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2013 Húsvét vasárnapja különle-
ges volt, és nem csak az időjárás miatt. 
Hosszú idő után együtt mulatott egy 
bálban szinte az egész falu.

Igaz, nem a legtökéletesebb, nem a 
leghíresebb, nem a legfényűzőbb, de a 
lelke mégis a miénk. Mindannyiunké... 
és itt nem csak a szervezőkre gondolok. 
Dacolva a havas idővel, aznap este több 
mint kétszázan jöttek el és tiszteltek 
meg bennünket a jelenlétükkel egy 
jó ügyet támogatva. Ha jobban 
belegondolunk szinte az egész falu ott 

volt, mindenesetre közel mindenki, 
aki ennek a bálnak a célközönsége 
lehetett, generációkat átívelve. 
Egyértelműen magáénak érezte a 
rendezvényt az a tucatnyi támogató 
is, aki kisebb-nagyobb összeggel, 
tombolatárggyal a szervezők mellé 
állt, jelentősen megkönnyítve és nagy 
terhet levéve ezzel vállukról. 

Mikor a Szülői Munkaközösség - 
csekély ellenszavazattal - egy húsvéti 
bál megrendezése mellett döntött, 
még nem sejtettük, hogy mibe vágtuk 

a fejszénket. Mennyi egyeztetés, 
megbeszélés, telefonálgatás és 
főleg kitartás szükségeltetik egy bál 
szervezéséhez! A kezdeti fogadtatás 
meglehetősen szélsőséges volt: “Bált? 
Bakonyjákóra? Ugyan minek? Ez a 
falu már meghalt!”-tól a “Nagyon bát- 
rak vagytok!”-on keresztül egészen 
a  “De jó! Végre megint lesz 
bál!”-ig minden elhangzott. Fű- 
tött minket a lelkesedés, így a  
kétkedőket igyekeztük nem meg- 
 

folytatás a 8-9. oldalon
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Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2013. 03.01 – 2013. 
06.30-ig elfogadott határozatai, 
döntései a teljesség igénye nélkül:

A Képviselő-testület elfogadta 
Bakonyjákó Község Önkormányzat 
2012. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. A bevételek 72 millió 
810 ezer forintban, a kiadások 73 
millió 340 ezer forintban teljesül-
tek. 2012 évről maradt 10 millió 
411 ezer Ft pénzmaradványa az ön-
kormányzatnak, mely tartalmazza 
a körjegyzőségi pénzmaradványt 
is. A társközségekkel a maradvány 
tekintetében elszámolás történik. 

A környezet védelméről és a 
hulladékgazdálkodásról szóló helyi 
rendelet jogszabályi változások 
miatt átdolgozásra került. Meg-
szűnt például az önkormányzat 
ármegállapító hatásköre. A Pápai 
Rendőrkapitányság beszámolót 
készített 2012. évi közbiztonsági 
munkájáról, az elmúlt év 
tapasztalatairól, melyet a képviselő-
testület elfogadott. A beszámoló 
szerint településünk közbiztonsági 
helyzete megfelelő, az állampolgá-
rok általában jogkövető magatartást 
tanúsítanak. A bűncselekmények 
száma viszonylag alacsony, 
kismértékű emelkedés tapasztalható 
az előző évhez képest. 

A települési önkormányzatok 
társulásainak működését szabályzó 
törvény 2013. január 1-én hatályát 
vesztette, ettől az időponttól az 
önkormányzati törvény előírásai 
szerint kell a társulásokat működ-
tetni, illetve 2013. június 30. napjáig 
minden társulási megállapodást 
felülvizsgálni. Határozni kellett 
arról, hogy a korábban társulásban 
ellátott feladatokat a továbbiakban 
milyen formában kívánja ellátni az 
önkormányzat. Ennek az elvárásnak 
megfelelve a következő döntések 

születtek:
1. A Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás átalakulása megtörtént, 
2013. július 01-től Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Tár-
sulása néven működik tovább. A 
gesztor önkormányzati feladatokat 
Takácsi község vállalta fel. Korábbi 
döntésünknek megfelelően, a 
családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, a házi segítségnyújtás, a 
belső ellenőrzés, illetve háziorvosi 
ügyelet feladatokat az említett 
társulás intézménye által látjuk el. 

2. A Bakony-völgye Óvodafenn-
tartó Társulás az alapító önkormány-
zatok döntése alapján megszűnt, 
településünk 2013. július 1-
től az óvodai ellátás kötelező 
önkormányzati feladatról új 
társulási formában, „Adásztevel, 
Bakonyjákó, Homokbödöge és 
Németbánya Óvodafenntartó 
Társulása” útján gondoskodik. 
Óvodánk új neve: Adászteveli 
Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája. 
A társulás munkaszervezeti fela-
datait az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. A 
szervezeti átalakulás az óvodások 
mindennapjaiban nem jelent 
változást. 

3. A Városlőd, Csehbánya, 
Bakonyjákó, Németbánya és 
Farkasgyepű Községi Önkormány-
zatok Képviselő-testületei által 
2007. évben létrehozott Védőnői 
Szolgálati Társulás 2013. június 30. 
napjával megszűnt. 2013. július 1-
jétől a védőnői szolgálat feladatról 
Városlőd, Csehbánya, Bakonyjákó, 
Németbánya és Farkasgyepű 
önkormányzatok feladat ellátási 
megállapodás útján gondoskodnak.

4. A jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás szociális szolgáltatás 
2013. július 1-től állami feladat. 
E szolgáltatást a továbbiakban is 

az Egyesített Szociális Intézmény 
Pápa szociális szolgáltató végzi 
településünkön.

Megújult településünk honlapja, 
a www.bakonyjako.hu! Az infor-
mációk frissítése, a feltöltések 
folyamatban vannak. Várjuk szíves 
észrevételeiket, javaslataikat. 

A jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a testület felülvizsgálta 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát. 

A testület döntött a községbe 
bevezető utak mellett elhelyezett 
üdvözlő táblák felújításáról, 
mivel ezek a táblák az időjárás 
viszontagságainak kitéve megron-
gálódtak.

Önkormányzatunk - a 
lehetőségekhez mérten - az idei 
évben is enyhíteni szeretné a 
szülők évkezdési kiadásait, így a 
következő beiskolázási/évkezdési 
támogatásokról döntöttünk a 
Bakonyjákón állandó lakóhellyel 
rendelkező gyermekek részére: 

- óvodások: 3.000 Ft/fő
- általános iskolások: 4.000 Ft/fő
- középiskolások, szakmunkás-

képzősök, egyetemisták, főiskolá-
sok: 6.000 Ft/fő

A támogatás kifizetésének 
feltételei: 

1. Az óvodakezdési támogatást 
az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
Tagóvodájába járó bakonyjákói 
óvodások kapják.

2. Egyetemi és főiskolai hallgatók 
abban az esetben támogathatók, 
amennyiben nappali képzésben 
végzik tanulmányaikat.

3. A tanulói jogviszonyt 
iskolalátogatási igazolással kérjük 
igazolni a támogatási összeg 
átvételekor. (Kivéve óvodások, 
illetve városlődi általános iskolába 
járó gyermekek.)

Kérem, hogy a támogatást 2013. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az idei majálist is nagy izgalommal 
vártuk, főleg, hogy most a Zsibvásár 
az én feladatom volt. A gyerekek és a 
felnőttek egyaránt megtalálták a nekik 
való elfoglaltságot. A trambulinból 
szinte épp csak annyi időre ugrottak 
ki a gyerekek, míg az arcfestő lányok 
kidíszítették a bőrüket. Egyre másra 
jelentek meg a pókember, kiskutya 
és pillangó arcú csöppségek az 
iskola udvarán. A kislányok persze 
csillám tetoválást is készíttettek 
maguknak. Volt nemezelés, gyöngy-
fűzés, az óvónénik asztalánál 
kézműveskedhettek a gyerekek 
kedvükre. Ezalatt Léka doktor 
hasznos egészségügyi tanácsokkal 
látta el a felnőtteket. A falu “fekete 
báránya” idén is a majálison szabadult 
meg vastag gyapjától. Nagyon 
élvezetes volt a veszprémi csapat 
kutyabemutatója, a gyerekek ámulattal 
figyelték, mi mindenre megtaníthatók 
a kis kedvencek. A bemutatónak 
nevelő célzata is volt, a szervezők 
rámutattak, hogy az állattartás milyen 
felelősségteljes dolog. A kicsik 
lelkesen tapsoltak akkor is, mikor 
némelyik jószág az alagút helyett a 
füvön bolondozott. A másik programot 

is nagy érdeklődéséssel figyelték, fő- 
ként a fiúk, a Rendőrség eszközbe-
mutatója ugyanis mindig ámulatba 
ejti őket. Mindeközben Feri bácsiék 
a konyhán fáradhatatlanul sütötték a 
palacsintát és a lángost. Végül ejtsünk 
pár szót a Zsibvásárról is. Most 
is sikeres volt a gyűjtőakció, akik 
eljöttek tudtak válogatni a különféle 
apróságok, ajándék- és dísztárgyak 
közül.  Az összegyűlt hatezer forintot 
pedig – mint ahogy tavaly is – az 
ovisok támogatására fordítottunk. 
Felnőtt és gyermek egyaránt 
megtalálta a maga szórakozását az 
idei majálison. Reméljük jövőre még 
többen leszünk!

Nagy Szilárdné 

MAJÁLISOZTUNK
szeptember 01 – 30. között az 
Önkormányzat hivatalában, 
ügyfélfogadási időben szívesked-
jenek átvenni. Főiskolás és 
egyetemista hallgatóknak október 
31-ig van lehetőségük a támogatás 
átvételére.

A Nemzetiségi Gyermektánc-
csoport Közalapítvány 2012. 
évben pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat támogatásával, 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő tájház céljára megvásárolt 
épület első részének külső-
belső felújítására vonatkozóan. 
A megnyert összeg 14 491 
282 forint, így az épület 
felújítása megkezdődött. Ké-
rem a tisztelt Lakosokat, hogy 
segítsék a helytörténeti kiállítás 
megvalósítását még fellelhető 
eszközökkel, használati tárgyak-
kal.

A sportolni vágyó gyermekek 
szüleinek kérését teljesítve a 
képviselő-testület kosárlabda 
állvány beszerzéséről döntött a 
sportolási lehetőségek bővítése 
érdekében, melyet az iskola belső 
udvarában található aszfaltos 
kézilabda pálya mellett állítottunk 
fel. Az iskolai pálya továbbra is 
szabadon használható, de csak a 
szabályok betartásával! A keríté-
sek állapotát (mind az iskolai, 
mind az óvodai játszótér körül) a 
pályát használóknak óvniuk kell!

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

 Takácsné Tompos Rita 
 polgármester
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A SÜMEGI VÁR MEGHÓDÍTÁSA

A tavasszal hirtelen beköszöntő 
jó idő lehetővé tette, hogy felfedező 
utakra induljunk a gyerekekkel. 
Először az óvoda környékén, majd 
a patak partján figyeltük meg az 
ébredező természetet. Rovarokat, 
cserjéket, fákat csodáltunk meg, 
gyakoroltuk a tájékozódást, medve-
hagymát gyűjtöttünk. Később bodza 
virág lelőhelyeket kerestünk a 
lovarda környékén, közösen szörpöt 
készítettünk. Titokban meglepetéssel 
készültünk az édesanyák és nagy-
mamák felköszöntésére. 

Gyorsan elszaladt az április, a 
május pedig minden héten újabb és 
újabb izgalmakat kínált. Nemzetiségi 
műsorral szerepeltünk Németbányán. 
Nagyon büszke voltam „kis 
táncosainkra”, akik évről-évre egyre 
magabiztosabban lépnek a színpadra. 

A hónap közepén végre elérkezett 
a várva várt kirándulás. Aznap a 
Sümegi vár minden tornyában és titkos 
járatában óvodások „járőröztek”. 
Szemmel is alig tudtuk követni 
őket, a szülők hol a nyomukban, hol 
előttük jártak. Ismét bebizonyosodott, 

hogy a gyermekek mindenre nyi-
tottak, érdeklődnek, kíváncsiak, s 
minél több érzékszervükre hatunk, 
annál maradandóbb az élmény. 
Mozgásigényük cseppet sem lankadt, 
amit Devecserben a kastélypark 
játszóterén próbáltunk kielégíteni. A 
felnőttekét biztosan sikerült.

Idén először szerveztünk sport-
napot. A kitartó focizás, sorverse-
nyek, vetélkedők izgalma mellett a 
legnagyobb örömöt az apukák aktív 
részvétele jelentette a gyerekeknek. 
Jövőre biztosan újra megrendezzük! 

Gyermeknapi játszóházunk prog-
ramjainak megvalósításához sok 
szülői segítséget kaptunk. A légvár 
birtokba vétele minden mást háttérbe 
szorított. 

A Locsolóbál bevételének és a sok 
felajánlásnak köszönhetően a nyár 
folyamán kicserélhetjük a foglal-
koztató terem elavult eszközeit, 
valamint az óvoda játszóterét is tovább 
gazdagíthatjuk. 

Ebben a nevelési évben 27 óvodást 
fogadtunk, közülük 8 gyermektől 
vettünk búcsút, akik szeptembertől 

tankötelezettségüket teljesítik. Kö-
szönjük a szülők megható köszöntő 
versét, a közös munkát és reméljük 
gyermekeikkel együtt szívesen 
emlékeznek majd az óvodában töltött 
évekre!

Hegedüsné Patyi Edina
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KIRÁNDULÁS AUSZTRIÁBA

Május 27-én az osztályunkkal, a hatodikosokkal és a nyolcadikosokkal kirándulni 
indultunk Ausztriába. A városlődi iskola elől indult a busz reggel 8 órakor. Délelőtt 11 órára 

érkeztünk meg a Märchenparkba. Az idő nem volt éppen túl jó, de azért így is kipróbáltunk minden játékot. 
Nagyon sok játék található a parkban, így estig volt programunk. Szerencsére Erzsi néni felhívta a figyelmünket a 
váltóruhára, amire aztán szükségünk is volt, mert amiben mentünk, csurom vizes lett. Minden gyerek nagyon jól érezte 
magát a kiránduláson. Estére fáradtan, de nagyon sok élménnyel érkeztünk haza. Szívesen elmennénk jövőre is ide, 
hiszen nagyon jó kis kirándulás volt.

Juhász Martin, 5. osztály  
 KITŰNŐ TANULÓINK:

Lénárt Dóra, 1. osztály
Somogyi Barbara, 2. osztály
Serfőző Borbála, 3. osztály
Serfőző Sarolt, 3. osztály

 VERSENYEREDMÉNYEINK:
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA:
800 m-es síkfutás: Bódai Ádám 
(7. oszt.), aranyérem
1500 m-es síkfutás: Bódai Ádám 
(7. oszt.), aranyérem
Váltófutás: Gönczi Martin (6. oszt.), 
ezüstérem
Kislabdahajítás: Gönczi Martin 
(6. oszt.), ezüstérem
Váltófutás: Gulyás Napsugár és Bajor 
Tessza (6. oszt.), bronzérem

BAKONYALJA KUPA:
Kislabdahajítás: Gönczi Martin 
(6. oszt.), aranyérem

JÓZSEF ATTILA 
SZAVALÓVERSENY, KISLŐD:
Schlecht Benedek (7. oszt.), arany 
minősítés

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 
OLVASÓVERSENY, NYIRÁD
Serfőző Borbála (3. oszt.), 1. he-
lyezés

„SZERESD A MAGYART”, 
KISLŐD:
Papp Dalma (8. oszt.), Schlecht 
Benedek (7. oszt.), 1. helyezés

A fenti szép versenyeredményeken 
kívül külön fejezetet érdemel Hor-
váth Máté (4. oszt.) tanuló, aki az 
asztalitenisz Diákolimpián egészen 
az országos döntőig jutott egyéniben 
és párosban. A Pápa és körzete ver-
senyzőinek rendezett Barátság Ku-
pán Máté szintén kiváló eredményt 
ért el. A szép teljesítményhez gratulá-
lunk és további sikereket kívánunk!

indultunk Ausztriába. A városlődi iskola elől indult a busz reggel 8 órakor. Délelőtt 11 órára 
érkeztünk meg a Märchenparkba. Az idő nem volt éppen túl jó, de azért így is kipróbáltunk minden játékot. 
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A nyári szünet szombat délelőttjein 
gyerekzsivajtól hangos a plébánia 
kertje. Péter atya kezdeményezésére 
különféle programok várják a kicsiket. 
Pónilovaglástól a fociig, színezéstől a 
kézműveskedésig mindenki találhat 
magának megfelelő elfoglaltságot. 
Tízóraira lekváros kenyér, szendvics, 
különféle finomságok kerülnek elő 
a paplak konyhájából, hogy a korgó 
hasak ne rontsák el a játékkedvet.

 

„Nagyon jól sikerült a szombati 
program, amelyet Péter atya szerve-
zett a gyerekeknek. Németbányára 
mentünk át, a játszótéren találkoztunk 
a résztvevőkkel. Tüzet gyújtottunk, 
majd előkerült egy kis szalonna és 
nyárs. A gyerekek nagyon lelkesek 
voltak már a tűzgyújtás gondolatától 
is, sorban sütötték a szalonnát, igaz 
az elfogyasztása inkább a felnőttek 
feladata lett. Mikor megunták,  
 

kezdődhetett a játék, szaladgálás, 
csúszda, fogócska kifulladásig, mely-
nek egy jó nagy ebéd utáni alvás 
lett az eredménye. Az elképzelés és a 
kezdeményezés szerintem nagyon jó. 
A közös játék jobban összekovácsolja 
a gyerekeket, egy kellemes társalgás 
pedig a szülőket. Fontosnak tartom  
azt is, hogy a gyerekek ne csak a 
szószék magasságában lássák az 
atyát, hanem „emberi közelségben” 
is tudjanak vele beszélgetni.”

 (Léber Balázs)

A programokkal kapcsolatban 
tolmácsolom Péter atya kedves  
gondolatait.

„Ezúton is szeretném megköszönni 
a szülőknek a részvételt a programo- 
kon a gyermekeikkel együtt. Igyek- 
szem valóban színessé és változa- 
tossá tenni az oda látogatók délelőtt-
jét. Úgy éreztem fontos, hogy ne csak 
a felnőttekkel, hanem a gyerekekkel is 
minél jobban megismerjük egymást, 
hiszen ők reményeim szerint előbb-
utóbb rendszeresen templomba 
járó hívők lesznek. Örömmel tölt 
el az is, hogy nem csak a szombati 
gyerekrendezvények szervezésében 
és lebonyolításában érzem a segítő 
kezeket, hanem a mindennapokban is 
fordulhatok támogatásért bárkihez. 
Köszönöm és bízom benne, hogy az 
eddigi jó kapcsolat csak elmélyül 
majd a jövőben és egy igazán szerető 
közösséget tudunk kialakítani a 
falunkban közös erővel és közös tenni 
akarással.”

A programok a nyári szünet ideje 
alatt minden szombaton 9 órakor 
kezdődnek, a részvétel díjtalan!

Léber-Gottschall Kata

Június 30-án, vasárnap Ba-
konyjákón is meggyulladt a 
Szeretetláng. A Szeretetláng Isten 
túláradó kegyelme, amelyet Szűz 
Mária által ad az emberiségnek. 
A Missziós Ifjúsági Csoport és 
a bakonyjákói hívek szívesen 
fogadták Szakács Péter atyát, az 
érseki titkárt és az általa meghívott 
Szeretetláng-mozgalom vezetőit, 
kiemelkedő alakjait. A szentmisén 
sor került Fülöp Krisztina Mária 

rajzának megáldására, majd 
egy-egy mécsessel jelképesen 
mindenki meggyújthatta szívében 
a Szeretetlángot. Délután az 
érdeklődők egy vetítést tekinthettek 
meg a Szeretetláng világban 
való elterjedéséről a Lourdes-i 
szobornál. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy részesei lehettünk 
ennek az eseménynek.

Boldizsár Andrea és  Tamás

SZERETETLÁNG 
TALÁLKOZÓ

GYEREKNAPOK A KERESZT
ÁRNYÉKÁBAN
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A Kiskunság forró, de mégis vadregényes homokbuckái 
között nőttem fel. Sokszor szúrta meg talpamat a 
királydinnye tüskéje, megkóstoltam a keserű szikes 
vizet, számban érzem a sárgabarack csodálatos zamatát, 
s ha lecsukom a szemem, akkor megelevenedik előttem a 
csodás lilában, narancssárgában, kékben pompázó alföldi 
naplemente.

Március volt akkor is, régen… Kezembe került egy 
képeslap, rajta az Eiffel torony, álmodoztam, mint azóta 
oly sokszor… Talán egyszer én is láthatom…

Eljött ez a pillanat is. Diákokat kísérhettem, s álmaim 
teljesültek. Itthon még hideg volt, kabátban dideregtek az 
emberek és vártuk mindnyájan a tavasz melegét, ott már 
nyíltak a virágok, zöldbe borult minden. Áhítattal léptem 
be a csodás katedrálisokba, vasárnap a Notre-Dame óriási 
boltívei alatt mondhattam el egyszerű imámat, majd 
elindult velem a lift felfelé a 345 méter magas, csodás 

vastorony tetejére. Kinyílt előttem a világ, egy tízmilliós 
város. Teljes volt a csend, csak a szél csiklandozta az 
arcomat, míg szétnéztem körben.

Milyen különös. Magyarként fentről szemlélni a várost, 
Versailles, Diadalív, Louvre, a Szajna és közben eszembe 
jutottak az otthoniak. Küszködve, a napi megélhetésért 
harcolva, a magyar valóságban emberként megállva. 93 
év telt el azóta, hogy ott Párizsban aláírtak egy szerződést, 
ami mintegy térképet szemlélte Édes Hazánkat.
Megkönnyesedett a szemem és egy verssor zendült meg 
bennem: Másnak térkép e tájék… nekem Hazám.

Vágy dobban azóta még jobban a szívemben. Őrizni 

ezt a kicsi országot, titokzatosan szép nyelvünket, 
sokszínűségünket, hitünket. Az álmok néha valóra válnak, 
néha szárnyalhatunk, néha felülről szemlélődhetünk, de 
ne feledjük, a lábunk itt van igazán talajon, a Kárpát- 
medencében. Ennek a földnek vagyunk szülöttei és ennek 
a falunak a lakói. Sokfelé vihet az utunk, áldás is lehet 
azokon, ha útitársul elhívjuk magunkkal az Urat. 

Sokkoló volt látni, ahogy a szépen rendben tartott 
templomok, katedrálisok csak a turisták csoszogásától 
visszhangzottak, énekszót, imádságot nem hallottam 
azokban. Nálunk még szól az ima és zeng az ének, 
zsolozsmát mondunk, zsoltárt éneklünk, egy ritmusra 
mondjuk a legszentebb imádságot, amit Krisztus Urunk 
tanított, gyermekeinket kereszteljük, meghajtjuk fejünket 
áldó keze alatt. Ezért vagyunk még! Mert az IDŐ 
könyörtelen malmában megtanultuk: imádkozva kell 
dolgozni!

Járom a Bakony útjait. Messziről jöttem. A Puszták népe 
közül való vagyok, félig kun. Nem vágyódom többre és 
nagyobbra, csak csendre, békességre, az Úr Isten szavára, 
áldására. 

Kívánom a Nyájas Olvasónak, hogy simogassa az Úrnak 
Lelke életét, s ha messze is sodródik, soha ne feledje, 
itt vagyunk itthon, itt van a hazánk, ezek a harangok 
hívogatnak hálaadásra s ezek a hantok ölelnek majd át 
véglegesen bennünket.

Békés szép napokat kíván hűséges szolgájuk:

 Apostol Pál, tiszteletes

EGY KUN PÁRIZSBAN
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A bál nem csak azért volt különle-
ges, mert évek óta nem volt ilyen 
esemény a faluban, hanem azért is, 
mert többféle „versenyen” mérettet-
hettek meg a vállalkozó kedvűek. 
Kinek a fakanál, kinek a golyóstoll 
állt jobban a kezében. Az igazi 
nyertesek pedig a résztvevők voltak, 
mert kóstolhatták a pályamunkákat 
és hallgathatták is a rímfaragók 
alkotásait.

A Locsolóversenyre érkezett 
írásokat, mind a 3 darabot egytől-
egyig díjazta a Szerkesztőség. Külön 
öröm volt, hogy saját költemény 
is érkezett Takács Gábor tollából, 
és mindjárt kettő is. A harmadik 
verset Zalai Krisztiántól kaptuk, aki 
cserébe szintén értékes nyeremény-
nyel távozott a bálból. Úttörő mun-
kát végeztek a versírók, egyben 
segítő kezet nyújtottak a locsoláshoz 

férfitársaiknak, hiszen az éjszaka fo-
lyamán bemagolt versikék másnap 
számos leányzó arcát pirították és 
mosolyogtatták meg, de cserébe be-
gyűjtötték a falu legszebb hímes 
tojásait. Reméljük sikerült meggyő-
zniük az idén még csak hezitálókat, 
hogy érdemes tollat ragadni és 

hallani. Az eltökélt terv így szólt: fergetegesnek kell lennie! 
A készülődésben a legnagyobb akadályt az anyagiak hiánya okozta, 

egyben ez kényszerített minket találékonyságra. Mivel a MOKKA zenekar 
mellett tettük le a voksunkat, a csekély induló összeget nekik el kellett 
különítenünk. A maradék, nagyjából nulla forintunkból egyenesen következett, 
hogy a teljes dekorációt saját kezűleg készítettük el, jóformán hulladékból. 
Fakéreg, befőttesüveg, évekig őrizgetett esküvői dekoráció, kartondobozok, 
tojástartók, konzervdoboz, mind átalakultak színpompás tavaszi virággá vagy 
húsvéti tojássá. Előástunk minden elfekvő függönyt, színes anyagot vagy 
lepedőt, és begyűjtöttünk minden karácsonyi égősort. Több mint két héten át 
összekapaszkodva festettünk, ragasztottunk és vágtunk esténként. 

Először izgultunk, hogy lesznek-e elegen? Aztán úgy alakult, hogy kétszer 
kellett átrendezni a termet, hogy minden helyfoglalásnak eleget tegyünk! És 
ahogy múltak az órák, a jó hangulat hullámai eljutottak a környező falvakba 
is, így éjfél után már a terem befogadóképességén, a koktélok, sütemények, 
szendvicsek mennyiségén aggódtunk.

Azt gondolom, elmondhatjuk, hogy „első bálozóként” helyt álltunk.
A rendezvény visszhangja is ezt támasztja alá. 
Köszönünk minden támogatást! Köszönjük annak, aki takarított utánunk, 

aki székeket, asztalokat segített pakolni, aki pogácsákat sütött nekünk, aki 
süteményt ajánlott fel, aki szendvicseket kent, aki vágott, ragasztott, fúrt, 
faragott, aki pénzt, szolgáltatást, terméket ajánlott fel, és nem utolsó sorban 
annak, aki eljött és megtisztelt minket a jelenlétével!

Az óvónők és a gyerekek nevében szintén köszönjük, hiszen a 
bevételből összejött 300 000 Ft soha nem látott anyagi segítség volt álmaik 
megvalósításához. Tanulság? Nos, merjünk nagyot álmodni, még Bakonyjákón 
is! 

S hogy a sok bál után érkezett kérdésre itt és most feleljünk: igen! Szeretnénk 
valóban hagyományt teremteni. Így ha csak rajtunk múlik, jövőre ismét együtt 
mulat a falu apraja-nagyja!

Lénártné Gerdenics Kata  

folytatás az 1. oldalról

A NAGY BÁLI SÜTEMÉNYVERSENY

férfitársaiknak, hiszen az éjszaka fo-

   
    KAPUCÍNER SZELET

ahogy azt Nagyné Zsuzsa aranyérmesre sütötte a bálozóknak

A tésztához 6 tojás sárgáját 6 evőkanál cukorral habosra keverünk, köz-
ben 1 dl olajat öntünk hozzá. 4 evőkanál lisztet, 4 evőkanál kakaóval, 1 cso-
mag sütőporral elkeverünk és az előzőhöz adjuk. Majd a 6 tojás habját is hoz-
zákeverjük. A krémhez 1 csomag tejszín ízű pudingport 3,5 dl tejben 
felfőzünk, hűlni hagyjuk. 1 Ramát 25 dkg porcukorral habosra 
keverünk és a kihűlt krémhez adjuk. A krém felét a tésztára kenjük, 
másik felébe 2 kávéskanál kakaót teszünk és rákenjük a fehér krémre.
Majd a legvégén olvasszunk fel étcsokoládét egy kevés olaj-
jal és egyenletesen fedjük be vele a sütemény tetejét. Az adag kb. 25x30 
cm-es tepsihez elegendő.

    
    MEDVEHAGYMÁS POGÁCSA   ahogy azt Éghy Kata aranyérmesre sütötte a bálozóknak

Hozzávalók: 1 kg liszt, 50 dkg Rama, 2 dl langyos tejben felfuttatott 5 dkg élesztő, 1 evőkanál só, 2 tojássárgája és 20 dkg medvehagyma pesto.
Az anyagokat összedolgozzuk hagyományos pogácsaként. Langyos helyen kelesztjük, majd háromszor hajtogatjuk. Min-den hajtogatás után még 20-20 percet pihentetni kell. A végén kinyújtjuk és szaggatjuk. A tetejére lehet szórni szezámmagot, lenmagot, sajtot, ki-ki kedve szerint. Előmelegített sütőben szép aranybarnára sütjük.
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megosztani egy-egy saját költésű 
versikét. 

A süteményverseny zsűrizése már 
sokkal embert próbálóbb feladatnak 
bizonyult. Kis-Király Andris volt
az, aki “feláldozta” magát és derék-
bőségének növekedésére fittyet hány-

va végigkóstolta a rengeteg süte-
ményt, sósat, édeset egyaránt. Nem 
irigyeltük, mert nem volt könnyű 
dolga. Végül meghozta a döntést, bár 
szíve és gyomra szerint mindegyik 
dobogós lett volna. 

Mi pedig rögtön bezsebeltük a 
díjnyertes alkotások receptjeit, hogy 

aki nem kóstolta, az elkészíthesse 
magának otthon. Családi  kedvenc 
vagy a nagymama féltve őrzött 
receptjeiből való? Kérdésemre Zsu-
zsa mosolyogva csak annyit felelt, 
egyszerű, ám finom és mutatós 
süteményt akart sütni, amiből kós-
tolás után garantáltan egy kedvenc

finomság 
lesz. Sikerült! 
Gratulálunk 

még egyszer! 
De nem csak 

az édesszájúak-
nak akarunk 
kedvezni. 

Álljon 
itt a sós 

remekmű 
receptje is, 

mely Németbányán, Éghy 
Kata konyhájában sült a bál előtti 
órában, hogy finom medvehagyma 
illattal csábítsa el zsűrink orrát, majd 
ízlelőbimbóját.

A recepthez egy jótanács is társul, 
elkészíteni egyszerűbb, mint leírni, 
így kevésbé gyakorlott háziasszo-
nyok is nyugodtan fogjanak hozzá, a 
siker garantált.

Hálásan köszönjük a 
recepteket és a fáradozást, de nem 
csak Zsuzsának és Katának, hanem 
mindenkinek, akik süteményt hoztak 
és felajánlották a bálra. Nagyon 
sok finomság érkezett, melyekkel 

feltöltöttük a büfét, az eladásból 

származó összeget pedig 
beletettük abba a kis dobozba, 
melyben az ovis kerti játék vágya 
vár türelmesen szabadulására.

Léber-Gottschall Kata

A NAGY BÁLI SÜTEMÉNYVERSENY

va végigkóstolta a rengeteg süte-

   
    KAPUCÍNER SZELET

ahogy azt Nagyné Zsuzsa aranyérmesre sütötte a bálozóknak

A tésztához 6 tojás sárgáját 6 evőkanál cukorral habosra keverünk, köz-
ben 1 dl olajat öntünk hozzá. 4 evőkanál lisztet, 4 evőkanál kakaóval, 1 cso-
mag sütőporral elkeverünk és az előzőhöz adjuk. Majd a 6 tojás habját is hoz-
zákeverjük. A krémhez 1 csomag tejszín ízű pudingport 3,5 dl tejben 
felfőzünk, hűlni hagyjuk. 1 Ramát 25 dkg porcukorral habosra 
keverünk és a kihűlt krémhez adjuk. A krém felét a tésztára kenjük, 
másik felébe 2 kávéskanál kakaót teszünk és rákenjük a fehér krémre.
Majd a legvégén olvasszunk fel étcsokoládét egy kevés olaj-
jal és egyenletesen fedjük be vele a sütemény tetejét. Az adag kb. 25x30 
cm-es tepsihez elegendő.

tolás után garantáltan egy kedvenc

lesz. Sikerült! 
Gratulálunk 

még egyszer! 
De nem csak 

az édesszájúak-
nak akarunk 
kedvezni. 

Álljon 
itt a sós 

remekmű 
receptje is, 

mely Németbányán, Éghy 

    
    MEDVEHAGYMÁS POGÁCSA   ahogy azt Éghy Kata aranyérmesre sütötte a bálozóknak

Hozzávalók: 1 kg liszt, 50 dkg Rama, 2 dl langyos tejben felfuttatott 5 dkg élesztő, 1 evőkanál só, 2 tojássárgája és 20 dkg medvehagyma pesto.
Az anyagokat összedolgozzuk hagyományos pogácsaként. Langyos helyen kelesztjük, majd háromszor hajtogatjuk. Min-den hajtogatás után még 20-20 percet pihentetni kell. A végén kinyújtjuk és szaggatjuk. A tetejére lehet szórni szezámmagot, lenmagot, sajtot, ki-ki kedve szerint. Előmelegített sütőben szép aranybarnára sütjük.

Hálásan köszönjük a 

Bolond lyukból fúj a szél

Tavasz helyett itt a tél.

Eltévedt a Mikulás,

Nyulat hozott, nem vitás.

Szánkózik a kisnyuszi,

Szabad-e itt locsolni?

Takács Gábor

siker garantált.

Jó napot kívánok, szívem szerint mondom.

Tudják-e, hogy ma Húsvét napja vagyon?

Emlékeztetem a Szent Feltámadásra,

Elhoztam a szép szokást Jákóra.

Öntözgetni járok, de nem minden helyre,

Csak oda, ahol megérzem, hogy van tojás festve.

Fáradságom díját nem is követelem,

De ha piros tojást adnak, köszönettel veszem.

Zalai Krisztián – gyűjtemény

remekmű 
receptje is, 

mely Németbányán, Éghy 
Kata konyhájában sült a bál előtti 
órában, hogy finom medvehagyma 

feltöltöttük a büfét, az eladásból 

származó összeget pedig 

Sárgarépa, nyuszifülMegöntözlek cefetül.Piás nyuszi fenn a fán,Locsolhatok, kisanyám?

Takács Gábor
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EL CAMINO

A Szent Jakab-út, spanyol neve 
(Camino de Santiago) után El 
Camino, ősrégi zarándokút, a kelta 
időkben a Tejút szimbóluma volt s a 
maival ellenkező irányban járták be 
a zarándokok. A mai út Spanyolor.
szág Galícia tartományának főváro-
sába, Santiago de Compostelába 
vezet. A hagyomány szerint az 
itteni székesegyházban vannak 
Idősebb Szent Jakab apostol földi 
maradványai. Ide nem csak egy 
kiindulópontból lehet eljutni, vi-
szont az út fő része azonos. A 
zarándokút jelvénye a fésűkagyló, 
melyet mindenütt megtalálha- 
tunk felfestve. Az út men-
tén a bencések kórházakat és 
rendházakat építettek. Jeruzsá-
lem és Róma után Santiago 
de Compostela a keresztény 
zarándoklatok egyik legfontosabb 
célpontja. A középkortól kezdve, 
mikor a Szentföldre menő 
zarándoklatok ellehetetlenültek, a 
Camino szerepe felértékelődött. A 
legenda szerint Szent Jakab holt-
testét hajón hozták Jeruzsálemből 
Észak-Spanyolországba. Itt temet-
ték el, a mai Santiago de Compostela 
helyén. A Szent Jakab-út 1993-tól 
az UNESCO Világörökség részét 
képezi.

 
Rudi Péter 

plébános

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a falu lakosságát, hogy 2013.07.01. napjától kezdődően a 

házi segítségnyújtást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Intézménye látja el Bakonyjákó községben.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe 
vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – 
otthonában biztosítja. 

  A házi gondozás során az ellátott segítséget kap:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében (pl: fürdetésben, 

mosakodásban, hajmosásban, szükség esetén pedikűr- manikűr 
intézésében)

- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában (pl: porszívózás, mosogatás, felmosás, 
portörlés, ágynemű csere, mosás mosógéppel, vasalás, esetleg évi két 
alkalommal függöny csere és ablak tisztítás abban a helyiségben, amit a 
gondozott használ; bolti bevásárlás a lakókörnyezethez legközelebb eső 
közértben; hivatalos ügyek intézése postán, polgármesteri hivatalban; házi 
orvosnál gyógyszer íratása és annak kiváltása, orvoshoz való eljutásban 
való segédkezés: időpont egyeztetés, szállíttatás megszervezése; télen a 
napi tüzelő bekészítése, befűtés, egy kosár fa az ajtó közelébe)

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és azok elhárításában 
(pl: orvosi segítség hívása rosszullét esetén, kórházba menetel esetén 
összecsomagolás és családtagok értesítése)

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege júl. 
1-től, a korábbi 680 Ft helyett 260 Ft/óra.

A felmerülő igényeket az Önkormányzat felé kérném jelezni első körben 
2013. szeptember 10-ig, illetve szükség esetén, ezt követően bármikor.

Takácsné Tompos Rita

FARSANGTÓL A FALUNAPIG
Az idei évben is a farsangolás volt az első táncos 

mulatságunk. Először a jákói, majd a németbányai falu-
házban perdültünk táncra, száműzve a téli elgémberedést 
kezünkből - lábunkból. Csakúgy, mint tavaly, a Sindő 
Együttes muzsikájára jártunk csárdást, rezgőt, ropogtatót. 
Egészen aprótalpú vállalkozók is voltak, idén ugyanis már 
a három – négyévesek is velünk ropogtattak a körben.
Felkérést kaptunk a Locsolóbál szervezőitől a nyitó-
táncra, így a hideg, havas húsvéton egy pörgős country 
tánccal leptük meg  a közönséget. Felléptünk a Németbányai 
és a Gannai Nemzetiségi Napon, majd a németbányai falu-
napon. Pár régebbi és egy teljesen más jellegű, új tánc-
produkciót vittünk a jákói falunapra. Nagy volt az izgalom az 
együttesen belül, mert nem választottunk könnyű táncokat!

 
Gyenes Tamás
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Várakozással indultam a Forrás 
Vendégházba június 22-én, az egykor 
volt bakonyjákói pedagógusok talál-
kozójára. Örömmel, szeretettel 
üdvözöltük egymást rég nem 
látott kollégáimmal, akik ma már 
nyugdíjasok vagy más iskolákban 
okítják szépre-jóra az ifjúságot. Mi 
van veletek? Hogy vagytok? Merre 
sodort az élet? Kíváncsian vártam 
azokat, akiket még nem ismertem,  
mert korábban tanítottak Bakony-
jákón, mint én. 

Miután mindannyian összegyűl-
tünk, Kiss Albertné Éva néni – 
a találkozó lelkes szervezője – 
köszöntött bennünket, és elmesélte a 
környék iskoláinak nem is olyan rö- 
vid történetét. Bakonyjákón, Iharkú-
ton, Németbányán, Farkasgyepűn, a 
farkasgyepűi tüdőszanatórium terüle-
tén, sőt még Járiföld pusztán is volt 
annak idején iskola! A visszaemlé- 
kezés után mindenki elmesélte, mit és 
kinek tanított itt Bakonyjákón, illetve 
merre sodorta azóta az élet. Sok jó 
történet kelt életre. Nosztalgiával 
gondoltunk az együtt töltött évekre. 
Régi tanítványokat emlegettünk, 
akiknek ma már a gyerekeit, 
sőt az unokáit is taníthatjuk. A 
beszélgetés és egy finom ebéd 

után megtekintettük a volt iskola 
épületét. A falak között sétálva sok 
kedves emlék jutott eszünkbe: egy-
egy rendezvény, a gyermekzsivaj, jó 
eredményt elért tanulóink, vagy egy-
egy gyermekcsíny… Majd kisvonattal 
bejártuk a környék nevezetességeit, 
gyönyörködtünk a táj szépségeiben. 
Kirándulás után a fáradhatatlan tár-
saság még sokáig beszélgetett a 
vendégházban. Piller Károly, volt 
kollégánk dalaival színesítette a 
délutánt.

Abban mindannyian egyetértet-
tünk, hogy nagyon szerettünk 
Bakonyjákón tanítani. Miért? A 
családias közvetlenség, a baráti han-
gulat, a szeretetteljes segítő szándék 
miatt, ami körülvett bennünket 
nem csak kollegáink, hanem a 
tanítványaink és családjaik részéről 
is. Érdekes volt ezt hallani számomra 
ismeretlen pedagógusoktól is, akik 
sok-sok évvel ezelőtt kezdték ezt a 
pályát. S bár van, aki azóta számos 
más munkahelyen megfordult, nem 
tapasztalta ezt a légkört sehol máshol, 
csak itt, Bakonyjákón. Köszönjük, 
hogy itt lehettünk, köszönjük a gon-
dos szervezést Kiss Albertnénak!

Juhász Hajnalka

PEDAGÓGUSTALÁLKOZÓ 
BAKONYJÁKÓN

FARSANGTÓL A FALUNAPIG
Az idei évben is a farsangolás volt az első táncos 

mulatságunk. Először a jákói, majd a németbányai falu-
házban perdültünk táncra, száműzve a téli elgémberedést 
kezünkből - lábunkból. Csakúgy, mint tavaly, a Sindő 
Együttes muzsikájára jártunk csárdást, rezgőt, ropogtatót. 
Egészen aprótalpú vállalkozók is voltak, idén ugyanis már 
a három – négyévesek is velünk ropogtattak a körben. 
Felkérést kaptunk a Locsolóbál szervezőitől a nyitó- 
táncra, így a hideg, havas húsvéton egy pörgős country  
tánccal leptük meg  a közönséget. Felléptünk a Németbányai 
és a Gannai Nemzetiségi Napon, majd a németbányai falu- 
napon. Pár régebbi és egy teljesen más jellegű, új tánc-
produkciót vittünk a jákói falunapra. Nagy volt az izgalom az 
együttesen belül, mert nem választottunk könnyű táncokat!

 
Gyenes Tamás

FELHÍVÁS
Községünkben 2013.07.01-től a 

családsegítő szolgáltatást a Pápa- 
környéki Önkormányzatok Feladatel-
látó Intézménye látja el. A családse-
gítő szolgálat önkéntes megkeresés 
alapján működik. Igénybe vehető 
szolgáltatások:
- Tájékoztatás a különféle ellátások 
formáiról, a hozzájutás módjáról, 
igényléséről
- Családgondozás
- Szociális, életvezetési és 
mentálhigiénés tanácsadás (pl.: 
pénzbeosztás)
- Segítségnyújtás hivatalos ügyek 
intézésében
-Ingyenes jogi és pszichológiai 
szolgáltatás
- Ruhaadomány 

Ügyfélfogadásuk időpontjáról, el- 
érhetőségükről a település hirdető-
tábláján tájékozódhatnak. Pápán foga-
dónap keretében várják a bakonyjákói 
lakosokat is. Minden pénteken 8-12 
óráig fogadóórát tart a családsegítő 
szolgálat munkatársa, Holczinger 
Koppány Péterné, Pápán, a Pálos tér 
2. szám alatt található irodaházukban. 
A családgondozó telefonos elérhető-
sége: 06-30-552-44-81, illetve  
06-89-510-340
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Az energiaital reklámok plusz 
energiát, teljesítménynövekedést ígér- 
nek a számunkra. Lássuk mi igaz 
ebből.

Egyik definíció szerint az 
energiaitalok olyan üdítőitalok, 
amelyek több energiát képesek adni, 
mint amennyit tartalmaznak. Ezeket 
az italokat főként fiatalok fogyasztják 
többletenergia szolgáltatására. Buli-
italként is ismerhetjük őket, de vannak 
gépkocsivezetők is, akik előszeretettel 
fogyasztják ezeket a leggyakrabban 
tuttifrutti ízű élénkítőket, amikor 
fáradtan ülnek a kormány mögé. Az 
energiaitalok hatásuk révén képesek 
fokozni a szervezet anyagcseréjét, a 
koncentrációt és a teljesítőképességet. 
Ébren tartanak, de ezek a kedvező 
hatások csak rövid ideig maradnak 
meg.

Legfontosabb alapanyagaik a 
koffein és a taurin, de egyéb anyagokat 
is tartalmaznak, amik fokozzák a két 
fő összetevő hatását.

A taurinról (latinul taurus = 
bika) úgy tartják, hogy a szívizom 
és a vázizom teljesítményét képes 
fokozni azáltal, hogy fokozza a 
kalcium és glükóz felvételét az 
izomsejtekbe. Természetesen ez 
is megtalálható a szervezetben, 
leginkább az idegrendszerben és 
az izmokban. Táplálkozással a 
tenger gyümölcseivel (kagyló, rák, 
hal) tudjuk magunkhoz venni. Az 
optimális beviteli mennyiséget még 
nem határozták meg. A túladagolásra 
jellemző tünetek a következők: 
hasmenés, depresszió, rövid távú 
memóriavesztés, kiszáradás, hosszú 
távon függőséget és gyomorfekélyt 
okozhat. Alkohollal együtt fogyasztva 
a taurin fokozza a kiszáradást.

A koffein izgatja a központi 
idegrendszert, élénkíti a szívműkö-
dést, javítja a szellemi funkciókat, 
csökkenti a fáradtság- és álmosság 

érzetet, növeli a légzés térfogatát 
és frekvenciáját, fokozza az izmok 
teljesítőképességét. A koffein erősíti 
a nem kábító fájdalomcsillapítók ha- 
tását, ami elsősorban fejfájás esetén 
hatásos. Tágítja a vese ereit, ezáltal 
fokozza a vizeletképződést. A termé-
szetben a kávébabban, a teacserje 
levelében és a kóladióban található. 
Főleg azonnali energiafelszabadítás, 
teljesítménynövelés céljából hasz-
nálják.

Az energiaitalok alkohollal keverve 
azért veszélyesek, mert eleinte az 
ember nem érzi az alkohol hatását és 
sokkal többet meg tud inni, mint nem 
keverve. A nagy mennyiségű alkohol  
a szervezetben azon túl, hogy ré-
szegséget okoz, a vesére is káros hatás-
sal van. Általában az energiaitalokat 
és az alkoholt akkor fogyasztják, 
amikor amúgy is megnövekedett a 
folyadékvesztés (izzadás), így ezek a 
hatások különösen veszélyesek, mert 
gyorsan kiszáradáshoz vezethetnek. 
A vese az egyik kiválasztó szervünk. 
Kiszáradáskor a vese nem tud 
megfelelő mennyiségű vizeletet 
kiválasztani, így a káros anyagoknak 

kis térfogatú vizelettel kellene 
távozzanak a szervezetből, így viszont 
a koncentrációjuk lesz nagyon magas. 
Ez egészséges szervezet számára is 
megterhelő, beteg szervezetre nézve 
pedig tragikus kimenetelű is lehet.

Energiaitalok fogyasztása után a  
következő enyhe tünetek is figyel-
meztetőek: hányinger hányással, 
mellkasi fájdalom, szapora pulzus, 
nyugtalanság, álmatlanság, pánik-
roham. Súlyos esetben akár halállal is 
végződhet egy mulatozás.

Összefoglalva az energiaitalok 
felborítják a szervezet folyadék-
háztartását és ioneloszlását vala-
mint hátráltatják a természetes 
méregtelenítő folyamatokat. Súlyos 
esetben veseelégtelenséget is okoz-
hatnak és szerencsétlen esetben a nagy 
mennyiségű fogyasztásuk halállal is 
végződhet.

Dr. Léka Tibor
háziorvos

AZ ENERGIAITAL KÁROS HATÁSAI
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FALUNAPI PINGPONGVERSENY
EGYÉNIBEN, PÁROSBAN 

 A tavalyi falunap sikerein fel-
buzdulva az idén is megtartottuk a 
Bakonyjákói ping-pong Kupát. Az 
érdeklődés mérsékelt volt, de akik 
jelen voltak jól érezték magukat. 
Külön indítottunk férfi és női 
meccseket egyéniben és párosban. 

NŐI DOBOGÓSOK:
1. Ható Mihályné
2. Frank Adrienn
3. Fülöp Krisztina

 FÉRFI NYERTESEK:
1. Ható Tibor
2. Horváth Máté
3. Heller János

 Bíztatunk minden asztalitenisz-
barátot, hogy rendezvényeinkre a 
jövőben is hívjanak el magukkal 
testvért, szülőt, gyermeket, barátot!

Nyőgér István, a Bakonyjákói 
Asztalitenisz Kör nevében

Hétköznapi emberek, hétköznapi 
problémái közé kalandozhatunk 
Csatlós Melinda Történetek a fa-
luból című, most megjelent, nép-
rajzi alapokra épülő novellás 
kötetében. A könyv rávilágít, 
hogy évszázadok múltával is 
ugyanazokkal a problémákkal 
küzdünk. Szerelem, halál vagy 
testvérviszály ugyanúgy jelen vol-
tak a múlt századi emberek életé-
ben, mint ahogy korunkban is. A 

történetek vége mindig egy nyi-tott 
kérdés, melyet továbbgondolhatunk 
saját életünkben. Szakítva az 
első kötet mesevilágával, ez egy 
komolyabb hangvételű alkotás. 
A könyvvel és rendeléssel kap-
csolatos további információk a 
csatlosmelinda.hupont.hu oldalon 
találhatók!

 Léber-Gottschall Kata

TÖRTÉNETEK A FALUBÓL
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kérdés, melyet továbbgondolhatunk 
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komolyabb hangvételű alkotás. 
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csatlosmelinda.hupont.hu oldalon 

 Léber-Gottschall Kata
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2011. novemberi számunkban 
olvashattak egy cikket „Ha zavar az 
avar” címmel, melyben részletesen 
foglalkoztunk a kerti zöldhulladék, 
a lehullott avar égetésének veszé-
lyeivel. Több olvasó jelezte a Szer-
kesztőségnek, melyeket ezúton is 
köszönünk, hogy bár még nincs ősz,  
a kerti hulladék égetésének kellemet-
len tüneteit már tapasztalta a faluban. 
Az említett cikkben részletesen fog-
lalkoztunk a problémával, melyre 
megoldást is kínáltunk, mégpedig 
egy nagyon egyszerű módszerrel, a 
komposztálással. Részlet a cikkből:

„Nézzük, mit mond a szakirodalom: 
 Egy átlagos kerti tűz, kb. 100 kg 
kerti hulladék égetésekor nagy 
mennyiségben szabadul fel fulladást 
okozó szén-monoxid, rákkeltő 
részecskék és szénhidrogének, tüdő-
károsító nitrogén-oxidok, és az 
egyik legmérgezőbb anyag, amit 
beszívhatunk a benza-pirén. Nem 
is beszélve arról, hogy nem ritkán a 
meggyújtott zöldhulladék közé sajnos 
gyakran keveredik egyéb háztartási 
szemét, műanyag flakonok vagy 
épp használt gumiabroncs, melyek 
égése során még több és mérgezőbb 
vegyület kerül a levegőbe. Pedig van 
egy igen egyszerű és környezetbarát 
módja a kerti hulladékok megsem-
misítésének. Ez pedig nem más, mint 
a komposztálás. Biztosan mindenki 
ismeri már a kifejezést, de sokszor 

úgy hallunk róla, mint valami hókusz-
pókuszról”. 

A legutóbbi Zöld sarok cikk 
szintén a komposztálás folyamatáról, 
hasznosságáról szólt, amihez 
az adta az aktualitást, hogy két 
darab komposztáló ládát kaptak 
a családok a Csalán Egyesület 
jóvoltából. Használjuk hát ezeket az 
edényeket erre a célra és mentesítsük 
környezetünket, szomszédainkat az 
avarégetés kellemetlenségeitől. 

A teljes cikk elolvasható a Jákói 
Hírmondó 2011. novemberi számá-
ban, illetve a honlapon a Zöld sarok 
rovatban!

Léber-Gottschall Katalin

ALAKulunk
Igen! Ez bizony jót tesz! Testileg, lelkileg. Lassan, de biztosan 

ALAKulunk. Mind csapatilag, mind pedig a kilók tekintetében. Egyre 
gyakrabban és egyre többen vagyunk. Úgy kezdődött, hogy heti egyszer 
egy óra torna. A legutóbbi számban már örömmel vertük nagydobra, 
hogy a heti egyet feltornáztuk kettőre, ráadásul igen jutányos áron. A 
“sikertörténet” folytatódni látszik. Lassan, de biztosan bővül a létszám 
és már összejön időnként a heti három alkalom is. Lehet válogatni, kinek 
mikor alkalmas az együtt tornázás. Igen jó kedélyűen töltjük együtt izzadva 
ezeket az alkalmakat. Nagy szeretettel várunk minden bekapcsolódni 
vágyót!  Hétfőn 17.00-18.00-ig Bakonyjákón, az iskolai tornaszobában 
találkozunk. Szerdánként Farkasgyepűn, a Faluházban alakulunk 18.00-
19.00-ig, péntekenként pedig Bakonyjákón, az iskolai tornaszobában 
jövünk össze egy aerobikra 17.00-18.00-ig. Bérletár 4600 Ft/10 alkalom, 
egyébként 600 Ft óránként az árfolyam. Érdeklődni a regatak@gmail.com-
on vagy Lénártné Gerdenics Katánál.

Gyere és ALAKulj velünk!                               Lénártné Gerdenics Kata

AVARÉGETÉS ÚJRA
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT GYERMEKEK:
Tankó Dóra   2013. június 08.  

ELHUNYTAK
Szanyi Ferencné Szül.: 1952. augusztus 01. Elhunyt: 2013. március 10.
Molnár Jánosné Szül.: 1923. augusztus 22. Elhunyt: 2013. május 06.
Dr. Hegedűs József Szül.: 1932. december 29. Elhunyt: 2013. május 05.
Tálos Jenőné  Szül.: 1927. október 18.  Elhunyt: 2013. június 02.
Szalay Lajosné Szül.: 1932. november 06. Elhunyt: 2013. június 19.

2013. MÁRCIUS 01. - 2013. JÚNIUS 30.

A Veszprém megyei fiúk és 
lányok több kategóriás utánpótlás-
versenyének 2013. június 16-án a 
Veszprémi Rendőr SE tornaterme 
adott otthont. Községünket az újonc 
korosztályban (2000. és később) a 
járiföldi Horváth Máté, az ifjúsági 
fiúk (1995. és később) között pedig 
Nyőgér József és János képviselte. 
Mindhárman aranyéremmel térhet-
tek haza. Máté bravúrral nyerte 
korosztályát, nagy csatában legyőzve 
a házigazdák Nála idősebb esélyesét.

 Józsi és Jani pedig az összevont 
fiú párosban állhattak fel a dobogó 
legfelső fokára. Máté döntőjéhez 
hasonlóan ők is szett-hátrányból 
fordítottak sikeresen (ügyesen 
alkalmazva a közben kapott edzői 
tanácsokat és ráérezve a csabrendeki 
ellenfél korához képest szokatlanul 

gyors pörgetéseire). Máté is gazda-
godott páros éremmel az egyéni mellé. 
Sikerült nagy játékerejű partnert 
szervezni: Győrffy Tamás (Tarczy 
DSK, Pápa) oldalán harmadikak 
lettek. 

 Az ifi egyéni szám hozta a 
legnagyobb csatákat. Vér Kornél 
(Csabrendek) játékának senki nem 
találta ellenszerét az aznapi formában, 
de végül Józsi és Jani is ezüstérmet 
kapott, holtversenyes 2. helyüknek 
köszönhetően (hármas, csupa döntő 
szettes körbeveréssel a már említett 
Győrffy Tamással – aki e félévben már 
az NBIII-ban játszott!). A várakozáson 
felüli sikerek kis szépséghibája, hogy 
az ifi újoncok között a már országos 
újonc  bronzéremmel is rendelkező 
Németh Márton (Balatonfüredi FC),
valamint az ifiknél a hasonló bravúros 

eredményességű Kramarics Gergő 
(korábban VRSE, e szezonban 
pedig már a CVSE játékosa (NBI)!), 
valamint a csabrendeki Nagy Emil és a 
noszlopi csapatot erősítő Töltl Márton 
nem voltak jelen a mezőnyben, de 
attól még a megyei bajnoki címeink 
megmaradnak.

 Gratulálunk mindhárom verseny-
zőnknek. Reméljük, hogy jövőre a 
lányok között is és vegyes párosban is 
indíthatunk játékosokat.

 A nevezési díjakat az önkormány-
zati támogatásból fedeztük, melyet 
idén is megítélt a testület a községi 
sportkeretből. Ezúton is köszönet 
érte!

Nyőgér István, 
Bakonyjákói Asztalitenisz Kör

MEGYEI ASZTALITENISZ SIKEREK!
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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: Aug. 26., Szept. 09., 23.
Babaklub: Szept. 23.

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
Magyar Gábor, körzeti megbízott
Tel.: 06/30-493-4149

Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadónapok:
Aug. 29., Szept. 12-től kéthetente

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:
Holczinger Koppány Péterné
Tel.: 06/89-510-340 vagy 06/30-552-4481
Földi Anikó (gyermekjóléti munkatárs)
Tel.: 06/30-407-2559
Fogadóóra Pápán: 
Minden péntek: 8.00 - 12.00
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CSÍKSOMLYÓ
2013. május 15-én reggel 4:45-

kor találkoztunk. Mielőtt elin-
dultunk volna a hosszú útra, a 
templomban elmondtunk egy közös 
imát. A kiránduláson részt vettek 
Bakonyjákóról, Farkasgyepűről, 
Németbányáról és Pápáról. Utun-
kon elkísért bennünket a falu plé-
bánosa, Péter atya is. 900 km-es 
hosszú utazás után este 7:00 órakor 
megérkeztünk Székelyföld fővárosába 
Székelyudvarhelyre, ahol egy 
kollégiumban volt szállásunk. Más-
nap kezdődött az igazi nagy kirándu-
lás. Megnéztük a Parajdi sóbányát, ami 
150 m mélyen van a föld alatt. Odalent 
csodálatos látvány fogadott, és tárult 
elénk. Ellátogattunk Zetelakára, az 
Olga panzióba, ahol finom kaláccsal, 
pálinkával, és egy kedves kis műsorral 
fogadtak bennünket. Majdan a Keleti-
Kárpátok egyik legszembetűnőbb, 
látnivalókban gazdag, legvonzóbb 
természeti gyűjtőmedrében csodál-
hattuk meg az óriás sziklákkal 

szegélyezett Békés-szorost, ahol egy 
hosszú sétát tettünk. Megnéztük még 
a Gyílkos tavat, aminek a keletkezését 
számos legenda övezi. Ellátogattunk a 
moldvai csángokhoz, Kélézsére, ahol 
megkóstoltuk a töltött galuskát. Utolsó 
nap a csíksomlyói pünkösdi búcsún 
vettünk részt. A kordon a főpapsággal 
10:30 kor indult a nagytemplom 
előtti térről, kilométereken keresztül 
a Kissomlyó hegyre, harangszó 
kíséretében. Az ünnepi szentmise 
12:30-kor kezdődött a Hármashalom 
oltárnál. A szentmise befejezése 
után indultunk el a hosszú hazafelé 
vezető úton. Fáradtan, de feltöltődve 
érkeztünk meg Bakonyjákóra Pünkösd 
vasárnap reggel. Utólagosan annyit 
szeretnék még hozzá fűzni, hogy ezt 
doktor Horváth Katalin és férje, Joó 
Oszkár szervezőknek köszönhetjük. 
Nekünk ez egy élményekben gazdag, 
és felejthetetlen kirándulás volt. 

Gödri Ferencné


