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ÓVODAI TÖRTÉNETEK

Új névvel, de a már jól ismert kör-
nyezetbe vártuk vissza szeptember 
1-én óvodásainkat. 2013. július 
1-től az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodájaként műkö-
dik intézményünk. Mivel az induló 
csoportlétszámunk 17 fő, átalakítot-
tuk, kuckósítottuk a csoportszobát. 
Gondoltunk az egészen pici 2,5 
évesekre és a 6. életévüket már 
betöltött gyermekekre is. Az óvoda 
felszereltsége lehetővé teszi, hogy 
mindhárom korosztály megtalálja 
a számára megfelelő játékokat, 
eszközöket, biztosítjuk számukra 

az eltérő gondozási igényeiket, 
differenciált módon segítjük 
fejlődésüket. A gyerekeket életszerű 
szociális környezet veszi körül, hi-
szen az életkorból és az egyéni 
fejlettségi szintből fakadó eltérések 
miatt már óvodába lépéstől gyako-
rolják az egymáshoz való alkal-
mazkodást. Természetes módon erő-
sítjük az elfogadás képességét, azt, 
hogy az óvodában minden gyermek 
egyenlő bánásmódban részesül.

Folyamatosan várjuk az új 
kispajtások érkezését. Szeptemberben 
2 új gyermeket fogadtunk, jelenleg 

további két gyermek beszoktatását 
biztosítjuk. Bakonyjákói óvodásaink 
száma 14 fő, Farkasgyepűről kettő, 
Németbányáról egy gyermeket fo-
gadunk.

Az idei évben továbbra is színesí-
teni szeretnénk óvodai programjain-
kat. Ismét látogatni fogjuk a Pegazus 
Színház bábelőadásait, újra indul 
az Ovi-zsaru program, valamint 
katolikus hittan foglalkozásra jár-
hatnak a gyerekek. Októberben Ter-
ményünnepünkre, novemberben Már-
ton napra vártuk a szülőket. A 

folytatás a 3. oldalon
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Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2013. 07. 01 – 2013. 
10. 31-ig elfogadott határozatai, 
döntései a teljesség igénye nélkül:

Elfogadtuk Bakonyjákó Község 
Önkormányzat, illetve a Bakony-
völgye Óvoda 2013. I. félévi 
költségvetési gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót.

Új rendeleteket alkottunk a 
következők szerint:

8/2013. (IX.5.) számú rendelet 
az egyes szociális ellátási formák 
szabályozásáról

9/2013. (IX.5.) számú rendelet 
a hivatali helyiségen és a 
hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről

10/2013. (IX.5.) számú rendelet 
a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról és az ellátásokért 
fizetendő térítési díjak megál-
lapításáról

11/2013. (IX.5.) számú rendelet 
a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről

12/2013. (IX.26.) számú rendelet 
a 2013 évi költségvetéséről szóló 
1/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

13/2013. (X.25.) rendelet a 
közterületek használatáról.

A törvényi szabályozásnak meg-
felelve minden hátrányos helyzet- 
ben élő rászoruló részére az esély-
egyenlőség megteremtése érdeké-
ben az önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot ké-
szített, melyet a képviselő testület 
jóváhagyott. A programban fel-
térképezzük a problémákat, ame-
lyek miatt a rászorulók hátrányos 
helyzetbe kerülhetnek, illetve a 
módszereket, lehetőségeket az 
esélyegyenlőség biztosítására.

Elkészült a szociális étkezés 

kötelező feladatra vonatkozó Szo- 
ciális Étkezés Szakmai Program.

Bakonyjákó Község Önkor-
mányzata csatlakozott az „Itthon 
vagy! Magyarország, szeretlek!” 
országos programsorozathoz, mely- 
nek köszönhetően a Belügyminisz-
térium támogatásával megszervez-
tük az „Őszköszöntő hétvége” 
című rendezvényünket. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani 
minden helyi szervezetnek és  
magánszemélynek, aki a prog-
ramok megszervezésében, megva- 
lósításában bármilyen munkával, 
támogatással részt vett. Magyar-
ország Kormánya elismerve telepü- 
lésünk közösségformáló erejét 
díszoklevélben köszönte meg Ba-
konyjákó polgárainak a részvételt.

Csatlakoztunk a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz- 
töndíjrendszer 2014 évi fordulójá-
hoz, mellyel a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű felsőoktatási hall-
gatókat, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalokat 
szeretnénk támogatni. 

Pályázati eredményeink:
2013. júniusában pályázatot 

nyújtottunk be két civilszerveze-
tünk nevében EMVA IV. tenge-
lyen belül Leader közösségi célú 
eszközbeszerzés célterületen. A 
pályázatok támogatásra kerültek. A 
Jákó-Klub Egyesület 1.949.450,-
Ft-ról kapott támogató határozatot, 
mely összegből 2 db tradicionális 
jurta, 10 db sörpad garnitúra kerül 
beszerzésre, valamint „Bakonyjá-
kó értékei” címmel 20-30 oldalas 
hagyományőrző kiadványt kívá-
nunk megjelentetni. A Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport Közalapít-
vány 2.207.560,-Ft-ról kapott 
támogató határozatot, mely ösz-
szegből hangosító berendezés, 
100 db összecsukható szék kerül 

beszerzése, illetve „Bakonyjákó 
képekben” című könyvet kívánunk 
megjelentetni. A pályázatok –
mint sok más pályázat is - utó-
finanszírozottak (tájház felújítási 
pályázat is), tehát a nyertes 
pályázónak az eszközöket először 
be kell szerezni, a munkálatokat el 
kell végezni, a számlákat ki kell 
fizetni, majd az MVH-val történő 
elszámolás után, általában több 
hónap múlva érkeznek meg az 
elnyert támogatási összegek.

Kérem a tisztelt Lakosokat, hogy 
fényképekkel, ötletekkel, javasla-
tokkal segítsék a „Bakonyjákó ké-
pekben”, valamint „Bakonyjákó 
értékei” című kiadványok meg-
jelenését!

A testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyvek az önkormányzat 
hivatalában, illetve a település hon- 
lapján (www.bakonyjako.hu) meg-
tekinthetők. 

 Takácsné Tompos Rita 
 polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FELHÍVÁS
SZOCIÁLI S CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a 57/2013.(X.4.) BM rendeletben 
rögzített támogatást igénybe kívánja 
venni, a 12.000 Ft/erdei m3 + áfa 
központi támogatás mellé a 2.000 Ft/
erdei m3 + áfa önerőt, valamint a 
szállítás költségeit vállalja.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 m3 
tűzifa. Tűzifa támogatási kérelmet egy

háztartásban élők csak egy alka-
lommal nyújthatnak be.

Nem jogosult szociális célú tűzifa 
támogatásra az a személy, akinek a 
családi háza tűzifával egyáltalán 
nem fűthető. Az üresen álló, 
nem lakott ingatlanra, amelyben 
életvitelszerűen senki sem él, tá-
mogatás nem kérhető.

A kérelemeket 2013. december 
31. napjáig, az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal Bakonyjákói 
Kirendeltségén (Bakonyjákó, Rákó-
czi tér 9.) lehet benyújtani. A 
kérelemhez szükséges nyomtatvány 
az önkormányzat hivatalában, illetve 
www.bakonyjako.hu oldalon érhető el.

 

A kérelmeket a Képviselő-testület 
legkésőbb 2014. január 15. napjáig 
bírálja el. A döntést követő 10 
munkanapon belül a polgármester 
gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
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Csöpp Színház műsorával búcsúzunk 
majd az ősztől, de addig is élvezzük 
az évszak nyújtotta közös élménye-
ket. Pedagógiai Programunknak rég-
óta sajátossága a német nemzetiségi 
nevelés. Koncepciónk szeptembertől 
egészségfejlesztési tervvel is kiegé-
szült. Fontos feladatunknak tartjuk 
azoknak a képességeknek a megala-
pozását, melyek elsajátításával az 
egészséges életmódra és egészségük 
védelmére szoktatjuk a gyermekeket. 

Szeretném megköszönni minden 
kedves támogatónknak a sok fel-
ajánlást! Az elmúlt nevelési év-
ben az óvoda részére felajánlott 
összegekből finanszírozzuk a Csöpp 
Színház műsorát, készülnek az új 
nemzetiségi ruhák és megérkezett 
az óvoda játszóterére az új babaház, 
melyet örömmel vettek birtokba a 
gyerekek. Fedezni tudjuk továbbá az 
óvodai ünnepek eszközköltségeit és 
a gyerekeket télen új csoportszobai 
játékokkal lephetjük meg.

Hegedüsné Patyi Edina

Az óvodában hagyo-
mányosan a tanév kezde-
tekor került sor a papír-
gyűjtésre. Az akciók so-
rán rendszerint nagy 
mennyiségű hulladék 
gyűlik össze, az ebből 
keletkező bevétel a gye-
rekek javát szolgálja. 

Idén szeretnénk egy új 
szokást meghonosítani. 
Nem lesz kampányszerű 
gyűjtés, nem kell otthon 
tárolni a papírt, mert fo-
lyamatosan le lehet adni az óvodában. Külön 
várják a könyveket és külön a szórólapokat, újságokat. A gyermekekre nézve a 
folyamatos papírgyűjtés a környezettudatosságra való nevelés fontos része. 

Ez egy plusz koordinálandó feladat az óvónők számára, ezért kérjük, 
hogy mindenki egy-egy óvodai szülőnek juttassa el a tiszta papírhulladékot, 
ne saját maga adja le az óvodában. Vagy jelezze a szerkesztőségben, illetve 
az önkormányzatnál szándékát, segítünk az elszállításban is, amennyiben ez 
gondot okoz. Támogatásukat és megértésüket előre is köszönjük!

Óvodai Szülői Szervezet

PAPÍRHULLADÉKBÓL
FORINTOK

FELHÍVÁS
SZOCIÁLI S CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

A Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a 57/2013.(X.4.) BM rendeletben 
rögzített támogatást igénybe kívánja 
venni, a 12.000 Ft/erdei m3 + áfa 
központi támogatás mellé a 2.000 Ft/
erdei m3 + áfa önerőt, valamint a 
szállítás költségeit vállalja.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 m3 
tűzifa. Tűzifa támogatási kérelmet egy

háztartásban élők csak egy alka-
lommal nyújthatnak be.

Nem jogosult szociális célú tűzifa 
támogatásra az a személy, akinek a 
családi háza tűzifával egyáltalán 
nem fűthető. Az üresen álló, 
nem lakott ingatlanra, amelyben 
életvitelszerűen senki sem él, tá-
mogatás nem kérhető.

A kérelemeket 2013. december 
31. napjáig, az Adászteveli Közös 
Önkormányzati Hivatal Bakonyjákói 
Kirendeltségén (Bakonyjákó, Rákó-
czi tér 9.) lehet benyújtani. A 
kérelemhez szükséges nyomtatvány 
az önkormányzat hivatalában, illetve 
www.bakonyjako.hu oldalon érhető el.

A kérelmeket a Képviselő-testület 
legkésőbb 2014. január 15. napjáig 
bírálja el. A döntést követő 10 
munkanapon belül a polgármester 
gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 

folytatás az 1. oldalról
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Az SOS napon a rendőrség tartott nekünk hasznos előadást az iskolában a 
drogokról és azok káros, sokszor visszafordíthatatlan hatásairól.

A drog lehet illegális és legális is.  A drogok közé nem csak a kábítószer, hanem 
az alkohol, a kávé, a cigaretta és a szerves oldószerek is tartoznak. Többségük 
néhány használat után függőséget okoz. Vannak pozitív hatású drogok is ezek a 
gyógyszerek. Tartós vagy akár egyetlen használat után is súlyosan károsítják az 
agyat és más szerveket. Az engedélyezett csoportba tartoznak bizonyos központi 
idegrendszerre ható gyógyszerek is. A tiltott drogok általában erősebbek, 
veszélyesebb a hatásuk, mint az engedélyezett szerek. A drogfogyasztást nem 
lehet abbahagyni segítség nélkül, mert a testi-lelki tünetek miatt ez nem csak 
akaraterő kérdése.  Ilyenkor szakember segítéségére van szükség.

Sok hasznos információt hallottunk. 
Ami a legfontosabb tanács: NE FOGYASSZUNK DROGOKAT!

Bajor Tessza, 7. osztály

SOS NAP AZ ISKOLÁBAN
 Október 25-ét nagyon vártuk, mert iskolánkban a tűzoltóság munkatársai 

megismertettek bennünket a munkájukkal! Egy tűzoltóautóval jöttek, amit 
kívül-belül megnézhettünk, megmutatták és elmagyarázták, milyen esz-
közökkel szerelték fel az autót. Hoztak egy bábut is, amelyen gyakorol-
hattuk az újraélesztést. Nagyon érdekesnek találtuk a  bemutatót, jól éreztük 
magunkat! További jó erőt és egészséget kívánunk a veszélyes, kitartást és 
bátorságot igénylő munkához minden tűzoltónak!

Juhász Martin, 6. osztály

SULIBÖRZE 
PÁPÁN

Szinte hihetetlen, de már 
nyolcadikosok vagyunk! Gyorsan 
telnek a hónapok, hamar itt lesz 
február eleje, a továbbtanulási 
lapok kitöltésének ideje. Az 
osztályfőnöki órákon Edit né-
nivel is gyakran beszélünk a 
témáról. November 7-én a pápai 
Sportcsarnokba látogattunk el. 
Itt a Veszprém megyei iskolákon 
kívül találkoztunk szombathelyi, 
győri iskolák képviselőivel is. 
Nem csak kérdezni lehetett az 
iskolákban folyó oktatásról, ha-
nem gyakorlatban is kipróbálhat-
tuk magunkat. Belekóstolhattunk 
a palafaragás nehézségeibe, célba 
lőhettünk, a türelmesebbek pedig 
herendi áttört mintát készíthettek. 
Nagyon tetszett, hogy a legtöbb 
helyen nem tanárok, hanem 
az iskola tanulói meséltek az 
iskolájukról, a választott szakuk-
ról. 

Sok érdekes és hasznos dolgot 
láttunk, hallottunk.

8. osztályos tanulók
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BUDAPESTI KIRÁNDULÁS

Szeptember 27-én reggel indultunk 
vonattal Városlődről Budapestre, három 
órás út után leszálltunk a vonatról. A 
Közlekedési Múzeum közelébe érkeztünk, 
onnan kicsit még sétálnunk kellett. A 
múzeumban különböző közlekedési 
járműveket tekintettünk meg. Ezután 
átsétáltunk a Hősök terére. Ez a hatalmas tér 
sok látnivalót kínált, mint például a Millenniumi emlékművet, történelmünk híres alakjainak szobraival. 
Következő úti célunk a Campona volt. Ott először a Tropicáriumot csodáltuk meg. Láttunk majmokat, 
békákat, krokodilokat, cápákat. A végén még rájákat is simogathattunk. Innen sétáltunk a Csodák palotájába, 
ahol először egy előadást hallgattunk meg, majd mindenki természetfeletti lebegő, forgó, elgondolkodtató 
játékokat próbálhatott ki. Végül a vasútállomásra mentünk és onnan többszöri átszállással értünk Városlődre, 
de ez idő alatt is jól éreztük magunkat. Köszönjük a szervezést tanárainknak! Reméljük, máskor is lesz 
részünk még ilyen tartalmas kirándulásban.

Gulyás Napsugár, Takács Fanni, 7. osztály
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MISSZIÓS TÁBOR BAKONYJÁKÓN   
 Augusztus 10-14-ig került megrendezésre a Pápai 

Missziós Művek szervezésében a Szent Gyermekség 
Műve ötödik nyári tábora. A helyszín ezúttal Bakony- 
jákó volt. A 11 gyermek- és a 2 ifjúsági csoport az 
iskolában, a Forrás Vendégház és a Plébánia udvarán 
sátorban, illetve Krózser Vincéné Éva néni jóvoltából 
családi házban voltak elszállásolva. A közös étkezések-
hez Frum Feri bácsi és lelkes „csapata” szolgáltatta a 
finomabbnál finomabb ételeket. 

A 180 táborozó méltó fogadására már napokkal 
a tábor kezdete előtt készülődtünk Nyőgér Dezsőné 
Ani néni vezetésével. Kialakítottuk az alvóhelyeket, 
az étkezőt, gyertyatartót készítettünk a gyertyás 
körmenethez, berendeztük a termeket, a fiúk felállították 
a sátrakat. Szombat délután érkeztek meg a tábor lakói 
az ország számos pontjáról: Pécsről, Győrből, Fótról, 
Encsről, Nagybárkányból, Nyíregyházáról, Pásztóról, 
Pápakovácsiból, stb.. Bakonyjákóról is szép számmal 
képviseltettük magunkat: Jankovics Péter, Krózser 
Vivien, Horváth Szabina, Boldizsár Loretta, Krizsai 
Katalin, Fülöp Attila, Bálint Viktor, Boldizsár Andrea, 
Boldizsár Tamás, Fülöp Krisztina és Nyőgér József. 

Az egyes napok egy-egy vezérgondolatot kaptak: 
„HISZEM”, „TESZEM”, „VISZEM”. Ezek a szavak arra 
szolgáltak, hogy megerősítsék bennünk a hit, a cselek- 
vés és a küldetés átélését. Minden napot közös imával 
kezdtünk és közös imával fejeztünk be. A tábor szerve-
zői a mindennapos szentmise mellett szórakoztató 
programokról is gondoskodtak. Részt vehettünk külön-
böző kézműves- és sportfoglalkozásokon, táncházban, 
közös énekléseken. Vasárnap és hétfő délután 
2 csoportban kisvonattal kirándulást tet-
tünk Németh Rita néni 

idegenvezetésével Iharkútra, Németbányára, Hubert-
lakra, kedden délelőtt ellátogattunk Attyapusztára és 
Devecserbe, majd eltöltöttünk egy vidám délutánt Kis-
lődön, a Sobri Jóska Kalandparkban.

A szombati tábornyitó misét Sebastian atya, a 
vasárnapi szentmisét Márfy Gyula érsek úr celebrálta. 
Hétfőn este Bodnár Attila atya görög-katolikus szent 
liturgiát mutatott be, majd ezt követően gyertyás 
körmentre invitáltuk a falu lakóit is. Kedden Renato atya 
misézett Attyapusztán, a szerdai táborzáró szentmisét 
pedig a helyi plébános, Rudi Péter atya mutatta be.

A táborban mindenki nagyon jól érezte magát, új 
barátokat szereztünk, sok élménnyel gazdagodtunk. 
A távolról érkezett táborlakók megismerhették köz-
ségünket, vendégszerető lakóit, valamint településünk 
környékét. A négy nap megvalósításáért köszönettel 
tartozunk a szervezőknek, a helyi Önkormányzatnak, 
civil segítőknek és egyházközségünknek.

Boldizsár Andrea
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Egy öreg pásztor képzett meg bennem a Kiskunság 
homokbuckás, királydinnyés, szikes legelőiről. Béni bácsi 
kun volt. Haja hófehér csimbókokban lógott, kétoldalt 
befonva. Világéletében kint lakott a pusztában a birkákkal. 
Ha magában motyogott vagy imádkozott, mindig kunul 
beszélt. Gyakran megálltam nála egy-egy órára. 

Csodáltam az öreget a maga 92 évével. Bojtárai csak 
Apának szólították, pedig nem is voltak a fiai vagy az 
unokái.

Életem legkedvesebb emlékei hozzá fűződnek, amikor 
a juhásztanyán jöttünk össze tanyasi istentiszteletre. 
Körülültük a pásztortüzet, az öregek hátára suba simult, 
az asszonyok beliner kendőt kötöttek. Fölöttünk pedig 
kigyúltak a csillagok. Egyik a másik után.

Itt tanultam meg csendes szóval dicsérni az Urat és itt  
tapasztaltam meg, ahogy meleg kékségével rám borult az 
égbolt csodálatos fényével és a Tejút lilás csodájával. A 
tiszta ég alatt kérges kezű, mély ráncú, hallgatag pusztai 
emberek megtanítottak belecsodálkozni az Ég Hatalmába, 
s a Teremtő Atya kegyelmébe.

Mélyen a szívembe vésődött az a szeptemberi éjszaka, 
amikor együtt imádkoztam Béni Apával a Miatyánkot. Ő 
kunul, én magyarul.

Egyedül feküdt a cserény derékalján. Alatta az 
elmaradhatatlan suba, fejünk felett a befogadásra kész 
ragyogó éj milliónyi sziporkázó csillagával, időnként 
átcikázó meteor mutatott utat a végtelenbe, s ott volt a 
mindig figyelmes puli is. A pásztor szemét már nehezen 
nyitotta, de beszéde pont olyan dörmögő és nyugodt volt, 
mint mindig. Otthon éreztem magam én is, mint a puszták 
szülötte.

Ránk borult a csendes éjben az Atya elbékítő kegyelme, 
elcsendesítő áldása.

Soha többet kun szót nem hallottam. Mert mire az 
imának vége lett, Béni Apa csak volt! 

De ma is lüktet bennem az ima ritmusa és ma is érzem 
az Atya kezébe való belesimulást.

Ha imádkozod Kedves Olvasó a legszentebb imát, 
ilyen lelkülettel tedd, s meglátod az Örök Kegyelem Ura 
szeretettel ölel át.

Békességet, áldást és csendességet kíván Bakonyjákó 
népének hűséges szolgájuk

Apostol Pál
tiszteletes

MI ATYÁNK, 
AKI A MENNYEKBEN VAGY….
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A becsületes nevén harlekin kati-
caként jegyzett faj tömegesen lepte 
el idén is házaink falát, ablakait. 
Még a szúnyogháló sem volt aka-
dály, a legapróbb réseken is bepré-
selték magukat a hidegebb idő elől 
menekülve. Zacskószámra gyűjthet-
tük őket a függönyökről, röpködtek 
a lakás legkülönbözőbb pontjain. Pár 
hét után úgy tűnt, hogy a porszívó 
a nappali igen megbecsült, állandó 

bútordarabjává válik, hogy az idő-
közben elhalálozott egyedek ne a 
parkettán, ablakpárkányon, kanapén 
leljék meg örök békéjüket.

  Az invázió nem csak bennünket 
érint. Történetüket tekintve 2008-
ban jöttek át nyugati sógorainktól az 
első harlekinkaticák, kiket népiesen 
csak rémkaticaként emlegetnek. Egy 
évvel később viszont már Romániát 
és Ukrajnát is szerencséltették jelen-
létükkel. Azzal még nem lenne baj, 

hogy ennyien vannak, valahogy meg-
tanulnánk velük együtt élni. Nagyobb 
probléma az, hogy a mi hagyományos 
kis piros hétpettyes katicáinkat tel-
jesen kiszorítják az életterükből. A 
katicabogarat méltán nevezik kis 
kerti doktornak, hiszen az egyik 
legszorgalmasabb „bio”-rovarirtó, 
rendben tartja a növényeinket. A 
harlekin katica jóformán mindent 
megeszik, amit egy átlag katicabogár. 

Ám, ha elfogy a táplálék, képes 
az őshonos katicafajok lárváit is 
felfalni. De ez még nem minden! 
Eddigi észrevételek alapján megrágja 
az almát, a körtét és a málnát is. 
Pollenfogyasztásával, a virágok meg-
rágásával csökkenti a termés meny-
nyiségét. A szőlőszemeket megmász-
va, feldolgozás során a bogár testéből 
keserű vegyületek kerülhetnek a 
mustba. A szabadban ártalmatlanok, 
viszont ha eljön a hidegebb idő, 

kérdezés nélkül beköltöznek mele-
gebb helyekre. A harlekin katicák csí-
pős szagú sárgás, illékony váladékot 
bocsátanak ki, ha veszélyben érzik 
magukat, ürülékük pedig allergiás 
reakciókat válthat ki! Nem túl hálás 
vendég, ha beköltözik a házba, ügyel-
jünk arra, hogy sohasem egyedül 
érkezik! Miután elég népes társaság, 
megszabadulni is nehéz tőlük. Számos 
kemikáliával szemben ellenállók, az 

egyéb rovarirtókat pedig azért nem 
ajánlják a szakemberek, mert – pont 
a saját kis katicáink védelmét szem 
előtt tartva – nem csak a rémségeket 
pusztítják el. Terjedésüknek egyelőre 
úgy tűnik, csak a hideg és a magas 
hegyek szabnak határt. És mivel 
sem költözni, sem megfagyni nem 
akarunk, már csak egyet tehetünk: elő 
a porszívókkal, harcra fel!

Léber-Gottschall Kata 

ZÖLD SAROK

RÉMKATICA INVÁZIÓ



9

3. évfolyam, 3. szám 2013.11.30.

Suli, szüretek, eső, szél meg csúszós színpad... E-
zek ellen nincs mit tenni, csak a borongós ked-
vet kell feledni és feledtetni, elvégre itt a kisfar-
sang. Sok-sok finomság a rendezvényeken, ismer-
kedés, beszélgetések. Változott a világ, mi már
nem érezzük azt az örömöt, amit annak idején
a gazdák átéltek, amikor betakarították az azévi 
termést, túl voltak a nehéz munkákon. Bár a tapolca-
fői szőlőhegyen épp hallhattam egy ilyen örömteli 
beszámolót a szüreti felvonuláson. A gazdaasszony el-
mondta, hogy jó termés volt az idén, a fagy sem érte a 
szőlőjüket ebben a korai hideg őszben. A Tapolcafői 
Kertbarátok rendeztek egy kis szüreti mulatságot, 
amelyre meghívták táncegyüttesünket. Azt mondták, ez 
már a harmadik alkalom, de évről évre egyre hosszabb 
az útvonala a felvonulásuknak. Voltunk is rajta sokan: 
vendégek, a falu apraja-nagyja, kistraktorok kavalkádja. 

Ismerős arcokkal is találkoztunk a közönség soraiban, akik 
pár héttel előtte már láttak bennünket táncolni a Munkácsy 
Mihály Általános Iskolában, ahol a Német Nemzetiségi 
Nap alkalmából szerepeltünk. Még egy rendezvényt kell 
említenem, ahol egy kisebb táncházat tartottunk, ez az 
Őszköszöntő hétvége volt Bakonyjákón. Nagyon bánom, 
hogy zenészeket már nem tudtunk hívni, de talán majd 
jövőre! Hiába, a zenészek a szememben: félistenek...

                             Gyenes Tamás

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA...

kedés, beszélgetések. Változott a világ, mi már

KEDVES BAKONYJÁKÓI LAKOSOK!
Magyar Gábor rendőr főtörzsőrmester vagyok, a település új körzeti megbízottja. Rendőri szolgálataimat a 
Nyergesújfalui Rendőrőrs kötelékében kezdetem meg, 2006 januárjában kerültem a Pápai Rendőrkapitányság  
állományába, ahol hamarosan Kemenesszentpéter, Kemeneshőgyész, Magyargencs és Mihályháza köz-
ségek körzeti megbízottjának neveztek ki, e helyiségek közbiztonságának megóvását kaptam feladatul egészen 
2013. szeptemberig. 
Szeptembertől Bakonyjákó mellett, Farkasgyepű, Németbánya és Tapolcafő közbiztonságért is felelelős vagyok.  
Feladatom a közrend és a közbiztonság  megóvása. A rendőrségre tartozó mindennapi problémák megoldásában 
a segítségükre  leszek. Kérem a lakosságot, forduljanak hozzám bizalommal telefonon 06-30/600-4595 vagy e-
mailen magyarg@veszprem.police.hu.

Magyar Gábor, körzeti megbízott



NOVEMBER 30. (szombat)

16.30 óra   Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján 
Helyszín: Rákóczi téri közpark Betlehemi jászol

17.00 óra   Adventi kávéház 
Harminc év a szolgáló szeretet jegyében!

Szemelvények egy református lelkipásztor életéből 
Apostol Pál református lelkész közreműködésével 

Helyszín: Faluház Bakonyjákó

DECEMBER 7. (szombat)

17.00 óra   Gyertyagyújtás
Ünnepi köszöntőt mond Szakács Péter, tapolcai plébános

Helyszín: Katolikus templom, Bakonyjákó
Adventi hangverseny

Helyszín: Katolikus templom, Bakonyjákó
A hangversenyt követően találkozás 

a Mikulással a kisvonatnál!
Kiállítás megnyitó és szeretetvendégség a Faluházban!

DECEMBER 14. (szombat)

16.00 óra   Adventi forgatag
Hagyományos karácsonyi vásár a Faluházban

Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján 
Helyszín: Rákóczi téri közpark Betlehemi jászol

DECEMBER 21. (szombat)

15.00 óra   Adventi mesejáték
A programmal kapcsolatban részletek a későbbiek folyamán!

16.30 óra   Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján 
Helyszín: Rákóczi téri közpark Betlehemi jászol

HA ADVENT,
AKKOR FORGATAG!

Négy éve már, hogy az ADVENTI FORGATAG 
keretein belül az óvodai szülők és óvónők saját 
kezűleg, egyedi ajándékokat készítenek, melyeket 
ezen a napon értékesítenek. A bevételt mindig 
az óvoda javára fordítottuk, ebből került pár 
új játék a fa alá vagy egészítettük ki a tetemes 
buszköltségeket a tavaszi kiránduláson. Az első 
kezdeményezésből hamar hagyomány lett, mert 
mindannyiunk számára a karácsonyi készülődés 
részévé vált a közös barkácsolás.

Idén azonban bővítenénk a kínálatot és 
szeretnénk bevonni minden alkotókedvű 
falubélit! A december 14-i adventi forgatagban 
„Helyi termék” mottóval szeretnénk másoknak 
is megadni az árusítás lehetőségét. Várjuk mind-
azok  jelentkezését, akik az advent-karácsonyi 
témakörhöz saját készítésű termékkel tudnának 
kapcsolódni, szeretnének árusítani vagy árusításra 
felajánlani. Legyen akár barkácsolt, kötött, 
horgolt, főzött, sütött, vagy varrott - csak az 
számít, hogy „helyi” termék legyen. Kérjük, hogy 
aki szeretne élni a lehetőséggel jelezze szándékát 
a szerkesztőségben, az önkormányzatnál vagy az 
óvodában 2013. december 06-ig. 

A saját termékek eladásából származó összeg 
természetesen a felajánlóé marad, nem az óvoda 
kasszájába kerül! Az újfajta kezdeményezéssel 
a célunk mindössze annyi, hogy a kézműves 
ajándékok és megvásárolható termékek kíná-
latának bővítésével egy igazán színes és tartalmas 
forgatagot sikerüljön összehozni! Segítsük 
egymást!

Lénártné Gerdenics Katalin
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A Nyugdíjas Klub évente általában egy-két kirándulást 
tervez, és ha valamennyi körülmény kedvezően alakul, 
akkor általában meg is valósítjuk azokat. Ebben az évben 
vetődött fel a Bakonybéli Pannon Csillagda meglátogatása, 
illetve egy hangulatos szalonnasütés a farkasgyepűi Piszt-
rángos tónál.

Az időjárás a kegyeibe fogadott bennünket és 2013. 
július 5-én a Forrás Vendégház kisvonatával elindultunk. 
Először az iharkúti emlékpark előtt elhaladva a “Dinó” 
leletekről hallottunk rögtönzött előadást Németh Rita 
előadásában, majd meghallgattuk 
a “Bakonyi visszhangot”. A vissz-
hang jól kivehető volt, talán 
turisztikai látványosság is lehet 
belőle.

Útközben érintettük a néhai kis 
vasút nyomvonalát és megpihen-
tünk Witt Lajos emlékművénél, 
akinek a hamvait itt szórták szét, 
annak ellenére, hogy Kanadában 
halt meg.

A kora délutáni órákban érkez-
tünk meg fő úti célunkhoz Ba-
konybélbe, a Pannon Csillagdába. 
Ez az első és egyetlen 2×4 K 
felbontású digitális planetárium 
Közép-Európában. Legnagyobb új-
donsága, hogy speciálisan kupo-
lafelületre optimalizált, ismeret-

terjesztő filmeket képes vetíteni, döbbenetes mi-
nőségben. A csillagászattörténeti és űrkutatási kiállításon 
megismerhettük Galilei és Newton kísérleteit, az űrkuta-
tás legnagyobb expedícióit, így a Holdutazást, valamint a 
Mars felfedezését.

A látogatás után az egyik cukrászdában kávéztunk és 
fagyiztunk, majd elindultunk a farkasgyepűi Pisztrángos 
tóhoz. A tóhoz érve épphogy meggyújtottuk a tüzet és az 
első szalonnadarabok megsültek, hatalmas záport kaptunk 
a nyakunkba. Az eső idejére a horgászok faházában húz-

tuk meg magunkat. Ez a “kis zápor” 
nem vette el kedvünket és egész 
napos jó hangulatunkat.

Kedélyes, érdekes, tartalmas 
kirándulás volt. Hazafelé haladva 
újra kisütött a nap, mert “minden 
jó, ha jó a vége”.

Ható  Mihály
klubvezető   

EGY KIRÁNDULÁS ÉLMÉNYEI

lafelületre optimalizált, ismeret-
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ŐSZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE
Napsütés, jó hangulat, lekvárillat, 

családias légkör - ez jellemezte az 
Őszköszöntő hétvégét.

Hangos dudaszóra ébredtünk 
szeptember 28-án. Veterán autó-
sok csapata vonult át a falun. 
Szebbnél szebb oldtimer járműveket 
csodálhattunk meg.

Ebéd után az énekkar hölgytagjai 
szorgoskodtak elsőként a faluház 
udvarán. Hatalmas üstben főzték 
a finom szilvalekvárt. Hamarosan 
megérkeztek a nyugdíjasklub tag-
jai is. Ők méz különlegességekkel 
ismertették meg a vendégeket. A 
gyerekeket csapartverseny várta, 
különböző helyszíneken ismerked-
hettek meg a falu történetével, 
értékeivel: lekvárt ismertek fel, mé-
zet kóstoltak, lovagoltak, huszárok 
mindennapjairól hallottak, népdalt 
énekeltek, számot adhattak arról, 
mit tudnak a katolikus és református 
egyházközségek történetéről, Szent 
Mihály nap lényegéről. A dr. Kiss 
Zoltán által felajánlott hidegen 
sajtolt olaj ízét szerencsére sokan 
felismerték. 

A délutáni programokon ismét 
feltűntek a veterán autók. Vezetőik 
szívesen csatlakoztak a programok-

hoz, őket is várták megoldandó 
feladatok. Megkóstolták lekvárjain-
kat, illetve a környező települések 
nevezetességeinek ismeretéről kellett 
számot adniuk.

A kisebbek sem maradtak program 
nélkül. A babákat és óvodásokat sok-
sok mondóka és ének várta a kerekítő-
gombolyító foglalkozásokon. A bar-
kács asztal is hamar megtelt lam-
pionokkal, festett angyalkákkal.

Közben a vállalkozó szelleműek 
sétakocsikázhattak a faluban. Nagy 
sikere volt a Frum Ferenc és kollegái 
által készített pogácsának, sült 
kolbásznak, amit ki forralt borral, ki 
teával vagy musttal öblített le.

Az énekkar férfi tagjai testhezálló 
feladatként Böőr Gyula ászári borait 
kínálták. 

Lassan leszállt az est. A sikeresen 
elvégzett feladatok után az ifjúsági 
tánccsoport várt mindenkit a 
táncházban. Értékelés 
után a csapatverseny 
résztvevői átvehették 
a megérdemelt jutal-
mukat.

Bár vasárnap eső-
re ébredtünk, a han-
gulatos vonatozás 

nem maradt el. A Szent Mihály napi 
ünnepi misét követően jókedvűen, 
harmonika- és énekszóval telt az este 
a faluházban. A csepergő eső ellenére, 
kicsik és nagyok vártak kitartóan míg 
fellobbant az őrtűz. Az összetartozást 
jelképező tűz elhamvadása után a 
kisvonat mindenkit hazaszállított.

Ezúton mondunk köszönetet 
a programok szervezőinek és 
közreműködőinek! 

Budai Sándorné
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„Kőketánc, kőketánc, kikere-
kítem, bekerekítem…”  Szeptember 
28-án Bakonyjákón is felhangzott 
a Kerekítő foglalkozások nyitódal-
lama.

Nagy örömmel és izgalommal 
érkeztem, mert mindig érdekes 
„idegen” környezetben foglalkozást 
tartani, de a gyermekek szeretete 
és a zene, a mosolygós játék 
hamar egy hullámhosszra vezeti az 
összegyűlteket. 

A Kerekítő a kisgyermekek jó 
kedvre kerekítéséről szól. Kerekítő 
címen megjelent mondókás könyv- 
sorozatban megbúvó népi eredetű 
ölbeli játékokat elevenítjük fel élő 
közösségekben. Nagymamáink öl- 
beli játéktára időtálló és ma is nagy 
örömet jelent a legkisebbeknek 
és szüleiknek. Aki kicsiként meg-
tapasztalja az érintés és ölelés 
erejét az fog tudni felnőttként 
is adni és kapni. A népi eredetű 
és ma is közkedvelt ölbeli 
játékok népszerűsítésére létrejött 
kezdeményezés azért kapta ezt a 
nevet, mert a kisgyermekek szá- 
mára a világ anyukája ölében és a 

közös játékban kerekedik ki első 
ízben. Ez az élmény, útravaló egy 
életre szól. Szeretnek, ölelnek, rám 
figyelnek, azaz fontos és szerethető 
vagyok, ez minden későbbi kap-
csolat alapja.

Kerek a világ. Nem is lehet 
kerekebb, ha gyermeket ringatsz, 
cirógatsz, dögönyözöl, csiklando- 
zol. Az ölbeli játékok mozdu-
latsorral kísért rövid höcögtetők, 
csiklandozók, hintáztatók, dögö-
nyözők, lógázók, lovagoltatók, 
csúszdáztatók. Az első évek játékai, 
az érzelmi, zenei és művészeti 
nevelés alapkövei. A jókedvű 
alkalmon játszottunk cirógatókat, 
lovagoltatókat, sétáltató és hintáz-
tató játékokat is. Mindig jó érzés 
olyan környezetben foglalkozást 
tartani, ahol szívesen énekelnek 
a szülők, mosolyogva érintik a 
gyermeküket. Ezen az alkalmon 
nemcsak az anyukák énekelték a 
„Cifra palotát”, hanem az apukák és 
néhány nagyszülő is. 

Remélem sikerült egy-egy 
mondókát, játékot, ismerős dalla- 
mot magukkal vinni, és tovább 

játszzák a játékokat. Biztatok min-
denkit, hogy játsszanak, énekeljenek 
a kicsiknek, mert szellemi és lelki 
táplálékot ad, amit mint a mesében 
a hamuba sült pogácsát, magával 
visz az ÉLETbe.

Szeretettel küldök egy játékot, 
hogy kerek legyen a világ:

CSIKLANDOZÓ:

Csipi, csipi kánya,   (Tenyérben, 
vagy a kézfejen csipkedünk)
Varjúdombi vágta,  (vágunk a 
kezünkkel)
Kis árokban kis kakas, (két ujjal 
felszaladunk a könyökhajlatba)
Nagy árokban nagy kakas, 
csík, csík csík! (hónaljban meg-
csiklandozzuk)

Kerekítő foglalkozások Pápán 
a Zeneiskolában vannak minden 
pénteken.

Sz. Farkas Veronika
német nemzetiségi óvodapedagó-

gus, Kerekítő foglalkozásvezető

KEREKÍTŐ BAKONYJÁKÓN
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Mint minden év júliusának utolsó 
szombatján a felhőtlen szórakozásé 
volt a főszerep. A lázas készülődés 
már pénteken indult. A faluház 
udvarán az önkormányzat dolgozói 
felállították a sátrakat, hogy a 
közönség nagy forróságban vagy eső 
esetén is zavartalanul élvezhesse a 
színes program kavalkádot. Mert, 
hogy kavalkád lesz, abban biztosak 

lehettünk, hiszen a meghívók tudatták, 
hogy valamennyi korosztály számára 
érdekes és színes programokkal ké-
szülnek a szervezők. 

A délelőtt és a kora délután a sport 
és a mozgás kedvelőit csalogatta 
leginkább, hisz volt nős-nőtlen fut-
ballmérkőzés, női-férfi asztalitenisz 
mérkőzés, autós ügyességi verseny.  
A sportprogramok nem kevés 
résztvevője közül a legügyesebbek 
díjazásban részesültek.

 A polgármesterasszony köszöntő-
jével vette kezdetét a délutáni 
műsor. Tánccsoportunk meglepetés 
produkcióval lepte meg a közönséget. 
Az énekkar most is sikeresen buzdí-
totta közös éneklésre a nagyérdeműt. 
A hagyományőrző csoportok műso-
rainak hangulatát tovább fokozta a 
homokbödögei néptánccsoport és 
a Kemenesmagasi citerazenekar, 
akikkel ugyancsak együtt dalolt 
a nézőtér. Ezután egy fergeteges 
Michael Jackson Show következett, 

mely az énekes legismertebb dalait 
hivatott felidézni látványelemek 
kíséretében. A Petőfi Színház két 
művészének előadásában operett, 
musical darabokból csendültek fel jól 
ismert dallamok. A háttérben pedig 
rotyogott már az elmaradhatatlan 
gulyás, melyet a programok alatt 
megéhezett közönség nagy élvezettel 
fogyasztott el. A finom vacsora 
után kezdődhetett a tánc! Sötétedés 
után tűzzsonglőrök mutatták be 
- bátran mondhatjuk - bámulatos 
mutatványaikat. A tombolasorso-
láson sok értékes ajándék talált 
gazdára, majd hajnalig folytatódott a 
buli. 

Úgy gondolom, aki részt vett a 
falunapon idén is megtalálta a számára 
érdekes programot és nagyon jól 
szórakozott. Köszönet a szervezőknek, 
bízunk benne, hogy 2014 júliusának 
utolsó szombatján hasonlóan kellemes 
élményekben lesz részünk.

Gulyás Józsefné

ISMÉT ELTELT EGY ÉV...
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A Nefelejcs Vegyes-
kar 2013. október 12-
én kirándult a Káli-
medencébe. Reggel fél 
nyolckor indultunk kel-
lemes, napsütéses idő-
ben. Első úti célunk az 
Örvényesi vízimalom 
volt. Ott megismerked-
hettünk a malom műkö-
désével egy molnárle-
gény idegenvezetésé-
vel.

Ezután Kővágóörsre 
vettük utunkat, ahol 
már Stark Béla, Ható 
Misi bácsi barátja várt bennünket. 
Az ő vezetésével megtekintettük a 
falu nevezetességeit, például a szépen 
felújított régi mosóházat. Nagy meg-
lepetéssel készült számunkra, a 
falu főterén megvendégelt minket. 
Saját készítésű kenyeret, kolbászt, 
bort és bodzaszörpöt kínált nekünk 
és mindenki kapott ajándékba egy 
– a vadászkalandjairól - őáltala írt 
könyvet.

Szentbékkálla híres kőtengere min-
denkit lehengerelt. Megcsodáltuk a 
különleges sziklaképződményeket, 
megbillegtettük az ingókövet.

Következő úti célunk Mindszent-
kálla volt. Keszler Gyula polgár-
mester vezetésével sétálhattunk a 
Templomkertben és az Árpádkori 
templomromnál, ahonnan az egész 
Káli-medence belátható.

Majd ismét felültünk az autóbusz-

ra és tovább indultunk Kékkútra 
a Theodora falikúthoz, ahol meg-
kóstolhattuk az ásványvizet. Aki a-
kart, hozhatott is magával frissítőnek.

Utolsó állomásunk Salföldre veze-
tett, ahol már lovas kocsival vártak 
bennünket, hogy elvigyenek a Pálos 
kolostor romjaihoz. Jól esett leszállni 
a kocsiról és kicsit sétálni a romok 
között. A visszakocsikázás után 
megnéztük a Salföldi Természetvé-
delmi majort, itt őshonos állatokkal 
ismerkedtünk meg.

A tartalmas nap után Örvényesen 
pihentünk meg egy jó vacsora mellett.
Élményekben gazdag kirándulásban 
volt részünk.

Mekler Dániel 
és Szanyi Sándorné 

KIRÁNDULÁS A KÁLI-MEDENCÉBE
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A mozgásszervi eredetű fájda-
lom az egyik leggyakoribb ok, 
amely miatt a betegek orvoshoz 
fordulnak. A fájdalomérzeten kívül 
a munkaképesség csökkenése, eset-
leges rokkantság miatt jelentős 
életminőségbeli csökkenést okoz. A 
keresőképtelenséget okozó betegségek 
között a mozgásszervi betegségek 
hazánkban a harmadik leggyakoribb 
helyet foglalják el.

Ősszel az év végéhez közeledve 
az évet végigdolgozva jelentősen 
megszaporodott a különböző ízületi 
fájdalommal (főleg gerinc, csípő 
és térdfájdalom) hozzám fordulók 

száma. Ezen ízületek fájdalmát 
okozhatja helyi gyulladás (steril vagy 
bakteriális) vagy rendszerbetegség 
(köszvény, reumatoid arthritis), 
de előfordulhat egyéb betegségek 
másodlagos megjelenéseként is. 
50 éves kor fölött viszont az egyik 
leggyakoribb az úgynevezett arthrosis, 

ami érintheti a fent megnevezett 
ízületek bármelyikét.

Az arthrosis komplex folyamat, 
melyet a genetikai terheltség, a helyi 
gyulladásos folyamatok és az ízületi 
felszín folyamatossághiányát okozó 
mechanikai erőbehatások egyaránt 
befolyásolnak. A diagnózis legtöbb-
ször az általános klinikai megítélésen 
alapul, figyelembe véve a beteg korát, 
kórtörténetét, a fizikális vizsgálat 
eredményét és a radiológiai képet.

A betegség általában ötven éves 
kor környékén kezdődik. A tüneteket 
a fájdalom vezeti. Jellegzetes, hogy 
pihenést követően az érintett ízület 

merev, nehezen mozog, a tünetek 
azonban mozgásra rövid idő alatt 
csökkennek („indítási fájdalom”). 
Amint az ízület bejáratódik, egy 
átmeneti könnyebb időszak követke-
zik, de ismételt fájdalom jelentkezik 
mozgás hatására, amely pihenésre 
szűnik. Az éjszakai fájdalom nem 

jellemző, kivéve ahol helyi gyulladás 
is van. Beszűkül az ízület mozgásának 
terjedelme, kisugárzik a fájdalom az 
ízület környezetébe. Rossz prognózis, 
ha valakinek éjszakai fájdalma van, 
vagy korán kell protézist beültetni. A 
fájdalom miatt a beteg az adott testrészt 
kíméli, de ha ez tartós, akkor gyorsan 
az izomtömeg csökkenése alakul ki, 
amely az ízületet instabillá teszi, ez 
viszont tovább fokozza a panaszokat, 
gyorsítja a rosszabbodást.

A kezelés célja a fájdalom és a 
gyulladás csökkentése, a mozgáskor-
látozottság kialakulásának megakadá-
lyozása. Első és legfontosabb lehetősé-
ge a testsúly csökkentése.

Emellett az egyik legrégebben 
alkalmazott gyógymód a helyi hideg-
meleg kezelés. Krónikus gyulladás-
ban a meleget használunk, elektromos 
kezelés, iszappakolás vagy gyógyfür-
dő formájában. Akut tünetek esetén 
a hidegnek van jelentős gyulla-
dáscsökkentő és fájdalomcsillapító 
hatása.

Fizioterápiával, gyógytornával, 
manuálterápiával uralható még a 
fájdalom.

A fájdalom gyógyszeres csillapítása 
az egyik fő háziorvosi feladat. 
Ha viszont 2-4 héten belül nincs 
kellő hatás, akkor megfontolandó a 
gyógyszerváltás. Jól alkalmazhatók a 
porcépítő gyógyszerek.

Endoprotézis beültetése teszi 
teljesen panaszmentessé a betegeket. 
A műtét szükségességét nem a 
radiológiai kép, hanem a beteg 
panaszai döntik el.

Dr. Léka Tibor

AZ ÍZÜLETI FÁJDALOMRÓL
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MIÉRT FONTOS A D-VITAMIN?
Szeptembertől ismét találkozhatnak a babák és 

mamák havonta egy alkalommal a klubban. Legutóbb 
tíz gyermek vett részt a találkozón. Mindenki örömére 
Hajni, a falu “állandó “ védőnője is megjelent, bemutatta 
a kisfiát. A találkozókon nincs meghívott vendég, nem 
előadások hangoznak el, hanem a szülők megosztják 
egymással élményeiket, tapasztalataikat, miközben 
a gyerekek a közös játék örömét élvezik. Eközben 
igyekszem szóba hozni egy-egy általam fontosnak 
tartott témát. A legutóbbi alkalommal a D-vitamin hi-
ány következményeiről beszélgettünk, melyre most 
szélesebb körben is szeretném felhívni a figyelmet. 
Ha valaki nem 
jut elég D-
vitaminhoz, ak-
kor előbb- utóbb 
az úgynevezett 
angolkór (vagy: 
rachitis) tüneteit 
mutatja. Ennek 
lényege ,hogy 
D-vitamin híján 
a kalcium nem 
képesbeépülni 
a gyerekek nö-
v e k e d é s b e n 
lévő csontjaiba, 
így a csontváz 
nem lesz elég 
szilárd, a csontok mozgáskor, fejlődéskor nem képesek 
ellenállni a terhelésnek, görbülnek, deformálódnak. 
Testi tünetként megjelenik a jellegzetesen lelapult 
tarkó, mellkasdeformáció, görbe végtagok, lemaradt 
hossznövekedés. Mivel a D-vitaminnak az egész 
szervezet működésében fontos szerepe van, az ilyen 
gyerekek étvágytalanok, vérszegények lesznek, beteg-
ségekkel szemben iscsökken az ellenállóképességük.

A D-vitamin napfény hatására termelődik, a 
szervezetbe táplálékokkal bevitt provitaminból. Ahhoz 
hogy elegendő D-vitaminhoz jussunk napfényre és 
megfelelő táplálékra van szükség. Együnk halat, 
olajos magvakat, tejterméket, zöldségeket és töltsünk 
minél több időt szabadban. Gyerekeknél D-vitamin 
készítményekkel előzzük meg a bajt. Két hetes kortól 
egy éves korig naponta, azután, egy és három éves kor 
között októbertől májusig kötelező D-vitamint adni a 
gyerekeknek. Felnőttek esetében is fontos a megfelelő 
mennyiségű D-vitamin bevitel, különösen téli idő-

szakban. Célszerű laborvizsgálattal megállapítani a D-
vitamint szintet, és szükség esetén, orvosi javaslatra 
elkezdeni szedni valamilyen vitamin készítményt.

A fenti témához nem kapcsolódik, de fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy nagy sikere volt a “kerekítő” 
foglalkozásnak a faluházban, jó lenne ezt több 
alkalommal megszervezni!

Jó egészséget mindenkinek!

Molnárné Jáger Csilla

Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “vi-
selkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy az állapota nem változott 
vagy rosszabbodott keresse alapítványunkat!
Ingyenes jogsegélyszolgálatot kínálunk azok szá-
mára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során.
Keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
info@cchr.hu, www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ 
EMBERI JOGOKÉRT
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ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
dr. Szűcs Ildikó - dr. Halák László 2013. július 13.

SZÜLETETT GYERMEKEK:
Léka Mátyás   2013. augusztus 22. 
Kőszegi Ákos  2013. szeptember 03.

ELHUNYTAK:
Lőrincz Mária Szül.: 1950. szeptember 08. Elhunyt: 2013. augusztus 13.

2013. JÚLIUS 01. - 2013. OKTÓBER 31.

HO-HO-HÓ!! ITT A 
FALUMIKULÁS!

A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is ellátogat Bakonyjákóra a 
Mikluás a 0-14 éves gyerekekhez. 
A december 1-én várható ese-
ményt a Bakonyjákói Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat szervezi 
és támogatja. A korábbi évekhez 
hasonlóan várható egy gyümölcs-
csomag is, amit a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselői 
december 22-én osztanak ki a 0-
14 éves gyereket nevelő csalá-
doknak. 

Idén a bakonyjákói adventi for-
gatagot is negyvenezer forinttal 
támogatjuk.

Kívánunk minden bakonyjákói 
lakosnak áldott karácsonyi ünne-
peket, és sikerekben gazdag, bé-
kés, boldog új évet!

Sándor Endre
elnök

ÚJ MOZGÁSLEHETŐSÉG

Nagy örömmel adunk hírt róla, hogy aki a pattogós zenére kivitelezett 
mozgást nem annyira kedveli, most hétfőnként belekóstolhat a JÓGA világába.
Az órák hétfőnként 17 órakor kezdődnek. Aki jönni szeretne, jelentkezzen a 
gvaniko@gmail.com címen! 

Az órákat Térmeg Gábornak köszönhetjük.
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Az előző lapszámban közölteket kiegészítendő: 
A falunapi pingpongversenyről nem Nyőgér 
István írta a beszámolót. A vegyes páros 
verseny helyett a szervezők azért döntöttek 
az egyéni számok mellett, mert a nők közül 
csak 4-en jelentek meg. A férfi/fiú mezőnyben 
viszont örömteli, hogy „újak” is indultak. Kupa 
helyett oklevéllel és  vásárlási utalvánnyal 
gazdagodtak az 1-3. helyezettek. 

 Az első félévi megyei bajnoki 
címeken felbuzdulva augusztus 17-
én a Veszprémben megrendezett 
Dunántúli Utánpótlás Asztalitenisz 
Versenyen is kipróbálták magukat 
az ifjabb Nyőgér-testvérek valamint 
Horváth Máté és a falunapot követően 
újonnan felfedezett edzőpartnere, Ka-
pin Krisztián. Máté sikeresen bejutott 
korosztályában a legjobb 6 közé. 
Ezúttal Janinak sikerült a továbbjutás 
a csoportkörből a főtáblára, a legjobb 
16 közé. A különösen erős ellenfelek 
ellen ez igazán bravúrnak számít! 
Józsi szeptember 29-én ért el hason-
lóan kimagasló sikert, a „régiós” 
utánpótlás versenyen, Polgárdiban. Az 
országos ifi-ranglista első 70 játékosa 
közül is legyőzött valakit, így jutott a 
legjobb 8 közé.

Szeptember 1-jén került megren-
dezésre Pápán a városi-körzeti férfi 
Top16 verseny, amelyen mind a négy 
felnőtt versenyzőnk a kiemelt meghí-
vottak között szerepelt. Gyula bácsi, 
Józsi és István is öregbítették közsé-
günk hírnevét, és bejutottak az 
elődöntőbe. István a döntő szettben 

is csak 11:9-re kapott ki a későbbi 
győztestől, s Józsi is csak szoros 
meccsen maradt alul a döntőben. 
A bronzmeccsen (Sütő Gyula vs. 
Nyőgér István) a rangidős diadalmas-
kodott. 70 évesként ilyen versenyen 
érmet nyerni ugyancsak bravúr! Új-
ra le is igazolta a Tarczy DSK Pápa 
csapata (két év kihagyás után), e 
szezonban már Józsival együtt, Ist-
ván pedig a Veszprémi Egyetemi SC 
csapatát erősíti újonnan. Mindhár-
man kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtanak a megyei csapatbajnokság-
ban. Hogy milyen szoros volt a ver-
seny, mi sem jellemzi még job-
ban, mint pl. hogy a későbbi 7. 
helyezett, korábban legyőzte a baj-
nokot, a 8. helyezett pedig az ezüst-
érmest. Külön érdekesség, hogy olyan 
“körbeverés” is megfigyelhető volt, 
melyben a legjobb 9 játékos minde-
gyike érintett. Pl.: Tímár Tibor (8.) > 
Nyőgér József (2.) > Nyőgér István 
(4.) > Molnár Endre (9.) > Horváth 
Béla (7.) > Dudás Szabolcs (1.) > Sütő 
Gyula (3.) > Harasztia József (5.) > 
Győrffy Tamás (6.) > Tímár Tibor. A 
Pápa TV kapcsolódó műsora elérhető 

az interneten: http://www.youtube.
com/watch?v=nsCSpoViRnA címen, 
(a 27. perctől)

Október 20-án az év másik megyei 
utánpótlás versenyén vehetett részt 
Józsi, Máté és Krisztián.  Józsi 
megduplázta az előző, Janival 
elért páros sikert, ezúttal újdonsült 
csapattársával, Győrffy Tamással, 
továbbá az egyéni bajnoki címet 
is begyűjtötte. Máté is ismételt, 
megnyerve az összevont újonc kor-
osztály egyéni aranyérmét, sőt ezúttal 
több is sikerült: az eggyel idősebbek 
közötti döntőben is visszavágott a 
VRSE játékosának, akitől koráb-
ban kikapott. Az ifi mezőnyben is 
sikerült érmet szereznie, valamint az 
összevont ifi párosban, Krisztiánnal 
az oldalán sikeresen megfordították 
rendszeresen edző ellenfeleik elle-
ni negyeddöntőjüket (1:2-es szetthát-
rányból), így megérdemelten szerez-
tek érmet. Krisztián is sikeres volt 
egyéniben is: az újonc és a serdülő 
korosztályban is felküzdötte magát a 
dobogóra. 

Mindegyiküknek gratulálunk! A 
nevezési díjakat a – jelen évre már 
ki is merített – községi támogatásból 
finanszíroztuk. Köszönet érte!   
 

Nyőgér István, 
Bakonyjákói Asztalitenisz Kör

ÚJABB ASZTALITENISZ SIKEREK!
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VADÁSZLOVAGLÁS
BAKONYJÁKÓN

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-
16.00
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, 12.30-15.00

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

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 , 30/363-9352

Rendőrség 
Tel.: 107
Magyar Gábor, körzeti megbízott
Tel.: 06/30-600-4595
Email: magyarg@veszprem.police.hu

Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadónapok:
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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A Lovassport és Hagyo-
mányőrző Egyesület 2013.
október 19-én Vadászlovag-
lást rendezett. Ez egy 
lovas túrát takar Bakony-
jákóról Döbröntére, mely-
nek célja egy szép nap el-
töltése barátainkkal és a 

lovainkkal. Szombat reggel a gyüle-
kező után a Vadászmester ismertette 
a napi programot, melyen 7 lovas 
és 2 lovaskocsin körülbelül 30 ha-
gyományőrző vett részt. A reggeli 
után felnyergeltük lovainkat és 10 óra 
körül a faluház elől elindultunk. Az 
első pihenőnél mindenki falatozott, 
iszogatott és beszélgetett egy keveset, 
majd tovább indultunk. A következő 

megálló már Döbröntén 
volt a lovas pályánál. 
Mindenki lenyergelte és 
kikötötte lovát s utána 
elfogyasztottuk a finom 
ebédet, melyet Takács 
Attila (Guszti bácsi) 
készített el nekünk. 
Az ebéd és a nyergelés 
után indultunk vissza. A 
hosszú, de izgalmakkal 
teli nap végén a Zuzmó 
Kuckó látott vendégül 
minket, ahol vacsorával, 

beszélgetéssel töltöttük az estét. Ezen 
a napon szerintem mindenki remekül 
érezte magát (legalábbis én igen). 
Fáradtan, de csodás élményekkel 
tértünk haza.

Schlecht Benedek
 hagyományőrző

megálló már Döbröntén 


