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20. oldal

EGYÜTT AZ ÓVODÁÉRT � FELÚJÍTÁS KÖZÖS ERŐVEL
Miután a képviselő testület döntött, hogy pályázati
forrásból felújítja az óvodai mosdók hideg burkolatát, az
óvónők és a szülők elkezdtek azon gondolkodni, meg lehete oldani a teljes felújítást? Újabb összefogás kezdődött.
Mire a gyerekek a nyári szünidőről visszatérnek - további
önkormányzati forrásból, a húsvéti jótékonysági bál
bevételéből, és az azóta is érkező civil támogatásokból - új
csempe kerül a falakra, új járólap a padlóra, új paravánok
választják el az új WC-ket.
A falu lakossága villám gyorsasággal újra a jó ügy
mellé állt. Köszönet érte! Köszönet a szülőknek, hiszen ki
így-ki úgy áldozott időt, energiát és pénzt a cél eléréséhez.
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, a bálon való
részvétellel, támogató jegy vásárlásával, és egyéb módon
segítették a közös munkát.
Burkolat felújítások 600.000 Ft (önkormányzat: 560.000 Ft;
egyéb támogatás: 40.000 Ft)
WC-k közötti elválasztó paravánok: 384.556 Ft (jótékonysági
bálból: 236.500 Ft; egyéb támogatás: 148.056 Ft)
6 db WC öblítő tartállyal, munkadíjjal: 213.927 Ft
(önkormányzat: 161.983,- Ft; egyéb támogatás: 51.944 Ft)

Szívesen fogadunk további bármilyen összegű
adományokat, melyek a WC-k beszerzési költségét
csökkentik. Kérjük, hogy akinek módjában áll, segítsen
nekünk! Tegyünk együtt a gyermekekért!
Bálint-Faluhelyi Ágnes
Takácsné Tompos Rita
www.bakonystudio.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2014. 03. 01. – 06. 30ig elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket
alkotott a következők szerint:
2/2014.(III.6.) számú rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló
10/2013. (VIII.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3/2014.(V.13.) számú rendelet az
önkormányzat 2013. évi költségvetése
módosításáról
4/2014.(V.13.) számú rendelet az
önkormányzat 2013. évi költségvetése
végrehajtásáról
Elfogadtuk az Adászteveli Óvoda
2013. szeptember 1. – 2018. augusztus
31-ig tartó, Középtávú Pedagógus
Továbbképzési Programját, valamint
a Pápai Rendőrkapitányság Bakonyjákó Község 2013. év közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
beszámolót készített Bakonyjákó
községben 2013. évben végzett munkájáról, melyet a testület elfogadott.
Az együttműködés az intézménnyel
nagyon jó, minden jelzésre gyorsan és
szakszerűen reagálnak.
Az önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanokat, illetve eszközöket a
testület megújított határozata alapján
2014. május 1-től a következő –
változatlan - feltételekkel lehet bérbe
venni:
Fodrászüzlet: 15.000,-/hó
Művelődési ház:
- Esküvő – helyi lakosé: 17.000,(péntek délutántól vasárnap délelőttig)
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- Esküvő – nem helyi lakos:
57.000,- (péntek délutántól vasárnap
délelőttig)
- Rendezvényre – helyi lakos vagy
vállalkozó: 17.000,-/alkalom (24 óra)
- Rendezvényre – nem helyi lakos,
vagy vállalkozó: 57.000,-/alkalom
(24 óra)
- Eseti árusítás (előtér): 2.700,-/óra
Fűnyíró: 4.000,-/óra (önkormányzati alkalmazott munkavégzésével)
Létra: 600,-/nap (csak saját felelősségére használhatja a bérlő)
A díjak minden esetben megkezdett
órát/napot jelentenek.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány Bakonyjákó 2013.
évi beszámolóját 136.000,- mérleg
szerinti eredménnyel elfogadta a
képviselő-testület.
Az önkormányzat tulajdonában
lévő, fodrászüzlet céljára hasznosított
épületben szükségessé vált a rossz
állapotú hideg burkolatok felújítása,
cseréje, illetve a mosdóhelyiségben
higiéniai szempontokat figyelembe
véve új csempés felületek kialakítása.
Az önkormányzat biztosította költségvetése terhére a felújításhoz szükséges pénzösszeget.

támogatásra.
Az adósságkonszolidációban részt
nem vett önkormányzatok fejlesztési
támogatása: azok a települési önkormányzatok, akik hitellel nem
rendelkeztek, így azt a kormánynak
kiváltania sem kellett, február hónapban megjelent rendelet alapján
támogatási kérelmet nyújthattak be a
Belügyminisztériumhoz a vonatkozó
rendeletben leírt feltételeknek megfelelően. (A rendelet szabályozta,
hogy milyen beruházások, felújítások,
fejlesztési
célok
támogathatók,
mely lakosságszámú önkormányzat,
mekkora összegre pályázhat, illetve
rögzítésre került az is, hogy csak
önkormányzati tulajdont érintő cél
kerülhet meghatározásra.)
A képviselő-testület döntése alapján bruttó 10.000.000,- igénylésére benyújtott kérelmet a Belügyminisztérium támogatta, ezért a
közeljövőben a következő beruházások, felújítások kerülnek megvalósításra:

PÁLYÁZATI HÍREK

Aszfaltburkolat felújítása: Temetőhöz vezető út 130 m hosszban, Petőfi
utca 100 m hosszban, Rákóczi tér
önkormányzat épülete előtti útszakasz
25 m2 területen, Úttörő utcában
aszfaltburkolat javítás 30 m2, óvoda
udvar aszfaltos burkolat felújítása 420
m2-en: 5.640.000,-.
Az önkormányzati épület fűtésrendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje: 1.100.000,-.
Az óvodai gyermek mosdóhelyiségek burkolati felújítása: 560.000,-.
A faluház szabadtéri színpadának
részleges burkolat- és falfelújítása:
100.000,-.
Könyvtár felújítás: külső nyílás-

A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére,
felújítására a Belügyminisztérium
által kiírt pályázatra az óvoda épület
külső felújítására vonatkozóan február hónapban benyújtott kérelem,
illetve a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.)
BM rendelet alapján a térfigyelő
kamerarendszerek kiépítéséhez vagy
bővítéséhez történő támogatás igénylésére vonatkozó, április hónapban
benyújtott pályázatunk az első
elbírálási időszakban nem került

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS,
ELNYERT TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG
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zárók, ereszcsatorna cseréje, cserépkályha felújítása, bejárati előtető
felújítása, villamossági munkák
(villámhárító, számítógépekhez csatlakozási pont kiépítése, új lámpatestek felszerelése): 2.300.000,-.
A könyvtárban működő e-Magyarország pontban használt, elavult
számítógépek részleges cseréje, 2 db
új számítógép beszerzése jogtiszta
szoftverrel: 300.000,-.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány, illetve a JákóKlub Egyesület nevében elnyert
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pályázatok megvalósítása megkezdődött. 100 db összecsukható szék,
10 db sörpad garnitúra beszerzésre
került, melyek használatba vétele a
jótékonysági bálon, helyi rendezvényeken, esküvőkön már megtörtént.
Forrásátadásra vonatkozó megállapodás alapján az önkormányzat a
beszerzéshez szükséges összegeket
a civil szervezetek rendelkezésére
bocsátotta, a beszerzett eszközökre
vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek. A további megvalósítás, beszerzések az anyagi
lehetőségekhez igazodva, az előírt

határidőket figyelembe véve folytatódnak.
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester

EZ TÖRTÉNT A HÁZUNK TÁJÁN
Tavasztól a nyári hónapok kezdetéig a gyerekek számára
igyekeztünk minél gazdagabb és színesebb programokkal
kiegészíteni pedagógiai tevékenységünket.
A rendezvények megvalósításához rengeteg segítséget kaptunk a Szülői Szervezettől, a fenntartó
önkormányzattól, a Német Nemzetiségi Önkormányzattól,
magánszemélyektől, külső partnereinktől. Támogatásukkal óvodásainknak személyiség-, és közösségfejlesztő
élményeket tudtunk biztosítani, valamint tovább bővítettük
az intézmény eszközkészletét.
A második félévhez kapcsolódó fő eseményeink a
Húsvéti ünnepkörrel kezdődtek. A tavasz beköszöntével
rengeteget túráztunk, megfigyeltük az ébredő természet
minden szépségét, medvehagymát gyűjtöttünk, később
bodzaszörpöt készítettünk. Köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat, majd megtekintettük a Pegazus Színház
idei évadának utolsó előadását. A Deutsche Kinderlieder
und Kindertanz Festival in Magyarpolány rendezvényen
kilenc gyermekkel szerepeltünk. Kis létszámunk ellenére
elismeréssel tértünk vissza. Rendhagyó esemény az
óvodai kirándulás, melyet a szülők sikeres pályázatának
köszönhetően a Nomádia Szabadidőpark és Lovarda
együttműködésével valósíthattunk meg. Gyermeknapi
programjainkat Sportnappal indítottuk, melyen az apukák
együtt versengtek, fociztak, játszottak a gyermekekkel.
Másnap lovaglással alapoztuk meg a hangulatot, majd
kreatív játszóház keretében közösen barkácsoltunk
az édesanyákkal. Egy meglepetés kirándulással is
megörvendeztettük a gyerekeket, kisvonattal Németbánya
környékét fedeztük fel. Fogadtuk a Répa, Retek, Mogyoró
társulatot, akik interaktív zenés műsorukkal nagy sikert
arattak.

Négy tanköteles korú óvodásunk volt az ünnepelt
Nagycsoportosaink Búcsúztató Ünnepélyén, de mellettük
két kisebb társuktól is elköszöntünk. Az óvodai beíratáskor
hat gyermek került előjegyzésbe, így ősszel várhatóan 1718 kisgyermekkel indítjuk majd az új nevelési évet.
Az óvoda a nyári karbantartás alatt, július 14 – augusztus
8. között zárva tart. Az önkormányzat sikeres pályázatának,
a szülők által szervezett Locsolóbál bevételének, valamint
külső támogatóknak köszönhetően mindkét gyermekmosdó teljes felújítására kerül sor a nyári hónapokban.
Minden nevelési év végén értékeljük munkánkat és az
elért eredményeket. Kis óvoda révén köszönettel tartozunk
mindenkinek, aki segítette tevékenységünket.
Szeretném külön megköszönni Léber–Gottschall
Katának, a Szülői Szervezet volt vezetőjének az együttműködését, azt, hogy a nehézségek ellenére is hozzájárult
egy kis csapat közösséggé kovácsolásához, hatékony
munkájához!
Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
2014. május 23., péntek
Az 5. és 6. osztály Budapestre ment
kirándulni. Először a Parlamentet látogattuk meg. Nagyon szép volt, és őrváltást
is láttunk. Utaztunk metróval is. Aztán a
Szépművészeti Múzeumot néztük meg,
ott egy kicsit pihentünk. Festményeket
és szobrokat csodálhattunk meg. A
modern művészet mindenkit lenyűgözött.
A múzeumban még megtekinthettük az
egyiptomi kiállítást. A kiállításon múmiákat
és más kincseket, értékeket láthattunk.
Utána az állatkertbe mentünk. Sok szép,
érdekes állatot láthattunk. Végignéztük az
összes állatot, utána a Holnemvolt Parkba
sétáltunk át. Sokan ültünk hullámvasúton,
és a szellemkastélyba is bementünk. Sok
játékot kipróbáltunk még. Estefelé felültünk a vonatra, és elindultunk hazafelé. 9
óra körül értünk haza. Nagyon jól sikerült a
kirándulás, emlékezetes nap volt!

Ujvári Dóra (5. osztály)
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KIRÁNDULÁSOK

VÁROSLŐDI GÁLA

Reggel 8-kor indultunk Mosonmagyaróvárra. Első állomás a Futura Park volt.
Nagyon sok játékkal játszottunk. Ebéd
után útba ejtettük a bősi vízerőművet.
Ezután Győrbe mentünk, ahol egy
templomot néztünk meg, és a végén
fagyiztunk is. Majd elindultunk hazafelé.
A következő kiránduláskor célba vettük
Fertődöt. Elmentünk a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkba, azután mentünk az
Esterházy kastélyba, ahol sok szép szobát
és termet néztünk meg. Ezután a soproni
tűztorony, majd a Széchenyi Mauzóleum
következett, ahol egy mumiﬁkálódott
Széchenyi őst láttunk. Jártunk a soproni
Harrer csokigyárban is, itt csokikat is
kóstolhattunk. Úgy volt, hogy bobozni
megyünk, de sajnos eleredt az eső, ezért
a plázába mentünk, majd a McDonald’sba. Utána elindultunk haza.

A május 16-án megrendezett iskolai
gálának elsöprő sikere volt. 5 órakor
kezdődött, az idei gála hosszúra nyúlt, mert
sok résztvevő volt. Énekeltek, aerobikoztak,
gitároztak, verset mondtak az iskola
tanulói, a napközisek erre az alkalomra
egy aranyos táncot tanultak be, Német
nyelvű színdarabot is adtak elő a 3. és a 8.
osztály ifjú „színészei”.Ezenkívül táncoltak,
furulyáztak, zongoráztak a gyerekek. A
gála végét az énekkar ﬁnáléja zárta.

Boldizsár Loretta, Krizsai Katalin
(8. osztály)

Schlecht Benedek (8. osztály)
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GYEREKNAP
2014. május 31. A gyereknap igazán jól
sikerült. Amikor megérkezett a busz a
helyszínre, már egy zenés előadás folyt.
A diákok kaptak csoki –és fagyijegyet
is. Rengeteg büfé is volt, pattogatott
kukoricát, vattacukrot, hamburgert, hasábkrumplit lehetett kapni. A vattacukorárusnál állandóan kígyózott a
hosszú sor. Volt ugrálóvár, méghozzá
hupikék törpikés. Lehetett látni egy olyan
standot is, ahol néhány játékot lehetett
venni. Volt arcfestés, még csillámtetkó
is. 3 órakor kezdődött a bohóc műsora.
Nagyon vicces volt a bűvészkedése.
Engem eltalált egy cukorkával. Aztán
újabb műsorszámok következtek. Egy 6.
és 7. osztályos lányokból álló együttes is
fellépett. Egy pár mai pop dalt énekeltek.
Fiatal korukhoz képest egész jól sikerült.
Volt közben lovaglás, íjászat és egy
gyerekeket kocsikáztató traktor is járta a
falut. Mindenki jól érezte magát.

KITŰNŐ TANULÓINK
Nagy Laura

1. osztály

Lénárt Dóra

2. osztály

Somogyi Barbara

3. osztály

Serfőző Sarolt

4. osztály

Serfőző Borbála

4. osztály

AZ ÉV TANULÓJA
Schlecht Benedek

8. osztály

Buzás Dóra (5. osztály)
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BÚCSÚ SVASTICS GÁBORTÓL
Fekete lobogót lenget a bakonyjákói iskola homlokzatán a júniusi
szellő. Életének 84. évében elhunyt
nyugalmazott iskola igazgatót gyászolja családja, egykori kollégái, és az
egész faluközösség.
Pedagógus pályája Mohácson indult 1951-ben. Másfélszáz intézeti
gyermek oktatását, nevelését bízták rá, összevont iskolában, egy tanteremben! Négy év múlva került a
szülőfalujához, Tapolcafőhöz közeli
Bakonyjákóra. Itt ismerte meg tanítónő feleségét Klárit. Közben szakosodott, a Pécsi Tanárképző Főiskola
matematika-fizika szakán tanári
oklevelet szerzett 1962-ben. Két
év múlva tragikus esemény történt
életében: alig több mint harminc
évesen, harmadik gyermeke születése
közben elveszítette feleségét. A nehéz, özvegyen töltött évek után egy
fiatal tanítónő, Erzsike lett élete párja,
aki 2 gyermekkel ajándékozta meg.
1971-ben nevezte ki a Járási Tanács
a Bakonyjákói Iskola igazgatójává.
Működése alatt a társadalmi szükségszerűség tette sürgetővé az óvoda,
az egész napos iskola és napközi
otthon létrehozását. A nemzetiségi német nyelvoktatásnak ugyan már volt
múltja, de Svastics Gábor irányítása
alatt érte el fénykorát. Támogatta és
segítette a partnercseréket osztrák és
német iskolákkal.
Kiváló tanár volt! Tanítványai is,
mint ő, megszállottjai voltak tárgyának, a matematikának. Szakmai
tudását szakfelügylőként adta át
kollégáinak. Soha nem a rosszízű
bírálat, hanem a segítő szándék vezette
őt munkájában. Személyiségével biztosította a nyugalmat, bizalmat, alkotó
légkört.
Szinte a falu „mindenese” volt:
mozigépész, kultúrotthon igazgató,
évtizedekig közéleti személyiség,
tanácstag, a rendszerváltás után
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önkormányzati képviselő, s nyugdíjas
éveiben a nyugdíjas klub vezetője.
Fáradhatatlanul szervezte még nyolcvan évesen is az ismeretterjesztő
előadásokat, kirándulásokat, kiállításokat faluja idős emberei számára.
Szerelmese volt a Bakonynak .
Imádta a természetet, elismert vadász
és méhész volt. Nyugdíjas éveiben
is a közért tevékenykedett. Mestere
volt a fafaragásnak is, ő készítette el
a negyvennyolcas hősök emlékére
a falu emlékparkjában a kopjafát,
valamint Jákó ősi faluhelyén a kettős
keresztet.

Több állami kitüntetése mellett,
Bakonyjákó önkormányzata is díszpolgári címmel köszönte meg több
évtizedes, közéleti tevékenységét.
Évek óta tudott súlyos betegségéről.
Minden nap ajándék volt, amit
szerettei körében eltölthetett. A tavalyi
pedagógustalálkozón még egyszer a
szeretett kollégák körében lehetett.
Senki nem sejtette, hogy utoljára
látjuk őt.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle.
Felesége, öt gyermeke, kilenc unokája
mellett, sohasem felejti az egykori
iskola tantestülete és az egész falu
közössége. Nyugodjék békében.
Kiss Albertné
egykori kolléga
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KÉK VIRÁG AZ ERDŐBEN

A Bakony egy eldugott völgyében csilingelő forrás
mellett a lombokon beszűrődő holdvilágnál, csillagpor
hullása között néhány Tündért látok. Ősi képek elevenednek meg, s a hajdanán ideköltöző Magyarokról nevezték
el ezt a forrást. Gombanevelő, ősszel szarvasbőgéskor sejtelmesen zúgó zuga ez a Bakonynak. Boldogan sugdosnak
a Tündérkék, egy-két Gomba Manó is hallgatózik a fák
tövében. S mit is hallhatnak? Miről beszélgetnek?
Itt járt néhány ember a minap. Volt köztük öreg és
nehezen járó, voltak köztük asszonyok, meg gyerekek, volt
aki sírdogált, volt aki fujtatott, voltak egyszerű ruhában,s
képzeljétek volt két kicsi lányka is, gyönyörű zöld ruhában
és a hajuk pont olyan volt, mint a mienk. Gödrös pofijukról
le sem hervadt a nevetés, csak úgy csilingelt, mint éjjel a
Forrás. De volt velük egy Fehérruhás Asszony is, meg egy
Csíkos zakós Ember is. Megfogták egymás kezét s láttad
a szemüket, úgy ragyogott, mint a Hold! Aztán mi történt?
– kérdezte az egyik Gomba Manó. Aztán? ... Olyat éltünk
át, amit csak az Angyalok tapasztalhatnak. Megcsendült
a Jó Isten hangja. Mert ott volt egy Palástos Ember is.
Egyszerűen és mégis szívhez szólóan arról beszélt, hogy
bár mi koldusként, bénán élünk, de van Valaki ebben
a világban – várjatok csak, hogy is mondta? – az Úr
Jézus, Aki talpra tud állítani, melegséget tud a szívekbe
varázsolni, megtanít arra, hogyan fogjuk meg egymás
kezét. Azóta, mi Tündérek csak kézen fogva járunk szerte
az erdőben, sőt esténként be-besurranunk az emberekhez
és belesúgjuk a fülükbe, hogy csak így érdemes.

A Gomba Manók nagyon elgondolkodtak. Kezüket
hátratéve baktattak tovább az erdőben, egy-egy fa alatt
megálltak s elültették a gombát, s amikor a tisztáshoz értek
azt látták, hogy a Tündérek ott játszanak, kergetőznek,
táncolnak. S ahová a kacagásuk lehullott a fűbe, kék
virágok nyíltak ki, meg egy-egy margaréta… Egy csendes
ház ablakán kiszűrődik a fény. Fiatalasszony üldögél
a lámpafényben. Asztalán kék virágok, meg néhány
margaréta, ölében a Bibliája. Alszik. Alszik a Párja is, meg
a kicsiny lánykák is. De valahogy mégis aktív ez a csend,
hisz mindent elsöprően zendül meg az est selymes szellője
szárnyán a bizonyságtevő szava: Ezüstöm és aranyam
nincs nekem, de amim van, azt adom neked. A Názáreti
Jézus nevében mondom: kelj fel és járj!
Ha jársz a réten, s kék virágot látsz, vagy az erdőben
gombával találkozol, ha megcsendül a szívedben Isten
drága Hangja, mondj el egy imát. Köszönd meg az Urnak,
hogy az Ő kezében vagy és jó neked ott lenned Kegyes
Olvasó! Fáradtságodat, vagy örömödet, önmagadat és
szeretteidet, népedet és gyülekezetedet vidd az Úr elé.
S meglátod, olyan leszel, mint a mese Tündére. Ahol a
szavad ami a szívedből szól, gyökeret ver, ott virágok,
áldások születnek.
Áldott és szép nyarat kívánok mindannyiuknak sok
szeretettel.
Hűséges szolgájuk,
Apostol Pál tiszteletes
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JÓTÉKONYSÁGI NAPKÖZIS TÁBOR

Június16-20-ig jótékonysági napközis tábort szervezett plébániánk
Rudi Péter atya vezetésével. A cél,
hogy a plébániához tartozó településeken élő gyermekek számára a
tanév végén színes progra-mokkal
kezdődhessen a nyár, már télen
megfogalmazódott. Fő célkitűzés
volt, hogy az egyház megvalósítsa kis
közösségben is, hogy a családokat,
rászorulókat tudnunk kell segíteni
összefogással úgy, hogy érezze
minden itt élő, vannak figyelő
szemek, segítő kezek, senki nincs
egyedül. A gyermekeknek nem kell
otthon egyedül lenni, a szülőknek
nem kell anyagi nehézséget vállalni,
hogy gyermekük biztonságban lehessen, értékeket hordozó programokban vehessenek részt, megismerkedhessenek a környezetükben
élő gyermekekkel és felnőttekkel. A
felhőtlen kikapcsolódás erősíthette
mindannyiunkban, hogy jó érzés
olyan helyen élni, ahol egy hét
gördülékenyen, szeretetben tud eltelni
több mint 30 fő együttlétével.
A tábor első napja a szórakozásé volt,
végre tanulás nélkül, azt csináltunk,
ami jól esett! Játékokat készítettünk
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és szaladgáltunk kedvünkre. Fára
mászás, focizás, habtenisz, ugróiskola
és sok más játék is volt.
Kedden délelőtt körzeti rendőrünk,
Magyar Gábor tartott előadást a
biztonságos kerékpározásról. Elmondta, hogy milyen kötelező felszerelésekkel kell ellátni a biciklit.
A legtöbben közülünk erre a napra
két keréken érkeztek, az előadás után
ugyanis egy akadálypályán tehettük
próbára KRESZ - ismereteinket. A
rendőrünk azt is ellenőrizte, hogy kinek van megfelelően felszerelve a
bicaja. Mondanom sem kell, hogy
senkinek a kerékpárja nem ment át a
„műszaki vizsgán”. Ennek ellenére
minden táborozót meglepett egy
hasznos ajándékkal. Hazafelé már
mindenki a szabályokat betartva
közlekedett. A szülők is kaptak házi
feladatot: pótolniuk kell gyermekeik
bringáján a hiányosságokat!
Szerdán az ebédet mozogtuk le a
délutáni táncházban. A zsebkendősugrálós tánc nem ment könnyen,
sokan hamar fel is adták.
A csütörtök délelőttöt kirándulással töltöttük. Reggeli után elsétáltunk a Rókus utca közelében lévő

„Kőbányához”, itt Németh Rita néni
mesélt nekünk a különböző kőfajták
eredetéről és keletkezéséről. Utána
nagy meglepetés várt ránk: Gerdenics
János bácsi elvitt minket traktorozni
Iharkútra. Átzötyögtünk az erdőn
keresztül Németbányára aztán haza
Jákóra. A pótkocsin szénabála szolgált
ülőhelyül, de senki nem hiányolta a
kellemes bőrülést.
Csütörtökön délutánra is jutott
érdekesség: elmentünk a Forrás
Vendégházhoz, ahol Narancsik Imre
bácsi megtanította a gyerekeket
íjászkodni és kipróbálhatták a korabeli harci eszközöket.
Narancsik Eszter több éve
szakavatott tanítóktól sajátította el
a nád használatának fortélyait. A
természetes anyag varázsa a táborban
lévő lányokat is magával ragadta. A
gondolat, hogy ebből az éles, kemény
anyagból szép sörényű lovacska lesz
varázslatnak bizonyult. Azonban
a fogások pontos megmutatása, az
aprólékos kézmozdulatok, a türelem
fokozatosan teremtette meg a kezünkben a magunk készítette játékot.
Megtapasztaltuk , hogy mekkora öröm
megalkotni azt, amit használhatunk,
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és az igazán jó játék nem feltétlen
pénzért vásárolható. A jókedv tartott,
de az idő a délután végét jelezte, így
új tapasztalatokkal vettünk búcsút
Esztertől. Mi felnőttek is gyerekek
lettünk újra!
Pénteken Schmidt Attiláné, Timi
néni jött el hozzánk, akivel gyertyát
öntöttünk, mártottunk. Jó kis szórakozás volt, sokan egész délelőtt
ezzel foglalatoskodtunk.
Másnap ismét a Vendégháznál
jártunk, ahol a táborozók bepillantást
nyerhettek a betyárok életébe. Ez még
nekünk, kísérőknek is érdekes volt.
Schmidt Attila mesélt Sobriról és
más bakonyi betyárokról, életükről,
és szomorú halálukról is. A fiúk
megtanultak ostort csinálni, míg
a lányok a bőrkarkötő készítését
sajátították el. Nagyon jól éreztük
magunkat a táborban.
Németh Rita
Boldizsár Tamás
Boldizsár Andrea
Fülöp Attila

PINGPONG EDZŐTÁBOR
Horváth Mátét és Kapin Krisztiánt további fejlődésük érdekében
egy intenzív táborba javasoltuk, amelyet július 14-től 18-ig tartottak
Veszprémben a Medgyaszay Szakközépiskolában. Összesen 14 gyerek
gyűlt össze több profi edző, köztük Tóthné Nagyőszi Ildikó, valamint
Felleg Gábor vezetésével. A résztvevők közül a mieink a 4 leginkább
haladó játékos közé kerültek, emellett sok olyan foglalkozás és játék is
volt, ahol vegyesen alakítottak csapatokat. Két nap kísértem el a fiúkat. A
napi átlag 4 órás pingpongos edzésidőben is szépen figyeltek, dicséreteket
is kaptak. Elsősorban alapokat javítottak, de újat is tanultak. Több verseny
is volt, közülük kettő érmekért. Az egyik atlétikai-ügyességi, a másik
pingpongverseny. Az előbbit Máté nyerte, Krisztián 3. lett. Az utóbbiban
alulmaradtak a másik két haladó játékossal szemben, így bronzmeccset
játszhattak, ahol most Krisztián nyert.
Mindketten az adogatógépet emelték ki a fő élmények között. és
élvezték, hogy jól kijöttek más gyerekekkel. „Megtanultam jobban
pörgetni.” (Máté). Krisztián fonák-ütése fejlődött sokat, Máténak pedig a
helyezkedése és alap-mozgása.
Reméljük, többször is bemennek még akár a nyáron, akár később
péntek délutánonként. A tábor költségét 75%-ban állta az asztaliteniszkör. Ezúttal is köszönjük a növekvő támogatást. Akit még érdekelne ilyen
tábor, szóljon, s majd értesítem!
Nyőgér István

ÁLLT A BÁL
Második alkalommal is! Tavaly elhangzott a „jövőre,
veletek, ugyanitt” és így is lett. Minden azért nem volt
rózsaszín. A szervezés eleje nagyon döcögősre sikeredett,
annyi nehézséggel kellett szembenéznünk, hogy volt egy
pont, mikor úgy éreztük, elnyeltek a hullámok. Aztán
nagy levegőt vettünk és partra úsztunk, mert tudtuk,
hogy várnak ránk már ott páran. Bárhogy is kezdődött,
a vége jó lett. Sokan eljöttek, és ők ismét jól érezték
magukat! Jól szórakoztak és hálából adakoztak. Így
az ovisok is nyugodtan álmodhattak új színes, vidám,
napsugaras fürdőszobájukról. Újra valóra vált egy álom.
A báli bevétel 236.500,- forintja mellé az önkormányzat
pályázati támogatást adott, és elkezdhettük tervezni a
felújítást az oviban. Közben kiderült, hogy még így is
nagyon össze kell húzni a nadrágszíjat. Ekkor jött az utolsó
mentőöv. Sikerült ugyanis a báli bevételt majdhogynem
megkétszerezni magánemberek támogatásából! Sokan
siettek a segítségünkre, falubeliek és azok messzebbi
ismerősei, nem kevés pénzügyi segítségükből a felújítás
teljes egészében elkészül!

Nagyon köszönjük a gyerekek és az óvónők nevében
mindenkinek, aki segített, aki ott volt, vett, adott, csinált,
szolgált, hozott, mert most úgy érezzük, ebben az új,
csodaszép helyiségben mindenki lelke ott van egy picit.
Léber-Gottschall Kata
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HARIBO MACHT KINDER FROH… UND ERWACHSENE EBENSO!
Hangzik a csokornyakkendős mackó reklámszlogenje.
És ez így is volt június 13-án, hiszen gyerekek és
felnőttek egyaránt örültek a kis délutáni kiruccanásnak
Nemesvámosra! A Bálint házaspár jóvoltából ugyanis
nem máshova látogathattak el az ovisok, mint a Haribo
gumimaci gyárba!
A belépési szabályok az üzem területére nagyon
szigorúak, nem is engedélyezik csoportok látogatását, ezért
külön hála a szervezőknek, hogy kijárták nekünk az utat!
A tisztasági előírások ránk ugyanúgy vonatkoztak, mint
a gyárban dolgozókra. Kisebb fajta harc, majd kuncogás
kísérte a védőruha felvételét, a gyerekek ugyanis csendes
sztrájkba kezdtek, hol a fehér gézköpeny, hol a hajháló
felvétele miatt. Próbáltuk meggyőzni őket, hogy mindenki
pont ugyanolyan viccesen néz ki, majd utolsó fegyverként
bevetettük, ha nincs köpeny, nincs gumimaci sem. Ez
az érvünk elég hatásosnak bizonyult, mert szép sorban
mindenki elvonult a cipőmosó készülék és a fertőtlenítő
kézmosó felé. A csarnokba lépve már finom, gyümölcsös
illat terjengett a levegőben. A gyártási folyamatot
Schvarcinger Zsolt mutatta be, ügyelve arra, hogy a
gyerekek nyelvén is érthető legyen, mit is látunk valójában.
Egy kicsit mindenbe belekukucskáltunk, hisz az elején nem
nagyon tudtuk elképzelni, hogy a szürkésfehér masszából,
hogy lesz végül piros, sárga és zöld gumicukor.
A szigorú
előírások
a
kóstolásra
éppúgy
vonatkoztak, sehol nem szabadott a készülő cukorkákat
megérinteni, ami érthető, hisz innen kerülnek a zacskókba,
majd a boltok polcaira. A gyerekek ugyan bíztak benne,
hogy majd fulladásig járunk a gumicukorban, ami
lényegében így is volt, hiszen teli ládák és mini kaptárok
ezreiben várakozó gumicukrok között sétálgattunk. A nagy

zajból kissé kiszakadva, bekísértek bennünket a laborba,
ahol az illat-, íz- és színtesztelés folyik. Minden egyes
adag, ami rákerül a gyártószalagra, illetve lekerül onnan,
ebben a helyiségben tesztelődik. Tényleges kóstolót
itt kaptunk a finom illatok után. Axel Pietruschinski, a
gyár termelési ügyvezetője elővett egy „titkos” dobozt,
melyből a gyerekek megízlelhették azt a gumicukrot, ami
még nincs a magyar boltokban, de Nemesvámoson már
nagyban folyik a gyártása. Hogy mi ez a forma és íz, nos,
ezt sajnos mi sem árulhatjuk el, de a gyerekek véleménye
alapján (innen is üzenjük az ügyvezetőnek) a termék
bizony piacképes! „Pont olyan az íze, mint az eredetinek,
ezt hogy csinálták?” – kérdésekkel hagytuk el a tesztlabor
helyszínét. A kicsik tátott szájjal figyelték, amikor az
utolsó helyiségben a gépsor mérte, adagolta, zacskózta a
sok-sok gumicukrot, majd hatalmas robotkarok dobozba
tették a hibátlan termékeket és kiválogatták a szalagról
azokat, melyek egy picit is eltérnek a szabványtól. Sokakat
olyannyira lenyűgözött a technika, hogy az üveg előtt
állva szurkoltak vajon hibázik-e a gép vagy sem. Persze,
hogy nem hibázott, de hagytuk őket, hadd kiabáljanak a
karoknak, hogy figyelj, ott jön egy gyűrött zacskó, majd
tapsikoltak, mikor a gép „észrevette” és kihajította a
selejtablakon. Élvezték, csillogott a szemük, alig bírtak
betelni a látvánnyal, ez minden helyiségben érezhető volt!
És hogy az élmény örök maradjon, a közös fotózkodás
sem maradhatott el a nagy sárga Haribo medvével az
előtérben.
Léber-Gottschall Kata

KIRÁNDULÁS A SZALÉZIÁNUMBAN

A katolikus egyház meghívására családi kiránduláson
vettünk részt június 21-én, egy szép szombati napon.
Veszprémbe látogattunk, a történelmi városközpontban
álló Szaléziánumba. E nehezen kimondható név
magyarázatára is választ kaptunk: a katolikus írók
és újságírók védőszentjéről, Szalézi Szent Ferencről
kapta nevét. A Szaléziánum egy romjaiból újjáépített
épület, mely látványműhelyeknek is helyet ad:
hegedűkészítő, gyertyaöntő és ostyasütő munkáját
lehet itt megcsodálni. Van egy állandó kiállítóterme,
egy gyógynövényekkel teli szoba. Itt Dr. Szalai Miklós
halimbai pap által gyűjtött rengeteg teakeverék leírása,
gyógyhatásuk ismertetője található. Szárított változatai
vitrinekben, igazi, élő tapintható növények pedig a
csodás panorámával megáldott gyógyfüves kertben
láthatók. Az időszaki jellegű kiállító teremben László
Dániel festőművész Mária Út című kiállítását csodáltuk
meg. Ámulva néztük a plafon freskóit, az interaktív
asztalt, keresve a madarakat, hogy a „madaras ház”
elnevezést mennyi madár miatt kapta. Az emeletre
feljutni elég kacskaringósan lehetett, de megérte. Olyan
liturgikus tárgyakat, ruhákat láthattunk, melyekkel
nem mindennap találkozunk. Itt láttuk az időkereket és
hallottuk a korabeli tűzvigyázók óránkénti énekeit. Sok
érdekesség volt még, amit nem is lehet felsorolni, inkább
arra bíztatnék mindenkit, látogasson el egyszer és nézze
meg, hogy éltek rég a kanonokok. Szemben a pöspöki
palotában dr. Márfi Gyula érsek úr fogadta csoportunkat,
aki nagyon kedvesen, közvetlen hangnemben vezetett
minket a palotában és megmutatott kisebb-nagyobb
csodákat. Olyanokat is, amik egy egyszerű turista szeme
előtt rejtve maradnának. Ennek oka bizonyára a szervező
és velünk kiránduló plébánosunk volt. Köszönjük
a munkáját és a lehetőséget! Érsek úr személyesen
idegenvezetett minket, mesélt a képekről, ereklyékről,

barátkozott a gyerekekkel és együtt imádkozott
velünk. Nagyon örültünk neki, mert mint mondta,
ez volt a második szabad délutánja húsvét óta!
Szívből köszönjük a kedvességét, és hogy idejét
ránk áldozta!
Kirándulásunk Balatonfüreden folytatódott
a Jókai hajón, ami 1913-ban épült eredetileg
gőzösként. Egy órát sétahajóztunk Füred és Tihany
vonalán. Közben a kapitány mesélt a Balatonról, a
hajóról és a látnivalókról. A jó szélben telis-tele volt
a Balaton vitorlásokkal. A nagy hajóforgalomban
a kapitánynak többször is élesen irányt kellett
változtatnia, valamint fékeznie. Ilyenkor aztán
a hajókürt is megszólalt, és világgá kürtölte a
kapitány bosszankodását. Én úgy megijedtem
akkor, hogy ezek után télen fel se merek ülni majd
hajóra. Kicsit, ha jeges lesz itt-ott, még össze találunk
csúszni. Aztán léket kapunk, mint a Titanic, vagy ránk
támadnak a fókavadászok... Még jó, hogy nyáron ilyen
nem történhet velünk!
Gyenes Tamás
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SZENT ZARÁNDOKLAT
Csodálatos utazásban volt részem pár hónapja, elutazhattam a két pápa - XXIII. János és II. János Pál - szentté
avatására az örök városba, Rómába. Első állomásunk az olaszországi Monapello volt, ahol Jézus halotti arckendőjét
őrzik.
Hosszú sor kígyózott a Székesegyházban. Körübelül egy órás sorbanállás után a kendőn megpillanthattuk a
feltámadott Krisztus arcát, amin ugyanúgy, mint a halotti leplen az átsugárzott Krisztus arc mutatkozik meg. Már ez
önmagában csodálatos élményt nyújtott számomra. Látni az Isten Fiának arcát! Következő állomásunk Lancianoba
vezetett, ahol az Oltáriszentség csodáját tekinthettük meg. Itt egy kettős ereklyetartóban őrzik Krisztus testének és
vérének ereklyéit, mivel egy Szentmise bemutatása alkalmával az ostya valódi hússá -szívizomszövetté- változott
át, a bor pedig szent vérré. Mind a két ereklyét orvoscsoportok vizsgálták és megállapították, hogy mind a szent
test és szent vér egy 2000 évvel ezelőtti Közel-Keleten élő A-s vércsoportú 30 év körüli férfitől származik és ez
megegyezik a Torinó-i leplen talált vérnyomokkal. Ezt követően tovább indultunk Saint Giovanni Rotondó felé,
ahol egy XX. századi stigmata Pietrecina Saint Pio egész alakos ereklyéjét őrzik. (Stigmatának nevezzük azokat a
személyeket, akik Krisztus öt sebét hordozták testükön földi életük egy bizonyos időtartama alatt. A kereszténység
2000 éves történelme folyamán csupán néhány személy, mint például Assisi Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin és
Pio atya kapták meg ezeket a szent sebeket.)
Ezután érkeztünk meg Rómába, ahol a vasárnapi Szentmise keretében Ferenc pápa szentté avatta két XX. századi
elődjét,XXIII. János pápát, aki a II. Vatikáni zsinatot megnyitotta és II. János Pál pápát a XX. század legnagyobb
pápáját. Lelkiekben feltöltődve, élményekben gazdagodva érkeztünk a következő nap késő esti óráiban vissza
Bajára.
Rudi Péter
plébános
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SIKERES LOVAS BAKONYJÁKÓRÓL
Többször szembesülünk azzal
a ténnyel, hogy valamilyen témában sikereket elérő fiatal indul
el Bakonyjákóról úgy, hogy a
faluközösség nagy része nem értesül
az elért eredményekről!
Bálint Tamással beszélgettem
hivatásáról!
TTR: Hogyan indultál el ezen a
szép, de sok munkát igénylő pályán?

Bábolna, illetve az iskola színeiben
Magyarországon, de külföldön is,
főként a határos országokban. A 4
éves képzés után belovagló szakon
folytattam a tanulmányokat, military
szakágban versenyeztem körülbelül
egy évig. De már többet akartam,
új dolgokat kipróbálni. Ekkor
jelentkeztem az Epona spanyol lovas
iskolába, ami Száron található és

BT: 12 éves koromban kezdtem
ismerkedni a lovakkal Bakonyjákón.
Iskola után, hétvégéken jártam
lovagolni és ekkor kezdett komolyabban érdekelni a lovaglás,
illetve a lovakkal való foglalkozás.
Úgy határoztam, hogy ilyen irányba
megyek továbbtanulni, így Bábolnára,
lótenyésztő szakra jelentkeztem.
Ott mind elméletben, mind a
gyakorlatban tovább tudtam fejlődni.
Sokat versenyeztünk díjugratásban

spanyol lovakon történik az oktatás.
Talán mondhatom, hogy ebben az
időszakban tanultam a legtöbbet,
hiszen itt nagydíj szintig képzett
lovakon lovagolva minden adott volt
a fejlődésre. Spanyol edző is járt
időközönként edzéseket tartani, ami
szintén nagyon hasznos volt. Vizsga
után Száron kerültem alkalmazásba,
mint belovagló lovas oktató.
TTR: Hogyan derült ki, hogy te a
versenyzésre születtél?

BT: Rengeteg bemutatót tartottunk
szerte az országban, felléptünk például
az OTP lovas világkupán, Budapesten
a budai vár oroszlános udvarában.
Minden nyáron előadásokat tartottunk,
emellett a fiatal lovak képzését is én
csináltam és a diákok oktatásában
is részt vettem. Jelenleg most már
harmadik éve Veresegyházon élek és
egy itteni istállónak a lovait lovagolom. Többségük fiatal,
kiváló származású díjló, velük versenyzek
nemzeti versenyeken.
2013-ban a fiatal lovak
országos bajnokságán
5 éves fiatal díjló
kategóriában első helyezést értünk el, de
emellett az istálló tevékenységéhez tartozik
az is, hogy az ausztrál
fogathajtó, Exell Boyd
világbajnok - számos
világkupa
forduló
győztese, ötször nyert a
világ egyik legnagyobb
versenyén Aachenben fogatához az utánpótlás
lovait itt képzem.
Persze csak nyereg
alatt, a fogatmunkát
ő csinálja az angliai
istállójában. Idén is
készülünk az országos
bajnokságra, illetve az
U25 bajnokságra több kategóriában
is.
TTR: Örülök, hogy te azt a
tevékenységet tekintheted munkának,
amivel egyébként hobbiként a
szabadidődben foglalkoznál! Remélem, valamikor a szülőfaludban is
bemutathatod a tudásod! További szép
sikereket és elégedett hétköznapokat
kívánok!
Takácsné Tompos Rita
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COPD � A KETTŐS GYILKOS

Napjainkban a COPD a negyedik
leggyakoribb halálok a fejlett
ipari országokban és KözépKelet Európában egyaránt. Csak a
koszorúér-betegség, a stroke (agyi
katasztrófa) és a tüdőrák előzi meg.
A COPD az angol nyelvű krónikus
obstruktív tüdőbetegség nemzetközi
rövidítése. Előfordulása a fejlett
országokban jelenleg 5-8 % körüli,
de egyre fokozódik. A dohányzók
körében jóval gyakoribb, mint a nem
dohányzók esetében.
A COPD egy időben két betegség
előfordulását jelenti. Az idült
hörghurutot és a tüdőtágulást. A hörgők
nyálkahártyája a káros behatások
miatt (pl. dohányzás) gyulladásba jön,
megduzzad, izmai összahúzódnak,
mirigyei fokozott váladéktermelésbe
kezdenek. Ezek miatt lesz az állandó
krákogás. A tüdőtágulat úgy jön létre,
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hogy a tüdőben (az áramlási akadály
miatt) növekszik a ki nem légzett
levegő mennyisége, levegőcsapdák
alakulnak ki, a léghólyagok feszülnek,
megrepednek. Ennek eredményeként
csökken a légzőfelület. A betegség
során kialakult gyulladásos állapot
kihat a szervezet többi szöveteire is.
Károsodik és csökken a szívizom és
a vázizom mennyisége, a csontok
veszítenek tömegükből, általános
izomsorvadás és gyengeség lép fel.
A COPD-s tünetek összessége
nincs egyszerre jelen mindenkinél, de
legalább egy a felsoroltak közül jelen
van.
- Nehézlégzés, légszomj: A leggyakoribb és legelőször jelentkező
tünet. Ekkor sajnos sok esetben a
betegség már előrehaladott. A beteg
azt érzi, hogy mellkasa, tüdeje
nyomás alatt áll és így nehezen veszi

a levegőt. A nehézlégzés valakinél
csak fizikai aktivitás esetén, valakinél
nyugalmi helyzetben is jelentkezik
(ez a tünet szívbetegségre is utalhat).
A tüdőben az oxigén felvétel kisebb
felületen tud végbemenni, ami a
gyorsabb kifáradást és alacsonyabb
fizikai teljesítményt okoz.
- Fokozott váladékképződés,
bőséges köpetürítés. Az elhúzódó
hörgőgyulladás következtében a
hörgők váladéktermelése fokozódik.
Ez védekező és tisztuló mechanizmus,
melynek során a légcsőben nyákos
váladék termelődik. A nyálkahártya
igyekszik
az
irritációt
okozó
szennyeződést eltávolítani. Gyakori
hurutos köhögés, elsősorban reggelente. Akkor tekinthető krónikusnak, ha a gyulladásos, köpetürítéses
állapot több hónapon keresztül is
fennáll.

4. évfolyam, 2. szám

- Sípoló hangú légzés, a kilégzés
nehezebbé válik és elnyúlik. Fizikai
terheléskor fulladás jelentkezik.
- A tágult mellkas súlyos
esetre utal. A tüdőtágulás miatt
az alsó bordaközök belélegzéskor
behúzódnak, kilégzéskor az ajkak
csücsörítése jellemző.
A COPD különösen alattomos
betegség. Az első tünetek jelentkezésekor már előrehaladott stádiumban
is lehet. A LEGNAGYOBB
KOCKÁZAT A 40 ÉV FELETTI
DOHÁNYOS LAKOSSÁG.
A betegek kivizsgálása az alábbi
módszerekkel történik:
- Légzésfunkciós vizsgálat (spirometria)
- Testpletizmográfia
- Mellkasröntgen
- EKG
- Terheléses vizsgálatok
- Pulzoximéter
- Vérgázvizsgálat
- Diffúziós vizsgálat
Az orvosi rendelőben az első lépés
a pontos kórelőzmény felvétele.
Ebből kiderülnek a beteg panaszai,
a légzési rendellenesség tüneteinek
kikérdezésén keresztül. (Mióta észleli
a panaszokat, milyen köhögése van,
stb?) ezután valószínűsíthető, hogy
szakorvoshoz utalás következik. A
szakorvos a beteg fizikális vizsgálata
során meghallgatja a légzést kísérő
hangokat, kiegészítő vizsgálatokat
rendel el, amelyből megpróbálja
felállítani a diagnózist. Ha sikerült
megfelelően
megállapítani
a
diagnózist, akkor következhet a
betegség kezelése.
A COPD kezelés célja a
betegek panaszainak az enyhítése,
az életminőségük javítása és a
tüdőfunkció romlásának megállítása
vagy lehetőség szerinti lassítása. Erre
gyógyszeres és nem gyógyszeres
lehetőségek egyaránt vannak. A
gyógyszereket legjobb egyenesen
a légutakba juttatni, akkor fejtik
ki legjobban a hatásukat és akkor
a legkisebb a mellékhatásuk is.
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(Lényeges az eszközök megfelelő
használatára megtanítani a beteget.)
Olykor nélkülözhetetlen a vénás
adagolás, de ennek eldöntése orvosi/
szakorvosi feladat. A nem gyógyszeres
kezelés a légzőtorna, valamint pl. a
sóterápia.
Mint minden betegség kezelésében,
a COPD kezelésében is a megelőzés és
a korai felismerés a legfontosabb. Mint
már említettem a legveszélyeztetettebb
korosztály a 41 év feletti dohányosok.
Részükre kiemelten fontos lenne a
rendszeres, legalább 3-5 ÉVENTE
TÖRTÉNŐ SZŰRŐVIZSGÁLAT,
ahol a légzésfunkció mérése megtörténhet. A légzésfunkciós vizsgálat
időben feltárhatja azt, hogy a COPD
kialakulóban van, tehát a COPD
súlyosbodása megelőzhetővé válik.
Legbiztosabb a dohányfüst kerülése.
Mindenki figyeljen oda a köhögésre,
krákogásra, köpetürítésre, nehéz
légzésre, forduljon időben orvoshoz,
ha ezeket észleli.
dr Léka Tibor
háziorvos

KEDVES
KISMAMÁK,
ISMERŐSÖK,
GONDOZOTTAK!
Ezúton

szeretnélek

értesíteni

Benneteket, hogy 2014. 05. 29-től
a védőnői feladatokat ismét én,
Auerbach Hajnalka látom el.
Egyenlőre

heti

két

napot

dolgozom, közben szabadságomat
is töltöm. Fogadóóra minden kedden
8.00-10.00-ig

lesz

Bakonyjákón.

Városlődön a tanácsadóban minden szerdán 12.00-15.00-ig megtalálható vagyok. Farkasgyepűn havonta egyszer tartok majd fogadóórát, a Faluház orvosi rendelőjében. Telefonon folyamatosan elérhető vagyok: 06-70/315-37-35 vagy
06-20/274-83-66.
Babaklubot augusztustól szeretnék majd újra szervezni, havi egy
alkalommal.
Mindenkit sok szeretettel várok!
Auerbach Hajnalka,
védőnő

DINÓVADÁSZAT NÉMETBÁNYÁN
Ismét festett és rajzolt őslények
borítják a faluház nagytermének
falait, melyek a Németbányai Napok
BAKONYDRACO
rajzversenyére
készültek. Összesen 27 előzetes
pályamunka
érkezett,
majd
a
rendezvény napján ott is rajzoltak,
már kisebb létszámban. A helyszínen
rajzoló jákói gyerekek közül óvodás
kategóriában I. helyezést ért el Léber
András, alsó tagozatos kategóriában II.
helyezést ért el Gyenes Emese. Szintén
alsós kategóriában Varga Szimonetta
emléklapot kapott remek rajzáért.
Gratulálunk a gyerekeknek, nagyon
ügyesen szerepeltek mindannyian!
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MEGLEPETÉSEK BAKONYJÁKÓN

Bizonyára
sokan
heteket
gondolkodnak azon, mi lehet az,
ami egy édesanya, nagymama 70.
születésnapján igazi meglepetés
lehet az ünnepelt számára. Valami
tényleg nem mindennapi! Az ünnepelt
számára bizonyosan az a legnagyobb
öröm, ha családjában, gyermekei,
unokái között töltheti mindennapjait.
De a születésnap az más! A hetvenedik
meg különösen.
Az elmúlt évtizedekben nem múlt
el úgy egy hosszabb beszélgetés
édesanyánkkal, hogy ne került
volna szóba szeretett szülőfaluja,
Bakonyjákó. Persze ez így nem igazán
pontos. A szülőfalu valójában Úrkút
volt Reiner Mária számára. Szüleit,
nagyapámat a háború viszontagságai
és munkanélkülisége Úrkútra, a
mangánbányába
kényszerítették.
Feladta a Levegő (ma Rákóczi)
utca alján álló kovácsműhelyét
és családjával az ország egyetlen
és a korabeli Európa legnagyobb
mangánbányájába „szerződött”. Itt
született 1944 februárjában Reiner
Mária, Szigl Johanna és Reiner József
harmadik gyermekeként. Nagyapám
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a háború végére összegyűjtött
annyi pénzt, hogy visszamenjen
szülőfalujába Bakonyjákóra és ott
igazi kovácsműhelyt és házat építsen.
De a sors másként akarta! Az 1946os hiperinfláció elvitte a pénzüket.
Ekkor már három gyermekkel –
sokadszorra – új életet kezdett,
ismét szülőfalujában. A gyermekek,
így édesanyánk is Bakonyjákón
töltött gyermekévei, a család, az
iskola és a szinte teljes Szigl család
Németországba való kitelepítése mind
meghatározó „élmény” volt mindkét
értelemben.
A gyermekkor és az ifjúság örömteli
és meghatározó élményeit szerettük
volna
felidézni
édesanyánknak
azzal, hogy Bakonyjákón ünnepeljük
a 70. születésnapját. A szervezés
Vácról indult, családommal ott élek.
Sikerült elérni Takácsné Tompos Rita
polgármestert, aki ismeretlenül is
nagyon segítőkész volt. Kérésemre
régi iskolai fotókat küldött az 1950es évekből, amikor édesanyám az
általános iskolai éveit töltötte. Sőt
felajánlotta, hogy kinyitja az iskola
épületét február 7-e délutánján. Aznap

délben teljesen váratlanul az egész
család megjelent Ajkán édesanyánk
házánál, majd elindultunk a „titkos
cél” felé. Édesanyánk semmiről
sem tudott. Azt hitte ünnepi ebéd
lesz valamelyik közeli étteremben.
Amikor Városlődnél elkanyarodtunk
Bakonyjákó felé, már sejtett valamit.
A következő meglepetés akkor érte,
amikor a polgármester asszony az
iskolában fogadta a családot. A régi
emlékek feltolultak és szinte azonnal
közös ismerősök tucatjairól indult a
múltidézés. Az egykori osztályterem,
majd a bejárati ajtó melletti, 1945.
előtti falut ábrázoló utcatérkép alapján
szinte minden családról szó esett, aki
abban az időben a faluban élt.
A
legnagyobb
meglepetés
azonban még – számunkra is hátravolt. Kiderült, hogy az egykori
nagyszülői (Szigl-féle) ház, ahová a
18 év minden emléke kötődik, ismét
megelevenedhet. A polgármester
asszony ugyanis a szomszéd házban
lakik és rövid beazonosítás után
egyértelművé vált, hogy a régi szülői
ház, kis felújítás után ma is ugyanúgy
néz ki, mint 60 évvel ezelőtt. Az
igazán nagy ajándék az volt, hogy
édesanyánk beléphetett gyermekkora
falai közé.
Köszönet érte a ház jelenlegi
tulajdonosának és Ritának, akik
mindezt lehetővé tették. Meg
persze az Úrnak, aki így rendezte
az eseményeket! Azt hiszem, ennél
nagyszerűbb rendezői fogást nem
igazán láthatunk más „színpadokon”
sem!
Szinte
ismét
megelevenedett
a ház feletti Kálvária domb és az
utca egykori lakói mintha megint
jelen lettek volna. Szó esett a jákói
sváb családok kitelepítéséről is,
amelynek dédnagyapám családja
teljes egészében (a nagymamám
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kivételével), sok más családdal együtt
áldozatul esett. Házaikba azokat a
felvidéki magyarokat telepítették,
akiktől ugyanúgy elvették mindenüket,
mint a sváboktól. A Levegő utcai ház
dédnagyapámé volt. A kitelepítés
után ők a házban maradhattak
bérlőként! Amikor nagyszüleimnek
felajánlották, hogy teljes áron
megvásárolhatják azt a házat, amely
korábban a családé volt, nagyapám
úgy döntött, hogy a kommunistáknak
semmit sem hajlandó fizetni! Ezen
szomorú emlékek felidézése után
búcsút vettünk vendéglátónktól.
Ezúton is hálásan köszönjünk Neki az
élményeket és a segítséget!
Most már tényleg csak az estebéd
volt hátra. A Forrás Vendégház
specialitásainak elfogyasztása előtt
még elsétáltunk a Lourdes-i Szűzanya
szobrához. Itt is régi emlékek idéződtek fel. A Szűzanya szobor feletti
domb egykor Szigl nagyapjának földje volt és gyermekkorában rendszeresen legeltette ott a család állatait.
Már sötét volt, amikor rengeteg
élménnyel és emlékkel gazdagodva
hazaindultunk. Este még előkerültek
a régi fotók és folytatódott a
nosztalgiázás.

FAJÁTÉKOK SAJÁT KÉSZÍTÉSBEN
Az elmúlt években több fából készült játékkal gazdagodhatott
központi, illetve óvodai játszóterünk, melyek képviselő társam, Lénárt
Lambert keze munkáját dicsérik.
Elsőként a libikóka készült el a központi játszótéren, melyen – tapasztalatom szerint – kicsik és nagyok egyaránt szívesen mérleghintáznak.
Később az óvodai csoportszobai játékok köre bővült egy aprólékosan
megtervezett, igényesen kivitelezett babaházzal.
Az idén tavasszal a Rákóczi téri játszótéren vehették birtokba a gyerekek
a nagy gondossággal elkészített „oldtimer” autót.
A gyermekközösség nevében szeretném megköszönni Lénárt Lambertnek a saját kezűleg elkészített játszóeszközöket, valamint ifj. Szilvási
Zoltánnak a szükséges faanyag felajánlását.
Takácsné Tompos Rita

Köszönjük a településnek, hogy
megőrizte régi emlékeit, lehetővé
téve az elszármazottak számára is a
múltidézést! Ezúton kívánunk a falu
minden jelenlegi és egykori lakójának
hasonló születésnapi meglepetéseket!
Rosta Zoltán
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MAJÁLIS

Május 17., szombat. Az idő kissé hűvös. Mit lehet csinálni ilyenkor? Menjünk majálisra! A pingpong tudásom
kimerül abban, hogy minden 3. szerva sikerül, de a visszaütés aránya már erősen romlik, úgyhogy a délelőtti versenyt
inkább kihagyom. Mi van még? Gerinctorna! De jó lenne! Hiányzik a torna, de édes terhem miatt most sajnos ezt is
mellőzni kényszerülök. Pedig bennfentes információk alapján nagyon jó volt. Következő program egy zenés bábjáték,
a Békakirály. Erre elmegyünk! Néha kicsit félve, de azért tátott szájjal nézi végig kislányom a Pegazus Színház darabját
a többi aprósággal együtt. Aztán életében először kezébe kerül egy ecset. Nézi a többieket, mit is kell ezzel kezdeni?
Próbálgatja, mártogatja a színekbe, aztán a gipszfigurára. Igyekszem irányítani a mozdulatokat. A szomszéd székeken
ülőknek nem kell segítség, gyönyörűen megfestett gipszfigurák kerülnek elő kezeik alól. Arcfestés és fonalsodrás, ehhez
még kicsi, talán majd jövőre. Most már jól esne valami kis harapnivaló! Nem kell elővennem a táskámban lapuló kiflit, a
Feri bácsi-féle palacsinta és lángos sokkal csábítóbb. Nincs sok idő a majszolásra, kezdődik a rendőrkutya bemutató! Ez
biztos nagyon érdekes lesz! A kutyus nagyon helyes, ugrándozik, labdázik, de a látszat csal. Itt a vezényszó, „bekapcsol
a gomb”, és a helyes négylábúból harci eszköz válik. A végén a bátrabbak kipróbálhatják, milyen is az elkövető
szerepében – kezükön a karvédővel ...és a kutyával... Nincs megállás, kezdődik a kerekítő! Nagyon jó lenne ott lenni
a virágkötészetnél is, látok már néhány remekművet, de hát a gyerek az első. Sietünk is át a Polgármesteri Hivatalba.
Az első néhány percben kicsit megszeppenve, aztán egyre jobban felszabadulva ugrál, tapsol, énekel, nevetgél Virág a
többi gyerkőccel együtt. A végén még extra buborékfújást kér, és kap is természetesen. Nekünk ennyi fért bele a napba,
az Adászteveli Zenestúdió műsorát már nem tudjuk megnézni.
Jó kis nap volt, köszönjük!
Gerdenics-Varró Anikó
Ezúton szerenék köszönetet mondani mindenkinek, aki a rendezvény megvalósításában segédkezett. Külön köszönettel tartozunk Dávodi Katalin
és Boldizsár Gáborné pedagógusoknak, Ható Tibornak, Nyőgér Istvánnak, Gödri Ferencnének a csapatverseny lebonyolításáért, Kis Katalinnak,
Porcelánné Terinek a kézműveskedésért, dr. Léka Tibor háziorvosnak az egészségügyi szűrésért, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az
anyagi támogatásért, a Pápai Rendőrkapitányságnak, ezen belül Magyar Gábor körzeti megbízottnak a rendőrségi kutyás bemutató
megsz�
Takácsné Tompos Rita
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MEGFOGTUK A FARKÁT
Bizonyára már mindenki rég elfelejtette, de idén
is kiűztük a telet és elcsíptük a farsang farkát. Volt itt
minden, mi hozzátartozik a már hagyományosnak
mondható télűző mulatsághoz, Huszár Egyesület,
betyárok, no és a banya, akivel indult is a menet, hogy
máglyára vessük Németbányán. Joó Oszkár harmonikán
húzta el a rusnya banya nótáját, mi táncra perdültünk, a
betyárok pedig dalra fakadtak! Megpihent Németbánya
főterén a menet, és egyszer csak valamelyik „bokorból”
zenészek is előkeveredtek. Felismertük bennük az
Allegro Művészeti Iskola növendékeit, Kovács Gyöngyi
tanárnő beállt vezetőnek, így énekszóval, zenei kísérettel
búcsúztunk a télbanyától.
Ha már a tűz körül roptunk egyet, arra gondoltunk,
bent a faluházban folytatjuk egy fergeteges táncházzal

a mulatságot. Ellátogattak hozzánk még Bakonybélből
is, hogy velünk együtt kergessék ki a telet, utat adva a
napsugaraknak, a fénynek és az új életnek!
Nagyon jó kis szombati program volt, köszönet a
kisvonat vezetőjének, és a kisvonat rendelkezésünkre
bocsátójának, valamint minden közreműködőnek
aki akár étellel, itallal vagy bármilyen más dologgal
segítették a szervezők munkáját! Sokan voltunk, és jó
volt együtt kikapcsolódni, kiszakadni a mindennapok
taposómalmából, együtt tölteni egy vidám délutánt.
Hofi Géza híres dalának refrénje jut eszembe: …kell
egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán
megint mehet minden tovább….
Kis Kata

Főbb támogatóink és résztvevő szervezetek: Németbánya Önkormányzata, Bakonyjákó Önkormányzata, Forrás
Vendégház Bakonyjákó, Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület, Nemzetiségi Gyermektánccsoport
Közalapítvány Bakonyjákó, Nefelejcs Vegyeskar Bakonyjákó, Pápai Huszár Egyesület Herédi János vezetésével,
Allegro Művészeti Alapiskola növendékei Kovács Gyöngyi vezetésével
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. MÁRCIUS 01. � JÚNIUS 30.
SZÜLETETT GYERMEKEK

Emma

Somlai Milán (Boldizsár Veronika - Somlai László)
Léber Tamás (Léber-Gottschall Katalin - Léber Balázs)
Frank Emma (Frank Szilvia)

2014. március 04.
2014. március 07.
2014. március 31.

Tamás

ELHUNYTAK
Takács Ferencné Pap Borbála
Fejes Zsolt
Csékeiné Böőr Ágnes
Józsa László
Klettner Jánosné Waldmann Teréz
Svastics Gábor
Tankovics Ferenc

Szül.: 1922. december 01. Elhunyt: 2014. április 07.
Szül.: 1973. április 28.
Elhunyt: 2014. április 24.
Szül.: 1952. május 12.
Elhunyt: 2014. május 08.
Szül.: 1932. december 27. Elhunyt: 2014. május 10.
Szül.: 1927. szeptember 01.Elhunyt: 2014. június 09.
Szül.: 1931. január 22.
Elhunyt: 2014. június 24.
Szül.: 1936. június 14.
Elhunyt: 2014. június 24.

Milán

GYEREKKUCKÓ � KALANDOK JÁKÓFÖLDÖN
Ezúttal egy igazán különleges és izgalmas
játékra hívunk. Bizonyos időközönként, rejtvényes feladatokat adunk nektek, így
egészen karácsonyig kalandozhattok a
faluban. A feladatokat és a következő állomás leírását egy kis dobozka rejti majd,
melyet a falu különböző pontjain kell felkutatnotok. Mindenki láthatja a feladatot
amíg a láda nyitva áll, így nem csak az első
odaérkező haladhat tovább. A megoldásokat a Faluház bejáratánál, a Hírmondó
postaládájába kell bedobni minden állomás után. Gondolkodjatok, ügyeskedjetek, sokféle feladat vár rátok. A megoldásokhoz segítség kérhető a Jákói Hírmondó

facebook oldalán!
Az év végén meglepetéssel is készülünk!
És íme az első rejtvény:

Nagy ünnep volt szombat napján,
sport és sok-sok mulatság,
Gulyást ettünk nagy üstökből a
Faluház udvarán.
Pontban három héttel később,
mikor a nap legmagasabban jár,
megleled a ládikát, a versben jelölt
helyen ám!
(A láda 5 teljes napig lesz itt elérhető!)

Szerény hajlék ez a lak, de
mindennek ellenáll,
Helyet ad sok teremtménynek, ki
néha-néha idejár.
Jártak itt már minden korból, fura
lények, sokfélék,
Maskarában vigadtak, de volt már
itten királynép!
A vendégeknek lakájossá, ropogós,
sárga „szőnyeg” teszi,
Éjjel, mikor minden csendes
csillagok őrzik, figyelik.
Most talán egy kicsit rideg, s
kietlennek hat a hajlék,
De ismét meleg fészek lesz, ha jő a
hideg, hófehér jég.
És a láda bizony itt van, de nincs
éppen szem előtt,
Avatatlan kezek elől elrejtettük,
keresd őt!
Óvatosan bánj majd vele, s eléd
tárul rejtvénye,
A szabályokat betartani minden
játék eleme!
Mindenkinek nagyon jó kalandozást kívánunk!
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ÉGETÉS HELYETT KOMPOSZTÁLÁS, A VALÓDI REZSICSÖKKENTÉS FELÉ

Sokszor csak akkor változtatunk egy
káros szokásunkon, ha a pénztárcánk
szólít...
Az egészségügyi szempontokról
(inkább veszélyekről – pl. felszabaduló
káros anyagok) korábbi lapszámokban
olvashattunk, ahogy arról is, hogy mit
rakhatunk a komposztba, mit nem...
Az elmúlt ősz kellemetlen
tapasztalatai alapján talán hiányzik
még két megvilágítás. Ha eltérő
motivációink dominánsak, íme egy
kis válogatás hazánk Alaptörvényéből. Alkotmányos jogunk többek
között a „testi és lelki egészség”
is. (vö. XX./2.) Másrészt: „Aki a
környezetben kárt okoz, köteles azt törvényben meghatározottak szerint
- helyreállítani vagy a helyreállítás
költségét viselni.” (XXI./2.) Mielőtt a
szankciók részletezésére kerülne sor,
könnyen beláthatjuk, hogy érdemes

inkább megelőznünk a bajokat és a
fölösleges többletköltségeket (büntetés).
Azt az érvet is részletezhetjük egy
kicsit, amely a pozitív oldalon is köti
a témát a zsebünkhöz is. Egyszerű
gazdaságossági
megfontolással,
ha egy átlagos magyar évente kb.
300 kg hulladékot termel, s ennek
a háztartási hulladéknak kb. 30%a komposztálható szerves anyag*,
akkor a szeméthegyek növelése
mellett ugye az sem mindegy, hogy
mennyi a szemétszállítási díjunk...
Másrészt pedig panaszkodunk,
hogy kevés már a tápanyag a talajban,
egyre terjednek a hiánybetegségek...
Ha mindezek helyett értékes
anyagokat forgathatunk vissza a
talajba, többszörösen is jól járunk. Aki
vett már állati trágyát, tudja, milyen
drága. Sokkal kevesebb elég belőle,

ha van komposztunk is, melynek
előállítására bárki képes.
Ez pedig már nem csak
manipulálás a számokkal, amelynek
hátulütője pl. más szolgáltatások
(pl. kéményseprés) kimaradása vagy
sérülése, munkahelyek leépítése stb.,
hanem egyszerűen mi is jól járunk és
a természet is.
További részletek a Környezeti
Tanácsadó Irodák Hálózata jóvoltából
az alábbi linken.
Akinek nincs internet-hozzáférése,
de érdekli, keressen meg, szívesen
segítek.
Felelős szemléletben bízva.
Nyőgér István
* Forrás: www.kothalo.hu/kiadvanyok/
kompfuz.pdf
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MEGYEI SZINTŰ ASZTA

TÁJHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

Máté mellett már Krisztián is
megyei bajnok, párosban!

Amint már a Hírmondó
korábbi számaiból értesülhettek
a lakosok, az önkormányzat
tulajdonában lévő tájház céljára
megvásárolt épület első részének
külső-belső felújítása pályázati
forrás segítségével elkezdődött. A
munkálatok első szakaszában (2013
második felében) legfőképpen
belső munkálatok folytak (Pl.
vakolat leverése, szárítóvakolat,
szivárgó
építés,
betonozás,
falazás stb). Benyújtottuk az első
kifizetési kérelmet 4.415.375,Ft-ra
vonatkozóan,
melynek
elbírálása után a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH)
2014. februárban megérkezett az
elszámolt összeg. 2014. évben
folytatódtak a munkálatok, immár
a külső felújítási feladatok is (külső
vakolások, tűzfalas homlokzat
kialakítása, tető felújítása stb).
Május végén a második kifizetési
kérelem is beadásra került
(5.045.691,-Ft- visszaigénylésére),
melynek MVH általi feldolgozása
még folyamatban van.
A kivitelezés eközben folytatódik
és a tervek szerint szeptemberben
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befejeződik, majd a pályázati
támogatás utolsó részösszege
is elszámolásra kerülhet. Így a
közeljövőben
megkezdődhet
a
helyiségek
berendezése,
helytörténeti és közösségi térként
való hasznosítása.
Továbbra is várjuk a lakosok
szíves segítségét, kiállításra szánt
eszközöket, használati tárgyakat.
Hiszem, hogy a felújított
épületrészben méltó helyen és
környezetben tudjuk a jövőben
bemutatni a féltve őrzött kincseket,
a közösségi helyiségben pedig
gyakran megfordulnak a település
civil szervezetei, közösségei.
Takácsné Tompos Rita
(A képen Csatlós Teréz a szülői
ház előtt 1966-ban.)

Május 21-én, Várpalotán rendezték
meg a Veszprém Megyei Asztalitenisz
Szövetség e félévi utánpótlás
versenyét, melyen újonc, serdülő és
összevont páros versenyszámokat
hirdettek. Horváth Máté és Kapin
Krisztián képviselték községünket,
Nyőgér István kíséretével. Horváth
Máté már korábban begyűjtött egy
megyei újonc (u13) egyéni bajnoki
címet, de a serdülő (u15) mezőnyben,
illetve párosban még „csak” körzeti
elsőséget tudhatott magáénak. Ezúttal
is talált legyőzőre a veszprémi serdülő
versenyzők között, de így is szép
siker, hogy nemcsak az újonc, hanem
a serdülő korosztályban is dobogóra
állhatott. Máté és Krisztián párosa
viszont még tovább jutott: 0:2-ről
fordítottak 3:2-re az elődöntőben,
bölcsen hallgatva a szettek közötti
tanácsokra, majd hatalmas bravúrral
nyerték a döntőt is, így megérdemelten
állhattak fel a dobogó legfelső fokára,
s vehették át aranyérmüket a várpalotai
polgármestertől. Gratulálunk!
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ALITENISZ SIKEREKNEK ÖRÜLHETTÜNK
Az első képen a serdülő páros
dobogósai: I. hely Horváth Máté,
Kapin Krisztián - Bakonyjákói
AK, II. hely Goralits M., Hriczu S.
- Veszprémi Egyetemi SE illetve
Veszprémi Rendőr SE, III. hely Nagy
M., Urbán Erik - Várpalotai Bányász
SK valamint Rauscher G., Vajda G. –
VRSE (Fotó: Nyőgér István)
A falusi majális sajnos kevés
résztvevőt vonzott, de beillett egy
jó edzésnek. Máté és Krisztián a 18
év alatti mezőnyben is begyűjtötték
az első két helyet. Ezen a versenyen
a
következő
szezon
megyei
bajnokságában induló bakonyjákói
csapat alap-tagjai csak egyel nehezebb
kategóriában indultak, így Máté az
u14 verseny után csatlakozott be, így
itt Krisztiáné lett a győztesnek járó díj.
Az u18 döntőben is megszorongatta
Mátét. A seniorok (50+) között Frank
Ottó (†) lett különdíjas, Sütő Gyula
pedig a fentieknek megfelelően a
felnőtt mezőnyben játszott és nyert
több „újabb” játékos között. Itt
is odaért az élmezőnybe Máté és
Krisztián is. A 8 között a 4. helyezettet
is díjaztuk.

Június 1-jén ismét megyei szintű
páros eredménnyel öregbítettük
községünk hírnevét. A Juhász Béla
Emlékversenyen, amelyet a megyei
bajnokság
résztvevői
számára
rendeztek, Józsi és István indultak.
Mindketten sikeresen vették a
csoportkört, s jutottak be a legjobb
8-ba, ahol viszont már egyaránt az
esélyesebb Top10-beli játékosok
voltak eredményesebbek. Párosban
viszont remek eredmény, hogy
a januári körzeti győzelem után
most megyei versenyen is sikerült
felküzdeniük magukat a dobogóra.
A második képen VMATSZ megyei
bajnokság / J. B. Emlékverseny,
páros érmesek (a pároson belül balról
jobbra): I. hely Ficzay István, Illés
Mihály - Községi SE Magyarpolány,
II. hely jobbról Minyó J., Nyitrai Cs.
- VRSE, III. hely Nyőgér I., Nyőgér
J. - Bakonyjákó valamint Csóka
Bendegúz, Hercz Ferenc VRSE illetve
Magyarpolány (Fotó: Szöllősy Anita)
Időközben a megyei bajnokság
is befejeződött. Gyula bácsi már
sokadik szezonjában, Józsi pedig idén
először próbálta ki magát a megye

élmezőnyében. Mindketten a pápai
Tarczy DSK csapatát erősítették,
István pedig a Veszprémi Egyetemi
SC-be csatlakozott be. Az előbbi
csapat az 5., az utóbbi a 6. helyen
zárta a bajnokságot, ez a 11 csapat
mezőnyében a tavalyi utolsó helyhez
képest igazi bravúr. Az egyéni
eredményekben Józsi és István
zártak 50% fölötti teljesítménnyel,
mindketten 63%-át nyerték felnőtt
mérkőzéseiknek.
Az előző lapszámba illett volna
jobban, de Józsi a Csabrendeken
megrendezett Szilveszter Kupán,
amelyet pingpongban ritkaságként
svájci rendszerben bonyolítottak le,
olyan mezőnyben nyújtott 50%-os
teljesítményt, ahol nemcsak a megyei
bajnokság „krémje” volt jelen, hanem
több NBIII-as, sőt, NBI-es versenyző
is.
Nyőgér István
Bakonyjákói Asztalitenisz Kör
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NEM CSAK A HÚSZ ÉVESEKÉ A VILÁG...
„…az úton még poroszkál, nemde
néhány korosztály...” énekeljük, ha
meghalljuk az ismert dallamot. Bizony van néhány dal, amitől az ember
jobb kedvre derül, másoktól meg
egyenesen táncra is perdül!
A Gyermektánccsoport Közalapítvány az Ifjúsági Tánccsoporttal, a
nyugdíjas klubbal és az énekkarral
közösen egy új dolgot próbált ki. Az
Egészségfejlesztési Iroda Farkasgyepű
(EFI) „Pár perc figyelem az egészséges
jövőért” életmódprogramjainak egyikét kiválasztva csatlakoztunk ahhoz
a speciális programhoz, melyben
a „már nem húszéves” (idősebb)
korosztállyal együtt rendszeresen
találkozunk, és egy kis mozgással,
egy kis elmélettel egybekötött táncos
délutánt szervezünk. Néhány
jól sikerült alkalmon
már túl vagyunk,
ezért hívunk és
várunk
minden
kedves érdeklődő
bakonyjákói lakost,
akinek kedve lenne
pár órát közösen
eltölteni kellemes
mozgással,
tánccal,
zeneszóval

kísérve. Terveink szerint különféle
témákban előadásokat is szervezünk,
melyre előadókat hívunk, akik
szakterületükhöz kapcsolódva nagyon
hasznos információkat osztanak
meg az érdeklődőkkel. Az egyik elkövetkezendő alkalmak egyikén „füvezni”, és utazni fogunk… térben és
időben egyaránt.
A következő alkalom időpontjáról a
már ismert csatornákon értesülhetnek!
Szeretettel várunk minden egészségére
odafigyelő érdeklődőt!
Gyenes Tamás, Nemzetiségi
Gyermektánccsoport
Közalapítvány

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
Auerbach Hajnalka, 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
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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

