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Amíg városban éltem, el sem tud-
tam képzelni, milyen fontos szerepe 
van az ünnepeknek egy közösség éle-
tében. A közös mulatságot legfőképp 
a gyerekek élvezik, rajtuk keresztül 
pedig mi, felnőttek élhetjük át újra a 
csinnadratta, kurjongatás, vigasság 
nyújtotta izgalmakat.

Hosszúra nyúlt a bakonyi tél. A tél-
banya havas esővel, kabát alá bekúszó 
hideg széllel fogadta a Bakonyjákó  
főterén gyülekezőket. Volt ott min-
denféle maszka: boszorkányok, ré-
mek, arctalan subások. Herédi János 
főszószóló rímekbe foglalt, dobbal 
kísért lelkesítése után hangos tülkö-
lés, kerepelés közepette indult a me-

net Németbánya felé. A falu hatá-
rában a kisvonat kockás terítővel 
takart kosaraiból Németh Rita meleg 
teát, forralt bort és pogácsát varázsolt 
elő, ezzel alapozta meg a jó hangu-
latot. A határhíd azonban nem várt 
meglepetést tartogatott. A Bakony 
összes hírös betyára megállj-t paran-
csolt a menetnek, három szűz leány 
feláldozásával,  de egy betyárnóta 
megtanulása és a Bitva megáldása 
árán  elhárultak az akadályok. Ez- 
után  már az útonállókkal együtt  
Németbánya Fő teréig hurcolták a 
banyát, ahol az átfázott sereglet 
kurjongatás és ostorcsattogtatás 
közepette tűzre vetette. Kékes al-

konyatban parázslott az elszenesedett 
banya a megüresedett téren, mikor a 
faluházból tompa moraj, kacagás, 
nevetés, muzsikaszó hallatszott. A 
pápai Allegro Művészeti Iskola 
növendékei és Gyenes Tamás ha-
misítatlan táncház hangulatot terem-
tettek, ropta  a körben apraja-nagy-
ja. Az asztalok roskadoztak a tálcáktól, 
amiken fánk, sütemény és paprikával 
szórt zsíros kenyér kínálta magát. 
Vidám beszélgetések alakul tak ki a 
házban, közösség és élet volt 
mindenütt.

A tavasz jön, “itt van már a 
spájzban”...

Ujvári Szilvia
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Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2012.11.01. – 
2013.02.28. között elfogadott hatá-
rozatai, döntései a teljesség igénye 
nélkül:

Településünk a 2013-as tanévre 
vonatkozóan is csatlakozott a 
BURSA HUNGARICA ösztöndíj 
pályázathoz, mellyel 9 fiatal 
felsőoktatásban való részvételét 
tudjuk támogatni 1500-3000 Ft/hó 
összeggel.

Hulladékszállítás díjából 2012. 
évben nyújtott kedvezményről 
szóló határozatot felülvizsgáltuk, 
az eddig nyújtott 80,-Ft/ürítés 
kedvezményt a lakcímnyilvántar-
tás szerint egyedül élő lakosok 
részére 2013 év végéig továbbra is 
biztosítjuk.

Helyi adók közül a kommunális 
adó mértékén változtatott a testület 
2013. évre vonatkozóan, melynek 
mértéke helyi lakos számára 5.000,-
Ft/év, nem helyi lakos számára 
20.000,-Ft/év.

Egyéb adónemben nem történt 
emelés, új adónem nem került 
bevezetésre 2013-ra vonatkozóan. 
Az önkormányzati ingatlanok bér-
leti díjai nem változtak, fűnyírási 
szolgáltatást 4.000,-Ft/óra díjért 
lehet igénybe venni.

November hónapban a Nemze-
tiségi Gyermektánccsoport Köz-
alapítvány pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat támogatásával, az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
tájház külső-belső felújítására, az 
EMVA III. tengely keretében vidéki 
örökség megőrzéséhez nyújtandó 
támogatásra kiírt feltételekkel. 
Döntés a közeljövőben várható.

2012. december 13-án a 
testület közmeghallgatást tartott, 
melyen 15 érdeklődő jelent meg. 
Beszámoltunk az önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásáról, illetve 

tájékoztatást adtunk a 2013. évi 
várható működésről.

Az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2013. január 01-
én megkezdte működését, mely- 
ről szórólap formájában már tájé-
koztattuk a lakosságot. Bakonyjákó 
kirendeltségen továbbra is helyben 
intézhetik ügyeiket a tisztelt 
lakosok a megadott ügyfélfogadási 
időpontokban.

2013. február 14-i ülésen a 
képviselő testület 1/2013.(II.15.) 
számú rendeletével elfogadta 
Bakonyjákó Község Önkormány-
zat 2013. évi költségvetését. Az 
önkormányzat továbbra is ellátja 
kötelező feladatait.

Az általános iskola épületének 
bérbeadásával kapcsolatban a há-
rom tulajdonos önkormányzat ál- 
tal meghirdetett ajánlattételi fel-
hívásra egy pályázat érkezett. A 
helyi vagyonrendeletnek, vala-
mint a nemzeti vagyonról szóló 
jogszabálynak megfelelve, alapos 
előkészítő munka után létrejött a 
bérbeadási szerződés az iskola-
épület új szárnyára (kivéve a tor-
naterem, az öltözők és a kapcsolódó 
helyiségek), valamint a régi szárny 
tanári szoba helyiségre vonatko-
zólag a következők szerint: 

A bérbeadó: Bakonyjákó, Farkas- 
gyepű és Németbánya önkormány-
zatok. A bérlő: Vital-Pro Hungary 
Kft., Bakonyjákó. A bérlet időtar-
tama: 2013. március 01. – 2014. 
július 31. A bérleti díj: nettó 
125.000,-Ft/hó

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

Takácsné Tompos Rita 
 polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FÖLDHIVATALI 
KÖZLEMÉNY

Kötelező földhasználati azono-
sító adatközlési kötelezettség. 

Azoknak a földhasználóknak kell 
adatokat közölniük, akiknek 2012. 
december 31-ig Földhivatalnál be-
jegyzett földhasználatuk volt/van! 
Akinek most is van bejelentett 
földhasználata, újra le kell jelentenie 
azt a Földhasználati azonosító adat-
közlési adatlapon. Adatlapot a Föld-
hivatalnál lehet kérni. Nem kell 
minden helyrajzi számot felvezetni. A 
lényeg, hogy ahol földet használ, az a 
település mind fel legyen vezetve!

A határidő 2013. március 30.! Az 
adatközlés ingyenes, de a határidő 
elmulasztása szankciót von maga 
után!

1 hektár alatti területek kötelező 
bejegyeztetése.

Azokra a földtulajdonosokra vo- 
natkozik, akiknek van olyan területük, 
amit eddig nem kellett a Földhivatal- 
hoz bejelenteni, 1ha alatti kül- 
vagy belterület, aminek ARANY-
KORONA ÉRTÉKE VAN! Ez lehet 
zárt kert, szőlő stb. A tulajdonosnak a 
Földhivatalnál adásvételi szerződéssel 
vagy tulajdoni lappal kell igazolni a 
tulajdonjogát.

Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Földhivatala
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Karácsony előtt újra mesejáték volt 
a Faluházban. Találkoztunk manókkal, 
akik elég viccesen néztek ki. A 
manók mögött néha elsuhant egy fura 
kinézetű tündér. A gyerekek többféle 
vidám játékban vehettek részt. Volt 
varázsérem keresés, alagútbújás, kö-

zös éneklés. Pihenésképpen sütit és 
pogácsát ettünk. Az utolsó feladat-
ban egy igazi társasjáték bábúi 
lettünk. A legviccesebb az volt, 
ahogy a Biringyók nevetgéltek a 
függöny mögött. A tündér egy szépen 
feldíszített fát is varázsolt nekünk 

a játék végén. Ajándékba minden 
gyerek hazavihetett egy Bambala 
falva társasjátékot. Nagyon jól 
éreztem magam és a kisebb gyerekek 
is jól szórakoztak. Remélem lesz még 
ilyen mesejáték a faluban.

Zalai Krisztián

MESEJÁTÉK ADVENTBEN
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Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy az óvodát látogató gye-
rekek évről-évre színvonalas, 
életkoruknak megfelelő progra-
mokon vehessenek részt. Vidám, 
kötetlen és ünnepélyes hangu-
latú élményeket egyaránt szeret-
nénk számukra nyújtani. A meg-
valósításhoz sok segítséget ka-
punk a szülőktől, a településen 
élőktől, az önkormányzatoktól, 
külföldön élő magánszemélyek-
től, a közalapítványtól. A támoga-
tásokat ezúton is köszönjük!

Ősszel zenés, interaktív mű-
sorával nagy örömet szerzett a 
gyerekeknek Rosta Géza gitár-
művész. Reméljük, lehetőségünk 
nyílik a jövőben is vendégül lát-
ni óvodánkban!

Novemberben hagyományos 
Márton napot tartottunk, amelyet 
sajátos hangulata miatt nagyon 
kedvelnek óvodásaink. Lámpá-
saink egyre szebbek lesznek és 
a tökfaragásban is jártasságra 
teszünk szert.

December 6-án a Mikulást és 
a Nyugdíjas Klub tagjait nagy 
izgalommal vártuk. Kedvességü-
ket a szépkorúak felköszöntésével 
tudtuk viszonozni. 

Tél elején „A mi óvodánk” 
pályázaton Babják Tamás fotó-
művész úr tavaszi fotózását nyer-
tük el. 

Advent időszakában bekapcso-
lódtunk a forgatagba és az óvodá-
ban is az ünnepre készülődtünk. 
Karácsonyi műsorunk célja a 
hangulatteremtés, a ráhangolódás 
volt, amit a szülőkkel együtt 
éltek át a gyerekek. Mint minden 
évben, idén is látogatjuk Pápán a 
Pegazus Színház bábelőadásait. 
Különleges nap a színházláto-
gatás. A közös utazás, a mese 
varázsa sok élményt nyújt a 
résztvevőknek.

Farsang időszakában űztük, 
kergettük a telet. A sok vidám 
jelmez, a dobpergés és a hangos 
ének ellenére a hó és a hideg egy 
időre még megmakacsolta ma-
gát. Bízunk benne, hogy hama-
rosan elhagyja ereje és bekö-
szönt a tavasz. Márciusban a 
gyerekek már a húsvéti ünnep-
körrel ismerkednek, a szülőkkel 
pedig locsolóbálba készülünk. 
Rendezvényünkkel a falusi bálok 
hangulatát szeretnénk felidéz-
ni, ahol mindenki jól érezte 
magát. Reméljük sikerül a régi 
hagyományokat újrateremteni! 

A húsvéti jótékonysági locso-
lóbálba szeretettel várunk min-
denkit!

 Hegedüsné Patyi Edina

EGY ÓVODAI FÉLÉV 
TÖRTÉNÉSEI

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nem kell “személyi igazol-
vány” a beiratkozáshoz.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma ezúton tájékoztatja a 
szülőket, hogy a médiában meg-
jelent téves beszámolókkal ellen-
tétben, az óvodai beiratkozáshoz 
a szülőknek nem kell ”személyi 
igazolványt” készíttetniük gyer-
mekük számára.

Az óvodai felvétel szabályait 
rögzítő miniszteri rendelet így 
fogalmaz: “Az óvodai beirat-
kozáskor be kell mutatni a gyer-
mek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá a szülő személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványát”.

A gyermek személyi azonosító-
ja a születési anyakönyvi kivonat 
alapján kiállított lakcímkártya 
hátoldalán található. Az óvodai 
beiratkozáshoz szükséges ható-
sági igazolvány tehát nem más, 
mint a gyermek lakcímkártyája. 

Bár a lakcímkártya önmagában 
elegendő a gyermek hiteles azo-
nosítására, de akadnak olyan 
óvatos intézmények, ahol az 
anyakönyvi kivonat bemutatását 
is kérik. Ez felesleges ugyan, de 
nem jogszerűtlen. Ellenben, ha 
az óvodavezető a beiratkozás 
alkalmával a szülőtől a gyermek 
részére kiállított “személyi iga-
zolvány” bemutatását kéri, ahogy 
az a sajtóban elhangzott, jogsze-
rűtlenül jár el.

Oktatásért Felelős Államtitkár-
ság, H-1055 Budapest, 

Szalay u. 10-14.
Telefon: +36 (1) 795 46 80

E-mail: sajto@emmi.gov.hu
Web: www.kormany.hu
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ISKOLAI ESEMÉNYEK
VÁROSLŐDI „KI MIT TUD?”

A 2012. november 16-án megrendezett Kultur-
wettbewerb  10 órakor kezdődött. Sok versenyző jelent 
meg, hogy bemutathassa tehetségét. Mi a városlődi 
iskolával is sokat készültünk erre a versenyre. Miután 
szerepeltünk, a zsűri elvonult összesíteni a pontokat. 
Végül, 15 órakor került sor az eredményhirdetésre. 

A városlődi Quartett arany minősítést kapott! Tagjai: 
Gulyás Napsugár és Schlecht Benedek. Az énekkarunk 
kiemelt aranyat kapott. 

Bakonyákói énekkarosok: Búzás Dóra, Ujvári Dóra, 
Krizsai László, Horváth Szabina, Móri Olivér, Gulyás 
Napsugár, Takács Fanni, Schlecht Benedek, Krizsai 
Katalin, Ujvári Anett, Kulics Roxána, Papp Dalma.

A sváb vagy német nyelvű szavalóversenyen, ami 
az iskolában került megrendezésre, Schlecht Benedek 
Mundart kategóriában 1. helyezést ért el.  A városlődi 
tánccsoport bronz, illetve ezüst minősítést kapott .

A tánccsoport tagjai: Serfőző Sarolt, Serfőző Borbála, 
Somogyi Barbara, Papp Dalma.

 A sok munka, gyakorlás végül meghozta gyümölcsét. 
Mindnyájan jól éreztük magunkat.

 Schlecht Benedek, 7. o.

KORCSOLYÁZTUNK 
VESZPRÉMBEN

2013. február 1-jén a városlődi iskola felső tagozata 
korcsolyázni ment Veszprémbe. Sok jelentkező volt, ezért 
külön busszal mentünk. 11.30-kor indult a busz az iskola 
elől. A műjégpályán nagyon jól éreztük magunkat. Volt, 
akinek jobban ment a korizás és volt, akinek kevésbé. A 
pálya melletti büfében, meleg teát szürcsölve beszéltük  
meg az élményeket. 13.15-kor indultunk vissza az 
iskolához. 

Bajor Tessza, 6.o.

ISKOLAI KARÁCSONY
A 2. és 5. osztály december 21-én karácsonyi műsort  

adott elő. A mesejáték címe: „A kolduskirály” volt, 
amelyben együtt játszottunk több másodikos gyerekkel.   
Az énekkar is szokás szerint jól szerepelt, gyönyörűek  
voltak a dalaik. Pintér Aranka néni karácsonyi versét 
is szeretettel fogadta mindenki. Az i-re a pontot a tanári 
kamarakórus műsora rakta fel, nagy tapsot kaptak. 
Szerintem mindenki jól érezte magát ezen a színvonalas 
ünnepen.

Krizsai László, 5. o.
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MISSZIÓS DÉLUTÁN

December 22-én, szombaton 
missziós találkozóra gyűltek ösz-
sze a fiatalok és az idősek, amit 
megtisztelt jelenlétével Sebastian 
Atya is. 

A missziós misén közö- 
sen imádkoztunk, énekeltünk,  
majd a faluház nagytermében 
vendégül láttak bennünket, Se-
bastian atyával együtt. Az atya 
beszélt a világban élő sok szegény 
gyermekről, akik segítségre szo-
rulnak. Ha másképpen nem tu-
dunk, akkor kis imával és áldo-
zattal támogassuk a rászorulókat.

Jól éreztem magam a találkozón, 
máskor is szívesen részt veszek 
rajta.

Juhász Martin 
5. osztályos missziós

Február 16-án, az első Lourdes-
i jelenést követő szombaton, litániát 
imádkoztunk a barlangnál, majd azt  
követően Szentmisét tartottunk. A  
napsütésben csillogó havas táj, a for- 
rás csobogása felidézte az 1858 febru-
árjában történt jelenések hangulatát. A 
Szűzanya tisztelete és a szép téli idő 
sokunkat hívott a közös imádságra. 

1858. február 11. és július 16. 
között Lourdes-ban  a Massabielle-
i barlangnál Szűz Mária 18 
alkalommal jelent meg Soubirous 
Bernadettnek. Ezt az egyszerű leányt 
használta fel a Szűzanya, hogy 
a bűnösöket megtérésre szólítsa 
fel, és az egyházban új lendületet 

adjon az imádságnak, a keresztény 
szeretetnek, a betegek és a szegények 
szolgálatának. A Szentbeszéd a 
négy Mária dogmára épült. Mária 
Istenanyaságára, szűzen szülésére, 
amit az Egyház az első századoktól 
tanít, a szeplőtelen fogantatásra, amit 
1858-ban IX. Piusz pápa hirdetett ki, 
és mennybe felvételére, amit 1950-ben 
XII. Piusz pápa hirdetett ki. Február 
11. a Betegek Világnapja lett. 

Bernadett életével adott példát arra, 
amire Szűz Mária szólította fel rajta 
keresztül az Egyházat. A szegények és 
a betegek szolgálata által szentelődött 
meg. 

Kértük a Szűzanya közbenjárását, 

hogy követni tudjuk Soubirous 
Bernadett példáját a szegények, a 
betegek és az elesettek szolgálatában.

Ebben az évben a Lourdes-i 
jelenések napján egy megdöbbentő 
esemény történt, XVI. Benedek 
pápa bejelentette, hogy február 28-
án elhagyja Szent Péter trónját. 
A Pápa a Szűzanya oltalmába 
helyezte Egyházunkat, és kérte a 
hívek közösségét, hogy imáikkal 
eszközöljék ki az Isteni kegyelmeket 
az Egyház számára.

Rudi Péter
plébános

SZENTMISE A LOURDES-I BARLANGNÁL

NAGYBÖJT
Az egyházi év hathetes, negyven napos bűnbánati időszaka 40 böjti napból, 

6 vasárnapból és 2 ünnepnapból áll. Szent Cirill és Szent Metód, valamint 
Szent József ünnepnapjait tartjuk. Ez az időszak Hamvazószerdától Húsvét 
Vasárnapig tart. Nagyböjt 5. vasárnapja az Örömvasárnap, a liturgia színe a 
rózsaszín, ami az öröm színe. Nagyböjt 6. vasárnapja Virágvasárnap, az Úr 
szenvedésének napja. Az azt követő időszak a Nagyhét. Nagycsütörtök az 
utolsó vacsora emléknapja, Nagypéntek pedig Krisztus kereszthalálának 
napja, délután három órakor szenvedett kereszthalált, és ennek emlékére szól a 
harang minden délután 3 órakor. A következő napon nagyszombati szertartást 
tartunk tűzszenteléssel. Húsvét vasárnap Krisztus feltámadását, a halálon való 
győzelmét ünnepeljük. Ebben az időszakban a közösségben megélt alkalmak 
segítik a közös kiengesztelődést, így hívunk és várunk mindenkit a március 
15-i és Virágvasárnapi ünnepi eseményekre. Részleteket a hirdető táblákon 
találhatnak. A nagyböjti időszakra tartalmas lelki feltöltődést és áldott húsvéti 
ünnepeket kívánok!

Rudi Péter
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Amikor csak tehetem, sétálok az erdőben. Gon-
dolataimba merülve a hallgatásom mélyén orgonaszó 
csendül, emlékképek villognak bennem, imádság bujkál a 
lelkemben. S a bükkös arany boltívei alatt, vagy a tölgyes 
gombaillatú csendjében Istennel járok. Fölnézve az 
egyik fa kérgébe bevésett szívet találtam. Arra jöttem rá, 
mennyivel hűségesebb a fába vésett szív, mint az emberé. 
Őrzi akkor is a pillanat varázsát, amikor én már régen 
megfeledkezem valamiről, valakiről. A böjt lényege jut 
eszembe. Lemondani valamiről, ami nekem nagyon fontos, 
hogy rákoncentráljak arra a Valakire, Aki adta magát 
miérettünk, hogy kimentsen minket e jelenvaló világból. 
Igen, semmi sem fontosabb az ember életében, mint tudni, 
Valakihez tartozom, Aki szeret és mindenét odaadta értem, 
s ez nem más, mint az Úr Jézus! Míg járom az erdőt, 
kezem megtelik halálos lángban égő csokorral, amit még 
az ősz hagyott nekem a fák alatt, piros bogyóval, sárga 
bíbor színű lombbal, barna páfránnyal, zsebemben egy-
egy vargánya emlékével. Aztán megállok egy pillanatra s 
látom, ahogy a völgyben aludni tér a Nap és körülöttem 
a múló időt kezdi mérni csendes egyhangúsággal egy 
lappantyú. Mozdulni sem merek, mert érzem: imádkozik… 
Közben észrevétlenül mellém szegül a csendes este. 
Még mindig nem merek mozdulni, mert az emlékek 
megindulnak bennem: harangzúgás, húsvéti énekzengés, 
gyermekkorom kacagása, tücsökciripelés, békák kórusa… 
Húsvét csodás, fanfáros hajnala képzik meg bennem, ott 
a lassan lilába forduló estében. Villódzni vélem az örök 
hajnalt, így böjt elején. Elmúlt kedvesek lábnyomába 

lépve, égi csillagösvényen 
járok. Magam előtt látom a 
falut, a várost, az életemet, 
az itt eltöltött 19 esztendőt. 
Az árnyékom mellém ta-
pad, és mintha suttogva 
megkérdezné: emlékszel…? 
Kezemben a csokor, szí-
vemben a zsongás, előttem 
az út. Az élet útja. Tudom, 
Valaki vár, Valaki szeret, 

akinek fontos vagyok, Aki nélkül nagyon nehéz lenne az 
életem…

Fogjuk most meg lélekben egymás kezét, s imádságos 
lélekkel induljunk el a kereszt, majd a nyitott sír felé, 
hogy égi áldásban legyen részünk. De ehhez ki kell üríteni 
magunkat, hogy a drága örök Evangéliumot be tudjuk 
majd fogadni: Élő Urunk van, aki szeret és gondoskodik 
rólunk!

Szeretettel várok mindenkit a Református Istentiszte-
letekre, melyek 15 órakor kezdődnek március 10., 24. 
(Virágvasárnap), 29. (Nagypéntek), 31. (Húsvét, I. Úrva-
csora), április 17., 28., május 9. (Áldozó csütörtök), 12., 
19. (Pünkösd, I. Úrvacsora osztás) napokon.

Ezekkel a szavakkal kívánok minden Nyájas Olvasónak 
áldott készülődést Húsvétra nagyböjt idején.

Apostol Pál

A BÖJT CSODÁJA



8

3. évfolyam, 1. szám 2013.03.15.

HÚSVÉTI     

                    BÁLJÓTÉKONYSÁGI
2013. március 31.
Bakonyjákó Tornaterem

Kapunyitás: 19.30
Megnyitó: 19.50
Nyitótánc: 20.00

a nagy báli süteményverseny

„JÁKÓ LEGFINOMABBJA” 

A háziasszonyok, anyukák, nagymamák nagy többsége 

cukrászkodik otthon. Az ünnepek alkalmával elkerülhetetlen, 

hogy valami édesség vagy pogácsa is kerüljön az asztalra. 

Mindenki mást keres a süteményes tálcán. Vajas krémest, túrósat 

gyümölcsöset, tejszínhabosat, főzött krémest, kevert tésztát, kelt 

félét, linzert, keksz- vagy kókuszgolyót, sajtos ropogóst, sós 

rudacskát. 
Van olyan, hogy egy-egy édességet, sörkorcsolyát bárkinek 

kínálunk, aki megkóstolja, mind elkéri a receptet. Ez azért elég 

biztos ismérve annak, hogy dobogós helyet szerezne egy iyen 

megmérettetésen.

Sütemény és pogácsa bár-t nyitunk a Húsvéti bálon.

Keressük a legjobbat, a legfinomabbat, a dobogósakat! Bármi 

hadrendbe állítható az értékes nyereményért és elismerésért. 

A zsűri 3-3 tagját, a bál résztvevői közül sorsoljuk ki a 

helyszínen. A játékra bárki nevezhet (még ha a bálon nem is tud 

jelen lenni). Kérjük, hogy ne csak a tepsi felét hozzátok el. A 

tálcákra, csomagolásra írjátok rá a készítő nevét! A zsűri szájába 

természetesen név nélkül adjuk.

Aki szívesen megmérettetne, vagy csak támogatni kívánja 

rendezvényünket az általa készített süteménnyel, kérjük az 

óvónőknél vagy Lénártné Gerdenics Katánál előre jelezze!

Belépőjegy elővételben, március 
25-ig 1200 Ft-os áron kapható, a 
bakonyjákói Hivatalban, Mekler 
Renátánál, Lénártné Gerdenics Ka-
talinnál, Léber-Gottschall Katánál.
A helyszínen: 1500 Ft. 
Diák és nyugdíjas jegy: 400 Ft. 
Támogatói jegy: 500 Ft (korlátlan 
menyiségben váltható)
6 éves korig a belépés ingyenes.
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HÚSVÉTI     

                    BÁL
Üzenjük a Hölgyeknek, hogy legfőbb ideje bejelentkezni a 

fodrászhoz, és elkezdeni az alakformáló tornát, az Uraknak, hogy 
fényezzék ki lakkcipőjüket és porolják le tánctudásukat, 
mert március 31-én sok-sok év múltán újra elvihetik a helyi 
bálba választottjukat, megtáncoltathatják nagylányukat, 
és rophatják az anyóssal. Hívjátok haza az elszármazott 
rokonokat, barátokat és mulassunk együtt! 

Nagyot gondolt a jákói óvoda szülői munka-
közössége és az óvónők. Húsvét vasárnapjára 
hagyományteremtő jótékonysági bált szervezünk. 
Szeretnénk, ha ez egy olyan húsvéti vigalom lenne, mely 
lehetőséget ad arra, hogy családok, baráti társaságok együtt 
mulassanak és a fiataloknak alkalmuk legyen máshogy is 
szórakozni. Hogy kikapcsolódjunk megfizethető áron, helyben. 
Hogy mintát, báli szokásokat adjunk gyermekeinknek. A Bál 
nemes célt szolgál. Az óvónők és a szülők egymással karöltve, 
csekély összegekből, lelkesen munkálkodnak azon, hogy a dekoráció 
elkészüljön, a tombolatárgyak összegyűljenek, a vendégek jól 
szórakozzanak, a meglepetés programok jól sikerüljenek. 

A zenét a nagyhírű kislődi MOKKA zenekar szolgáltatja.
Bálozzunk együtt egy jó célért!!! A bevételekből az óvodát 

támogatjuk! 

„A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a 
szavaiddal - az életeddel mutatsz példát.”

Élőzenés vigadalom 
a  kislődi MOKKA zenekarral.

http://www.mokkazenekar.hu

a nagy báli süteményverseny

„JÁKÓ LEGFINOMABBJA” 

A háziasszonyok, anyukák, nagymamák nagy többsége 

cukrászkodik otthon. Az ünnepek alkalmával elkerülhetetlen, 

hogy valami édesség vagy pogácsa is kerüljön az asztalra. 

Mindenki mást keres a süteményes tálcán. Vajas krémest, túrósat 

gyümölcsöset, tejszínhabosat, főzött krémest, kevert tésztát, kelt 

félét, linzert, keksz- vagy kókuszgolyót, sajtos ropogóst, sós 

rudacskát. 
Van olyan, hogy egy-egy édességet, sörkorcsolyát bárkinek 

kínálunk, aki megkóstolja, mind elkéri a receptet. Ez azért elég 

biztos ismérve annak, hogy dobogós helyet szerezne egy iyen 

megmérettetésen.

Sütemény és pogácsa bár-t nyitunk a Húsvéti bálon.

Keressük a legjobbat, a legfinomabbat, a dobogósakat! Bármi 

hadrendbe állítható az értékes nyereményért és elismerésért. 

A zsűri 3-3 tagját, a bál résztvevői közül sorsoljuk ki a 

helyszínen. A játékra bárki nevezhet (még ha a bálon nem is tud 

jelen lenni). Kérjük, hogy ne csak a tepsi felét hozzátok el. A 

tálcákra, csomagolásra írjátok rá a készítő nevét! A zsűri szájába 

természetesen név nélkül adjuk.

Aki szívesen megmérettetne, vagy csak támogatni kívánja 

rendezvényünket az általa készített süteménnyel, kérjük az 

óvónőknél vagy Lénártné Gerdenics Katánál előre jelezze!

BÁL
    

BÁL
    

BÁL
A Dal, X-Faktor, Megasztár, Eurovíziós Dalverseny... mindenhol az énekesek 

rúghatnak labdába. Nekünk most a szavak kellenek!HÚSVÉTI LOCSOLÓVERS-ENYJátszatok a rímekkel, sakkozzatok a szavakkal, leljetek rá az alliterációkra, hajtsátok 

a szóképeket. Öntsetek formába egy verset klasszikus vagy pikáns (nyomdafesték-

tűrő) kategóriában.A verseket névvel, elérhetőséggel ellátva a Faluház bejáratánál elhelyezett gyűjtő-

ládába vagy a szerkesztőségi e-mail címre jakoihirmondo@gmail.com várjuk!

Határidő: március 29. Eredményhirdetés a Húsvéti Bálon március 31-én.
Mindkét kategória nyertese értékes nyereménnyel távozhat! 
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A cukorbetegség (diabetes mellitus) 
a szénhidrát anyagcsere zavara. Oka 
a hasnyálmirigy által termelt inzulin 
hiánya vagy a szervezet inzulin iránti 
érzéketlensége (rezisztenciája) vagy 
mindkettő egyszerre. Az inzulinhiány 
következtében a glükóz nem szívódik 
fel a sejtekbe, ezáltal megnövekszik a 
szintje a vérben.

A diabetes mellitus fordításban 
azt jelenti mézédes átfolyás, ami 
a cukorvizelésnek felel meg a 
mai szóhasználatban. A névvel 
azonnal leleplezi a két fő tünetet, a 
megnövekedett vizeletmennyiséget 
és a fokozott cukorürítést. Az ókori 
orvosoknak a diagnózishoz meg 
kellett kóstolniuk a vizeletet.

A betegség a következőképpen 
alakul ki.

Az elfogyasztott szénhidrát a 
tápcsatornában glükózzá (szőlőcukor) 
bomlik, ami felszívódik a véráramba. 
Az emelkedő vércukorszint hatására a 
hasnyálmirigy inzulint juttat a vérbe. 
A szervezet bizonyos sejtjei (máj, 
izom, zsír) akkor tudják felvenni a 
cukrot, ha inzulin kötődik hozzájuk. 
Ha nincs inzulin, vagy nem kötődik 
az inzulin a receptorhoz, akkor a 
vércukor emelkedik.

A betegség fajtái: 
1-es típusú diabetes mellitus
A szervezet egy autoimmun gyul- 

ladás következtében elveszíti inzu- 
lintermelő képességét. Bármely élet-
korban előfordulhat, de leggyakrab-
ban gyermekeknél és fiatal felnőttek-
nél alakul ki. A betegek általában 
vékonyak és jellemző a fogyás a 
betegség diagnosztizálása előtt. 
A tünetek gyorsan jelentkeznek 
és kezelésüket haladéktalanul el 
kell kezdeni, mert életveszélyes 
állapot alakulhat ki a 
megemelkedett vércukor- 

szint miatt. Kezelésükhöz inzulin 
szükséges. Az összes cukorbeteg 10 
%-át teszik ki.

2-es típusú diabetes mellitus
Oka a nagy mennyiségű magas 

glikémiás indexű szénhidrát fo-
gyasztás. A glikémiás index minél 
magasabb, annál gyorsabban emel- 
kedik az adott ételfajtától a vér-
cukorszint. Ez éveken át étkezés után 
lökésszerűen emelkedő inzulinszintet 
eredményez. Az inzulinfüggő sejtek 
megpróbálnak védekezni és kialakul 
az inzulin rezisztencia. Ez egy 
darabig fokozott inzulintermelést 
eredményez, de egy idő után kimerül. 
Ekkor szükségessé válhat az inzulin 
adása is. Az inzulin rezisztencia 
összefügg az elhízással is, mivel az 
elhízást is leginkább a fent említett 
magas glikémiás indexű szénhidrátok 
okozzák.

A 2-es típusú cukorbetegség sokáig 
néma tud maradni, alattomosan, 
csendben dolgozik. Leginkább a 
hosszú távú hatások miatt kell ko-
molyan venni.

Léteznek még egyéb típusú cukor-
betegségek a kiváltó ok szerint, de 
ezek gyakorisága nagyon kicsi.

A betegség leggyakoribb tünetei: 
fáradékonyság, teljesítmény-csök- 
kenés, farkasétvágy, izzadás, fej- 
fájás, állandó szomjúság, nagy 
mennyiségű vizelet, izomgör-
csök, látászavarok, viszketés, 
gyakori bakteriális és gombás 
fertőzések.

Diagnosztizálásához 
laborvizsgálat szük-
séges.

Az akut szövődmények a magas és 
alacsony vércukorszint.

Hosszú távú szövődmények a 
következők lehetnek: látásromlás, 
esetleg vakság, érelmeszesedés és 
idegbántalom miatt lábamputáció, 
hosszú hónapokon át gyógyuló 
lábszárfekély, szív- és érrendszeri 
problémák a szívelégtelenségtől az  
infarktuson át a STROKE-ig, ma- 
gas vérnyomás, impotencia, veseelég-
telenség, mely akár a dialízis szük-
ségességét is elérheti.

A betegség kezelése elsődlegesen 
típusfüggő. 1-es típusban az inzulin, 
2-es típusban szájon át bevehető 
gyógyszerek, diéta betartása, sok 
testmozgás, életmód változtatás, de 
náluk is eljöhet az az idő, amikor 
inzulinra lesz szükségük.

Mint oly sok betegségnél, a 
cukorbetegségnél is fontos a megelő-
zés, amit megfelelő táplálkozással 
és megfelelő mennyiségű, intenzív 
testmozgással érhetünk el.

Dr. Léka Tibor
háziorvos

ÉDES ÉLET - KESERŰ TÉNYEK
… A CUKORBETEGSÉGRŐL
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Babyphone  ké-
szülék eladó! Tí-
pus: H&H MBH 
1010. Ár: 3.500 
Ft. Érd.: 30/894-
1081

Szobakerékpár 
eladó! Nagy di-
gitális kijelző, 
24 program, 
10 erősségi fo-
kozat, pulzus-
mérés, testzsír-
mérés. 
Ár: 12.000 Ft. Érd.: 30/894-1081

TV állvány el-
adó! Anyaga: 
fenyő. A fiók 
műanyag csúsz-
kája sérült, de 
javítható! Ár: 4.000 Ft. Érd.: 
30/296-5520

NYUGDÍJAS KLUB
RENDŐRÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Olvasók!

A múltkori számból szerkesztési hiba 
miatt sajnos kimaradt a Nyugdíjas Klub 
beszámolója.
Ezt a hiányosságot szeretnénk most pótolni 
és ezúton is elnézés kérünk Ható Mihály 
klubvezetőtől a hibáért! A cikk témája most 
is ugyanolyan aktuális, a benne leírtakra nem 
lehet elégszer felhívni a figyelmet!

Léber-Gottschall Katalin
felelős szerkesztő

A Bakonyjákói Nyugdíjas Klub 
2012. október 17-én tartotta szokásos 
klubfoglalkozását. 

A témát a Pápai Rendőrkapitányság 
szolgáltatta “Trükkös lopások” 
címszó alatt. Az előadó, Császárné 
alezredes asszony kötetlen beszélgetés 
formájában hívta fel, főleg az idősebb 
emberek figyelmét, hogy kerülhetik el 
a kellemetlen helyzeteket.

Egy egyszerű táskaellopásból is 
mennyi kellemetlensége származhat a 
tulajdonosának. Eltűnnek a személyi 
okmányok, a pénz, a bankkártya, a 
jogosítvány, esetleg pótolhatatlan 
fényképek stb. Ezek újbóli beszerzése 
sok időt, pénzt és energiát igényel. 
A megnyerő külsejű és jó modorú 
szélhámosok célja, hogy bejussanak 
a lakásainkba. Rendszerint két vagy 

három fős csapatokban dolgoznak. 
Céljuk: a figyelemelterelés. Mondva-
csinált ürügy lehet például nagy címle-
tű pénz felváltása, vagy szomjúság. 
Karácsony közeledtével megszapo-
rodnak a zsebtolvajlásos bűncselek-
mények. Vigyázzunk a pénztárcánkra!
Amilyen sokszínű az élet, olyan 
sokszínű az elkövetés módja is. A 
lényeg az, hogy ne ijedjünk meg! 
Helyezzük kilátásba egy közeli 
hozzátartozó azonnali érkezését, je-
gyezzük fel a gépkocsi forgalmi 
rendszámát, és ne szégyelljünk rendőrt 
hívni!

Az alezredes asszony mindezeket 
a kihallgatási jegyzőkönyvek, vagyis 
megtörtént esetek alapján mondta el 
nekünk.

Soha nem lehetünk elég óvatosak! 
Az emberi hiszékenység határtalan.
Tanulságokban bővelkedő előadás 
volt.

Ható Mihály
klubvezető

TÜDŐSZŰRÉS!
Időpontja: 2013. március 21.
Bakonyjákón 8:30-13:30
Farkasgyepűn 14:30-17:00

FONTOS! Akinek a munka-
alkalmassági vizsgalathoz szüksé-
ges, ne felejtsen el igazolást kérni 
a megjelenésről!

APRÓ-
HIRDETÉS
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Néhány hete vehették át kom-
posztáló ládáikat a Tiszta Európa 
Program keretében azok a családok, 
akik regisztráltak a programba. 
A Csalán Egyesület az átvételt 
megelőzően egy előadás keretén belül 
ismertette a komposztálás legfonto-
sabb tudnivalóit. Emlékeztetőül egy 
rövid összefoglaló az elhangzot-
takról:

A családok 5 éves időtartamra 
2 komposztáló ládát kapnak hasz-
nálatra, melyek ez idő letelte után a 
birtokukba kerülnek. A használati idő 
alatt a ládák állapotának megőrzéséért 
a családok felelnek. Az átadáskor ka-
pott matricákat összeállítás után fel 
kell ragasztani a komposztáló ládák- 
ra! Előzetes egyeztetés után az 
Egyesület a komposztáló ládák ren- 
deltetésszerű tárolását és haszná-
latát ellenőrzi! A ládákhoz mel-
lékelt tájékoztatóban található kom- 
posztnaplót vezetni kell! Ameny-
nyiben a család nem szeretne tovább 
részt venni a programban, úgy a 
komposztáló ládákat 30 napon belül 
vissza kell szállítania a tulajdonos 
telephelyére.

MIT DOBHATUNK A KOM-
POSZTÁLÓ LÁDÁKBA? 

- Konyhai hulladékokat: zöldség, 
gyümölcs, citrusfélék héja, tojáshéj, 
kávézacc, teafilter, szobanövények.

- Kerti hulladékokat: száraz fű, 
ágak, levelek, gyomok, faforgács, 
szalma, fűrészpor.

- Egyéb anyagokat: növényevő 
kisállatok ürüléke, kartonpapír, fa-
hamu (max. 2-3 kg/m3)

NEM KOMPOSZTÁLHATÓ 
ANYAGOK!

- Főzött konyhai hulladék, csont, 
magvas gyomok, gyomgyökerek, 
húsevő állatok ürüléke, diófalevél, 
tuják részei, festék, lakk, olaj, 
zsírmaradék, üveg, fém, műanyag, 
elem, akkumulátor.

A KOMPOSZTNAPLÓ:

Rendszeresen, lehetőség szerint 
hetente fel kell jegyezni a táblázatba a 
komposztra kitett hulladékok becsült 
mennyiségét. A táblázatba a konyhai 
és kerti hulladékok együttesen 
kerüljenek bele!

A kapott, zárt komposztáló lá-
dákban, a helyes komposztálási elő-
írások betartásával 8 hónap alatt 
készíthető érett, további felhasználásra 
alkalmas komposzt.

MIRE HASZNÁLHATÓ A 
KOMPOSZT?

Tavasszal vagy ősszel bedolgozható 
a kerti földbe. Szobanövények, ker-

ti virágok földjéhez jóval kisebb 
mennyiségben alkalmazható. Hasz-
nálhatjuk zöldségágyások, szőlők, 
gyümölcsösök termékenységének 
javításához.

A komposztálás egyéb tudnivalói és 
bővebb leírása, a komposztáló ládák 
helyének szakszerű kiválasztása, a 
komposzt rétegezésének és forgatá-
sának szabálya, hibaelhárítási taná- 
csok olvashatók a www.komposztal-
junkegyutt.hu oldalon.

A Csalán Egyesület ingyenesen 
hívható zöld száma: 06 80 630-057

A teljes kiadvány a www.jakoi-
hirmondo.hu oldalon is megtalálható 
és letölthető a Zöld sarok rovatban.

Jó komposztálást, bő gyümölcs-
termést és csodás virágözönt kívánok 
Mindenki kertjébe!

Léber-Gottschall Katalin

KOMPOSZTÁLJUNK 
EGYÜTT!



13

3. évfolyam, 1. szám 2013.03.15.

A bakonyjákói nyugdíjas klub  
éves foglalkozási terv alapján mű- 
ködik. Tevékenységére jellemző, 
hogy minden hónapban két al- 
kalommal összejövünk, beszélge-
tünk, valamint megünnepeljük a 
klubtagok születés- és névnapját.

Két alkalommal a pápai termál-
fürdőben is jártunk.

Szerény pénzügyi lehetőségeink-
hez mérten támogatjuk az ön-
kormányzat és más civil szervezetek 
által tartott jótékonysági rendez-
vényeket. (pl. süteménysütés)

Foglalkozási tervünk úgy épül fel, 
hogy a decemberi foglalkozásokban 

éri el csúcspontját. Gondolok itt 
arra, hogy minden évben megaján-
dékozzuk az óvodásokat, amit ők 
kis meglepetés csomag készítésével 
viszonoznak. December utolsó har- 
madában - még karácsony előtt - 
ünnepi foglalkozást tartunk. Kará-
csonyfát díszítünk, vendégeket 
hívunk és ünnepi műsorral készü-
lünk.

2012. december 19-én rendeztük 
meg ezt az ünnepi foglalkozást. 
Meghívottként részt vett az ese-
ményen Takácsné Tompos Rita 
polgármester asszony és Dr. Léka 
Tibor, községünk háziorvosa.

Ható Mihály klubvezető „Adventi 
gondolatok” címmel tartott egy rö- 
vid bevezető előadást, majd a 
nyugdíjas klub valamennyi tagjának 
tevékeny részvételével karácsonyi 
versek és karácsonyi dallamok 
csendültek fel, CD lejátszó segít-
ségével.

Ezt követően a polgármester 
asszony köszöntötte a nyugdíjas  
klub tagjait. Megköszönte a klub  
által nyújtott segítséget és jó egész-
séget, békés, boldog új esztendőt 
kívánt a klub valamennyi tagjának.

Az est további részét disznótoros 
vacsora követte, amit a jelenlévők 
jóízűen elfogyasztottak.

Vacsora után kötetlen beszélgetés 
alakult ki egymás között, ahol a 
polgármester asszonynak minden-
kihez volt pár kedves szava.

A 2013-as évben ünnepeli a 
nyugdíjas klub fennállásának 10. 
évfordulóját. Ennek programját 
még nem állítottuk össze, de 
remélhetőleg méltó módon tudjuk 
majd megünnepelni az évfordulót.

Ható Mihály, klubvezető

A NYUGDÍJASOK 
KARÁCSONYI ÜNNEPE

2012-ben sem maradt el a hagyományos adventi hangverseny. A Rákóczi téri 
betlehemnél gyülekeztünk az adventi időszak első programjára. 

Apostol Pál református lelkész úr osztotta meg velünk gondolatait az 
adventről, majd Rudi Péter katolikus plébános úr megáldotta a Betlehemet és az 
adventi koszorút. A gyertyagyújtást követően gyönyörű adventi és karácsonyi 
dallamok töltötték meg a templomot. A fellépők, a Gannai Asszonykórus, a 
Csatlós testvérek, a városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskola kórusa, 
Licsauer Márk és Tompa Melinda, a Nefelejcs Vegyeskar, valamint a Szilágyi 
Erzsébet Keresztény Általános Iskola  harang együttese igazi adventi hangulatot 
teremtettek. Az itt összegyűlt adományokat a sekrestye felújítási munkálataira 
fordítja a katolikus egyházközség.

Köszönjük minden szereplőnek a részvételt, az adományokat.

Takácsné Tompos Rita

HANGVERSENY ADVENTBEN
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ÚJDONSÁGOK TORNAILAG
Mindenki, aki szilveszter éjfél-

kor megfogadta, hogy idén többet 
fog mozogni, most jó nyomon van, 
bátran olvasson tovább. A többiek-
nek köszönjük, ne fárasszák a 
szemüket, csak felesleges lelki-
ismeretfurdalást okoznak maguk-
nak, hogy íme már be sem kell men-
ni Pápára és mégis lehet mozogni, 
már heti két alkalommal. Ráadásul 
a tévéből is az folyik, hogy “3x1 
és jobban megy”. Szóval ezt nem 
vesszük a lelkünkre. 

Mi közben a heti egy alkalmat 
feltornáztuk kettőre, most már lehet 
válogatni, hogy kinek mikor jó, 
mert ezt nem lehet megunni! 

Szerdánként 18-19 óráig Far-

kasgyepűn a Faluházban, pénte-
kenként 17-18 óráig Bakonyjákón 
az iskola tornaszobájában formál-
hatjuk izmainkat 600,- forintért 
óránként. De! Hogy még több 
kedvet érezzenek eddigi lelkes 
tornászaink… És! Hogy még 
több kedvet kapjanak az idáig 
csak hezitálók, bérletárral is 
szolgálhatunk. 10 alkalom már 
4600,- forintért váltható!

Ennél kedvezőbbet, azt hi-
szem keresve sem találhatunk a 
környéken! És nem is kell, hiszen 
minden „házhoz jön”!

Szerencsés, ha részvételi szán-
dékodat előzetesen jelzed a 
regatak@gmail.com-on, így min-

den esetleges változásról időben 
értesülsz, illetve fuvarra is lelhetsz 
a szerdai alkalmakat illetően. Az 
órákat Kovács Regina tartja.

Ha a végére értél ennek a 
szösszenetnek, várunk szeretettel 
egy vidám csapatban. A nevető-
izmokat is folyamatosan eddzük!

Lénártné Gerdenics Kata

 MIÉRT SPORTOLJUNK?
A sport örömforrás! A gyerekek viselkedése is bizonyíték erre. Nem véletlen, hogy 

szinte egyfolytában mozgásban vannak, ügyességi játékokat játszanak, fogócskáznak, 
kerékpároznak, hintáznak.

Mindennapi életünk tele van stresszhelyzetekkel. Sokszor azt sem tudjuk, hol áll 
a fejünk. Mit csináljunk előbb? Ahhoz, hogy megfelelően 
regenerálódjunk, elengedhetetlen a teljes kikapcsolódás!

A rendszeres sportolással jobbá válik a közérzetünk. 
A test állóképessége, a tüdő kapacitása és az 
izomzat növekszik. A szív és 
a keringési rendszer állapota 
javul. A rendszeres testmozgás 
csökkenti a csontritkulást, ja-
vítja a testtartást. A szép test-
tartás pedig jobb megjelenést, 
biztonságosabb fellépést köl-
csönöz, ami sikeresebbé tesz az 
élet minden területén. A társaságban 
végzett testmozgás pedig építi a közösséget, javítja a társas kapcsolatokat.

Örömmel értesültem, hogy a helyi torna az eddigi heti egy alkalom helyett 
már két alkalomra módosult. Ezennel szeretném bíztatni az érdeklődőket, 
hogy próbálják ki, szerezzenek pozitív élményeket és remélem, két hónap után 
megtapasztalják a fent leírtakat. Jó sportolást kívánok mindenkinek!

Dr. Léka Tibor
háziorvos
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ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTAK:
Miskei Gyula Szül.: 1950. június 13. Elhunyt: 2012. november 03.
Szanyi Józsefné Szül.: 1928. március 16. Elhunyt: 2012. november 29.
Tompos Lajosné Szül.: 1941. július 24. Elhunyt: 2012. december 21.
Támton Antal Szül.: 1947. január 19. Elhunyt: 2013. január 02.
Szanyi János  Szül.: 1932. augusztus 02. Elhunyt: 2013. január 18.
Kassai Józsefné Szül.: 1925. június 24. Elhunyt: 2013. január 21.
Schlecht Istvánné  Szül.: 1941. február 19. Elhunyt: 2013. február 05.

2012. NOVEMBER 01. - 2013. FEBRUÁR 28.

 A Napló 2013. február 7-én megjelent számának 
Sportrovatában is olvashattuk: idén végre az összetett 
csapatversenyt is sikerült megnyernünk a Pápa 
környéki községek asztalitenisz versenyében. Bár a 
szervezésbeli utánpótlás képlékeny maradt, azért a 
fiatalabb Nyőgér-testvérek friss „húzóerejének”, 
valamint Sütő Gyula bácsi 70 évesen is kitartó 
küzdőszellemének köszönhetően női és lány csapat 

híján is sikerült megelőznünk a versenytársakat.
A legkeményebb versenyszámokban már a 

korábbi években is jöttek össze szép eredmények, 
de a média figyelme elsősorban az 

összetettre irányult, ezért is örömteli, 
hogy a „magától” továbbgördülés 
ezúttal a sajtóban is pozitív vissz-
hangra talált. Figyelemre méltó 

továbbá Horváth Máté ígéretes 
fejlődése.

 Avégett, hogy a szebbik 
nem képviselői közül is 

egyre inkább felfedezhessük a 
tehetségeket, 2013 nyarán egy 

vegyes páros versenyt tervezünk 
lebonyolítani. A megmérettetéssel kap-
csolatban részletekkel a későbbiek 
folyamán szolgálunk.

Nyőgér István

BAKONYJÁKÓI „ARANYESŐ”
10 ÉS 70 ÉVESEN IS
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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, kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-
15.00
szerda: zárva
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.

Kelemen László, jegyző
Tel./Fax:  06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
csütörtök 10.00-12.00, 13.11-15.00

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.: 06/70-315-3735
Tanácsadás
8-10 óráig: március 18., április 08., május 13.
Babaklub:
10-12 óráig: március 18., április 29., május 27.

Rudi Péter, plébános
Szentháromság Római Katolikus Plébánia,
8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. utca 35., 
Tel.: 06/89-350-003

Apostol Pál, lelkipásztor
Református Lelkészi Hivatal
Tapolcafő, Tapolcafői u. 72.
Tel.: 89/318-345 , 30/363-935

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

Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadónapok:
minden csütörtök délelőtt

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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BÉCSBEN JÁRTUNK
Tánccsoportunk tavaly nagyon 

sok fellépésen eredményesen vett 
részt, mely elismerés a számlánkon 
is kézzelfoghatóan megmutatkozott. 
Arra gondoltunk, hogy tölthetnénk 
együtt akár egy egész napot is, ne csak 
a fárasztó próbákon, szerepléseken 
legyünk együtt. Gondos szervezés 
után december 7-én, a kora reggeli 
órákban útnak indultunk Bécs felé.

Első úti célunk a schönbrunni 
kastély volt, itt Sissi nyári rezidenciá- 
ját és a hozzá tartozó hatalmas 
gyönyörű parkot csodálhattuk meg. 
Aki még nem volt a kastélyban, 
megnézte a csodálatos termeket, 
szobákat és berendezéseket. Nagy 
élmény volt mindenkinek, hogy a 
mókusok szó szerint a kezünkből ettek, 
felmászva a nadrágon, kabáton. A 
kastély előtt hagyományos kézműves 
vásár fogadott bennünket, bőven 
kaptunk ötleteket a vásárosoktól.

Délben indultunk a Természettudo-
mányi múzeumba, ahol Nagy Balázs 
vezetésével sok érdekes kristályt 
láttunk, bepillanthattunk az ősembe-
rek életébe, megismerhettünk sok 
állatfajt, megnézhettük a híres 

Willendorfi Vénuszt és az óriás 
dinoszaurusz csontvázakat. Ajánljuk, 
hogy aki csak teheti, feltétlenül 
látogasson el ebbe a csodálatos 
múzeumba. A híres szobrocska 
titkáról kérdezzenek bennünket, mi 
már megfejtettük! Ezután kíváncsian 
vettük nyakunkba a várost. Hofburgon 
keresztül jutottunk el a sétálóutcára. 
Advent lévén gyönyörű látványt 
nyújtottak a kidíszített kirakatok és a 
szépen kivilágított utcák. Megnéztük 
a Szent István székesegyházat és a 
Minoriták templomát, ahol az Utolsó 
Vacsora található mozaikból kirakott 
képen. A Városháza előtt tartott 
adventi vásáron csodálatos karácsonyi 
hangulat fogadott bennünket. 
Finom illatok szálltak a levegőben. 
Ki-ki kedvére vásárolhatott és 
megkóstolhatta az igazi bécsi puncsot 
is. Ezekkel a csodálatos élményekkel 
gazdagodva tértünk haza, és reméljük, 
hogy jövőre is lesz alkalmunk ehhez 
hasonló tartalmas kirándulásra.

Köszönjük mindenkinek, aki 
segített az utazás létrejöttében!

Frank Szilvia


