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NYUGDÍJAS
KLUB
A Pegazus Színház felejthetetlen műsora

10-11. oldal

KEDVES OLVASÓINK!
Eltelt egy év, ami az újság időszámításában is jelentősnek mondható. 2014-ben már a negyedik
évfolyam kerül a Hírmondó fejlécére. Bár minden egyes lapszámba
próbálunk becsempészni valami
újat, az idei évben külsőleg belsőleg átalakulunk.
Érdemes lesz ezentúl figyelni
a Gyerekkuckó felhívásait, mert a
gyerekeket is bevonjuk a Hírmondó
életébe. Gyógyrovatunkban a háziorvos és a védőnő írásai mellett
„természetes” tanácsokat is osztogatunk majd. Állandó rovatként
hasznos, sokakat érintő információk
kerülnek az újságba az ügyvédnő
tollából. Személyesebbé válnak a
gólyahírek és gondolva német ajkú barátainkra, lehetőséget adunk
német nyelvű írás megjelentetésére,
illetve terjedelemtől függően öszszefoglaljuk számukra az adott
lapszám érdekességeit.
Továbbra is várjuk az olvasói
témajavaslatokat, hozzászólásokat,
hisz a Hírmondó kis falunkról,
rólunk, nekünk szól!
A Szerkesztőség

6. oldal

GYEREKKUCKÓ
Rajzpályázat kicsiknek és nagyoknak

15. oldal

ÓVODAI HÍREK

vígságszerző
„ Újesztendő
lni,
Most kezd úju
römet
ö
Újuláskor víg
detni. „
Most kezd hir

Az újév köszöntével lezárult
az óvodai nevelési év első szakasza.
A gyerekekkel nagyon sok szép- hol
meghitt, hol vidám - pillanatot éltünk
át. Sajnos decemberben a hóem-

ber építése elmaradt, vele együtt a
szánkózás és a hógolyózás is. Volt izgalom, hogy vajon a Mikulás mivel
érkezik. Ellátogattunk a Faluházba,
ahol a bakonyjákói Nyugdíjas Klub
Télapója már várta a gyerekeket. Az
óvodába pedig a szülői szervezet segítségével érkezett, tele puttonnyal,
folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2013. 11.01. – 2014.
02.28-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:
Elfogadtuk Bakonyjákó Község
Önkormányzat 2013. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót, valamint a Bakony-völgye Óvoda 2013. évi elszámolását.
Jóváhagytuk az Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya
Óvodafenntartó
Társulása fenntartási és működési költségei
viselésére kötött, 2013. november
6. napján kelt finanszírozási megállapodást.
Elfogadtuk a 2014/2015. tanévre
szóló, Veszprém megye – Pápai Járás
kötelező felvételt biztosító általános
iskolai körzethatárai tervezetét. A
Veszprém Megyei Kormányhivatal
2014/2015 tanévre Bakonyjákóra
vonatkozóan továbbra is a Városlődi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolát jelölte ki, mint
kötelező felvételt biztosító intézményt. A testület a fenti javaslatot elfogadta.
Községünk számára a kötelező feladatként megjelölt könyvtárellátási
szolgáltatás feladatot az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Jókai Mór Városi
Könyvtár biztosítja. A korábbi megállapodás 2013. őszén megújításra
került.
A képviselő-testület 2013. december 5-én közmeghallgatást tartott. Az önkormányzati munkáról és
tervekről történt beszámolót követően a lakosság a helyi közügyeket
érintő kérdéseket tehetett fel és javaslatokat fogalmazhatott meg.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulásának társulási
megállapodása módosításra került. A
módosítást és a megállapodás egysé-
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ges szerkezetét a testület jóváhagyta.
A Képviselő-testület új rendeleteket
alkotott a következők szerint:
- 15/2013.(XII.27.) számú rendelet az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozóan.
- 16/2013.(XII.27.) számú rendelet
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2013.(IX.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Veszprém Megye 2014-2020 időszakra kidolgozásra kerülő Területfejlesztési Programjának elkészítéséhez a testület Bakonyjákó községre vonatkozóan fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg, melyek
projektgyűjtő adatlapon a programban megfogalmazott részcélokhoz
illeszkedően kidolgozásra, majd
Veszprém Megye Önkormányzatának megküldésre kerültek, aki a megküldött javaslatokat a rendelkezésre
álló forrásokhoz igazítva veszi figyelembe.
Az önkormányzat tulajdonában álló, bakonyjákói 114 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület (2773 m2 területű
belterületi ingatlan) értékesítésre
került. A lakossági kérelemre indult
ügyben az ingatlan vételárát a testület
200.000,-Ft összegben állapította
meg.
A polgármester az Államháztartási Törvény előírása szerint az önkormányzat 2014. évi költségvetését
2014. február 5. napjáig tárgyalásra a képviselő-testület elé beterjesztette. A testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (III.12.) számú önkormányzati rendeletet . Költségvetési
kiadások: 53.049 e Ft; Költségvetési bevételek: 48.516 e Ft; 2013. évi
pénzmaradvány: 4.533 e Ft. A testület
5.016 e Ft általános tartalékot állapított meg a kiadások között.
Döntöttünk arról, hogy Bakonyjá-

kó Község Önkormányzata továbbra
is igénybe kívánja venni Pápa Város
Önkormányzata Egyesített Szociális
Intézménye útján biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást a bakonyjákói lakosok
részére.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatásra
vonatkozó megállapodás aláírására.
Az óvoda épület külső felújítására
vonatkozóan - 2013 évhez hasonlóan - idén is pályázatot nyújtottunk
be. A „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” elnevezésű pályázat elbírálására első körben
március hónapban kerül sora belügyminiszter által. Nyertes pályázat esetén tájékoztatjuk a lakosságot
a részletekről.
A testület úgy határozott, hogy a
2014-2020 közötti LEADER programban a település közigazgatási területével továbbra is a SomlóMarcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesület
illetékességi, kedvezményezetti területéhez kíván tartozni, tagságát az
egyesületben fenntartja.
Fenntartóként határoztunk - a tagóvoda vezető javaslata alapján
- tagóvodánk 2014. évi nyitva
tartásáról:
Napi nyitva tartás: Hétfő – Péntek:
7.00 – 16.30 óra
Éves nyitva tartása: 2014. január
01. - július 11., illetve 2014. augusztus 11. – december 31.
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester
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folytatás az 1. oldalról
ajándékokkal. Köszönjük a sok támogatást és segítséget!
A karácsony bensőséges hangulatát fokozatosan készítjük elő a
gyerekekkel, hiszen a legfontosabb
számukra a családi közös ünneplés.
A település advent időszakát felölelő
programsorozatába minden évben
bekapcsolódunk. Sajnos az Adventi
forgatagban részt vevő gyerekek száma elmaradt a korábbi évekhez képest, pedig a szervezők ünnepi hangulattal, barkácsolással, finomságok-
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kal várták a település minden korosztályát A karácsonyi meglepetést és a
gyerekek ajándékait az elmúlt évben
a papírgyűjtés, valamint a locsolóbál
bevételének fennmaradó részéből
biztosítottuk. Minden ünnepélyre
kétnyelvű műsorral készülünk. A gyerekek az óvoda karácsonyfája mellett
együtt ünnepeltek szüleikkel, családtagjaikkal.
Az új esztendőt már 22 kisgyermekkel köszöntöttük. Közülük 9
nagycsoportos, 4 középsős, 9 kiscsoportos óvodás. Jelenleg Farkasgyepű-

ről 3, Németbányáról 1 gyermeket
fogadunk.
Február elején a Pegazus Színház
Hókirálynő című előadását tekintettük meg, mely a legkisebbeket is elvarázsolta. A Farsang időszaka alatt
sok tréfás, mulattató játékkal, tánccal, dallal és jelmezzel készülődünk
a télkergetésre. A hónap végén megrendezésre kerülő ünnepünkre ismét szeretettel várjuk a szülőket,
nagyszülőket!
Hegedüsné Patyi Edina

FÖLDET VETTÉL VOLNA? MÁR NEM FOGSZ...
HOVA SZIGORODIK MÉG A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS???
Az elmúlt év második felében már napvilágot láttak
és igen komoly visszhangot váltottak ki az új földtörvény
rendelkezései, melyek 2013. december 15. óta, szakaszosan léptek hatályba. A legutolsó változások hatályosulásának kezdő napja 2014. május 1. Ez lesz az a nap,
mikortól már csak földművesek (meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakképzettséggel rendelkezők,
illetőleg legalább 3 éve mező- vagy erdőgazdasági
tevékenységet folytató magánszemélyek) vásárolhatnak
termőföldet. Földművesnek nem minősülő magánszemélyek csak akkor, ha az össz-tulajdonszerzésük nem haladja
meg az 1 hektár területnagyságot.
Ezen túl a tulajdonszerzőnek külön nyilatkozatban kell
vállalnia, hogy a föld használatát másnak át nem engedi,
földhasznosítási kötelezettségének eleget tesz, és a földet 5 évig más célra nem hasznosítja. A tulajdonszerzőnek
nyilatkoznia kell arról is, hogy földhasználati díjtartozása nem áll fent, továbbá vele szemben 5 éven belül nem
állapították meg azt, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
Március 1. napjával a jogügyleteket csak biztonsági okmányon lehet írásba foglalni, melyet csak a jogi
képviselők, csak a járási földhivatalokban, újra csak szigorú nyilvántartás vezetése mellett vásárolhatnak meg.
Hozzáférése másnak nincs. Ez a biztonsági okmány vízjellel és vegyi védelemmel ellátott krém színű papírlap,
melynek jobb oldalán, hosszanti irányban a „földátruházási biztonsági okmány” felirat olvasható, és az okmány
tartalmazza nyomtatott formában a következő feliratot:
„kizárólag földtulajdont érintő jogügylet írásba foglalására
használható”.

További újdonsága az új törvényi szabályozásnak az, hogy
bővítette az elővásárlási
jogosultak körét, és az adásvételi szerződéseket
külön hatósági jóváhagyásra szorítja. A jóváhagyást a
mezőgazdasági szakigazgatási szervek - igen széles és terjedelmes vizsgálódást, no és persze szigorú ellenőrzést
követően - határozati formában hoznak meg, és ezzel egyidejűleg a szerződést záradékolják. A döntéssel
szemben fellebbezésre lehetőség nincs, jogorvoslatként
külön eljárásban csak a döntés bírósági felülvizsgálata
kezdeményezhető.
A tulajdonszerzés szigorításával párhuzamosan a
haszonélvezeti jog megszerzésének szabályai, a föld
hasznosításának szabályai és a haszonbérleti szerződések
létrehozásának szabályai is szigorodnak. Ez utóbbi létrejötte ugyancsak a mezőgazdasági szakigazgatási
szerv hatósági jóváhagyásához kötött.
Végezetül pedig a települési önkormányzatok közigazgatási területén belül március 1. napjával helyi földbizottságok állnak fel, melyek a helyi gazdálkodói közösség
képviseleti szerveiként fognak működni. De erről a
törvényi szabályozás bővebben nem szól.
Hogy meddig bonyolódik még az eljárás, az jelenleg
nem is sejthető. Az viszont tény, hogy a március 1. napjával bevezetett és legyártatott biztonsági okmányokat rövidesen lecserélik. Persze azok már hozzá sem férhetők,
mert elkapkodták az ügyvédek egy pillanat alatt. Aki tehát
szerződni szeretne, az várjon... és előtte tájékozódjon.
dr. Faluhelyi Ágnes, ügyvéd
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VÁROSLŐDI „KI MIT TUD”

EMLÉKEZETES EST
AZ EDDÁVAL

ISKOLAI KARÁCSONY

A
2013.
november
15-én
megrendezett „Ki mit tud”-nak nagy
sikere volt a résztvevők és a nézők
körében. 21 iskola 470 tanulója vett
részt a megmérettetésen. Az 1-2.
osztályos Mundart kategóriában 3.
helyezést ért el Nagy Laura, valamint
1. helyezett lett Takács Ádám.
Mindkét tanulót Dávodi Katalin tanár néni készítette fel. A városlődi
énekkar szintén indult ezen a
rendezvényen. Rengeteget készültünk rá, próba próbát követett. Az
énekkaron kívül még egy fiúkból álló
quartettel is indultunk, melynek egyik
tagja Schlecht Benedek. A rendezvény
nagyon iztalmas volt. Végül a kemény
munka meghozta gyümölcsét: az
énekkart kiemelt arany, a quartettet
pedig arany minősítéssel díjazta a
zsűri. Fáradtan, de remek élményekkel
tele tértünk haza.
Schlecht Benedek, Boldizsár
Loretta 8. osztály
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Iskolánkban 2013. december 20-án
volt az iskolai karácsony. A műsort
az 5. és a 2. osztály adta elő. A karácsonyfát aznap reggel díszítettük
fel. Azon a napon nem volt tanítás.
Délelőtt kézműves foglalkozások
voltak, ahol mindenki azt készített,
amit szeretett volna. A műsort a
tornateremben tartottuk. Nagyon nagy
lelkesedéssel készültünk az előadásra. Az 5. osztály a Szállást keres a
szent család, a 2. osztály pedig a
Didergő királyt adta elő. Majd utána
mindenki az osztályterembe ment és
megkaptuk az ajándékot. Szerintem
ez a nap is jól sikerült, és mindenki
boldogan vitte haza a kézzel készített
ajándékokat, amit a karácsonyfa alá
tettek.
Ujvári Dóra, 5. osztály

Fantasztikus
hangulatú koncertet
adott az Edda a teltházas
Veszprém Arénában 2013.
december 19-én. Az este felvezetésében Vastag Csaba és
Vastag Tamás szólóéneke és
duettje hozta hangulatba a nézőket. Az Edda 8 órakor lépett
színpadra. Először a Vastag testvérekkel, majd önállóan adtak
elő számokat. A koncert közepéhez érve a zenekar mögötti függöny leereszkedett és felcsendült a 430 fős megyekórus,
melynek mi is tagjai voltunk. A
kórus tagjai gyertyát tartottak
a kezükben. A közönség meghatódva és lelkesen hallgatta a
műsort, melyen régi és új
számokat is előadtak. Mi, diákok
nagyon jól éreztük magunkat,
és ilyen élményben máskor is
szívesen részt veszünk.
Ujvári Anett, 8. osztály
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JEDER IST ANDERS
2013. november 22-én színházban
voltunk Veszprémben. Az előadás
különlegessége az volt, hogy a darabot
a veszprémi Dózsa György Általános
Iskola 4. és 5. osztályos tanulói adták
elő német nyelven. A színpad szépen
be volt rendezve, szépek voltak a
fények is, de amikor leoltották őket,
egész más lett minden. A darab arról
szólt, hogy egy nyúl, akit mellesleg
Hansnak hívtak, különbözött a
többitől, mert nem szerette a répát.
Egyszer megelégelte a csúfolást,
bántást, és világgá ment. Útközben
sok mindenkivel találkozott, többek
között a rókával is. Aztán járt még
a városban is és egy réten is. Itt a
réten találkozott egy nyúllal, aki
szintén nem szerette a répát. Viszont
a répán kívül sok más zöldséget
evett. A történet végén Hans aztán
hazavitte magával új barátját és az ő
segítségével megértették a többiek is,
hogy nem mindenki szeretheti a répát.
Nekem tetszett! Szerintem sokan azt
gondolják, hogy a gyerekek csak a
nyuszit látják, de ez nem igaz, mert
értik a mély értelmét is. Szerintem a
tanulság az, hogy merjünk különbözni
a többiektől és így lesz izgalmas az
élet.
Búzás Dóra 5. osztály

VESZPRÉMI KORCSOLYÁZÁS

Január 22-én közel ötvenen felkerekedtünk, hogy korcsolyázással töltsük
a délutánt. Nem állt olyan sok idő a rendelkezésünkre, de mi a végtelenségig
kihasználtuk. Volt, hogy többen összekapaszkodtunk, volt, hogy egyedül
siklottunk, és olyan is előfordult, hogy jó nagyokat estünk. Kísérőink
közül Brigi néni is részt vett a mókában. Mivel ő nagyon jól korizik, sokat
segített azoknak, akiknek még nem ment annyira. Voltak extra produkciók
is, mikor emelésekkel és vonatozással színesítettük a műsort. A másfél óra
hamar elszállt, szomorúan vettük tudomásul, hogy indulnunk kell vissza az
iskolához. Nagyon jó alkalom volt arra ez a délután, hogy új élményekre
tegyünk szert. Remélem, jövőre is lesz rá lehetőség.
Horváth Szabina, 6. osztály

NÉMET SZÍNHÁZ VÁROSLŐDÖN
2014. január 13-án német nyelvű
színházi előadáson vettünk részt.
A műsor 14 órakor kezdődött a
városlődi Művelődési Házban.
Az előadást nemcsak a városlődi
gyerekek nézhették meg, hanem
érkeztek még tanulók a herendi,
ajkarendeki és úrkúti iskolából is. A
tehetséges színészek Szekszárdról
jöttek, ugyanis ők a Deutsche
Bühne Ungarn/ DBU társulat
tagjai. A darab címe: A Hókirálynő.
A jelmezeik, illetve a kellékeik

nagyon ötletesek voltak. Az előadás
nagyon vicces volt, jó hangulatban
telt minden perce. Az egész darabot
német nyelven adták elő, csak
néha – néha szólalt meg egy-egy
színész magyarul. Kicsik és nagyok
egyaránt élvezték az egész előadást.
Mindenkinek ajánlani tudjuk, ha
van rá lehetősége, tekintse meg a
mesejátékot.

Kérjük, adója 1%-ával
segítse alapítványunk
munkáját!
NEMZETISÉGI GYERMEKTÁNCCSOPORT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 19263786-1-19

Krizsai Katalin, Hegedüs
Dávid, 8. osztály
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NYUGDÍJAS EST

Bakonyjákón régóta hagyomány,
hogy karácsony közeledtével, a település nyugdíjas lakóit egy vacsorával
egybekötött műsoros estre invitálja a
helyi vezetőség.
Én második alkalommal vettem
részt ezen. Kíváncsian vártam, vajon
ez alkalommal is olyan jó élményben
lesz-e részünk, mint tavaly? Elárulom, még jobb volt.
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A falugondnoki autóval már kora
délután szállították a nehezen mozgó
időseket a faluházba. Polgármesterünk, Takácsné Tompos Rita beszéddel köszöntötte a megjelenteket.
Virágcsokorral és ajándékcsomaggal
kedveskedett Bakonyjákó legidősebb
lakóinak, Hutter Jánosnénak és Krizsai Ferencnek.
Külön gratulált Boldizsár Ignác és
Holzmann Mária 50. házassági évfordulójához. Az ajándékműsorban
elsőként az óvodások örvendeztettek meg minket és csaltak könnyet
szemünkbe bűbájos műsorukkal - ami
hozzám nagyon közel állt.
Pfeiferné Takács Hajnalka vezetésével a Városlődi Általános Iskola énekkara dalokkal és a gyermekek
színvonalas előadásával színesítette
az ünnepet.
A Nefelejcs Vegyeskar most is elvarázsolta énekével a jelenlévőket. A
helyi ifjúsági tánccsoport műsora, a
tőlük már megszokott módon igencsak magával ragadó élményben részesített minket.
A műsor után vacsora következett,
mely szemnek, szájnak egyaránt

élmény volt. A jóízű falatok mellé
Böőr Gyula minőségi vörös és fehér
borát kortyolgattunk. A felszolgálást
a képviselő-testület tagjai végezték.
Desszertnek a Pegazus Színház három
művészének operettelőadását láthattuk, ami olyan jó hangulatba hozta
a jelenlévőket, hogy magunk is dalra fakadtunk. A nótázáshoz Joó Oszkár szolgáltatta tangóharmonikájával
a zenei aláfestést.
Igen kellemes élményként őrzöm
ennek az estének az emlékét.
Köszönet a szervezőknek, rendezőknek, előadóknak és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezzel a programmal kedveskedjenek
a helyi nyugdíjasoknak.
id. Hegedüs Lászlóné

Eladó jó állapotú gurulós
mózeskosár.
Mobilis kiságyként kiválóan használható.
Érd.: 30/586-6545
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„ És kérték Őt, hogy csak az Ő ruhájának
peremét érinthessék. És akik érintették,
mindnyájan meggyógyultak.”
Máté evangéliuma 14:36

Aki a ruháját érinte�e
Gyönyörűséges Bakonyaljai kis falu majd 3 évtizedig
büszkélkedhetett azzal: itt lakó lelkipásztorunk és imádságos lelkű tiszteletes asszonyunk volt. Áldott lelkű tiszteletes uruk- Nagy János- már régen a mennyei világban
dícséri Urát és Megtartóját. Most követi őt hűséges társa, drága Joli néni, a postamester tiszteletes asszony. Gyermekkel
nem, de Bakonyjákó népével megáldotta őt az ÚR. S így
is szerette a falut élete végéig. Néha jött tőle egy-egy levél
Leányfaluról a Szeretetotthonból, amiből sütött a hűséges
szeretet, az áldó emlékezés.
S most elérkezett a pillanat, amikor meg kell állni az
ő hamvai mellett. Nem a múlandó földi porokat siratjuk,
hanem élő hittel az Úrra nézünk. Ami testi, az az enyészeté,
csak emlék. Hisz mi is lassan mindnyájan emlékké válunk.
Múló idők múló ködeibe lassan eltűnünk. De amit itt hagyunk, az életünk magvetése, az növekszik. Ami imádságot elmondunk másokért, az nem valahol lebeg a
végtelen ölén, hanem az Úrhoz száll. Érted, értem, a kicsi Jákói Református Gyülekezetért, a lassan gyökeret
verő, de mindig a múltra emlékező és a történelem nagy
MIÉRT-jére választ váró ki- és áttelepítettekért.
Kegyelmes Urunkat egy csapat nyomorult ember
között látom. Utolsó és egyetlen mentsváruk, lehetőségük.
Csak a ruhájának szegélyét érinthessék meg! Hiszik, akkor meggyógyulnak!
Drága emlékező Gyászoló Szeretteim!
Élő hittel nyújtsuk ki együtt most kezünket az Úr Jézus
felé. Hisz Ő az, aki a sebeket begyógyítja, Ő az, aki tovább-

viszi gyarló és mulandó életünket, Ő az, aki az emlékeket
bearanyozza.
Életünk során oly sok csodát megértünk, s mi minden vár még ránk…?! A mai Igénk előzménye az volt, hogy
rebbenő hittel Péter legyőzte a félelmét és tudott, mert hinni az Úrban s ő is járt a háborgó tengeren! Óh, hányszor
vagyunk mi is így?
Templomunk újraszentelésén, a harangunk megáldásán
találkoztunk utoljára a mi Kedvesünkkel itt Jákón. Akkor
ő buzdított minket: Nézzetek az Úrra! Mindig, mindenben legyetek hálásak! Most én teszem ugyanezt. Itt a ravatalnál, a néhai Tiszteletes Asszony ravatalánál: Bakonyjákóiak! Nézzetek az Úrra, nyújtsátok ki kezeteket
és lélekben érintsétek meg ruhájának peremét! Ő pazar
bőségben osztogatja jótéteményeit mindenkinek, aki ránéz
és Benne bízik. Mindenkinek jut belőle valami. Olyanokra
is kiterjed csodás áldása, akik nem is jutottak igazán kapcsolatba Vele. Csak éppen ruhája peremét érintették. Ki
tudná felbecsülni: hány felé sugárzott szét áldott ereje
és milyen volna az emberek élete, ha Jézus nem élne és
nem hatna közöttünk? Ez a tudat hajtotta Joli néni imádságos szeretetét naponta, amikor értetek könyörgött, a ti
hitetekért és ezért a faluért imádkozott.
Ilyen lelkülettel volt közöttünk Nagy Jánosné Lanczinger Jolán 93 esztendőn át. Emléke legyen áldott! Ő
mér, hisszük, a mennyei seregben dicséri megtartó Urát, mi
pedig élő hittel köszönjük meg szolgálatát, lobogó meleg
szívét, csengő énekhangját, bibliás lelkületét, átengedve őt
az Örök Bíró áldott kezére a föltámadás reménységével a
szívünkben!
Ezt a prédikációt elmondta Pápán az Alsóvárosi
temetőben 2014. február 14-én és Bakonyjákó minden lakosával szeretné megosztani hűséges lelkipásztoruk.
Apostol Pál
tiszteletes
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HELYI ÉRTÉKTÁRAK
ÉRTÉKEINK ÖSSZEGYŰJÉSE

szenes vasaló, cselédkönyv, obsitos
levél, bölcső, amiben több generációt
ringattak.
A kiállítás érdekes színfoltja volt,
amikor Schlecht Gyuláné Marika elmondta, hogy ebben a bölcsőben
a már 92 éves édesanyja még őt és
testvéreit ringatta, majd pedig ő a
gyermekeit és az unokáit is. Boldizsár Ignácné Marika pedig korabeli öltözékekről és szokásokról mesélt
a látogatóknak. Ők még hitelesen fel
tudják eleveníteni a hagyományokat.
Hálával tartozunk nekik, hogy oly sok
mindent megőriztek az utókornak,
s így a mai fiatalok is láthatják, hogyan éltek elődeink. Kiegészítették a
A Nemzeti Művelődési Intézet
Veszprém Megyei Irodájának szervezésében került megrendezésre a
„Megyei Értéktárak kialakítása” című
rendezvénysorozat, aminek keretében
Veszprém megye 10 települése mutatta be a saját községének értékeit.
(Bazsi, Paloznak, Halimba, Iszkáz,
Ősi, Küngös, Öskü, Sóly, Litér és Bakonyjákó).
A rendezvénysorozat egyik szakmai előadója dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő volt, aki elkötelezett szervezője az Értéktár- és
Hungarikum programnak. Elmondta,
a rendezvény célja, hogy a települések
módszertani és gyakorlati segítséget
kapjanak a helyi értékek feltárásához
és az értéktárak kialakításához.
Bakonyjákón 2013. november 20-án
került megrendezésre a bemutatkozás.
Ennek szellemében lelkesen álltunk
neki összegyűjteni a kiállítandó tárgyakat. Helyi alkotók munkáit, képeit,
hagyományőrző csoportok fellépő
ruháit, gyógynövény alapú helyi termékeket (méz, tökmagolaj). Korabeli huszáröltözet, a helyi református
gyülekezet életére jellemző dokumen-
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tumok, megújuló energia
témaköre is bemutatásra
került. Sikerült kiállítani egy hajdan volt sváb
lakószoba berendezési
tárgyait is. A kultúrház
nagyterme
november
20-án bemutatóteremmé
vált. Ide varázsoltuk a
múltat, bemutattuk a jelent és a lehetőségeket
a jövőre nézve. Egykét lelkes patriótának
köszönhetően a fiókok
mélyéről, a padlás és a
szekrények rejtekéből
előkerültek a féltve őrzött
ereklyék, amiket több évtizede őrizgettünk annak
reményében, hogy valaha méltó helyükre kerülnek. Öröm volt nézni a
sarkot, ahol életre kelt egy
hajdan volt sváb család lakószobája,
annak berendezési tárgyaival. Köztük
nem egy ritkaság számba menő tárgy,
(több mint 100 éves Biblia, feszület,
rózsafűzér, az 1800-as évekből való
cserép edények, Komatál, ágytakaró,

tárgyak jelentőségét a falakon látható
korabeli fotók, ezek a képek az utolsó
pillanatban lettek megmentve, s most
olyan ritka, rég elfeledett pillanatokat
élhetünk át általuk. (pl.: a sorozáson
résztvevő leventék csoportja, vagy a
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ÖKUMENIKUS IMANAPOK
cséplés munkálatai, a lányok, asszonyok, honvédek korabeli öltözékei).
A bakonyjákói bemutatkozás egy kis
műsorral zárult, majd gasztronómiai
finomságokat lehetett kóstolni.
A programsorozat következő állomása és záró eseménye 2013. december 13-án volt Veszprémben, a
megyeháza Szent István termében.
Megyei Értéktár Gála keretében mutatkozott be az a 10 település, akik a
megyében helyszínt biztosítottak november folyamán. A terem megtelt
élettel és értékkel. Színvonalas, méltó
zárása volt ez az egész programsorozatnak, ahol a kiállító települések
hagyományőrző csoportjai műsorával
zárult az est.
Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha elmondjuk, hogy Bakonyjákó
kiállító helye volt a legsokrétűbb és
leglátványosabb. Ezt ottani résztvevők
is megerősítették.
Csak reménykedni tudunk, hogy
hamarosan eljön az idő, amikor itt
Bakonyjákón egy állandó kiállítás
keretén belül mutathatjuk be feltárt
értékeinket.
Valdinger Ferencné
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni mindazoknak a magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, vállalkozóknak a segítséget és a munkát,
amivel hozzájárultak ahhoz, hogy
Bakonyjákó település méltón képviseltethette magát a rendezvénysorozaton itt Bakonyjákón, és a
veszprémi gálán. Külön köszönettel tartozom Boldizsár Ignácnénak,
Schlecht Gyulánénak és Valdinger
Ferencnének, akik kiemelten sok időt
és energiát áldoztak fel a sikeres bemutatkozás érdekében.
Takácsné Tompos Rita
polgármester

Az idei évben január 22-én és 23-án ökumenikus imanapokat tartottunk a keresztény
egység jegyében. Az ökumenizmus célja a
különböző keresztény felekezetek (katolikus,
református, evangélikus, baptista stb.) egység
törekvése. Valójában az imahét 8 napig tart, mivel az ókeresztény szimbolikában a 8-as szám
a teljességet, az egészet hivatott kifejezni (gondoljunk csak arra, hogy a 8-as megegyezik a
végtelen jelével 90 fokkal elforgatva). Hazánkban először 1886-ban tartottak ökumenikus alkalmakat, melyet később XIII.
Leo pápa is szorgalmazott. Az idei évben az imahét jelmondata az első korintusi levélből való: “Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1 Kor 1,1-17)
Az első nap a katolikus templomban Apostol Pál református tiszteletes
úr tartott igehirdetést, a következő napon pedig jómagam tartottam szentbeszédet a református imaházban. Mind a ketten különböző oldalakról megközelítve igyekeztünk kifejteni az idei jelmondatot, vagyis a keresztény
egység gondolatát hangsúlyozni. A hívek szép számmal vettek részt az eseményeken, ezért bízunk benne, hogy jövőre tovább tudunk haladni azon az
úton, amelyen az idén elindultunk. Reméljük, hogy ezek az alkalmak mindannyiunk lelki épülésére, a béke és a szeretet megerősödésére és az összefogás növelésére szolgálnak közösségünkben.
Péter atya

CSALÁDI DÉLUTÁN A PLÉBÁNIÁN
Február 1-én Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén családi
délutánt tartottunk a plébánián 14
órai kezdettel. Nagyjából 10 gyermek
részvételével zajlottak a programok.
A gyerekek gyertyaöntéssel, angyalokat és szenteket ábrázoló könyvjelzők készítésével, diafilm vetítéssel töltötték a szombat délutánt
a plébánián. A program délután 17
órai kezdettel Gyümölcsoltó Boldogasszony napi ünnepi Szentmisével zárult. A visszajelzések
alapján úgy tűnt számomra, hogy
mind a gyerekek, mind a segítők
pozitív élményekkel gazdagodva
töltötték el ezt a fél napot. Bízunk
benne, hogy a közeljövőben ismételten lesz folytatása ennek a tartalmas családi délutánnak.
Péter atya
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ISMÉT BÁLOZUNK
Tavaly mindent beleadtunk és nem várt
sikert könyvelhettünk el. Nagyon jó érzés
volt már januárban azokat a kérdéseket
hallani, hogy „Ugye idén is lesz bál?”,
„Szóljatok, ha lehet asztalt foglalni, mert
mi mindenképpen jövünk!”
Sokan dolgoztunk rajta, sokat, de minden
szempontból megérte. Ígérjük, hogy
a második Locsolóbál sem lesz híján
az újdonságoknak, érdemes lesz látni,
érdemes lesz átélni.
És igen, idén is JÓTÉKONYSÁGI, mert most
is van egy CÉL!
A bálozók között nem kevesen vannak,
akik már nem is emlékeznek az óvodai
csempe színére, pedig még ők is ezt
használták annak idején. Tudjuk, és most
már sajnos látszik is rajtuk, hogy ezek nem
örök darabok.

HANGULATFELELŐS
Partyzenekarok tekintetében nem vagyunk
a környéken nagyon „elengedve”. Az is igaz,
hogy a tavalyi jól sikerült zenekarválasztás
után nem akartuk az igényeinket lejjebb
adni. Úgyhogy körvonalaztuk az elvárásokat:
legyen élő, legyen női, legyen férﬁ, legyen
hangszer, legyen technika, legyen fény, legyen
tapasztalat… míg végül a Mood for Dance
akadt fenn a rostán.
A
zenekar
tagjai
magasan
képzett,
tapasztalattal rendelkező énekesek, zenészek.
Repertoárjuk igen széles. A ‘60-’70-es évek
külföldi és hazai slágereitől a mai modern
slágerekig mindent játszanak, amire táncolni
lehet.
Minket meggyőztek! Úgyhogy aki élőben
is kíváncsi rájuk, ne habozzon báli belépőt
vásárolni,
mert
egy
igazi
budapesti
partyzenekar húzza majd a talpalávalót a
Locsolóbálban!

Az önkormányzat idén is több pályázatot
nyújtott be az óvoda számára. A
mostani bevételből mi a wc-k közötti
elválasztófalakat szeretnénk lecserélni,
mert erre nem futja a pályázati
támogatásból.

BELÉPÕJEG

Y:

Elõvételben 15
00,- Ft
Helyszínen:
2000,- Ft
Diák és nyu
gdíjas jegy:
500,- Ft.
Támogatói je
gy: 500,- Ft
6 éves korig
a belépés ing
yenes!

Jegyek elõvét

elben kapható

k:
Lénártné G
erdenics Kat
a, Mekler
Renáta, L
éber-Gottschal
l Kata,
Takácsné Tom
pos Rita
Viziné Patyi
Csilla, dr Lék
a Tibor
Ujvári Szilvi
a
Asztalfoglalá
st csak az el
õvételben
megvásárolt
jegyek mellé
tudunk
regisztrálni!

Kapunyitás
Megnyitó
Nyitótánc:

19.30
19.50
20.00

Koktélsarok, italbár, büfé, tombola,
meglepetés programok
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EGY KIS FEJTÖRŐ! Töltse ki a mellékelt kvízlapot és nyerje meg a bál legédesebb nyereményét!
Segítséget is talál a Hírmondó 2013/1. és 2. számában, illetve a mostani dupla oldalas báli mellékletet is
érdemes tüzetesen átolvasni! A szerencsés nyertest a bálban sorsoljuk ki.
A szelvényeket 2014. április 18-ig várjuk a Faluház bejáratánál lévő Hírmondó postaládába. Egy személy
csak egy kvízlappal nevezhet a játékba!

NAGY BÁLI KVÍZ

4. Az idei Locsolóbál bevételét mire fordítaná az
óvoda?
.................................................................................
5. Hány tagú a Mood for Dance zenekar?
.................................................................................
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A TÁPCSATORNA VÉRZÉSEI
A tápcsatorna a szájüreggel
kezdődik és a végbélnyílásig tart.
Rendeltetésszerű működését, rendellenességeit
a
gasztroenterológia és a sebészet is vizsgálja, ellátja.
Teljes hosszában előfordulhat vérzés,
különböző szakaszain gyulladás,
fertőzés, nem megfelelő tápanyagfelszívódás és funkcióvesztés, daganat.
Cikkemben a vérzéssel járó állapotokkal szeretnék foglalkozni.
Tünetek:
A vér megjelenhet a hányadékban (hematemézis) és a székletben is.
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Az emésztett vér a szurokszéklet
(meléna), de friss piros vér (hematokézia) is előfordulhat.
A szurokszéklet a tápcsatorna
felső részéből származik, részlegesen emésztődik és szilárd vagy híg
formában ürül. 50g vér is szurokszékletet tud okozni, és egyszeri komolyabb vérzés akár egy hétig is
szurokszékletet okozhat.
A hosszantartó vérzés vérszegénységet válthat ki, fáradékonyság, sápadtság tünetekkel.
Jelentős vérvesztésre a szapora
szívverés, az alacsony vérnyomás és
a csökkent vizelettermelés utal.
Ilyen esetben a vérzés a gyomorból vagy a nyombélből származik.
Leggyakrabban fekély okozza, kialakulásának több oka is lehet.
A fekély mellett daganat
vagy kisebb felmaródások (ún. eróziók), nemritkán a májbetegség
okozta visszértágulatok
is vérezhetnek. Ha a
gyomor felső szakasza vagy a nyelőcső
egy területe vérzik,
vérhányás következhet be. Néha
vörösbor, megylé
fogyasztására hivatkozik a beteg,
de nem árt mindig a veszélyesebbre gondolni és orvoshoz fordulni!
A májbetegség
leggyakoribb oka
az alkoholfogyasztás, de az alkohol
közvetlenül
károsítja a gyomornyálkahártyát
is. Vérzést eredményezhetnek bizonyos gyógysze-

rek is, véralvadást gátló szerek, szalicilátok alacsony és magasabb
(láz- és fájdalomcsillapító) dózisban, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő szerek. Amennyiben
a fentieket tapasztalja, azonnal orvoshoz kell fordulni, súlyosabb esetekben mentőt kell hívni!
Gasztroszkópiával sok gyomor és
nyombélvérzést tudnak kezelni, sőt
mintavételre is lehetőség nyílik.
A friss piros vérrel járó székletürítés
a vastagbélből és a végbélből származhat. Általában nem nagy mennyiségben, olykor csak a WC-papíron
jelenik meg. A vérzés oka lehet gyulladás a vastagbélben, vérző polip,
repedés a végbél nyálkahártyáján
(székszoruláskor), aranyér betegség.
A gyulladásos bélbetegségek nem
túl gyakoriak. A végbél nyálkahártya
repedéseit a kemény, ragadós széklet
okozza. Ennek oka a kevés folyadék
és rost fogyasztása, a mozgásszegény
életmód, a gyakori széklet visszatartás. Patikákban, herbáriumokban
kapható székletlazítókkal próbálkozhatunk a megelőzésében. Hosszú
távon a természetes rostokat tartom
megfelelőnek. Az aranyeres vérzőkre
szintén a fentiek vonatkoznak,
kiegészítve azzal, hogy a túlzottan
csípős ételek fogyasztása, a hideg
helyen, valamint az egy helyben ülés
előhozza a kellemetlen epizódokat.
Szintén a megelőzés a legfontosabb,
valamint a megfelelő gyógyszeres
kezelés, ha már megtörtént a baj.
Szándékosan hagytam a polipokat
a végére. Ezek is vérezhetnek és a
teljes vastagbélben előfordulhatnak.
A familiáris polipózis örökletes, mely
nagyon sok vastagbél polippal jár és
ezek gyakran rosszindulatúvá válnak.
Mivel öröklődik, lényeges a család
szűrése.
A végbél környéki vérzéseket a
proktológia, a magasabban lévőket a
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NATÚR PERCEK
gasztroenterológia vizsgálja és kezeli. Ha a kezelés időben megkezdődik,
jó eséllyel szövődménymentesen gyógyul.
A daganatok is vérezhetnek minimálisan, fogyással járhatnak. Ezeket
a vérzéseket csak teszttel lehet kimutatni. A rendelőben rendelkezésre áll
gyorsteszt, de lehetséges laboratóriumi székletvizsgálat is.
A
székletvér
kimutatásának
jelentősége, hogy a vastagbélben található daganatok, amelyek elég gyakori előfordulásúnak számítanak, viszonylag korán felfedezhetők. Ekkor
a beteg gasztroenterológushoz kerül.
Amennyiben colonoszkópia során
felfedeznek valamit, úgy lehetőség
van mintát venni belőle, vagy akár a
teljes elváltozást eltávolítani. Számtalan ilyen beavatkozással eltávolított
polipust találnak szövettanilag daganatosnak, de ha ép széllel távolítják
el jó az esély a gyógyulásra. A sebészi beavatkozás gyakran már nagyobb daganat esetén jön szóba. A
műtét során sztómát készítenek a
műtött bélszakasz elé, hogy tehermentesítsék a friss műtéti területet.
Sajnos néhány beteget már elveszítettünk emésztőrendszeri daganat miatt, ezért itt is szeretném felhívni olvasóim figyelmét, hogy tavasszal
székletszűrést tervezek, melyről a
későbbiekben küldök értesítést!
Ne felejtsék, a megelőzés a legfontosabb!
Dr. Léka Tibor
háziorvos

Az első tavaszi jó hír, közeleg a medvehagyma szezon! Jobban mondva már
ide is ért, köszönhetően a teljesen megbolondult időjárásnak, hiszen Németbányán, az erdő aljában bizony már egy-két hete kint vannak az első levelek!
Künzle, a neves svájci természetgyógyász és gyógyfüves lelkész így méltatja: „Az örökké betegeskedő embereknek, a sömörös, pattanásos, korpázó
arcbőrűeknek, a reumásoknak úgy kellene tisztelniük a medvehagymát, mint
az aranyat! Nincs a földön még egy olyan növény, amelyik ennyire hatásosan
tisztítaná a gyomrot, a bélrendszert és a vért, mint ez.”
Kiérdemelte a dicsérő szavakat, hiszen nagyon sok problémára gyógyír ez
a kis zöld növény!
kedvezően hat a gyomorra és a bélrendszerre
túlzott gázképződés, hasmenés vagy szorulás esetén
salaktalanítás
vértisztító hatása miatt krónikus bőrbajokra
enyhíti a magas vérnyomás tüneteit (szédülés, fejfájás)
köhögésnél oldja a váladékot
tisztítja a vesét, húgyhólyagot
agyi erek működését támogatja (memóriazavarok, feledékenység)
gyomor okozta szívzavarok
időskori tüdőkór, vízkór
magas vérnyomás és magas koleszterin
érelmeszesedés
Felhasználhatjuk frissen, szárítva fűszerként, de tinktúra és bor is készíthető
belőle.
Ennyi tudás egy kis zöld levélkében… hát éljünk vele!
Léber-Gottschall Kata
természetgyógyász
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NYUGDÍJAS KLUB

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ � ÚJÉV KÖSZÖNTŐ
elképzeléseit.
Soha „rosszabbul” ne kezdődjön
egy új év! Ennek a szólásnak az adta az apropóját, hogy Szilvási Sándor bakonyjákói gazda felajánlott egy
kismalacot a Nyugdíjas Klub részére
ingyen, amit az újév tiszteletére
közösen elfogyaszthatnánk. Miután
a felajánlást köszönettel elfogadtuk,
megtörtént a malac pörzsölése és tisztítása. A gazda ebben is tevékenyen
részt vett, amit ezúton és ismételten
megköszönök a klubtagok nevében.
A malacsütés az óvoda konyhájában
történt. Frum Ferenc a feladatnak
tökéletesen eleget tett. A konyhafőnök
és személyzete kitett magáért, mert a
malacot, mellé tepsiben sült burgonyát és a párolt káposztát is térítés
nélkül készítette el nekünk. Ezúton
is köszönjük áldozatkész és önzetlen
munkájukat!

A Bakonyjákói Nyugdíjas Klub
2013. évi utolsó foglalkozását december 19-én tartotta. Ezzel az összejövetellel zárta a 2013-as évet.
Szokás szerint fenyőfadíszítéssel,
ünnepi műsorral és vacsorával készültünk az év utolsó találkozására.
Kérésünkre Takácsné Tompos Rita
polgármester asszony is tiszteletét
tette a rendezvényünkön és jelenlétével emelte az ünnep hangulatát.
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Pár kedves szóval köszöntött bennünket, majd a műsor és a vacsora
után, kötetlen beszélgetéssel, vidáman telt az est hátralévő része. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva
búcsúztunk egymástól.
Nyugdíjas Klubunk 2014. január 8án kezdte meg ez évi rendes foglalkozását. Első találkozásunk alkalmával a klubvezető ismertette a klub
munkájának 2014 évre szóló főbb

Szilveszteri és újévi népszokások
tekintetében nagyon sok mondás járja. Ezek egyike szerint ”Disznóhúst
azért érdemes ennünk, mert a disznó előtúrja a szerencsét. A ropogósra sütött malac minden szempontból
ígéretes esztendőt jelent. Ezért még a
megrögzött hitetlenek is boldogan ragadnak kést és villát a malacpecsenye
láttán. A megszokott sertéshúsból
készült ételek, mint például a rántott
hús, szóba sem jöhetnek, szerencsét
csak a fül, a farok, a köröm és a csülök
hozhat. Az egyébként értéktelennek
tartott, olcsó húsféléknek a szakácsok
ilyenkor nagy figyelmet szentelnek.”
Így jártunk mi a január 8-án elfogyasztott malacunkkal. Remélve, hogy
a 2014-es esztendő szerencsés lesz
mind a Nyugdíjas Klub tagjainak,
mind a község lakosainak.
Ható Mihály
klubvezető
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Alkoss te is!
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PÁLYÁZATOK KICSIKNEK ÉS NAGYOBBAKNAK

Az idén 60 éves Diaﬁlmgyártó Kft. pályázatot
hirdet három kategóriában.

diafilmet! –
1 Rajzolj
A pályázat témája: egy születésnappal kapcsolatos, szabadon
GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT

választott mese diaﬁlmszerű elkészítése, maximum 12 rajzzal.

Korosztály: óvodások és kisiskolások (felső korhatár: 8 év),
akik nevezhetnek egyénileg vagy csoportosan

Te a mesét! –
2 Írd
A pályázat témája: a Diaﬁlmgyártó Kft. által megadott képek
MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

(6–6 kép) alapján írt, szabadon választott témájú mese, legfeljebb másfél gépelt oldal.

Korosztály: 3–6. osztályosok (8–12 éves korosztály) egyénileg vagy csoportosan

a fénycsóvában!
3 Árnyjáték
A pályázat témája: egy állatmese (pl. La Fontaine) árnyjáték– ÁRNYJÁTÉKKÉSZÍTÉS

szerű feldolgozása kisﬁlmre legfeljebb 2 percben.

Korosztály: 7. osztályosoknál idősebbek (maximum a gimnázium végzős osztályába járók) egyénileg vagy csoportosan

Az első 3-3
helyezettet
értékes ajándékcsomaggal
díjazzuk!

Beküldési határidő:
2014. 04. 20.
Eredményhirdetés:
2014. 05. 10. 16 óra
Örökmozgó
Filmmúzeum

Keresd a
részleteket a
www.diaﬁlm.hu
oldalunkon,
vagy hívj minket:
+36 1 200 80 16

GYEREKKUCKÓ
RAJZVERSENY

Kedves Gyerekek! Ezentúl mindig
vár majd rátok egy kis szórakozás, vicces
vagy kreatív feladat a Hírmondó Gyerekkuckó rovatában.Lássuk mi az első
feladat!
„Maszkabál”
Túl vagyunk már a farsangi
mulatságokon, de szívesen megnéznénk, hogy ki
minek öltözött be idén?
Vajon mik voltatok?
Pillangók,
királylányok, kalózok vagy
cicák?

De ha netán tudjátok, hogy mik lesztek
jövőre, azt is szívesen látjuk!
A beküldött rajzok közül kisorsolunk
egyet, melynek készítője értékes
nyereménycsomagot kap. Aki
minden feladatunkra jelentkezik
és beküldi munkáját, év végén
külön jutalomban részesül!
Ceruzákat elő, mert várjuk az első farsangos rajzokat „Maszkabál” jeligére
a jakoihirmondo@gmail.com címre
vagy a Faluház bejáratánál elhelyezett Jákói Hírmondó postaládába!

Rajzoljátok le a
jelmezeteket
és küldjétek el
nekünk!
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HARMINC ÉV A SZOLGÁLÓ SZERETET JEGYÉBEN
Kiskunságból indulva, több mint 30 éve végzi szolgálatát Apostol Pál református tiszteletes
úr hittel, szeretettel, állandó imádsággal a lelkében. Ebből a három évtizedből osztott meg
velünk néhány mozaikot 2013. adventjének első hétvégéjén.
Hivatásából adódóan mindig úton van: hirdetni, vigasztalni, szeretni, áldást osztani,
reménységet adni. Legyen az egy kisebb közösség a pusztában, kiknek átadta Karácsony
csodás üzenetét, vagy összekulcsolt kezű, szürke ruhás börtönben raboskodók, kiknek
Isten irgalmát, s a bűnbocsánatot hirdette. Beszélgetve a szabadságról, életről,
örömről, arról, hogy Isten vigyáz rájuk.
Immár 20 éve irányítja a bakonyjákói szemeket és szíveket
az Ég felé, figyeli, hol lehet hasznára az embereknek, szent
feladatként tekintve a lelkipásztori munkára.
Milyen üzenete volt a történeteknek a hallgatóságra? Igaz,
hogy mindenki lelkéhez más mondatok, gondolatok találnak
utat, az bizonyos, hogy mindannyiunknak jól esett hallgatni a
tiszteletes úr szavait. Bennem tovább erősítette, amiben eddig
is hittem: egy közösség vagyunk mi itt a Bakonyalján. Az
ebben rejlő értéket kell felismernünk, a közösséget megtartani,
építeni, az együttlét örömét megélni, az életet tisztelni, minden
nap hálát adva az Úrnak!
Takácsné Tompos Rita

ADVENTI HANGVERSENY
A 10. alkalommal megrendezett ádventi koncertet Szakács
Péter tapolcai plébános imádsága és gondolatai vezették
be. A felcsendülő dallamokat a Nefelejcs Kórusnak, a
herendi egyházi énekkarnak, a Városlődi Általános Iskola
énekkarának, Tompa Melindának, Licsauer Márknak és
Mayer István népzenésznek köszönhettük. A gyermekeket a
Mikulás várta ajándékaival, a faluházban pedig gőzölgő tea és
a sütemények illata, a közös éneklés tették meghitté az estét.
Németh Rita
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ADVENTI FORGATAG

Most második alkalommal vettünk
részt az adventi forgatagban. Ez
alkalommal is remek hangulatban
telt a délután. Az óvónénikkel
gömbdíszeket
lehetett
készíteni és gyöngyöt is
fűzhetett, akinek volt kedve.
A kürtöskalács tekerést, ízesítést és sütést is ki
os
ny
zo
bi
nya
lehetett próbálni. Kicsikelyet szívesen
nagyok és még nagyobbak
,
ánság-listát”
örömére most sem maradt
el a mézeskalács díszítés
és a gyertyamártogatás
an, bármilyen
sem. Idén az óvodások
a konyvtar.
összmagasságára adhatta
a

K,

2014.03.31.

KÖZLEMÉNY

le tippjét, aki gondolta. A kézműves
vásár is szép dolgokat sorakoztatott
fel, amiből ki-ki kedvére válogathatott. A legkisebbek, amikor
már mindent kipróbáltak vígan
szaladgáltak, kergetőztek. Ez is azt
mutatja, hogy jól érezték magukat.
Úgy gondolom ez a legfontosabb,
hiszen róluk szól, értük van ez az
egész! A vásárban 14.000 forint
gyűlt össze az ovisoknak, melyet a
szülői szervezet nevében köszönünk a
forgatag látogatóinak!

Miután több
helyről érke
zett
felkérés
a
Jákói
Hírmondó
szerkesztőségé
hez
különféle
politikai, ille
tve kampá
ny jellegű
cikkek lekö
zlésére, az
alábbi
közleményt te
sszük.
Az újság indí
tásakor egyé
rtelmű
alapelvként
megfogalmaz
ód
ott,
hogy a Já
kói Hírmon
dó
bár
Önkormányz
ati
lap,
független
minden polit
ikai párttól,
írásaiban
kizárólag
közérdekű,
a
falu
lakosságát
érintő
té
m
ák
kal
foglalkozik.
Ezen alapel
v érvényes
minden
eddigi és
jövőbeni írá
sunkra,
továbbra
is
elhatárolódu
nk
mindennem
ű politikai,
vallási és
nemzeti hova
tartozást célzó
, illetve
a közelgő és
az őszi vála
sz
tások
kapcsán felm
erülő kampá
ny
je
llegű
cikkek megje
lentetésétől.
A Jákói Hírm

ondó
Szerkesztősé
ge

Léka Dóra

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születe� gyermekek:

Szilvási Zoltán Bence Szül.: 2014.02.02.

Elhunytak:

Lőrincz Csabáné

Szül.: 1955.11.12.

Elhunyt: 2013. november 20.
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KUPÁK A FALUNAK � SIKERES DUPLÁZÁS!
bejött a taktikánk: Jani és Máté hatalmas bravúrral értek el első helyet.
Kapin Krisztiánnak is óriási siker az
ezüstérem, ott szervezett pápateszéri
társával, 8 páros közül. A mezőny
erősségét jól mutatja, hogy egyéniben
csak Janinak jött össze a 4 közé jutás.
Hogy ő is bajnok lehessen, összejött
a csúcs is.

Legutóbbi lapszámunk óta a januári
versenyek jelentették a legnagyobb
pingpongos megmérettetést. Cikkünkben ezekről számolunk be, de előtte
még dióhéjban:
Horváth Máté első lett az u13 korosztályban a járási diákolimpián, így
továbbjutott a megyeire!
Nyőgér József a megyei ifi Top 12
versenyen úgy lett harmadik, hogy
több hellyel megelőzte az első félévi
megyei utánpótlás-bajnokot is! A
megyei csapatbajnokságban ifi mecscsei mindegyikét megnyerte.
Asztalitenisz Körünk hivatalosan is
csatlakozott a Jákó-Klub Egyesülethez,
rajta keresztül pedig a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetséghez is.
Esélyes, hogy a 2014/2015. szezonban bakonyjákói csapatot is indíthatnánk a megyei bajnokságban.
A Pápai Járás Községei Asztalitenisz Csapatversenyén 2014. január
25-én két férfi csapatunk is dobogó
esélyes lett volna, s az u16 fiúkhoz
is nagy reményeket fűztünk. Gyula bácsi sajnos nem tudott eljönni,
így csak egyik felnőtt csapatunk ju-
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tott a négy közé. Az előző évnél jóval
keményebb (a tavaly még NBIII-as,
így nem indult dákai Ujvári Istvánnal erősödött) mezőnyben a szokásos fél-DC rendszerű lebonyolításban
(2 egyéni, s különböző eredménynél
páros dönt) meglepetés volt, hogy már
egyéniben is meccslabdához jutottunk
(Ny. I.) legnagyobb konkurensünk ellen. A bravúr sajnos elmaradt, s végül
a páros döntött, de ott már mienk lett
a kupa.
Máté és Krisztián mezőnye sem
volt gyenge. 13 és 11 évesen igazi bravúr, hogy 15 éves környékbeli
versenytársaikat is legyűrték. Megérdemelten állhattak fel ők is a dobogó
tetejére, s szerezték meg életük első
serlegét. A nők között Fülöp Krisztina
és Ható Mihályné Magdi néni végeztek
pontszerző helyen. Azzal előztek meg
a magyargencsiek a községek közötti összetett pontversenyben, hogy
nem állt ki lány képviseletünk, illetve
a 2. sz. ffi csapatunk (Ny. János és
csereként Máté) az 5. helyen maradt,
de ifiként a felnőttek közt ez is siker!
A rákövetkező szombati, megfelelő egyéni és páros versenyen még
keményebb dolgunk volt. Az u18 ifik
között merészen kockáztattunk, de

Férfi párosban meglepetésre úgy
intézték a kiemelést a tavalyi eredmények alapján, hogy Józsi-István
alakulatunk találkozott előbb a fő
konkurens Ujvári I.-Németh Károly
(volt NBIII-as) duóval, de túljutottunk az akadályon, miközben Gyula
bácsi és Jani is bejutottak a döntőbe
(ezüst).
Egyéniben maradt hátra a legnagyobb falat, de érezhető lett a játékosaink szívóssága, s a legjobb 4 közül
3 falubéli lehetett (Józsi, István,
Gyula bácsi), s a házi döntőhöz is
közel voltunk, amikor az Ujvári – Ny.
I. elődöntő csak döntő szett hosszabbításban ért véget. A másik ágon végül
Józsi kapott ezüstöt. Fotó: ffi egyéni
dobogó: 1. Ujvári (Dáka + Tarczy), 2.
Nyőgér J., 3. Nyőgér I.)
Mindenkinek
gratulálunk!
A
versenyekre Ható Tibor alpolgármester is belátogatott, szurkolt.
A 2012. és 2013. évi önkormányzati támogatások (össz. 2x 20.000 Ft)
felhasználása vázlatosan: 20.000 Ft
tornaterem bérlés, 4.000 Ft közháló,
8.000 Ft ütő- ill. ütőborítás-támogatások (egy része), 8.000 Ft nevezési díjak (egy része). Bővebben ld. a község
honlapján. Köszönjük! Érdeklődők figyelmébe: facebook: „Bakonyjákói
Asztalitenisz-barátok”.
Nyőgér István és a BAK
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IFJÚSÁGI MISSZIÓS TÁRSULAT

A BAKONYJÁKÓI CSOPORT TERVEZETT PROGRAMJAI
2013. november 30-án, Fóton hivatalosan is megalakult a magyarországi Ifjúsági Missziós
Társulat. Bakonyjákóról 6 fiatal csatlakozott a
Társulathoz, és tette le ígéretét, hogy imával
és felajánlással támogatja a Szent Misszió
papjait. A fiatalok eddig a Szent Gyermekség
Műve társaság tagjai voltak. Vezetőjüknek
Fülöp Krisztinát választották, és vállalták,
hogy minden hónap első szombatján
Szeretetláng imaórát tartanak, amit a
papokért ajánlanak fel.
2014-ben a következő programokat szeretnék megvalósítani, melyekhez a lakosság csatlakozására
is számítanak:
Május 24-én Nagymaroson
Országos Ifjúsági Találkozóra
egynapos kirándulást szervezünk 60 fős busszal. A gyermekeknek javasolt 18 év feletti kísérővel érkezni.
Május 31-én Hittanos
Találkozó lesz Várpalotán,
ahol az ifjúsági és a gyermekcsoport is képviselteti
magát.
Június 9-én, Pünkösdhétfőn
Máriaremetén ismét megrendezik a
Karizmák Ünnepét.
Július első hetében lesz az IMT
országos tábora, ahol a missziós fiatalok vehetnek részt és nyaralhatnak
Kaposvár közelében.
A Szent Gyermekség Műve országos
tábora ebben az évben Makón lesz.
Missziós Fiatalok lelkigyakorlatára
november végén kerül sor.
Október 19-én lesz a Világmisszió
Ünnepe a budapesti Szent Imre templomban.
Nyőgér Dezsőné
koordinátor

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, 13.0016.00
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, Mobil: 06/70-410-2878
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
Fogadóórák:
Kedd, 8.30-11.00-ig
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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ELKÖSZÖNTÜNK, DE NEM BÚCSÚZTUNK!

filmvetítés

a faluházban
A kellemetlen igazság
(An Inconvenient Truth)
2014. április 08., 17:00 óra, Faluház

„Nemes, szép élethe
z nem kellenek nagy
cselekedetek,
Csupán tiszta szív és
sok-sok szeretet!”
(Pázmány Péter)

Egyik szemünk sír, a másik nevet! Nevetünk, mert február végén, 31
munkában és megbecsülésben eltöltött ovis év után Erzsi néni, minden
kisóvodás tiszteletbeli nagymamája egészségben, fizikai ereje teljében nyugdíjba vonult. De tagadhatatlan, hogy sírunk is, hisz önző módon ragaszkodunk
ahhoz a szeretethez és gondoskodáshoz, melyet a gyermekeink kaptak hosszú
éveken át Erzsi nénitől.
Szipogó gyerekek, kis ölelő karok, könnyes szülőszemek és elcsukló hangú
óvónők köszöntötték őt utolsó munkanapján. Érezte mindenki, hogy egy
„nagymamamával” kevesebb lesz az oviban, és végtelen hálával gondolunk arra, hogy Erzsi néni ott volt, jelen volt gyermekeink életében. Szülőként csak
azt kívánjuk, hogy ugyanannyi szeretetet és gondoskodást kapjon nyugdíjas
éveiben, mint amennyit ő adott az elmúlt évtizedek alatt a gyermekeinknek.
„Mi most megköszönjük néked, sok-sok évi kedvességed,
Türelmedet, szereteted, sose feledjük nevedet.”
…Holnap új nap virrad és ovisaink kíváncsi tekintettel méregetik új dadusukat. Ha tetszik, megmondják, ha nem tetszik, nos, azt is gondolkodás nélkül
megmondják. A gyerekszáj nem marad néma, első benyomásaikat rögtön meg
is osztják velünk: Ivett kedves, játszik a lányokkal, segít óvónéninek. Így aztán
nekünk szülőknek sem marad más dolgunk, mint nyitott szívvel és bizalommal
fogadni új dadusunkat az oviban. Kívánjuk, hogy a gyermekeink melletti munka örömmel töltse el, mi pedig ugyanolyan szeretettel fogadjuk őt, mint amilyen szeretettel köszöntünk el Erzsi nénitől!
Léber-Gottschall Kata
az óvodai Szülői Szervezet nevében

IMPRESSZUM: JÁKÓI HÍRMONDÓ
Bakonyjákó Község Önkormányzatának közéleti lapja. Nysz. 162/14, ISSN: 2062-8935
Kiadó: Önkormányzat Bakonyjákó. Kiadásért felelős személy: Takácsné Tompos Rita
polgármester Felelős szerkesztő: Léber-Gottschall Katalin.
Nyomdai munkák: Pápai Nyomda Kft., Tel.: 06/89-310-588, Horváth Csaba.
Megjelenik 250 példányban.

Egy „Szenvedélyes és lelkesítő” 2006-os
alkotást (port.hu) merek ajánlani, egy
jól ismert környezetvédőtől, Al Gore-tól.
Sok összefüggésre világít rá, környezeti
problémák, gazdasági helyzet, emberi
döntések, szemlélet s más egyebek között.
Egyúttal pedig regényes is, személyes
életútjával, megrázó családi történetekkel,
s nem utolsó sorban jó humorával
átszőve. „Kellemetlen” az igazság, ha a
világunk így működik tovább, környezeti
katasztrófa közeleg, és ezt közvetlen
környezetünkben is érezhetjük (tavaszba
nyúló viharos tél, januárban rügyező fák).
Mindezek ellenére mégis van remény
a megújulásra. A tudatosabbá válással
máris megtehetjük az első lépéseket. A
ﬁlm tettekre sarkall, tudatos változásokra
utódaink érdekében.
A ﬁlmnézés után egy kis beszélgetésre,
kötetlen
gondolat-megosztásra
is
maradhatunk.
Nyőgér István

