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ÖKO�KÖR
Újabb “zöld”kezdeményezés

TÁNCFESZTIVÁL
Leinefeldében jártunk

5. oldal

15. oldal

ŐSZKÖSZÖNTŐ
Az „Itthon vagy! Magyarország
szeretlek!” országos rendezvénysorozat keretében szeptember hónap utolsó
igazán naposra sikeredett hétvégéjén
került megrendezésre kis falunkban
az Őszköszöntő hétvége.
Vártuk nagyon a rendezvényt mondom ezt a gyerekek nevében. Bár
a programok nem kizárólag nekik
szóltak, a legnagyobb élményhez
ők jutottak, és ez így van rendjén.
A csendes délelőttöt követően
kora délutántól már minden adott
volt a szórakozáshoz. Csapatverseny, kézműves játszóház, táncház,
Mihály napi köszöntés, majd eredményhirdetés és díjátadás, végül egy
nagy tábortűz zárta az estét. Közben
ízletes finomságokkal megrakott
asztal, forralt bor és forró tea várt
minden odalátogatót.
A faluház udvarát népes „vendégsereg” szállta meg. Kellemes volt a
délután, jó volt együtt lenni. Míg a
kicsik fel-le futkároztak az asztalok és
a színpad között, arcot festettek, lámpást készítettek színes kartonlapokból, Karcsi pónilóval kocsikáztak,

ADVENT
Programok Bakonyjákón

addig a nagyobbak is tudtak egymással pár szót
váltani, vagy csak csendesen szemlélődni, ki-mit
csinál éppen. A programdömping lekötötte a
gyerekeket. Kifulladásig
maradtunk mi is.
A másnapi szentmise
és az azt követő ünnepi
ebéd is méltó volt a
hagyományokhoz.
Többen voltunk, mint
az elmúlt évben. Aktívabbak voltunk a programokban. A díjak szebbek
voltak, a vendéglátás
pedig még bőségesebb
volt, mint tavaly. Köszönet érte a szervezőknek
és a résztvevőknek!!!
Reméljük, a közelgő
Advent programjai is
többeket csalnak majd
oda.
Bálint-Faluhelyi
Ágnes
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2014. 07.01 – 10.30-ig
elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
A nyár folyamán együttműködési
megállapodás alapján több bakonyjákói középiskolás tanuló tudott
közösségi szolgálata teljesítéshez
helyben közösségi munkát végezni.
A járási munkaügyi központ
támogatásával, 1 hónap időtartamra
4 fő 16-25 év közötti bakonyjákói diákot alkalmazott önkormányzatunk.
Lakossági
kérelem
alapján
döntöttünk 1 db új lámpatest felszereléséről a Petőfi utcában.
A képviselő-testület Helyi Értéktárat
hozott
létre,
amelyben
nyilvántarthatjuk településünk értékeit. Hogy mit tekintsünk helyi
értéknek, erről a testület által
megalakított Helyi Értéktár Bizottság
dönt majd a lakosság javaslatai
alapján.
Hamarosan
kiküldésre
kerülő kérdőív kitöltésével mindenki
megteheti javaslatait.
A Képviselő-testület a felsőbb
jogszabályi elvárásnak megfelelve új
rendeletet alkotott, illetve módosította
rendeleteit a következők szerint:
6/2014.(VIII.29.) számú önkormányzati rendelet a házszámozásról,
a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az
utcaelnevezés szabályairól (nem
hozott változást, rögzítette a jelenlegi
állapotot)
7/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet a magánszemély kommunális adójáról
8/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról
9/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet a telekadóról
10/2014.(X.14.) számú önkormányzati rendelet az építményadóról
11/2014.(X.14 számú önkormány-
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zati rendelet az iparűzési adóról
A helyi adókról szóló rendeletekben
a lakosság által befizetendő adómértéken nem történt változás.
A víziközmű szolgáltatásról szóló
jogszabály alapján 15 évre gördülő
fejlesztési tervet kellett készíteni,
ami felújítás - pótlási, illetve
beruházási tervből áll. A tervet 2014.
szeptember 15-ig kellett benyújtani
engedélyeztetésre a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak. A terveket – ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozóan is - a Pápai
Víz-és Csatornamű Zrt. szakemberei
készítették el az önkormányzat
részére, amelyeket az önkormányzat
véleményezett, illetve elfogadott. A
tervek az előírásoknak megfelelően
benyújtásra kerültek. A meghozott
határozatokban rögzítettük, hogy a
felújítások, pótlások, beruházások
megvalósítását csak pályázati forrásból tudja megoldani az önkormányzat.
A képviselő testület a nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján
eljárva, az Adászteveli Óvoda
Bakonyjákói Tagóvodájának nyitva
tartási idejét és a 2014/2015-ös
nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát a következők szerint határozta meg:
Heti nyitva tartás:
Hétfő - Pétek: 7.00 - 16.30
Éves nyitva tartás:
2014.09.01. – 2015.07.10. és
2015.08.07. – 2015.08.31
Az indítható óvodai csoportok
száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes
csoport.
A Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében 1
fő bakonyjákói lakosnak tudunk
munkahelyet biztosítani 11 hónap
időtartamra, aki az NMI által előírt
és az önkormányzat érdekeit szolgáló

kulturális feladatok ellátásában vesz
részt.
Önkormányzatunk az idei évben
is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához,
mellyel a szociálisan hátrányos
helyzetű felsőoktatási hallgatókat,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalokat szeretnénk támogatni.
Elfogadtuk Bakonyjákó Község
Önkormányzat 2014. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót,
valamint az Adászteveli Óvoda
Bakonyjákói Tagóvodája 2014/2015.
éves munkatervét, és elfogadásra
ajánlottuk az intézmény Nevelőtestületének.
Bakonyjákó Község Önkormányzat
Képviselő-testülete csatlakozott a
2014. szeptember 27-én megrendezett
“Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” programsorozathoz, amelynek keretében Őszköszöntő hétvége
rendezvényt
szervezetünk,
és
csatlakoztunk az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz.
A 46/2014.(IX.25.) BM rendelet
alapján önkormányzatunk pályázott
a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra, vállalta a jogszabályban
előírt önrészt és fuvarköltséget.
A pályázatnak köszönhetően 36
erdei m3 tűzifával támogathatjuk a
szociálisan rászoruló családokat. Az
igénylés részletes feltételeit a testület
önkormányzati rendeletben kell,
hogy szabályozza, melyről a döntést
követően tájékoztatjuk a lakosságot.
Döntöttünk arról, hogy támogatjuk
az óvodai szülői munkaközösség
kezdeményezését és 30.000,-Ft-al
segítjük az óvodai vitamin programot
és a néptánc oktatás beindítását.
Ezúton szeretném megköszönni
a Bakonyjákói Német Nemzetiségi
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Önkormányzat több ízben nyújtott
anyagi támogatását, mellyel hozzájárult a napközis tábor programjainak
megvalósításához, a helyi rendezvények megszervezéséhez, civil
szervezeteink működéséhez, továbbá
támogatta a falumúzeum céljára
felújításra kerülő épület kapu, illetve
kút faszerkezetének felújítását.
Bizonyára már minden lakosunk
értesült a 2014. október 12-i
helyhatósági választás eredményéről.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy
az új képviselő testület 2014. október
21-én megtartott alakuló ülésén
megkezdte munkáját. A képviselő
testület tagjai:
Takácsné Tompos Rita polgármester
Svasticsné Hegedüs Henriett
alpolgármester
Gerdenics Gábor képviselő
Gulyás Dávid képviselő
Szilvási Zoltán képviselő
Engedjék meg, hogy a testület
nevében megköszönjem megtisztelő
bizalmukat! Továbbra is várjuk szíves
ötleteiket, javaslataikat településünk
jelenével, jövőjével kapcsolatban.
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat
hivatalában, illetve a település
honlapján
(www.bakonyjako.hu)
megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester

ÚJRA EGYÜTT A KIS CSAPAT….
A nyári hónapok szorgos munkával teltek. A gyerekeket ősszel
teljesen felújított mosdóhelyiségek
várták, melyeket nagy örömmel
vettek birtokba. A falburkolatok és
a járólapok, valamint a gyermek
WC-k cseréjét az önkormányzat
biztosította. A Húsvéti Locsolóbál
teljes bevételét WC kabinok
felszerelésére fordítottuk. A mosdók
meleg, barátságos színei bensőséges
hangulatot árasztanak. Az esztétikus,
gyermekméretű felszerelés a legkisebbek számára is biztonságos és
higiénikus használatot tesz lehetővé.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen formában,
lehetőségeihez mérten támogatta
céljaink
elérését,
hozzájárult
programjaink megvalósításához, valamint az óvoda tárgyi feltételeinek
gazdagításához.
Szeptemberben új nevelési év
kezdődött. Jelenleg 18 gyermek
látogatja az óvodát, ebből 7
nagycsoportos, 3 középsős és 8
kiscsoportos korosztályú. A létszám
a nevelési év folyamán várhatóan

4-5 gyermekkel fog gyarapodni.
Reméljük, számukra is örömteli,
élményekben gazdag óvodás éveket
tudunk biztosítani az elkövetkező
időszakban.
...még egy gondolat, amely
talán további lendületet ad kis
közösségünknek:
Az óvoda Szülői Szervezete az
utóbbi években egyre aktívabb
partnerünkké vált. Fontos a
támogatásuk, hiszen a gyerekekre
fordítjuk felajánlásaikat, de együttműködésük, ötleteik, véleményük,
szervező munkájuk legalább annyi
jelentőséggel bír számunkra….
Úgy
gondolom,
pedagógiai
célkitűzéseink megvalósítása sokkal
könnyebb általa.
Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető

3

4. évfolyam, 3. szám

2014.11.30.

ISKOLA � MÉDIANAP

Reggel a második órában indultunk el a buszmegállóba.
A busz viszonylag hamar megérkezett. Az egész utat
végigálltuk, de mi ezen is jól szórakoztunk. Már reggel
megvolt a jó hangulat… és persze a jó társaság is. Kb. fél
óra utazás után megérkeztünk Veszprémbe. A Hangvilla
épülete hatalmas és nagyon szép volt. Mikor beléptünk az
épületbe mindenki nagyon kedvesen fogadott minket. Egy
lapot is kitöltettek velünk, amin különböző kérdések voltak
az internetről és annak veszélyeiről, majd egy előadást is
tartottak, amiben szintén arról volt szó.
Ezután tájékoztattak minket a feladatokról. Különböző
állomások voltak, ahol feladványokat kellett megoldani
különféle témakörökben.
Nagyon élveztük az egészet. Hazafelé talán páran már
aludtak is a buszon.
Szuper volt, köszönjük ezt az egész napot, nagyon
élveztük!
Peidl Dominika
8. osztály
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LEVELD KUPA
Minden évben ősszel rendezi meg iskolánk a
Leveld Kupa futballtornát. Ennek a tornának mi
voltunk a címvédői, vagyis a városlődi iskolások.
Idén öt iskola versenyzett: Ajkarendek, Kislőd,
Nemesszalók, Nemesgörzsöny és Városlőd.
Csapatunk tagjai: Gönczi Martin, Kancsal Márk,
Schell Márk, Schell Manasse, Schlecht Levente,
Krizsai László és Stilet Márk. A mérkőzéseink sajnos
nem úgy sikerültek, ahogy mi szerettük volna, csak a
harmadik helyet tudtuk megszerezni. Az eredménytől
függetlenül nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük,
hogy jövőre jobb eredményt érünk majd el.
Helyezések: 1. Nemesszalók, 2. Ajkarendek, 3.
Városlőd, 4. Kislőd, 5. Nemesgörzsöny
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FESZTIVÁLOZTUNK
Kora őszi fesztiválon vett részt együttesünk Leinefeldében, Pápa partnervárosában,
illetve Heiligenstadt városban, mely várossal együtt szerveznek évente egy nemzetközi
kulturális hetet.
Ennek keretében léphettünk közönség elé öt alkalommal. Leinefelde adott szállást,
és látott vendégül bennünket. Egy magyar baráti társaság működik a városban,
korábban kivándorolt magyarokkal, illetve német családtagjaikkal.
Pillerné Fódi Ilona -a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének – közvetítésével egy kis kamaracsoporttal
utazhattunk Németországba.
Vendéglátó városunk egy új város, mely a
gyapjúfeldolgozó iparra épült a szocialista
időkben. A keleti blokk nyugati határán
Németország egyesítésekor lakosságának jelentős része
áttelepült, így kissé
„szellőssé” vált
a város.
Az

üresen
m a r a d t
lakásokat
itt-ott
elbontották, vagy összenyitották nagyobb terűvé,
illetve balkonokat alakíthattak ki
az akkoriban túl szürke, túl egységes
panelházakon.
A fesztivál fellépői között Volga-menti
németek-akik már német lakosok-, szíriaiak-akik
menekültként érkeztek Németországba-, arabok, afrikaiak
szerepeltek. Együttesünkön kívül egy szanyi zenekar képviselte még
Magyarországot. Ők már ötödik alkalommal jártak Leinefeldében, és mindig
nagy sikert arattak magyarnótáikkal, oprettrészleteikkel és népdalaikkal.
Tetszenek ezek a nemzetközi fesztiválok. Megismerkedhetünk idegen kultúrák
táncaival, zenéivel, embereivel. Lenyűgöző volt számomra a szír dabka, mely egy lánctánc,
egyéni elemekkel díszítve. A világhálón rákeresve találhatunk ilyen táncot, szír, iraki, török, líbiai
változatban. Érdekes, hölgyek is táncolják. Láthattunk hastáncot, cigánytáncot, mindegyik nagyon tetszett,
és az időjárás is kegyes volt hozzánk, csak az utolsó napunkat alakította át az eső. Nagyon jó hétvége volt,
reméljük, mi is megmaradtunk az ottani közönség emlékezetében.
Gyenes Tamás
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HA JÚLIUS VÉGE, AKKOR FALUNAP…
Idén is nagyon vártuk már a július
utolsó hétvégéjén tartott Falunapot,
mert nyugodtan mondhatjuk, hogy
nálunk ez az időpont már hagyománnyá vált.
Szombaton délelőtt a sportpályán

megtartott nős-nőtlen mérkőzéssel,
és 11-es rúgó versennyel indult el
a nap, melyen kicsik és nagyok
egyaránt részt vehettek. Ezután az
iskolai sportpályán bicikliversenyben,
majd a tornateremben asztalitenisz

versenyben
mérettethették
meg
magukat a versenyek szerelmesei, természetesen értékes nyereményekért.
A
polgármester
Asszony
köszöntőjével kezdetét vette a
délutáni kultúrprogram. Először a
városlődi általános iskola diákjai
énekeltek. Tánccsoportunk a német
táncokat félretéve, a hagyományoktól eltérően modern táncokkal
szórakoztatta a közönséget. Utánuk
a gannai Asszonykórus énekeit
hallgathattuk, majd következett a
freestyle focibemutató, ami a fiatalok
figyelmét teljesen lefoglalta. A
pápai Rebel-Lion Tánccsoport nagy
sikert aratott fellépésével. Utánuk a
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar
lépett színpadra és a közönség velük
együtt énekelte az ismert dalokat.
Majd a városlődi Pergő Rozmaring
tánccsoport bemutatóját láthattuk,
akik német és magyar táncokat
táncoltak. Az idei év sztárvendége
Szűcs Judith előadóművész volt, aki
minden korosztály által ismert dalait
énekelte el nekünk. Ezután következett Feri bácsiék gulyása, melyet nagy
élvezettel fogyasztottunk el. A nap
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eközben nyugovóra tért és kezdődhetett a tánc. A talpalávalót a VIKING zenekar biztosította, és bátran mondhatom nagy sikerrel. Fél 11-kor azonban kihúnytak a fények
és a tűzzsonglőrök vették át a főszerepet, nehéz, sokszor
ijesztő mutatványaikkal levették a nézőket a lábukról. A tombolasorsoláson rengeteg értékes nyeremény került kisorsolásra, majd hajnalig folytatódott a
buli.
Úgy gondolom ezen a Falunapon kicsik és nagyok,
fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat, és remélem
jövőre ugyanitt, ugyanekkor újra együtt ünnepelhetünk.
Köszönet a szervezőknek és a támogatóknak.
Juhász Andrea
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HÁLÁS VAGYOK
Valamikor, az Idők kezdetén megszületett egy gondolat
az Élet Uránál, hogy lesz egy szolgája, aki feltételek nélkül
akar neki szolgálni. Soha nem kérdi, miért itt vagy amott,
csak azt szeretné tudni, lehet-e szólni?! Mert a titokzatos
üzenet újra meg újra megfogalmazódik benne vasárnapról
vasárnapra. Aztán megformálta az Ő szolgáját…
Törékenynek, néha betegesnek, éneklősnek, jókedvűnek,
de mégis határozottnak. Kicsinyek tanítójául, öregek
gyámolítójául, az ÚR Igéjének hajthatatlan hirdetőjéül.
Karikalábú, kerekfejű kunnak.
Húsz esztendeje, egy gyönyörű augusztusi vasárnapon
gurultam be először a faluba. Egyszerű, csillogó szemű
emberek fogadtak. Meleg szóval, feleségemet virággal s
mindkettőnket finom sütivel kínáltak.
De a legfontosabb, ami akkor elhangzott: tessék a mi
lelkészünk lenni!
Elvállaltam.
Egy új világba léptem be a Bakonyalján, egy apró
faluba.
Imaházat újítva, embereket szeretve. S most
mérföldkőhöz értem, ami mellett meg kell állnom nekem
is. Végignézek az elrepült két évtizeden. Kedves arcok
villannak fel előttem, akik azóta a Mennyek Karában
dicsőítik Urukat, kicsi gyermekek nevető arca ragyog
bennem, akiket azóta tanítottam, konfirmáltam. Malteros
kanál vagy kőműves kalapács bütykeit érzem a kezemen,
s hallom az első csendülését a harangnak... Emlékszem
tele Imaházra és riasztóan üresre. Csengő énekszóra és
tusakodó, föl-fölcsukló fohászkodásokra, felnőttként
hitüket megvallókra és csendesen az örökkévalóságba
indulókra…
Valahányszor meg kell állnom életem fordulópontjain,
mindig ott van bennem a kérdés: Uram jól teszem, Uram
Te mit szólsz hozzá? Aztán azt kell éreznem, áldása velem,
velünk van! Népünk él tovább, s újra oda jutunk, meg kell
köszönni.
Igen! Ezt teszem most előttetek is Kegyes Olvasók.
Köszönöm Istennek, hogy vagytok, köszönöm, hogy
vagyok. Köszönöm a Szót és köszönöm a füleket.
Köszönöm a kritikákat és köszönöm a simogatásokat.
Köszönöm, hogy vannak munkatársaim és köszönöm,
hogy meghallgattok.
Egyszóval hálás vagyok! Elsőrenden Istennek és utána
Bakonyjákó Népének. Azért, hogy lehetek a lelkipásztor
és itthon érezhetem magam. Szeretném még egy darabig
Veletek együtt dicsérni az Urat a Templomban, adventi
estéken a Közösségi Házban,
sírásaitok között a
Temetőben, találkozásainkkor bárhol. Hiszem, ez addig
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így is lesz, amíg az Úr be nem zár egy ajtót.
Addig pedig sok szeretettel köszönti Bakonyjákó Népét
hűséges szolgájuk
Apostol Pál
tiszteletes

4. évfolyam, 3. szám

2014.11.30.

ADVENT
Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt,
december 25-ét, Krisztus születését megelőző negyedik
vasárnaptól (görög katolikusoknál hatodik vasárnaptól)
karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör
advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig, január 6-ig
tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét
is jelenti.
Advent a karácsony, december 25. előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András apostol
napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig
nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja mindig
november 27. és december 3. közé esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé.
Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év, a karácsonyi ünnepkör és
természetesen az adventi időszak kezdetét.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „ad ventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr
eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek”
nevezték ezt az időszakot.
A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget
jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik;
e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek
kíséretére korlátozódik.
Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali (rorate) misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap Szűz
Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás.
Mi is egyházközségünkben november 27-28-29-én triduum-mal, három napos lelkigyakorlattal készültünk, vártunk
a megváltó születésére. Mindenkit szeretettel várunk az adventi időszak közös lelki töltekezéseire.
Rudi Péter
plébános

GYEREKKUCKÓ � KALANDOK JÁKÓFÖLDÖN
Az előző lapszámban meghirdettünk egy játékot, ez alkalommal a
kissé nagyobbacskáknak.
Mindig más-más helyszínen kell
megkeresniük egy kaland ládát,
mely a feladatokat rejti. A következő
helyszín is általában rejtvényesen
van megjelölve, úgyhogy nem adjuk

olyan könnyen azt a ládikát. Van hogy
gondolkodni kell, van, hogy gyalogolni
a megoldásokért, ügyeskedni, hogy
elérjék, taktikázni, hogy kinyissák.
Összetettebb és egyszerűbb feladatok
is vannak, hogy mindenki részt
tudjon venni minden fordulóban. A
megoldásokhoz segítség is kérhető,
így senki nem marad ki egyetlen
fordulóból sem. Az előző feladat
teljesítéséhez sokat gyalogoltak a
kis kalandorok a faluban, így most
egy bónusz feladatlapot kaptak,
természetesen bónusz jutalomért.

Az első láda felkutatására többen
vállalkoztak, akik mostanra sajnos
már feladták, de azért egy kis csapat
megmaradt a végére, akik lelkesen
csinálják a feladatokat.
De mint minden jó dolognak, ennek
is vége lesz egyszer.
Addig azonban még vár rátok egy
utolsó feladat valahol a rejtekhelyén,
keressétek, ahogy eddig is tettétek!
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Mindenkinek nagyon jó kalandozást kívánunk!

HÁNYÁSSAL JÁRÓ ÁLLAPOTOK �CSAK ERŐS GYOMRÚAKNAK�
A hányás védekezési folyamat, melynek során a szervezet megszabadul a tápcsatornába került, minőségében
vagy mennyiségében nem megfelelő tápláléktól, egyes
mérgező anyagoktól vagy fertőző mikroorganizmusoktól.
Megelőzi, hogy a káros anyag végigjuthasson a
tápcsatornán, a szájon át távozik.
A kiváltó okok a következők lehetnek a teljesség igénye
nélkül:
•
A gyomor túlzott feszítése (túltelődése és/
vagy károsodása például alkohol, túl sok étel hatására).
Ezt az okot van leginkább esélyünk megelőzni egy kis
önfegyelemmel.
•
Kellemetlen szagok, érintés, látványok vagy
képzetek miatt. Szervezetünk elég jól hozzászoktatható
bizonyos dolgokhoz, de nem mindenkié.
•
Garatnyálkahártya érintése (önhánytatás). Sokszor
megkönnyebbülést ad, de van, hogy csak igazolást ér.
•
Terhesség alatt felléphet reggeli hányás vagy
hasűri nyomásfokozódás miatt jelentkező emesis
(hyperemesis gravidarum). Szerencsétlen esetben a
terhesség során végéig kínozza a kismamát.
•
Agyi nyomásfokozódás (agyödéma, agyvérzés
vagy agydaganat esetén).
•
Egyensúlyszerv
ingerlése
miatt
(például
tengeribetegség, forgó mozgás-körhinta).
•
Erős fájdalom miatt.
•
Fertőzéses ok, amit vírusok és baktériumok is
okozhatnak. Ezek általában előbb vagy utóbb hasmenést is
okoznak.
•
Bélelzáródással járó állapotokban.
•
A refluxbetegség
kellemetlen
szájszagot
eredményezhet és hányás is előfordulhat miatta.

•
Gyógyszerek hatására. (Lehetséges terápiás
jellegű az orvos által szándékosan kiváltott hányás, például
apomorfinnal, de ezt a mai orvoslás terápiás szándékkal már
nem használja, a gyomormosást részesíti előnyben. Vénás
injekció túl gyors beadásával is okozhatunk hányingert,
hányást).
•
Sugárterhelés – terápia és kemoterápia hatására
(daganatok kezelésekor).
A hányingert le lehet küzdeni, amennyiben nem
mérgezéses eredetű.
Magát a hányást egy mással nehezen összetéveszthető
szubjektív érzés előzi meg, amit hányingernek hívunk.
A következő vegetatív idegrendszeri tünetek alkotják:
szapora vagy szabálytalan pulzus, sápadtság, verejtékezés,
bő nyáltermelődés. Ezen bevezető szakasz folyamatosan
megy át az öklendezésbe, majd a tényleges hányásba.
A túl hosszú ideig tartó és túl nagy mennyiségű hányás
folyadék és sóvesztéssel jár. Fiatal és idős betegek esetében
akár életveszélyes állapot is kialakulhat.
A gyógyulásban nagy szerepe van az ok tisztázásának.
Egységes terápia a tiszta hideg víz, kortyonként, ami
nyugtatja és lemossa a nyelőcsövet és nyugtatja a gyomor
nyálkahártyát is.
Létezik hányingert csökkentő gyógyszer. Szükség esetén
vénásan is adható, igazán folyadékpótlással együtt hat.
Mikor kell a hányással orvoshoz fordulni? Feltétlenül
jelentkezzünk orvosnál, ha felmerül mérgezés lehetősége
(ez esetben azonnal), ha 48 óra alatt nem csillapodnak
a panaszok, vagy ha nagy mennyiségű a folyadék és
ionveszteség.
dr Léka Tibor
háziorvos

MIÉRT KIVÉTELESEK A GYEREKEK TÁPLÁLKOZÁSI SZÜKSÉGLETEI?
A GYEREKEKNEK MINDEN NAP EGY ÚJABB
KALANDOT JELENT
A
gyerekek
örökmozgók;
fára
másznak,
békára vadásznak, úsznak, pillangót kergetnek,
görkorcsolyáznak, táncolnak, fociznak, teniszeznek,
ugrálnak, bicikliznek, futnak, építenek, fogócskáznak,
és még ki tudja, mit csinálnak.
A GYEREKEK FELFEDEZIK A VILÁGOT
A gyerekek a nap nagy részét az iskolában töltik, ahol
oda kell figyelniük arra, amit a tanító néni mond, vagy
egyszerűen arra kell koncentrálniuk, hogy fegyelmezetten üljenek a padban. Otthon pedig a házi feladatokra
kell összpontosítaniuk; mindehhez természetesen soksok energiára van szükségük.
A GYEREKEK FEJLŐDÉSBEN VANNAK
A gyerekek szervezete naponta több milliárd új sejtet
állít elő, ezekből szövetek, csont, vér, izom és ideg
lesz. Ne lepődjenek meg, ha gyorsan kinövik cipőiket,
ruháikat... Az állandó mozgás, a fejlődés, a tanulás
alapja az egészséges táplálkozás!
A gyerekek szervezete naponta TÖBB MILLIÁRD
új sejtet termel, ehhez viszont rengeteg tápanyagra van
szüksége, hogy lépést tarthasson a rohamos fejlődéssel!
A fiatal szöveteknek és szerveknek tápanyagra van
szüksége ahhoz, hogy megfelelőképpen fejlődhessen.
A gyerekek anyagcseréje rendkívül gyors. A gyerekek
mozgásigénye és rohamos fejlődése rengeteg energiát
emészt fel. A vitaminok és az ásványi anyagok segítenek
az étkezéssel bevitt tápanyagok jobb felszívódásában.
Az életre szóló egészség alapjait letenni nem könnyű
feladat, az egészséges táplálkozás elkötelezettjeivé
kell válnunk. Ezt viszont sosem lehet elég korán
elkezdeni ahhoz, hogy gyerekeink biztosan megkapják
a megfelelő mennyiségű lipideket, vitaminokat, ásványi
anyagokat és egyéb, az egészség hosszútávra történő
megalapozásához szükséges tápanyagot. A gyerekeket
azonban nehéz meggyőzni az egészséges táplálkozás
fontosságáról, sok szülő panaszkodik arról, hogy a
gyereke nem hajlandó megenni a spenótot, a káposztát
vagy a teljes őrlésű gabonából készült kenyeret. Sok
gyerek nem fogyaszt elegendő mennyiségű zöldséget,
gyümölcsöt és teljes őrlésű gabonát, ezzel szemben
túlzottan sok zsíros és édes, esszenciális tápanyagban
szegény ételt fogyaszt.
Pontosan ezért fejlesztette ki a GNLD a VitaSquares-t, egy természetes “minden az egyben”
rágótablettát, ami energikussá teszi gyerekeinket és
megalapozza életre szóló egészségüket!

A Vita-squares, a legkomplexebb gyermekek
számára kifejlesztett étrend-kiegészítő, mely jelenleg
a piacon kapható. Biztosítja a sejtek növekedéséhez,
megtartásához és optimális megújulásához szükséges
változatos és teljes értékű tápanyagokat. A gyerekek
szeretik, mert finom. A Vita-Squares a legkiválóbb
természetes forrásokból származó alapanyagokat
kínálja. A búzából, rizsből és szójából készült Tre-enen Gabona- koncentrátum olyan fontos, teljes kiőrlésű
gabonából származó tápanyagokat biztosít számunkra,
amelyek a gyerekek által is kedvelt kész élelmiszerek
esetében az előállítási folyamatok során egyébként
megsemmisülnének. A természetes aromáknak és
édesítőszereknek köszönhetően íze rendkívül finom,
és a többi, gyermekek számára készült multivitaminos
rágótablettától
eltérően
hozzáadott
szacharózt,
mesterséges tartósítószert és színezőanyagot nem
tartalmaz. Antioxidánsok széles skáláját tartalmazza.
Esszenciális ásványi anyagokat tartalmaz: cink, króm,
réz, vas, jód és mangán. Cholint tartalmaz.
Auerbach Hajnalka
védőnő

4. évfolyam, 3. szám
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SZÍNVONALAS HÁZIVERSENYÜNK VOLT

2 év után az idei falunapon is
nagyszabású megmérettetésre került
sor, ahol versenyzőink is indultak.
Rég volt ilyen erős mezőny a faluban,
mint most július végén, már ha
egyáltalán volt. Az utánpótlás-mezőnyben várható volt, hogy párosban
korosztályos megyei bajnokaink
összecsapását hozza a döntő. A nagyon
szoros
mérkőzés
Máté
győzelmével végzőzött, de Krisztián
is visszavágott a felnőtt mezőnyben,
ahol bejutottak a 8 közé, Horváth János és Molnár András mellett (utóbbi
lett az 5.) A 4-be bejutott: Sütő Gyula
bácsi valamint a Nyőgér-testvérek.
A sorshúzás alapján Nyőgér József –
Sütő Gyula és Nyőgér István –
Nyőgér János elődöntőkre került
sor, melyek után a döntőben Józsi és
István mérkőztek, s maratoni csatában
utóbbi 3:2 arányú győzelmével zárult
a verseny. István esetében előfordulhat, hogy ez az egyetlen helyi
bajnoki címe, mivel 2 éve még
Gyula bácsi nyert, a jövőre nézve
pedig Józsi fejlődése ígéretes.
Gyula bácsi nagy rutinja mellett jó
játékerőben is tartja formáját: Janinál
továbbra is eredményesebbnek bizo-
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nyult, s ezt a nyár végi, pápai és
környékbeli „szezonnyitó” versenyen is bizonyította, ahol 3. lett.
Ott már Józsi nyert István előtt.
További végeredmények a falunapi
versenyről:
Női kategória: 6 résztvevő, 3
díjazott:
1. Molnár Kata (Farkasgyepű), 2.
Ható Mihályné, 3. Herczeg Zsófia
Fiú-lány (u18 vegyes) kategória: 7
résztvevő közül:
1. Horváth Máté, 2. Kapin Krisztián,
3-4. Molnár Kata és Bódai Ádám
Férfi kategória: 11+ résztvevő
közül:
1. Nyőgér István, 2. Nyőgér József,
3-4. Sütő Gyula és Nyőgér János, 56. Molnár András és Kapin Krisztián,
7-8. Horváth Máté és Horváth János,
9. Dudás Péter, 10+ stb. részletezés
nélkül...
Nyereményeik: ütő (az Asztalitenisz Kör keretéből kiegészítve),
ütőborírás-ragasztó szett, speciális
ütőtisztító spray, gyógytea csomagok,
versenylabdák
és
edzőlabdák,
valamint vásárlási utalványok.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, Ható Tibor segítségét a

szervezésben, az Önkormányzaton
kívül Újvári Szilviának és a
Magyar Forrás Manufaktúrának a
támogatást, Ughy Zoltánnak (ajkai
edző és webáruház üzemeltető)
pedig az együttműködést. Reméljük,
legközelebb ismét lesz mezőny u18
lányoknál is. Volt továbbá ismét egyegy 10 és 11 éves résztvevő is, akik
edzésekre is csatlakoztak.
A nyárhoz két nagyobb versenyeredmény kötődik még a
falunapon kívül. A 22. Pápai
Játékfesztivál keretében tartott, Pápa
és testvérvárosai közötti „Miniolimpián”, asztaliteniszben a hazaiakon
(Tarczy DSK, ahol Józsi is játszott)
és a Pápa város által meghívott
veszprémieken kívül Losonc, Kampen
és Kovászna játékosai indultak. Józsi
töretlenül jutott be a döntőbe az u21
kategóriában, megelőzve nemcsak
az erős holland, hanem az u18-as
bajnok szlovák konkurenciát is, majd
bravúros ezüstéremmel zárt. József
és István közösen próbált szerencsét
Nagykanizsán, a megyei bajnokságban
játszók között. Párosban összejött a 4
közé jutás, bronzéremmel zártunk.

4. évfolyam, 3. szám

SZAKOSZTÁLLYÁ
ALAKULTUNK
A Jákó-Klub Egyesülettel már
korábban is együttműködtünk, a
nyáron pedig az Egyesület közgyűlésén megalakult az Asztalitenisz
Szakosztály is. A Veszprém Megyei
Asztalitenisz Szövetségbe való becsatlakozásunk hivatalosabbá válásával és a tavalyi 5. helyezett Tarczy
DSK-val való együttműködésnek
köszönhetően lehetővé vált, hogy
bakonyjákói csapatot indítsunk a
megyei bajnokság élmezőnyében. Aki
vendégjátékosként erősíti csapatunkat: Ujvári István (Dáka), Győrffy
Tamás (Pápa). Ható Tibornak, mint
a Jákó-Klub Egyesület elnökének is
köszönjük az együttműködést. Aki
még szívesen belépne az egyesületbe,
vagy csatlakozna a szakosztályhoz,
nyugodtan keresse bármelyikőnket!
Tiboréknál (Úttörő u. 11.) lehet
aláírni és a belépési díjat befizetni az
egyesületi tagsághoz (falubelieknek
diákként 1500, fölötte 70 éves korig
3000 Ft, 70 év fölött ingyenes, máshol
lakóknak 5000 Ft). Aki a szakosztály
szolgáltatásait (néhány nyári edzés)
is igénybe kívánja venni, 500 Ft éves
díjat kell befizetnie, de eredményes
versenyzőknek ezt is a közös keretből
álljuk, melynek költségvetés tervét
elfogadtuk.

2014.11.30.

csak egy hajszállal kaptunk ki,
megcélozzuk az éremszerzést is,
tavalyinál erősebb mezőnyben is.
Részletes eredmények: 1. ford.:
Gyulafirátót – Bakonyjákói AK 5 :
14. Győzelmeink: (/4) Nyőgér József
4, Ujvári István 3, Nyőgér István 3,
Nyőgér János 2, továbbá a Nyőgér
József – Horváth Máté (ifi) páros,
valamint az Ujvári I. – Nyőgér I.
páros. 2. ford.: halasztás alatt (nov.
22.)
3. ford.: Bakonyjákói AK Balatonfüredi FC II. (balatonfüredi
csapat) 15 : 4 Győzelmeink: Nyőgér
József 4(/4), Nyőgér István 4(/4),
Ujvári István 2(/2), Nyőgér János
2(/4), Sütő Gyula 1(/2), továbbá
Nyőgér János (ifi) valamint a Sütő
Gyula - Nyőgér János (ifi) páros.
Az ellenfélnél egy tavaly volt
NBIII-as játékost Gyula bácsi, Ny.
Józsi és Ny. István is legyőzte.
4. ford.: Bakonyjákói AK –
Magyarpolány Községi SE 9 : 10.
Győzelmeink (egyéni: 4-ből):
Nyőgér József 2, Nyőgér István
2, Nyőgér János 2, Sütő Gyula 1,
valamint Nyőgér János (ifi) és a Sütő
Gyula – Nyőgér János (ifi) páros.
Volt esélyünk nyerni a holtversenyes
címvédő ellen is, Józsi és Gyula bácsi

is csak döntő szettben kapott ki az
elmúlt két év megyei bajnokától, Illés
Mihálytól.
5. ford.: Balatonfüredi FC III. –
Bakonyjákói AK 11 : 8. Győzelmeink:
Ujvári István 3, Nyőgér József 3,
Nyőgér István 1, Győrffy Tamás 1.
6. ford.: Bakonyjákói AK – Ajkai
Bányász SK 12 : 7
Gy.: Nyőgér József 4(/4), Nyőgér
István 3(/4), Ujvári István 2(/4),
Sütő Gyula 1(/2), valamint Nyőgér
János (ifi) és a Nyőgér József –
Nyőgér János (ifi) páros. (Az itteni
ellenfelek között 2-en is voltak NBsek a közelmúltban. Józsi mindkettőt
legyőzte.) A 7. fordulóban szabadok
leszünk.
További mérkőzéseink: nov. 22-én
a Veszprémi Egyetemi SC ellen, nov.
30-án a Sümeg VSE ellen, dec. 7-én a
Veszprémi Rendőr SE ellen, december
14-én Várpalota ellen. Helyszínek és
szükség esetén frissített időpontok a
faliújságon!
Nyőgér István
szakosztályvezető

BAKONYJÁKÓI CSAPAT
A MEGYEI BAJNOKSÁG
ÉLMEZŐNYÉBEN!
Első célul azt tűztük ki, hogy pozitív mérleggel zárjuk a bajnokságot,
továbbá Józsi jövőre NBIII-as
játékosként folytathassa valahol,
illetve utánpótlás-versenyzőink is
felfejlődjenek a megyei bajnoksághoz. Az első két cél felé jól haladunk,
utóbbi pedig rajtuk áll, mennyire
jönnek.
A 11 csapat közül 5 lejátszott
forduló után a holtversenyes 4-7.
helyen állunk, de miután a címvédőtől
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Juhász Zsuzsanna – Haragos Lajos
2014. július 19.

Nagy Roberta – Tomor András
2014. szeptember 06.

Scheck Adrienn – Leimeiszter Zsolt
2014. szeptember 13.

SZÜLETETT GYERMEKEK

Krajczár Attila
(Gyip Nóra, Krajczár János)
2014. július 09.

ELHUNYTAK
Gipp Andrásné
Szül.: 1938. május 01.
Elhunyt: 2014. július 21.
Frank Ottó
Szül.: 1957. augusztus 12.
Elhunyt: 2014. július 27.
Gyenge Lajosné
Szül.: 1945. július 17.
Elhunyt: 2014. szeptember
02.
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Gerdenics Péter
(G.-Varró Anikó, Gerdenics Gábor)
2014. július 17.

Klespitz Nelli
(Török Tímea, Klespitz Krisztián)
2014. július 28.

KÖZLEMÉNY
Az elmúlt időszakban a Jákói Hírmondó szerkesztése kapcsán felmerült néhány
anyagi jellegű kérdés. Ezeket tisztázandó az alábbi közleményt tesszük.
Az
újságban
megjelenő
cikkekért
az
állandó
rovatok szerzői, illetve az alkalmi cikkírók sem rendszeres juttatást, sem egyszeri
tiszteletdíjat nem kapnak. Ezen túlmenően, az újság készítésével foglalkozó
személyek, úgymint a Polgármester, mint kiadásért felelős személy, Lénárt Lambert
szerkesztő és Léber-Gottschall Katalin felelős szerkesztő, munkájukat kizárólag
társadalmi munkában végzik, ezért sem rendszeres havi fizetést, sem alkalmi
juttatást vagy bárminemű természetbeni ellentételezést nem kapnak. A szerkesztési
munkálatok honoráriumával kapcsolatos kérdéseket ezennel megválaszoltnak
tekintjük.
Léber-Gottschall Katalin, felelős szerkesztő
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KÖRBEN ÁLLUNK, ÖKOKÖRBEN
Manapság oly sokszor halljuk, hogy
sok a hulladék, globális felmelegedés,
öko, bio…, hogy már nem is figyelünk
oda igazán. Vajon tudnak még újat
mondani ezekben a témákban?
Nos, szerintem igen! Találkoztam
nemrég egy új kezdeményezéssel,
mely arról szól, hogy hogyan lehet a
háztartásunkban fellelhető több száz
vegyszertől megszabadulni, illetve
radikálisan csökkenteni. Igen, jól
olvasták, TÖBB SZÁZ vegyszert
tart mindenki otthon! Ha nem hiszi,
megmutatom! Vagy hogy lehet az
energiával jobban gazdálkodni?
Igen, mindenki legyint csak, ez már
igazán elcsépelt, és mi értelme van?
Talán ha a családi kasszát óvjuk vele,
akkor jobban odafigyelünk ezekre a
dolgokra? Mert ebben az új dologban
pontosan erről van szó!
Ez egy pénztárcakímélő program,
Öko-körnek hívják.
A kezdeményezés mottója:
háztartásboldogítás a közösség
segítségével.
Háztartás
boldogítás? Nem éppen szokványos
szókapcsolat,
igaz?
Mégis nagyon találó! Mert ha
mi boldogabbak vagyunk, a
háztartásunk is az!
Nemrég a nyugdíjas klubban
hangzottak el jobbnál-jobb ötletek. Érdemes beszélgetnünk egymással! Bakonyjákón is lehetnénk
boldogabbak
a
háztartásunkkal
együtt! A lehetőség adott: a könyvtári nyitva tartás ideje alatt a
gyermekeket
várjuk
a
hulladékcsökkentési projektre (konzervdoboz és/vagy pet palack, kevés
spárga vagy kötöző madzag és némi

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

újságpapír szükséges hozzá – ennyit
kell csak hozni a háztartásból),
melyben új ruhát kapnak a konzervek,
és újfajta funkciót adunk a hulladék
papírnak.
Akár
ajándékba
is
készülhetnek! Az alkotások képe a
könyvtárat fogja díszíteni, kiállítást
rendezünk belőlük!
A felnőttekkel ötletelünk és
tapasztalatot cserélünk a háztartásban
fellelhető olyan kevésbé szükséges
dolgokról, melyek másnál már
kicserélődtek, megszűntek.
Akinek kedve van, csatlakozhat
a csoporthoz, és a program végén
mérhetően „boldogabb” lesz a
pénztárcája!
A
gyermekprogram
már
elkezdődött, ezt a könyvtáros
felügyeli, az ötletbörzét egy tapasztalt
vezető koordinálja.
Felnőttek és gyerekek dolgozzunk
együtt!
Kis Katalin

IMPRESSZUM: JÁKÓI HÍRMONDÓ
Bakonyjákó Község Önkormányzatának közéleti lapja. Nysz. 770/14, 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.

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
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
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ADVENT 2014
November 28. (péntek)
16.00 óra

ADVENTI FORGATAG a Faluházban
Kézműves termékek és jótékonysági süteményvásár, mézeskalács díszítés, képeslap és tobozmanó készítés
Karácsonyi zongorakoncert Gulyás Napsugár, Horváth Szabina, Hegedűs Luca, Krózser Vivien, Lénárt Dóra, Lénárt
Gáspár, Nagy Laura, Rózsa Boglárka, Schlecht Benedek, Somogyi Barbara és Somogyi Bernát közreműködésével.
Karácsonyi családi műtermi fotózás
Gipszfestés
forralt bor, tea, zsíros kenyér, fahéjas csiga, sült gesztenye

November 29. (szombat)
15.00 óra

LELKIGYAKORLAT Szijártó László kerületi esperes vezetésével.
Közreműködik Mészárosné Deés Veronika
Helyszín: Katolikus templom, Bakonyjákó

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS a templomkertben
17.00 óra

A BETLEHEM MEGÁLDÁSA Apostol Pál és Rudi Péter lelkipásztorok közreműködésével
KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS a község adventi koszorúján,
Helyszín: Rákóczi téri közpark Betlehemi jászol

December 6. (szombat)
18.00 óra

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS a katolikus templomkertben
ADVENTI HANGVERSENY

Közreműködnek:

Nefelejcs Vegyeskar, Bakonyjákó,
Nyőgér István, Bakonyjákó
Veszprémi Német Nemzetiségi Klub énekkara
Veresné Petrőcz Mária, Református Teológiai Intézet karnagya
Kerekes Sándor, orgonaművész
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kórusa, Városlőd
Helyszín: Katolikus templom, Bakonyjákó
SZERETETVENDÉGSÉG az Általános Iskola épületében!

December 13. (szombat)
19.00 óra

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS a templomkertben.

ADVENTI BESZÉLGETÉS ÉS TANÚSÁGTÉTEL

közreműködésével.
Helyszín: Katolikus plébánia, Bakonyjákó

Diossy Iván vaszari plébános

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A PROGRAMOKRA!
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