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Projektnyitó rendezvényre invitálta a közelmúltban 
Bakonyjákó Község Önkormányzata a helyi értékek iránt 
érdeklődő lakosokat, valamint a németbányai Települési 
Értéktár Bizottság  (TÉB) tagjait. Ez alkalommal mutatta 
be Takácsné Tompos Rita polgármester a most megjelent 
“Bakonyjákó képekben” című kétnyelvű fotóalbumot.

„Kéz a kézben, magyar és sváb - Fiatalokkal a helyi 
értékek nyomában. Ezt a címet adtuk annak a NAKVI–
hoz benyújtott pályázatnak, amellyel mintegy másfél 
millió forintot nyertünk eszközbeszerzésre, helyi értékek 
gyűjtésével kapcsolatos tevékenységre.” – elevenítette 
fel a projekt kezdetét a polgármester asszony. „Csakis 
kéz a kézben vagyunk képesek az értékmegőrzésre, még 
akkor is, ha gyökereink nem azonosak, ha máshonnan is 
érkeztünk. Egy közösség már nagyon sokat árul el magáról 
azzal, hogyan bánik az értékeivel, mennyire becsüli meg, és 
hogyan őrzi hagyományait, hogyan próbálja továbbörökí-
teni azokat a következő generációkra.”-  folytatta.

 A képviselő-testület már korábban létrehozta az 
értéktárat, megalakult a helyi értéktár bizottság is, mely a 
lakosságtól beérkezett javaslatok számbavétele után dönt 
arról, milyen értékekkel töltsék meg az értéktárat.

A most megjelent képeskönyv bizonyára az egyik leg-
becsesebb darabja lesz a helyi értéktárnak. A 222 oldalas 
vaskos kötetben a több éven keresztül gyűjtött archív 
képek tematikus rendben sorjáznak: a gyermek és ifjúkor, 
a család, a katonaélet, párválasztás, születés, földművelés, 

MAGYAR ÉS SVÁB ÉRTÉKEK NYOMÁBAN
KÖNYVBEMUTATÓ BAKONYJÁKÓN

folytatás a 11. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bakonyjákó község képviselő-
testületének 2015. 03.01 – 06.30-
ig elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

A képviselő-testület  új rendeleteket 
alkotott, illetve módosította rendeleteit 
a következők szerint: 

4/2015. (III.27.) és 7/2015. (IV.27.) 
számú önkormányzati rendeletek a 
települési támogatásokról, szociális 
étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 
szóló, 2/2015.(II.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

5/2015.(III.27.) számú önkormány-
zati rendelet Bakonyjákó Község 
Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata módosításáról

6/2015.(IV.17.) számú önkor-
mányzati rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról és 
az ellátásokért fizetendő térítési díjak 
megállapításáról

8/2015.(V.29.) számú önkormány-
zati rendelet az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014.(III.12.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

9/2015.(V.29.) számú önkor-
mányzati rendelet a 2014. évi 
költségvetés végrehajtásáról

Törvényességi felhívás érkezett 
önkormányzatunk részére a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal Tör-
vényességi Főosztályától, miszerint a 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény vonatkozó 
paragrafusai kötelezettséget írtak 
elő az önkormányzat számára, hogy 
azokat a közterület elnevezéseket, 
amelyek az önkényuralmi rendszerre 
utalnak, szükséges megváltoztatni. 
Az „Úttörő” elnevezés közterület 
neveként a továbbiakban nem 
használható. A képviselő testület a 
jogszabályi elvárásnak megfelelve, 
valamint a házszámozásról, a ház-
szám, a helyrajzi szám megjelölésé-

nek módjáról, valamint az utca-
elnevezés szabályairól szóló 
6/2014.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelete felhatalmazása alapján, a 
lakossági javaslatokat figyelembe  
véve az „Úttörő utca” elnevezését 
„Fenyves utca” elnevezésre 
módosította.

A képviselő-testület döntése alapján 
az önkormányzat által biztosított 
szociális étkezés díja 2015. évben 
változatlanul 630,-Ft/adag.

Elfogadtuk Bakonyjákó Község 
Önkormányzat 2015 - 2019-re 
szóló Gazdasági Programját, mely 
tartalmazza a településen szükséges 
fejlesztési terveket, elvégzendő 
feladatokat. A program tartalma 
a korábbi évek képviselő testületi 
munkája során felmerült problémák-
ból, tapasztalatokból kiindulva, illet-
ve a lakosságtól érkezett jelzések 
alapján került összeállításra.

Az utóbbi évek csapadékos időjárá-
sa megmutatta, hogy településünk 
csapadékvíz elvezetési lehetőségeit 
javítani szükséges. Döntöttünk vízkár 
elhárítási terv elkészíttetéséről, 
mely feltárja a jelenlegi csapadékvíz 
elvezetési problémákat és javaslatokat 
fogalmaz  meg azok megoldására 
vonatkozóan. 

A képviselő-testület elfogadta a 
2014. őszén létrehozott Bakonyjákó 
Települési Értéktár Bizottság 2015. 
április 23. napján kelt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Az értéktár 
bizottság tagjai: 

elnök: Támtonné Piller 
Kinga Johanna, a Lovassport és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke

elnökhelyettes: Takácsné Tompos 
Rita polgármester

tagok: Svasticsné Hegedüs Henriett 
alpolgármester; Gyenes Tamás, a 
Nemzetiségi Gyermektánccsoport 
Közalapítvány elnöke; Ható Tibor, 
a Jákó Klub Egyesület elnöke; 

Dávodi Katalin, a Bakonyjákó Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; 
Ható Mihály, a Nyugdíjas Klub 
vezetője; Hegedüsné Patyi Edina, 
az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
Tagóvodája vezetője; Léber-
Gottschall Katalin, a Jákói Hírmondó 
főszerkesztője; Kis Katalin, közösségi 
munkás és Mihalcsik Márta NMI 
szakértő.

Az értéktár bizottság várja a 
megküldésre kerülő felhívás alapján 
az önkormányzat hivatalában és 
a község honlapján rendelkezésre 
álló javaslattételi lapon  az Önök 
javaslatait, hogy milyen értékekkel 
töltsük fel a helyi értéktárat. Igény 
esetén szívesen nyújtunk segítséget a 
javaslattételi lap kitöltésében.

A testület elhatározta, hogy a 
Bitva patak 33+550 és 34+000 
km szelvények (83-as közúti híd 
és Kossuth utca eleji híd) közötti 
szakaszán a patakmeder gépi tisztítását 
(a víz folyását akadályozó fatuskók 
kiszedése, meder tisztítása) végezteti 
el mintegy 30 órás gépi munkával. 
Döntött továbbá a testület arról, hogy 
a Németbánya felé vezető út melletti 
rövid patakszakaszon kialakult 
vízmosás biztosítására gépi munkával 
mederkorrekciót végeztet.

Az idei évben is támogatjuk az 
önkormányzat anyagi lehetőségeihez 
mérten a közösségi életben 
mindig aktívan közreműködő civil 
szervezeteink működését.

A lakossági észrevételeket is 
figyelembe véve döntöttünk a község 
Településrendezési Terve és Helyi 
Építési Szabályzata módosításáról, 
melyről az egyeztetési eljárás 
lefolytatása után várhatóan ez év végén 
fog a képviselő testület rendeletet 
alkotni.

Elfogadtuk a bakonyjákói Nem-
zetiségi Gyermektánccsoport Köz-
alapítvány 2014. évi mérlegét, 
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eredmény kimutatását, közhasznúsági 
jelentését, valamint a beszámoló 
kiegészítő mellékletét.

Bakonyjákó Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a kárpátaljai 
Péterfalva nevű település Református 
Líceuma részére – költségvetése 
terhére – 20.000,-Ft támogatást 
állapított meg. 

PÁLYÁZATI HÍREK

2014 év elején pályázatot adott 
be önkormányzatunk az óvoda- és 
kony-haépület külső felújítására vo- 
natkozóan, mely a második elbírá- 
lási szakaszban (2014. végén) 
támogatásra talált. Ennek ered-
ményeképpen az óvoda zárva tartási 
időszakában a következő felújítási 
munkálatokat fogjuk elvégeztetni: a 
teljes épület szigetelése, színezése; 
ereszcsatornák cseréje; a konyha 
épületrész külső nyílászáró-inak 
cseréje; óvoda épületrész tetőfelújítás, 
pala helyett cserépfedés. A felújítás 
összköltsége 12.128.174,-Ft, melynek 
20%-át az önkormányzat a pályázati 
feltételeknek megfelelően önerőként 
biztosítja.

Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a nemzeti értékek 
és hungarikumok gyűjtésének, 
kutatásának, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására kiírt 
HUNG-2014. pályázati kiírásra. 
Pályázatunk 100 %-ban támogatást 
nyert. Elnyert összeg: 1.498.945,-
Ft. A támogatás fedezetet nyújt 
technikai eszközök beszerzésére 
(laptop, videokamera, fényképezőgép, 
multifunkcionális készülék, televízió), 
valamint szintén a támogatási 
összeg jóvoltából - szakemberek 
segítségével - a fiatalok bevonásával 
elkezdődhet az értékek összegyűjtése, 
műhelymunkák keretében azok 
digitalizálása, rendszerezése, valamint 
az értékeket tartalmazó adatbázis 
kialakítása. A „Kéz a kézben magyar 
és sváb – Fiatalokkal helyi értékeink 

nyomában” elnevezésű projektnyitó 
rendezvényére 2015. június 27-én 
a faluházban vártuk a falu apraját-
nagyját, ahol a beszerzett eszközöket 
már felhasználtuk a rendezvény 
színvonalas lebonyolítása érdeké-
ben.

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

 Takácsné Tompos Rita 
 polgármester
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MESEPARKBAN JÁRTUNK

Egy szép tavaszi napon az iskola felső tagozata kirándulni ment a 
Märchenparkba.  Amikor odaértünk, nagyon sokan voltak, de mi hamar 
bejutottunk. A parkban majdnem minden játék ingyenes, így igyekeztünk min-
det kipróbálni. Mivel az időnk kevés volt, unatkozni és pihenni nem tudtunk. 
Késő este érkeztünk haza. Mindenki nagyon elfáradt. Remélem, jövőre is ilyen 
jó kirándulásra megyünk.                                             

Ujvári Dóra 6. osztály

3. ÉS 4. OSZTÁLY 
KIRÁNDULÁSA

A Kis-Balaton nemzeti parkban, 
Fenékpusztán és Keszthelyen voltunk. 
Nagyon jó volt.

Először a nemzeti parkba mentünk. 
Benedek bácsi sok furcsaságot 
elmondott az állatokról, és sok 
állatot megmutatott, még békákra 
is vadásztunk. Azután buszos túrát 
tettünk, ahol egy csomó más állatot 
ismertünk meg. Keszthelyen a kastély 
bámulatos volt. Nekem a kék terem 
tetszett a legjobban. A fehér szalon 
a plafonról kapta a nevét, hiszen 
fehér. A könyvtár úgy maradt meg, 
hogy amikor a háború volt, az egyik 
embernek megtetszett és fadarabokat 
helyeztek az ajtókra, ablakokra, és 
kiírták, hogy fertőzött osztály. Így nem 
ment be senki, és ami ott bent volt, 
minden megmaradt. A könyvtárban 
összesen 85000 db könyv van. A 
kiskönyvtárban egy titkos ajtó is volt. 
Utána a hintómúzeumban voltunk. 
Nagyon sok hintó volt, nekem a 
halottszállító tetszett a legjobban. 
Végül a vadászati múzeumban 
voltunk, az emeleten volt egy sarok, 
ahol ugyanúgy kitömött állatok voltak, 
mint máshol, csak itt fura hangok 
voltak és villogtak a lámpák. Olyan 
volt, mintha villámlott volna. Végül 
fagyival fejeztük be a napot. Ez volt a 
legjobb osztálykirándulás. 

Lénárt Dóra 3. osztály
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A 6. osztály áprilisban részt vett egy 
kétnapos erdei foglalkozáson. Reggel 
8 órakor minden faluból indult kisbusz 
és néhány autó, melyekkel kb. 50 perc 
alatt Huszárokelőpusztára értünk. Az 
erdei iskola nagyon szép volt, hatalmas 
udvarral, játszótérrel és focipályával. 
Miután meghallgattuk a házirendet 

a társalgóban, jöhetett a szobák 
elfoglalása. Fél óra múlva tanáraink 3-
4 fős csoportokra osztották az osztályt. 
Minden csapat egy-egy erdei állat 
nevét viselte. Nemsokára kezdetét 
vette a versengés. Rengeteg játékos 
feladatot oldottunk meg, és ekkor még 
nem tudtuk, hogy mi vár ránk délután. 
A finom ebéd után megérkezett 
túravezetőnk. Elindultunk és csak 
mentünk és mentünk. Több dolgot 

is megtudtunk 
az erdőben lé- 
vő növényekről, állatokról. Megte-
kinthettük az egzotakertet, amelybe a 
Bakonyban nem őshonos növényeket 
telepítettek. Megkóstoltuk a madár-
sóskát is. A kertből egyenesen a Gyil-
kos-tóhoz igyekeztünk. Elképesztően 
szép volt. Hulla fáradtan értünk vissza 
a szállásra, éppen vacsoraidőre. Isteni 
finom pizzát kaptunk. Nem sok idő 
telt el, és a fiúk majd a lányok is 
megrohamozták a sportpályát. Ebből 
fiúk a lányok ellen „fociháború” lett. 
Mondanom sem kell, hogy kik nyertek. 
Ezután jött a nap legizgalmasabb 
része, a rókavadászat, párkeresés 
és bátorságpróba. Kísérőtanáraink 
cselhez is folyamodtak, hogy még 
jobban féljünk. De végül túléltük. 
Egy gyors zuhanyozás után mindenki 
nyugovóra tért (jó esetben). Másnap 
korán keltünk, csomagoltunk. Volt 
még egy verseny a csapatok közt, a 
feladatok az előző napon hallottakkal 
voltak kapcsolatosak. Ebéd előtt 
vendégeink voltak, egy vadász és 
az ő hű társa, egy vadászkutya. Sok 
mindent megtudtunk a Bakonyban 
élő vadakról, a vadászok munkájáról. 
A kutyus pedig bebizonyította, hogy 
milyen ügyes nyomkereső. Ebéd után 
a közeli patak élővilágát vizsgáltuk 
meg. Kaptunk merítőhálót, edényeket, 

nagyítókat. Meg kellett határoznunk, 
milyen apró élőlények élnek a vízben. 
Csodálkoztunk, mennyi minden 
található egy pohárnyi vízben. A 
táborba visszatérve minden csapat 
bemutatta az erdőről készített plakátját. 
Néhányan még verset is írtak az erdő 
életéről. Rövid eredményhirdetés, 
táborozás után fáradtan, élményekkel 
gazdagon ültünk be a kisbuszokba. 
Nagyon jól éreztük magunkat, 
reméljük, hogy máskor is eljutunk erre 
a szép helyre!

Búzás Dóra 6. osztály

ERDEI ISKOLA HUSZÁROKELŐPUSZTÁN
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SZERESD A MAGYART!

Május 7-én rendezték a kislődi 
kalandparkban az ötödik „Szeresd a 
magyart!” vetélkedőt. A versenyen 
Leventével, Natival és Rékával vettünk 
részt. A csapatokat beosztották aszerint, 
hogy melyik állomáson kezdenek. Mi 
a 10-es csapat voltunk, ezért Gyuri 
bácsinál kezdtünk. Az elején nagyon 
izgultunk, össze is zavarodtunk 
egy kicsit, de aztán egyre jobban 
belejöttünk. Sok állomásnál éreztük azt, 
hogy tudtunk volna jobban is, de voltak 
olyanok is, amiknél a vártnál jobban 
teljesítettünk. Miután végigértünk az 
összes állomáson, az eredményhirdetés 
kezdetéig játszottunk. Juhász Hajni néni 
is velünk tartott és nagyon jól éreztük 
magunkat a hófánknál és a bobpályán 
is. Sok játékot kipróbáltunk, majd 
meghallottuk az eredményhirdetésre 
hívó zenét. Mindenki tippelt egy számot, 
hogy hányadikak leszünk, Réka és Nati a 
hatodik helyre tippeltek, én az ötödikre, 
Lele és Hajni néni a negyedikre. A 
végétől kezdték a helyezéseket. Amikor 
már az ötödik helynél tartottunk, Hajni 
néni ezt mondta: „Visszavonom a 
negyedik hely ötletét.” Mindegyikünk 
izgult, és amikor a nevünket mondták, 
el se hittük, hogy harmadikak lettünk! 
Nagyon örültünk, és egy közös fotó 
erejéig visszaálltunk az ajándékokkal. 
Boldogan jöttünk vissza az iskolába, 
ahol Melinda néninek nagy örömmel 
meséltünk el mindent. Fáradtan, de 
élményekkel telve tértünk haza.

Gulyás Napsugár 8. osztály

Ajkára, a Hubertusz Erdészeti 
Erdei Iskolába indultunk április 20-
án Ági nénivel és Edvárd bácsival 
az iskolánk elől, egy három napos 
táborba. Mikor megérkeztünk, 
Gyuri bácsi elmondta a házirendet  
és megismerkedtünk a szállásunk-
kal. Ezután Gyuri bácsival indul-
tunk el a Dénes-tetőre. Sok 
érdekességet tanultunk az erdőben 
való viselkedésről, fákról. Az út 
során új növényekkel ismerkedtünk 

meg, például: a pettyegetett tüdőfűvel és az őszi kikericcsel. Ebéd után egy 
új túrára készülődtünk Erzsi nénivel. Sokat játszottunk és az út során fákról 
tanultunk, például: a madárcseresznyéről. Majd szabadidő következett vacsoráig, 
társasoztunk, játszottunk. Vacsora után finom kakaós palacsintát kaptunk Márta 
nénitől. Egy gyors zuhanyzás után megnéztük a Croodék című filmet. Nagy 
nehezen, Ági néni kérésére tudtunk csak elaludni a lányokkal. Másnap reggel 
Gyuri bácsival a Pokollik, Savanyú Jóska barlangot látogattuk meg. Nekem 
nagyon tetszett, még denevéreket is láttam. Meg is ijedtem tőlük. Ebéd után 
Tóni bácsival egy 11 állomásos tornapályán mentünk végig. Érdekes feladatokat 
hajtottunk végre. Megint pihenő következett, ismét játszottunk. Mielőtt sonkát, 
virslit és szalonnát sütöttünk, számháborúztunk és rókavadászatot játszottunk. 
Nekem csak három rókát sikerült fognom, de legalább egy darab bon-bont 
kaptam érte. Fáradtan aludtunk el. Másnap reggel a Diorámába mentünk, ahol 
kitömött állatokat láttunk. Az erdőt alulnézetből, tükörből néztük meg. Mielőtt 
a busz értünk jött, Gyuri bácsi egy közös fotót készített rólunk. Szomorúan 
szálltunk fel a buszra. Remélem, jövőre is elmegyünk erre a szép helyre!

Somogyi Barbara 4. osztály

4. OSZTÁLY AZ ERDEI ISKOLÁBAN
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ISKOLAI EREDMÉNYEK 2014/2015

KITŰNŐ TANULÓK:
Lénárt Dóra 3. osztály
Somogyi Barbara 4. osztály
Serfőző Borbála 5. osztály 
Serfőző Sarolt 5. osztály

KIVÁLÓ EREDMÉNY:
Lénárt Gáspár 1. osztály
Takács Ádám 2. osztály
Nagy Laura 2. osztály
Svastics Áron 5. osztály
Ujvári Dóra 6. osztály
Gulyás Napsugár 8. osztály

AZ ÉV TANULÓJA: 
Gulyás Napsugár 8. osztály

A NÉMET NYELVI KUL-
TÚRÁÉRT A LEGTÖBBET 
TETT: 
Gulyás Napsugár 8. osztály
 

AZ ÉNEKKAR TAGJAKÉNT 
KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS:
Gulyás Napsugár 8. osztály
Takács Fanni 8. osztály
Ujvári Dóra 6. osztály
Búzás Dóra Diána 6. osztály
Polgárdi Sára 5. osztály

A KIEMELT ARANY 
MINŐSÍTÉSŰ KVARTETT 
TAGJA: 
Gulyás Napsugár 8. osztály

SZÓLISTÁK AZ 
ÉNEKKARBAN:
Gulyás Napsugár 8. osztály
Takács Fanni 8. osztály

A TÁNCCSOPORT LELKES 
TAGJAI:
Varga Szimonetta 4. osztály
Somogyi Barbara 4. osztály

AZ ALLEGRO ZENEISKOLA 
KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSŰ 
TAGJAI:
Lénárt Dóra 3. osztály
Lénárt Gáspár 1. osztály
Somogyi Barbara 4. osztály
Gulyás Napsugár 8. osztály
Somogyi Bernát 3. osztály
Svastics Áron 5. osztály
Takács Ádám 2. osztály
Serfőző Borbála 5. osztály
Serfőző Sarolt 5. osztály

SAKKOZÓNK, AKI 
KORSZÁGOS HÍRNEVET 
SZERZETT:
Somogyi Barbara 4. osztály

KIVÁLÓ FOCISTÁK:
Lénárt Gáspár 1. osztály
Gulyás Dominik 4. osztály
Somogyi Bernát 3. osztály
Krizsai László 7. osztály
Schlecht Levente 7. osztály
Takács Fanni 8. osztály
Gulyás Napsugár 8. osztály
Varga Szimonetta 4. osztály
Takács Ádám 2. osztály

JÓ GRAFIKUSOK:
Somogyi Barbara 4. osztály
Krizsai Kristóf 5. osztály

NÉMET NEMZETISÉGI 
VERSENY ORSZÁGOS 4. 
HELYEZÉS:
Takács Ádám 2. osztály

A SZERESD A MAGYART! 
VETÉLKEDŐ 3. 
HELYEZETTJEI:
Gulyás Napsugár 8. osztály
Schlecht Levente 7. osztály

Takács Fanni, Vind Dániel, Peidl Dominika, Mekler Dániel, Tóth Kathrin, 
Magyar Kristóf, Gulyás Napsugár, Bolla Zoltán, Gönczi Martin
                                                                               Osztályfőnök: Svecz Edvárd

BALLAGÓ DIÁKJAINK
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TAVASZI ESEMÉNYEK AZ ÓVÓDÁBAN

 Nagyon vártuk a gyerekekkel a 
tavasz érkezését, hogy egyre több időt 
tölthessünk el a szabadban. Áprilisban 
már lehetőségünk volt kisebb túrákra, 
ovisaink is nagyon kedvelik a Bitva 
parti kirándulásokat, medvehagyma 
gyűjtését, az élővilág szépségeinek 
felfedezését. Húsvéti ünnepünket zárt 
keretek között tartottuk, a gyerekek 
ajándékairól a szülők gondoskodtak. 
A hónap végén közösen tekintettük 
meg a Pegazus Színház idei évadának 
utolsó előadását, majd az édesanyákat, 
nagymamákat köszöntöttük Anyák 
napi ünnepélyünkön. 

Májusban egymást követték a 
gyerekeknek szánt programok. 
A hónap közepén tíz kisgyermek 
képviselte óvodánkat a német 
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nemzetiségi gyermekjáték- és 
táncfesztiválon Tótvázsonyban. 
Mindig kedves emlékekkel térünk 
vissza ezekről a találkozókról. Az idei 
évben Győrbe kirándultunk, melyen a 
szülők részvételét is biztosítani tudtuk. 
Az Ugriparkot a gyerekek azonnal 
birtokba vették, szinte megállás nélkül 

másztak, csúsztak, 
trambulinoztak, kerék- 
pároztak. Természete-
sen a felnőttek is ki-
próbálták a játékokat. 
Minden esetre a ha-
zaúton nagy volt 
a csend a buszon, 
ovisaink többsége pár 
perc után már elaludt.

Gyermeknapi prog- 
ramjainkat immár rend- 

hagyó módon két  naposra terveztük. 
A mozgás megszerettetését és a közös 
élmények gyarapítását tűztük ki célul 
az apukák részvételével szervezett 
Sportnapon. A versenyszellem hamar 
megmutatkozott a csapatjátékokban. 
Az ovi-focit sorversenyek, ügyességi és 
a szülők teherbírását fokozó feladatok 

követték. Nagy örömünkre a felnőttek 
aktívan, partnerként és a gyerekek 
szórakoztatására közösen mókáztak. 
Azt tapasztaltuk, hogy most az 
apukák fáradtak el jobban, de a kicsik 
még napok múltán is az élményeikről 
beszélgettek. Ezt követte a kreatív 
kézműves játék délelőtt az anyukák 
segítségével. A barkácsolás mellett 
apró meglepetésekkel kedveskedtünk 
a gyerekeknek.

A gyermekcsoport létszáma jelen-
leg 23 fő, közülük négy tanköteles ko-
rú óvodástól vettünk búcsút június 12-
én ünnepélyes keretek között. A nyári 
időszakban Németbányán, Német 
Nemzetiségi Napon szerepeltünk a 
gyerekekkel, melyen a nemzetiségi 
önkormányzat által kiírt rajzpályázat 
eredményhirdetésére is sor került.

Ezúton szeretnék köszönetet mon- 
dani az óvoda részére nyújtott számos 
felajánlásért, anyagi támogatásért, 
melyet gyermekprogramokra, játék-
vásárlásra fordítottunk. Támogatóink 
voltak:Az óvoda Szülői Szervezete, 
Bakonyjákó Község Önkormányzata, 
Bakonyjákó Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Németbánya Község 
Önkormányzata, Németbánya Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Frum 
Ferenc vállalkozó, Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport Közalapítvány, 
Farkasgyepű Község Önkormányzata, 
továbbá köszönjük mindenkinek, 
aki az óvodai szelektív papírgyűjtés 
sikeres megvalósításához hozzájárult. 
A szülőknek a papírkötegek 
begyűjtéséhez nyújtott segítségét, 
valamint Gerdenics Gábornak a 
hulladék telephelyre szállítását. A 
gyűjtés bevétele 58.000 Ft, melyet 
óvodai játékok cseréjére szeretnénk 
fordítani.

Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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Ha azt mondjuk valakinek, hogy 
hatvan év, mi az első reakciója? 
Bizonyára, felkiált: HŰHA!

És ha azt mondjuk, hogy mindezt 
házasságban eltöltve? Akkor már 
többszörös a „hűha”, igaz? Bizony, a 
hatvan év még emberöltőben mérve 
is jelentős, hát még ha házasságról 
beszélünk!

1955. június 25. – 2015. június 25.
Ezek a dátumok egy bakonyjákói 

család életében két fontos 
mérföldkövet jelentenek. Az elsőnél 
házasságot kötöttek, a másodiknál 
megerősítették fogadalmukat.

Amikor id. Frank József és 
neje az önkormányzati hivatal 
anyakönyvvezetőjével beszéltek 
arról, hogy szeretnék megerősíteni a 
hatvan évvel ezelőtti fogadalmukat, 
kissé meglepődve, ám annál nagyobb 
örömmel vállalta Baksa Gizella a 
szertartás levezetését. Meglepődve, 
hisz nem minden nap történik ilyen egy 
kis település életében, és nem minden 
nap állnak újra anyakönyvvezető elé 
azok sem, akik eljutnak idáig. Már 
hetekkel az évforduló előtt izgatottan 
készültek a hivatal dolgozói is - ki 
verssel, ki ünnepi szöveggel -, hogy 
ünnepélyesebbé tegyék e napot.

Faluközösségünk nagy tiszteletben 
álló, megbecsült tagjai pontosan a 

megbeszélt időben érkeztek a hiva-
talba. Szívmelengető érzés volt látni, 
ahogy a család kísérte Jóska bácsiékat 
lefelé az úton. Elképzeltük, ahogy 
hatvan évvel ezelőtt jöhettek, még 
fiatalon, szintén ebbe a hivatalba.

A szertartás után az önkormányzat 
nevében anyakönyvvezetőnk egy 
csokor virággal és egy üveg finom 
borral, valamint egy emléklappal 
köszöntötte az ünnepelteket, majd 
szűk családi körben ünnepeltek egy 
közösen elköltött finom ebéddel.

Amikor meglátogattam Jóska 
bácsiékat, és megkérdeztem őket, 
szerintük mi a jó házasság titka, Jóska 
bácsi szinte gondolkodás nélkül azt 
mondta: mindenképp meg kell érteni 
egymást! Enélkül nem lehet!

Elmondta, hogy a mai világban a 
fiatalok „csak összeállnak, és csak úgy 
„vannak”, s hogy régen, ez nem így 

volt. Régen bíztak is a másikban!” Ezt 
is nagyon fontosnak tartják! Fontosak 
a közös célok is, nem lehet cél nélkül 
csak úgy „lenni”. Beszélgetésünk 
során kiderült az is, hogy a hatvan év 
nem volt mindig könnyű, voltak rossz 
időszakok és voltak jobbak is.

Elhangzottak állomások az éle-
tükből, a sok-sok munkahely, több 
katonai tartózkodási hely is. Nem volt 
olyan laktanya, ahol Jóska bácsi ne 
dolgozott volna. A vendéglátás volt 
a szíve csücske mindkettejüknek. 
Csillogó szemmel meséltek ezekről 
az évekről. Egy nagyon fontos dolog 
volt még, amit Jóska bácsi kiemelt: 
akárhol is dolgozott, mindegyik 
munkahelyén kiváló dolgozó lett. 
Egyénileg, és a munkatársaival együtt 
is a munkahely is! Kiemelte ezzel 
azt, hogy ha valaki dolgozik valamit, 
azt csak úgy érdemes csinálni, ha a 
legjobb benne! Akkor a visszatekintés 
majd örömteli lesz, és a családot is 
büszkeséggel töltheti el!

A beszélgetés és a cikk írása közt 
eltelt pár napban több részlet is 
eszembe jutott az elhangzottakból. 
Ezen elmerengve, főleg a családtól 
távoli katonaidőkre gondolván, hirte- 
len az az érzésem támadt, hogy 
feltaláltam a spanyolviaszt a házasság 
terén és magamban elviccelődve 
feltettem a költői kérdést - mégiscsak 
az lehet a hosszú házasság titka, ha 
a felek minél kevesebbet vannak 
együtt... vagy nem?

Kis Kata

HATVAN ÉV ...
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folytatás az 1. oldalról

család, a katonaélet, párválasztás, születés, földművelés, 
állattartás, kulturális élet, szórakozás, ünnepnapok képei 
mellett fellelhetők a szakrális emlékek és a bakonyi népi 
építészet remekei is. A gyűjtés lelke és motorja a polgár- 
mester asszony, munkáját Kis Katalin segítette.

Ifj. Heizer Antal, Jákó szülötte, a ma Tiranában élő 
diplomata így ajánlja az olvasó figyelmébe a kifogástalanul 
összeállított, igényes könyvet: „Bárhol jársz, a Bitva 
völgye visszahúz… Büszke vagyok paraszti őseimre, 
német véremre és hogy ezt elmondhatom mindenkinek a 
nagyvilágban. Mert ha kimondod, jákói vagyok,  ez azt 
jelenti, hogy tartozol valahová, van hová hazajönnöd, van 
sír, melyre tehetsz egy szál virágot, s mindig lesz valaki, aki 
tudja, hogy te ki vagy.  Legyetek büszkék kis falunkra!”

A könyvbemutatóra meghívást kapott Mihalcsik Márta, 
a Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani 
referense, valamint Hoffner Tibor a Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifjúságért tagja is. Mihalcsik Márta 
a helyi értékek felkutatásáról, rendszerezéséről, az 
archiválás műhelymunkájáról adott tájékoztatást, 
beszélt a Hungarikum-mozgalomról és a határtalan 
együttműködésről, mely már megyén és országhatáron 
túl a Felvidékre, Vajdaságba, Kárpátaljára és Erdélyre is 
kiterjed.

Hoffner Tibor, a Pannon Értékőrök képviseletében 
érkezett a rendezvényre, aki a helyi kincsfeltárást fiatal 
értékőrökkel végzi. Szlogenjük: Ki őrizné, ha nem mi? 
Ennek jegyében, a rendezvény zárásaként videointerjút 
készítettek a jákói értékőr-jelöltek a falu egyik legidősebb 
asszonyával, Fülöp Lászlóné Gizi nénivel ifjúsága 
eseményeiről.

    Kiss Albertné  
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BÚCSÚ EGY IGAZI EMBERTŐL
KISS ALBERT EMLÉKLÉRE

Itt élt közöttünk, velünk egy Erdélyből egykor ideérke-
zett férfi, aki tanító, tanár, iskolaigazgató, férj, apa, nagyapa, 
nagyra becsült közéleti ember volt. S most itthagyott 
bennünket. Onnan jött, a régi Magyarország egy szépséges 
tájáról, a Kárpátok ölelte ősi földről, a székelyek honából. 
Székely volt ő is, egy történelmi nép, a sok évszázadon át a 
szabadságáért mindig megküzdő nemes nemzet legjobbjai 
egyike. De itt, a Bitva-patak völgyében új otthonra talált, 
új hazára lelt. S most, mert a múló idő könyörtelen minden 
földi halandó számára, itthagyott bennünket.

Odahagyta nem csak az erdélyi hegyeket, a Hargita zúgó 
fenyveseit, a Homoród csobogó forrásvizeit, a széljárta 
völgyeket, a napsütötte hegyoldalakat, ősei földjét, de 
most itthagyott bennünket is magunkra maradva.  Már csak 
emlékezni tudunk rá, aki itt, a Bakony e kis szögletében 
találta meg munkája értelmét, boldogságát, mindennapjai 
örömét. Fél évszázad, amennyi időn át átölelte őt a Bakony, 
ez az ugyancsak ősi táj, amely új otthona lett: a végleges, 
az immár örökre őt magába záró föld.  

Sokan ismerték és ő sokakat ismert. Megfontolt 
pedagógus és bölcs ember volt. Tanított, és nem csak 
iskolában, hanem mindenütt, ahol hallathatta szavát, 
és segített mindenkin és mindenhol, ahol kellett, ahol 
lehetett. Mindig a teljességre törekedett. Hűséggel, 
tisztességgel vállalta hivatását, amelyet családja mellett 
élete értelmének tartott.  Kis falvak kis és nagy diákjait 
tanította Szerecsenyben, Ihászon, majd 1959-től több 
mint egy évtizeden át Iharkúton, s végül Bakonyjákón 
tanárként, iskolaigazgatóként. Mindenütt helytállt, s 
mindenütt felvállalta a közéleti feladatok teljesítésének 
néptanítói hagyományokon alapuló kötelezettségeit, mert 
tenni akaró, alkotó ember volt, olyan pedagógus, aki meg 
tudta őrizni nemcsak a hivatás erkölcsi kötelezettségét, 
hanem annak örömét is, hogy újra és újra nemzedékeket 
indított a felnőtt élet felé vezető úton. 

Az idő vándora volt ő is, mint annyi más pedagógus 
elődje: egy emberöltőnyi időbe belesűríteni a lét minden 
szépségét, munkáját, hogy amikor eljön az utolsó 
szívdobbanás, amikor kihúny a fény, amikor már más lesz 
a csillagok ragyogása is, akkor ő is, mi is tudjuk: általa is 
jobb lett a világ. 

Igazi székely barátsággal, pedagógusi szeretettel fogadta 
el az őt körülvevő világot, a természet ezernyi kincsét, s 
az embereket, akik szívükbe zárták, mert mindannyian 
tudtuk, éreztük, szeretni való ember. S az marad emlékeink 
között is, mert bár elszólította őt az Idő, nemzedékek sora 

fogja őrizni őt, aki nem csak nevelt és tanított tudományra, 
emberségre, jóságra és szeretetre, hanem példa is volt, olyan 
ember, akiben a tett és a szó együtt volt igaz. S ha múlik is 
majd az idő, ott lesz velünk továbbra is a hétköznapjainkon 
és ünnepeinken, gondolatban újra és újra átélhetjük majd a 
közös emlékeket, a közös küzdelmeket, a sikereket, az élet 
kis és nagy boldogsága óráit, éveit, évtizedeit.   

Elment, itthagyott bennünket egy igaz ember. De csak 
a földi létében, mert ő nem felejthető: szavai, mosolya 
örökre itt lesznek velünk.

Áldott volt az élete, legyen békessége az öröklét 
otthonában.

Tölgyesi József
egykori iskolaigazgató kollégája
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„ Hisz az ÚR megváltottai 
megtérnek, és újjongás között Sionba 
jönnek, és örök öröm fejükön, 
vígasságot és örömöt találnak, és 
eltűnik fájdalom és sóhaj.”

 Ésaiás 35:10

Az örök öröm kapujában

A sírok mellett jöttem, hogy 
arról beszéljek, micsoda kincset 
adott nekünk az ÚR! Mindnyájan 
hajlamosak vagyunk arra, hogy 
elakadjunk földi létünk utolsó 
állomásánál. Én is ilyen vagyok! Mert 
gyarló emberek vagyunk!

Valóban a sírás helyén állunk s 
kell is nekünk egy olyan hely, ahol 
otthagyhatjuk a keserűségünket és a 
bánatunkat.

Mindig, mindenki fölkapja a fejét, 
amikor váratlanul, nem a szokott 
időben kondul meg a harang. S a nemes 
érc csengése és muzsikája végigúszik 
a falun. Kezünkben megáll a munka, 
kifutunk az utcára vagy telefonálunk: 
Ki halt meg? Ki ment el?

A harang szól! Értünk szól! 
Hívogat és tudatosít Jézus szavával: 

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltettetek és 
én megnyugtatlak benneteket!

De ez a harang csengő is. A 
Mennyek Kapujának csengője. 
Amikor ez megcsendül, angyalok 
nyitják a kaput, gyarló földi vándorok 
előtt. Igen! Földi vándorlásunk utolsó 
állomásán átlépünk a Lelkek Világába, 
az Úr elé! Idehagyva mindent, ami köt 
a földi léthez.

Messze nézünk, értőn, csendesen. 
Csak a lélekharang vergődik fölöttünk 
s a Bakony visszhangozza: valaki 
megtért a vándorútról.

Minket pedig figyelmeztet. Ha 
élő hittel vagyunk, akkor az ÚR 
választottai vagyunk. Sírásunk örömre 
fordul, levertségünk, gyászunk 
ujjongássá válik, mert az ÚR előtt 
eltűnik a fájdalom és a sóhaj!

A világ nem áll meg. A világ nem 
kísér. A világ semmit sem ad, csak 
mindig követel. Ez a kicsi harang 
még az utolsó útra is elkísér, mintegy 
hazakísér!

Vigyázzatok és imádkozzatok, mert 
a figyelmeztető kondulás mindig azt 
jelenti ebből a kis toronyból: megint 

kinyílt az Ég Kapuja, valaki megint 
hazatért Urához és Teremtőjéhez. 
Ahányszor megkondul ez a harang, 
annyiszor adj hálát az Életért, mely az 
Úrtól van és oda is tér vissza!

Vigyázzatok és imádkozzatok!
Tudjátok meg, akárhányszor 

megkondul ez a harang, arról beszél: 
Neked is van helyed a Mennyek 
Országában!

Ezért hálát kell adni! A holt lelkek 
kertjében az Örökkévalóság kicsi 
harangja hívogat, figyelmeztet, 
velünk együtt sír, majd vigasztal és az 
ÚR áldását simítja ránk!   
 Ámen

Elmondta Németbányán, 
a ravatalozó új harangjának 

szentelésén 2015. Pünkösd 
vasárnap délutánján hűséges 
lelkipásztoruk:   Apostol Pál

HARANGSZENTELÉS  NÉMETBÁNYÁN   �1944�2010�
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került 
egy ötnapos napközis tábor Bakonyjákón, június 15-től 
19-ig. A táborban bármely, a plébánia területén élő iskolás 
gyermek teljesen ingyenesen vehetett részt, így a kísérőkkel 
együtt változó létszámmal naponta 20-22 fő gyűlt össze. A 
gyerekek és a felnőttek számára egyaránt napi háromszori 
étkezést biztosítottak, a mindennapos felügyeletet pedig 
Rudi Péter atya és Németh Rita néni látták el. Az első 
nap ismerkedéssel, közös játékokkal és barkácsolással 
telt. A második napon kisvonatos kirándulásra indultunk 
a Bakonyba, ahol egy idő után gyalog folytattuk utunkat. 
Ahogy elértük az úti célunkat, fantasztikus panoráma tárult 
elénk, bár voltak, akiket inkább a szamócaszedés kötött le. 
A kimerítő túra után filmvetítésre került sor és még egy kis 
játékra is jutott idő. Szerdán huszárok és betyárok érkeztek 
hozzánk, akik egy rövid előadás után lehetőséget adtak 
arra, hogy egy kis időre mi is huszárokká és betyárokká 
válhassunk. Felpróbálhattuk a különféle öltözékeket, sőt 
kipróbálhattuk a fegyvereket is. A huszárok megengedték, 
hogy lovagolhassunk és megtanítottak néhány egyszerű 
vívómozdulatot is. A betyároktól pedig megtanulhattuk a 
rittyentés történetét, valamint a sudárfonást. Ezt követően 
a fiúk egy rittyentési versenyben mérhették össze 
ügyességüket.

Boldizsár Andrea

Csütörtökön a Forrás Vendégháznál 
töltöttük el a napot. Délelőtt Schmidt 
Attiláné, Timi nénivel gyertyákat 
öntöttünk, majd vendéglátónk, Rita 
néni vezetésével tutajokat barká-
csoltunk. A kész tutajokat ezután vízre 
bocsátottuk és indult is a verseny, 
amit mindenki nagyon élvezett. 
Délután kezdődhetett a sütés, főzés. 
Kürtöskalácsot, és az egészséges 
életmód jegyében zöldség-fasírozottat, 
valamint cseresznyés-joghurtos zab- 
pehely fagyit készítettünk. Az elké- 
szült ételek nagyon hamar el is fogy-
tak. Pénteken kirándulni mentünk, 
ahová már nem csak a tábor résztve- 
vői, hanem bárki eljöhetett Bakony-
jákó, Farkasgyepű és Németbánya 
községekből. Fél 9-kor indultunk 
Bakonyjákóról egy nagy autóbusszal 
meg két kisbusszal, közel 70-en. Első 

állomásunk a sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences 
Kegytemplom és Rendház volt, ahol jelenleg 3 ferences 
atya teljesít szolgálatot. A templomban a főoltár felett 
lévő kegyszobor a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja, aki a 
keresztre feszített Fiát, Jézus Krisztust tartja karjában. A 
szoborhoz különböző csodás gyógyulások fűződnek. A 
templomban minden hónap 13.-án engesztelő imanapot 
tartanak. Ezután átsétáltunk a következő állomásra, itt az 
Urunk Mennybemenetele Plébániatemplomot tekintettünk 
meg. A barokk templomban látható a magyarországi ba-
rokk falfestészet egyik legnagyobb alkotása. Maulbertsch, 
freskóival pályája legnagyobb alkotását hozta létre, amik 
világhírűek lettek. Következő programunk helyszínére a 
Fenékpusztai Madártani Állomásra már egy kissé megázva 
érkeztünk, ahol megismerkedhettünk a madárbefogás, 
és madárgyűrűzés rejtelmeivel. Utunkat Keszthely felé 
folytattunk. A Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya 
Templomban találkoztunk egykori bakonyjákói plé-
bánosunkkal, Tál Zoltán atyával. A szentmisét követően 
rövid tájékoztatójában bemutatta nekünk a templom 
történetét, majd ezután kötetlen beszélgetésre átmentünk a 
plébániára.Az egész napos programban mindenki elfáradt, 
de hazafele a buszon még volt energiánk közösen egy jót 
énekelni. Reméljük, hogy a kirándulók sok új élménnyel 
tértek haza és jövőre is számíthatunk a társaságukra!

 
Fülöp Krisztina

JÓTÉKONYSÁGI NAPKÖZIK TÁBOR BAKONYJÁKÓN
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Az egyházi év különböző 
alkalmain más és más színe van 
a liturgiának. A böjti időszakok 
(advent és nagyböjt) liturgikus 
színe a lila, amely a bűnbánat 
színe. Ezt mindegyik időszakban 
egy-egy nap töri meg, Advent 
3. és Nagyböjt 4. vasárnapja, 
amikor a liturgia színe a 
rózsaszín. Ünnepi alkalmakkor, 
karácsonykor, húsvétkor, 
templombúcsúkor valamint 
egyéb ünnepeken a liturgia 
színe az arany. Az Úr Jézus- és 
szentek ünnepein pedig fehér. 
Mária ünnepeken kék és ezüst, 
vértanú szentek ünnepén piros, 
az évközi időben pedig zöld a 
liturgia színe. Temetéseken és 
gyászmiséken feketébe öltözik 
a szertartást végző pap.

A szerpap (diakónus) 
liturgikus ruháját dalmatikának 
nevezzük. Az áldozópap 
öltözetét kazulának hívjuk, 
amelynek napjainkra két 
típusa van, a modern és az ún. 
hegedűtok. Ez utóbbi ruhadarab 
a kinézetéről kapta elnevezését. 
Jellemzően a második vatikáni 
zsinat (1960-as évek) előtt 
volt használatos.  Az iniciációs 
(bevezető) szentségek kiszol-
gáltatása alkalmával a szertartás 
végzője palástot visel, keresz-
teléskor és esketéskor fehéret, 
temetéskor feketét. A liturgikus 
ruha alatt a pap albát, fehér 
hosszú földig érő ruhát vagy 
karinget hord. 

A bakonyjákói templom is 
több értékes (150-200 éves) 
miseruhákkal rendelkezik, 
amik az érdeklődők számára 
előzetes egyeztetés alapján 
megtekinthetők. 

Rudi Péter 
plébános

KATOLIKUS LITURGIKUS RUHÁKJÓTÉKONYSÁGI NAPKÖZIK TÁBOR BAKONYJÁKÓN
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POZSONYVEZEKÉNYBŐL ÉRKEZTÜNK

1948. október 24. Aznap kellett búcsút vennie Vezekénytől annak a 8 
családnak (Cződör Gyula, Fejes Béla, Halász Géza, Halász Imre, Klincsák 
Mihály, Vajda Lajos, Vajda Sándor, Vörös Ferenc), akiket először Békéscsabára, 
majd Bakonyjákóra telepítettek.

Az önkormányzat házasságkötő termében emlékeztünk az akkori 
eseményekre mai és egykori Vezekényiek.

Vezekény település képviselő testületének 2 tagja, valamint egy most 
már hagyománnyá váló, jubileumi találkozó egyik szervezője érkezett 
hozzánk Bakonyjákóra, hogy felvegyék a kapcsolatot az 1948-ban elszakadt 
vezekényiekkel, hogy meghívjanak bennünket az 50-60-70-80-90 évesek 
születésnapi találkozójára.

És mintha mindannyian ismét Vezekényben éreztük volna magunkat! 
Feltörtek a régi emlékek: a szülőfalu képei, az ismerősök, az út a vagonokban, 
a békéscsabai néhány hónapos iskolai időszak, a bakonyjákói kémény nélküli 
ház, ahogy beköltöztünk a kitelepített sváb lakosok által hátrahagyott, nekünk 
kiutalt új otthonainkba… mi hozhattuk a személyes dolgainkat, bútorokat, 
jószágot.

Ma már valóban otthonunknak érezzük Bakonyjákót is, őrizzük a vezekényi 
emlékeket.

Nagyon jó hangulatban telt a délután, az emlékek visszaidézése. Bízunk 
benne, hogy szeptemberben eleget tudunk tenni a kedves meghívásnak és egy 
tartalmas napot tölthetünk szülőfalunkban. 

Mi, vezekényiek…..
Boldizsár Andrásné, Fejes Béla

VIDÁM MAJÁLIS  DÉLUTÁN

Az előző évekhez hasonlóan bősé-
ges program várta a falu apraját, nagy-
ját a Majálison. A gyerekek az önfe- 
ledt játékosság jegyében vehették 
birtokba a népi játékeszközöket, 
amiket persze nem lehetett kipró- 
bálás nélkül hagyni még a felnőt-
teknek sem. Bepillantást nyerhettünk 
a bakonyi betyárok világba és 
az íjászat kipróbálásával az ősi 
magyar harci kultúrába. A korhű 
viseletet is sokan magukra öltötték.  
Köszönjük a gyerekszerető, kedves 
segítségnyújtást.
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A játék öröm, megszakítható, 
folytatható, komolysága van. A 
gyerekek a programokon kedvük 
szerint vehettek részt és lehetőségük 
volt vissza- visszatérni a helyszínekre, 
hogy kijátszhassák magukat. A 
kicsiket körforgásszerűen várták az 
ötletes, változatos, versenyfeladatok 
is, melyeknek nem annyira a 
versengés volt a fő célja, mint inkább 
az élményszerzés. A kis kezek nyomán 
készültek gyönyörű papírvirágok, 
és az elültetett virágmagok jelentem 
hajtásnak indultak, várjuk, hogy 
virágot bontsanak. A társaság 

Mekler Dániel, Gulyás Napsugár, Tóth Kathrin, Gönczi Martin, Takács 
Fanni, Vind Dániel

KONFIRMÁLÓINK

VIDÁM MAJÁLIS  DÉLUTÁN
éhségét palacsintával és lángossal 
régi, kedves csapat csillapította. 
Az önfeláldozó munka jegyében 
fogtak össze az óvodás gyermekek 
szülei. Ínycsiklandó sütemény- 
és zsibvásárukkal bebizonyították 
elkötelezettségüket intézményük felé.

Vidám perceket éltünk át a 
Garabonciás zenekar magával ragadó 
előadásával, majd zárásként az 

adászteveli fiatalok zenés műsorával.
Volt arcfestés is, no meg jókedv 

egész napon át. Fényképeink pár 
pillanatot mutatnak meg a bőséges, új, 
közös élményekről. Ezen a napon a 
gyerekek boldogságáért fogtak össze a 
szervezők. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Amberg Anita
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Végre itt a nyár. Ha az időjárás kegyes hozzánk, akkor 
lesz egy kis meleg is. Sokaknak ezzel kezdődnek a gondok. 
A melegben estére vagy már napközben is bedagadnak 
a lábaik. A lábdagadás több betegség és állapot jele 
lehet, de leggyakrabban a vénás visszaáramlás zavara 
áll a háttérben. A visszerek a melegben kitágulhatnak, 
vérrögképződés is előfordulhat. Vérrögök mind a 
mélyvénákban, mind a felszínes vénákban képződhetnek. 
Az előbbi esetben mélyvénás trombózis, az utóbbiban 
felszínes tromboflebitisz (visszérgyulladás) az eredmény. 
Tromboflebitisz során a vénában vérrögképződés és 
gyulladás együtt fordul elő. A trombózist mindig gyulladás 
is kíséri, de a mélyvénákban sokkal kisebb a mértéke. Minél 
kisebb a gyulladás, a vérrög annál lazábban kapcsolódik 
az érfalhoz, annál nagyobb az esély arra, hogy leváljon 
és elsodródjon. Az izompumpa is képes kimozdítani a 
trombust, különösen, ha a beteg korán kezdi el terhelni a 
végtagját. Csak a mélyvénák trombózisa okoz embóliát, 
a felületes vénák tromboflebitise fájdalmas ugyan, de 
többé-kevésbé veszélytelen elváltozás. A vérárammal 
tovasodródó rög tüdőembóliát okoz. Tüdőembólia során 
az elzárt ér mérete határozza meg a kórkép súlyosságát, 
de akár halálhoz is vezethet. Szerencsére az ilyen súlyos 
embólia nem gyakori, de nem lehet megjósolni, melyik 
trombózisból lesz embólia, ezért a mélyvénás trombózist 
komolyan kell venni.

Három fő tényezőt ismerünk, ami a mélyvénás trombózis 
kialakulásához vezethet: a vénák falának sérülése, a 
véralvadás fokozott működése és a lelassult keringés.

Az érsérülés főleg műtétek kapcsán alakul ki 
(csípőprotézis műtét, térdműtét, hasi műtétek), de 
alacsony molekulasúlyú heparin adásával megelőzhetjük 
a kialakulást (Clexane, Fraxiparin adása bőr alá) A 
véralvadás fokozott működése lehet genetikai betegség, 
de kiválthatja fogamzásgátló, bizonyos daganatok, 
kiszáradás és a dohányzás is. Hosszú ágynyugalom esetén 
az alsó végtagok mozgatása elmarad, az izompumpa nem 
tudja a vért a szív felé juttatni. Trombózis még olyan 
egészséges emberekben is kialakulhat, akik hosszú időt 
ülve töltenek, például hosszú autó- vagy repülőút során, 
vadászok a magaslesen. Mivel a mélyvénás trombózis 
csekély gyulladással jár, a bőr felett minimális tüneteket 
észlelünk. A betegek felében nincsenek tünetek. Ha a 
mélyvénás trombózis a láb egy nagy vénáját zárja el, a 
lábszár feldagad és fájdalmassá, érintésre érzékennyé, 
meleggé válik. A boka, a lábfej vagy a comb szintén 
megduzzadhat. Általában csak az egyik oldalon jelentkezik. 
A rögök egy része hegesedéssel gyógyul, deformálja az 

eret, a vénás billentyűket, ezért a duzzanat olykor visszatér 
(boka, lábszár, comb). A mélyvénás trombózis lefolyásának 
későbbi szakaszában jelentkezik az idült mélyvénás 
trombózis.  A láb mélyvénái, valamint az összekötő vénák 
billentyűi elpusztulnak. Ennek következtében a vér nem 
kerül vissza megfelelő módon a lábból a szívbe, az érintett 
vénák végül elzáródnak. Ha az oedéma súlyos, hegszövet 
képződik, a lábszár bőre elvékonyodik, könnyebben 
alakul ki lábszárfekély, nehezebben is gyógyul. A kórkép 
felismerése nehéz, kórházban vérvizsgálat és ultrahangos 
vizsgálat igazolja. Kezelése a nyugalmon kívül az 
alacsony molekulasúlyú heparin. Sajnos nem lehet az 
összes kockázati tényezőt kiiktatni, de törekedni kell rá. 
Rugalmas harisnyák viselésével a duzzanat csökkenthető, 
de csak megfelelő használat esetén. A nyaralás, utazások 
során ne sajnáljuk az időt a lábaink megmozgatására. 
Így próbáljuk meg minimalizálni a mélyvénás trombózis 
kialakulásának lehetőségét.

Dr. Léka Tibor

LÁBDAGADÁS? MÉLYVÉNÁS TROMBÓZIS?
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Isten patikájában minden 
megtalálható! Hálásnak kell lennünk 
ezekért a csodás növényekért. 
Hallottunk már olyan gyógynövényről, 
amit laboratóriumi körülmények 
között kellett szaporítani vagy életben 
tartani ahhoz, hogy gyógyhatását 
élvezhessük? Nem! Ezek a növények 
vadon (is) nőnek, begyűjthetők, vagyis 
a kezünkbe kaptunk, szinte mindent, 
hogy a betegségeinkre gyógyírt 
találjunk.

Egy ilyen mesterhármas növény a 
levendula is, hiszen gyógy-, fűszer- 
és dísznövény. Ma már szinte 
minden háztartásban találkozunk 
vele. Kellemes illattal árasztja el 
a környezetét, dekoratív, szép lila 
virágai száraz dekorációként is 
nagyon kedveltek. Mivel kiszárítva 
is megőrzi az illatát, molyok, 
tetvek ellen a lakásban kiváló. De a 
kertben is kifejti hatását a rovarok, 
szúnyogok ellen, rózsa mellé ültetve 
elriasztja a levéltetveket is. Főleg 
a mediterrán vidékeken használják 
fűszernövényként, húsok, szószok, 
öntetek elengedhetetlen ízesítője. 

De ami  fontosabb, gyógynövény-
ként még inkább élvezhetjük áldásos 
hatását. Amit mindenki tud róla, az 
idegrendszerre nyugtató, relaxáló 
hatással van. Csecsemőknél is lehet 
már használni, pár csepp olaj egy 
kis párnára cseppentve a baba feje 
közelében, hogy érezze az illatot 
nyugodt, mély alvást biztosít az 
éjszakára. Felnőtteknél fejfájás, 
migrén, stressz ellen is jó. Külsőleg 
pattanásos, gyulladt bőrre, ekcémára, 
pikkelysömörre is kenhetjük, 
masszázskor az illóolaja az izom- 
és reumás fájdalmakat is csökkenti! 
Zsíros, korpásodásra hajlamos fejbőrt 
is kezelhetünk vele. Kleopátra ugyan 
kecsketejben fürdött a bársonyos 
bőrért, de a fürdővizünkben egy kicsi 

tejjel és pár csepp levendulaolajjal 
ugyanezt a hatást elérhetjük mi 
is. Teája kiváló nyugtató, oldja a 
szélgörcsöket, fertőtleníti a beleket. 
Szív- és érrendszeri betegségeknél is 
nyugodtan elővehetjük, pl.: alacsony 
vérnyomás esetén.    

És, ha már ennyit beszéltünk róla, 
élvezzük is!

A nyári esték egyik legaromásabb 
frissítő és hűsítő finomsága a 
levendulaszörp. Íme a recept, 
egyenesen Tihanyból:

2 bögre vízből és 6 bögre cukorból 
szirupot főzünk, beletesszük 6 citrom 
levét és vékonyan (fehér rész nélküli) 
lehántolt héját. Ha felforrt, és a cukor 
már teljesen elolvadt, beleöntünk 2 
bögre levendulavirágot (szárítottból is 
készíthetjük). Lefedjük néhány órára, 
majd leszűrjük és újra felforraljuk. 
Üvegekben, száraz dunsztban 
kihűtjük.

Ha nyár, akkor grillszezon. Próbál-
juk ki a provance-i fűszerkeveréket 
halakhoz vagy grillzöldséghez, ami 
csak gyógynövényekből áll, de a 
konyhánkban minden fellelhető 
hozzá.

3 tk kakukkfű, 1 tk citromfű, 2 tk 
rozmaring, 2 tk zsálya, 3 tk oregánó, 
2 tk levendula, 2 tk borsikafű, 1 
tk édeskömény. Keverjük össze a 
szárított összetevőket. Jól zárható 
sötét üvegben tároljuk. 

A forró nyári napokon a friss 
salátákhoz pedig lendulaecet dukál: 
6 db friss kivirult levendula, 50 ml 
ecet, 200 ml forralt víz, 1 tk cukor, 
egy tk só. Töltsük egy üvegbe a 
hozzávalókat, majd 4 hétig hagyjuk 
állni. Ezután finom szűrőn leszűrjük. 
Néhány csepp elegendő!

Frissítő és egészséges nyári napokat 
kívánunk mindnekinek!

Léber-Gottschall Kata

ZÖLD SAROK 
� PÁR GONDOLAT A LEVENDULÁRÓL
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Dolný Štál, avagy magyarul 
Alistal. A Csallóköz szívében fekszik, 
10 km – re a járási székhelytől, 
Dunaszerdahelytől. Erről a nyugodt, 
vidéki hangulatú településről ér-
kezett Apostol Pál lelkész Úr 
meghívására a Te Deum Laudamus 
kamarakórus, hogy 2015. május 
31-én megörvendeztesse hallgatóit 
egy jótékonysági koncert keretében 
Tapolcafőn, a református templom-
ban. A tapolcafői gyülekezettel 2005 
óta tart a testvérkapcsolat. 

A kórus ebben a formában 2005-
től működik és szolgál az Alistáli 
Református Gyülekezetben. A gyor-
san bővülő csapat 2007 őszén vette 
fel a „Te Deum Laudamus“ - Téged, 
Isten, dicsérünk - nevet. Céljuk és 
fő feladatuk az evangélium hirdetése 
énekszóval, szívek megörvendezte-
tése Jézus Krisztus üzeneteivel.

Számos hazai és külföldi koncerten, 

fesztiválon szerepeltek. Külön öröm 
számukra, hogy szolgálatainkon, 
koncertjeiken gyakran csatlakoznak 
hozzájuk gyermekeik - az Alistáli 
Református Egyházi Alapiskola 
diákjaiból álló gyermekkar, illetve a 
református gyülekezetben szolgáló 
fiatalok ifibandája – így téve színeseb-
bé programjaikat. Szolgáltak Felvi-
dék számos településén, Magyaror-
szág,  Németország, Vajdaság után 
2013 nyarán pedig Erdély több 
templomában is énekelhettek. Az 
elmúlt  időszak további nagy esemé-
nyei közé tartozott, hogy részt vettek 
Budapesten a Református Zenei 
Fesztiválon, énekeltek a Művészetek 
Palotájában, és adventi koncerten 
Bősön. 

Most Tapolcafőn élvezhettük 
szolgálatukat Oros Márta karnagy 
vezetésével, ahol az „ifibanda” 
hangszerekkel kísért műsorával 

együtt szerették volna megérinteni a 
nézőközönség szívét. Sikerült!

A jótékonysági koncert bevételét, 
valamint a bakonyjákói és tapolcafői 
pünkösdi istentiszteleteken összegyűlt 
adományokat a nehéz helyzetben 
lévő Péterfalvai Református 
Líceum (Kárpátalja) működésének 
támogatására ajánlották fel a 
gyülekezetek.

Takácsné Tompos Rita

KÓRUS A CSALLÓKÖZBŐL

 
 
 

 

 
 
 
 

ÉPÍTŐANYAG 
KERESKEDELEM 
8500 Pápa Schwenczel rét 1. (Győr út) 

 

Tel./Fax: + 36 89 313-017   Mobil: + 36 30 565-3330 

Nyitva tartás: H-P: 700-1630 Szo: 700-1300  ~  www.svahof.hu 
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Markács Mária - Móri Emil:  2015. április 28.

ELHUNYTAK
Varga Elemérné Pusztai Anna
Szül.: 1973. augusztus 27.    Elhunyt: 2015. június 10.

ANYAKÖNYVI HÍREK: 
2015. MÁRCIUS 01. ÉS 2015. JÚNIUS 30.

Július 12-én a Veszprém megyei 
missziósok részére szerveztünk 
találkozási alkalmat. Attyapusztán 
a búcsú napján találkoztunk. 
Keresztútat jártunk a szabadban, 
szentmisén vettünk részt, majd 
kedvünkre énekeltünk, beszélgettünk 
és játszottunk. 

Ezen a helyen a kislődi, csehbányai, 
bakonyjákói, pápai, pápakovácsi 
missziósok képviselték csoportjukat.

 Délután Bakonyjákón vidám 
játékkal tettük elviselhetővé a 
meleget, majd a Lurdes-i barlangnál 
imádkoztunk, énekeltünk.

Ide érkeztek még, akik délelőtt nem 
tudtak velünk ünnepelni.

A gyermek és ifjúsági missziós 
csoport képviselői kitartásukról és 
vidámságukról tettek tanúságot, amint 
a képek is mutatják.

 Nyőgér Dezsőné

BUDAI BENDEGÚZ
(Schneider Anett, 

Budai Zoltán)
2015. március 10.

BOGNÁR BLANKA SÁRA
(Baksa Henrietta Jolán, 

Bognár Szabolcs)
2015.  április 06.

SIMON ZOLTÁN
(Boldizsár Ramóna,

Simon Zoltán)
2015. július 02.

MISSZIÓ
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A községünk támogatásával és hírnevét öregbítően 
versenyzett asztalitenisz-csapatunk a Veszprém megyei 
csapatbajnokság (I. o.) első felében zárt, 11 csapatból a 
6. helyen, pozitív mérleggel. Az előző két lapszámban a 
bajnokság első félévére eső főbb eredményeiről már írtunk 
röviden. Ezúttal a második félév eredményei mellett egy 
összefoglaló áttekintésre is törekszünk.  Többféle felállás 
közül néhány kép a korábbi lapszámokba már bekerült. 
A legutóbbi szám utolsó oldalán: Bakonyjákó csapata 
Gyulafirátót ellen a Veszprém Megyei Asztalitenisz 
Csapatbajnokság 2014-2015. szezonjának 1. fordulójában, 
balról jobbra: Nyőgér István, Nyőgér József, Horváth 
Máté, Nyőgér János, Ujvári István. Hiányzik: Sütő Gyula. 
Fotó: Imre Attila. Az eggyel korábbi lapszámba pedig az a 
kép került be (félreértés következtében a háziverseny cím 
alá), amelyik a címvédő Magyarpolány ellen a győzelemtől 
egy hajszálra maradt felállásról készült (akkor Ujvári 
István és Horváth Máté nélkül, de Sütő Gyulával és Kapin 
Krisztiánnal).

 Időközben sikerült újra-aktivizálnunk a korábbi pápai 
(Tarczy) csapatban játszott Győrffy Tamást is, aki még a 
tavaszi félévben is ifi volt (*1997.), s mint ilyen, ő maradt 
az utolsó a korábbi pápai „virágkorból”. Vele együtt először 
a Balatonfüredi FC hátterével működött veszprémi csapat 
ellen játszottunk még az első félévben.

 A másik csapatkép pedig mindenkit tartalmaz, aki felnőtt 
mérkőzést is játszott a csapatban (Jákó-Klub Egyesület 
+Tarczy). Balról j.: Ujvári István*, Sütő Gyula, Nyőgér 
István csk., Győrffy Tamás*, Nyőgér József, Nyőgér 
János. *: vendégjátékos a Tarczy DSK-ból. A háttérben a 
gyulafirátóti csapatvezető pakol. Fénykép: Horák Gábor.

A bajnokság tavaszi félévét a Sümeg VSE csapata 
ellen kezdtük január 11-én. 13 : 6-ra győztük le őket. 
Ujvári István, Ny. Józsi és Ny. István egyaránt 3-3, Gy. 
Tomi pedig 2 felnőtt egyéni meccset nyert (a 4-ből), az 
ifi egyéni mellett (+ ifi páros Ujvári Istvánnal). Január 
18-án a Veszprémi Egyetemi SC-hez utaztunk, itt ketten 
is (Józsi és István) visszavágtunk a szintén volt NBIII-
as Kálóczi Gábornak, akitől ősszel még kikaptunk (akkor 
Ujvári István nélkül lett 8 : 11). Most ő is jött, s mivel 
ismét mindhárman 3-at nyertünk, valamint Gyula bácsi 
és Tomi is sikeresek voltak (1/2), így itt is 13 : 6-ra 
nyertünk. Ezután Gyulafirátót csapata következett február 
15-én, akiket – noha erősebben álltak fel a tavalyinál – 
ezúttal is megállítottunk 5 győzelemnél, s ismét összejött 
nekünk a 14 is. Az ifi és ifi páros (ezúttal Tomi és István) 
mellett Ujvári István és Józsi 4-4, István 3 meccsel járult 
hozzá e győzelemhez, s Gyula bácsi is nyerte 2 egyéni 
meccse egyikét, s Tomival váltva játszott a bajnokesélyes 
Várpalota ellen is. Közülük Gyula bácsi találkozott az 
ellenfél 4. emberével, s noha ő is erős játékos (már tavaly 
is 50% felett teljesített, s NBIII-ra tör), mégis legyőzte! 
Az ifi egyéni mellett mindkét páros győzelmet is sikerült 
ellenük megszereznünk. Ny. Józsi és Ujvári István a volt 
NB-s Józsa Gábor – Mikó András elleni győzelme igazi 
bravúr. Volt esélyünk legyőzni őket összetettben is, de e 
még nagyobb bravúr elmaradt. Noha Józsi és Ujvári István 
ismét legyőzték az ellenfél 3. játékosát is, de Ny. István az 
őszi bravúrja után ezúttal nem bírt az előző félév óta többet 
fejlődött csapatvezetővel, így kaptunk ki egy hajszállal (10 
: 9). A bajnokok legerősebb felállása ellen más csapat nem 
volt hasonlóan esélyes, mi voltunk a kemény ellenfelük.

Jobb helyezésre is lett volna esélyünk, ha az ősszel 
is hasonlóan összeérik már a csapat, mint tavasszal, de 
legalább javítottuk az akkori kudarcok nagy részét, a 
tavasz tele volt sikeres visszavágóinkkal, míg nekünk csak 
Ajka vágott vissza (ellenük Ujvári István nélkül voltunk). 

POZITÍV MÉRLEGGEL ZÁRTUNK A MEGYEI BAJNOKSÁGBAN
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Amely csapatokkal egy győzelem és egy vereség lett az 
éves mérlegünk, ott a meccs-arányunk (illetve egy esetben 
szettarányunk) nekünk kedvezőbb. Várpalotán kívül 
mindkétszer csak egy holtversenyes 2. helyes csapattól 
kaptunk ki (3 csapat is 30 ponttal zárt), ezek egyikét 
viszont 13-6-ra győztük le, ezt tekintjük a legnagyobb 
csapat-sikerünknek, a Veszprémi Rendőr SE ellen. 

Erről a (hazai) fordulóról több kép is készült. Még ha 
nélkülöznünk is kellett Tomit, mégis simán okoztunk 
meglepetést: Ny. Józsi mind a 4 egyéni meccsét nyerte, a 
képen épp Kramarics Miklós ellen. Ujvári István mellett 
Sütő Gyula b. is 3 győzelmet könyvelhetett el úgy, hogy 2 
olyan játékost is legyőzött, akik 70% körüli teljesítményt 
nyújtottak a bajnokság egészében! (A képen a tavaly még 
NBIII-as Benkó Lajos, a Veszprém Megyei Asztalitenisz 
Szövetség (VMATSZ) előző elnöke ellen.) Ny. István 
„papírforma-szerű” 2 győzelme mellett még a felnőtt 
párost sikerült nyerni (l. kép), az ellenfél említett két 

legjobbja ellen.
A bajnokság egészében Ny. Józsi és Ujvári István 75%-

os teljesítménnyel zártak az egyéni meccsekben, Ny. István 
62%-on. Sütő Gyula b., Ny. Jani és Gy. Tomi hasonló 
eredményekkel játszottak, de előbbi emelkedett ki közülük 
a végére, sérülés után újra javult állapotban. Jani esetében 
az ifi meccseken nyújtott 100% szép siker. Abbahagyása 
után Tomi lépett a nyomába. Még ha az ifik ellen nem 
is, felnőtt meccsekben utol is érte. A fiatalabbaknak még 
nehéz volt a mezőny. Mindazoknak, akik előttünk végeztek, 
gratulálunk! További részletek a VMATSZ honlapján.

VERSENYEREDMÉNYEK ÉS SZERVEZÉSEK

 A megyei utánpótlás-versenyek közül az őszi félévben 
elmaradt volna egy ifjúsági, de kezdeményezésünkre 
pótoltuk (a Tarczy-s körrel együtt), junior korosztállyal 

kiegészítve, a júniusi, Bánhidi Márk Emlékverseny 
Előversenyeként, Pápán, december 21-én. A tavaly 
januárban autóbalesetet szenvedett sporttársunk szüleivel, 
volt barátaival is megismerkedtünk, emlékezéssel 
és emlék-őrzéssel (RIP). Márk(ó) sportszerűségéből 
mindannyian tanulhatunk. A junior versenyt (16 induló) 
Józsi nyerte, tavaly volt NBIII-ast legyőzve a döntőben. 
Az ifi korosztályban (12 résztvevő, köztük egy kis 
kihagyás után újra a járiföldi versenyzőink is) a felnőtt 
csapatunkba is bejátszó Győrffy Tamás nyert Nyőgér 
János előtt. Mindketten győztek le rendszeresen is edző 
vetélytársakat. Tomit és Janit is meghívták a december 
27-én rendezett megyei Ifi Top12 versenyre is. A 
Veszprém megyében versenyző ifjúsági korú versenyzők 
körmérkőzése után vendégjátékosunk 3. lett, a legfiatalabb 
Nyőgér-testvér pedig a 4. legjobb eredményt érte el a fiúk 
között.  Horváth Mátét a Veszprém Megyei Asztalitenisz 
Szövetség közgyűlése a 2014-ben legeredményesebb 
újonc fiú játékos (megosztott) díjak egyikével is kitüntette, 
eredményei alapján. Kapin Krisztián sikeresen szerepelt 
a megyei diákolimpián. Horváth Máté korcsoportjával 
közös, mezőnyben jutott be a legjobb 4 közé, s szerzett 
bronzérmet. Máté is közel volt hozzá.

Február 8-án került sor a Pannon Egyetem Kupa junior 
versenyre, amelyen nem csak PE-hallgatók indulhattak, s 
valóban erősebb is volt a mezőny, de Józsi itt is sikerrel 
vette az akadályokat, az egyénit is megnyerte, meg a párost 
is Tomival, aki egyéniben a 3. helyen végzett.

A „szokásos” kistérségi/járási versenyek idén januárról-
februárról sajnos elmaradtak. A korábbi Pápai Többcélú 
Kistérségi Társulás által 2013-ig szervezett versenyek 
ügyének végül a nyárra állt mellé a jogutód Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, bővebben a köv. 
számban.

Márciusban a megyei szervezésű, nyílt (mások is jöhettek 
és jöttek) junior versenyen Ny. Józsi közel volt a már 
NBIII-as Töltl Márton legyőzéséhez is, csak egy hajszállal 
csúszott le a dobogóról. Ugyanitt a felnőtt kategórián 
Nyőgér István jutott a legtovább. A tavalyi NBIII-ban 50% 
körül teljesített Nagy Emil bravúros legyőzése után csak a 
győztes Felleg Gábortól kapott ki, s ellene is nyert szettet, 
ami rajta kívül csak a döntőbeli ellenfelének sikerült (volt 
NBI-es + NBIII 90% fölött).

A Bánhidi Márk Emlékverseny felnőtt kategóriájáról a 
Napló jún. 27-i számába került be egy bővebb cikk, Józsi 
talán egyik eddigi legnagyobb sikerével. Egyebekről a 
következő számban. 

Nyőgér István
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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

A tábor június 22-én vette kezdetét. Hétfőn minden résztvevő izgatottan 
érkezett. Első dolgunk az volt, hogy a társaságot két csapatra osztottuk. A két 
csapat a hét folyamán versengett egymással.

Az első héten bebarangoltuk Bakonyjákót, megnéztük a felújított Esterházy 
kastélyt Pápán, sütögettünk  Döbröntén és bejártuk az ajkai Nomádia parkot, 
ahol lovagoltunk, traktoroztunk és fakardokkal harcoltunk. 

A második héten üveget csiszoltunk Városlődön, végigsétáltunk a híres 
Petőfi utcán Magyarpolányban és egy felejthetetlen napot töltöttünk a Sobri 
Jóska kalandparkban.

Röviden összegezve, az 
ebédek finomak voltak, a 
csendes pihenők nem voltak 
valami csendesek.

Viszont mi nagyon jól 
éreztük magunkat!

Búzás Dóra

NAPKÖZIS TÁBOR


