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Az óvodában a farsang időszaka mindig izgalommal 
teli, sok a tennivaló, a csoport apraja-nagyja együtt 
készül a tél búcsúztatására. 

Február 13-án igazi gyermekzsivaj töltötte meg az 
óvoda helyiségeit, 23 kisgyermek, szülők, testvérek, ro-
konok közösen mulatoztak farsangi rendezvényünkön. 
A kellemesebb hőmérséklet, a napfény és az olvadó 
hó talán már csakugyan a zord tél múlását jelzi. A 
gyerekek persze nem bánták a sok havat, sőt igazi téli 
élményekben volt részük. Derékig süppedve a hóban 
nap, mint nap vígan építették jégvárukat, hócsatáztak, 
csúszkáltak, szánkáztak. A felfedezés és a játék öröme 
még a hideget is legyőzte.

Visszatekintve az elmúlt fél évre számos programon, 
óvodai eseményen vettünk részt. Hagyományos nyílt 
ünnepeink, a Terményünnep és a Márton nap keretezte 
az ősz témaköreit. A legkisebbek is köszöntötték a tele-
pülésen élő nyugdíjas korosztályt, majd a téli hónapok 
beköszöntével a Nyugdíjas Klub tagjai kedveskedtek a 
gyerekeknek Mikulás napi ajándékaikkal.  A Faluházban 
megrendezett adventi forgatagra az óvodások együtt 
érkeztek, szüleikkel közösen töltötték el a délutánt. 
Karácsonyi ünnepélyünk bensőséges hangulatával a 
családi ünnepeket készítettük elő.

Óvodán kívüli programjainkat is nagyon kedvelik a 
gyerekek. Február elején már másodszor látogattunk el 
a Pegazus Színház előadására. A bábelőadások még a 
legkisebbeket is elvarázsolják.

    ÖRÖMTELI GYERMEKZSIVAJ

folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2014. 11.30 – 2015.02.28-
ig elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

A Képviselő-testület a felsőbb 
jogszabályi elvárásnak megfelelve új 
rendeletet alkotott, illetve módosította 
rendeleteit a következők szerint: 

13/2014.(XI.27.) számú önkor- 
mányzati rendelet a nem köz- 
művel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó köz- 
szolgáltatásról

14/2014.(XI.27.) illetve a 
1/2015.(II.25.) önkormányzati rende- 
letek Bakonyjákó Község Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 7/2013.(VII.1.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról

15/2014.(XI.27.) számú önkor- 
mányzati rendelet a magánszemély 
kommunális adójáról szóló 7/2014. 
(X.14.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

2/2015.(II.25.) számú önkormány-
zati rendelet a települési támogatá-
sokról, szociális étkeztetésről és házi 
segítségnyújtásról

3/2015.(II.25.) számú önkormány-
zati rendelet Bakonyjákó Köz-
ség Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről

Jogszabályi változások rendelet-
alkotási kötelezettséget írtak elő 
az önkormányzatok számára a 
nem közművel összegyűjtött ház- 
tartási szennyvíz kezelésére vonat-
kozóan, mely kötelezettségnek önkor- 
mányzatunk eleget tett a fent 
említett 13/2014. (XI.27.) számú  
önkormányzati rendelet megalkotá-
sával. Közszolgáltatási szerződést kell 
továbbá kötnie az önkormányzatnak 
olyan közszolgáltatóval, aki a 
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására 
és kezelésére vonatkozóan a szükséges 
engedélyekkel rendelkezik. A testület 
döntése alapján a településünkön 

található szennyvízbekötés nél-
küli ingatlanok esetében a Talaj-
erőgazdálkodási Kft. (Pápa, László 
Miklós u. 1.) közszolgáltató lesz 
jogosult a háztartási szennyvíz 
begyűjtésére és elszállítására. A 
szerződés megkötése folyamatban 
van, a hirdetőtáblákon értesíteni 
fogjuk a lakosságot a fejleményekről. 
A szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
igényt az érintett lakosok először az 
önkormányzatnál kell, hogy jelezzék, 
mely igényt továbbítjuk a szolgáltató 
felé. A szennyvízbegyűjtés díját a 
megrendelő lakosok továbbra is köz-
vetlenül a közszolgáltatónak fizetik 
meg. A szolgáltatás díját a rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület 2014. de-
cember 4-én közmeghallgatást tartott. 
Az önkormányzati munkáról és 
tervekről történt beszámolót követően 
a lakosság a helyi közügyeket érintő 
kérdéseket tehetett fel és javaslatokat 
fogalmazhatott meg.

A Veszprém Megyei Kormány- 
hivatal 2015/2016. tanévre Bakony- 
jákóra vonatkozóan továbbra is 
a Városlődi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskolát jelölte 
ki határozat tervezetében, mint 
kötelező felvételt biztosító intézményt. 
A testület a fenti javaslatot elfogadta, 
így ez az iskola köteles fogadni 
a bakonyjákói általános iskolás 
diákokat.

Önkormányzatunk pályázatot nyúj- 
tott be a nemzeti értékek és hunga- 
rikumok gyűjtésének, kutatásá- 
nak, népszerűsítésének, megismerte- 
tésének, megőrzésének és gondozásá- 
nak támogatására kiírt HUNG-2014. 
pályázati kiírásra. Nyertes pályázat 
esetén a támogatás fedezetet nyújt 
technikai eszközök beszerzésére, 
valamint a fiatalok bevonásával 
elkezdődhet az értékek összegyűjtése, 
műhelymunkák keretében azok 

digitalizálása, rendszerezése, valamint 
az értékeket tartalmazó adatbázis 
kialakítása. Nyertes pályázat esetén 
beszámolunk a projekt kivitelezéséről. 
Döntés a tavasz folyamán várható.

Döntöttünk arról, hogy Bakonyjákó 
Község Önkormányzata továbbra 
is igénybe kívánja venni Pápa 
Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye útján biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatást a bakonyjákói lako- 
sok részére. 

Bakonyjákó Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport Közalapítvány 
részére – a Bakonyjákói Tájház 
kialakítása műszaki ellenőri számlája 
kiegyenlítése céljából – 100.000,-Ft 
támogatást állapított meg.

Támogattuk a februárban megren- 
dezésre került Bakonyi Télűző Prog- 
ramot, melynek szervezését elsősor- 
ban bakonyjákói és németbányai civil 
szervezetek, magánszemélyek, vala- 
mint a katolikus egyházközség vállalta 
fel. Köszönjük a szervezők munkáját, 
anyagi támogatását!

A polgármester az Államháztartási 
Törvény előírása szerint az ön- 
kormányzat 2015. évi költségvetését 
2015. február 15. napjáig tárgyalásra 
a képviselő-testület elé beterjesztette. 
A testület elfogadta a 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet 
(3/2015.(II.25.) számú önkormányzati 
rendelet) Költségvetési kiadások: 
55.045 e Ft; Költségvetési bevételek: 
50.135 e Ft; 2014. évi pénzmaradvány: 
4.910 e Ft. A testület 2.205 e Ft 
általános tartalékot állapított meg a 
kiadások között.

Szociális támogatások 
átalakulása

A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
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évi III. törvény (Szt.) módosítása 
értelmében 2015. március 1-
jétől jelentős változás történik a 
szociális ellátások rendszerében.
A jogszabály változását követően 
az aktív korúak ellátása jegyzői 
hatáskörből a Járási Hivatalok hatás- 
körébe  kerül.

Március elsejét követően az aktív 
korúak ellátása keretében az alábbi 
ellátások állapíthatóak meg:

- Foglalkoztatást helyettesítő támo- 
gatás (FHT)

- Egészségkárosodási és gyermek- 
felügyeleti támogatás (új ellátás, 
a korábban rendszeres szociális 
segélyre jogosultak egy részre erre 
válik jogosulttá.)

1. Az FHT-ban részesülő sze- 
mélyek kötelesek a továbbiakban 
is együttműködni az állami fog- 
lalkoztatási szervekkel (pl. önkor- 
mányzat, erdészet). Akik jelenleg is 
ebben az ellátásban részesülnek, nincs 
tennivalójuk. A jegyzők a folyamat- 
ban lévő ügyek iratait átadták a Járási 
Hivatal számára. A március hónapra 
járó ellátást már a Járási Hivatal 
folyósítja az érintett ügyfeleknek. 

2. A rendszeres szociális segélyre 
való jogosultság rendszere is átalakul, 
az erre az ellátásra jogosultak 
egy része egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra lesz 
jogosult. A jegyző 2015. február 
28-ig felülvizsgálta a megállapított 
ellátásokat. 

A fenti szociális ellátások meg- 
állapításával kapcsolatos ügyintézés- 
ben a Járási Hivatal által biztosított 
települési ügysegéd nyújt segítséget 
(felmerülő kérdések, kérelem beadá- 
sa), aki minden héten csütörtökön 
07.45 – 08.45 időpontban az 
önkormányzat hivatalában helyben 
ügyfélfogadást tart. 

2015. március 1-től az önkormány- 
zat új rendeletben kell, hogy szabá- 
lyozza a szociális ellátások formáit 
és feltételeit, így önkormányzatunk 
megalkotta a 2/2015.(II.25.) a tele- 
pülési támogatásokról, szociális ét- 

keztetésről és házi segítségnyújtásról 
szóló rendeletét. A módosított szoci- 
ális törvényből hatályon kívül 
helyezésre került a lakásfenntartási 
támogatásra, adósságkezelési szolgál- 
tatásra, méltányossági közgyógy- 
ellátásra, illetve méltányossági ápolási 
díjra vonatkozó szabályozás. Az 
önkormányzatok hatáskörébe került  
az új támogatási forma, egységes ne- 
vén a települési támogatás formáinak 
és feltételeinek meghatározása, ter- 
mészetesen az önkormányzat anyagi 
lehetőségeitől függően. A helyi 
rendelet leírja a települési támogatá- 
sok igénybe vehető formáit és 
az igénylés feltételeit. A rendelet 
a település honlapján, illetve az 
önkormányzat hivatalában megte- 
kinthető. 

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

Takácsné Tompos Rita, 
polgármester

Információ az óvodai 
beíratás 2015. szeptem-
ber elsejétől érvényes új 
szabályairól:

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A jegyző a szülő kérelmére 
és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az 
ötödik életév betöltéséig felmentést 
adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.

Papírgyűjtési akció az 
óvodában

Az óvoda 2015. áprilisban papír- 
és PET palack (kizárólag üdítős-, és 
ásványvizes palackok) gyűjtési akciót 
szervez. Kérjük, hogy a hulladék 
papírt szelektíven szíveskedjenek 
kötegekbe rendezni (színes újság; 
karton; könyv). 

A gyűjtés időpontja: április 20-
23. A bevételt gyermekjátékok vá- 
sárlására szeretnénk fordítani. Segít- 
ségüket a gyermekek nevében 
tisztelettel köszönjük!

                                                  
      gyerekek, óvónők

Farsangi mulatságukhoz vissza-
érkezve a hangulatot a „Répa, Retek, 
Mogyoró” társulat zenés műsora 
alapozta meg a hét első felében. A 
végén pedig előkerültek a csörgők 
és a dobok, melyekkel a gyerekek 
lelkesen és fáradhatatlanul kergették 
a telet. Azért a mulatság végén 
jólesően elpihentek. Kicsik és nagyok 
örömmel fogadták a szülők jelmezes 
részvételét.

Köszönjük a bakonyjákói Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 
minden évben jelentős összeggel 
támogatja intézményünket, melynek 
révén új játékokkal gazdagodik az 
óvoda eszköztára, valamint biztosítani 
tudjuk számos programunk tárgyi 
feltételeit.

Hegedüsné Patyi Edina

folytatás az 1. oldalról
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VÁROSLŐDI FARSANG

KORCSOLYAÉLEN„RÉMISZTŐ” TÖRTÉNETEK

Január 29-én csütörtökön szer- 
veztek tanáraink Veszprémbe egy 
korcsolyázást.

Volt sok nevetés és sok esés. Aki 
már tavaly is volt, még az is elesett 
egyszer-kétszer. A büfében olcsó 
volt minden. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Jólesett a testmozgás és 
jó volt együtt tölteni a szabadidőt. 
Reméljük, lesz jövőre is.

Krizsai László

Január 15-én német színház jött Városlődre. Már nagyon 
vártuk az előadást. Két bácsi és egy néni adta elő nekünk a 
Struwwelpeter színdarabot. Ha ez még mind nem lett volna 
elég, különböző történeteket meséltek, amikkel a német 
emberek a kisgyerekeket rémisztgették. A cselekményt 
nem csak elmondták, hanem el is mutogatták, hogy még a 
legkisebbek is megértsék. Az előadás végén nagy tapsvihar 
fogadta az előadókat. Remélem, jövőre is el fognak jönni.

Juhász Martin
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FORGATAG ÉS TAVASZVÁRÁS 
AZ OVIS SZÜLŐK SZEMÉVEL

A február 7-én rendezett Farsan-
gi bál 14 órakor kezdődött a város-
lődi Kultúrházban. A rendező a 8. 
osztály volt idén is. A műsort a vá-
roslődi Tánccsoport bemutatója nyi-
totta meg. Ezután Edvárd tanár
úr ismertette a műsorrendet, majd 
fölvonultak a jelmezesek. Sok szép 
jelmezt láthattunk. A műsort csoportos 
előadások zárták. Ezt követően tánc-
versenyt hirdettek, amihez a zenét 
Szilágyi Tibor szolgáltatta. A leg-
jobbakat díjazták is. A farsangot tom-
bola zárta, amin sok érdekes dolgot 
lehetett nyerni. Újabb jó élményekkel 
gazdagodtunk. 

Schlecht Levente

VÁROSLŐDI FARSANG

Az adventi készülődés nyitányán, 
november utolsó péntek délutánján 
tartottuk a már-már hagyományosnak 
számító Adventi Forgatagot a falu-
házban. Az elképzelésünk az volt, 
hogy a délutáni uzsonnát követően 
a kis ovisok együtt sétálnak le 
a vásárba, maguk után hozva 
szüleiket, testvéreiket, rokonaikat és 
a barátokat. Az elképzeléshez fűzött 
várakozást is lepipálta az érdeklődők 
száma. Soha ennyien nem gyűltünk 
még össze, így a jótékonysági vásár 
bevétele is felülmúlta legszebb 
álmainkat. 

Hogy mi volt ott kapható? Sokféle 
süteményből összeállított kóstoló-
tálak, amiket a szülők készítettek, 
csomagoltak és kínáltak. Volt ott 
aznap sütött kenyér, tökmagos, 
sokmagvas, soklisztes. Sült gesz-
tenye, zsíros kenyér, forralt bor, tea, 
és Feri bácsi fahéjas csigája. Ezen túl 
persze megjelentek a tradicionális 
karácsonyi kézműves termékek is, 
készítőikkel egyetemben. 

A már ismert és kedvelt kézműves 
foglalkozásokat az iskolások kará-
csonyi zongora koncertje színezte, 
amit hagyományteremtő szándékkal 
állítottunk be a programba és aminek 
nagy sikere is volt. Ugyancsak a 
hagyományteremtés szándékával ka-
rácsonyi családi fotózást hirdettünk 
meg kicsiknek-nagyoknak. Az 
elkészült képek jóval az ünnepek előtt 
el is jutottak a megrendelőkhöz. 

A Forgatagban összegyűlt ado-
mány az előző évit lényegesen 
meghaladta. Mi, szülők abban 
állapodtunk meg, hogy a bevételt 
a gyermekek képesség- és kész-
ségfejlesztésére, egészségük megőr-
zésére, valamint közös szórakozta-
tásukra fordítjuk. 

Az összegyűlt összegből az 
ovisoknak néptánc foglakozást hir-

dettünk. Túl vagyunk már fél tucat 
alkalmon, és a gyerekek egyre ügye-
sebben lépegetnek, a lányok kopo-
gós cipőt és pörgős szoknyát húz-
nak minden második szombaton. 
Aztán, ahogy felmelegszik az idő, 
mozgáskoordinációs terápiát indí-
tunk be helyi és vendég pónilovak-
kal, itt helyben, a lovas iskolában. 

Fontos eredményünk az is, hogy 
a picik külön ovi-vitamin prog-
ramunkban adományok és a polgár-
mesteri hivatal támogatásával in-
gyenesen C-vitaminhoz jutottak. Ez-
zel a sorozatos megbetegedéseket 
elkerülni ugyan nem sikerült, de 
valamit talán már tettünk ennek 
érdekében és a gyerekek hama-
rabb gyógyultak. Ovisaink ugyan-
csak a szülői munkaközösség finan-
szírozásával mára már naponta idény 
gyümölcsöt is kapnak. Ezt egész 
évben biztosítani fogjuk. 

Számtalan elképzelés van még 
a tarsolyunkban, idén is szeretnénk 
hozzájárulni az óvoda szépítéséhez. 
Hogy ez jótékonysági bál vagy egyéb 
rendezvény formájában valósul meg, 
arról az egyeztetések még folynak. 

A szülők munkáját - a gyermekek 
nevében - addig is szívből köszönöm, 
és megteszek mindent annak érde-
kében, hogy igazi kis óvodai kö-
zösséget kovácsoljak, ha már a lovak 
ugye adva vannak.

Bálint-Faluhelyi Ágnes 
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Egy csont ereje a csont alakjától, 
méretétől és sűrűségétől függ. A 
csontritkulás nem befolyásolja a 
csontok alakját és méretét, a csontsű-
rűséget viszont igen. Ezt egyrészt 
a csont ásványi anyag tartalma 
(főleg kalcium és foszfát), másrészt 
szerves anyag tartalma (pl. kollagén-
rostok) határozza meg, ami a korral 
fokozatosan csökken.

 Az ember csontjai 35 éves korig 
gyarapszanak, utána a lebontó folya- 
matok gyorsabbak, mint az építők, e- 
zért csontjaink veszítenek a tömegük- 
ből, gyengülnek. A csontritkulás koc- 
kázata attól függ, mekkora csont- 
tömegre tettünk szert addig és 
utána milyen ütemben veszítjük a 
csonttömeget. Minél nagyobb volt 
a maximális csonttömeg, annál 
kevésbé valószínű, hogy az időskori 
csontvesztés eljut az oszteoporózis 
stádiumába.

Az egészséges csontképzéshez ele- 
gendő D vitaminra és kalciumra van 
szükség a táplálékban. A D vitamin 
elengedhetetlen a kalcium bélből való 
felszívásához, maga a kalcium pedig 
azon túl, hogy a csont alkotórésze, 
serkenti a csontképzést. 

Befolásoló tényezők:
- Az oszteoporózis eredetű törések 

kétszer gyakoribbak NŐK- 
nél, mint férfiaknál. 

Ennek oka, 
h o g y 

a nőknek eleve kisebb a maximális 
csonttömege, a 45-55. életév között  
bekövetkező menopauza után a csont- 
képzést serkentő nemi hormonjaik 
szintje is leesik. 75. éves kor felett  
már a férfiaknál is ugyanolyan gya- 
kori, mint a nőknél.

 - IDŐSebb embernek gyengébbek 
a csontjai és nagyobb az oszteoporózis 
valószínűsége.

 - Az oszteoporózis GENETIKAI 
alapú családi halmozódást mutat. Ha 
az Ön szülei vagy testvérei közül van, 
aki csontritkulásban szenved, az Ön 
kockázata is magasabb.

- A KIS TESTTÖMEGŰ, vékony 
vagy alacsony betegek csontritkulás 
kockázata nagyobb, mert kisebb a 
kiindulási csonttömegük.

- A DOHÁNYZÁS szerepe az 
oszteoporózis kialakulásában nem 
teljesen világos, de úgy tűnik, gyengíti 
a csontokat.

- A NEMI HORMONOK hosszan 
tartó magas szintje csökkenti az osz- 
teoporózis veszélyét. Csökkenti a 
kockázatot a korai első menstruáció, 
a szabályos női ciklusok és a késői 
menopauza.

 - Az EMÉSZTŐRENDSZER 
BETEGSÉGEI, mint pl. az anorexia 
vagy a bulímia, a gyomor jelentős 
részének eltávolítása és a gyulladásos 
eredetű bélbetegségek csökkentik a 
szervezet kalciumfelszívó képességét. 

- Elnyúló SZTEROID kezelés és  
 

a Cushing kór szintén kockázati 
tényező. 

- Férfiaknál az ALKOHOLIZ-
MUS az oszteoporózis egyik vezető 
oka. Csökkenti a csontképzést, 
hátrányosan befolyásolja a kalcium- 
felszívó képességet és az alkohol 
vízhajtó hatása miatt kalciumvesztést 
is okoz.

- A D-VITAMIN-HIÁNY vagy a 
KALCIUMSZEGÉNY TÁPLÁL- 
KOZÁS fontos szerepet játszik az  
oszteoporózis kialakulásában, mivel 
akadályozza a csontképződést.

- Az ÜDÍTŐITALOK savanyú 
ízét legtöbbször foszforsavval 
állítják be. A foszforsav felerősíti a D-
vitamin-, illetve kalciumhiány negatív 
hatását. 

- A KOFFEIN tartalmú üdítőitalok 
jelentősége nincs teljesen tisztázva, 
de a koffein akadályozhatja a kalcium 
felszívódást és vízhajtó hatásánál 
fogva fokozhatja a kalciumvesztést. 

- A FIZIKAILAG AKTÍV 
gyerekek nagyobb csontdenzitás- 
ra tesznek szert. Bármilyen mozgás- 
forma hatékony, de az ugrálás és a 
szökdécselés különösen elősegíti 
a csontok erősödését. A mozgás 
bármely életkorban növeli a csont- 
tömeget, illetve lassítja annak veszté- 
sét. Már kialakult oszteoporózis- 
ban természetesen óvatosan kell nö- 
velni a mozgás mennyiségét. 

Dr Léka Tibor

MI TEHETÜNK CSONTJAINK EGÉSZSÉGÉÉRT?
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      ÉGETŐ PROBLÉMÁK 

Védőnőként és édesanyaként 
is tapasztaltam már, hogy az égés 
mennyire nehezen kezelhető és 
gyógyuló baleseti sérülés tud lenni. 
Persze mindannyian próbálunk maxi- 
málisan odafigyelni a kis apró- 
ságainkra, de sajnos ez nem mindig 
sikerül. Égési sérülést nem csak a 
fűtőtestek mellett játszadozó kis- 
gyermek tud összeszedni, hanem 
ide tartozik sok egyéb dolog is, pl.: 
napégés, szúnyogcsípés, horzsolás, 
vegyi égés, áramütés, sugárzás...

Az égési sérülések egyik legel- 
terjedtebb osztályozása az érin- 
tett bőrfelület mélysége alapján 
történik. Elsőfokú égés csak a bőr 
legfelső rétegét érinti, a hámréteget. 
A bőr pirossá, feszessé válik, emellett 
fájdalmas. Másodfokú égésnél a 
kültakaró második rétege, az irha is 
érintett. Jellegzetes kísérő jegyei a 
hólyagok megjelenése. Harmadfokú 
égésnél bőrünk legalsó rétege, a 
bőralja is sérül. A sebfelület piszkos 
szürke, sárgás, érzéketlen, mert az 
idegvégződések elhalnak. A negyed- 
fokú, legsúlyosabb égésnél a bőr 
szövetei és a mélyebben található 
képletek elszenesednek. Egyes 
szakirodalmakban ettől némiképp 
eltérő csoportosítással is találkozni. 
 
Az égési sérülések nagyságát az 
ún. kilences-szabállyal jellemzik. 
Ennek értelmében a testfelületet 9%-
okra osztják, így a fej 9%, egyik 
kar (kézfej, alkar, felkar) 9%, elülső 
test (mellkas és has) 2x9=18%, hát 
2x9=18%, egyik comb 9%, lábszár 
és lábfej együtt 9%. A nyakat és/vagy 
a nemi szerv környékét szokás 1%-
nak tekinteni. A kiterjedés egyszerű 
kiszámítására a sérült tenyerét 
vesszük alapul, ezt 1%-nak tekintjük. 
 

A legfontosabb szabályok:

1. Teremtse meg a biztonságot! 
Használjon gumikesztyűt! Akadályoz- 
za meg, hogy a sérült tovább érint- 
kezzen a forró folyadékkal, gőzzel, 
tárggyal! Ha meggyullad a ruhája, 
lökje a földre, görgesse ott, vagy 
takarja le takaróval!

2. Nyugtassa meg a sérültet!
3. Kezdje el mielőbb a hideg vizes 

hűtést, vagy használjon égési köt- 
szert! Az égett ruhadarabokat vegye  
le, ha ez nem lehetséges, ezen keresz- 
tül kezdje el a hűtést! A bőrbe égett 
ruhát ne próbálja kiszedni! Ügyeljen  
rá, hogy csak az érintett bőrfelületet 
hűtse. Távolítsa el a testékszereket 
(gyűrű, karkötő stb.)! Hűtés céljá- 
ra legalkalmasabb a csapvíz, a ter- 
mészetes vizek (patak, tó) növelhetik 
a fertőzés esélyét. A hideg vizes hűtést 
körültekintő ideig végezze! Sok 
szakirodalom 15-20 percet javasol, itt 
azonban felhívjuk a figyelmet, hogy 
a hűtés időtartamát több tényező is 
befolyásolja, pl. a víz hőmérséklete, 
érintett testfelület, illetve a sérült felület 
nagysága stb. A kézfejet feltehetően 
hosszabb ideig lehet károsodás nélkül 
hűteni, mint mondjuk a mellkast. A 
hűtés csökkenti a sérülés mélységét, 
csillapítja a fájdalmat, nyugtatja az 
érintett testfelületet.

Az égési kötszerek hőelvonó tu- 
lajdonsága lényegesen jobb, mint a ví-
zé, így hatékonyabban segítik az ellá- 
tást, ráadásul egyben fertőtlenítenek is.  
   4.  Fertőtlenítse a sérülést! Az égés 
nyílt sérülés, ennek megfelelően 
mindig indokolt a fertőtlenítés. 
Az égési sérülteknél nem ritkán 
a fertőzések kialakulása jelenti a 
legnagyobb potenciális veszélyforrást. 
A fertőtlenítést követően az égést 
lehetőleg olyan kötszerrel fedje, 
amely nem ragad a sebbe!

TILOS!
 

- A sebre tejfölt, margarint, étolajat, 
sebhintőport, kenőcsöt, zsiradékot 
tenni!

- A különböző égési sprayk 
hatékonyságáról jelentősen megosz-
lanak a vélemények, így ezek mellő-
zését javasoljuk.

Az egyik munkaértekezletem so-
rán volt szerencsém kipróbálni egy 
nagyon jó terméket, azóta ezt ajánlom 
a körzetemben lévő anyukáknak, 
mert valóban nagy könnyebbséget 
jelenthet a mindennapokban (bár 
inkább ne legyen rá szükség). Ez egy 
víztiszta zselé, amely a legkomolyabb 
égési sérülések esetén is azonnal 
hűsíti az égett bőrfelületet, csillapítja 
a fájdalmat, gyengéden fertőtlenít,  
és megakadályozza a fertőzések 
bejutását a nyílt sebbe. Minden égés- 
típusra alkalmas, tűz által okozott és 
vegyi égésre éppúgy, mint a napé- 
gés kezelésére. Ez a zselé nem tar- 
talmaz lidocaint, nem okoz allergiás 
tüneteket. Teafaolaj-tartalma antiszep- 
tikus hatású. (Kérésre bárkinek szíve- 
sen elküldöm a terméktájékoztatót!)

További teendők:

- a folyadékveszteséget pótolni 
kell, meg kell itatni a sérültet

- szükség esetén adhatunk neki 
recept nélkül kapható fájdalom-
csillapítót 
 
Hívjon mentőt (104) vagy forduljon 
orvoshoz ha:
- az égés mélyebb rétegeket is érintett  
- az égett rész szenesedett
- több mint háromtenyérnyi felületen 
hólyagok jelentek meg 
- arcot, ízületet, nemi szervet ért az égés 
- gyermek égett meg!

Auerbach Hajnalka, védőnő
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mányi és Felnőttképzési Tanszék 
vezetője volt. Munkájának utolsó 
periódusában a közművelődési szak  
és a szakma megújításán fárado- 
zott. Több mint 250 tanulmánya, 
cikke, előadása jelent meg magyar, 
angol és német nyelven. Szabó Ervin-
kutatásaival komoly tekintélyt vívott 
ki országos történész körökben. 
Meglepően gazdag életút volt az övé, 
rengeteg szakmai tapasztalat, amelyet 
nyugalmazott egyetemi tanárként is 
igyekezett megosztani a következő 
generációkkal.

Sosem az eseményekkel sodródott, 
keményen harcolt az igazi értékekért, 
a közösségért.

Nyugdíjazása után néhány évvel 
érkezett feleségével Bakonyjákóra. 

Fogyhatatlan energia, tenni 
akarás, mindig fiatalos lendület. Mi 
Bakonyjákóiak is így ismerhettük meg 
őt. Közösségszeretetét a helyi amatőr 
kórusban, a Nefelejcs Vegyeskarban is 
megtapasztalhattuk. Lelkesen segítet- 
te hagyományőrző munkánkat, élet- 
korát meghazudtoló energiával, ki- 
tartóan jött a próbákra, a fellépésekre. 
Pali bácsi tiszteletére a bajai Eötvös 
József Főiskolán egy emlékszobát is 
berendeztek. (képünkön)

Szeretettel őrizzük emlékét!

Takácsné Tompos Rita

   DR. SOÓS PALI BÁCSI

85 évvel ezelőtt született Dr. Soós 
Pál, hét gyermekes tanító család 
gyermekeként Vértesdobozon.

A családi hagyományokat követve 
rendkívül fogékony volt a kultúra és a 
művelődés iránt. Erdélyi származású 
tanító édesapja és Tiszalökről 
származó édesanyja szigorú puritán 
protestáns szellemben nevelték, fo-
lyamatosan ösztönözték arra, hogy 
szorgalmasan, igényesen tanuljon. 
A szerény körülmények között élő 
család nagyobb gyermekei gyengébb 
tanulótársaikat segítették a tanulásban, 
így támogatták a családi háztartást.

A család 1936-tól kezdve sokat 
vándorolt egyik iskolavárosból a má- 
sikba. Először Békéscsabán, majd 
Kolozsváron telepedtek le. A Ko-
lozsváron eltöltött évek komoly 
személyiségformáló tapasztalatot je-
lentettek. A front elől a család tovább 
menekülve végül Deb-
recenben kötött ki. A 
város kulturális légköre 
hosszú időre magához 
láncolta őt. Kitűnő ta- 
nárok tanították. Elju- 
tott a franciaországi 
cserkész-világtalál-
kozóra, tagja volt a 
budapesti VIT-en sze- 
replő debreceni kórus- 
nak.

1949-ben a Debrece- 
ni Tudományegyetem 
m a g y a r - t ö r t é n e l e m 
szakán folytatta tanulmányait. 
Szívesen látogatta professzorai, 
Karácsony Sándor, Szabó István, 
Juhász Gyula és Bárczi Géza 
előadásait. Harmadéves korában 
Népköztársasági Tanulmá- 
nyi Érdemérmet kapott. Dolgozott 
az egyetemi Történelmi Intézetben 
is.

1953-tól 3 évre megbízták az 
egyetemi pártszervezet vezetésével. 

1957 és 1959 között tanársegédként 
oktatta az egyetemes történet és a 
nemzetközi munkásmozgalom-tör- 
ténet tárgyakat és kutatta azok 
összefüggéseit. 1958-ban „Szabó  
Ervin és a nemzetközi munkásmoz- 
galom” címmel disszertációt írt, 
mellyel megszerezte az egyetemi 
doktori címet. 1959-től Sárándra 
helyezték, ahol általános iskolai 
tanárként tevékenykedett és közben 
az ELTE angoltanári szakán tanult. 
1963-ban a debreceni tanítóképző 
intézetbe került, ahol most már 
végzett történelem-angol szakos 
tanári diplomával 5 évig népművelő-
könyvtáros szakon dolgozott.

1968-tól adjunktusként, 1975-től 
docensként, majd 1983-tól egyetemi 
tanárként folytatta munkáját a KLTE 
Felnőttnevelési és Közművelődési 
Intézetben. „A pályakezdő Szabó 

Ervin politikai és 
kulturális törekvései” 
című értekezésével 
megszerezte a „történe- 
lemtudomány kandidá- 
tusa” fokozatot. Ké- 
sőbb a bölcsészkar dé- 
kán helyettese, majd 
a Művelődéstudo-
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Zalai Károly Veszprémben szüle-
tett, ott is gyerekeskedett. Az általá- 
nos iskolát is ott végezte, majd He-
renden porcelánfestést szeretett volna 
tanulni. Édesapja katonai múltja miatt 
nem vették fel, így dolgozni kezdett.

Egyáltalán nem akart szabó lenni, 
de édesapja javaslatára segédinasnak 
állt a Veszprémi Szabó KTSZ-ben. 
Itt mellette dolgozhatott. Már kisebb 
korában apja gyakran hazavitte a 
munkát, -legnagyobb gyermekként 
segítenie kellett-, ezért munka közben 
tőle akaratlanul is elleshette a szakma 
csínját-bínját. Munkájában nagyon 
tehetségesnek bizonyult. Viszonylag 
gyorsan országos versenyeken vett 
részt, és a harmadik tanulóévében 
országos második helyet ért el, 
így nem kellett tovább tanulnia, 
„felszabadították”, s immár önállóan 
dolgozhatott.

Az 1970-es évektől kutatásai révén 
kapcsolatba került a szűrrel. Kiderült, 
hogy már dédapja is szűrkészítő 
volt! Ekkor kezdett komolyabban 
érdeklődni e különleges népi 
ruhadarab iránt. Számos kutatást 
elolvasott, tanulmányozta a népi 

motívumokat, azok jelentésvilágát. 
Mivel a bakonyi szűrről részletes 
tanulmányt nem talált, saját maga 
gyűjtött anyagot hozzá.

Régen apáról fiúra szállt a 
szűrkészítés tudománya, s a saját 
motívum kincs is, ezért nagyon jól 
meg lehetett különböztetni, hogy az 
egyes szűrök kinek a keze munkáját 
dicsérték. Zalai Károly esetében 
ez – az édesapja katonáskodása és 
fogságai miatt – lehetetlen volt. 
Abban az időben vegyes megítélés 
alá esett a szűr viselése, egyes 
politikai korszakokban egyenesen 
tiltották! Egy-egy ilyen szűr nagyon 
drága volt (mindenkinek saját egyéni 
szűrt készítettek attól függően, hogy 
„viselős”, tehát hétköznapi, avagy 
lánykérős szűrről volt szó), mert a 
szűr motívumaiból ki lehetett olvasni 
tulajdonosának, illetve családjának 
vagyoni helyzetét, a testvérek számát, 
stb. Azt gondolták, hogy akinek nem 
telik a drága szűrre, tolvajlással vagy 
egyéb rossz cselekedettel teremti 
majd elő az árát. 

1999-ben Karcsi bácsi és 
családja Bakonyjákóra költözött. A 

szűrkészítéshez kicsinek bizonyult 
az akkori lakhelye, s szeretett volna 
a szűröknek méltó helyet találni, ahol 
még akár múzeumot is berendezhetett 
volna… Ez az álma hamarosan meg 
is valósulhatott, hisz gyűjtései során 
olyan sok anyagot halmozott fel, 
hogy Bakonyjákón berendezhetett 
egy szobát múzeumnak. 

A népi motívumok jelentésének 
megértése után Zalai Károly saját 
tervezésű szűröket kezdett készíteni, 
mindenkinek egyénre szabottan.

Sok szűrt elajándékozott, többek 
közt: II. János Pál pápának; Mádl 
Ferenc egykori  köztársasági elnök-
nek, Orbán Viktornak, Gróf Boks 
Árpádnak, Gróf Habsburg Ottónak, 
II. Erzsébet angol királynőnek, stb. 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
ők bizonyára azok a személyek 
lesznek, akik méltóképpen megőrzik 
a cifraszűrt az utókornak.

Németh Annamária, A bakonyi cifra 
szűrről című könyvében ezekről is 
bővebben olvashatnak. (A kiadvány a 
községi könyvtárban több példányban 
megtalálható!)

Annamária 16 szűr lelőhelyét 
közli a könyvében, településünkhöz 
legközelebb talán Orbán Viktor 
szűrje található. Orbán Viktor a pápai 
Kastélymúzeumnak adományozta a 
sajátját –mondván: ő ekkora értéket 
nem vihet csak úgy haza-, így a kastély 
felújítása után bizonyára méltóképp 
elhelyezve megtekinthető lesz.

Látható még két szűr a Bándi 
Udvarház egyik falán, valamint 
az utolsóként készített szűr is itt 
van a közelünkben, az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület elnökének 
(Kovács Norbert) tulajdonában 
Kiscsőszön. 

Kis Katalin

ZALAI KÁROLY, A BAKONYI SZŰR KÉSZÍTŐJE
�1944�2010�

Mindenkinek  nagyon jó kalandozást kívánunk!



A katolikus egyház február 11-én tartja a betegek 
világnapját, azon a napon, amikor a legenda szerint 1858-
ban megjelent Szűz Mária a 14 éves Bernadette Soubirous-
nak, Lourdes, francia kis faluban, majd február 15-én a 
sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A csoda helyén 
1876-ban templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa 
bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes a világ 
legnagyobb Mária-búcsújáró helye, a reménység forrása, 
a zarándokok száma évente több mint félmillió. Hitüket  
erősíti az a tény, hogy a tudományos módon megmagyaráz-
hatatlan gyógyulások - a helyi orvostudományi iroda 
vizsgálatai szerint is - időről időre előfordulnak, s azt a 
gyógyító hatású forrásvíznek tulajdonítják.

Idén a betegek világnapja megemlékezése egybe esett a 
Farsangi Télűző vigalom napjával, így a délelőtti program 
a Forrás Vendégháznál kezdődött:

Február 14-én (szombaton) reggel 9 órára a Lourdes-i 
barlangnál gyülekezett a falu népe és  a délutáni télűzésre 
érkező betyárok, a  huszárok és a hagyományőrzők.

Először a Lourdes-i litániát imádkoztuk, majd Kincses 
László felolvasta Mikolai Bertics Mihály Szélmalomtánc 
című versét, ezt követően Lourdes-i Szentmisére került sor. 
A mise után közös filmvetítésre vártuk az érdeklődőket. 
Így érkezett el az ebéd ideje, amikor is az egyházközség, 
a Kostajger Egyesület és Bakonyjákó Önkormányzata 

szeretet vendégségre, közös ebédre várta a megjelenteket. 
Így töltöttünk egy közös délelőttöt imádságban, szeretetben 
-veszprémi, pápai, pétfürdői, németbányai és bakonyjákói 
emberek- a Szűzanya oltalmában.

Köszönet minden résztvevőnek, és segítőnek, aki a 
program megvalósításában részt vett!

Az elkövetkezendő időszak fontosabb eseményei a 
következők, melyre hívunk és várunk mindenkit:

A böjti időben (febr. 27-től április 3-ig) minden pénteken 
17 órától Keresztutat imádkozunk.

Április 3-án, nagypénteken 18 órától Keresztút imádság 
lesz a Rákóczi téren álló kereszttől indulóan, az imádságot 
követően ünnepi szertartás a templomban lesz.

Június 15-19-ig a plébánia ismét napközis tábort 
szervez iskolás gyermekek számára. Jelentkezés és bővebb 
felvilágosítás: Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű 
polgármestereinél, az önkormányzatoknál, a plébánián és 
Bolizsár Gábornénál.

A szokott hirdetési fórumokon (levelezőlisták, 
kifüggesztések) megtekinthetők az elkövetkezendő 
események részletes lebontásban is.

Rudi Péter, plébános

BETEGEK VILÁGNAPJA



Az elmúlt hónapokban igencsak kijutott 
mindannyiunknak a kellemetlen időjárásból. Kaptunk 
havat, esőt, jeget, szelet, ködöt. Sokat gondolkodtam 
azon, vajon nekünk mi lenne a legmegfelelőbb. Mert ha 
hideg a szél és esik, panaszkodunk, ha rekkenő a hőség, 
bele akarunk pusztulni. Mindkettőből valahogy azért, de 
kijutunk. Viszont van egy természeti jelenség, amivel 
az ember nem tud mit kezdeni, s ez a köd. Elveszítjük 
a tájékozódásunkat, relatívvá válik az időérzékünk, 
fázunk s a legrosszabb esetben letargikussá válunk vagy 
éppen butaságokon járatjuk az eszünket.

A pusztajárók hosszú lépéseivel haladtam egy ködösö- 
dő estében. Magányosságomban dúdolgattam azt az 
éneket, amit a tanyán szerettem volna megtanítani kérges 
kezű, bölcsen messze néző egyszerű pásztornépeknek. 
Addig dúdolgattam, addig gondolkodtam, míg elté- 
vedtem. Pedig arról vagyok híres, mindenhová 
odatalálok, ahova akarok.

Megálltam, de óvakodtam attól, hogy körbeforduljak, 
mert akkor irányt vesztek. Körülöttem tejfölsűrű köd 
volt. Ruhám szinte ragadt a hideg párától. Végighasított 
bennem, ilyen lehet a gyarló ember a bűn és nyomorúság 
világában, amikor mindent maga akar megoldani. Csak 
a szívem dobogását hallottam és a torkomban éreztem. 
Tudtam, ha nem találom meg a helyes utat, akkor ma 
este nem lesz bibliaóra. Hát fölfohászkodtam: Uram, ha 
azt akarod, hogy odaérjek, mutasd meg a helyes irányt! 
S ahogy csendben voltam, egyszerre meghallottam 
a magasfeszültségű vezeték búgását a fejem felett. 
Szinte nekimentem a hatalmas oszlopnak. Egyszerre 
megnyugodtam. Ez a hang odavezet! Hisz tudtam, a 

tanyaudvar mellett is van egy ilyen oszlop. Most már 
bátran mentem. Az „égi hang” vezetett.

A tanyán nem volt villany, csak petróleumlámpa, 
de sárgás meleg fénye áttörte a köd sűrűségét, irányt 
mutatott. S még valami. Benn énekeltek s úgy vártak. 
Megint a hang.

Szívemben sokszor megcsendül az Ég Hangja. 
Bársonyosan, megnyugtatóan. Határozottan, 
felzaklatóan. De soha nem félrevezetően. 

Böjtben vagyunk s készülünk a Húsvét fanfáros 
csodájára, a feltámadás ajándékára. De egyetlen ember 
szívéből sem lehet kitörölni azt a hangot, amit Jézus 
Urunk Nagypénteken belesóhajtott ebbe a világba, 
amikor az Őt gyötrőkért imádkozott: Bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek! És ez a drága Hang 
vezet bennünket a célhoz. 

Ha van elég hited, ha van elég alázatod, ha bűneidet 
oda tudod tenni az Úr Keresztje alá, akkor ez a Hang 
megcsendül és soha el nem némul a szívedben! Járj 
bátran az úton. Akkor is, ha úgy tűnik, ködös. Kérd az 
Urat, vezessen.

Én is kérlek Benneteket Bakonyjákói Testvéreket: 
Szíveteket nyissátok ki az Ő Hangja felé, s meglátjátok 
gyönyörű Húsvétunk lesz. Megszűnik a hideg, ködös, 
bizonytalan időszak, s a Feltámadott Úr Krisztus 
szeretetében felmelegszünk valamennyien.

Így kíván a Falu hűséges pásztora áldott ünnepeket 
minden Kegyes Olvasónak.

Apostol Pál, tiszteletes

A HANG, AMI CÉLBA VEZET
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LEVÉL AZOKNAK, AKIK MOST NEM JÖTTEK EL
…AVAGY NUDISTÁK TALÁLKOZÓJA

Névre szóló meghívót kapott a 
falu valamennyi nyugdíjasa 2014. 
november elején, mely a 15-én 
rendezendő nyugdíjas estre invitált. 
Arról is szólt a meghívó, hogy a 
nehezen közlekedőket - igény esetén - 
a falu kisbusza szállítja a faluházba.

A meghirdetett program mindenki 
számára ígéretes lehetett, mert a kez- 
dés időpontjára igencsak kiderült, 
hogy nagyon sokan kíváncsiak a helyi 
kicsik, nagyok, nagyobbak fellépésé- 
re. A szépen terített asztaloknál frissen 
fodrászolt, csinosan öltözött hölgyek 
és urak beszélgetnek a műsorra várva. 
A Polgármester Rita (nálunk ez az ő 
megkülönböztető neve a többi kedves 
Rita ismerőseinkhez  képest) pontosan 
4 órakor meleg szavakkal köszönti 
a jelen- és távollevőket, megnyitja 
a találkozót. A színpadot elsőként a 
helyi óvódások csapata tölti meg. Ők 
a “kis emberek”  természetességével, 
boldogan énekelnek és táncolnak.

Mintha tudnák, majdnem mindegy 
hogy botladoznak vagy talál némelyik 
az énekben a kívánt hang mellé, ők 
így is, úgy is aranyosak. Egyébként 
is, az Óvó néni rögtön korrigál, ha 

valami nem tetszik neki. A városlődi 
és jákói iskolások a kiskamaszok 
komolyságával verselnek, és adják elő 
Az öregember és a pokróc című „intő 
szomorújátékot”. Hangos sóhajok, 
elmorzsolt könnyek, hatalmas taps. 
Bravo Tanár néni! Ez a közönség 
vette az adást!

A Nefelejcs (Vergissmeinnicht) 
Vegyeskar és az Ifjúsági Tánc- 
csoportja felteszi az i-re a pontot.

A község seniorjai büszkén és 
meghatottan figyelik, ügyelik a 
műsort. Egy-egy szám után alig várják, 
hogy tapsolhassanak. „Láttad, milyen 
ügyesen tette egyik lábát a másik 
mellé? Na ugye! Nem véletlen...”

Egy szó, mint száz, a hangulati 
alapozás sikeres volt. Pohárköszöntő 
után Frum Ferenc és társai a képviselő 
testülettel együttműködve tálalták a 
vacsorát. Repeta, amennyit akarsz! De 
ilyen adag után? Most is csettintek, ha 
eszembe jut. Így főznek a profik, mi- 
kor nem csak a lelküket teszik a 
főztjükbe. El nem mulaszthatom 
megemlíteni az ászári borosgazda 
Böőr Gyulát, aki mint már oly 
sokszor, most is szívesen ajándékozta 

hangulatjavító borait szülőfaluja 
“épülésére”. (Itt üzenem neked Gyula: 
adhass még sokáig!) Majdnem, mint 
egy lakodalom... rázendít a Greznár 
Banda. Nincs nóta, mit ne tudnának 
azonnal.

“Vékony héja, vékony héja 
Van a piros almának
Szép szeretője, szép szeretője
Van a jákói lánynak.”
Valahogy ilyenformán csengett 

ki ez az igazán szép est. Már csak 
a menyasszonytánc hiányzott. 
Jövőre, veletek, ugyanitt! Úgy-e, 
mindannyian eljövünk...

Ha nem volna a fiam is képviselő, 
most megdicsérném a Polgármestert, 
a Testületet és segítőiket lelke- 
sedésükért. Így most “csak” azt 
kívánom nekik és az utánuk jövőknek: 
legyen kegyes hozzátok az Isten, hogy 
ti is láthassátok majdan unokáitokat, 
dédunokáitokat - milyen ügyesen is 
teszik egyik lábukat a másik mellé.... 
a jákói faluház színpadán.

Szeretettel ölellek benneteket!
(Gerdenics) Kati néni

Utóirat.: Magyarázat a nudisták 
alcímhez.

Boldog emlékezetű Polczer Jancsi 
- aki gyakran betért hozzánk - mikor 
nyugdíjas lett, mosolyogva újságolta 
mindenkinek, akivel találkozott, hogy 
“ most má nem kő dógoz, mer jön a 
nudi.” (nyugdíj)

- Jancsi akkor te most nudista 
leszel?

- Ja, ja, haver. Én nudista lesz...
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SZÜLETETT GYERMEKEK

ELHUNYTAK

Takács József Ferenc Szül.: 1949. január 05. Elhunyt: 2014. december 02.
Andl Albin Szül.: 1982. április 27. Elhunyt: 2014. december 28.
Heszler János  Szül.: 1920. március 20. Elhunyt: 2015. január 10.
Lőrincz Gézáné Krizsay Anna Szül.: 1931. március 05. Elhunyt: 2015. január 22.
Tulok Zoltánné Dömötör Erzsébet Szül.: 1930. május 31. Elhunyt: 2015. január 23.
Imre Gizella Mária Szül.: 1940. november 07. Elhunyt: 2015. február 12.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2014. NOVEMBER 01. ÉS 2015. FEBRUÁR 28.

Somogyi Diána 
(Turi Ildikó, Somogyi Tamás)

2014. október 19.

Kőszegi Patrik 
(Fierpasz Andrea, Kőszegi Róbert)  

 2014. november 09.

Lénárt Rozi 
(Gerdenics Katalin, 

Lénárt Lambert)
2015. január 10.

KEDVES KÖNYVTÁR LÁTOGATÓK, OLVASÓK!
Ismét lehetőség van könyveket rendelni a könyvtárba, mely listát az 

olvasók igényei alapján állítjuk össze. Kérek mindenkit, hogy ha vannak 
olyan könyvek (író+pontos cím megjelöléssel), melyeket szívesen olvasnának, 
keressék meg a www.kello.hu oldalon, vagy vegyék igénybe a könyvtárban 
a keresés lehetőségét. (Azokat a könyveket tudjuk csak megrendelni, melyek 
a kello oldalán szerepelnek!)A kívánság listát április végéig kell leadni a könyvtárban! És hogy addig se 
unatkozzunk, a hónap közepén új könyvek érkeztek! Szeretettel várok mindenkit!

Kis Kata

Kérjük, adója 1%-ával 
segítse alapítványunk 
munkáját!

NEMZETISÉGI GYERMEKTÁNC-
CSOPORT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 19263786-1-19

NEMZETISÉGI GYERMEKTÁNC-
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INTERJÚ SÜTŐ GYULA BÁCSIVAL 
EGY SPORTOS ÉLETMŰRŐL ÉS KÖZSÉGÜNK ASZTALITENISZÉLETÉNEK ELŐZMÉNYEIRŐL

Bakonyjákó koráb-
bi asztalitenisz sikerei-

re már régóta esedékes 
visszatekintenünk. A mos-

tani apropó, hogy még ha 
fontolgatta is Gyula bácsi 

a visszavonulását a megyei szintű 
versenyzéstől, végül mégis visszatért, 
s ha már sikeresen összehoztuk 
erre a szezonra a falu csapatát a 
megyei bajnokság élmezőnyébe, Rá 
is számíthatunk. Még a nyáron is 
az élmezőnybe tartozott, nemcsak 
a faluban, hanem a környéken is 
(a tavalyig működött pápai Tarczy 
DSK csapatában is aktív volt még az 
elmúlt tavasszal). Az akkori bajnok, 

mostani címvédő 
M a g y a r p o l á n y 
Községi SE csa-
pata ellen az ősz-
szel karnyújtás-
nyira volt egy ha-
talmas bravúrtól, 
Józsihoz hason-
lóan hősként szo-
rongatta meg az
ellenfél legjobb-
ját, a volt NBII-es, 
s a közelmúltban 
is többszörös me-
gyei bajnok Illés 
Mihályt, a Ba-
latonfüredi FC 
balatonfüredi csa-
pata ellen pedig 
meg is vert egy 
olyan, tavaly még 
NBIII-as játékost, 
aki ott 30% fölött 
teljesített. 72 
évesen ez több 
mint szép siker. 

NyI.: Mikor kezdődött a község 
asztalitenisz életének fellendülése, s 
mikor maradt abba?

SGy: 1966-67-ben költöztem a 
faluba, s már ekkor hívtam magammal 
több eredményes pingpongkedvelőt, 
akikkel eljártunk a környékre, a 
községek közötti mérkőzésekre. Akkor 
még a tavalyig szokásos „januári” 
versenyekre nem mehetett akárki, 
évközi fordulókon kellett bejutni.

Többek között Kamondi Csaba, 
Plechinger György, Frank Ottó és 
Heller János is csapattagok voltak.

Ahogy öregedtünk, kevesen 
maradtunk – a végén (2000 körül) 
Heller Jánossal.

NyI.: Mi volt a legjobb 
eredményük? 

SGy.: Többször is megnyertük a 
körzeti (Pápa és környéke) szintű 
csapatbajnokságot, egyéniben pedig 
több megyei senior versenyen is 
győztem.

NyI.: Személyesen melyik három 
eredményére, illetve élményére 
emlékszik vissza a legszívesebben? 

SGy.: Egyrészt arra az alkalomra, 
amikor megnyertem az országos 
bányász bajnokságot, másrészt 
amikor legyőztem mind a későbbi 
válogatott és világbajnok Gergely 
Gábort még ifi korában, valamint 
egy volt válogatottat, harmadrészt 
pedig amikor a pápai Tarczy DSK 
csapatával megnyertük a megyei 
csapatbajnokságot, s feljutottunk 
NBIII-ba.

NyI.: Egyéni versenyen minek örült 
jobban, ha szerencsés sorsolást fogott 
ki, s érmet szerzett kemény versenyen, 
vagy ha megszorongatott sokkal jobb 
játékost is, még ha nem is nyert? 

SGy.: Utóbbinak.
NyI.: Mit szeretne még elérni? 
SGy.: Mást már nem. Örülök, hogy 

még élek. 
NyI.: Minek köszönhető, hogy még 

nyugdíjasként is folytatta, s ilyen jó 
egészségnek örvend, eredményes 
is maradt, sőt, még két éve is a falu 
legjobbja volt?

SGy.: Nagyon fontos a sportág és 
a mozgás szeretete, a közösséggel 
való összetartás és a hozzá szükséges 
alázat és kitartás. Hálás vagyok a 
családomnak is, hogy mellém álltak, 
s rendszeresen edzhettem.

NyI.: Mit üzenne még a következő 
generációknak?

SGy.: Azt, hogy folytassák, 
játsszanak! 

Készült: 2015. január 18.
Nyőgér István

is többszörös me-
gyei bajnok Illés 
Mihályt, a Ba-
latonfüredi FC 
balatonfüredi csa-
pata ellen pedig 
meg is vert egy 
olyan, tavaly még 
NBIII-as játékost, 
aki ott 30% fölött 
teljesített. 72 
évesen ez több 
mint szép siker. 

NyI.: Mikor kezdődött a község 
asztalitenisz életének fellendülése, s 

Bakonyjákó koráb-
bi asztalitenisz sikerei-

re már régóta esedékes 
visszatekintenünk. A mos-

tani apropó, hogy még ha 
fontolgatta is Gyula bácsi 
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Dióssy Ivánt, Vaszar község plébánosát hívtuk meg 
Adventben egy gyertyagyújtást követő esti beszélgetésre. 
Miért is Őt?

A karácsony előtti időszak a bűnbánaté, az Úr eljövetelére 
való várakozásé. Jézus születésére készül a keresztény 
világ. A hívő ember igyekszik felkészülni, hogy benne is 
megszülessen, újjászülessen a bennünk élő Isten. Hogyan 
kaphatjuk meg ezt az élet ajándékot? Sokszor keressük a 
választ.

Hívtunk egy Atyát, aki saját életével ad tanúságot arról, 
hogy nem ismerhetjük az időt és a helyet, hogy mikor mélyül 
el bennünk a hit. Mély életgyötrelmeket megélt emberrel 
találkoztunk, aki felnőtté válása után lett hívő ember. Akkor, 
olyan élethelyzetben, amikor azt gondolnánk, hogy már 
senki nem vesz észre minket, és akkor belépett az életébe 
a mindent meghatározó változás. Nős emberként élte 
életét, diakónussá szentelték, és elkötelezetten, alázattal 
fogadta az újabb és újabb lelki ajándékokat. Találkozott 
a társadalom szélére sodródott embertársainkkal, akiket 
a hitben megnyugodva segített vissza az élet valóságába. 
Az özvegység számára hatalmas veszteséget jelentett és 
egyben új kaput nyitott meg. Tanúságtevő diakónussága őt 
a papságig vezette. A felszentelt élethivatás, a plébánosság 
újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagította. A nyílt, őszinte 
megszólalások, a hibátlanság lehetetlenségének elismerése, 
a bizalommal az ima erejében kapaszkodó ember mélyen 

érintette lelkünket. Gondolatai magával ragadtak, és 
egymáshoz közelebb kerülve, mély gondolatokkal 
átitatottan hagytuk el a plébániát. Úgy éreztük ott, megállt 
velünk az idő, kiragadott bennünket a tévelygésből, és 
szerettük volna, hogy a sok bölcs útmutatás mind-mind 
velünk maradjon, a miénk lehessen.

Köszönöm, hogy elfogadta az Atya a meghívást, és egy 
szép estével ajándékozott meg mindannyiunkat. Kívánom, 
hogy egészségben nagyon sokáig pásztora lehessen 
gyülekezetének!

Németh Rita

ÁDVENTI TANÚSÁGTÉTEL

    Programajánló:
VÁROSLŐD - ISKOLAI PROGRAMOK:
április 18.  Pót-Locsolóbál
április 20-24.  Ökohét - papírgyűjtés
május 15.  Gálaműsor (17.00 óra)
június 13.  8. osztály ballagása (9.00 óra)

BAKONYJÁKÓ - TELEPÜLÉSI PROGRAMOK
május 23.  Majális
július 25.  Falunap 
júl. vége-aug. eleje:  Nyílt napok az iharkúti Dinoszaurusz 

őslénytani kutatások helyszínén - 
kapcsolódó bakonyjákói és németbányai 
programok
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KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK

Polgármesteri Hivatal:
Cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.
Tel./Fax: 06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-
16.00
szerda: zárva
péntek : 8.00-12.00

Pénztár nyitva tartása:
hétfő, csütörtök: 8.00-12.00
kedd: 13.00-15.00
szerda, péntek: zárva

Takácsné Tompos Rita, polgármester
Tel.: 06/89-350-001, Mobil: 06/30-9935-891
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
idejében, illetve előre egyeztetett 
időpontban.

Kelemen László, jegyző
Tel./Fax:  06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
csütörtök 10.00-12.00, 12.30-15.00

Dr. Léka Tibor, háziorvos
Tel.: 06/89-350-009, 06/30-5866-545
Rendelési idő:
hétfő: 10.00-13.00
kedd: 11.00-13.00
szerda: 15.00-17.00
csütörtök: -
péntek : 10.00-12.00

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

BAKONYJÁKÓ A MEGYEI BAJNOKSÁG 
ÉLMEZŐNYÉBEN!

A 2014-15-ös szezonban rekord-
magasra küzdöttük fel községünk 
sport-képviseletét, s állunk helyt 
becsülettel a Megyei Asztalitenisz 
Csapatbajnokság élmezőnyében. A 
Hírmondó előző számában az 1-5. 
lejátszott meccsekről írtunk. Az 1. fél- 
év végi fordulókon sajnos alulmarad-
tunk, de a közben erősödött veszprémi 
és várpalotai csapatok ellen is jól ment, 
pl. hárman is legyőztünk egy tavaly 
még NBIII-as játékost. Több hiányos 
felállás után a második félévre már 
összeérett a csapatunk, s jó eséllyel 
pozitív mérleggel zárunk. Köszönjük 
vendégjátékosaink segítségét is! Az 
1. félévi felnőtt egyéni teljesítmények 
összesítésben (nyert/játszott m): Ny. 
Józsi 29/40, Ujvári István 18/26, Ny. 
I. 21/36, S. Gyula 4/12, Ny. Jani 7/22, 
Gy. T. 3/12. (Két csapat összecsapása 
19 mérkőzésből áll (4x4 egyéni, páros, 
ifjúsági (u18) egyéni és egyik tagban 
ifi páros). Még ha Jani ki is nőtt az 
ifiből, Tomi még éppen belefér idén 
is. Máté és Krisztián is kaptak már 
tétmeccset is.)

 A folytatásról bővebben a 
következő számban. 16 forduló után 
8 győzelemmel az 5-6. helyen állunk. 

Április 18-án utazunk Ajkára, május 9-
én Balatonfüredre, végül hazai pályán 
zárjuk a bajnokságot, május 17-én a 
Balatonalmádi AK II., május utolsó 
hetében pedig a Balatonfüredi FC 
veszprémi csapata ellen. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket.

 Az előző félévhez tartozó fő 
versenyeredmény: az őszi megyei 
felnőtt versenyen Nyőgér Józsi 
képviselte a legeredményesebben 
községünket. A páros 8-ba jutás 
mellett úgy érte ezt el egyéniben 
is a közelmúltnál jóval erősebb 
mezőnyben, hogy több, magasabban 
kiemelt játékost is legyőzött, egy 
40%-os NBIII-ast is.

 Köszönjük az önkormányzati 
támogatást is. A 2014-es keret fő 
részét nevezési díjakra és utánpótlás-
edzőtáborra költöttük. Molnár 
András (Farkasgyepű, Oltalom 
Idősek Otthona) is támogatta még 
működésünket (a két hivatalos 
versenyasztal átszállításának költségét 
állta). Neki(k) is köszönjük. További 
részletek pl. a Hírmondó honlapján 
vagy a facebook csoportban.

Nyőgér István, csapatvezető


