethelyzet elfogadásához mennyi
segítséget kapnak a falutól?
Gondolok itt akár az emberekre,
akár vallási vonalon, mert vannak
ugye hívő, templomba járó idősek az
otthonban.
Sajnos az indulás után a
pletykákra sokan adtak anélkül, hogy
a körülményekkel tisztában lettek
volna, így történt olyan, amikor az

2. évfolyam, 2. szám

2012. 07.15.

A NEFELEJCS VEGYESKAR HÍREI
Az énekkar az elmúlt időszakban
is folytatta a fellépésekre való
felkészülést. A németbányai Nemzetiségi Napon és a farkasgyepűi
falunapon történt szereplésekkel
igyekeztünk továbbadni a hagyományokat, színesíteni a műsort.
A Jákó Klub Egyesület 2011.
november hónapban pályázatot
nyújtott be a Nefelejcs Vegyeskar
szakosztály számára fellépő ruházat
beszerzése érdekében „Közösségi
célú eszközbeszerzés” célterületen.
A benyújtott pályázatot a kiíró
támogatta. Elnyert támogatási
összeg: 357.500,-Ft
Az elkészült új fellépő ruházatban
(hosszú fekete szoknya, egységes
alkalmi blúz) továbbra is és minél
szélesebb körben szeretnénk népszerűsíteni a hagyományokat és
ezáltal szülőfalunkat is. Várjuk továbbra is az énekkarhoz csatlakozni kívánó lakosokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport kollegáinak a segítő
közreműködést.
Takácsné Tompos Rita, énekkarvezető

otthon újonnan beköltöző lakóit
helytelen információkkal látták el,
csalással, becsapással ijesztgették
őket. Nagyon sajnálom ezeket az
eseteket, mert nagy szükség lenne
arra, hogy itt egy békés, kellemes
közösség fogadja őket. Mi eközben
tesszük a dolgunkat. Felvettük a
kapcsolatot a Nyugdíjas Klubbal,
mert a lakók nagyon szívesen vennék,
ha be tudnának kapcsolódni a
faluközösség életébe. Van közöttük
nagyon jó verselő, énekelő. A lelki
támogatásban Gábor atya és Apostol
Pál tiszteletes Úr is nagyon sok
személyes segítséget nyújtanak,
köszönet érte ezúton is!
Kaptatok-e akár anyagi, akár
szolgáltatásbeli segítséget az
induláskor?
Igen. Öröm számunkra, hogy

sokan látják a tevékenységben a
jót, a segíteni akarást, így vannak
támogatóink. Gerdenics Jánosné
közbenjárásának köszönhetően
nemrég kaptunk Ausztriából egy
nagyon komoly értéket képező
támogatást. Karin Friedrich
polgármester támogatásával az
ausztriai Brixleggből elektromosan
mozgatható ágyakat, és számos
felszerelést kaptunk, amikkel
kényelmesebbé tudjuk tenni lakóink
életét. Továbbá nagyon komoly
segítséget kapunk a Hartmann
gyógyászati segédeszközöket
forgalmazó cégtől. Minden
szükséges anyagot tőlük vásárolunk,
így a kijáró pszichiáter szakorvosi
ellátást ők nyújtják. Emellett kaptunk
még kisebb-nagyobb anyagi és tárgyi
jellegű felajánlásokat az indulásnál,

hiszen ahogy az a tájékoztatónkban
is szerepel, a lakók itt csak a havi
ellátás díját fizetik, nem fizetnek
egyszeri belépési díjat, mint sok
más helyen. Volt család, aki nagy
mennyiségű ruhaneműt ajánlott fel,
aminek nagy hasznát vettük egyik
beköltöző lakónknál.
Köszönöm, hogy bepillantást
adtál az Otthon életébe,
működésébe. Remélem a lakóknak
mielőbb sikerül beilleszkedniük
a faluközösségbe, hiszen ezentúl
itt fognak élni már közöttünk. A
munkátokhoz pedig kitartást és még
több segítő szándékot, támogatást
kívánok!
Léber-Gottschall Katalin
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TÁNCCSOPORT

Ezúton is örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Leader pályázaton
sikerült megnyernünk a pályázott összeget, így a közeljövőben megújítjuk
fellépő ruhatárunkat.
Az elmúlt időszakban három alkalommal álltunk közönség elé. A
Német Nemzetiségi Napon Németbányán, május 26-án, ahol felléptek
még óvodásaink, a bakonyjákói Vegyeskar, az ajkarendeki gyerekek
illetve a Csatlós testvérek zenéltek a közös vacsorán.
Június 9-én két fellépésünk is volt. Először az úrkútiak meghívásnak
tettünk eleget nagy örömmel - ahol immáron másodszor járhattunk-, majd
sebtében Gannára utaztunk, ahol a produkciónk után meg is vendégeltek
bennünket egy finom pörkölttel. Köszönet érte!
Döbröntén a Legenda- és a BAB Egyesület szervezésében tartottunk
egy kisebb táncos mulatságot, és ahogy azt Szent Iván éjjelén szokás:
tűzgyújtás, tűzugrás is volt.
Vendégünk volt Czigány Tamás,
aki a dudát - mint az egyik régi
magyar hangszert - ismertette meg
velünk meséjével, játékával.
Mindenki sokat tanulhatott tőle,
nagyon köszönjük a felejthetetlen
estét!
Gyenes Tamás
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BÚCSÚ BŰNEINK
MEGBOCSÁTÁSÁRA
Egy véletlen folytán alkalmam
adódott, hogy a Pápai Polgári kör
szervezésében Gönczi Gizellával részt
vegyek a Csíksomlyói búcsún.
Ott a legalább százezres tömeg
egyházi énekeket énekelve tette meg a
közel hat kilométeres utat. Isten velünk
volt, mivel az elmondás szerint 5 éven
át a búcsúkor mindig esett az eső. Mi
jó időben, rendezett sorokban róttuk
a kilométereket. A domb tetején volt
a mise, amit hangszórón keresztül a
felvonult tömeg minden tagja hallott.

Ami engem a legjobban megfogott,
az a színes kavalkád, amit számos
ország képviselt. Magyarország
minden tájáról találkoztunk emberekkel. Számomra az volt legfelemelőbb érzés, hogy akármilyen
nemzethez tartoztunk, akármilyen
a vallásunk, a bőrünk színe, egy
hitért össze tudunk fogni, a Hit
összekovácsolja azokat is, akik
különben nem járnak templomba.
Bennem mély nyomot hagyott ez
a kirándulás, s ha alkalom adódik,
ismét elmegyek, hogy átéljem ezt a
magasztos érzést, ami sajnos nem
sokunkban él.
Móri Emilné
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ZÖLD SAROK -

A VÍZ

Az elmúlt pár hét tikkasztó
meleggel
„ajándékozott”
meg
bennünket. Mindez nem baj akkor,
ha az ember vízparton töltötte el ezt
az időt, annál kellemetlenebb viszont,
ha dolgoznia kellett. Saját bőrünkön
is tapasztalhattuk, hogy ebben a
kánikulában megtöbbszöröződik a víz
értéke. Természetes, hogy megnyitjuk
a csapot és töltünk magunknak egy
pohár vizet, ha megszomjazunk,
megöntözzük a kertet, feltöltjük a
medencét, elindítjuk a mosógépet.
Néha talán túl természetes is, és sajnos
elfeledkezünk arról, hogy ez a készlet
- bár most még elképzelhetetlen, de –
véges. Az is figyelmeztető adat lehet,
hogy a világ édesvíz-készletének
kevesebb mint 1%-a, vagyis a teljes
vízkészlet 0,007%-a hozzáférhető
közvetlen emberi hasznosításra.
A víz, az élő szervezet számára
nélkülözhetetlen, ezért ugyanúgy
vigyáznunk kell rá, mint más
természeti kincsünkre. Ebben a
plasztik dzsungelben, ahogy nevezni
szokták
fejlett
civilizációnkat,
annyi szennyezőanyagot engedünk
vizeinkbe, hogy lassan már az megy
csodaszámba, hogy tudunk tiszta vizet
inni.
Fontos, hogy ne csak a szennyezést
akadályozzuk meg, hanem hogy
tudjunk takarékosan bánni a vízzel!
Íme néhány nagyon hétköznapi
tipp, hogyan tarthatjuk zöld módon
tisztán a vizet.
A
legfontosabb
(itt
is)
visszaköszönő védekezés a szelektív
hulladékgyűjtés!
Biológiailag
nem
lebontható
termékeket ne húzzuk le a vécén.
Eltömítik a csatornákat, kárt okoznak
bennük, végül a szemét a vízpartokon
és strandokon köt ki.
Keressünk egy veszélyes hulladékok
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számára fenntartott szeméttelepet a
különböző festékek, bútorápolók,
úszómedence tisztítószerek, rovarirtók
és háztartási tisztítószerek számára, ne
a mosogatóba vagy a vécébe öntsük!
Egy liter talajba kerülő motorolaj
950 000 liter ivóvizet szennyez be!
Takarításhoz használjunk minimális
vegyszert!
Használjunk természetes trágyát a
kertben! A rákkeltő műtrágyák helyett
használjunk csontlisztet, trágyát vagy
tőzeget. Komposztáljunk! A komposzt
mellett
kevesebb
műtrágyára
van szükség, és elősegíti a talaj
vízvisszatartását.
Válasszunk olyan növényeket és
füveket a kertbe, melyek őshonosak
és hozzászoktak a klímánkhoz.
Ezek a növények ellenállóak a helyi
kórokozókkal és időjárás változásokkal szemben, ezért kevesebb
trágyázást és vizet igényelnek.
És spóroljunk! Apróságok, melyek
talán fel sem tűnnek hétköznapi
rutinunk során:
Locsoláshoz használjunk a nagy,
kézi slagok helyett időzített kerti
locsolót vagy csepegtető öntözést,
mely minimalizálja a felhasználást
és maximalizálja a felszívott víz
mértékét.
Becslések szerint a háztartásokban
elhasznált víz 73%-a vécén, mosogatón keresztül és a zuhanyzás alatt
folyik le. Vegyünk környezetbarát
csaptelepet, melyek kevesebb vizet
fogyasztanak vécéöblítéskor vagy
használat közben. Tegyünk egy
téglát vagy egy vízzel teli palackot
a vécétartályba, így öblítésenként
majdnem 15 litert spórolhatunk meg!
Fogmosás közben zárjuk el a
vízcsapot, öblítsünk pohárból.
Sose csöpögjön a csap.
Csak teli mosó- és mosogatógépet
indítsunk be.
Fürdés helyett zuhanyozás! Egy
zuhanyozás alkalmával 20-60 liter

vizet használunk el, míg a kádban
fürdéshez kb. 100-150 litert.
Ne mosogassunk folyóvízben.
A járdát és kocsibejárót ne slaggal
locsoljuk, hanem söpörjük le.
Autómosás közben legyen szórófej
a slag végén, ez megakadályozza
a felesleges vízfogyasztást. Ha a
használatok között elzárjuk a slagot,
akár 467 liter vizet spórolhatunk meg!
Még jobb, ha egy vödörbe vizet öntünk
és szivaccsal mossuk le az autót,
természetesen vegyszermentesen.
Végezetül álljon itt néhány
érdekesség vagy inkább elrettentés!
- Egy lassan csöpögő csap 40-120
liter vizet is elpazarolhat egy nap.
- 1 tonna papír előállításához
27.000 liter vizet használnak fel.
- Egy átlag európai naponta 150200 liter vizet használ el, ehhez
képest Kenya egyes részein egy
ember napi vízfogyasztása 2-5 liter.
- 20 év múlva 3 emberből már
kettőnek nem lesz elég ivóvize.
- Olaszországot, Spanyolországot és
Görögországot az elsivatagosodás
veszélye fenyegeti.
- Az Egyesült Államokban 5
percenként 2 millió műanyag italos
palackot használnak el. Az egyik
vezető energia- és hulladékvállalat
jelentése
szerint
ezeknek
a
palackoknak csak 15%-át hasznosítják újra. A többi a szeméttelepre
kerül vagy árkokban, csatornákban
landol, vagy az óceánban köt ki. Több
száz év, mire lebomlik, mely során
méreg kerül a levegőbe és a talajba.
Bolygónkon ma, 2012-ben egymilliárd ember küzd a szomjhalál
ellen!
Léber-Gottschall Katalin
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ASZTALI TENISZ KÖR
- NYÁRI EDZÉSEKKEL!
Községünk pingpongbarát lakosai
létrehoztak egy informális csoportot,
amelynek tagjai egymást segíthetik
az évente, minden januárban
esedékes, Pápa és kistérsége
községeinek csapatversenyére történő
felkészülésben, nyílt lehetőséget
kínálva egyúttal a rendszeres
testmozgásra is, minden falubeli
számára.
Folyamatos bővülésre törekszünk,
hogy e sportág és játék értékeit

jövőt is, hogy később is terjedhessen
Bakonyjákó jó híre. Részben a
2011. évi csapatverseny férfi és fiú
mezőnyének bajnokai osztják meg
tapasztalataikat, részben pedig akik
még szívesen közreműködnének
abban, hogy egymás által is
fejlődhessünk, s közben jól is érezzük
magunkat.
Az első edzésekre a Kultúrház
nagytermében lehet csatlakozni, a
következő időpontokban:

egyre többen felismerhessék és
jótékony
hatásait
élvezhessék,
emellett pedig a közös edzések és
kötetlen játéklehetőségek során ki-ki
eredményesebbé
is
válhasson,
megalapozva ezzel a reményteli

július 12-én csütörtökön, 17-én
kedden és 26-án csütörtökön egyaránt
17 órától.
Minden érdeklődőt örömmel
hívunk és várunk!

TOMBOL-A-PINGPONG!
Július 28-án falunapunk alkalmából minden eddiginél nagyobb
szabású háziversenyt szervezünk. A
tornateremben próbálhatja ki magát
Bakonyjákó apraja-nagyja, aki mérkőzéseket is szívesen játszik.
13 órától a 18 év alattiak számára
külön versenyt rendezünk, 14 órától
pedig a felnőtteknek és az ifik
legjobbjainak. (Az autós ügyességi
versenyben való részvétellel együtt is
megoldható!)
A külön lány és fiú, illetve
női és férfi verseny győztesei
sporteszközökre felhasználható vá-
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sárlási utalványt nyernek, továbbá
az 1-3. helyezettek mindegyike
részesül
egy-egy
szelvényben
az esti tombolasorsolásra! A
legeredményesebbek bekerülhetnek
községünk csapatába is, ahol már
augusztusban lehetőségünk nyílik
egy „külső” megmérettetésre, amikor
is olyan környékbeli, egyesületi
igazolt játékosokat hívunk el egy
barátságos csapatmérkőzésre, akik az
elmúlt szezonban a hivatalos megyei
bajnokságban is eredményesen
szerepeltek.
Nyőgér István

EGY TUCAT BAKONYI
BETYÁRMESE
12 érdekes és izgalmas történetet olvashatunk Csatlós Melinda
napokban megjelent könyvében.
A kötet megjelenését a XIV. Országos Népművészeti Versenyen
kapott díjazás alapozta meg 2011ben. Pár hónapra rá társszerzőként
jegyezték az 57 csodálatos
mese című könyv készítésénél.
Melinda elárulta, a mostani
önálló kötet témaválasztásának
nem
titkolt
célja,
hogy
megismertesse a gyerekeket
nemzeti múltunkkal, másrészt
a betyárok olyan értékeket képviseltek, amelyek ma már kihalófélben vannak.
A belső illusztrációkat gyerekek készítették a szerző által
meghirdetett rajzpályázaton. A
borítót Nagy Balázs tervezte,
melyhez a rajzot Hungler Réka
készítette.
A mesékből ízelítőt kaphatunk
Melinda
honlapján
http://
csatlosmeli.konyvmuhely.hu/,
vagy a facebook-on.
2012. július 21-én 16 órakor a
Németbányai Napok keretében
Bódai-Sóos Judit írónő mutatja be
a könyvet. Eztután az egyik mesét
a németbányai gyerekek adják elő
a színpadon.
Léber-Gottschall Katalin
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2012. MÁRCIUS 01. ÉS 2012. JÚNIUS 30.

SZÜLETETT GYERMEKEK NÉVSORA
Nagy Márk Martin május 03.
Gerdenics Virág
május 27.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Porcelán Renáta – Onódi Gábor
ELHUNYTAK:
Haragos Tivadar
Horváth János
Tóth Lászlóné
Boldizsár Ferenc
Hegedüs Jánosné
Szórádi Jenő
Fódi Lipótné
Horváth István

május 05.

Szül.: 1962. március 17.
Szül.: 1935. április 25.
Szül.: 1923. október 27.
Szül.: 1962. április 02.
Szül.: 1919. augusztus 14.
Szül.: 1957. november 09.
Szül.: 1931. november 06.
Szül.: 1938. május 09.

Elhunyt: 2012. március 04.
Elhunyt: 2012. március 25.
Elhunyt: 2012. április 03.
Elhunyt: 2012. április 21.
Elhunyt: 2012. április 24.
Elhunyt: 2012. május 22.
Elhunyt: 2012. május 25.
Elhunyt: 2012. június 20.

FILLÉRES ZSIBVÁSÁR

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

A szülők ajánlották fel. Az
óvónők gyűjtötték össze. Ebből lett a
majálison a Filléres Zsibvásár, avagy
a felesleges holmik standja. Aki
odamerészkedett biztosan nem úszta
meg vásárlás nélkül. Minden 100 Ft.
Ez ugye abszolút pénztárcakímélő
üzletpolitika, ennek nem lehet
ellenállni. A sok kicsi viszont sokra

megy. 10.600 Ft-ot gyűjtöttünk.
Köszönjük a szülőknek az önzetlen
felajánlást és az óvónőknek a
segítséget a gyűjtésben. A pénzből
pedig lesz majd virág a virágoskertbe,
hal az akváriumba vagy kacsa a
kacsaúsztatóba.

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

Lénártné Gerdenics Katalin

IMPRESSZUM: JÁKÓI HÍRMONDÓ
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Bakonyjákói Hagyományőrző falunap

2012. JÚLIUS 27 - 28.
Július 27.
Helyszín: Faluház Nagyterem
18.00 Népdal és néptánc tanulás - Nyílt próba a Nefelejcs Vegyeskar és az Ifjúsági Tánccsoport szervezésében
Július 28.
Helyszín: Sportpálya
9.00
Nős-nőtlen mérkőzés
9.00
Íjászbemutató és kipróbálás – Delta Íjászegyesület, szellemi és gyakorlati
11.00 Lovasbemutató - Lovassport és Hagyományőrző Egyesület

erőpróbák

Helyszín: Általános Iskola - tornaterem
13.00 “TOMBOL-A-PINGPONG” – házi asztalitenisz verseny
Kísérő programok
Helyszín: Rákóczi téri közpark
14.00 - 15.00
Autós- motoros ügyességi verseny
15.00 - 17.00
Sétalovagoltatás
Helyszín: Faluház udvar
14.00 - 18.00
Óriáscsúszda
15.00 - 18.00
Bakonyalja Népművészeti Egyesület Mesterségbemutató, vásár és kézműves foglalkozások
Arcfestés, csillámtetoválás, gyöngyfűzés
Kultúrprogram
Helyszín: Faluház szabadtéri színpad
15.15 Megnyitó. Köszöntőt mond: Takácsné Tompos Rita polgármester,
A versenyek helyezettjeinek díjazása
15.40 Társastánc bemutató – Hemo Winner Versenytánc Egyesület
16.10 Hagyományőrző csoportok műsora
Farkasgyepűi Gyöngyvirág Tánccsoport
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar
Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport
Vadvirág Néptánc Együttes
17.50 Nádas György humorista műsora
18.30 BON BON együttes műsora
Helyszín: Faluház udvar
19.15 Gulyásparty
21.00 Bál - Zenél a MOKKA Zenekar
24.00 Tombolasorsolás
Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak:
Bakonyjákói Önkormányzat Képviselő-testülete, Boroszlán Zrt. Pápa, Exact Office Kft. Pápa, Forrás Vendégház, Bakonyjákó, Frum Ferenc Bakonyjákó,
Jákófa
20 Kft. Ganna, Jákó-Klub Egyesület Bakonyjákó, Jákó – Taki Kft. Bakonyjákó, Kondorné Szente Irén Pápa, Major Károly, Pápa-Tapolcafő, Nagy
Sándor Ignác Kft. Bakonyjákó-Járiföld, Standard-Copy Irodatechnika Kft. Pápa , STIHL Márkabolt és Szakszerviz Bakonyjákó, Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezet, Támton Kft Bakonyjákó, Új-Ház Centrum Pápa Kft, Pápa, Vitál-Pro Hungary Kft. Bakonyjákó, Zofiel Angyal Kft. Bakonyjákó

