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A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége 
közgyűlése 1995-ben létrehozta az „Ehrenpreis” kitüntetést, 
mely a Veszprém megyei németség legmagasabb kitüntetése. 
A kitüntetés a Veszprém megyei németség érdekében 
végzett kiemelkedő munkásságáért adható olyan természetes 
személynek, aki elősegítette a hazai németség nyelvi, tárgyi 
és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai megőrzését. 
Évente legfeljebb két kitüntetést adnak át.

A megyei közösség elnöksége 2015-ben egy bakonyjákói 
lakosnak, Schlecht Józsefnek ítélte oda a kitüntetést, melyet 
a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségének 
elnöke, Dr. Albert Vendel és a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat elnöke, Heilig Ferenc adott át 2015. október 
10-én, a „Megyei Német Nemzetiségi Gálán”, Nagytevelen.

A kitüntetéssel járó plakettet és porcelán vázát a Herendi 
Porcelánmanufaktúra készítette.

A zene már gyermekkorától kezdve meghatározó szerepet 
töltött be Jóska bácsi életében. Scheller József harmonika 
játéka varázsolta el 10 évesen, tőle tanulta a harmonikázás 
alapjait. Testvérével és unokafivéreivel zenekart alapítva 
zenéltek a jákói és környékbeli bálokban, esküvőkön. A mai 
napig kántorként is tevékenykedik a jákói egyházközségben. 
Szívvel-lélekkel őrzi a bakonyjákói és környékbeli német 
ajkú lakosság zenei kultúráját, dalkincsét.

KITÜNTETÉS EGY BAKONYJÁKÓINAK

folytatás a 10. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2015.07.01 – 10.30-
ig elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

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

10/2015.(VIII.12.) számú önkor-
mányzati rendelet a talajterhelési díjra 
vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási 
szabályokról

11/2015.(VIII.12.) számú önkor-
mányzati rendelet a magánszemély 
kommunális adójáról szóló 7/2014. 
(X.14.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

12/2015.(VIII.10.) számú önkor-
mányzati rendelet a települési 
támogatásokról, szociális étkeztetésről 
és házi segítségnyújtásról szóló 
2/2015.(II.25.) önkormányzati rende-
let módosításáról

13/2015.(VIII.28.) számú önkor-
mányzati rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 
és az ellátásokért fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 6/2015. 
(IV.17.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

Bakonyjákó Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 

Adászteveli Óvoda Bakonyjákói 
Tagóvodája 2014/2015. nevelési 
évről szóló, 2015. július 3. napján kelt 
beszámolóját elfogadta. 

A képviselő-testület a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján 
eljárva, az Adászteveli Óvoda 
Bakonyjákói Tagóvodájának nyitva 
tartási idejét és az indítható csoportok 
számát a következőképpen határozta 
meg:

Heti nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 
7.00 – 16.30-ig

Éves nyitva tartás: 2015.09.01. 
– 2016.07.08. és 2016.08.08. – 
2016.08.31.

Az indítható óvodai csoportok 
száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes 
csoport

Önkormányzatunk pályázott a 
helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra, vállalta a jogszabályban 
előírt önrészt és fuvarköltséget. 
A pályázatnak köszönhetően 32 
erdei m3 tűzifával támogathatjuk 
a szociálisan rászoruló családokat. 
Az igénylés részletes feltételeit a 
testület önkormányzati rendeletben 
szabályozza, melyről a döntést 
követően tájékoztatjuk a lakosságot.

Önkormányzatunk az idei évben 

is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2016. évi fordulójához, 
mellyel a szociálisan hátrányos 
helyzetű felsőoktatási hallgatókat, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalokat szeretnénk támo-
gatni. 

Az óvoda és konyha épület külső 
felújítása befejeződött, a felújított 
épületet a nyári zárva tartást követően 
birtokba vették a gyermekek.

FALUMÚZEUM 
BAKONYJÁKÓN

Az őszköszöntő hétvége 
rendezvényünk keretein belül meg-
nyitottuk a falumúzeum épületében 
kialakított helytörténeti kiállítást. A 
kiállítás az önkormányzat hivatalában 
történő előzetes bejelentkezést 
követően megtekinthető.

Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek a felajánlott berendezési 
tárgyakat, eszközöket, valamint 
minden kedves támogatónknak azt az 
áldozatkész, lelkes és önzetlen mun-
kát, amellyel az épület berendezésé-
ben segítségünkre voltak.

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

 Takácsné Tompos Rita
 polgármester
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ÚJ ESZTENDŐ ÚJ KÖNTÖSBEN

Településünkön 1985-ben építették 
az óvodát. Az elmúlt 30 évben számos 
belső felújítás történt, ugyanakkor az 
épület külső korszerűsítésére nem 
volt lehetőség. A burkolatot az évek 
koptatták és a tetőszerkezettel is 
gondok adódtak.

Önkormányzatunk támogatását a 
korábbi években is tapasztalhattuk. 
A nyílászárók cseréje jelentősen 
hozzájárult az energiafelhasználás 
hatékonyságához, a felújított mosdó-
helyiségek igazán gyermekbarát kör-
nyezetet biztosítanak óvodásaink 
számára. Csoporttermünk alapfelsze-
reltségét évről-évre gazdagítottuk, 
mindhárom korosztály igényeinek 
megfelelnek. A biztonságos, zárt ját-
szótéren tanúsítvánnyal rendelkező 
eszközöket vehetnek birtokba a 
gyerekek. 

Az épület külseje viszont már 
egyáltalán nem tükrözte az óvoda 
belső családias hangulatát. Az idei 
nyáron talán a legszebb „születésnapi 

ajándékként” végre új köntösbe 
öltözhetett. Az önkormányzat si-
keres pályázata révén a zárva tartás 
alatt a tetőszerkezet megújult, az 
ereszcsatornákat kicserélték, a 
külső szigetelést követően meleg, 
barátságos színt kapott. A nyitás 
napján a gyerekek és a szülők egyaránt 
örömmel csodálkoztak rá a megújult 
óvodára.

A nevelési év induló létszáma 21 
fő, 9 kiscsoportos, 7 középsős és 5 
nagycsoportos gyermek látogatja az 
óvodát. Fokozatosan készülődünk 
az őszi ünnepkörökre, hagyományos 
gyermekprogramjainkra. 

Ovisaink lelkesek, nyitottak, jól 
érzik magukat megújult óvodánkban.

                                      
 Hegedüsné Patyi Edina

óvodavezető
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GONDOLATOK A BAKONYJÁKÓI FALUMÚZEUM MEGNYITÁSÁHOZ

Évekkel ezelőtt, 2005-ben és 2006-
ban a helyi nyugdíjas klub kiállítást 
rendezett a Faluházban.

Fáradhatatlan, lelkes emberek 
összegyűjtötték a faluban még fel-
lelhető régi bútorokat, használati 
tárgyakat.

A padlás homályából, kamrák 
mélyéről hihetetlen értékek kerültek 
elő, s ezekből sikerült létrehozni egy 
kiállítást, ami nagy tetszést aratott az 
odalátogatók körében. Felismertük 
azt a tényt, hogy elérkezett az utolsó 
pillanat, amikor még megmenthetjük 
ezeket a tárgyakat a jövő nemze-
dékének. 

A kiállítás vendégkönyvének be-
jegyzései bizonyítják, hogy milyen 
szívesen emlékezett az a korosztály a 
múltra, akiknek a gyerekkorát sikerült 
megidézni.

Ugyanilyen szívesen jöttek be a 
fiatalok is, akiknek ez újdonság volt, 
és rácsodálkoztak olyan dolgokra, 
amit addig még nem is láttak.

Akkor, ott többekben megfogal-
mazódott a gondolat, hogy szükség 
lenne egy olyan épületre, ahol 

egy állandó kiállítás keretén belül 
megőrizhetnénk és bemutathatnánk 
ezeket a felbecsülhetetlen értékeket, 
méltó körülmények között. 

S íme, eljött 2015. szeptember 26.  
A régi álom valóra vált, elkészült a 
Falumúzeum épülete, helyükre ke-
rültek a megmentett értékek.

Azok a szorgos kezek ismét 
összegyűjtöttek mindent, ami a múltra 
emlékeztet minket.

Megtelt élettel a szép, felújított 
tornácos ház. A több mint 100 éves 
bútorok, eszközök helyükre kerültek.
Minden egy fáradságos, nehéz élet 
emlékét idézi, mégis olyan jó látni 
őket.

Ezeket a tárgyakat a szülők, 
nagyszülők iránti tisztelet és szeretet 
mentette meg az elmúlástól, s 
ugyanaz a tisztelet sarkallt minden 
segítő szándékú embert arra, hogy a 
hagyományok tovább éljenek.

Ebben a múzeumban életre kelt a 
múlt. Segít minket emlékezni a régi 
szülői házra, az akkori életmódra. 

A hagyományok őrzése sok-
sok értéket hordoz magában, de 

legfőképpen a holnapnak szól, innen 
kezdve a fiatalok feladata, hogy 
megőrizzék és továbbvigyék ezeket 
az értékeket.

Köszönet illet mindenkit, aki 
a legcsekélyebb módon is részt 
vett abban, hogy ez a csoda 
megvalósulhatott. 

Köszönjük a falu mindenkori 
vezetőinek, akik e nemes cél mellé 
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GONDOLATOK A BAKONYJÁKÓI FALUMÚZEUM MEGNYITÁSÁHOZ

álltak, s véghezvitték ezt a nem 
kevés anyagi forrást igénylő, óriási 
feladatot.

Köszönjük, hogy most itt állhatunk 
és gyönyörködhetünk Bakonyjákó 
büszkeségében, a Falumúzeumban.

Valdinger Ferencné 
(A Falumúzeum előre egyeztetett 

időpontban látogatható!)
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Veszprémben a pályaválasztási 
kiállításra 2015. október 2-án került 
sor. Helyszín a Veszprém Aréna volt. 

Nem csak a 8. osztály, hanem a 
7. osztály is részt vett a kiállításon. 
Meg lehetett nézni Veszprém megye 
összes középiskoláját. Ki lehetett 
próbálni dolgokat, például hegesztést, 
épülettervezés és az asztalosoknál a 
kalapálást és a fúrást. Ez a kiállítás 
sok gyereknek segített a döntésben, 
hogy melyik iskolát válassza. A 
végén jöttek más iskolákból fiúk- 
lányok bűvészkedni és táncolni. 
Beszélhettünk iskolaigazgatókkal, 
tanárokkal, diákokkal.

Az osztálytársaim, az osztályfő-
nököm, Boldizsár Gáborné, a 
hetedikesek, az iskola igazgatóhe-
lyettese, Pfeiferné Takács Hajnalka 
és természetesen én is jól éreztem 
magam.

Krizsai László, 8. osztály

PÁLYAVÁLASZ�
TÁSI KIÁLLÍTÁS  
VESZPRÉMBEN 2015. október 21-én felsőssé avatás volt a suli-bulin az 5. és a 6. osztálynak. 

Azzal kezdődött, hogy Márta nénivel zenére viccesen táncoltunk, ezután 
következett csak a felsőssé avatás. Minden ötödikes és hatodikos kapott egy 
cukrot, majd egy nyolcadikos vagy hetedikes tanulót kellett választanunk, 
akinek a cukrot odaadtuk. Az egyik barátnőmmel közösen egy hetedikes 
diákot választottunk. Először letérdeltünk és így mondtuk el a felsőssé avatási 
fogadalmunkat. A fogadalom után különböző feladatokat kellett megoldanunk. 
Számomra a legérdekesebb a hatütemű fekvőtámaszos feladat volt, mert nem 
ismertem eddig.

Ezen kívül még avatási feladat volt letakarítani az általunk választott 
tanulónak a cipőjét, úgy tenni, mintha libák lennénk, gágognunk kellett, és 
a kezünkkel verdesnünk, mintha szárnyunk lenne. Miután kiálltuk a próbát 
Edvárd bácsi igazi felsősnek nevezett minket. A buli vége előtt még egy kis 
játékra és sütizésre is jutott időnk.

Somogyi Barbara, 5. osztály

FELSŐSSÉ AVATÁS A SULI�BULIN
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A nyári szünidő elteltével újra indítottuk a kicsik 
lovagoltatását, amit megosztva a gyerekeket két 8-9 fős 
csoportra – bizony ennyien járnak rendszeresen hozzánk!- 
hetente kétszer tartottunk. Leírhatatlan örömünkre 
szolgál, hogy a gyerekek mennyire megszerették ezt a 
mozgásformát, és legfőképpen az, hogy milyen ütemben 
fejlődnek a foglalkozások során. Mára már irigylésre 
méltó természetességgel ülnek a lovak hátán. 

Október eleje óta egyszerre két ló dolgozik velük. Lénia 
– a kis mini-kancánk – még csak sétál a legkisebbekkel. A 
picikkel együtt ő is most tanulja, hogy találja meg mozgás 
közben biztosan az egyensúlyát. Onchao – a csődör – 
maga a türelem és a megbízhatóság. Vele már rendszeresen 
ügetünk, bármit elvisel a gyerekektől, közben nincs egy 
rossz mozdulata sem az órák során. 

Minden alkalommal hasonlóan történik a foglalkozás. 
Lépésben bemelegítünk, utána felváltva kar- és láb-
gyakorlatok következnek ügyességi játékokkal, labdával, 
aztán kis és nagy körön vezetve a gyerekeket ügetünk, 
míg el nem fáradok, mert én vagyok a „futószár” az órák 
során.

Vannak már kézzel fogható jelei a közös élményeknek. 
Egyre jobb és összetartóbb az ovisok kis közössége, értem 
gyermekre-szülőre egyaránt. Törekszünk is rá, hogy ez így 
maradjon tartósan az évek során.

Volt még egy örömteli élményünk, 
amit közös összefogással sikerült 
megvalósítanunk. Tetemes mennyiségű 
zöldséget-gyümölcsöt összegyűjtve és azt 
a Magyar Nemzeti Cirkusznak felajánlva, 
minden gyermek ingyen cirkuszjegyet 
kapott a társulat vezetőjétől. Az előadást 
megelőző napokat végig rajzolták a 
kicsik, a termények mellé ezt adtuk 
ajándékba. Remélem, ezzel hosszú távú 
együttműködés alapjait fektettük le, 
így az sem kizárt, hogy jövőre nem mi 
megyünk a cirkuszba, hanem a cirkusz 
jön el hozzánk...

Bálint-Faluhelyi Ágnes 

OVISOK LÓHÁTON
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    FIATAL  JÁKÓIAK ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN

A Hírmondó korábbi számában 
már beszámoltunk a “Kéz a kézben 
magyar és sváb - Fiatalokkal értékeink 
nyomában Bakonyjákón” elnevezésű 
nyertes projektről, melynek kere-
tében az eszközbeszerzésen túl érték-
gyűjtésben dolgozhattunk együtt já- 
kói fiatal értékőrökkel a nyár folya-
mán. Már júniusban, a projektnyitón 
kiderült, az iskolás és a nyugdíjas 
korosztályban is van nyitottság 
a helyi értékek összegyűjtése, a 
hagyományőrzés iránt. 

Nem csoda, Bakonyjákó eddig is 
jeleskedett ebben a témában!

Ötletelve gyűjtöttük a javaslatokat, 
és mindjárt bele is vágtunk a munka 
közepébe. Videó készült Fülöp 
Lászlóné Gizi nénivel, aki korát 
meghazudtoló tempóban vezette az 

értékőröket és szakmai segítőnk, a 
KÖSZI bázis tagjait a 83-as út melletti 
dombra, ahol egy öreg fát, mint helyi 
értéket ajánlott figyelmünkbe.

Taliándörögdi kiránduláson ismer-
kedhettünk az Értékek Házában a 
megyéből beküldött értékekkel, a falu 
szépségeivel, szituációs játékokban 
teszteltük képességeinket, gyakorol-
tuk az interjúzást. Mondanom sem 
kell, a humor áthatotta az egész 
napot!

Videófelvételen örökítettük meg, 
ahogy Boldizsár Ignácné és Schlecht 
Gyuláné sváb menyasszonyi viseletbe 
öltöztették egyik értékőr társunkat. 
Egy másik felvételen szintén Fülöp 
Lászlóné mesél az esküvőhöz 
kapcsolódó szokásokról. A Schlecht 
József harmonikásról szóló, Boldizsár 
Andrea és Boldizsár Tamás által 
készített videó meglepetés volt az 
egész csapat számára.

Az őszköszöntő hétvégén kis 
kiállítás keretében mutattuk be értékőr 
munkánkat.

Íme néhány gondolat a projektről 
az ifjú értékőrök szemével:

“Első alkalommal még nem tudtam 
mi is az az Értékőr-program, de 
mikor láttam, hogy sok fiatal részt 
vesz benne, én is kedvet kaptam 
hozzá. A találkozók mindig nagyon 
jó hangulatban teltek. Számomra 
a legjobb talán az volt, mikor 
megtanultunk videót vágni, és amikor 
operatőr lehettem. Az nagyon tetszett. 
Örülök, hogy többen is vagyunk, akiket 
érdekel az értékőrzés, a hagyományok 
ápolása. Szeretnék majd ezentúl is 
részt venni a műhelymunkákban és 
tovább dolgozni a csapattal”. 

Fülöp Krisztina

“Azért csatlakoztam ehhez a 
programhoz, mert nagyon tetszett az 
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alapötlet, szerintem a mi generációnk 
feladata, hogy ne hagyjuk feledésbe 
merülni a régi hagyományokat. 
A program során számos érdekes 
tevékenységet végeztünk. Ami 
nekem a legjobban tetszett, az 
volt, hogy rengeteg új dolgot 
tanulhattunk. Egyrészt az idősebb 
korosztálytól megismerhettünk régi, 
mára már elfeledett hagyományokat, 
szokásokat. Másrészt megtanulhattuk, 
hogy kell videót készíteni és vágni. 
Úgy hiszem, mindenképpen megérte 
csatlakozni ehhez a csoporthoz, hiszen 
tagjai lehetünk egy vidám és lelkes 
csapatnak, valamint számos új dolgot 
tanulhattunk a régebbi időkről.”

Boldizsár Andrea

“Miután megtudtam, hogy részt 
lehet venni ezen a programon, 
gondoltam miért ne? Biztos valami 
újat is tanulok. Igazából minden 
program tetszett, sok újat láttam, és a 
csapat is jó volt. A videó szerkesztés 
technikájába most részletesebben is 
beleláttam, gyakorolhattam.”

Boldizsár Rebeka

“A kezdet kezdetén még nem tud-
tam, hogy mi vár rám Taliándörögdön, 
és hogy mi is ez az egész. Ez csak 
az első összejövetel alkalmával vált 
világossá számomra, majd a játékok, 
beszélgetések, a közös munka során 
fokozatosan egyre több kedvet kaptam 
a dologhoz. Nagyon érdekelt a fotózás, 
videózás és videó vágás is, hiszen 
alapvetően műszaki beállítottságú 
vagyok. Összességében véve örülök, 
hogy új embereket ismerhettem meg 
az értékőr program keretében, és jó 
érzéssel tölt el, hogy megörökíthetjük 
a régi szokásokat, hagyományokat.”

Boldizsár Tamás

“Én azért csatlakoztam a program-
hoz, mert megtetszett az ötlet, hogy 
a falunk értékeit gyűjtjük össze. Bár 
eleinte még nem tudtam pontosan 
elképzelni, hogy mi ez az értékőr 
program. A kedvenc élményeim 
talán azok voltak, amikor közösen 
játszottunk ezzel kapcsolatos já-
tékokat. Igazán megérte csatlakozni, 
mert megtanultam videót vágni, 
fényképezni és nagyon tetszett az, 
hogy még jobb közösség lettünk 
ennek a programnak köszönhetően. 
Nagyon várom a folytatást.”

Gulyás Napsugár

Őszintén gratulálok az ifjú 
értékőröknek az egész program alatt 
nyújtott lelkes tevékenységükhöz. 
Örömmel tölt el, hogy a mi kis 
településünkön szép számban élnek 
a hagyományőrzésre, a közösségi 
életre nyitott, aktív, intelligens 
fiatalok. Biztos vagyok benne, 
hogy még sokszor hallunk felőlük, 
szülőfalujukért végzett munkájukról.

Takácsné Tompos Rita

    FIATAL  JÁKÓIAK ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN
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NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN A TEMPLOMSŰRŰBEN

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a keresztény magyar 
államalapítás emléknapján Járiföldön a Templomsűrűben tartottak ünnepi 
szentmisét, mivel Jár községben volt egy régi bencés apátság, ami minden 
bizonnyal Szent István korabeli alapítású. A település neve Jakob (Jakab) 
keresztnévből származik, ezért valószínű, hogy a templom védőszentje is 
Szent Jakab lehetett. Jákó nevű településsel először 1351-ben találkozunk az 
okmányokban.

2000-ben, a magyar millennium évében a farkasgyepűi erdészet pályázatot 
adott be a Járiföld melletti ókori település és templom (Templomsűrű) 
emlékhellyé alakítására.

Svastics Gábor volt iskolaigazgató fiai segítségével egy emlékkeresztet 
faragott, melyet a régi templom helyén  2000. augusztus 20-án Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapát celebrálásával szentmise keretében szenteltek fel. Azóta 
majdnem minden évben ökumenikus istentiszteleten történik a megemlékezés 
a Szent István korabeli templomról.

Az idei ünnepi szentmisét főtisztelendő Polyák Imre, a Kalocsa-Kecskeméti 
egyházmegye nemzetiségi helynöke celebrálta, Rudi Péter bakonyjákói 
plébános koncelebrálta. Ministrált Gaál László hercegszántói kispap. 
Felolvasott Gerdenics Gábor bakonyjákói képviselő és Blaskovits Zoltán 
németbányai polgármester. 

Az ünnepi szentmisén több mint félszázan gyűltek össze. A szertartást 
követően kenyérszentelésre került sor, majd a megáldott kenyereket közösen 
fogyasztottuk el. A kenyérszentelés hagyománya bőséges terményáldásért való 
hálaadás és a jövő évi jó termésért való imádkozás jele.

 Fülöp Krisztina

A méltán ismert és elismert 
Gannai Asszonykórus fellépéseit 
már az 1985-ös alapítás óta gombos 
harmonikán, a bakonyjákói Nefelejcs 
Vegyeskar műsorát pedig néhány 
éve tangóharmonikán kíséri. 
Rendszeresen sikerrel vesz részt 
az évente megrendezésre kerülő, 
régi hangszeren játszó zenészek 
találkozóján is. 

Gratulálunk Jóska bácsinak a 
kitüntetéshez. Ezúton kívánunk 
mindenekelőtt jó egészséget, tevékeny 
nyugdíjas éveket és továbbra is sok 
örömöt a zenében! 

Takácsné Tompos Rita

folytatás az 1. oldalról
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NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN A TEMPLOMSŰRŰBEN

Első festményem a Sikoly, Edvard Munch híres képének reprodukciója. Ez 
még temperával készült. Több hasonló híres kép-másolatokat is készítettem 
még. Ilyen például a Leonid Afremov képe alapján készült Esküvő című 
festményem. Ez viszont már akrillal készült. A híres képek „másolása” mellett 

azonban nagyon sok saját festményem is van, mint például a Ló portré, vagy a Feltámadás című képem, ami sokaknak 
elnyerte tetszését. Ezeken kívül szeretek még felújítani különböző régi képeket is. Ilyen például a Lourdes című 
festményem, aminek az eredetije már nagyrészt lekopott, az újrafestésén 11 órát dolgoztam. A vászonra való festést 
még csak kétszer próbáltam, de nagyon tetszik, ezért a jövőben szeretnék majd sokkal több vászonképet alkotni.

Fülöp Krisztina

SZENT MIHÁLY NAP

Szeptember  26-27-én rendezték 
meg Bakonyjákón a hagyománynak 
tekinthető Szent Mihály napot. A 
kétnapos rendezvényen rendkívül 
változatos programok várták az 
érdeklődőket, az idősebb és fiatalabb 
korosztályt egyaránt.

Szombaton délelőtt a katolikus 
templomban az egyházi, helyi 
értékekből készült kiállítás nyílt. A 
látogatók megtekinthették többek 
közt a 19. század elején készült 
márvány keresztelő kutat, melynek 
tetején az a jelenet látható, mi-
kor Keresztelő Szent János meg-
kereszteli az Úr Jézust és közben a 
Szentlélek galamb képében leszáll 
rá. A szószéken a magvetőről szóló 

példabeszéd van megörökítve, fö-
lötte pedig két angyal tartja a Sion-
hegyen kapott kőtáblákat. A templom 
tulajdonát képezi egy aranyszínű 
hegedűtok miseruha, amely közel 200 
éves. Ezen kívül még itt található egy 
19. századi zöld brokát miseruha, és 
egy Gobelin miseruha-készlet az év 
során használatos minden liturgikus 
színből. 

Ezt követően az érdeklődők 
megtekinthették Fülöp Krisztina 
alkotásaiból összeállított kiállítást.

Krisztina a falu szülötte, öt éve 
kezdett el foglalkozni a rajzolással, 
és jelenleg a szombathelyi Nyugat-
magyarországi Egyetemen tanul 
grafikus-festő szakon. Alkotásainak 

többségét – melyek közül számos 
finom kidolgozású portrét, látványos 
állatrajzokat, dekoratív csendéleteket 
is közszemlére tettek – grafittal 
készíti, de szívesen fest akrillal vagy 
temperával.

Vasárnap a szokásos időben Szent 
Mihály napi ünnepi szentmisére 
gyűltek össze a hívek a katolikus 
templomban. A tavalyi évhez 
hasonlóan idén is közös ünnepi 
ebédet tartottunk a szertartást 
követően, s gulyással vendégeltük 
meg a jelenlévőket.

  
Rudi Péter plébános és 

Boldizsár Tamás

KIÁLLÍTÁS A TEMPLOMBAN
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1983 - ban tereltük össze a 
környékre először az “öreg vasak 
őrzőit”. A Döbröntei Várünnepséghez 
csatlakozva eleinte évenként, aztán 
kétéves rendszerességgel tettük 
közzé a túrakiírást. Az eltelt 32 év 
alatt megfordult itt mindenki, aki a 
szakmában számít.

Akit karon ülő gyermekként hoztak 
valamikor a szülei, az már ma maga is 
ugyanezt teszi az ő gyermekével.

Az évek alatt olyan ismeretségek, 
barátságok jöttek létre, melyek aztán 
komoly próbákat is képesek kiállni.

A találkozók alkalmat adnak családi 
és szakmai ügyek megbeszélésére.

A 2015-ös rendezvényre 104 
résztvevő jelentkezett 56 járművel. 
(Jelentkező még lett volna sokkal 
több, de hely csak ennyi volt .)

A program összeállításánál 
igyekeztünk alkalmazkodni a jákói 
őszköszöntő és a bakonybéli búcsú 
eseményeihez.

Cserébe a két község önkormány-
zata szombaton, illetve vasárnap 
tízóraival vendégelte meg a részt-
vevőket.

Mint a találkozó programja is 
mutatja, a pénteki érkezés majd a 
regisztrálást követő vacsora után 
három előadás várta az érdeklődőket.

Az oldtimer járművek az ember 
közlekedését szolgálták és teszik ma 
is. De közlekedni nem csak idegen, 
hanem önerővel is lehet.

Ezt hívjuk gyalogszernek. A 
zarándoklat is gyalogszerrel történik 
Krahulcsán János erdőmérnök a 
Szent Jakab zarándokútról adott 
igen érdekes tájékoztatót, vetített 
képes előadással. (A jákóiak tőle, 
útja után szinte elsőként kaphattak 
élménybeszámolót két évvel ezelőtt.) 
Bár az időkeret most kicsit szűk 
volt, a hallgatók érdeklődéssel, és 
elismeréssel hallgatták a 700 km-es út 

részleteit.
Dr. Baán Izsák szerzetespap a Szent 

Mauriciusz Monostor történetéről 
és mai mindennapi életéről mesélt 
megkapó közvetlenséggel.

Az északi félteke motorkerékpáron 
című előadást Horváth Csabától 
(Kiskunhalas) hallgathattuk meg, 
aki a maga gyakorlatiasságával és 
lényeglátásával kalauzolta hallgató-
ságát, motorbiciklin az Orienttől az 
Északi Sarkkörig.

21.30-tól éjfélig a Pannon 
Csillagda programja repítette a 
megjelenteket a világmindenségbe.

Gyors alvás után, szombat reggel 
indult a 100 km-es túra, melynek 
első állomása Jákó főterén volt 
és az “Átkelés a recsegő hídon” 
fantázianevet kapta.(Ezt a helybeli 
autósok is kipróbálhatták volna, de  
nem igazán akadt jelentkező)

További feladatok Járiföldön, 
Pápán, Homokbödögén, a Kőris-
hegyen és Bakonybélben vártak a 
résztvevőkre.

Az itiner néhányuk tájékozódó 
képességét igencsak próbára tette. Bár 
a megadott időig mindenki célba ért, 
azért kiderült, hogy volt aki egy ca. 20 
km-es szakaszon 60 km-t kerekezett. 

Mégsem adta fel senki. A mezőny 
legöregebb kétkerekűjén (Victoria KR 
VÍ 1927) motorozó Zilahy Zolit a 24. 
kilométernél kapott első kerék defekt 
sem állította meg. Megoldott ő már 
ennél súlyosabb problémákat is.

A mezőny járművei általánosan 
jól fel voltak készítve. Ha mégis 
előfordult valami akadály, a megfelelő 
segítséget ki-ki gyorsan megtalálta.

A vasárnapi bakonybéli járműkiál-
lítás és búcsúi szentmise után Pol-
gárdy Imre, a megyegyűlés elnöke 
- méltatva a túra résztvevőinek 
teljesítményét - minden járműve-
zetőnek egy Szent Benedek érmet 
adott át, miután azokat Halmos Ábel 
atya a monostor perjele megáldotta.

A rendezők egy ősi ír áldással 
búcsúztak  a túrát teljesítőktől:

“Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon Téged tenyerén az Isten.”

Jákó Klub Egyesület
Régi Idők Járművei Baráti 

Társaság

MAGAS�BAKONYI OLDTIMER TÚRA 2015



13

5. évfolyam, 3. szám 2015.11.15.

Sokan megkérdezhetik, mi lehet a titka egy örömteli 
októberi kirándulásnak? A kérdésre a választ október 24-
én már meg is kapták azok a szerencsés bakonyjákóiak, 
akik részt vettek az énekkar által szervezett autóbusz 
kiránduláson. Az útvonal Bakonyjákó - Pilisszántó -
Esztergom volt.

A korai indulás miatti bágyadtság rögtön elillant, 
amikor a rég látott őszi napsugár rácsodálkozott vidám kis 
társaságunkra.

Pilisszántóra érve a község volt polgármestere, Szőnyi 
József nagy szeretettel fogadott minket.  Lelkesedéssel 
és szakértelemmel mesélt a falu, a katolikus templom 
történetéről, melynek beomlott padlója alatt megtalálták 
a híressé vált Keresztes követ.  A templomból a 
Csillagösvény, a Pilis Keresztje, a 7 szobor, a Lélekharang 
és a Boldogasszony Kápolnája felé vettük igen meredek 
utunkat. A kápolnában Szőnyi József újabb, érdekfeszítő 
történeteit hallgathattuk meg.

Rövid ebédszünet után folytattuk az utat az esztergomi 
Bazilika felé. Megérkezve egy tárlatvezető mutatta be 
nekünk a templomot és az altemplomot, sok érdekességgel 
fűszerezve.

Fakultatív programok keretében a kincstárat, a 
kupolakilátóból a gyönyörű panorámát és a Mária Valéria 
hidat csodálhattuk meg. 

A pilis bérceitől, vendégszerető lakóitól elbúcsúzva 
hazafelé fordítottuk autóbuszunkat. 

Agárdon a Nádas Étteremnél álltunk meg egy jó kis 
vacsorára. A kellemes zene mellett elfogyasztott finom 
vacsora mindenkinek jól esett. 

Vidám társaságunk énekelve, tréfálkozva nagyon jól 
érezte magát hazáig.

Feleségemmel még csak alig egy hónapja költöztünk 
Bajáról Bakonyjákóra. Ez volt az első alkalmunk, hogy 
az itteni közösséggel hosszabb ideig együtt lehessünk. 
Úgy érzem, a személyes beszélgetések, tréfálkozások, 
közös élmények után befogadtak minket, aminek szívből 
örülünk.

Beszámolóm elején a jó kirándulás titkát említettem. 
Kell hozzá egy busznyi vidám ember, szép úti célok, 

gyönyörű idő és végül, de nem utolsó sorban, kitűnő 
szervezés, amit köszönünk!

Nyikos Katalin, Tarjányi József
új lakók a Kossuth utcából

A PILISBEN JÁRTUNK
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Nagy örömmel töltött el, hogy 
kisfiam életét hangulatos közösségi 
élménnyel gazdagíthattam a mi kis 
falunkban. A hagyományok teljes 
tárházát felvonultató eseményen kicsik 

és nagyok egyaránt szemezgethettek 
kedvükre. A gyerekek játékos módon 
ismerkedhettek meg a helyi értékekkel. 
A bátrabbak lóhátra pattanhattak a 
huszárok segítségével.

A baráti társaságok jóvoltából több 
bográcsban rotyogtak a finom ételek. 
Kóstolhattunk üstben főtt szilvalek-
várt, az érdeklődők kipróbálhatták 
a foltvarrás, a hímzés alapfogásait. 
Nem minden nap találkozhat az ember 
a sólymokkal sem. Itt ez a lehetőség 
is adott volt, ráadásul testközelből. 
Elmondhatom, profi bemutató volt. Az 
íjászkodást és a nehezebb ügyességi 
feladatokat meghagytuk a nagyobb 
gyerekeknek. A nap végén tábortűznél 
melegedhettünk az őszt köszöntő, 
picit hűvös időben.

Szívesen örökítettem meg ezeket a 
pillanatokat, amelyeket a falu apraja-
nagyjával töltöttünk. A jó móka 
néhány mozzanatát örömmel osztom 
meg az újság olvasóival, hogy aki 
nem tudott jelen lenni a programokon, 

az is kapjon egy kis szeletet ebből az 
élményből. Amint a mellékelt képek is 
mutatják, ez tényleg “jó móka volt.” 

Világosné Kurucz Lívia

   ŐSZKÖSZÖNTŐ EGY ANYA SZEMÉVEL
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   ŐSZKÖSZÖNTŐ EGY ANYA SZEMÉVEL

Október 3-án Budapesten rendezték meg a gyermek és ifjúsági csoportok 
Országos Találkozóját. Bakonyjákóról Péter atya 3 missziós fiatallal vett 
részt a rendezvényen. A Magyarok Nagyasszonya templomban a szentmisét 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrálta. Beszédében buzdította a 
gyerekeket és a fiatalokat, hogy legyenek Jézus segítői, akik továbbadják és 
tettekre váltják a tanítást.

Nyőgér Dezsőné

FIATALOK ORSZÁGOS TALÁKOZÓJA
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POZSONYVEZEKÉNYBEN JÁRTUNK

A nyáron Vezekény település 
képviselő testületének  két tagja, 
valamint egy most már hagyománnyá 
váló jubileumi találkozó egyik 
szervezője érkezett hozzánk Bakony-
jákóra, hogy felvegyék a kapcsolatot 
az 1948-ban elszakadt vezekényeikkel 
és meghívjanak bennünket az 50-
60-70-80-90 évesek születésnapi 
találkozójára.

Meghívásukat szívesen elfogadtuk. 
2015. szeptember 12-én tizennégyen 
utaztunk Pozsonyvezekénybe. Ünne-
pelni és találkozni a régen látott 
rokonokkal, ismerősökkel. Nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. Jól 
megszervezett programot állítottak 
össze számunkra. Ez évben voltunk 
a legtöbben. A szervezőktől tudtuk 
meg, összesen 160-an.

A program délután 2 órakor 
szentmisével kezdődött. Nagyon 
szép temploma van a falunak. 
Egy kis aranydobozhoz tudom 
hasonlítani. Szépen feldíszítve 

terítőkkel, virágokkal. A plébános 
úr megszívlelendő prédikációja 
könnyeket csalt sokak szemébe. A 
szentmise után a művelődési házban 
kezdődött az ünnepség.

A polgármester ünnepi beszédében 
köszöntött mindenkit. Örömmel fo-
gadta, hogy ilyen sokan elfogadtuk 
meghívásukat, és megtiszteltük tele-
pülésüket jelenlétünkkel. A szervező 
bizottság is köszöntött bennünket, 
az iskolások szép verseket szavaltak. 
Minden kerek éves jubiláns kapott 
kitűzőt, emléklapot és egy szál rózsát. 
Aláírták az anyakönyvvezetőnél a 
jelenléti ívet, mellyel igazolták ott 
jártunkat.

Ezután a temetőben, a kápolna 
előtt emlékeztünk meg az elhunyt 
jubilánsokról, akik már nem 
lehetnek köztünk. Egy bakonyjákói 
jubiláns, Boldizsár Andrásné Vajda 
Rozália gyújtotta meg az emlékezés 
gyertyáját.

Kis szabadprogram után finom 

vacsorával vártak bennünket. A 
szakácsok, szakácsnők kitettek 
magukért. Innivaló, sütemény is akadt 
bőven. Élőzenével gondoskodtak a 
jó hangulatról. Találkozhattunk a rég 
nem látott ismerősökkel, elmeséltük, 
ki merre került szülőfalujától, kivel 
mi történt az elmúlt évtizedekben. 
Mit tanultak? Hol dolgoztak? Hogy 
van a család? Mindent szerettek volna 
e rövid idő alatt megtudni egymásról. 
Az est folyamán volt, akit a jó zene 
átcsalogatott a táncterembe is.

Egy érdekesség: a jubileumi 
ünnepre hét testvér is ellátogatott, 
akik ott születtek. A testvérek közül 
mindegyik hatvan év feletti, a 
legidősebb 90 éves volt. 

Nagyon jó hangulatban telt az 
egész nap. Örülök, hogy elfogadtuk 
a meghívást és találkozhattunk. Egy 
tartalmas napot tölthettünk szép 
szülőfalunkban, mi, vezekényiek....

Fejes Béla
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Az osteoporózist nem csak 
én tartottam érdemesnek, hogy 
cikkben összefoglaljam, hanem 
egy TÁMOP programnak is az 
egyik kiemelt betegsége, aminek 
a kezelését, megelőzését az EU is 
célul tűzte ki.

A Hírmondó egyik korábbi 
számában már részleteztem a 
csontritkulást. Most a lényeget 
kiemelve csak annyit írnék, hogy 
csonttömegünk 35 éves korunk 
után már csökken. A kérdés csak 
az, hogy kinek milyen gyorsan 
és hogyan. Jó hír, hogy lehet 

lassítani ezt a folyamatot. A csont 
anyagcserére sok minden hatással 
van, ezek közül az egyik lehetőség 
a testmozgás.

Az alábbiakban röviden 
összefoglalom az elmúlt 3 hónap 
történéseit.

Nyár közepén 65 év feletti, 
vagy a csontritkulásra kiemelt 
kockázattal rendelkező betege-
imnek lehetőségük volt részt ven- 
ni egy előadáson, ahol eldönthet-
ték, hogy élnek-e a lehetőséggel, 
hogy tegyenek valamit csontjaik 
egészségéért. Hauser Szandra 
gyógytornász előadását komoly 

érdeklődés övezte, melynek végén örömmel állapítottam meg, hogy 22 ember szeretne részt venni a programban. 
Már induláskor sikerült megállapodni, hogy a tornák melyik nap legyenek, és az időpontban is megegyeztek 
Farkasgyepű és Bakonyjákó tornász csapatai.

 Szandra, a pápai kórházi munkája után, minden kedden fél 5-kor Farkasgyepűn, fél 6-kor pedig Bakonyjákón 
tartotta az órákat a faluházban. A németbányai tornázni vágyók a jákói csapathoz csatlakoztak. Az EU célja az, 
hogy tornával és különböző mozgásmintákkal megtanítsa az embereket, hogyan előzzék meg 65 éveskor felett a 
csonttörést. Szandra a 30 perces foglalkozások alkalmával mindenkit megmozgatott, de az eredményességhez az 
is hozzátartozik, hogy a megtanult gyakorlatokat otthon is végezték a “diákjai”. Az utolsó órán egy végső felmérés 
következett, amelyen kiderült, hogy kinek mennyire használt a mozgás.

  A program során az érdeklődőknek sikerült egy csontsűrűség vizsgálatot is elvégeztetniük, amely megmutatta, 
kinek milyen állapotban van a csontrendszere. A mérés alapján mindenki eldöntheti, hogy mit tesz meg az 
egészségéért.

 Gratulálok a programban részt vevőknek, és köszönöm az aktivitásukat. Remélem, hogy a lendületük hosszan 
kitart és közülük senkinek sem lesz a közeljövőben csonttörése. Bízom benne, hogy pozitív élményekkel gazdagodtak 
és ezt átadják az ismerőseiknek, barátaiknak is.

Dr. Léka Tibor 

TÁMOP�OS OSTEOPOROZIS PROGRAM
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Hosszú volt az út, amin idáig elértem. Most megállok 
az ajtóban, felnézek az égre, majd visszanézek a mögöttem 
valóra, s az elém jövőkre…

Csendes volt az az este. Gyalogoltam hazafelé a dombok 
között. Az égen elkésett vadlibák húztak, a fákon varjak 
kezdtek az éjszakára készülni. Bennem pedig emlékek 
kavarogtak. Arcok elevenedtek meg, akik már régóta a 
mennyei világ útjait róják.

 A lassan besötétedő ég lilás rózsaszín lett. A csend 
körülölelt, mintha égi csodát látnék. A világ nem akar 
meghalni, csak álomba akar szenderülni. De ezen az estén 
az emberek nem engedik, hogy sötét legyen. A régi arcok 
újra élnek, az emlékezés homályába veszett áldott kezek 
mintha újra simogatnának, régen elcsendesült sóhajok és 
kacajok, föl-fölcsukló sírások, messziről jövő, mégis a 
szívben zúgó harangok arról beszélnek: Emlékezz! Adj 
hálát!

 Egy mélyúthoz értem, lent már sötét volt s mégis 
láttam. Vibrált a lég. Önkéntelenül a fény felé haladtam. 
Nem gyorsabban, se nem lassabban, mint szoktam, 

hanem folyamatosan. Lassan kinyílt 
előttem a kép. A temető, ahol százával 
lüktetett,  lobogott a  gyertyák 
tömege. Fejkendős nénike állt a fejfa 
mellett gyertya küszködött a hirtelen 
feltámadó széllel és a fehér krizantém 
fanyar illata keveredett a lángocska 
illatával.

 Dörmögő hang szólalt meg a hátam 
megett: Megjött a Tiszteletes, gyertek 
ide! Felcsendült a Tebenned bíztunk… 
és időt, teret, emberi gondolatokat, örök 
miérteket elsöprő égi simogatással 
a szívekbe kúszott:  „Az Úr az én 
pásztorom, nem szűkölködöm, füves 
legelőkön nyugtat engem és csendes 
vizekhez terelget engem. Lelkemet 
megvidámítja, az igazság ösvényein 
vezet engem az Ő nevéért. Még ha a 
halál árnyékának völgyében  járok is, 
nem félek a gonosztól, mert Te velem 
vagy, a Te vessződ és botod, azok 
vigasztalnak engem. “Zsoltár 23: 1-4

Az  Örök Idő Kapujában állok. A 
lilás fény lassan elmúlik és helyébe 
csilingelően tiszta fény simul rám. 
Angyalok hangját és kicsinyek 

kacagását vélem hallani lelkem gyarló fülében. Mert 
amiből jöttem, ott az emberek gyújtottak fényt s ahová 
most lelkem tekintete előre kalandozik, ott az Ég gyújt 
egy örök lámpást. Suhanva jön felém Advent drága ideje. 
Lelkemmel és szívemmel készülök, és csinosítgatom az 
életem. Mert szeretném Őt most is, idén is befogadni, 
elhirdetni, tudatosítani mindenkiben: Egy Gyermek adatik 
néktek, készülődjetek!

Az ajtóban állok, mögöttem is fény és előttem is fény. 
Ami csodálatos, hogy a kétféle fény egy közös ragyogássá 
olvad össze s lelkünket, gondolatainkat az Úr Istenre 
irányítja azzal az egyszerű imával, hogy: Köszönöm Uram 
Istenem, hogy a Te kezedben élhetek s Nálad tudhatok 
mindent és mindenkit  örök szeretetedben.

Így áldja meg Bakonyjákó Népét a Kegyelmes Úr 
Isten!

Kívánja ezt minden kedves Olvasónak hűséges 
lelkipásztoruk:   

 Apostol Pál

AZ AJTÓBAN ÁLLOK
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ELHUNYTAK

Bálint György Szül: 1962.06.09. Elhunyt: 2015.06.29.
Heszler Jánosné Straub Erzsébet Szül: 1931.09.07.  Elhunyt: 2015.07.19.
Szanyi Ferencné Szanyi Erzsébet Szül: 1940.09.18. Elhunyt: 2015.09.17.
Hegedüs József  Szül: 1945.07.29. Elhunyt: 2015.09.27.
Heller József Szül: 1947.12.30. Elhunyt: 2015.10.06.
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VARGA TIHAMÉR
(Varga Elemér, 

Takács Irén)
2015. augusztus 28.
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Ügyfélfogadás:
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péntek : 8.00-12.00

Pénztár nyitva tartása:
hétfő, csütörtök: 8.00-12.00
kedd: 13.00-15.00
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Tel.: 06/89-350-001, Mobil: 06/30-9935-891
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Tel.: 06/70-315-3735
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Tel.: 06/89-350-003, Mobil: 06/70-410-2878
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Tel.: 06/30-600-4595
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Tóth Bernadett, falugazdász
Tel.: 06/70-436-5103
Fogadóórák:
Kedd, 8.30-11.00-ig

Könyvtár és Teleház:
Kis Katalin
Tel.: 06/30-342-8399
Nyitva tartás: 
kedd: 17.00-20.00
csütörtök: 16.00-19.00
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SZÜLETETT GYERMEKEK HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

KEDVES OLVASÓK!
Örömmel értesítek mindenkit, hogy az új könyvek egy része már megérkezett a 

könyvtárba. Várom szeretettel az érdeklődőket a nyitvatartási időben! 

Az adventi forgatag apróbb ajándéktárgyainak elkészítéséhez várjuk a segítő 
kezeket délutánonként  a könyvtárba!

Kis Katalin, könyvtáros
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FALUNAP

Ismét eljött július utolsó hétvégéje, 
vagyis a falunapi mulatság ideje. 
Idén is színes programokkal vártak 
kicsiket, nagyokat. A szombat 
délelőtti program a sportpályán 
futballmérkőzéssel kezdődött. Úgy 
tűnik, töretlen lelkesedéssel küzdenek 
egymással évről évre a nős-nőtlen 
csapatok, amelyek tagjai a 11-es 
rúgóversenyben is bizonyíthatták 
tehetségüket. A tornateremben játékos 
vetélkedőben, az aszfaltos pályán 
streetball bajnokságban vehettek részt 
a sportolni vágyók. A versenyeket 

követően, miután sportolóink is 
kipihenték a futball, a kosárlabda és 
a pingpong fáradalmait, délután a 
Faluház udvarán folytatódhatott az 
egész napos vigadalom. A Polgármester 
Asszony köszöntötte a megjelenteket, 
majd kultúrműsor következett. A 
Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskart 
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FALUNAP

hallhattuk, izgalmas harcművészeti bemutatót 
láttunk a Hét Csillag Egyesület előadásában, 
a Győri Rozmaring Német Nemzetiségi 
Kórus énekelt nekünk, majd Mehringer József 
harmonika bemutatóját élvezhettük. Ezután 
optikai csalódásban volt részünk, a homokbödö-
gei látványtáncos lányok viccelték meg 
szemeinket, a végén már tényleg nem tudtuk, 
melyik nadrág kihez tartozik. A bakonyjákói 
tánccsoport néhány tagja meglepetéstánccal 
készült, ami nagy sikert aratott. 

Mint már mindenki tudja, Bakonyjákón falu-
nap eső vagy vihar nélkül nincs. Természetesen 
ez idén is így volt. A kultúrműsort egy rövid zápor 
szakította meg: leszakadt az ég, ömlött az eső, de 
ez senki kedvét nem szegte. Mindenki izgatottan 
várta idei sztárvendégünket, Vastag Tamást, 
akinek előadása az eső miatt kicsit csúszott. 
Ittunk egy frissítőt, lesöpörték a színpadról a 
vizet, helyreállt a hangosítás és Tamás máris 
énekelhetett. 

Nagy sikere volt (nemcsak a tini lányok 
körében)!

A sok izgalom, nevetés és mulatás után 
megéhezett bizony a falu népe, de addigra 
elkészült a finom vacsora is. Mire észbe 
kaptunk, kígyózó sorok álltak mindkét üst előtt. 
Türelmesen kivárva a sorunkat, mi is jó étvággyal 
falatoztunk! 

Ezek után még egy meglepetés, egy bűvész 
érkezett, aki műsorával teljesen elvarázsolt 
minket. Megviccelte a vállalkozó szelleműeket, 
nagyon élvezte mindenki a műsort. 

A nap zárásaként pedig táncos cipőnket felvéve 
hajnalig roptuk a MOKKA zenekar zenéjére.

Bakonyjákó életében a falunap fontos, 
összetartó erővel rendelkezik, nemcsak a falu 
lakói lehetnek együtt, de gyerekeik, rokonaik, 
barátaik is szívesen látogatnak ilyenkor el 
hozzánk.

Az érdekes, vidám, élményteli napot ezúton is 
köszönjük a szervezőknek!

       
   Scheck Józsefné
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ASZTALITENISZ SIKEREK

 Az idei első lapszámban olvasható Sütő Gyula interjúból 
kimaradt két név a korábbi csapattagok közül: Baumgartner 
Vendel és Mikó Zoltán. Egy további helyreigazítás: a 
második „fő pozitív élmény” félreértés volt. Helyesen: 
„amikor legyőztem egy volt válogatottat”.

 Az előző számban tettünk közzé egy bővebb értékelést 
a megyei bajnokságban versenyzett csapatunk egész 
szezonjáról. Mivel ezekre a szép sikerekre még sokáig 
emlékezhetünk, összefoglalóként megosztunk néhány 
képet a tavaszi félévből.

 Már említettük (nyári szám), hogy Gyula bácsi az 
egyik fordulón olyan formát fogott ki, hogy két 75%-os 
teljesítményű játékost is legyőzött. Egyikük a volt NBIII-as 
Benkó Lajos, a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség 
(VMATSZ) előző elnöke, l. az 1. képen. Két legjobb 
játékosunkról pedig, akik a mi csapatunkban zártak 75%-
os teljesítménnyel (Nyőgér József és Ujvári István), egy 
páros mérkőzés közben készült pillanatképet láthatunk 
(ugyancsak a Veszprémi Rendőr SE elleni emlékezetes 
bravúrról). Az alábbi két kép pedig a leggyakoribb felállást 
mutatja az előző szezon 1. és 2. félévéből. (Az 1. képen 
középen Nyőgér János, a másodikon jobb szélen Győrffy 
Tamás.)

 

Március 22-én került sor a Németh Károly Emlékversenyre, 
a volt pápai csapatvezető emlékére, aki a 2014. tavaszáig 
lezárult néhány utóbbi évben vitte az idegenbeli fordulókra 
a felnőtt csapatot, beleértve az utolsó évben Nyőgér Józsit is, 
aki akkor még pápai színekben szállt be a bajnokságba. 

2014. ősszel hunyt el. (R.I.P.) Az emlékversenyt két 
kategóriában, 60 év alattiak és 60 fölöttiek között hirdette 
meg a volt Tarczy DSK és a Veszprém Megyei Asztalitenisz 
Szövetség. Erős, több NBIII-as játékossal is bővült 
mezőny gyűlt össze (köztük volt NBII-esek is), mégis 
ketten is bejutottak játékosaink közül a legjobb 8 közé, 
Nyőgér József és Ujvári István is. Előbbi volt az egyetlen 
a versenyen, aki csak döntő szettben kapott ki a későbbi 
győztestől. A balatonalmádi Nyúl Csaba legyőzése igazi 
bravúr volt. (Ld. a képen bal oldalon, jobbra pedig Ujvári 
István győzi le a volt NBII-es Pad Ágostont, aki egyben a 
VMATSZ jelenlegi elnöke). 

Eljutottunk a MEFOB-ra (országos egyetemi-
főiskolai bajnokság), erről egy szubjektív beszámoló 
Istvántól: többünknek volt (még) felsőoktatási hallgatói 
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ASZTALITENISZ SIKEREK

jogviszonya, Józsival ketten vettünk részt. Pécs városa 
adott otthont a versenynek, április 14-én. Már kétszer 
is bejutottam a döntőbe az amatőr kategóriában, 2012-
ben és 2014-ben is, de itt mindkétszer belefutottam egy 
volt vagy éppen aktuálisan igazolt ellenfélbe. Ezúttal 
végre sikerült begyűjteni a győzelmet is, utolsó amatőr 
versenyemen, ezzel megkoronázva ezt a szakaszt. (Nem 
volt könnyű, az elődöntőben egy, a Veszprém megyei 
bajnokságban 65% fölötti teljesítménnyel álló játékoson 
kellett túljutnom, s a döntőbeli ellenfelemen is meglátszott, 
hogy pár éve Komárom-Esztergom megyében 80% fölött 
játszott.) A győzelemhez hasonlóan kedves emlék, hogy 
világbajnokokkal állhattunk közös képre, Gergely Gáborral 
(b) és Klampár Tiborral (j). Józsi is eredményes volt a 
versenyen, ő már az igazoltak között, becsülettel helytállt 
a Pannon Egyetem 2. csapatában, legyőzve egy NBIII-as 
szintű játékost ezen a versenyen is.

Az idei MAJÁLISon is összehoztunk egy 
pingpongversenyt a korábbi évekhez képest egy kis 
változtatással. Az egyszerűség kedvéért az amatőrökön 
(nem igazoltakon) kívül csak olyanok indultak, akik 

vagy csak idén váltottak ki versenyengedélyt, vagy 70 év 
felettiek, továbbá egy játékos legfeljebb két korosztályban 
(a sajátjában és az egyel erősebb kategóriában). 
Praktikusan hozzátoldottuk még a kategóriákhoz az újonc 
II korosztályt, ha már az ilyen fiatalok (2004-es vagy 
későbbi születésűek) közül is volt versenyzőnk. Lányok/
nők körében sajnos csekély volt az érdeklődés, de fiúk és 
férfiak közt jó mérkőzések is alakultak. 

A díjazottak (győztesek + különdíj)
újonc II: Fejes Bence, újonc (2002-): Horváth Máté, 

serdülő (2000-): Horváth Máté (3-1-re visszavágva 
Krisztiánnak a legutóbbi vereségéért), ifjúsági: Kapin 
Krisztián, női:Fülöp Krisztina, senior: Sütő Gyula, senior 
amatőr: Horváth János, ffi: István Nyőgér, ffi 2. hely Sütő 
Gyula, ffi amatőr különdíj: Horváth Győző.: Gyula bácsi 
és jómagam lemondtunk a díjunkról a csapat javára, a 
másnapi bajnokságbeli forduló útiköltség-térítésére szántuk 
a bajnokságbeli fordulóra. Krisztián is a szakosztályon 
keresztül kapott plusz támogatást. 

További nyeremények: Fejes Bencének egy utánpótlás-
verseny nevezési díját finanszíroztuk még néhány labda 
nyereményen kívül. Máté dupla sikerének köszönhetően 
igen jól járt: 2 db profi ütőborítást kapott. Horváth Győző 
nem rendelkezett még saját ütővel, így neki szántuk 
ezt a nyereményt. Tina és Horváth János kaptak egy-
egy 1000 Ft értékű vásárlási utalványt. Együttműködő 
partner az Olcsó Áruk Boltja. Köszönjük még Gyula 
bácsinak, amiért a már haldokló közös háló mellett 
saját hálójával is rendszeresen hozzájárult, hogy 
színvonalasabbak lehessenek a körülmények! Mindenkinek 
köszönet, aki eljött, s gratulálunk a sikerekhez! 

 A szokásos január végi – február eleji időzítéshez képest 
idén júniusban valósult meg Pápán a  VÁROSI-KÖRZETI 
ifjúsági verseny (Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása). Itt végre ismét asztalhoz állt 
Horváth Máté is, s egyéniben Kapin Krisztiánnal egy 
bakonyjákói „házidöntőig” jutottak, ahol Máté nyert. 
Párosban már Győrffy Tomi is beszállt a küzdelmekbe, s 
Krisztiánnal begyűjtötték a győzelmet, Máté pedig Fejes 
Bence oldalán kapott még egy bronzérmet.

 A 2015-2016 szezon eredményeiről a következő 
számban írunk. 

Nyőgér István
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5. évfolyam, 3. szám 2015.11.15.

NOVEMBER 29. (vasárnap) 
18.00: A Betlehem megáldása Apostol Pál és Rudi Péter lelki pásztorok közreműködésével
Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján
Helyszín: Rákóczi téri közpark Betlehemi jászol

DECEMBER 05. (szombat) 
17.00: Adventi hangverseny
Közreműködnek: Bakonyjákói Óvodások, Nefelejcs Vegyeskar, Szent Mihály egyházi kórus - Városlőd, 
Padányi Gregorián Gyermekkórus - Veszprém
Helyszín: Katolikus templom, Bakonyjákó
Szeretetvendégség az Általános Iskola épületében! Szervező: a Katolikus Egyházközség

DECEMBER 08. (kedd) 
17.00: A szentmisén a katolikus templomban Megyesi Ferenc káplán tart szentbeszédet 
a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, az Irgalmasság Szent Évének megnyitása alkalmából
18.00: Megyesi Ferenc személyes élethivatása - kötetlen beszélgetés a plébánián 
Szervező: Katolikus Egyházközség

DECEMBER 11. (péntek) 
16.00: Adventi koncert az iskolások közreműködésével
17.00: Adventi forgatag - Jótékonysági vásár és süteményvásár az óvodások javára
Kézműves foglalkozások, tea, forralt bor
17.00 – 18.00: Karácsonyi, műtermi minőségű családi fotózkodási lehetőség karácsonyi díszletek között
Szervező: Óvodai szülői munkaközösség

DECEMBER 15-től 9 este 18.00 órakor imádkozzuk a Szállást keres a Szent Család népi ájtatosságot
(dec.15-én a plébánián, dec.23-án a Falumúzeumban lesz az imádság és a betlehemezés)

A katolikus templom előtt felállított adventi koszorún minden adventi vasárnap 11 órakor 
ünnepi gyertyagyújtásra kerül sor.

                                           A programokra mindenkit szeretettel várunk!


