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ELŰZTÜK
A TELET
Máglyán égett a banya

6-7. oldal

A LOVASÍJÁSZ NYOMÁBAN
A több tízezer évvel ezelőtti barlangrajzok tanúskodnak
arról, hogy őseink milyen régóta íjászkodtak. Az íj
főleg a vadászat során használt eszköz volt, valamint a
hadviselés területén is egyre nagyobb jelentőséggel bírt.
A honfoglaláskori magyarok életmódjukból fakadóan kiváló lovas íjászok voltak.
„A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!” –
e híres fohászt mindannyian ismerjük és büszkék is vagyunk őseinkre, akik vágta közben hátra fordulva lőtték ki
nyilaikat és sikeresen tértek vissza kalandozásaikról. Íjász
nemzet lévén talán génjeinkben hordozzuk ennek az ősi
tevékenységnek a szeretetét. Sok olyan szervezet működik
hazánkban is, amelyek a magyar történelem e meghatározó tevékenységének hagyományát őrzik és próbálják
átadni a következő generációknak. Igaz, napjainkban
az íjászat már inkább versenysport vagy természethez
kötődő szabadidős tevékenység, a koncentrációt fejlesztő
kikapcsolódás. Ez elsősorban szellemi sport, a siker
nagyrészt a szellemi, illetve a technikai felkészültségen
múlik. Több hazai és nemzetközi versenyen mérettethetik
meg magukat az íjászok, mégis keveset hallunk ezekről a
médiákban.
Településünkön is igyekszünk minél több rendezvényen lehetőséget biztosítani az íjászat kipróbálására.
Legutóbb az Őszköszöntő rendezvényen Hajdú József,
új lakosunk állt rendelkezésünkre és igyekezett e sport
alapjaival megismertetni az érdeklődőket.
folytatás a 5. oldalon

BRAVÚROS
BAJNOKSÁG
Újabb, megyei szintű pingpong sikerek
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2015. 11.01 – 2016. 02.
29-ig elfogadott határozatai, döntései
a teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket alkotott, illetve módosította rendeleteit a következők szerint:
14/2015.(XI.23.) számú önkormányzati rendelet a szociális célú
tűzifa támogatás helyi szabályairól
15/2015.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet a helyi iparűzési
adójáról szóló 11/2014.(X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2015.(XII.04.) számú és az
1/2016.(II.28.) számú önkormányzati rendeletek a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről
és házi segítségnyújtásról szóló
2/2015.(II.25.)
önkormányzati
rendelet módosításáról
2/2016.(II.28.)
számú
önkormányzati rendelet Bakonyjákó Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.)
rendelet módosításáról
3/2016.(II.28.) számú önkormányzati rendelet Bakonyjákó Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Önkormányzatunk pályázott a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra, vállalta a jogszabályban
előírt önrészt és fuvarköltséget.
A pályázatnak köszönhetően – az
önkormányzati rendeletben előírt
feltételeknek megfelelően - 32 erdei
m3 tűzifával támogattuk a szociálisan
rászoruló, egyedül élő lakosokat és
családokat.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016/2017. tanévre Bakonyjákóra vonatkozóan továbbra is
a Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolát jelölte
ki határozat tervezetében, mint
kötelező felvételt biztosító intézményt.
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A testület a fenti javaslatot elfogadta,
így ez az iskola köteles fogadni
a bakonyjákói általános iskolás
diákokat.
A Képviselő-testület 2015. november 26-án közmeghallgatást
tartott. Az önkormányzati munkáról és
tervekről történt beszámolót követően
a lakosság a helyi közügyeket érintő
kérdéseket tehetett fel és javaslatokat
fogalmazhatott meg.
Döntöttünk arról, hogy Bakonyjákó
Község Önkormányzata továbbra
is igénybe kívánja venni Pápa
Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye útján biztosított
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
alapszolgáltatást a bakonyjákói lakosok részére.
Bakonyjákó,
Farkasgyepű
és
Németbánya települések képviselő
testületei arról döntöttek, hogy
tovább keresik a volt általános iskola
épülete bérbeadásának lehetőségét.
Az ingatlan bérbeadási szándékáról
szóló hirdetés minél szélesebb körben
történő megjelentetése érdekében
ingatlanközvetítő vállalkozóval működünk együtt.
Mély fájdalommal értesültünk
arról, hogy dr. Glied-Berke Magdolna,
községünk fogorvosa 2015. december
végén elhunyt. A fogorvosi alapellátást 2016. január 01-től dr. GliedBerke Barbara látja el.
Támogattuk a februárban megrendezésre került Bakonyi Télűző
Programot, melynek szervezését
elsősorban bakonyjákói és németbányai civil szervezetek, magánszemélyek, valamint a katolikus
egyházközség vállalta fel. Köszönjük
a szervezők munkáját, anyagi támogatását!
A polgármester az Államháztartási
Törvény előírása szerint az önkormányzat 2016. évi költségvetését
2016. február 15. napjáig tárgyalásra

a Képviselő-testület elé beterjesztette.
A testület elfogadta a 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletet
(3/2016.(II.28.) számú önkormányzati
rendelet) Költségvetési kiadások:
58.087 e Ft; Költségvetési bevételek:
59.763 e Ft; 2015. évi maradvány:
12.309 e Ft. A testület 1.676 e Ft
általános tartalékot állapított meg a
kiadások között.
Jogszabályi elvárásoknak megfeelve elfogadtuk a Nemzetiségi
Gyermektánccsoport Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét.
Lakossági kezdeményezést és javaslatot figyelembe véve a Bakonyjákóhoz tartozó külterületi településrész, „Járiföld Puszta” elnevezését „Járiföld major” elnevezésre
módosította a Képviselő-testület.
Az ingatlanok házszámmal történő
ellátását – a rendeletnek megfelelően
– a polgármester végezte el a lakókkal
történt egyeztetést követően.
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester
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ISKOLAI HÍREK
Farsang 2016

Karácsonyi ünnepség

Korcsolyáztunk

Idén a farsang korábban lett
megtartva, mint eddig szokott. A
diszkósunk Szilágyi Tibor volt. A
farsangot a tánccsoport nyitotta
meg, majd őket követték az
osztályok csoportos fellépései és
az egyéni jelmezesek. Ezek után
következett a pingvintánc, amely
mindenkinek nagyon tetszett. Végül a
tombolasorsolás, amelyen nagyon sok
szép és értékes nyeremény volt. A fődíj
egy torta volt. Ezután még lehetett egy
fél órát bulizni, mert utána következett
a 8. osztály zártkörű bulija, ami 18.00
órától 20.00-ig tartott. Mindenki
nagyon szomorú volt, mikor vége lett,
mert nagyon jól éreztük magunkat.

A városlődi általános iskolások
december 18-án a délelőtti játszóházas
programok után tartották meg a
szokásos karácsonyi műsorunkat. A
6. osztályosok Katona Edit tanár néni,
a 2. osztályosok Nagy Andrea tanító
néni és Rejtőné Márta néni vezetésével
készültek az ünnepi előadásra.
A jelenet között szép dallamok
csendültek fel, melyeket Pfeiferné
Takács Hajnalka vezényletével az
énekkar, illetve Peternics-Sümegi
Rita néni szolfézs kórusa adott elő.
Közben meghallgattuk Simon Gábor
plébános és Apostol Pál református
lelkész történeteit is. A 2. osztályosok
Hópihetánca és a 6. osztályosok
megható gyertyafényes dallama zárta
a karácsonyi műsort.

Csütörtök délután elindultunk
Ajkára a korcsolyapályára. Idén egy
nagy buszt kellett bérelni, annyian
mentünk. Odaérkezve mi voltunk
az első csoport, ezért mi vehettük
először igénybe a pályát. Felvettük
a korcsolyákat és rámentünk a jégre.
A bátrabbak egyből beljebb mentek
a pályán, mások a palánk mellett
kapaszkodva indultak el. Voltak, akik
hatalmasakat estek, azonban a nap
végére mindenki megtanult menni
a korcsolyával. Sajnálva hallottuk,
amikor Erzsi néni bekiabált a pályára,
hogy indulnunk kell. Az indulás előtt
még egy csoportképet készítettek
rólunk a tanárok. Élményekkel telve,
vidáman értünk haza. Később külön,
saját osztályommal ismét elmentünk
korcsolyázni. Nagyon érdekes és
vicces volt, remélem lesz alkalom
elmenni máskor is.
Juhász Martin
8. osztály

Krizsai László Dániel
8. osztály

Serfőző Sarolt és Borbála
6. osztály
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ÓVODAI KAVALKÁD

Az elmúlt fél esztendőben rendhagyó óvodai ünnepeink mellett,
változatos programokon vettünk
részt a gyermekekkel. Az október
végén megrendezett Terményünnepet
követően egyre sűrűbben követték
egymást a rendezvények, mind az
óvodában, mind külső helyszíneken.
Szent Márton napján a gyermekek
által készített lámpások fényénél
ünnepeltünk, majd kétnyelvű műsorral
köszöntöttük a település idősebb
korosztályát. A Mikulás látogatását
követően a gyermekeket a Répa, Retek,
Mogyoró társulat zenés karácsonyi
játékával örvendeztettük meg. Az
adventi időszakban nagy örömmel
tettünk eleget Péter atya felkérésének,
így az idei nevelési évben először
szerepeltünk a katolikus templomban
meghirdetett Adventi hangversenyen.
A program a karácsonyi ünnepkör
kínálatát tovább gazdagította, de
ami még fontosabb, teljessé tette a
gyermekek számára a készülődés,
várakozás bensőséges időszakát. A
Bakonyjákói Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásának köszönhetően ovisaink rengeteg új
játékot vehettek birtokba karácsonyi
ünnepélyünkön.
Januárban a szélsőséges időjárás ellenére minden alkalmat
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megragadtunk egy kis közös szánkázáshoz. A Pegazus Színház bábelőadásainak megtekintése tovább
színesítette az elmúlt időszakot.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a katolikus egyházközösség
tagjai gyertyamártásra invitálták a
gyerekeket, majd a kreatív játszóházat
követő rövid misén a kész alkotások
megáldására is sor került.
Végül februárban farsangi mulatsággal próbáltuk elűzni a télből, ami
még a „Télbanya” elégetését követően
itt maradt. Nagy örömünkre a szülők
közül is sokan csatlakoztak a tréfás,
jelmezes felvonuláshoz. Beköszöntött
a várva várt tavasz és a gyerekekkel
felfedezhetjük az ébredő természet

szépségét és kincseit.
Az óvoda májusban ismét papírgyűjtést szervez, melynek bevételét gyermekprogramjaink megvalósításához szeretnénk felhasználni.
Kérem, hogy újságok, szórólapok
gyűjtésével szíveskedjenek hozzájárulni a szervezés sikeréhez. A
szelektív gyűjtés pontos időpontját
május elején kihirdetjük. Segítségüket
előre is köszönjük!
Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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folytatás az 1. oldalról
TTR: Hogy találkoztál az íjászattal,
mióta foglalkozol ezzel a sporttal? Mi
az, ami megfogott ebben a sportágban,
tevékenységben?
HJ: Egy kirándulás alkalmával
vásároltunk egy íj felszerelést a
gyerekeknek, hogy hátha megtetszene nekik ez a sportág. Úgy gondoltuk, hogy egy családi hétvégi elfoglaltságnak is kitűnő az örömíjász
verseny. Egyik délután folyamán
ki is próbáltuk a gyerekekkel és
ismerősökkel a lövést, viszont egy
idő után azon kaptuk magunkat, hogy
beesteledett, a gyerekek eltűntek, és a
szomszéddal fejlámpával lövünk egy
tévés papírdobozra, 10 méterről. Ma, 7
év gyakorlás után, ha 50 m távolságról
nem találok bele a céltáblába 20 cm
pontossággal, akkor már elégedetlen
vagyok.
Az íjászatnak több szakága létezik,
például pálya, terep, 3D vadász, lovas,
tradicionális, illetve futás íjászat.
Én jelenleg a terep és a 3D vadász
szakágnak hódolok, ez áll hozzám a
legközelebb. Terep íjászat esetén kint
vagy a természetben és céltáblára kell
lőni, 3D vadász esetében pedig élethű
szivacsállatokra. Ez egy kortalan
sport, nyugdíjas korban is elkezdhető.
Létezik olyan versenyző, aki 60 év
felett lett világbajnok.
Ez „szerelem első érintésre”, nem
tudnám pontosan megfogalmazni,
miért szeretem csinálni. Olyan érzés
a tökéletes lövés, mint szerelmesen
csókolózni.
Nekem az íj segített leszokni a
dohányzásról. Ha lőttem az íjjal,
elmúlt a cigaretta utáni vágyakozás.
Igaz, az elején előfordult, hogy napi
4-5 órát is edzettem.
TTR: Milyen lehetőség van a tudás
megmérettetésére?
HJ: Minden szakágnak meg van
a saját versenye. Létezik örömíjász

verseny, de Magyarországon szerveznek nagyon komoly európai és
világversenyeket is. Ezeken a versenyeken az eredményesen részt vevő
fiatalok akár 30 pontot is szerezhetnek a felsőoktatási intézménybe történő felvételi pontszámok kiegészítéseként. Sajnos, ezek a versenyek
nem kapnak elég nyilvánosságot a
médiákban, pedig több világszervezet
európai és világranglistáját magyar
sportolók vezetik. Minden szakágban
kiváló versenyzőink vannak. Ismereteim szerint olimpián is értek el jó
helyezéseket mind a női, mind a férfi
nem képviselői.
Hála Istennek a Kassai Lajos
féle lovas íjászatot bemutató, „A
lovasíjász” című film vetítése épp
most zajlik a mozikban, amely talán
népszerűsíti ezt a tevékenységet.
Érdekes, hogy Koreában már
gyermekkorban elkezdődik az olimpiai íjászok képzése. Japánban a diplomát az íjászatban
való jártassághoz kötik, ott
az iskolai nevelés –oktatás
része. Magyarországon pedig
mintha elrejtenénk ezeket az
eredményeket.

először ismerkedjünk a sportág
fogásaival, és íjat csak akkor vegyünk,
ha már biztosak vagyunk benne, hogy
tudjuk, mit akarunk. Ekkor is érdemes
és szükséges szakember tanácsát
kérni.
Jelenleg már zajlik a bakonyjákói
íjász szakosztály megalakítása, várjuk
az érdeklődők jelentkezését – 8 év110 éves korig - az önkormányzatnál.
Azt gondolom, az íjászat olyan
kincsünk, amelyet őrizni kell, azért,
hogy unokáink is megcsodálhassák és
tanulhassanak általa.
Reméljük,
sokaknak
sikerült
felkelteni az érdeklődését, és minél
többen megismerkednek e testet
és lelket erősítő, fejlesztő sport
szépségeivel.
Takácsné Tompos Rita

TTR: Úgy tapasztaltam a
rendezvényeken, hogy mind
a fiatalok, mind az idősebbek
rendkívül
fogékonyak,
hamar rabul ejti őket e sport
szépsége. Mit tanácsolnál
kezdő íjászoknak? Milyen
felszerelést vegyenek?
HJ: Azt javaslom, hogy
önállóan ne kezdjenek el
tanulni, hanem egy egyesületben szerezzék meg az
alapokat, szakember segítségével, mert egy rosszul
beidegződött
mozdulatot
évekig tart korrigálni. A
felszerelés vásárlása ráér,
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BAKONYI TÉLŰZŐ

Hatodszor rendezte meg Bakonyjákó és Németbánya önkormányzata
a hagyományos, színes kikeletet
váró forgatagát. A program támogatói
a Pápai Huszáregylet, a Bakonyi
Betyárok Nemzeti Egylete, a
Németbányai Kostajger Közhasznú
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Egyesület, a Forrás Vendégház, a
Jákó Klub Egyesület és a Nemzetiségi
Gyermektánccsoport Közalapítvány.
Szikrázó napsütésben gyülekeztek
Bakonyjákón helyiek, elszármazottak
és a szomszédos településekről érkezők. A faluházban Sós Mari segítségével farsangi álarcok készültek, a
konyhából finom illatok csalogatták be
a kíváncsiskodókat. Keltek és sültek a
farsangi fánkok, gyorsan fogyott a
meleg tea, a paprikás krumpli meg
a forralt bor. Herédi János, a télűzés
ceremóniamestere arra buzdította a
jelen levőket, hogy vigassággal, zajjal űzzék ki a telet. Meg is indult a
menet –élen a télbanyával – Német-

bánya felé, de a tájház előtt vidám
népi játékokra, versengésekre hívta a sokaságot Németh Rita. Idősek és fiatalok húzták-vonták a szalmabálákat, meg a vasboronát, gabonát
pakoltak marokkal, vagy egymással
versenyezve kukoricát morzsoltak.
A télbanyát ismét felkapta egy betyár, a színes maskarás sokaság dobszóval ostorcsattogtatás és puskadurrogás kíséretében a németbányai
Határhídig gyalogosan követte. Itt
Rudi Péter plébános megáldotta a
Bitva vizét. A bábu innen már egy
teherautó platóján folytatta végzetes
útját, mert az idén olyan kövérre
sikeredett, hogy egy betyár sem bírta

6. évfolyam, 1. szám

2016.04.25.

Katalin forró hangulatú táncházba
hívta a télűzőket. A talp alá valót a
veszprémi Kőris Együttes húzta Bódis
Erika vezetésével.
Kiss Albertné

továbbcipelni. Németbánya Fő terén
már állt a máglya, ahol a szoknyája alá
gyújtottak. A maskarások körbejárták
bízva abban, hogy most már tényleg

jön a kikelet.
A faluházban itt is finom falatok,
italok és népi muzsika várta a hosszú
úton megfáradtakat. Csillagné Bíró
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A SZERETET, MELLYEL KÉSZÜLT
2015. novemberében másodszor
vettem részt az önkormányzat által szervezett nyugdíjas esten. Azt
gondolom, minden meghívott nevében elmondhatom, hogy ismét feledhetetlen élményben volt részünk.
Nekem annyira tetszett, hogy el is
kértem a fotókat Gerdenics Gábortól.
Minden évben várjuk, készülünk
mi, nyugdíjasok is erre az estére, épp
úgy, ahogy a szervezők igyekeznek
minden évben újabb és újabb szép
műsort összeállítani számunkra.
A műsorra visszagondolva még
ma is melegség tölti el a szívem!
Nem is tudom szavakkal kifejezni,
hogy milyen sokat jelent nekünk
nyugdíjasoknak, mikor láthatjuk kis
óvodásainkat fellépni, iskolásainkat,
a helybéli táncosokat vagy épp a
mellettünk helyet foglaló társainkat
az énekkarban…
Köszönet illeti az összes pedagógust, hogy külön figyelmet fordítanak
ezekre a fellépésekre, felkészítik a
gyerekeket és megmutatják nekünk
azt, hogy mit tanulnak, mivel készülnek erre az estre. Nagyon jó érzés,
mikor a gyermekek saját készítésű
ajándékára nézünk, mert tudjuk,
hogy szeretettel készítették! Nagyon
igaz az a mondás, hogy nem az
ajándék értéke a lényeg, hanem a
szeretet, mellyel készült! Többet
jelent ez nekünk, mint bármilyen
boltban vásárolt tömegcikk! Hálás
köszönet érte!
Minden évben profi előadó is
színesíti a fellépők sorát. Karsay Klára
hegedűvel, énekszóval és közvetlen
humorával varázsolt el bennünket!
Pörgős műsorában ismert operett
slágereket énekelt, és énekeltünk mi
is vele!
A konyha dolgozóinak és Frum
Ferencnek ismét csak azt tudjuk
mondani, hogy főzzenek eztán is
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ugyanúgy, mint eddig: szívvellélekkel, mert mi ezt mindig érezzük
a főztjeik elfogyasztásakor!
Külön szeretném kiemelni, milyen
jó érzés volt, hogy a polgármester
asszony, a képviselő-testület tagjai
és az önkormányzat dolgozói saját
kezűleg szolgálták fel a vacsorát, s
velünk töltötték az egész estét!
Azt is szeretném kiemelni, annak
ellenére, hogy a gazdasági feltételek
minden évben romlanak, mégis ki
tudja gazdálkodni az önkormányzat,
hogy egy kis ajándék csomagot
juttasson el minden nyugdíjasnak,

kifejezve ezzel odafigyelésüket, megbecsülésüket felénk. Tudom, hogy
kevés helyen van ilyen gesztus.
Visszagondolva erre az estére, a
címben szereplő mondat jut eszembe:
a szeretet, mellyel készült. Akár az
est részleteire, akár az est egészére
gondolok, mindegyikről érződött a
szeretet, mellyel készült.
Támton Antalné
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GYERTYASZENTELŐ
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án
délelőtt, hagyományos kézműves foglalkozást szervezett
a legkisebbeknek a Bakonyjákói Plébánia és a két
település egyházközsége a helyi óvodában. Az itt készült
gyertyákkal vettek részt a kisdedek a számukra felajánlott
szentmisén.
Ezen a napon arra emlékezik a katolikus világ, hogy
Szűz Mária bemutatta gyermekét Jézust, a jeruzsálemi
templomban. A jelen lévő agg Simeon Jézust, a
nemzeteket megvilágosító világosságának nevezte, ennek
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.
Tavaly a németbányai faluházban szervezett családok
számára gyertyakészítő kézműves foglalkozást az
egyházközség, az idén a jákói óvoda apróságai voltak
a célcsoport, talán azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
a szépre és jóra legfogékonyabb kisemberekben is
kirajzolódjon a katolikus világkép.
Szülők, nagyszülők, egyházi képviselők segítettek a
piciknek a mártogatós technikával formálódó gyertya
készítésében. A foglalkozásra meghívást kaptak a jákói
idősek otthona lakói is, akik együtt örültek az ovisokkal a
szép gyertyák láttán. Aztán kicsik és nagyok a templomba
vonultak.
Rudi Péter plébános az ünnep kapcsán Szűz Mária
és Szent József gyermekéről, a kisded
Jézusról az
ünnep üzenetéről beszélt a piciknek, majd megáldotta
és megszentelte saját készítésű munkáikat. Büszkén és
meghatottan vonultak felnőttekkel, óvónőkkel a padsorok
között a gyertyák fényében.
Kiss Albertné
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VISSZATEKINTÉS ADVENTRE

Az ovis szülők által szervezett
Forgatagot annak reményében, hogy
azon falu apraja-nagyja jelen lesz,
újra hétköznap 2015. december 11én, délután tartottuk.
A zenét tanuló kisiskolások nagyon
szép karácsonyi koncerttel, az óvónők
ünnepi kézműveskedéssel, Feri bácsiék és a további kedves támogatóink
a már szokásos fahéjas csigával,
gesztenyével, forró italokkal, zsíros
kenyérrel, mi szülők pedig karácsonyi
terményekkel, valamint karácsonyi
fotóműteremmel készültünk a rendezvényre, ahol a főszerep újra az
ovisoké volt.
Meg is érkeztek csillogó szemmel,
hátizsákkal a hátukon, plüss játékkal
a kezükben. Ahogy beléptek az ajtón,
a teremből már fel is csendültek a
karácsonyi zenedarabok. A koncert
közreműködői egymást váltva adták
elő kis műsorszámaikat zongorán,
harmonikán, egyedül, aztán párosan
is. Szépen játszottak. Jó volt hallani,
jó volt hallgatni őket.
Közben a gyerekek is letelepedtek.
Festettek, vágtak, ragasztottak, játszottak fáradhatatlanul.
Az előtérben felállított vásári
asztalokról egyre fogytak az áruk. A
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szülői szervezet bevétele az előző évit
nagy örömünkre meghaladta. Ehhez
persze hozzájárult az is, hogy már nem
csak vásárt, hanem a vásár legszebb
árujára az egyik legbetegebb apuka
egyenesen licitálást tartott, és sikerült
is majd mindenkit megszólítania
licitálásra. A karácsonyi mézeskalácsházikót Jázminkáék vitték el, remélem
ki is tartott náluk, míg az ünnepnapok
el nem fogytak.
A szülők nevében újra mindenkinek
megköszönöm azt a sok segítséget,
amit a gyerekeknek adtak és évrőlévre adnak nekik.
A rendezvény bevételét ovivitaminra, és a jó idő beköszöntével
szabadidős közösségi programokra
fordítjuk.
Bálint-Faluhelyi Ágnes

ADVENTI HANGVERSENY
A várakozás szent idő életünkben,
a felkészülés lehetőségét biztosítja
számunkra, hogy az ünnepet boldogságban tudjuk tölteni. December
5-én 12. alkalommal rendeztük
meg Bakonyjákón a templomban az
Adventi Hangversenyt.

A zene békét varázsol az
emberi lelkekben, elcsendesít, és a
hétköznapok zűrzavarából kiragadva
a szeretetet segít megtalálni. Ezekkel a gondolatokkal kezdődött a
szervezés. Így a legkisebbeket az
ovisokat hívtuk meg elsőként fellépni
a mi közösségünkbe. Gyermeki őszinteségük és csengő hangjuk mindenki
szívét ellágyították.
A Nefelejcs Vegyeskar műsora
ebben az esztendőben is csodálatos
élményben részesítette a közönséget.
Nagy ajándék, hogy a mi kis falunkban
ilyen sokan ajándékozzák hangjukat
mások gyönyörködésére, és áldozzák
fel a péntek estéiket azért, hogy életben
tartsanak szép régi dallamokat.
Városlődről érkezett hozzánk
a templomi kórus szép egyházi
énekekkel, és az általános iskolások
is szép műsorral kedveskedtek az
egybegyűlteknek.
A program zárásaként egyedi
élményben volt részünk. A Padányi
Katolikus Iskola gregoriánt éneklő
felsős énekkara töltötte meg a
templomot
gyönyörű
hangzású
műsorukkal. Csodáltuk az apró
gyermekek felkészültségét, kimunkált
hangjukat.
A közönség hálás tapssal jutalmazta
a fellépőket. Rudi Péter atya köszönte
meg a fellépők áldozatos szolgálatát és
Boldizsár Tamás és Boldizsár Andrea
konferálását. Fülöp Krisztina rajzával
díszített emléklapokkal hálálta meg
a plébánia a fellépők fáradozásait.
Az emelkedett hangulat tovább
fokozódott
a
szeretetvendégség
finomságait
kóstolgatva.
Régi
ismerősök találkozhattak, és együtt
beszélgetve örültünk kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
Németh Rita

folytatás a 15. oldalon
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ANYAKÖNYVI HÍREK:

2015. NOVEMBER 01. ÉS 2016. FEBRUÁR 29.

ELHUNYTAK

SZÜLETTEK

Krizsay Ferenc Szül.: 1927. szeptember 08.
Kristóf Jánosné (Szül. Horváth Gabriella Ildikó)
Szül.: 1944. május 09.
Schmidt Lajos Szül.: 1944. április 28.
Szanyi József Szül.: 1951. július 09.

Elhunyt: 2016. január 07.
Elhunyt: 2016. január 28.
Elhunyt: 2016. február 03.
Elhunyt: 2016. február 25.

KISS DORINA ANNABELLA
(Szekerczés Irén,
Kiss Norbert)
2016. január 13.

ÖNNEVELÉS SPORTTAL
E rendhagyó írásban „mélyebbre is
áshatnánk”. Sok sportágban közös, hogy akkor
lehetek eredményes, ha előbb önmagamon
tudok felülkerekedni. Több személyes
tapasztalatom is volt már versenyeken,
bajnokságbeli fordulókon vagy egyszerű
edzéseken azzal kapcsolatban, hogy mennyit
számít a helyes figyelem, „fejben” aktív
jelenlét, különösen az olyan mozdulatokat igénylő mozgásoknál, ahol a gyors reakciók, a koncentráció és a reflexek
jelentősége döntő lehet. Sikerült már többször is komoly hátrányt behozni egyszerűen azáltal, hogy elengedtem az
azelőtti idegességet, s higgadt hozzáállással folytattam, biztonságosan kivárva, s éberen figyelve azokat az alkalmakat,
ahol érdemes változtatni... Az ilyen tapasztalatok a személyiségfejlődést is segíthetik. Egy „face to face” sportág értéke
abban lehet többlet, hogy a sporttársamtól függ, hogy éppen melyik megoldás, változat a célszerűbb. Érdemes több
különböző játékossal is edzeni, többtől eltanulni, amit lehet, s együtt többre vihetjük.
Egy közelmúltbeli versenyen alapból csak játékosként vettem volna részt, mégis szükségét éreztem valami másnak
is, amikor két gyerek képes volt összeveszni egy félreszámolt álláson. A versenybíró gyorsan és látszólag egyszerűen
akarta volna megoldani a helyzetet, de a vitás szett „újrajátszását” legalább az egyik fél igazságtalannak érezte, s akár
egy életre felhagyott volna sportágunkkal. Úgy éreztem, lehet megegyezés, közös igazság a két fél között. Többször is
bejártam köztük a távot, s a végére sikerült olyan kompromisszumot menedzselni, ahonnan tudták folytatni a meccsüket.
Megérte a fáradságot. Bízom benne, hogy korábbi sérelmek, vetélytárssá válási összetűzések is feloldhatóak, s békés
irányba mozdulhatnak… - mert elvégre is: nem konkurensek vagyunk főként, hanem partnerek, akik egymást segíthetik,
egy csapatot alkothatnak…
Nyőgér István
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HÍREK A PINGPONG HÁZA TÁJÁRÓL
A közelmúltbeli pingpongos eseményekről esedékes beszámolót onnan is folytathatnánk, ahol a legutóbb abbahagytuk. A nyári, falunapi „játékos asztalitenisz vetélkedőn”
4 feladat volt, s ezek mindegyikén 10-10 pontot lehetett
szerezni, a megyei szintű versenyzők nélküli mezőnyben.
9 résztvevő gyerek közül végül Varga József bizonyult a
legeredményesebbnek 21 ponttal, egy ponttal megelőzve
Joó Csanádot, s szintén szorosan mögöttük végzett a 34. helyen holtversenyben Csillag Ákos és Bódai Ádám.
Legeredményesebb lány különdíj: Gallen Ramóna. Legeredményesebb újonc korú (*2002-) különdíj: Jankovics
Péter. Mindannyiuknak gratulálunk! Nyereményeik: ütők,
labdák, oklevelek, többnyire önkormányzati támogatásként,
egy ütő pedig a Nyőgér testvérek felajánlásából. Valaki ütője
még korábban ottmaradt a tornateremben, Rosco Vobra
típusú. Ha valaki tudja, hogy kié lehet, köszönöm, ha jelzi! A
vasárnapi külön-alkalommal a bemutató-mérkőzésen sajnos
csak kevés volt az érdeklődő, ugyanakkor bekapcsolódott a
játékba Léka Tibor Doktor Úr is, akinek külön köszönet aktív
részvételéért, példamutatásáért!
Még a nyár végén újra sor kerülhetett az előtte való télen
elmaradt, szokásos Pápakörnyéki városi-körzeti felnőtt
ver-senyre is, egyben szezonnyitó időzítéssel is. Igazi
szenzációnak mondható, hogy az 1-4. helyek mindegyikén
Bakonyjákó játékosai végeztek. A „házidöntőben” István
győzelme ezúttal már meglepetés-számba ment, hiszen
Józsi az utóbbi időben már eredményesebbnek bizonyult. 1.
Nyőgér István, 2. Nyőgér József, 3-4. Sütő Gyula és Nyőgér
János. Páros versenyszámra ezúttal nem került sor, a női
mezőnyben pedig csak máshonnan voltak versenyzők, de
mégis előrelépésnek mondható, hogy elindult egy kilábalás a
korábbi hullámvölgyből a szervezési szinteken.
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A 2015-2016. szezonban is neveztünk a Veszprém
megyei felnőtt asztalitenisz csapatbajnokságba, ismét
együttműködésben néhány, Pápán edző játékossal, a JákóKlub Egyesület és az újonnan alakult Pápa és Környéke
Asztaliteniszezői Sportegyesület közös csapataként, változó
játékhellyel, átmeneti állapotok között, de azért sikerült
helytállnunk, s a 4. helyen zártuk az 1. félévet. Ez jobb
helyezés, mint amit az elmúlt két év pápai és pápakörnyéki
csapatai elérte (beleértve a tavalyi, szinte színtiszta
bakonyjákói csapatot is). Nagy szerepe van ebben annak,
hogy István is utolérte a teljesítményében Ujvári Istvánt,
aki sokáig a környék legeredményesebbje volt a sportágban.
Józsi pedig azóta feljebb is jutott, immár a Veszprémi ASE
I. csapatát erősíti, ahol jó ugródeszkával élhet ahhoz, hogy
jövőre már NBIII-ban játszhasson. Egyéni teljesítmények
rangsorában a bajnokságban a 4. legeredményesebbnek
bizonyult az 1. félévben, s csak olyanok előzték meg, akik volt
NB-sek, s azóta is helytállnának ott is. István is a bajnokság
10 legeredményesebbje közé tartozik.
A Jákó-Klub és a PÉKA közös csapatának leggyakoribb
felállása: Ujvári István, Nyőgér István, Győrffy Tamás,
Rácz Zoltán és Varga László. Az egyik legizgalmasabb az a
csapatmérkőzés novemberben volt a félévben a bakonyjákói
tornateremben. Tomi, aki már tavaly is csapattag volt,
váratlanul lebetegedett, s nem volt cserénk, így kénytelenek
voltunk 3 fővel kiállni a Veszprémi ASE II. csapata ellen,
akik szintén esélyesek voltak a legjobb 4 közé jutásra is.
Mégis sikerült őket így is legyőznünk, a két István egyaránt
maximális teljesítményével (mindketten 4-4 egyéni + a
párosuk, s pápakovácsi új igazolásunk, Varga László is
sikeresen debütált, hozva egy fontos meccset, amely már
elegendő volt a 10-8-as csapat-győzelemhez.
Az utánpótlás-korosztály számára is indult Veszprém
megyei csapatbajnokság, a serdülő korosztályban. Ide is
neveztünk immár a PÉKA SE színeiben, ahol csapattársakká
válhattak korábbi konkurens pápaiak és bakonyjákóiak.
Kapin Krisztián a mezőnyben a megye legeredményesebb 10
játékosa között végzett, tevékenyen hozzájárulva a fő húzóerő
Rácz Dóra mellett a csapat ugyancsak 4. helyezéséhez az 1.
félév zárásaként.
Krisztián részt vett a 2015. őszi megyei utánpótlásversenyen is, ahol ifjúsági párosban Győrffy Tamással
3. helyet szereztek. Egyéniben is karnyújtásnyira volt az
éremtől. A megyei diákolimpián össze is jött egy ilyen szép
siker, és dobogóra állhatott abban a középiskolás mezőnyben,
ahol még viszonylag fiatalnak számít. Ha szépen fejlődik
tovább, később akár az országosra is kijuthat (a nem-igazoltak
között).
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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, 13.0016.00
szerda: zárva
péntek : 8.00-12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő, csütörtök: 8.00-12.00
kedd: 13.00-15.00
szerda, péntek: zárva
Takácsné Tompos Rita, polgármester
Tel.: 06/89-350-001, Mobil: 06/30-9935-891
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
idejében,
illetve
előre
egyeztetett
időpontban.

Újra van lehetőség a szakavatott vezetésre. Együttműködésben vagyunk
Péter Pál mesteredzővel, aki Győr-Ménfőcsanakról jár át Pápára kedden,
csütörtökön és pénteken a délután 15 és 17 óra közötti utánpótlás-edzésekre,
melyet minden érdeklődő számára ajánlunk!
Nyőgér Józsi és István is részt vettek decemberben Balatonfüreden a megyei
felnőtt versenyként is tartott ún. Szilveszter Kupán. Egyaránt becsülettel
helytálltak a 43 fős mezőnyben - melynek mintegy fele NB-s vagy közelmúltban
NB-s volt. Csak ilyenektől kaptak ki, sőt egyet-egyet közülük is legyőztek Józsi Mikó Andrást, illetve István Pad Ágostont. A versenyt a veszprémi Felleg
Gábor nyerte - aki volt NBI-es játékos.

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

BRAVÚROK a 2016-os “megyebajnokságon”!

Rudi Péter, plébános
Szentháromság Római Katolikus Plébánia,
8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. utca 35.,
Tel.: 06/89-350-003, Mobil: 06/70-410-2878

Január 23-án került sor Veszprémben arra a felnőtt megyei versenyre,
amely országos ranglista-pontot is ad. Nyőgér József és István versenyeztek
a környékről, Józsi egyéniben a legjobb 8-ba jutott olyan erős mezőnyben,
hogy ehhez két NBIII-as játékost is le kellett győznie, köztük azt a kislődi
Penk Zoltánt, aki a régió (3 megye) 15 legeredményesebb játékosa között van
(NBIII / 62,5%, Balatonalmádi színekben). István pedig párosban jutott a 8
közé ezúttal Józsi egyik klubtársával, Bakonyi Adriánnal (megyei csb 81%,
Veszprémi ASE). Oda is csak bravúrral lehetett eljutni, ugyancsak Penk Zoltán
és NBIII-as társa, Sebestyén Róbert ellen.
A február 20-ai, Pápa városi-járási versenyről a következő lapszámban
számolnánk be.
Kezdeményeztünk a pápaiakkal közös nyári edzőtábort - aki szívesen
bekapcsolódna az időkeret-tervezésbe is, bizalommal várom az egyeztetést!
Akár pl itt: istvanny@gmail.com
Nyőgér István

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

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
Gergelyné Mayer Éva, falugazdász
Tel.: 06/30-573-9465
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
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Bakonyjákó családsegítő munkatársa:
Földi Anikó
Tel.:06/30-407-2559
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J.B.F. JÓSKA BÁCSI FINOMSÁGAI
Egyik kedvenc elfoglaltságom,
a kenyerek, kalácsok, sütemények
készítése. A facebook oldalamra is
fel szoktam tenni az éppen frissen
elkészült “remekműveimet”. Lányunk egyik alkalommal ezt
írta: “Apu! Ezek olyan szépek és
étvágygerjesztőek, hogy nyugodtan
nyithatnál egy pékséget Jóska
Bácsi Finomságai (J.B.F.) néven.”
TÚRÓS-HABOS KRÉMES
Tészta:
17,5 dkg ﬁnomliszt
1 teáskanál szódabikarbóna
1 db egész tojás
1 db tojássárgája
7,5 dkg vaj
7,5 dkg porcukor
Vaj a tepsi kikenéséhez
Liszt a tepsi szórásához.
Töltelék:
50 dkg túró
4 dl tej
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag vaníliás pudingpor
10 dkg porcukor
3 db tojás sárgája
1 db egész tojás
fél dl olaj
fél citrom reszelt héja
Hab:
4 db tojás fehérje
4 evőkanál kristálycukor.
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Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összedolgozzuk sima tésztává. Belenyújtjuk a kivajazott lisztezett
tepsibe, úgy, hogy a széle egy
kicsit az oldalára feljöjjön. A
túrót a tejjel összemixeljük, hozzáadjuk a tojássárgáját, a tojást,
cukrot, olajat, vaníliás cukrot és a
pudingport. Ezt a masszát ráöntjük
a tésztára. Előmelegített sütőben
180 C fokon addig sütjük, míg a
tészta megszilárdul (tűpróba). A
tepsi 30 x 22 cm méretű.
Míg sül a tészta, addig a tojások
fehérjét jó keményre felverjük, közben a kristálycukrot kanalanként
hozzáadjuk. A megsült, de még
forró tésztára kenjük a habot, majd
visszatesszük a sütőbe addig, míg
rózsaszínű lesz a teteje. Ha kész,
porcukorral megszórjuk a tetejét.
Meg lehet csinálni nyírfa
cukorral is! Aránylag gyors és
nagyon finom.

KAKAÓS NAPRAFORGÓ
KALÁCS
Tésztá:
500 g ﬁnomliszt
1 tojás
140 g tejföl vagy joghurt
3 evőkanál olvasztott vaj vagy zsír
csipet só
3 evőkanál cukor
kb. 180 ml víz
20 g élesztő
+ olvasztott vaj a kakaós réteg alá
Kakaós töltelék:
3 evőkanál kristálycukor
3 evőkanál porcukor
2 evőkanál kakaópor
+ 1 tojás a lekenéshez
jégcukor a díszítéshez

Elkészítés:
A lisztet a dagasztótálba tesszük,
egy kis mélyedésbe tesszük a cukrot,
rámorzsoljuk az élesztőt, felöntjük
a meglangyosított vízzel és hagyjuk
10 percig felfutni. Ha az élesztő
felhabzott, hozzátesszük a többi
hozzávalót és tésztát dagasztunk,
majd egy órát kelesztjük. Ha a tészta
duplájára kelt, a sütőt 180 fokra
előmelegítjük.
Kelesztés után átgyúrjuk, majd
négy fele vágjuk és lisztezett deszkán
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folytatás a 10. oldalról

ADVENTI KÁVÉHÁZ
az első tésztát gáztepsi méretű (kb. 2022 cm átmérőjű) kör alakra nyújtjuk,
majd a sütőpapírral bélelt tepsire
tesszük. Megkenjük olvasztott vajjal
és megszórjuk a cukor és kakaó keverék 1/3 részével. Így folytatjuk
a második, harmadik tésztával. A
negyedik (utolsó) körlappal beborítjuk. Erre már se vajat, se kakaót
nem teszünk. Egy poharat lisztbe
mártunk, majd a tészta közepét
picit megnyomjuk vele. Ez lesz a
napraforgó közepe. Egy éles késsel
felcsíkozzuk a tésztát 16 cikkre. De
csak a közepét jelölő pohárlenyomatig vágjuk be! Ezután az egyik csíkot
jobbra, a mellette lévőt balra kétszer
megtekerjük és így folytatjuk amíg
mind a 16 feltekerésre kerül. Lehet
mindet csak jobbra, vagy mindet
csak balra tekerni. Akkor más mintát
ad ki. Tojássárgával megkenjük a
tésztafelületeket és jégcukorral megszórjuk. Kelesztés nélkül 180 fokon
kb. 25-30 perc alatt, szép pirosra
sütjük.
Tarjányi József

Decemberben, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a Szentmisét
követően Megyesi Ferenc személyes
élethivatásáról hallhattunk a plébánián kötetlen beszélgetés keretében. Ezen az estén egy fiatal atya
szavait figyelhettük, és szavait
követve bontakozott a nagy titok,
hogy egy a matematika és fizika
tudományának elkötelezett ifjút
mikor és hogyan szólított meg az Úr.
Érezte, sejtette, hogy valaki hívja,
hogy nem a jó utat járja. A válasz nem
érkezett egyszerűen. Mélységeket és
magaslatokat kellett megjárnia ahhoz,
hogy a hitben nevelkedett gyermek,
felnőtté válása közben megértse, hogy
a kiválasztottak között van. Meghívást
kapott. Gyötrődések vártak rá, mire

megértette, hogy ő visszavonhatatlanul
Isten szolgája lesz itt ezen a világon.
Sokszor gondoljuk, hogy milyen
könnyű annak hinni, aki pap, hisz
így nevelték, erre tanították. Ez az
este pontosan megmutatta, hogy az
életünk nagy nehézségeket tartogat
számunkra civilként és papként is,
hogy minden időben tudjunk azon
az úton járni, amit a Teremtő szán
nekünk. Nekünk ajándékozza az utat
a mi szabad akaratunkkal, amiben
csak a csendben, lelkünk legbelső
szobájában elmerülve hallhatjuk meg
az Ő szavát, születhet meg ott bent a
bennünk élő Isten. Az Advent is az
az idő, amikor újra alkalmat kapunk
ennek a belső találkozásnak az
előkészítésére, karácsony értelmének
megértésére.
Németh Rita

PROGRAMAJÁNLÓ
Általános Iskolai programok - Városlőd:
május 04-06. Papírgyűjtés az iskolások javára
május 20. Gálaműsor (17.00 óra)
május 28. Gyermeknap (10.00 órától)
június 18. 8. osztály ballagása (9.00 óra)
Bakonyjákó - települési programok:
május 07. Családi majális
július 30. Falunap
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IN MEMORIAM… GLIED�BERKE MAGDOLNA
Zsoltár 90:5,6
Elragadod őket, olyanokká lesznek mint az álom, mint a fű,
amely reggel sarjad
Reggel virágzik és sarjad és estére elhervad és megszárad.
Olyan, mint az álom reggel

-Csak az látja meg a kis dolgok nagyságát, akinek van
érzéke a nagy dolgok kicsinysége iránt. Íme a 90. zsoltár
írójának a lelke sasszárnyak lendülésével örökkévaló
magasságokban, a hatalmas világbíró Isten fölséges arca
elé száll s onnan letekintve, parányivá lesz előtte a Föld,
mákszemnyivé az emberi szív, vonalnyivá az élet hossza
és szétfoszló párává annak minden dicsősége.
- Hanem azért ez a parányi élet drága és szent előtte,
kicsiny voltában is szereti és megáldja és elmondja róla a
legnagyobbat: Isten szívéhez van már nőve a mi sorsunk
és mi tovatűnő árnyékok az Ő fényes gondolatainak elfutó,
földi képei vagyunk.
- Csak az árnyék röppen el, a sugár megmarad örökké!
Olyanok vagyunk mint az álmok. Odaleszünk, de csak
akkor, amikor a ragyogó valóság szent virradata, a
feltámadás köszönt be!
- Olyan volt Ő is, mint az álom reggel. Édes, enyhítő,
drága, gyógyító, gyógyulásra vágyó, majd végül tűnő.
Előttetek állott, mint egy hős s éreztétek, tudtátok,
oda lesz, mint egy látomás. Olyan öröm volt nézni Őt,
jóságával, tudományával, türelmével, vidám vagy fáradt
mosolyával, aggódásaival, hogy még a ti remegő szívetek
is elcsitult. Pedig úgy fájt arra a titkos gondolatra, hogy
elveszíthetitek Őt. Alakját, mintha fény fogta volna
körül - tán a Ti könnyeteken keresztül -, a belőle sugárzó
jóságból bizonyára az Úr lénye világított így! Olyan volt
az utolsó időben, mint egy elhaló, boldog ének. Öröme
egyre tisztábbra vált, légiesebbé, s mégis egyre szívet
facsaróbbá. Egyre távolodott az ének, mert egyre haladt
ismeretlen magasságok felé. Végül: odalett, mert belépett
a Kapun, az Örökkévalóságba előtted, előttetek! S Ti erre
a hirtelen támadt csendre, a földi fájdalom megszüntére
kaptátok fel a fejeteket, amikor már nem dobbant a szív,
csak a lélek lüktetett az Úr előtt! S körülöttünk hirtelen
más lett a világ. Olyan volt, mint az álom reggel!
- Hajnali álmotok volt nektek a ti Kedvesetek. Annyi
sötétlátás, próbatétel, ellehetetlenítés után, itt Bakonyjákón
találtatok rá a Csendre! És most, mint egy gyönyörűséges
virágot, az Úr magához vette!
- De gondoltatok-e arra, hogy az álmok arra valók, hogy
átvezessenek a sötétségből a ragyogó hajnalba? Hogy
felkészítsenek a reményteli holnapra?!
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- Az Ő odalett élete is arra való volt, hogy megszépítse
a Ti életeteket, tovatűnése pedig arról beszél, hogy közelít
a hajnal!
- Szíverek megtört, de kívánom, éljétek át azt az édes
tapasztalást, hogy mily nagy az Úr, milyen titokzatos és
mégis fölséges dolog az örök élet. Ugye láttátok rajta, hogy
minden szenvedés, jobbá, derültebbé, hősiesebbé tette,
amíg utolsó szirma lehulltával: megérett Isten számára!
Mit gondoltok? Így kaphatjátok meg e földi világ
legdrágább kincsét, szent bizonyságát, életformáló
erejét. Szent virradat felé haladunk. Körülvesz a túlvilág
derengése, foszladoznak és tűnnek a valóság rémei, mintha
árnyakká válnának és lelkünk reszketve figyeli a felkelő
napot, dicsőségbe visszajövő Krisztusunkat!
- Olyan volt, mint a hajnali álom. Jelzi a közeledő
reggelt. Lényén ez a dicsőség sugárzott át, csak az árnyék
foszlott le róla, fénye, lénye beleolvadt az örök hajnal
sugártengerébe.
Szomorú lelkek, menjünk Jézusunk felé, Kedvesünket
az Ő áldott kezére bízva!
Ámen

Apostol Pál
református lelkész

