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2012. OKTÓBER 23-I ÜNNEP 
KÖZSÉGÜNKBEN

Rudi Péter, községünk plébánosa 
kezdeményezte, hogy ebben az 
esztendőben a Szent István korabeli 
templom helyén, a Templomsűrűben 
emlékezzünk történelmünk, keresz-
ténységünk kiemelkedő eseményeire. 

Itt, a 2000. augusztus 20-án Svastics 
Gábor nyugalmazott iskolaigazgató 
által faragott, és a pannonhalmi főapát 
által megáldott keresztnél találkoztak 
községünk keresztény hívei, és tar-
tottuk Kapisztrán Szent János emlék-
napját, akit a magyar katolikus egyház 
saját szentjeként tisztel.

1454-ben III. Callixtus pápa küldte, 

hogy imáival gyűjtsön keresztes 
sereget az Oszmán Birodalom el-
len. 1456-ban Nándorfehérvárnál 
csatlakozott Hunyadi János seregé 
-hez, hogy imával és hőstettével, 
a magyar sereggel együtt verjék 
vissza a török sereget megvédve 
ezzel Európát. A magyarság által 
itt kivívott győzelemre emlékezik 
a déli harangszóval az egész világ. 
A hetvenes éveiben járó Kapisztrán 
János a győzelem után kitört pestis 
járvány áldozata lett 1456. október 23-
án. A katolikus egyház ezen a napon 
emlékezik meg  szentjéről.

A plébános úr beszélt azokról a 
fiatalokról, akik 1956. október 23-án 
fellázadva a kommunista diktatúra 

ellen fordultak. A magyarság ebben 
a véráldozatában is egy olyan 
hatalom ellen lázadt és fogott 
fegyvert, ami alattomosan öli meg az 
embert, mert a nyílt mészárlások és 
tömeggyilkosságok mellett a lelkeket 
is kiüresíti. Az ateista diktatúra 
megállításához a magyar fiatalság 
nem kapott külső segítséget, így most 
nem tudta a határain kívül szorítani a 
sátáni hatalmat.

Megemlékeztünk azokról a fia-
talokról is, akik 2006-ban, a forra-
dalom 50. évfordulóján egy hazug 
országvezetés ellen fordultak.  

folytatás az 3. oldalon 
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ÉRTESÍTÉS
Felhívom a Tisztelt Gazdálkodók figyel-
mét, hogy azok a termelők, akiknek 
kötelező nitrát-jelentési kötelezettségük 
van, azok az előző évekhez hasonlóan,
2012. december 31-ig tegyenek eleget 
kötelezettségüknek! A kö te le ző nit rát-
adat szol gál ta tás az előző gaz-
 dál ko dá si évre, azaz a 2011. 
szep tem ber 1. és 2012. 
au gusz tus 31. közöt ti 
idő szak ra vo nat ko-
zik.

FELHÍVÁS
A falugazdász értesíti a mezőgazdasági 
gazdálkodót, hogy az új Agrárkamarai 
2012. évi CXXVI. Törvény értelmében 
MINDEN érvényes őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezőnek és mezőgazdasági vállalkozónak 
KÖTELEZŐ jelleggel regisztrálnia kell a 
Magyar Agrárkamarába!
Határidő: 2012. november 30.

Tóth Bernadett
falugazdász

70/436-5103

Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2012.07.01 – 10.30-
ig elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

Módosítottuk Bakonyjákó Ön-
kormányzat törzskönyvi nyilván-
tartását, alapító okiratát azzal, hogy 
a szakfeladati közé felvesszük a 
munkahelyi és gyermekétkeztetést.

Döntöttünk az évkezdési, beisko-
lázási támogatásokról 2012/2013 
tanévre vonatkozóan. A támogatás 
szeptember és október hónapban 
kifizetésre került.

Szeptember hónapban megszer-
veztük a lomtalanítást a megszokott 
formában.

Elfogadtuk Bakonyjákó Önkor-
mányzat 2012. évi I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Döntöttünk a Nemzetiségi Gyer-
mektánccsoport Közalapítvány 
tagságának megújításáról.

Módosítottuk a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
Szociális étkezésre jogosult minden 
60. életévét betöltött, illetve minden 
tartósan beteg személy.

2012. július óta megvalósult 
beruházások, felújítások: 

• Kossuth utcai buszváróhoz 
vezető járdaszakasz kialakítása
• Az óvoda előtti buszváró elé 
járdasziget építése
• A templommal szemben lévő 
parkolónál áteresz javítása
• Kosár utcában 70 m2-es 
útszakasz aszfaltos javítása
• Csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldása (Kossuth 
utca két szakaszán, Arany J. 
utcában)
• Lovas utca bevezető 
szakaszának aszfaltos felújítása

Az általános iskola épületének 
bérbeadásával kapcsolatban aján-
lattételi felhívás került meghirde-
tésre. A felhívás részletes fel-
tételei Bakonyjákó honlapján 
megtalálhatók.

Településünk a 2013-as tanévre 
vonatkozóan csatlakozott a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 
tanulmányi ösztöndíjprogramhoz, 
mellyel a hátrányos helyzetű 
szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételét 
tudjuk támogatni. A részletes 
pályázati feltételek a hirdető 
táblákon olvashatók.

A törvényi szabályozásnak 
megfelelően az új,  közös önkor-
mányzati hivatal kialakításával 
kapcsolatos előkészítő munka meg-
kezdődött. Mivel jelenleg még sem 
az önkormányzatok, sem pedig 
a létrehozandó közös hivatalok 
jövő évi finanszírozását pontosan 
megadó költségvetési szabályozás 
nem ismert, így ezzel kapcsolatban 
megállapodás még nem született.

A Veszprém Megyei Kormány-
hivatal képviselőjével aláírásra 
került a pápai járási hivatal 
kialakításához szükséges megál-
lapodás, mely alapján az átvételre 
kerülő államigazgatási feladatok 
ellátására 1 fő köztisztviselőt a 
járási hivatal átvesz.

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

 Takácsné Tompos Rita
 polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

kötelezettségüknek! A kö te le ző nit rát-
adat szol gál ta tás az előző gaz-
 dál ko dá si évre, azaz a 2011. 
szep tem ber 1. és 2012. 

FELHÍVÁS

MENTŐS FELHÍVÁS
A Mentőszolgálat munkatársai számos esetben 
tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél 
a mobiltelefon címlistájából nem tudják, kit 
értesítsenek. Ezért a mentőorvosok azt kérik, 
hogy a szükség esetén értesítendő személy 
adatait mindenki ugyanolyan megjelölés 
alatt adja meg. A nemzetközileg elismert 
megjelölés: ICE (In Case of Emergency, azaz 
“vész esetén”) Ezalatt a név alatt annak a 
személynek a telefonszámát 
kell megadni, akit 
vészhelyzetben 
a rendőrségnek, 
m e n t ő k n e k , 
tűzoltóknak fel 
kell hívni. Több 
ilyen személy 
esetén ezt a 
következőképp 
kell megadni: ICE1, 
ICE2, ICE3… Kérjük osz-
szák meg az információt ismerő-
seikkel, rokonaikkal! 

személynek a telefonszámát 
kell megadni, akit 
vészhelyzetben 
a rendőrségnek, 
m e n t ő k n e k , 

következőképp 
kell megadni: ICE1, 
ICE2, ICE3… Kérjük osz-
szák meg az információt ismerő-
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CSIZMÁM KOPOGÓ, 
TÁNCOM DOBOGÓ

Ifjúsági tánccsoportunk az 
elmúlt hónapokban sem tartott 
szünetet. Pénteki izzadságos pró-
báink közé egy-egy könnyed és 
vidám fellépés is ékelődött.

Meghívást kaptunk a Német-
bányai Falunapra július 21-re, 
ahova mindig szívesen átugrik a 
csoport egy villanás erejéig. Bár az 
időjárás huncutkodott, a közönség 
kitartott. Szerencsére a Szentgáli 
Banda koncertje táncba lendítette 
a közönséget is, olyannyira, hogy 

a harmadik szám után eltértek 
programjuktól, és a színpad előtt 
táncolók talpa alá húzták.

A Jákói Falunapon már az új 
ruháinkban léphettünk színpadra, 
itt-ott kicsit lötyögött, de aztán 
összeálltak a méretek.

A Leader Pályázat 912.985,-
Ft forinttal támogatta a ruhák 
készítését. Örülök a lehetőségnek, 
és a sok-sok segítségnek, mellyel 
eredményes lett a pályázat, hisz 
saját erőből aligha futná ekkora 
nagyságrendű „beruházásra”.

Kislődön szintén a falunap 
kereteiben léptünk fel, a Pápai 
Bornapokon pedig egy német 
nemzetiségi blokkal szerepeltünk. 
Hogy is érezhettük magunkat 
a borpavilonok mellett, vidám 
közönség előtt, tócsit majszolva 
fellépés után?

A rendezőség meghívta 
az együttest a Márton-napi 
rendezvényre is. Ott voltunk!

Gyenes Tamás

Kimondták, hogy a rendszerváltást 
követően egy olyan utódhatalom áll 
az ország élén, akik a magyarság, 
a kereszténység értékeit nem 
tudják hitelesen, és nem is akarják 
védelmezni, sőt gumibotokkal, 
viperákkal és könnygáz gránátokkal 
támadtak a békés megemlékezőkre. 

A közös imák, a Himnusz, az 
emlékezés koszorúja állítson minden 
magyarságért és kereszténységért 
küzdő ember számára emléket!

Németh Rita

FIATALOK A KLUBÉRT- 
KLUB A FIATALOKÉRT

Igencsak hideg volt az elmúlt 
tél, sokat fagyoskodtunk  amikor 
röpködtek odakinn a mínuszok. De 
mi, fiatalok, ha vágyunk a kikapcsoló-
dásra, akkor keressük kortársainkat, 
jókat beszélgetünk az élet nagy 
dolgairól és nem számít, hogy esik 
vagy éppen fúj.

Tavaly télen rengeteget sétálgattunk 
a hidegben, hol egyikünk, hol 
másikunk háza előtt beszélgettünk. Bár 
szülei nk szívesen látnak bennünket, 
valahogy mégis jobban érezzük 
magunkat, ha csak magunk vagyunk. 
A jó hangulatú beszélgetéseknek 
általában a hideg vetett véget és 
ekkor fogalmazódott meg bennünk 
az az igény, hogy szükségünk len-ne 
egy helyre, ahol rendszeresen össze 
tudnánk jönni,  programokat tudnánk 
szervezni, közösen megnézhet-
nénk egy filmet, esetleg póker-
partyt szervezhetnénk és még 
számos ötlet felvetődött. Mikor 
odahaza elmondtuk, hogy mire 
vágyunk szüleink elmesélték, 
hogy korábban már volt ifjúsági klub 
Bakonyjákón. 

 folytatás a 13. oldalon

folytatás az 1. oldalról
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Énekeltük szeptemberben a 
gyerekekkel. Az üdvözlő dallal 
nem csak egymást, hanem az 
új nevelési évet és az óvodába 
először lépő kispajtásokat is 
köszöntöttük. 

Nevünk megváltozott, a 
Bakony-völgye Óvoda tagintéz-
ményeként működünk tovább, 
de 25 óvodásunkat a megszokott 
környezetben, kicsit tágasabb cso-
portszobában fogadtuk.

Míg nagycsoportosainkat az 
óvoda-iskola közötti váltásra 
készítjük majd fel, addig a most 
érkezett gyerekeket az óvodai 
életrenddel kell megismertetnünk. 
Amikor látom, hogy mennyire 
nehéz számukra a szülőktől való 
elválás, mindig az jut eszembe, 
mi felnőttek sem szeretjük, ha 
idegenek között, ismeretlen 
környezetben kell helyt állnunk. 
A beszoktatás egy bizalmi 
háromszög kiépítése a gyermek 
és az óvónők, a szülők és a 
pedagógusok, valamint a szülő 
és gyermeke között. A folyamat 
alapja szerintem a feltétel 
nélküli szeretet és elfogadás. 
A szülőnek meg kell bíznia 
bennünk ahhoz, hogy gyermekét 
nyugodt szívvel ránk bízhassa. 
A leválás számukra legalább 
annyira megterhelő érzelmileg, 
mint gyermeküknek. Búcsúzáskor 
kérjük őket, próbáljanak határo-
zottak, nyugodtak maradni. 
Csak így közvetíthetik szorongó 
gyermekük felé, hogy jó helyen 
vannak, és szeretni fogják őket. 
Az óvoda szociális kihívása 
számos társas kapcsolat, helyes 
magatartásforma elsajátítása, 
csoportban történő gyakorlása. A 
gyermeknek a családban elfog-

lalt központi helyét felváltja 
egy kis közösség, ahol meg 
kell tanulni osztozkodni, ahol 
csoportnormákat kell betartani, 
ahol együtt kell tevékenykedni a 
többiekkel, ahol konfliktusokat 
kell megoldani. Ha a szülő őszin-
te, a gyermek sokkal előbb 
elfogadja az új helyzetet. Mivel 
napirendünk rendszerességre 
épül, megismeri az egyes 
időszakok tevékenységi formáit, 
és pontosan behatárolja szülei 
várható érkezését.

A gyerekeket minden év elején 
egy kicsit visszaszoktatjuk az 
óvodába. Mindenkinek mások a 
szükségletei, kinek rövidebb, 
kinek hosszabb időszakot bizto-
sítunk ehhez. Számunkra mindig 
élménydús a gyerekek beszok-
tatása, mert ekkor alakul ki kö-
zöttünk az első érzelmi kapcsolat, 
amely majd az elkövetkező éveket 
meghatározza. Ha a gyermek bi-
zalmába fogad minket, indulhat 
a játék, a kacagás és az ősz 
szépségeinek felfedezése.

Ezúton is köszönjük, hogy az 
őszi papírgyűjtésben ilyen sokat 
részt vettünk. 33.000 forint gyűlt 
össze, amit természetesen most is 
a gyerekekre fordítunk majd.        
              

  Hegedüsné Patyi Edina

„HALLO, HALLO, ICH SAGE 
DIR HALLO…”

SULI-BULI

Október 12-én suli-buli volt 
a városlődi iskolában. Szerdán 
már nagy volt a készülődés. Alig 
vártuk, hogy eljöjjön a péntek, 
mivel tudtuk, ez lesz a nagy nap.

Fél kettőkor  a kicsik kezdték 
a bulit, de azért a nagyok is 
bemehettek. Aztán 4 órakor 
kezdődött a felsősök számára a 
suli-buli. Pecséttel jeleztük, hogy 
bemehetünk. A tornateremben volt 
a tánc és a buli, a folyosó végén 
volt a büfé. A DJ Edvárd bácsi 
volt, egész délután roptuk a táncot. 
Zumbát is tanultunk, Edvárd bácsi 
mutatta  a mozdulatokat. 

Utána karaoke következett. 
Sok számot énekeltünk, még a 
régi slágerekből is volt pár. A 
végén segítettünk összepakolni.

Reméljük, hogy még sokszor 
lesz ilyen fergeteges buli.

 
Schlecht Levente 
és Juhász Martin

SPORTEREDMÉNYEK:
 
Leveld kupa, Városlőd: 1. hely
Csapat bakonyjákói tagja: Bódai Ádám
 
Bozsik Focitorna, Pápa
Különdíjat kapott: Horváth Máté és Svastics 
Áron
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FALUNAP - 2012
Az előző évekhez hasonlóan szép 

időben és jó hangulatban telt az 
idei falunap is. Sok színes program 
várta az idelátogatókat.  Az idén 
már pénteken este népdal, illetve 
tánctanulással kezdődött a program 
a helyi szervezetek, a Nefelejcs 
Vegyeskar és az Ifjúsági Tánccsoport 
vezetésével.

A másnap délelőtt a mozgás  
jegyében telt. A felnőtteket mozgósító 
nős-nőtlen mérkőzéssel indult a 
program. Ezalatt a Delta Íjászegye-
sület tartott érdekes bemutatót a 
Honfoglalástól napjainkig használt 
íjakról - nyilakról. Ezt a nem éppen 
veszélytelen sportot kicsitől nagyig 
mindenki saját szórakoztatására 
próbálhatta ki, korhű ruhákba öltözött 
íjászok segítségével. Megtanulhattuk, 
hogy az íjászat nagy fegyelmet 
és kitartást igényel! A résztvevő 
gyerekek szellemi vetélkedőn is 
megmérethették tudásukat.  A mérkőzés 
után következett a Lovassport- és 
Hagyományőrző Egyesület műsora. 
Különböző ügyességi bemutatót 
láthattunk vágtázó lovakkal, többek 
között a szablya, a dobócsillag, és 
lándzsa használatát. 

Délután a falu tornatermében 

került megrendezésre az asztalitenisz 
verseny, ahol minden korosztály 
megtalálta a maga ellenfelét. Ezzel 
egy időben zajlott a felnőttek autós 
ügyességi versenye, és a gyermekek 
sétalovagoltatása. A Faluház udvarán 
felállított óriáscsúszda nagy sikert 
aratott a gyermekek körében. Két 
csúszás közben kipróbálhatták 
kézügyességüket a kézműves 
foglalkozásokon. A bátrabbak 
arcfestést, csillámtetoválást is 
készíttethettek.

A Faluház színpadán a 
polgármesteri köszöntővel kezdődött 
meg a kulturális műsor. A falu Ifjúsági 
Tánccsoportjának „boszi” - tánca nem 
várt meglepetést okozott minden 
jelenlévőnek. A Nefelejcs Vegyeskar 
is új dalokkal lepte meg a közönséget. 
A fellépők között volt a farkasgyepűi 
Gyöngyvirág tánccsoport is, akik  
ismét változatos műsort hoztak 
el hozzánk. Láthattunk még 
versenytáncokat, a Vadvirág Együttes 
színvonalas műsorát, majd Nádas 
György humorista nagyszerű előadását. 
A programot a BON BON együttes 
zárta. Ezután mindenki megkóstol- 
hatta Frum Ferenc és Vargáné Kati 
finom gulyáslevesét. A táncolni 

vágyóknak az este a MOKKA 
zenekar báljával folytatódott. Éjfél-
kor tombolasorsolás volt sok-sok 
nyereménnyel. A nem épp kegyes 
éjszakai időjárás ellenére hajnalig 
tartott a mulatság! Reméljük jövőre 
megint részesei lehetünk egy jól 
sikerült falunapnak, ahol Jákó apraja-
nagyja ismét jól érezheti magát!

Frank Szilvia



6

2. évfolyam, 3. szám 2012.11.15.

A Nagymarosi Ifjúsági 
Találkozó már régóta célként 
lebegett a szemem előtt, és 
idén, a Hit évében a Missziós 
Ifjúsági Csoporttal végre sikerült 
megszervezni. A Találkozó 
mottója: „Égni kell, annak, aki 
gyújtani akar...” A választott 
énekünk pedig: „Szentlélek 
jöjj, lobogó láng...” Lelkesen 
vágtunk neki az utazásnak, és 
a programokon való részvétel 
tovább erősítette és lobogtatta 
kis lángunkat. Mindegyik 
korosztály jól érezte magát. Volt 
velünk alsós, felsős gyerek is, 

kamaszok, fiatalok, idősebbek. 
Missziós Csoportunkat az aktív 
tagok képviselték. Útközben 
a buszon a kármelita Marcell 
atyáról beszéltünk. Az idő kegyes 
volt hozzánk, még napoztunk a 
nagymarosi plébániakertben a 
Szentségimádás alatt, a Szentlélek 
enyhe fuvallatát éreztük a 
Szentmise alatt.

Köszönjük Marcell atyának 
ezt a szép napot, imádkozunk, 
hogy mielőbb boldoggá és szentté 
avassák. Kérjük, hogy járjon 
közben értünk továbbra is, erősítse 
bennünk a Szűz Anya iránti 
szeretetet és bizalmat, hogy a Hit 
évében is Jézus Anyja vezessen 
bennünket Szent Fia felé!

Nyőgér Dezsőné

MARCELL ATYÁVAL NAGY-
MAROSON

A Bosco Szent János nevét viselő 
Missziós Gyermek- és Ifjúsági Csoport 
tagjai ezen a nyáron is kivették részüket 
a környékbeli programokból. A má-
jusi zarándoklatnak köszönhetően az 
attyapusztai búcsún is megjelentek és 
ők is felvették a Skapulárét.

A bakonyjákóiaknak különleges 
élményt jelentett, hogy a Lourdesi 
barlangnál találkozhattak a Gyöngyök 
Útját járó zarándokokkal. Nagy örö-
met szereztek a gyalogos zarándok-
laton résztvevőknek, akik azóta 
Máriazellből küldtek üdvözletet.

A legfontosabb esemény ezen 
a nyáron a bakonyjákói helyben 
lakó plébános atya érkezése volt. 
Hosszú idő után újra van lakója a 

plébániának. A fogadásra nem csak 
köszöntővel készültek a missziósok. 
Péter atya nagyon örült, amikor a 
gyerekek és fiatalok körülvették a 
plébánia udvarát, és munkájukkal 
szebbé, vidám beszélgetésükkel 
hangosabbá tették. A missziósokhoz 
csatlakoztak egyetemista segítők, így 
az egyházközségben összefogásra 
buzdítottak.

A falunkból elszármazó öcsém, 
István atya, ezüstmiséjén a misszió-
sok zöldsapkában vonultak be a 
templomba, és köszöntéssel, ének-
léssel, ministrálással, szolgáltak ezen 
a szép eseményen.

Nyőgér Dezsőné, csoportkísérő

MISSZIÓSOK „NYÁRI SZABADSÁGON”

Ezúton szeretnék bemutatkozni azoknak, akikkel még 
nem találkoztam. 

1984 november 6-án születtem Pápán, ahol 
kisgyermekkoromtól rendszeresen ministráltam 
a szentmiséken.  A veszprémi Padányi Katolikus 
gimnáziumban érettségiztem 2003-ban. Középiskolai 
tanulmányaim alatt kaptam meghívást a Jóistentől a 
papságra, ezért a veszprémi szemináriumban folytattam 
tanulmányaimat. Ezek végeztével 2010-ben Dr. Márfi 
Gyula érsek atya szülővárosomban áldozópappá szentelt. 2010. augusztusától 
két évig voltam a veszprémi Szent Margit plébánia káplánja, ahol a szükséges 
gyakorlati ismereteket is megszereztem. Ez év augusztus elsejével főpásztorom 
Bakonyjákóra disponált, aminek nagyon örültem és ahol jól érzem magam a 
hívek körében.

Rudi Péter, plébános

KEDVES OLVASÓK!
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Kicsi korom óta vonzódom a gyertyákhoz. Csodálom 
lángjukat, élvezem illatukat, fantáziám elszabadul, amikor 
látom lefolyni az oldalán a viaszt. Hangulatot teremt, 
emlékeket ébreszt, megnyugtat, irányt ad, biztonságban 
érzem magam.

Néhány napja sokan álltak meg egy-egy gyertya fényébe 
révedve és emlékeket kutatva. A könnycseppen keresztül 
élni, lüktetni kezdett a kicsi láng. Arcokat véltünk látni s 
gesztusok villantak fel, szívünk mélyén hangok csendültek 
meg.

Több évtizede történt, amit szeretnék most megosztani 
a nyájas Olvasóval. Kezdő lelkipásztorként az Alföld 
tanyavilágában esett meg, ahová én is úgy gondolhatok, 
mint szülőföldemre. A csendes homokbuckák, illatos 
Klapp-körték, szúrós ki- 
rálydinnyés, lágyan sutto- 
gó szelek között lakó 
egyszerű és tiszta gon-
dolkodású nép fiaként 
egy idős asszony boldog 
elmenetelét dalolom meg.

Hófehérre meszelt 
kicsi tanyaház. Egy meg- 
tört fiatalasszony élde-
gél egyetlen kamasz 
fiával és küszködik a 
forró homokkal, gyatra 
terméssel és a háború 
fekete rémével. Férje 
odaveszett, ketten marad- 
tak. Majd jött az utolsó 
behívó, amikor a kama-
szokat is elvitték. Sikol-
tástól volt hangos akkor a 
tanyavilág. S a fiúk örökre 
elmentek. Csak néhány 
került haza megtörten, 
sok esztendő múltával. 
Történetem özvegye hiá-
ba várta fiát. Nem jött! 
Értesítés sem jött! Mi 
történhetett vele?

A családi Biblia ott volt az asztalán. Esténként mindig 
abból olvasott elnehezedő szemekkel. Sokszor pihentem 
meg nála egy-egy hosszabb tanyai út után. Élő hittel, 
messze távol néző tekintettel, mindig csak a fiáról és 
Istenbe vetett hitéről beszélt. Érzi, tudja, fia él és nem 

tűnt el a háború poklában. Minden éjjel várta haza. Fonott 
széke báránybőrrel kibélelve ott állt az ablak előtt. Odaült 
s az ablakba kitett egy égő gyertyát. Hadd lássa a fia, ébren 
van, készen van, várja őt.

1980 októberében beszéltem vele utoljára. Esett az eső 
és jól esett a kemence melege. Izgatott volt. Egyikünk 
sem tudta miért volt ez így. Néhány napra rá egy orosz 
rendszámú autó állt meg a templom előtt és egy hófehér hajú 
férfi szállt ki belőle. Bemutatkozás után könnyes szemmel 
arra kért, temessem el az édesanyját. A beszélgetés során 
borzongás futott át rajtam, hisz ismertem a tanyavilág 
tragédiáját, a hajdani kamaszok szomorú történetét…

A tanyára késő éjjel ért a fekete autó. Csend volt, csak 
az eső muzsikált egyhangúan. Lefolyt az ablaküvegen 

és bekukucskálva a kicsi 
szobába, azt lehetett látni, 
hogy egy idős asszony 
ül a karosszékben. Keze 
összekulcsolva, feje szelí-
den lehajtva, s aludt. Az 
ablakban pedig egy kicsi 
gyertyacsonk világított. 
Kopogtatott az ablakon. Az 
asszony felkapta a fejét: Ki 
az? – kérdezte.

Én vagyok az Édes-
anyám! – hangzott a válasz 
– hazaértem, végre itthon 
vagyok. 

A gyertya lángja hirtelen 
kialudt és valami zuhant 
odabent. Mire beért a fiú, 
az asszony holtan feküdt 
a földön. Az örömbe halt 
bele.

A fiút azóta sem 
láttam, de ha gyertyát 
látok világítani csendes 
estén valahol magányosan 
mindig ez a történet jut 
eszembe.

Aki élő hittel van ebben a világban, örökké világíthat 
úgy, hogy nem ég el, mert Istentől kapja az erőt, a fényt 
és a meleget.

Apostol Pál
lelkipásztor

GYERTYA
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ADVENTI PROGRAMOK
DECEMBER 1. (szombat)

16.00 óra Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján  
a Rákóczi téri közparkban a Betlehemi jászol előtt

16.30 óra Közös gyertyagyújtás a katolikus templomnál
17.00 óra Harangjáték a katolikus templomban
18.15 óra Szentmise
19.00 óra Szeretetvendégség a szereplőknek

DECEMBER 8. (szombat)

14.30 óra Pónilovas kocsikázás a játszótéren 
Amberg Dezső felajánlásával

15.00 óra Adventi forgatag. Kézműves vásár  
és kreatív foglalkozások a Faluházban.  
Parázson sütött finomságok

18.30 óra Közös gyertyagyújtás a község  
adventi koszorúján a Rákóczi téri  
közparkban a Betlehemi jászol előtt

DECEMBER 15. (szombat)

15.30 óra „Ramazuri Bambala-falván”  
- Karácsonyi mesejáték a gyere- 
kek és a szülők aktív részvéte- 
lével. Találkozó a Betlehemnél

18.00 óra Közös gyertyagyújtás a község  
adventi koszorúján a Rákóczi téri  
közparkban a Betlehemi jászol előtt.

DECEMBER 22. (szombat)

16.00 óra Szentmise és gyertyagyújtás,  
Nyőgér István zenei közreműkö- 
désével a katolikus templomban

17.00 óra Missziós teaház Sebastian atyával.  
Előadás majd kötetlen beszélge- 
tés a faluházban

A rendezvények bevételével és az adomá- 
nyokkal a bakonyjákói gyermekeket és a  
helyi Missziós Közösséget támogatják!

SZÁLLÁST KERES 
A SZENT CSALÁD!

„Szállást keres a Szent Család, de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen aki befogadja, Őt, ki égnek, s földnek Ura.
Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába Betlehemnek városában.”

Évek óta feltűnnek Advent beköszöntével a „park” 
közepén. Segítenek a ráhangolódásban. Az ember jártában 
keltében odanéz, mert muszáj odanéznie. Nem mintha 
olyan sok változna körülöttük napról napra…, mégis. Nem 
csupán bábuk, többek ők annál. Hírhozók. Pedig hitvány 
anyagból vannak, semmi flanc és csillogás. Gerincük 
fából, testük szalmából, amit szedett-vedett ruha fog 
össze. Amióta feltűntek nem sokat változtak. Megilletné 
őket némi szeretetteli felújítás, egy kis odafigyelő ápolás, 
gondoskodás.

Örökbefogadókat várunk! Legyen az egy család, 
több család szövetsége, egyesület vagy munkaközösség, 
akik megtisztelésnek érzik a feladatot, hogy a Szent 
család hírhozó szerepét idén is méltón tölthesse be. Akik 
visszaadják nekik megkopott fényüket, vagy új díszbe 
öltöztetik, felállítják, elrendezik őket. Adott az alkotói 
szabadság, senki ne érezze megkötve a kezeit. Csak az idő 
szab némi korlátot.

Örökbefogadási szándékukat a Szerkesztőség 
(jakoihirmondo@gmail.com), vagy az Önkormányzat felé 
jelezzék 2012. november 23-ig.

„Legalább ti jóemberek, fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll, ha betér az égi Király.
Ne sírj tovább Szűz Mária, ne menjetek ma máshova.
Szállásunkat mi megosztjuk, Kisjézuskát befogadjuk!”
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Akkor most mi is történt Bambala-falván? Eltűnt a manók 
feldíszített karácsonyfája? De ki lopta el? És hogy jön 
ide egy csúnyácska Tündér? És mi lesz akkor a Manók 
karácsonyával?

Jó hírem van! Ez mind kiderül advent 3 vasárnapján. 
Gyertek el és  együtt fogunk a rejtélynek utánajárni. 
Szeretettel várjuk a kisebbeket és nagyobbacskákat 
szüleikkel egy interaktív mesejátékra a karácsony 
jegyében. Szigorúan játszóruhában!

Kata, Szilvi, András, Kata

SZÁLLÁST KERES 
A SZENT CSALÁD!

„Szállást keres a Szent Család, de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen aki befogadja, Őt, ki égnek, s földnek Ura.
Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába Betlehemnek városában.”

Évek óta feltűnnek Advent beköszöntével a „park” 
közepén. Segítenek a ráhangolódásban. Az ember jártában 
keltében odanéz, mert muszáj odanéznie. Nem mintha 
olyan sok változna körülöttük napról napra…, mégis. Nem 
csupán bábuk, többek ők annál. Hírhozók. Pedig hitvány 
anyagból vannak, semmi flanc és csillogás. Gerincük 
fából, testük szalmából, amit szedett-vedett ruha fog 
össze. Amióta feltűntek nem sokat változtak. Megilletné 
őket némi szeretetteli felújítás, egy kis odafigyelő ápolás, 
gondoskodás.

Örökbefogadókat várunk! Legyen az egy család, 
több család szövetsége, egyesület vagy munkaközösség, 
akik megtisztelésnek érzik a feladatot, hogy a Szent 
család hírhozó szerepét idén is méltón tölthesse be. Akik 
visszaadják nekik megkopott fényüket, vagy új díszbe 
öltöztetik, felállítják, elrendezik őket. Adott az alkotói 
szabadság, senki ne érezze megkötve a kezeit. Csak az idő 
szab némi korlátot.

Örökbefogadási szándékukat a Szerkesztőség 
(jakoihirmondo@gmail.com), vagy az Önkormányzat felé 
jelezzék 2012. november 23-ig.

„Legalább ti jóemberek, fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll, ha betér az égi Király.
Ne sírj tovább Szűz Mária, ne menjetek ma máshova.
Szállásunkat mi megosztjuk, Kisjézuskát befogadjuk!”
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A magasvérnyomás – hipertonia – 
a civilizált társadalom betegsége. A 
fejlett világ lakóinak mintegy 20%-
ában fordul elő. A megnövekedett 
vérnyomás sokszor nem okoz 
panaszokat, így csendes gyilkosként 
csap le.

Mi az a vérnyomás? Az a nyomás, 
ami a szív összehúzódásakor az 
érfalra hárul. Ezt orvosi viszonylatban 
higanymilliméterben mérjuk és 
használjuk. A köztudatban is ez 
van benne. Bizonyos esetekben a 
vérnyomás emelkedés a szervezet 
teljesen normális reakciója, amely 
emelkedés idővel visszaáll. Az 
a feltevés, hogy az életkor 
előrehaladtával a vérnyomásnak 
is emelkednie kell már régen 
megdőlt. Emelkedik, de nem ez 
az egészséges.

Az egészséges felnőtt vér-
nyomása 120/80 Hgmm vagy 
az alatti. 120/80 és 139/89 
Hgmm (az új szakmai ajánlás 
nem 140/90 hanem 139/89) 
között emelkedett vérnyomásról 
beszélünk, 140/90 fölött magas 
vérnyomásról, amelynek több 
stádiuma is van.

Kialakulás szerint megkülön- 
böztetünk essentialis (ismeret-
len eredetű) több mint 90% és 
szekunder (más betegség kap-
csán kialakult) kevesebb mint 
10% hipertóniát. Kezdetben a 
következő tünetek fordulhatnak 
elő: tarkótáji fejfájás, kon-
centráció csökkenése, ingerlé- 
kenység, alvászavar, bizonyta-
lan mellkasi nyomó fájdalom, 
látászavar, gyengeség. A későbbiek 
folyamán pedig kialakulhat légszomj, 
szédülés, heves mellkasi fájdalom. Az 
essentialis hipertónia közvetlen oka 
ugyan ismeretlen, de a hajlamosító 
tényezők meghatározhatók.  
 

Ezek a következők:
- öröklődés (60%)
- helytelen táplálkozás: túlzott só 

bevitel, túlzott zsírfogyasztás, kevés 
hal fogyasztás, helytelen kalcium-
magnézium arányú táplálkozás

- csökkent testmozgás
- túlsúly
- stresszes életmód
- alkohol (napi 2 dl bornál több, 

napi 2 sörnél több, napi 1 dl tömény, 
vagy több)

- dohányzás
- túlzott kávéfogyasztás
- előrehaladott kor
 

A másodlagos magasvérnyomás oka 
lehet vesebetegség, endokrin betegség 
és aorta (fő verőér) betegség.

A vérnyomás emelkedés hosszabb 
távon károsítja az érrendszert, meg-
változtatva az erek felépítését, álla- 
potát. Ennek következtében példá-
ul a szív kevesebb vért kap és 

elhal a szívizom egy része, így 
szívelégtelenség alakul ki, de 
legsúlyosabb esetben a beteg infarktust 
is kaphat. Az agyi erek elzáródhatnak 
vagy elpattanhatnak, ami STROKE 
-hoz (agyvérzés, agylágyulás) 
vezethet.

A betegségre utaló jelek esetén 
érdemes rendszeresen felkaros vér-
nyomásmérővel önellenőrzést végez-
ni, ezt egy füzetbe feljegyezni és 
felkeresni a háziorvosi rendelést. Ná- 
lam a rendelőben szintén vérnyomás-
mérés történik, valamint lehetőségem 
van 24 órás vérnyomásmérő fel-
helyezésére, ami egy átlagos 

napon félóránként megméri a 
vérnyomást. Ezzel az eszközzel 
kiküszöbölhető az orvosi rendelő 
okozta stresszhelyzet, így a 
valós értékeket tudjuk meg.
Megelőzésben és kezelésben is a 
következőket tanácsolom:

- Törekedjünk testsúlyunkat az 
ideálisra csökkenteni. (Az orvosi 
rendelőben szívesen kiszámoljuk 
mindenki ideális testsúlyát)

- Igyekezzünk helyes táplál-
kozási szokásokat kialakítani. 
(Csökkentett sóbevitellel, heti 2 
alkalommal hal fogyasztásával, 
heti 3 alkalommal főzelék fo-
gyasztásával, napi nyers zöldség 
és gyümölcs fogyasztással.)

- Hagyjuk abba a dohányzást!
- Mérsékeljük a rendszeres 

alkoholfogyasztást.
- Mozogjunk rendszeresen! 

(Heti 4-5 alkalommal minimum 
40-50 percet, hogy a pulzus 100 

fölé emelkedjen – ez nem egyenértékű a 
fizikai munkával, amelyet végzünk.)

- Rendszeresen ellenőrizzük 
a vérnyomásunkat! (Gyógyszert 
szedőknél gondozási könyv javasolt.)

dr. Léka Tibor
háziorvos

MAGAS VÉRNYOMÁS, BETEGSÉG?
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… a náthával, légúti megbetegedésekkel járó hónapok időszaka.
A változékony időjárás sok gyermeket megvisel, könnyen megfáznak, 

a vírusok, bacilusok támadásának nem minden szervezet képes ellenállni. 
Fontos, hogy az időjárásnak megfelelő ruházatot adjunk a gyerekre, a 
túlöltöztetés éppúgy veszélyes, mint a hiányos! Megnő a vitaminszükséglet, 
figyeljünk oda, hogy a napi étrend változatos legyen. Tartalmazzon 
tejterméket, gabonafélét, zöldségeket, húst egyaránt, és nem utolsó sorban 
naponta egyen a gyerek gyümölcsöt, hacsak egy almát is - nagyobb gyerek 
csipegessen savanyúkáposztát-, mert a C vitaminra különösen nagy szükség 
van. Ilyenkor is fontos a folyadékbevitel, reggelente egy csésze meleg ital, 
napi egyszeri meleg étel az egészséges életmód alapvető feltétele. Meghűlés 
esetén a mézes-citromos tea segíti a gyógyulást. (Egy éves kor alatt nem 
adhatunk mézet!)

Figyeljünk a jelekre! Ha náthás a gyerek, de még csak fehér színű az 
orrváladék, elegendő az orrfújás, kisebbeknél az orrszívó használata. 
Sárgás, zöldes váladéknál cseppentsünk sós vizet (fiziológiás sóoldat) vagy 
használjunk orrcseppet. Utóbbi használata 4-5 napnál tovább nem javasolt.
Lázas gyermeknél elsődleges feladat a lázcsillapítás, kornak megfelelő 
szerrel, csak utána forduljunk orvoshoz. Magas láz esetén javasolt a vizes 
borogatás törzsre, s nem bokára, homlokra, jól kiegészíti a gyógyszer, 
a kúp hatékonyságát. Csecsemőknél a legjobb prevenció a szoptatás, 
nagyobbaknál zöldség, gyümölcsevés. C vitamin mellett a D vitamin is 
fontos, három éves korig kötelező adni a téli hónapokban.

Elengedhetetlen minden korosztálynak a napi séta, levegőzés. A babákat 
is ki lehet vinni megfelelő ruházatban -5 fokig, de ködös, nyirkos időben 
inkább kerüljük a sétát, az ilyen idő többet árt, mint használ. Influenzajárvány 
idején kerüljük a forgalmas helyeket, semmiképp ne vigyük a gyereket 
bevásárlóközpontokba!

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Molnárné Jáger Csilla

védőnő 

“ ITT VAN AZ ŐSZ, 
               ITT VAN ÚJRA...”

Kedves Olvasók!

Molnárné Jáger Csilla vagyok, 
a következő két évben én leszek az 
Önök védőnője. Ajkán élek, egy 
felnőtt lányom, két gyönyörű unokám 
van.

Novemberben lesz 30 éve, hogy 
folyamatosan védőnőként dolgozok. 
15 éven át Ajka belvárosában, majd  
egy külvárosi rész, Ajka- Padragkút 
lett a körzetem. Emellett több 
alkalommal, éveken át helyettesítet- 
tem kolléganőimet, Csöglétől Somló-
vásárhelyig. Iskolavédőnőként is 
tevékenykedem. Falunapok, szűrő-
vizsgálatok, életmódtábor, baba-klub 
szervezésében segítettem.

Bakonyjákón minden második 
hétfőn tartok fogadóórát 8.30-tól 
9.30-ig. Igény szerint látogatom a 
kisgyermekes családokat. Igyekszem 
az immár hagyománnyá vált “Baba-
klub” összejöveteleket havonta egy 
alkalommal megszervezni.

Remélem, tanácsaimmal jó szol-
gálatot tehetek a kismamáknak, 
a gyermeket nevelő családoknak. 
Kérem, forduljanak hozzám bizalom-
mal! 

Elérhetőségem: 70/315-3735 
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Egy előző lapszámban már érin-
tettük a témát, most egy cikksorozat- 
tal szeretnénk összefoglalni tudásun-
kat, tapasztalatainkat a természetes és 
környezetkímélő mosási, tisztítási és 
tisztálkodási szerekről. Első körben a 
mosásról, annak hatékonyságáról és 

alternatív megoldásairól lesz szó.
Ez a cikk annak apropóján készült, 

hogy az egyik legnevesebb hazai 
szappankészítő iskola oktatói a nyáron 
tábort és az Országos Szappankészítő 
Egyesület idei közgyűlését is itt, 
Bakonyjákón tartották. Nagyon 
sok hasznos ismeretre tettem szert 
a velük való találkozás során, 
melyet az egyesület vezetőjének 
írásaiból szemezgetve adok közre 
mindenkinek.

Lássuk tehát, hogy hogy is néz ki a 
RUHATISZTÍTÁS MOSÓGÉPBEN.

„Az idők kezdetén vízzel mostak 
az emberek. A víz nagyon hatékony 
tisztítószer. Főként akkor, ha még egy 
kis mechanikai mozgatással (patakvíz, 
sulykolófa) erre rásegítünk. A meleg 
víz hatékony lehet a kis mennyiségű 
zsiradékok ellen is. Ez azért persze 
messze nem a tökéletes megoldás. 
Ezért az emberek hamarosan segít-
ségül hívták a lúgokat, hiszen egy 
csomó színanyagot elszíntelenítenek, 
ráadásul a zsíros szennyezéseket is 

vízoldhatóvá teszi (elszappanosítja). 
Sőt, erős fertőtlenítő hatása is van. Az 
már csak kultúrtörténeti érdekesség, 
hogy milyen civilizációban mi volt 
a mosáshoz használt lúg. Rómában 
erjedt vizelet: erre a célra külön 
gyűjtőedények szolgáltak a városok 
különböző pontjain. A zsidók hamuval 
mostak (ezért is lett szállóige a “hamut 
szór a fejére”, ami akkortájt a tisztulást 
jelképezte.).

A nyolcadik század környékén, 
egy hatékony szappankészítési eljárás 
kidolgozása után indult európai 
diadalútjára a szappan. Ekkor még 
főként nem mosásra, hanem csak 
mosakodásra használták.

Nézzünk bele kicsit a mosógépbe, 
hogy lássuk, mi történik pontosan 
odabent. A magyarországi vizek nagy 
része nagyon kemény, melyet a vízben 
oldott nagymennyiségű kálcium és 
magnéziumsók okozzák, ezek más 
anyaggal keveredve kicsapódnak a 
vízből, és ha ezt a textília felületén 
teszik, akkor az erősen megszürkül 
a rárakódott idegen anyagtól. Ezt 
megelőzendő, a profi mosóporokba 
kémiai vízlágyítókat tesznek. Ezek 
az anyagok azonban vagy nagyon 
drágák (alginátok) vagy nagyon 

környezetszennyezőek (trisó, 
akrilátok), emiatt a tudatos vásárló 
lehetőleg kerüli a használatukat.

Mikor nem okoz gondot a 
kemény víz? Ha lúgokat használunk! 
Ilyenkor is kicsapódik persze a 
megfelelő kálciumsó, de van egy 
egyszerű trükk a birtokunkban: 
savas közegben ezek a csapadékok 
feloldódnak. A lúgos mosás után tehát 
ecetes öblítés következik, és meg is 
oldottuk a vízkő problémáját. Lúg 
lehet mosószóda (nátrium karbonát) 
vagy hamulúg (a szerencsések, akik 
otthon cserépkályhával fűtenek, 
kiürítik otthon a hamut, összegyűjtik, 
felöntik vízzel, egy-két órát vagy 
egy éjszakát állni hagyják, majd 
lemerik róla a lúgot, ami egyenesen 
mehet a mosógépbe.) VIGYÁZAT 
BALESETVESZÉLYES! Ez egy 
nagyon hatékony tisztítóeszköz, 
de a ruhák viszonylag gyorsan 
elhasználódnak, tapintásuk sprőd és 
kemény lesz.

Ennek kiküszöbölésére létezik egy 
módszer: mossunk szappannal!  A 
ruha nagyon puha lesz tőle, a mosógép 
tiszta marad, és a textilek sem kopnak 
annyira.”

(részlet: Dr. Torma Viktória a  
http://creativiky.hu/ruhatisztitas-a-
mosógepben c. cikkéből). 

Kis Katalin

ZÖLD SAROK - 

ZÖLD MOSÁS
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Október  6.-án és 7.-én  
Bakonyjákó-Járiföldön a Jákófa 
Kft. és Jákó-Energetika Kft. szer-
vezésében megrendezésre került a 
hagyományos „Nyílt napok”.

A megújuló, környezetbarát 
tüzelőanyagok népszerűsítésén túl 
a rendezvény célja volt az is, hogy 
bő egy évnyi tapasztalat birtokában 
igazolja, hogy a “Pelletfűtés 
ipari és háztartási méretekben is 
gazdaságos”.

Az első nap alkalmával a teljes 
mértékben a Jákófa Kft. által 
működtetett pelletes fűtőmű került 
bemutatásra, amely lassan másfél 
éve biztosítja a pápai Várkertfürdő 
Wellness és Gyógykomplexum 
teljes energiaigényét. A Várkert-
fürdő vezérigazgatója, Kovács 
Antal úr mutatta be a pelletfűtéses 
hőközpontot. Magyar faipari 
cégek melléktermékeiből, magyar
munkaerő által előállított, ezer 
tonna körüli mennyiségű fapellet 

révén, közel félmillió köbméter 
földgáz kiváltásával, ezer tonna 
CO2 légkörbe jutása akadályozható 
meg, mely mindeközben 25% 
megtakarítást eredményezett. 
Mindezeken túl a Várkertfürdőnek 
nem kell energetikust, kazánfűtőt 
alkalmazni, ezt a hőszolgáltató 
saját felelősségére teszi. Megújuló 
energia alapú hőszolgáltatást 
igénybe vevőként a számláikat 
csak 5% Áfa terheli, ami egy áfa-
visszaigénylésre jogosult gazdasági  
társaság esetében igen jelentős. 

A rendezvény, a második nap 
a magánszemélyek, a háztartási 
méretű fűtésben érdekeltek igé-
nyei köré szerveződött, mivel a 
hétköznapi életben is egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak a környezetbarát, 
igazán hatékony és gazdaságos 
fűtési alternatívák.

Jákófa Ipari 
és Kereskedelmi Kft.

JÁKÓFA KFT.
Ekkor megerősödött bennünk a 

gondolat, hogy tennünk kell valamit. 
Így összefogtunk és felkerestük a 

falu polgármesterét, rajta keresztül 
a képviselő testületet és előadtuk 
problémánkat. Kérésünk megértő 
fülekre talált, így a nyáron néhány 
megbeszélés után a konditerem 
melletti szobát kijelölték ifjúsági 
klubnak. 

Rengeteg feladat volt, hogy hasz-
nálhatóvá váljon a helyiség, meszelés, 
ablakfestés padló rendbetétele stb. 
A feladatok oroszlánrésze az önkor-
mányzat dolgozóira hárult, de mi 
is igyekeztünk kivenni a részün-
ket a munkából.  Nem túl nagy 
szakértelemmel, de nagy lelkesedéssel 
gyűltünk össze nap mint nap és 
végeztük el a ránk bízott feladatokat. 
Boldizsár Tamás, Joó Csanád és 
Csillag Ákos is igencsak aktív volt a 
munkálatok során.

Mára a klubhelyiség elkészült és 
már csak apró csinosítgatásokra van 
szükség. Terveink szerint pénteki vagy 
szombati napokon szeretnénk össze-
gyűlni a  kora esti órákban. Örömmel 
vennénk, ha minél többen, fiúk, lá-
nyok egyaránt eljönnének, hogy job-
ban megismerve egymást közösség-
gé formálódjunk és elmondhassuk 
magunkról, hogy mi vagyunk a 
BAKONYJÁKÓI FIATALSÁG.

Horváth Dávid és Svastics Márk

folytatás a 3. oldalról

                                                KEDVES OLVASÓK!
Gyűjtést rendezünk! Méghozzá nem is akármilyet! Érdekes, 
különleges és kipróbált receptötleteket várunk, melyet a www.
jakoihirmondo.hu oldalon a Süssünk-főzzünk rovatban teszünk közzé. 
Legyen szó lekvárokról, befőttekről, szószokról, szörpökről, biztosan 
mindenkinek van valami jól bevált receptje. Akár a nagymamától 
vagy saját kísérletezésből, akár a szakácskönyvből vagy az internetről, 
osszuk meg másokkal is! Lehetnek szezonális receptek vagy ünnepi 
finomságok, bármit szívesen fogadunk. Kedvcsinálónak már olvasható 
a rovatban egy igazi tavaszi recept medvehagymából. Most viszont itt 
a sütőtök szezon, közeleg a karácsony... A recepteket a szerkesztőségi 
e-mail címre várjuk, akár fényképpel is!

és Kereskedelmi Kft.

                     KEDVES OLVASÓK!
Gyűjtést rendezünk! Méghozzá nem is akármilyet! Érdekes, 
különleges és kipróbált receptötleteket várunk, melyet a www.
jakoihirmondo.hu oldalon a Süssünk-főzzünk rovatban teszünk közzé. 
Legyen szó lekvárokról, befőttekről, szószokról, szörpökről, biztosan 
mindenkinek van valami jól bevált receptje. Akár a nagymamától 
vagy saját kísérletezésből, akár a szakácskönyvből vagy az internetről, 
osszuk meg másokkal is! Lehetnek szezonális receptek vagy ünnepi 
finomságok, bármit szívesen fogadunk. Kedvcsinálónak már olvasható 
a rovatban egy igazi tavaszi recept medvehagymából. Most viszont itt 
a sütőtök szezon, közeleg a karácsony... A recepteket a szerkesztőségi 
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Falunapunk délutánján asztali-
teniszben próbálhatta ki magát a 
tornateremben községünk apraja-
nagyja. A versenyekbe beszállók 
közül éppen a legfiatalabb és a 
legidősebb játékos érte el a két 
legkiemelkedőbb eredményt, Horváth 
Máté (Járiföld) és Sütő Gyula bácsi 
személyében. A tétmeccsek mellett 
pedig újonnan is sokakat hívott 
egybe a közös sportolás öröme. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt! 
Örömteli, hogy gyarapodik mind a 
négy mezőny, s reméljük, legközelebb 
a most még megbújt tehetségek is 
hagyják magukat felfedezni.

Helyezettjeink, kategóriák szerint:

18 év alatti lányok: Frank Adrienn, 
Fülöp Krisztina, Krózser Vivien
Nők: Ható Mihályné, Frank Adrienn, 
Fülöp Krisztina
18 év alatti fiúk: Nyőgér János, 
Nyőgér József, Horváth Máté, Bódai 
Ádám
Férfiak: Sütő Gyula (már majdnem 
70 éves!), Nyőgér István, Nyőgér 
József, Nyőgér János, Krózser 
Zoltán, Ható Tibor, Horváth Attila, 
Horváth Máté

Köszönjük mindenkinek a 
részvételt! Örülünk, hogy gyarapodik 
mind a négy mezőny és reméljük, hogy 
legközelebb új tehetségek is hagyják 

magukat felfedezni! Azt hiszem, 
sokan szeretnénk még mozgékonyak 
és eredményesek lenni rutinosabb 
korban is. Fiatalok, az egészségünk 
érdekében rendszeres testmozgásra 
fel!

Nyőgér István

AKTÍV TESTMOZGÁS 10 ÉS 70 ÉVESEN IS

SAKKOZZUNK EGYET (ÚJRA)!
Minden falunkbelit, akinek van kedve sakkozni, akár újonnan, akár régi 

emlékek felelevenítéseként, szívesen látunk december 30-án délután 16-18 
óráig a Kultúrházban.

Készletekből nem lesz hiány, sőt, sakkórák is rendelkezésre állnak majd, a 
Huszár Sakk-Kör (SZTE-s egyetemi sakk-klub) jóvoltából. Belépő: jókedv.

Érdeklődni Nyőgér Istvánnál lehet.

EGY KORSZAK VÉGE...

Már az előző lapszámokban 
is felmerült a kérdés, vajon van-
e, lesz-e jövője a bakonyjákói 
focicsapatnak. Sajnos úgy tűnik, 
hogy az elmúlt időszakban a válasz 
is megszületett. Miután a csapat 
folyamatos létszámgondokkal 
küzdött, a tavaszi idényt már nem 
sikerült befejezniük. Az Egyesület 
további sorsa még nem dőlt el. 
Miután szerepét így nem tudja 
tovább betölteni, létjogosultsága 
is megkérdőjeleződik. A 
felszámolásról vagy esetleges 
átalakulásról a későbbiekben 
születik döntés. Most ugyan egy 
korszak lezárult, de reméljük 
egyszer lesz még annyi lelkes 
és sportszerető fiatal, akik életre 
hívnak egy új focicsapatot Jákón.
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LEVELEZŐLISTA
A Jákói Hírmondó levelezőlistájára 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

Üdvözlettel:
A Szerkesztőség

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETETT GYERMEKEK NÉVSORA
2012. október 10.  Auerbach Dorka
2012. október 18. Világos Bence

ELHUNYTAK
Kőszegi Jőzsefné Szül.: 1915. dec. 14. Elhunyt: 2012. júl. 02.
Krózser Imréné Szül.: 1937. dec. 01.  Elhunyt: 2012. szept. 05.
Vén Zsolt Imre Szül.: 1944. nov. 14. Elhunyt: 2012. okt. 06.

2012. JÚLIUS 01. - 2012. OKTÓBER 31.

TISZTELT LAKOSSÁG!

Az idei évben már több idős ember is 
áldozatául esett a trükkös tolvajoknak. 
Az elkövetők módszere többnyire az 
volt, hogy a lakásba bejutva kifigyeljék 
az otthon tartott készpénz tárolási 
helyét, majd azt a sértett figyelmét 
elterelve, észrevétlenül ellopják.

A bűnözők egy része papírgyűjtést 
színlelve nyert bebocsátást a 
lakásokba. Mialatt az egyik helyi-
ségben szóval tartották az idős, 
egyedül élő házigazdát, addig egy 
társuk a nyitott bejárati ajtón keresztül 
besurrant a lakásba és ellopta a 
fellelhető készpénzt és ékszereket. 

A közelmúltban elszaporodott azon 
bűnesetek száma, amelyek alkalmával 
a bűnözők villanyóra leolvasásra, 
bojler és konnektorok ellenőrzésére 
hivatkozva loptak meg lakosokat. 
Néhány esetben utcán is előfordult 
trükkös lopás. Az elkövetők aprópénzt 
kívántak 50 vagy 100 forintosra 
váltatni. Ezt azzal indokolták, hogy 
nyilvános fülkében szeretnének 
telefonálni, vagy a bevásárló kocsihoz 
van szükségük a pénzre. A gyanútlan 
áldozatok elővették pénztárcájukat, 
amibe a tolvaj hirtelen belenyúlt, és 
az aprón kívül észrevétlenül kiemelte 
a papírpénzt is.

A hasonló és a további bűncse-

lekmények megelőzése érdekében 
kérjük, fogadják meg az alábbi 
tanácsainkat és azokat terjesszék 
ismerőseik körében is! 

Idegent soha ne engedjenek be a 
kapun belülre vagy a lakásba!

Az utcai kaput, a bejárati ajtót 
akkor is zárják kulcsra, ha a lakásban 
tartózkodnak, vagy a kertben, udvaron 
tevékenykednek! A kulcsot tartsák 
maguknál, ne rejtsék biztonságosnak 
tűnő rejtekhelyekre, például lábtör-
lő alá vagy a villanyórába, virágcse-
répbe.

Ne árulják el idegeneknek 
(kórházban, orvosi rendelőben), 
hogy egyedül élnek. Tartsák titokban, 
hogy készpénzt vagy egyéb értékeket 
tartanak otthon!

Óvakodjanak a házalóktól, mert az 
eladásra kínált termékek eredete és 
minősége is bizonytalan. 

A víz, a gáz vagy a villanyóra 
leolvasó arcképes igazolvánnyal kell, 
hogy rendelkezzen, ezért szólítsa fel 
őket annak bemutatására! Az E.ON 
és a Vízművek munkatársai kizárólag 
a mérőóra gyári számát vagy állását 
rögzítik, készpénzt nem visznek 
házhoz és nem is kérnek helyben 
fizetést. A postás az egyetlen személy, 
aki lakcímre készpénzt kézbesít.

     
  Pápai Rendőrkapitányság 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS SEGÍTSÉG A BAJBA 
JUTOTT HITELESEKNEK 

ÉS ELADÓSODOTT 
CSALÁDOKNAK.

Ha belekerült az adósságcsapdába,  ha nem 
tudja fizetni hiteleit,  ha közüzemi tartozásai 
miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha 
otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha 
vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha 
jogi képviseletre van szüksége, vegye igénybe 
ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati 
intézkedésekről, az Eszközkezelőről és az 
adósság mérséklési lehetőségekről!

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése. 
Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”  
érdekében. 

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesülete.

+36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu
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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

Molnárné Jáger Csilla, védőnő
Tel.: 06/70-585-0141
Tanácsadás és fogadóóra
kéthetente hétfőn: 8.30-9.30-ig
Következő tanácsadás november 26-án.

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

Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadónapok:
november 22 és december 20

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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KIRÁNDULÁS AZ ŐRSÉGBE
Gondos szervezés után 

szeptember 29-én, reggel 7 
órakor a Faluház elől elindult 
velünk a busz hazánk egyik 
kiemelkedő tájegységébe, az 
Őrségbe. Kellemes beszélgetés és 
az otthonról hozott finom falatok, 
sütemények fogyasztása közben 
gyorsan telt az idő. Megérkezé-
sünk előtt a polgármester 
asszony érdekes ismertetőt tartott 
úticélunk főbb nevezetességeiről 
és történelméről. 

Első állomásunk Pankasz volt, 
ahol a szoknyás haranglábat 
tekintettük meg. Innen Velemérre 
mentünk, ahol a Fény templomot 
csodáltuk meg és az idegenvezető 
hölgy érdekes előadásában meg-
hallgattuk a templom rövid 
történetét. Utunk következő 
állomása a magyarszombatfai 
fazekasmúzeum volt. Az itt élő 
emberek megélhetését a fazekas-
ság biztosítja. A csodás edények 
és használati tárgyak, az itt élők 
leleményességét és kézügyességét 
dicsérik. Következő állomásunk  
Pityerszer, ahol a régi időkből 
visszamaradt lakóházakat és 
gazdasági épületeket tekintettük 

meg, majd a helyi jellegzetes 
ételek megkóstolására nyílt 
lehetőség. Ezután szabadprogram 
következett és elvegyültünk a 
színes forgatagban. Volt, aki még 
a tökgurítást is kipróbálta. Három 
órakor indultunk Őriszentpéterre, 
ahol igazi vásári hangulat, 
kirakodóvásár fogadott bennünket. 
Innen Bajánsenyére vitt az utunk, 
ahol finom vacsorával vártak 
ránk, amit nagyon jó hangulatban 
fogyasztottunk el, majd ezt 
követően vidám hangulatban 
indultunk hazafelé. 

Útközben jókedvű éneklés és 
vidám történetek hallgatása közben 
gyorsan szinte elillant az idő. 
Kellemesen elfáradva érkeztünk 
Bakonyjákóra. Reméljük, jövőre 
is lesz lehetőségünk egy közös 
vidám kirándulásra.

Budai Sándorné
és Gödri Ferencné


