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TANULMÁNYÚT
JÁKÓN
Magyar-német nyelvű beszámoló

CSALÁDI
NAPKÖZI
Harmadik alkalommal a plébánián

SPORT
Újabb pingpong sikerek

16. oldal

22. oldal

éve szentelte fel Sági József, városlődi plébános. A nagyharangot a
Bakonyjákói Hangya Szövetkezet
elnöke Lisztner Antal, a lélekharangot
a római katolikus kántortanító, Lisztner Antal ajándékozta a templomnak.

A tizenegy látogatót – Lisztner
Antal egyenes ági leszármazottait
és családtagjait – az ősök iránti
mély tisztelet és szeretet erős
összetartó kapocsként hozta a faluba.

8-9. oldal

NEM HAGYOM EL EZT A TÁJAT

Szentháromság vasárnapjának előestéjén néhány Bakonyjákóra látogató szívében különös meghatottságot
ébresztett az esti misére hívogató
harangszó.
A templom harangjait éppen 79

folytatás a 14. oldalon

6. évfolyam, 2. szám

2016.07.30.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2016. 03.01 – 06. 30ig elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket
alkotott, illetve módosította rendeleteit
a következők szerint:
4/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról.
5/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.
évi költségvetése végrehajtásáról.
6/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítéséről.
Folytatva a tavaly elkezdett munkát, az idei évben ismét sor került a
Bitva patak néhány szakaszán a meder
gépi tisztítására (központi játszótér
mögött, Németbánya felé vezető
út mellett, posta épülete mögött),
illetve a csapadékvíz elevezető árkok
szélesítésére, lerakódott hordalék eltávolítására (Rózsa utca bevezető
szakasza, postaépület mögötti árok).
Az önkormányzat - anyagi lehetőségeihez mérten - az idei évben
is támogatja a közösségi életben
mindig aktívan közreműködő civil
szervezeteink, illetve a katolikus
és református egyházközségek működését.
Önkormányzatunk együttműködve Németbánya Község Önkormányzatával, Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzattal és Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Pápai Esterházy
Károly Múzeummal közös programot
indított a települések határában ismert
régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban.
A program célja, hogy az egyes
helyi közösségeket megismertesse
településük és környéke régészeti
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emlékeivel, megismertesse, mi is az
a régészet, milyen módszerei vannak,
és hogyan tudnak a helyiek bekapcsolódni a régészeti vizsgálatokba új
régészeti lelőhelyek azonosításával, a
nyilvántartott lelőhelyek védelmével
és az összegyűjtött információ feldolgozásával és továbbadásával. A
program részeként helyi és iskolai
előadások, helyi kiállítások is szerepelnek. A jelenlegi újságszámban a
program alakulásáról a pápai múzeum
régésze cikkében olvashatnak.
Jogszabályi előírásnak megfelelve
meghatároztuk Bakonyjákó község
teljes közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező óvodai felvételt
biztosító óvodai körzethatárt, mely
szerint a bakonyjákói óvodáskorú
gyermekeket az Adászteveli Óvoda
Bakonyjákói Tagóvodája köteles
fogadni.
Mint arról bizonyára értesültek,
a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklus első pályázati kiírásai már megjelentek. Önkormányzatunk a gazdasági programot, és a megyei területfejlesztési elképzelések
kialakításához a megyei önkormányzatnak megküldött projektötleteket
figyelembe véve pályázatokat nyújtott
be az elmúlt időszakban:
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében
pályázatot nyújtottunk be a település
csapadékvíz elvezető rendszere részleges felújítása érdekében TOP 2.1.315 kódszámú pályázati felhívásra.
Szintén a TOP keretében pályázatot
nyújtottunk be Farkasgyepű községgel konzorciumban együttműködve a
TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati
kiírásra, amelyben cél a jelenlegi
helytörténeti gyűjteménynek otthont
adó épület hátsó épületrész felújítása,
pajtaszínház és kültéri bemutatótér

kialakítása kemencével.
Döntöttünk arról, hogy csatlakozva
a kezdeményezéshez együttműködünk a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Egyesülettel az általa
benyújtásra kerülő „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” című
pályázati projektben, ahol nyertes
pályázat esetén a turisztikai vonzerőket összekötő turisztikai célú
kerékpáros útvonalak kijelölése
történne meg. Sikeres pályázat esetén
a későbbiekben tájékoztatom Önöket
a fejleményekről az újság hasábjain.
Elfogadtuk a Rendőrkapitányság
2015. évben Bakonyjákó községben
végezett munkájáról szóló beszámolót.
A Forrás Vendégház tulajdonosa
kezdeményezésére túraútvonalak kijelölésén dolgozunk geológus szakember közreműködésével, mely
útvonalak lehetőséget nyújtanak
Bakonyjákó történeti, kulturális
és természeti értékeinek további
népszerűsítéséhez. Első körben három
új túraútvonalat szeretnénk kijelölni,
amelyeken sétálva lehetőség lesz
megismerni Bakonyjákó több földtani
értékét. Az ehhez kapcsolódóan már
elkészült rövid tanulmány bemutatja
Bakonyjákó környékének földtani
vázlatát és a túraútvonalak mentén
látható élettelen természeti értékeket.
Együttműködve helyi vállalkozókkal,
civil szervezetekkel, megállapodásban
rögzítjük a további terveket.
Továbbra is várjuk településünk
szépítésével, fejlesztésével kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat!
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester
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„KEDVES ÓVODÁM, SOK VÍG NAP UTÁN, ITT A BÚCSÚNAP…”

Énekelték július 10. napján
ballagó óvodásaink. A 23 kisgyermek
közül négyen kezdik meg az iskolai
tanulmányaikat szeptemberben, és
mint minden évben, az utolsó óvodai
ünnep ismét a búcsúzó gyermekekről
szólt. Ezt megelőzően számos
programmal, gyermekműsorral próbáltuk számukra is emlékezetessé
tenni óvodai életüket.
A tavaszi és nyári eseménynaptár
rendhagyó programjai mellett, további rendezvényeken vettünk részt a
gyermekekkel, óvodán belül és kívül
egyaránt.
Március végén a Húsvét ünnepkörét
követően, a katolikus egyházközösség tagjai látogattak el hozzánk.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén babot ültettek a gyermekekkel,
majd a táncos játékokat követően
szent misén vettünk részt a katolikus
templomban. Áprilisban a középsős
és nagycsoportos ovisaink táncos –
dalos játékokat mutattak be Márkón,
a nemzetiségi óvodák találkozóján. A
hónap végén, Anyák napja ünnepén az
édesanyákat, nagymamákat köszöntöttük fel.
Májusban hitoktatónk, Nyőgér
Dezsőné irányításával a legkisebbek
is kísérhették az elsőáldozókat a
templomban. Támogatóinknak kö-

szönhetően három napos rendezvénnyel kedveskedhettünk ovisainknak gyermeknap alkalmából.
A programokat meglepetéssel indítottuk: a légvár, majd a Répa, Retek,
Mogyoró társulat előadása minden
gyermek figyelmét lekötötte.
Sportnapunkon az apukák lelkesen
versengtek, remekül megoldották a
csapatépítő játékokat.
Másnap, a kreatív tevékenységekben az anyukák voltak a segítségünkre. Amíg a teremben elkészültek az
alkotások, Máté Árpád a tornapályán
KRESZ pályát épített, ahol a
kerékpáros közlekedés szabályait

gyakorolhatták a gyermekek.
Az idei ovis kirándulásunk úti célja
Veszprém volt, az állatkert felfedezése
közben az időszakos dinoszaurusz
kiállítást is megtekintettük.
Az óvoda július 11. napjától
augusztus 5. napjáig zárva tart. Az
idén a foglalkoztató terem és az iroda
helyiségében a parketta csiszolására
és lakkozására kerül sor.
Köszönjük
mindenkinek,
aki
programjaink megvalósításához hozzájárult, a nemzetiségi önkormányzat
és magánszemélyek támogatásait,
alapítványok, civil – és jótékonysági
szervezetek felajánlásait, és nem utolsó
sorban az aktív, segítő kezeket!
Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
Hubertusz erdei iskola
A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4. osztálya, a
HUBERTUSZ erdei iskolában volt Kaukerné Horváth Gabriella tanító nénivel
(Gabi nénivel) és Schvecz Edvárd tanár úrral (Edvárd bácsival).
Az első napon esett az eső, ezért bent voltunk szinte egész nap a
tanteremben.
Az idő gyorsan telt, mivel játszottunk és sorversenyt is rendeztünk. Este
pedig megnéztük a Kincses bolygó című filmet.
A második napon már kirándultunk is mivel elállt az eső. Később
versenyeztünk újra egy kicsit. Délután Anita néni jött el hozzánk és bemutatta
a kosárfonás mesterségét. Este a vacsorát követően szám háborúztunk és papír
rókát vadásztunk. Ez nagyon tetszett mindenkinek.
Másnap, a reggeli után, ismét volt alkalmunk kirándulni. Ebéd előtt Tóni
bácsival végig mentünk az erdei tornapályán. Délután a pakolás és a haza
indulás előtt Gyuri bácsival játszottunk még egy kicsit.
Mindenki örült, hogy haza indulunk, de egyben sajnáltuk is, hogy nem
maradhattunk tovább.
Lénárt Dóra
4.osztály

VERGA természe�smere�
verseny
Május 10-én a Madarak és fák
napja alkalmából szervezett versenyen
vettünk részt az ajkai erdei iskola
szervezésében. Csapatunk tagjai voltak:
Blaskovits Anna (3. o), Weisz Ádám
(4. o.), Staub Réka (5. o) és Serfőző
Borbála (6. o).
Fódiné Bergmann Ági néni
kíséretében reggel 9-re értünk a
Hubertus Erdészeti Erdei Iskola
udvarára, ahol Huiber Gyuri bácsi, az
iskola vezetője és egy kedves ismerős,
volt tanító nénink, Brigi néni fogadott
bennünket.
A sorrend kisorsolása után elindultunk az erdőbe, ahol különböző feladatok vártak ránk. Volt növény felismerés
bekötött szemmel, dagonyázás, tesztkérdések, betűkirakó, tájékozódás
iránytűvel, fészeképítés és még sok
csalafinta feladat. Az akadályverseny
után megebédeltünk és vártuk az
eredményhirdetést.
Érdemes volt! Képzeljétek, elsők
lettünk!
Szeptemberben folytatjuk a versenyzést a megyei fordulóban Várpalotán. Szurkoljatok majd nekünk!
Serfőző Borbála
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BÁN-KI-MIT-TUD

SZAKMÁRA FEL!

November 25-én iskolánk két
csapata is részt vett az ajkai Bánki
Donát Szakközépiskola vetélkedőjén.
A 7. osztályt Horváth Laura, Fódi
Barnabás és Stilet Márk képviselte.
8. osztályból Bolla Natália, Fódi
Kornél és József Krisztián jött el.
Ez
a
verseny
egy
nagy
akadályverseny, melyben nem csak a
természettudományos ismereteitekre
(matek, fizika, kémia, informatika,
biológia, földrajz), a nyelvtudásotokra
(magyar és német), hanem a gyakorlati
gondolkodásotokra, gyorsaságotokra,
ötletességetekre, logikátokra is szükség van.
Ezen kívül ismerni kell az Európai
Unió országait, pénznemeit, nyelveit,
cégeit, autómárkáit, mértékegységeit,
jelképeit. A feladatok trükkösek,
érdekesek.
A versenyzés közben a tanulók
megismerkedhetnek a Bánki iskola
épületével, termeivel, diákjaival,
tanáraival is.

Iskolánk idén harmadik alkalommal vett részt a Veszprémi Ipari és
Kereskedelmi Kamara által szervezett szakmai versenyen. Ez egy összetett
vetélkedő, mely több fordulóból áll. Először ki kell választani egy szakmát
és egy szakembert, akit bemutatunk. Idén iskolánk karbantartó bácsiját, Józsi
bácsit választottuk, akinek eredeti szakmája kőműves. Interjút és fotóriportot
készítettünk vele. Utána a kőműves szakmának logót terveztünk és szlogent
költöttünk hozzá.
Az igazi megmérettetés csak ezután jött Veszprémben, március 22-én, mivel
több, mint 30 csapat közül bejutottunk a döntőbe. A két órás verseny során
szakmai, gyakorlati, logikai, nyelvtani kérdések is szerepeltek.
Büszkén mondhatom, hogy iskolánk csapata nagy fölénnyel nyerte meg idén
is ezt a versenyt. Az idei győztes csapat:
Karthausiak III.:
Bolla Natália (8. o),
Molnár Katalin (7. o),
Juhász Martin (8. o),
Stilet Márk (7. o)
Gratulálunk!

Juhász Hajnalka

Büszkék lehetünk mindkét csapatunkra, hiszen ügyesen szerepeltek.
A 8. osztály csapata 1. helyezést
ért el, így mindhárman egy tablettel
jöttek haza.
Gratulálunk!
Juhász Hajnalka
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A 2015-16-os tanévben a bakonyjákói gyermekek
gyönyörűen helyt álltak, küzdöttek magukért és a
közösségért egyaránt.

Kitűnőink a következők:
KITŰNŐ

KIVÁLÓ:

1. osztály: Mekler Soma
2 .osztály: Lénárt Gáspár
3. osztály:
4. osztály: Lénárt Dóra
5. osztály: Somogyi Barbara
6. osztály: Serfőző Sarolt
Serfőző Borbála
7. osztály: Ujvári Dóra
8. osztály:

Kovács Richárd
Takács Ádám
Nagy Laura
Somogyi Bernát
Svastics Áron

Juhász Martin

Kiváló versenyzők:
SAKK MEGYEI ÉS ORSZÁGOS SIKER:
Somogyi Barbara (5. o.)
NÉMET ORSZÁGOS SIKER:
Takács Ádám (3. o.), Nagy Laura (3. o.)
ÚRKÚT NÉMET VERSENY:
Serfőző Sarolt (6. o.) III. hely
KOSSUTH ANYANYELVI VERSENY:
Serfőző Sarolt (6. o.) I. hely
VERGA TERMÉSZETISMERETI VERSENY:
Serfőző Borbála (6. o.) I. hely
BRÓDY – KUPA I. HELY:
Schlecht Levente, Krizsai László Dániel, Móri Olivér,
Puskás Nándor (8.o.)
„SZAKMÁRA FEL!” VETÉLKEDŐ I. HELY:
Juhász Martin (8.o)
JÓZSEF ATTILA SZAVALÓVERSENY:
Somogyi Bernát (4. o.) arany minősítés
Gratulálunk a teljesítményükhöz, a 8. osztályosoknak
pedig sok sikert kívánunk további életükben!
Pfeiferné Takács Hajnalka
igazgató
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ISKOLAI HÍREK
Erdei iskola
Április 20-án reggel a városlődi és a kislődi 6. osztály
kisbuszba szállt, és elutazott egy csodás helyre, a
huszárokelőpusztai erdei iskolába.
Miután elfoglaltuk a szobánkat, kimentünk az iskolához
tartozó hatalmas parkba és részt vettünk egy izgalmas
akadályversenyen. Azután megebédeltünk, és túrázni
indultunk.
A túravezető sokszor megállt, hogy megmutasson egyegy érdekes fát vagy virágot. Mire visszaértünk, már
nagyon elfáradtunk. Este rókára vadásztunk, utána pedig
bátorságpróba volt. Ezután ágyba bújtunk, de késő éjszaka
volt, mire mindenki elaludt.
Reggel korán keltünk, és reggeli után egy vadász
bemutatót tartott a Marci nevű kutyájával. A bemutató
után kimentünk a Gerence patakhoz és megvizsgáltuk,
milyen állatok élnek a vízben. Visszasétáltunk a táborhoz,
de már jöttek a kisbuszok, haza kellett mennünk.
Mindenkinek nagyon tetszett az erdei iskola, reméljük,
ti is elmentek egyszer oda.
Serfőző Sarolt
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Ballagó diákjaink
Juhász Martin
Juhász Martin vagyok, Bakonyjákón lakom. Negyedikes
korom óta járok ebbe az iskolába. Szerettem idejárni, jó
volt az osztályközösség. Tanulmányaimat a Veszprémbe
a

Jendrassik-Venesz

közlekedésgépész

Szakközépiskolában

szakon.

Később

folytatom

szeretnék

majd

egyetemre menni, majd Győrben dolgozni az Audinál.

Krizsai László

Krizsai László
Krizsai László Dániel a nevem. Bakonyjákón élek. 5 évet
jártam ebbe az iskolába. Továbbtanulni Veszprémbe a
Jendrassik-Venesz Szakközépiskolába jelentkeztem. Hobbim
a foci, a kerékpározás, számítógépezés. Három kedvenc
tantárgyam a testnevelés, a matematika és az informatika
volt.

Móri Olivér
Móri Olivérnak hívnak, Bakonyjákón élek. Pincérnek fogok
továbbtanulni a veszprémi Séfben. Jó volt idejárni iskolába.

Puskás Nándor

Puskás Nándor
Puskás Nándor András vagyok. Erdélyből érkeztem, 15
évet éltem ott, tavaly költöztünk Magyarországra, most
Bakonyjákón élek. Veszprémben Jedrassikban tanulok majd
szakácsnak.

Schlecht Levente
Schlecht Leventének hívnak, a Pápai Református
Gimnáziumban tanulok tovább, matematika-ﬁzika szakon.
Nagyon fognak hiányozni a barátaim, de remélem, hogy
majd tartjuk a kapcsolatot.
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TANULMÁNYÚT A BAKONY FALVAIBAN
miatt elpusztult falucska múltjáról, az
iharkúti emlékparkról és az emberek
szülőföld iránti ragaszkodásáról.
A falu főterén megcsodálták a
magántőkéből és közadakozásból
emelt templomocskát, mely a németek
kitelepítésének 50. évfordulójára
épült. A megyében is egyedülálló
Németbánya Emléksírkertje, de az
ide tervezett sétát sajnos elmosta a
szakadó eső. Szerencsére, Somkutiné
Mári néni házának boltíves gádora
menedéket adott a tanulmányút
résztvevőinek. Dr. Erb Mária, az
ELTE német nyelvészeti tanszékének
docense, dialektológus, hosszasan
A XIII. kerületi Német Önkormányzat képviselői négy
Veszprém megyei - németek által lakott –településre
látogattak a közelmúltban. A többségében német szakos
egyetemi és középiskolai tanárokból álló csoport a bakonyi
német népi építészettel, temetőkkel, templomokkal
ismerkedtek, ízelítőt kaptak az egyes falvak tájnyelvéből.
A bakonyi németség tárgyi és szellemi kultúrájának
kiváló ismerője, a tanulmányút szervezője Wolfart Mária
először Bándra vitte csoportját. A faluvégen Schindler
László, a helyi Német Önkormányzat elnöke – aki
egyébként a Veszprémi Lovassy Gimnázium Nemzetiségi
Tagozatának vezető tanára is - fogadta a vendégeket
és bemutatta a régi sírköveket. A csodálatos fekvésű
völgyben megtekintették a parasztházakat, a templomot és
a Kitelepítési Emlékművet.
Magyarpolányban a híres barokk kálvária volt
az úti cél, de az elbűvölő panorámában nem sokáig
gyönyörködhettek már, mert Bakonyjákón újabb látnivalók
vártak a csoportra. Takácsné Tompos Rita polgármester, a
Német Önkormányzat elnöke, Dávodi Katalin, valamint
Boldizsár Ignácné, Schlecht Gyuláné és Schlecht Gyula
friss kuglóffal, pogácsával, kávéval fogadták a megfáradt
vendégeket. Majd a helyi magyar és sváb származású
fiatalok értékmentő-értékőrző tevékenységéről készült
prezentációt tekintették meg. A tavaly felavatott tájházban
elismeréssel nyilatkoztak a falu megőrzött emlékeiről.
A Németbánya felé vezető úton megpillantották
a megsemmisített németajkú falucska Iharkút helységnévtábláját. Kissné Holeczky Éva, a Németbányai
Értéktár Bizottság elnöke a faluházban mesélt a vörös föld
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csevegett az idős asszonnyal az itteni tájnyelven.
A tartalmas és sokszínű program végén a faluházban
forró medvehagyma levessel és pogácsával kínálták a
vendégeket.
Kiss Albertné
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AUF ERFAHRUNGSAUSTAUSCH IM BAKONYER WALD
Studienfahrt
der
Deutschen
Selbstverwaltung des XIII. Budapester
Bezirks mit und bei Freunden im
Komitat Wesprim
Die erste Station war Banda/Bánd,
wo die Gruppe von László Schindler,
dem Vorsitzenden der Deutschen
Selbstverwaltung - hauptberuflich seit
seiner Gründung Lehrer und Leiter
des Deutschen Nationalitätenklasse
nzuges am Lovassy- Gymnasium in
Wesprim – am Dorfende empfangen
wurde. Da befindet sich nämlich
der Friedhof, Ort des Gedenkens.
Unser Gastgeber führte uns vor
der Gerdenktafel für die Opfer des
Ersten und Zweiten Weltkrieges,
in die Geschichte der Gemeinde
ein. Wir wurden mit manchen
merkwürdigen Familiengeschichten
bekannt gemacht, wo oft AmerikaAuswanderer um 1900 herum eine
Rolle spielten. Auf dem Weg durch
das wunderschön gelegene Taldorf
fielen die aufgeräumten Pforten, viele
neue Heime, aber auch einige alte
Bauernhäuser in bestem Zustand auf.
Nach dem Besuch der katholischen
Dorfkirche unter der kundigen
Leitung der pensionierten Lehrerin
Frau Theresia Krein und der erneuten
Begegnung mit der Vergangenheit
an der zweisprachigen Gedenktafel
mit dem Steinrelief zur Vertreibung
endete das Treffen in der Gaststätte
„Kakukk”.
Mit Recht wurde die auf
eigentümliche Art gestaltete und
wunderschön gelegene Kalvarie
von Polan/Magyarpolány mit hohen
Preisen ausgezeichnet, verlautete
es von mehreren Mitgliedern der
Gruppe, als wir nach dem Besteigen
der mehreren hundert Stufen zur
Kapelle den herrlichen Ausblick auf
das Dorf und die umliegenden Berge
genossen. Nach einer kurzen Fahrt

bei strömendem Regen erreichten wir
Jaka/Bakonyjákó.
Bürgermeisterin
Rita Takácsné Tompos, die Vorsitzende der Deutschen Selbsverwaltung
Katalin Dávodi und ihre ständigen,
selbstlosen Helfer, Maria Schlecht
und Maria Boldizsár mit ihrem Gatten
führten uns durch den Nachmittag.
Tief beeindruckt wurden wir von der
Präsentation der Bürgermeisterin über
das Projekt, das die Jugendlichen
der Region – gemischt Deutsche
und Ungarn – zum Thema „Schätze
unserer Kultur – aus der Vergangenheit
für die Zukunft” gemeinsam in Jaka
verwirklicht haben. Dabei spielten
Recherchen zu Bräuchen bei Festen
und im Alltag, zur Geschichte und
noch vieles mehr die zentrale Rolle.
Bei Besichtigung des Heimatmuseums kam auch die Sprache, nämlich
die Ortsmundart bei der Benennung
der Gegenstände, Trachtteile, Möbelstücke zu ihrem Recht, was besonders
Maria Erb als Dialektologin und
Herausgeberin des Ungarndeutschen
Sprachatlasses wichtige Anregungen
gab. Nach ein paar Minuten Fahrt im
Wald, am Bach entlang, in Richtung
Deuschhütten/Németbánya erblickten
wir das Schild Iharkút. Dieses einst
deutsche Dorf wurde von der „roten
Erde”, dem Bauxitabbau verschluckt,
die Einwohner in die umliegenden
Dörfer umgesiedelt, ihre Häuser, ihre
vererbte Kultur mit einem Federstrich
vernichtet. Heute wird die Gegend
rekultiviert und ein besonderer
Dinosaurus-Fund trägt dazu bei, dass
das Interesse auch für die vielfältige
„Schatztruhe” der Nachbargemeinde
Deutschhütten verstärkt wurde. Das
102-Seelen-Dorf hat nämlich viel
Wertvolles zu bieten. Die romantische
Lage mitten in der Natur, die reine
Luft, die gepflegten Bauernhäuser, die
blühenden Höfe üben eine magische

Wirkung auch auf den einfachen
Touristen aus. Doch wird man auch
in die Geschichte des Dorfes, von
der Gründung mit einer Glashütte
Mitte des 18. Jahrhunderts, über zwei
Jahrhunderte friedliches Wachsen und
Pflege der deutschen Sprache und der
Traditionen bis zur Vertreibung 1948
und dem Neuanfang, besonders seit den
90er Jahren, eingeweiht-, da ist man
tief beeindruckt von der Stärke dieser
kleinen Gemeinschaft. Hervorgehoben hat Vizebürgermeisterin Frau Éva
Kiss noch den Bau der ersten (!) Kirche
des Dorfes (1998), auf Initiative und
mit Unterstützung von Maria Todte,
einst vertrieben aus dem Dorf, heute
dessen geschätzte Ehrenbürgerin.
Drei Jahre später wurde auch das
neue Gemeindehaus errichtet, wo
wir jetzt mit Bärlauchsuppe und
schneckenförmigen
Pogatscherln,
von Frau Kiss selbst zubereitet,
bewirtet wurden. Ein kurzer Besuch
bei Maria Somkuti in ihrem alten
Bauernhaus, ein Mundartplausch
auf dem blütenweiß gestrichenen
herkömmlichen Laubengang gab dem
kurzen Nachmittag in Deutschhütten
noch die besondere Note.
Der gegenseitig befruchtende
Abschluss
im
Krausz-Keller,
Gespräche
über
gemeinsame
Probleme zum Thema Unterricht
der Muttersprache und aktive
Pflege unserer Kulturschätze- bei
„anständigemTropfen” und heimischer
Wurst -, lässt zum Weiterdenken und
Handeln anregen.
Maria W. Stang
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OVIS ÉVZÁRÓ SZÜLŐI SZEMMEL
A saját érzéseimet tudom leírni az évzáróval kapcsolatban, de gondolom hasonlóan van ezzel a többi szülő is,
akiknek idén ballagott el a gyermekük az óvodából!
Hihetetlen, hogy ilyen hamar eljött ez a nap, amit
egyszerre vártunk és nem vártunk, hogy gyermekeinket:
Mikoltot, Hannát, Barnust és Mesit elbúcsúztatják az
óvodából, hiszen szeptembertől már iskolába mennek!
Jó pár papírzsebkendővel felszerelkezve érkeztem
meg az óvodába aznap délután, mert tudtam, hiába
határoztam el, hogy nem fogok, úgyis sírok majd az
ünnepségen. A gyerekek már szépen felöltözve vártak
bennünket, fesztelenül jöttek-mentek, egyáltalán nem
zavarta őket a gyülekező tömeg, a sok kíváncsi szem. A
műsor kezdetének közeledtével szépen leültek a gyerekek,

közegben töltik a napjukat.
Persze a dalok közben eszembe jutott, hogy Mesi még
csak most kezdte el az ovit. Még emlékszem rá, eleinte
sírdogált, hogy nem maradok ott vele egész nap. És most,
igazi komoly nagylányként mondta el a versét és tudom,
hogy tényleg készen áll az iskolára. El kell engednem, még
egy védőburokkal kijjebb kell engednem! Tudom, hogy ez
így van rendjén, de akkor is nagyon nehéz! Közben megint
potyogtak a könnyeim, amit Mesi rögtön észrevett, és már
sutyorgott is Mikolttal, hogy „Nézd, Anya sír!” Amikor
a végén odajött hozzám, hogy megmutassa mi mindent
kapott búcsúzóul, megkérdezte: „Anya, ugye örömödben
sírtál?” Én mondtam neki, hogy „Persze, mert olyan hamar
megnőttél, szép és okos nagylány lett belőled!

a négy ballagó diák külön ült, kiemelt helyen, hogy
mindenki jól láthassa őket. Mindenki ügyesen elmondta
a saját és a közös verseket is! Minden korosztály külön
búcsúzott a „nagyoktól”. Az egyik dal közben a ballagók
szimbolikusan egy öleléssel elbúcsúztak az ovis társaktól
és az óvó néniktől. Ez számomra minden évben nagyon
megható, de idén különösen az volt, mert a mi kislányunk is
búcsúzott. Lehetett látni, hogy az óvó nénik is küszködtek
a könnyeikkel, ami persze még jobban meghatotta az
embert. Nagyon jó és megnyugtató érzés ezzel a tudattal
óvódába engedni a gyerekeket, hogy tényleg szerető

Végül a délután lezárásaként mindenki átment a
Faluházba, hogy egy vacsora elfogyasztása közben még
egy kis időt kötetlenül együtt tölthessenek az ovis gyerekek
és a szülők. A vacsora után a gyerekek kint hancúroztak
a szabadban, mert a reggeli eső után közben igazán szép
idő lett. Mintha az időjárás is ezt mondta volna: Sírunk
egy kicsit, mert egy korszak lezárul, de aztán mosolygunk,
mert egy izgalmas új korszak kezdődik!
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BAKONYJÁKÓN

Bakonyjákó Község Önkormányzatának sikeres pályázata eredményeképp két fő kulturális közmunkás
végezhet településünkön - többek közt
- értékfeltáró, rendezvényszervezői,
közösségfejlesztő tevékenységet.
2016. június 10-én településünkre
látogatott Dr. Baloghné Uracs
Mariann, a Veszprém megyei Nemzeti
Művelődési Intézet vezetője, aki
ötletbörzére és bemutatkozásra hívta
községünkbe a térség 20 fő kulturális
közfoglalkoztatottját.
A műhelymunka bevezetéseképpen
Bakonyjákó polgármestere, Takácsné
Tompos Rita mutatta be diavetítéssel
egybekötve, hogyan történt Bakonyjákón az elmúlt időszakban a helyi
építészeti, természeti és kulturális
értékek feltárása, rendszerezése,
népszerűsítése. Az értékfeltáró munka
részét képező „Bakonyjákó képekben”
című képeskönyvet a jelenlévők meg
is tekinthették.
Ezután a program a kistérség

kulturális közösségi munkásainak
hosszabb- rövidebb bemutatkozásával
folytatódott. Vidám hangulatot teremtett Hellebrandt Jenőné Ilonka (Németbánya) színes, humoros előadása
a munkájáról és önmagáról.
A találkozón Békás község polgármesterét, Farkasné Csendes Tímeát
is köszönthettük, aki személyesen
kísérte el a hivatalban dolgozó
kulturális közmunkást. Nagyon figyelemre méltó tájékoztatást nyújtottak
együtt mindarról a tevékenységről,
melyet kis létszámú (213 fő)
településük fellendítéséért, élővé
tételéért, megtartó erejéért tettek,
tesznek.
Ezen a napon alkalom nyílt annak
megismerésére is, hogy hogyan,
milyen módon történik az egyes
települések erőforrásainak felkutatása,
a lakosság, a fiatalság megszólítása,
az új generáció változó igényeinek
figyelembevétele a rendezvények,
szolgáltatások tervezésénél.

Tájékozódni tudtunk mennyire
szerteágazó, színes programkínálat
várja a pápai kistérség falvaiba
látogatókat és arról, hogy milyen
gondos, mindenre kiterjedő munka
előzi meg egy-egy program létrejöttét.
A hasznos szakmai nap zárásaként
megtekintettük Bakonyjákó helytörténeti gyűjteményét, melyben számos bakonyjákói érték kapott már
helyet az értékfeltáró, értékőrző
munkának köszönhetően. Az épület
hasznosításával kapcsolatos további
ragyogó tervek között pajtaszínház
kialakítása, valamint kültéri bemutatótér és kemence építése is
szerepel.
Nyikos Katalin
kulturális közfoglalkoztatott
Bakonyjákó
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„MÚLTUNK KINCSEI” BAKONYJÁKÓN

Kincsek pedig minden település
határában rejlenek!
A mi feladatunk pedig, hogy
megtaláljuk és megőrízzük őket.
2016 elején a pápai Gróf Esterházy
Károly Múzeum új projektet indított
el, „Múltunk Kincsei” címmel.
A program fő célja, hogy a múzeum
gyűjtőterületén, a pápai járásban,
minden településen megismertesse a
helyi közösségekkel a hozzájuk tartozó
régészeti lelőhelyeket és bevonja őket
ezek megőrzésébe valamint újabbak
felderítésébe.
A programba Bakonyjákó és
Németbánya települések is nagy
lelkesedéssel kapcsolódtak be. Ennek
keretében először egy vetített előadás
keretében megismerkedtünk a falvak
határaiban található eddig ismert
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lelőhelyekkel. Bakonyjákó területén
elsősorban középkori és bronzkori
emlékek ismertek, ezek egyikén
feltárásra is sor került korábban.
Az előadás végén beszélgetésre
került sor, ki hol sejt még kincseket a
földben. Az eddig ismert lelőhelyek és
a terepviszonyok figyelembevételével
kijelöltünk egy területet, melyen
reméltük, hogy esetleg egy korábbi
település nyomaira bukkanhatunk.
A terepbejárás módszereinek megismerése után április 16-án került sor
Bakonyjákón a kiszemelt területen
egy terepbejárásra. Nagyszámú, lelkes
csapat jelent meg az eseményen,
szinte minden generáció képviseltette
magát.
A múzeummal kapcsolatban álló
múzeumbarát
fémkeresősökkel

kiegészülve módszeresen megkutattuk
a területet. Az idő nekünk kedvezett,
az év talán első igazán meleg, napos
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400 éves is lehet.
Így bár a bejárás régészetileg
nem hozott sok újdonságot, de
nagyszerű alkalom volt a régészettel
való ismerkedésre és reméljük,
hogy a termés betakarítása után lesz
folytatás, újabb területeken.
délelőttjét fogtuk ki. Lelet sajnos
kevés bukkant fel a kutató szemek
előtt, azok túlnyomó része is inkább
újkori volt, de végül több korszak is
képviseltette magát egy-egy darabbal:
Bakonyjákón egy bronzkori, egy
római és egy középkori cseréptöredék,
és néhány újkori pénz került elő.
A legkorábbinak meghatározható
egy olvasó keresztje volt, mely akár

Péterváry-Szanyi Brigitta
régész
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folytatás az 1. oldalról
Emlékezni és szüleinktől kapott
emlékeinket megosztani jöttünk.
Közös és megőrzendő értékké tenni
mindazt, amit közel másféléves
kutatás során családunk sorsának
alakulásáról, történetéből, apánk/
nagyapánk hitvallásából, költészetéből, pedagógiai munkásságából
megismerhettünk.
Mindnyájan fontosnak éreztük,
hogy ez a találkozó Bakonyjákón
valósuljon meg, ahol őseink a
XVIII. században megtelepedtek,
meghonosodtak, s ahol még a
múltszázadban is éltek. Így adódott,
hogy a Zsuzsanna Vendégház összejövetelünk fő „hadszíntere„ lett. A
Jákón töltött két nap alatt szívderítő,
kacagtató történetek, szüleink fájó
hiányát, de szeretetük jelenlétét
éreztető levéltöredékek, versidézetek
hangzottak el.
Anagy beszélgetés után felkerestük
hozzátartozóink néhai életének egyegy helyszínét:
Takácsné Tompos Rita polgármester asszony a személyiségéből
fakadó természetes kedvességgel
kalauzolt bennünket a régi, három
tantermes iskolában. Ebben az
iskolában tanítgatta a jákói kisgyerekek százait – köztük szüleinket is
-, más tanítókkal karöltve idősebb
és ifjabb Lisztner Antal, valamint
Dunay Sarolta. Polgármester asszony
jóvoltából vásárolhattunk meg két
bakonyjákói kiadványt / Tölgyesi
József: Bakonyjákó évszázadai, és
a Bakonyjákó képekben c. könyvet/.
Örömmel fedeztük fel, hogy mindkét
könyv tartalmaz családunk számára
fontos
információkat,
néhány
fénykép rokonainkat mutatja, egy
1927. táján a színjátszó csoportról
készült felvételről pedig édesanyám,
Lisztner Brigitta tekint rám.
Ilyen élmények után különös
megilletődöttséggel léptünk be az
egyszerűségében is szép Szentháromság templom kapuján. Itt
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keresztelték, bérmálták, eskették
elődeink többségét, és ebben a
templomban látta el kántori teendőit
apánk/ nagyapánk, nagybátyánk.
Rudi Péter plébános úr az élő
és holt Lisztnerekért ajánlotta fel
a szentmisét. Ezúton is köszönjük
áldását.
A misét követően öreges óvatossággal, mégis elszántan, polgármester asszony vigyázó szemei
által kísérve jutottunk fel a Kálvária
három keresztjéhez, s onnan
megcsodálhattuk a falut övező
hegyvonulatokat, melyekhez már
eltávozott hozzátartozóink is erősen
kötődtek.
Meggyőződésem, hogy szüleink,
nagyszüleink szívből örülnének a
falu mai megjelenésének, a szemmel
látható fejlődésnek, „kincseik”
maradandóvá tételének. Jól éreztük
magunkat Bakonyjákón. Több,
azonnal megszerethető lakójával
kerültünk kapcsolatba. Telefonon,
e-mailben,
vagy
személyesen
létrejött találkozásaink során az
azonnali elfogadást, segítőkészséget,
kedvességet élhettük meg.
Köszönöm mindnyájunk nevében
különösen
Takácsné
Tompos
Ritának, Rudi Péter plébános úrnak,
a Zsuzsanna és Jákó Vendégház
tulajdonosainak, hogy szabadidejüket
sem kímélve, odaadóan, szívvel –
lélekkel igyekeztek megszépíteni
Bakonyjákón tartózkodásunkat.
Visszavágyunk és visszajövünk!
„Nem hagyom el ezt a tájat,
Nekem minden kedves itt…
Ahol minden szebb, mint máshol
Minden drágább énnekem. „
/ Idézet Lisztner Antal „Itthon” című
verséből /

A Lisztner –leszármazottak
nevében: Dr. Giczy Sarolta

RITMUS
EGYÜTTES
Lakodalmak, bálok, rendezvények
szórakoztató

zenei

szolgáltatása.

18 éve sikeresen működő zenekar
teljes hang és fénytechnikával 24 fős formációban Vőféllyel, széles
repertoárral, referenciákkal állunk
rendelkezésre.
Bakonyjákó, Rákóczi u. 91.
www.ritmusduo.hu

TŰZIFA ELADÓ!
Különböző
tűzifa,

illetve

fafajtákból
tölgyfa

hasított

széldeszka

konyhakészre vágva eladó!
Érdeklődni:

Szilvási Zoltán
30/3479788
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CSÜTÖRTÖKI OVIS NÉPTÁNC

Mindig 18.00-kor kezdünk a faluházban és kedvtől,
hangulattól függően tart 18.30-ig, de inkább hetet üt már a
harang mikor hazafelé vesszük az irányt. Tamás nem méri
szűkmarkúan nekünk az idejét, odafigyel ránk, és ha nagy
a lendület, nem kapcsolja le a magnót, csak mert lejárt már
az idő.
Nem erről szól ez. A szülőknek erősen gyöngyözik a
homlokuk már a foglalkozás közepén és a végére kipirult
arccal kapkodja a levegőt mind. Az óvodás korosztály
pedig soha nem hagyja ki a kergetőzést a végén, erre
tartalékolnak mindig energiát abban a kifogyhatatlan
bugyorban, ami velük született.
Látszólag egyáltalán nem látványos ez a program.
Megy a zene, lépegetés ide oda, előre-hátra, némi
ugrabugra, semmi bonyolult koreográfia, hiszen kicsikről
van szó. Mégis téved, aki csupán ennyit lát, mert Közösség
formálódik itten, mégpedig ütemre.
Egyszerre, egy időben, egy ritmusra, ugyanabba az
irányba kell mozdulni. Összekapaszkodva, egymásra
figyelve, egymás kezét fogva... és mosolyogva.
Tánc közben fejlődik a térérzékelés, a testtartás, a
mozgáskoordináció, a ritmusérzék. Segíti a gyermekeket
a testséma megtanulásában is: forgás, fent-lent; bal-jobb;
keresztező mozgások, hosszú-rövid megkülönböztetése.

Magabiztosabbak, együttműködőbbek és nyitottabbak
lesznek.
Köszönjük Gyenes Tamásnak, hogy adja nekünk az
ütemet és van ránk ideje csütörtökönként 18.00 és 19.00
között.
Lénártné Gerdenics Kata
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CSALÁDI NAPKÖZIS TÁBOR
Köszönettel tartozunk a települések önkormányzatainak és a bakonyjákói kisebbségi önkormányzatnak,
hogy anyagi támogatásukkal segítették a programokon
túl a napi háromszori étkezést és a napi közlekedést is
biztosítani tudtuk. Magánszemélyek és vállalkozások
adományaikkal, felajánlásaikkal színesítették a hét
eseményeit.
A családoknak pedig szeretnénk megköszönni ezúton
is a bizalmat, hogy ránk bízták gyermekeiket!
Péter atya és Németh Rita

Plébániánk idén 3. esztendeje szervezte meg az
egyhetes ingyenes napközis tábort. A felnőttek munkáját
középiskolás diákok is segítették, hiszen mintegy 30-an
vettek részt a táborban. A gyermekek mosolya, felhőtlen
kacagása köszön vissza a fotókról, ami csak ízelítő a hat
napból.
Hétfőn Járiföldön a megújuló energia hasznosítását
tekinthettük meg. A keddi napot a plébánián töltöttük
közös játékokkal, focival és kézműves foglalkozásokkal. A
szerdai napon kisvonatos kirándulás indult Bakonybélbe.
Útközben a németbányai Szent Márton kápolnában kértük
az Úristen áldását. Egyórás vonatút után megérkeztünk
a bakonybéli Szentkút kápolnához. A csütörtöki napot a
Forrás vendégháznál töltöttük, ahol a bakonyi betyárok
történetét ismerhettük meg. Pénteken a farkasgyepűi
Pisztrángos tónál pecáztunk. Szombaton Zircre látogattunk
- közel 50-en -, ahol megtekintettük a ciszterci apátságot
és a műemlék könyvtárat. Kapitány Dénes orgonaművész
fél órás játékát hallgathattuk meg, majd ezt követően a
karnagy úr megismertetett minket az orgona történetével
valamint a hangszer működésével. A nap zárásaként a
zirci arborétumban tettünk egy nagy sétát. A sok vidám
program között ebben az évben kiemelten foglalkoztunk
településeink értékeivel, történelmi múltunkkal. A
kézműves foglalkozások, a társasjátékok, a labdajátékok
közösségformáló erejével mélyítettük az egymáshoz
fűződő barátságokat.
Szt. Márton példáját követve mindenki tudott adni a
saját értékeiből, úgy, hogy közben együtt gazdagodhattunk
lélekben.
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MONDÓKÁZÓ BAKONYJÁKÓN
Tavaly télen vetődött fel az ötlet az egyik babaklubon,
hogy milyen jó lenne, ha lenne helyben mondókázó a
legkisebbeknek és nem kellene beutazni érte a városba. Én
mondtam, hogy szívesen tartok, mert az elmúlt 6 és fél
év során a három gyerekkel elég sokat jártam heti szinten
Veszprémbe hasonló foglalkozásokra. Próbáljuk meg!
Rengeteg dalt és mondókát megtanultam az évek során a
gyerekekkel, ezt a tapasztalatot szeretném átadni az itteni
anyukáknak!
Eleinte havonta, tavasztól pedig hetente egyszer jöttünk
össze mondókázni. Hamar kialakult a „kemény mag”, akik
minden héten eljöttek a foglalkozásokra! A gyerekek is
hétről hétre több mondókába kapcsolódtak be és öröm volt
közben nézni a ragyogó arcocskájukat!
Énekeket tanulunk, mondókázunk, mindig hozok
magammal valamilyen hangszert (furulyát, xilofont,
ritmus hangszereket). Legutóbb például az esőbot aratott
nagy sikert, kicsik és nagyok körében egyaránt.
Egész pici, akár 6 hetes babákkal is lehet már jönni. A
szülő megtanulja a dalokat, mondókákat és otthon, tetszés
szerint akármikor lehet mondogatni, énekelni. Például
pelenkázás vagy utazás közben, bárhol, ahol egy kicsit
várakozni kell, vagy csak szeretnénk elterelni, illetve
lekötni a gyermek figyelmét! Altatáskor is jól jöhetnek
a megtanult altatódalok! Kaptam visszajelzéseket, hogy
ment a gyermek az anyukájához és mutogatott a kis
tenyerébe, közben magyarázta, hogy melyik mondókát
szeretné eljátszani. Ebből is látszik, hogy ez számukra
csupa játék, móka és kacagás!
Jó esetben jól érzi magát baba és mama egyaránt.
A gyerekek különösen élvezik, amikor hátradöntjük,
höcögtetjük, lecsúzdáztatjuk őket a lábunkon. Ezen
kívül, mintegy ráadásként, ezek az egyszerű, mozgással
kísért mondókás játékok rendkívüli módon fejlesztik az
idegrendszert, hiszen a két agyfélteke együttműködésére van
szükség! És most jön az unalmas rész, ami megmagyarázza,
hogy miért is olyan jó ez a gyermekünknek! A bal
„racionális” agyfélteke felelős a logikus gondolkodásért,
a beszédért, a ritmus és az idő érzékeléséért. A ritmus
azért olyan fontos, mert ez kell ahhoz, hogy a gyermek
iskolás korában hallja a rövid és hosszú hangok közötti
különbséget és le tudja helyesen írni a kimondott szavakat.
A jobb „érzelmes” agyfélteke felelős többek között a tér,
a szín és a zene érzékeléséért, valamint a kreativitásért.
A különböző hangulatú dalok fejlesztik a babák érzelmi
intelligenciáját, ezzel segítve a gyermeket, hogy később ki
tudja fejezni az érzéseit.

Tehát egy egyszerű játékkal, melynek során ölbe vesszük
kisbabánkat és a gyermekdal ritmusára zötyögtetjük a
térdünkön, miközben ő biztonságban érzi magát és teljes
figyelmünket élvezi, tökéletes fejlesztésben részesül,
hiszen mindez egyszerre hat az egyensúly-érzékelésre,
a mozgás-koordinációra, a beszédre, az értelemre és az
érzelmekre!
Szerintem a közös mondókázás, éneklés, játék célja
elsődlegesen nem a fejlesztés, hanem az együtt töltött
felhőtlen, felszabadult közös időtöltés gyermekünkkel, a
fejlesztő hatások „csupán jótékony mellékhatások”!
Végezetül pár közérdekű közlemény a témával
kapcsolatban: szeptembertől folytatódik a Mondókázó!
A facebook-on van egy zárt csoportunk, ahol mindig
megírom, hogy hol és mikor van a következő foglalkozás.
Bár úgy tűnik, hogy kialakult a fix helyünk és időpontunk,
mindig írok, hogy hol és mikor találkozunk legközelebb. A
visszajelzéseket azért várom, hogy tudjam ki mindenkit kell
megvárni, hogy megérkezzen. Reményeim szerint fogunk
tudni pontosan kezdeni, így mindenki tud kalkulálni az
idejével. A Mondókázó kb. 30-40 percig tart és díjtalan!
Aki szeretne a csoportba bekerülni jelezze nekem, vagy
bárkinek, aki már bent van a csoportban és ő fel tudja
venni a tagok közé!
Bárki jöhet, akinek van 0-3 éves korú gyermeke és
úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni! Minden régi és új
érdeklődőt várok szeretettel szeptemberben!
Léka Dóri
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MAJÁLIS

“ Itt a tavasz, végre majális” Nagy
izgalommal vártuk már a majális
napját és szerencsére az idő is
kedvezett a programokhoz.
Azt gondolom, hogy sokakban
hasonló gondolatok merültek fel,
mint bennem, ahogy végignéztem a
kis gyerkőcökön és felnőtteken.
Jó volt látni, ahogy önfeledten
játszadoztak gyermekeink, mi pedig
nagy boldogsággal figyeltük, hogy
szórakoznak és mérettetik meg
magukat az ügyességi próbákon.
A mozgékony fiatalság fáraszthatta
magát a felsorakoztatott játékok
sokaságával, ám azoknak is volt
látnivaló, akiket például a honvédségi
sátor hatástalanított fegyverei érdekeltek.
Itt jegyezném meg, hogy nem csak
a gyerekek szeme csillant fel, de az
apukák is nagy érdeklődést mutattak
a fegyverek iránt!
A kézműves foglalkozások kicsiket
és nagyokat egyaránt vonzottak fel a
színpadra.
Akik pedig megéheztek nagyon
finom lángossal és palacsintával
csillapíthatták éhségüket. A csokiba
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mártott gyümölcsfalatkák is igazi
csemegének bizonyultak.
Azt hiszem ezt is mondhatom
többek nevében, hogy köszönjük
mindenkinek, aki bármilyen formában
hozzájárult, hogy megvalósulhasson
ez a majális. Én, mint nem tősgyökeres
bakonyjákói lakos örülök, hogy ebben
a kis falucskában élhetek és remélem,
hogy még sok ilyen szép napon
vehetek, vehetünk részt.
Köszönjük!
Fódi Erika
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A HARANGOK NEM HALLGATNAK
Sokat járom gyönyörű Hazánk tájait. Itt megfog a
hegyek titokzatossága, az erdők zúgása vagy csendes
zsongása. Csillogóan tiszta patakból, jéghideg forrásból
oltom szomjamat, s a madárdalnál csak a búvópatakként
zendülő harangszó a megkapóbb, ahogy a hegyek között
játszik lágy búgása a visszhanggal. De mint a Kiskunság
fia, a szívemben mindig ott van az Alföld csodás világa.
Lépteim nesze sem hallik, ahogy a homokos gyalogúton
megyek. Vagy éppen halkan reccsen talpam alatt sziksó
lemeze. Sóvirág vagy gólyahír, messziről a nyáj kolompja,
egy-egy tehén bőgése, vagy az ősi hang, a bivaly
jellegzetes böffenése. Itt kicsinek érzem magam, de mégis
a táj részének. Nézem az eget, hol gyapjas szelíd felhők
vitorláznak, hol a nagy erdők földhalmai susognak s a távoli
legelőkön jószágok legelnek s a messzeséget
varázslatos hegyek kerítik. Most
csend van. Madarak suhannak, gerlék
búgnak, s a sárgarigó szerelmes dalt
furulyál. A tájak, s az emberek
titokzatos
üzeneteket
küldenek
egymásnak.
Értőn nyílik meg a szívem
ezekre a lágy hangokra. De
szép vagy Magyarország!
Gondolataim
messze
járnak. Az Ország születése
idején. Első királyunk,
István egy soknyelvű
országot-népet álmodott,
de az Egy Örök
Istenre figyelőt! Nem volt víziójában akadály, ki milyen
nyelvet beszél. Csak az lebegett lelki szemei előtt: egyet
akarjon a nép! A népet, nemzetet, országot végtelenségig
szerette. A szeretet simogató lágy szava azóta is itt lebeg,
mindig susog, mindig igaz és múlhatatlan, mint a nyárfák
suttogása, ha nincs is szél és a nádas titokzatos sóhajtása,
ha szellő sem mozdul az álmodozó víz felett. Mindig a
harangszó útját követem…
Nézem az eget, hallgatom a harangszót. Majd
megtorpanok, mert egy fekete felhő űzi el a lágy
bárányfelhőket. Villám csattan vagy ágyú dörög? Szél
süvít vagy sikolyt hoz a szél? Tépett falevelet kerget az
orkán vagy szakadt babaruhát? A harang most nem zúg,
hanem sikolt! Félreverik… tűz van… katasztrófa van…
háború van… eszelős arccal tébolyult embereket látok…
S egy hatalmas döbbenés! Párizsban eldöntötték, nincs
vita! S mint egy 96 éves fogatlan rém, vigyorog rám, ránk
a történelem legnagyobb gonoszsága. És 96 éve éljük

azt az abszurd helyzetet, hogy csodás, Elisiumi Hazánk,
Európa Kánaánja önmagával határos! Nemzetiségek és
családok, barátok és közösségek szakadtak szét. S amit az
édesanyák szent áhítattal, a tanítók szent példamutatással,
a papok, lelkipásztorok sokszor mártírsággal tanítottak, az
anyanyelv sok helyütt meg lett tiltva. Ha az éltető kenyeret
akarta valaki megvenni, nem kérhette anyanyelvén, mint
az édesanyjától, mert megbüntették. Csak a harangok
nem némultak el! Minden nap figyelmeztettek, hova
tartozunk! Az imádságot, a zsolozsmát, a keresztelői vagy
temetési énekeket és a népdalt nem lehetett elnémítani!
Halljátok a szívetekben a harangszót? Értünk szól, rólunk
szól! Szétszakított, megcsonkított, harmadára zsugorított
Hazánkért! Állj meg egy pillanatra s csukd be a szemed és
nyisd ki a szíved s mondj el egy imát!
Fülelek és hallgatom a harangszót!
Nem tudom hány óra van – nem is
ez a fontos -, olvasni szeretnék e
hangban, mit mond, miről beszél?!
Úgy érzem, valamit temetnek,
valamit el akarnak temetni, be
akarnak olvasztani a népek
nagy
olvasztótégelyébe
immáron 96 éve! Nem más
ez, mint a mi Hazánk! Senki
nem veheti el tőlünk, senki
nem húzhat új határokat! Mint a
fejfán, ott a dátum: 1920. június 4.
Bár útlevél kell, ha végig
akarom járni a Hazámat, de a nyelvünket, a hitünket, a
hovatartozásunkat Istennek hála, nem lehetett kiölni!
Vigyázzátok ezt a Hazát és figyeljetek a harang szavára
Emberek! „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugtatlak
titeket!”- szól az örök Ige. S az utolsó ítélet trombitásának
nem kell majd mentőexpedíciót szervezni az angyalok
között, mert föltámadva mi akkor is egy Nemzet leszünk!
Nézem az eget, újból lágy szellő görgeti a selymes
felleget, s a határ túloldaláról hallom a magyar templom
harangját, az ősi Haza hangját!
Adjunk hálát Hazánkért, otthonunkért, családjainkért,
soknyelvűségünkért, az anyanyelvünkért!
Így emlékezik a Trianoni szerződésre és szép
Magyar Hazánk tönkretételére-szétszakítására hűséges
lelkipásztoruk
Apostol Pál
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KIT HÍVJAK?
Kedves Olvasó! Több betegem
is feltette számomra a kérdést,
hogy mikor hívjon ügyeletet. Az is
előfordult már, hogy magam is azt
tanácsoltam betegemnek, hívjon
mentőt. Ezért gondoltam írok pár sort
a témában. Bárkivel megtörténhet,
hogy egy hirtelen kialakult tünet
kapcsán nem tudja eldönteni, kihez
forduljon. Ebben szeretnék néhány
támpontot adni!
A mentőket kell értesíteni a 104-es
telefonszámon:
- ha közvetlen vagy közvetett
életveszély áll fenn,
- a beteg nagy mennyiségű vért
veszít,
- nem kap levegőt,
- eszméletvesztés után nem tér
magához,
- csillapíthatatlan, kibírha.tatlan
fájdalma van,
- baleset vagy súlyosabb sérülés
érte,
- rövid időn belül zavarttá
válik,
- nem lehet vele kommunikálni,
- ön- illetve közveszélyes.
A mentők folyamatos szolgálatot
teljesítenek. A központi irányítás
dönti el, milyen szintű autót küld és
mennyi időn belül. A 104-es szám
országosan mindenütt ingyenesen
hívható, a területileg illetékes irányítás
jelentkezik be. Híváskor meg kell adni
a pontos helyszínt. Saját szavakkal le
kell írni, hogy mi történt. A „rosszul
van” nagyon általános, ki kell fejteni,
hogy pontosan mit ért a rosszullét
alatt. Sokszor segítség lehet, ha valaki
a hozzátartozók közül várja a kiérkező
mentőt.
A háziorvosi ügyeletet hívjuk
hétköznaponként 16 órától másnap
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reggel 8 óráig, szombaton és vasárnap
folyamatosan:
- ha új keletű tünet lépett fel, amely
azonban az életet nem veszélyezteti.
Az ügyelet telefonszáma településenként, kerületenként változó,
helyi tarifával hívható. Területünkön
az ügyelet telefonszáma 321-339,
elérhető Pápa, Anna tér 11. szám
alatt.
Az ügyeletes orvos az ügyelet
ambulanciáján és indokolt esetben
a helyszínen a rendelkezésére álló
eszközökkel látja el a beteget vagy
ha úgy ítéli meg, beutalja a területileg
illetékes kórház megfelelő osztályára.
Az ügyelet nem szállít beteget.
Röntgengép, ultrahang nem áll
rendelkezésünkre, így a sérülések,
törések vizsgálata az
ügyeletes
k ó r h á z
baleseti

remben, illetve a házhoz hívásoknál
is várakozni kell, mert a betegeket
panaszaik súlyosságának megfelelő
sorrendben látjuk el, de mindent
megteszünk, hogy a várakozók minél
hamarabb ellátást kapjanak. A fentiek
tükrében előfordulhat, hogy az
asszisztensnő akadékoskodónak tűnik,
akár mentő hívását tanácsolja, akár az
ügyeletes orvos „csak” tanácsot ad.

ambulanciáján
történik. Ezen ambulanciára beutaló
nem szükséges.
Az orvosi ügyelet nem éjjeli
háziorvos, így igazolás kiadására,
táppénzre vételre nem jogosult,
rendszeresen szedett gyógyszereket
is csak abban az esetben írhat fel, ha
a beteg annak szedését friss ambuláns
lappal,
zárójelentéssel
igazolja.
Nem adhat ki beutalót krónikusan
fennálló panaszok kivizsgálására, sem
vizsgálatkérő lapot.
Esetenként az ügyeleti váróte-

Remélem fenti tanácsaimmal
tudtam segíteni, hogy mindenki a
megfelelő ellátásban részesüljön a
megfelelő időben és helyen!

Keressük háziorvosunkat új keletű,
de nem életet veszélyeztető, valamint
korábban kezdődött tüneteinkkel.
Háziorvos hatáskörébe tartozik a teljes
körű kivizsgálás, szakambulanciákra
való beutalás, tartós beteg-ségeknél
kórházi elhelyezés kezdeményezése.
Itt írjuk fel a rendszeresen szedett
gyógyszereket is, véleményt
adunk műtéti alkalmasságra és keresőképességre, jogosítványhoz.
Háziorvosi feladat a
táp-pénzbe vétel is.
Ha egy tünet kapcsán
mégis
bizonytalanok,
hol kaphatnak segítséget, kérjenek felvilágosítást
mentő
diszpécsertől, orvosi
ügyelettől, háziorvostól.

Dr. Léka Tibor
háziorvos
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ELSŐÁLDOZÓK:

VENDÉGSÉGBEN VOLTUNK...

Blaskovits Anna
Kungl Virág
Lénárt Dóra
Nagy Laura

BÉRMÁLKOZÓK:
Kellemes meglepetésben volt
része kórusunknak, amikor a 2015ös
falunapunkon nagy sikert aratott,
Győri Német és Európai Kultúrális
Egyesület
Rozmaring
kórusától
megkaptuk a meghívót 2016. május
16ára, a Győrben megrendezésre
került Májusi Vigasságok elnevezésű
rendezvényre. Nagy lelkesedéssel
és örömmel készültünk a próbákon,
hogy először átlépve a megyehatárt,
mutathassuk meg Mi is, hogy egy
lelkes és összetartó kis csapat
hogyan ápolja hagyományait a német
nemzetiségi dal és tánckultúrában
(tánccsoportunk szintén meghívást
kapott a rendezvényre). Nagy örömmel
és szeretettel fogadtak Bennünket,
szinte
már
régi
ismerősként
üdvözöltük
egymást.
Kellemes
helyszín, szépen feldíszített asztalok
várták a fellépőket. A rendezvényen a
meghívó Rozmaring kóruson kívül, a
Szomodi Dalkör , a Dunaszentmiklósi
Heimatskreis kórus, valamint a
Vértessomlói Énekkar mutatta be

szűkebb élőhelyük nemzetiségi dalait.
A műsort Mehringer József elnök
Úr vicces anekdotái, és zenekarának
színvonalas műsora tette még
színesebbé. A csoportok bemutatója
után ízletes vacsora, és egy kis
borozgatás
mellett
ismerkedtek
a csoportok egymással. Dalokat
cseréltünk, egymás fellépő ruháit
csodáltuk meg. A vacsora végeztével
a Tarjáni Heimattöne Kapelle
húzta a talpalávalót, és táncoltuk
le az elfogyasztott finom ételek
okozta többlet kalóriákat. Nehéz
volt ott hagyni a jó társaságot, de
buszunk sajnos indult, s így el kellett
búcsúznunk. Bízunk abban, hogy egy
jó kapcsolat alakult, ki a meghívó
kórus és a Nefelejcs Vegyeskar
között, s folytatva a megkezdett
együttmüködést, még számtalan
alkalmunk lesz találkozni, sok
kellemes percet együtt tölteni.

Horváth Szabina
Jankovics Péter
Juhász Martin
Krizsai László
Kungl Rebeka
Móri Olivér
Schlecht Levente
Takács Milán
Ujvári Dóra

Nefelejcs Vegyeskar
Gulyás Józsefné
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ASZTALITENISZ SIKEREK
Az idei Pápakörnyéki városi-körzeti
egyéni asztalitenisz versenyen február
20-án több bakonyjákói győztest
is ünnepelhettünk. Férfi kategória:
1. Nyőgér József (Bakonyjákó),
2. ifj. Dudás Szabolcs (Pápa), 3.
Nyőgér István (Bakonyjákó). Józsi
duplázásával Istvánnal együtt már
két bakonyjákói is van az elmúlt 10
év három legeredményesebb játékosa
között a környéken, jó játékkal. Fotó:
PÉKA.
Fiú kategória: Kapin Krisztián
is felállhatott a dobogó tetejére,
magabiztos győzelmével ugyancsak
megérdemelten írta be magát a
bajnokok listájába. Külön verseny
volt az újonc korúak számára, itt
Fejes Bence végzett az élen, aki
ugyancsak Bakonyjákóról indult,
a közelmúltban pedig a Pápa és
Környéke ASE képviseletét erősítette.
Mindegyiküknek nagy gratuláció!
(Nők és lányok közül ezúttal sajnos
nem versenyzett jákói.)

NBII-es játékossal papírformaszerű a
megérdemelt 14:4-es győzelmük.
Pontszerzőink: Nyőgér István 2,
Ujvári István 1, valamint a Nyőgér Ujvári páros (Ficzay István és Ughy
Zoltán ellen!). A 4 győzelem is jónak
mondható, hiszen az ajkaiak ezen
felállása ellen a bajnokságban csak
egyetlen csapat ért el ennél többet, a
Veszprémi ASE I., ahol szintén több
volt NBIII-as játékos szerepel.
Sajnos a Veszprémi Rendőr SE
esetében is a több volt NBIII-as
nyert. A veszprémieknek a páros
taktikázás után egyéniben is többször
volt nagy szerencséjük (pl. 2:0,
10:9 után megfordított meccs), de

Megyei felnő�
csapatbajnokság
Tavasszal a Balatonalmádi AK
II. csapata ellen értük el legnagyobb
arányú győzelmünket, amikor is 13:5re nyertünk. Győzelmeink: Ujvári
István 4, Nyőgér István 4, Rácz Zoltán
2, Kun-Szabó Attila 2, valamint az
Ujvári-Nyőgér páros.
A Veszprémi ASE II. csapata viszont
most visszavágott, így ők futottak be
a 4. helyre a szezon végén. (Az első
félévben a 4. helyen holtversenyben
voltunk, s egymás elleni eredménnyel
mi voltunk előrébb.) 12:6-ra nyertek.
Győzelmeink: Nyőgér István 3, Ujvári
István 2, valamint az Ujvári-Nyőgér
páros.
Becsülettel helytálltunk a bajnok
Bányász SK Ajka ellen is. A
legerősebb felállásukban, több volt
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összességében győzött a rutinjuk
“fejben”: mindhárom igazán szoros,
döntő szettes mérkőzést ők nyerték.
Utolsó meccsünkön már ismét
győzelemmel zártunk, s ezúttal minden
játékosunk tudott meccset nyerni a
Balatonfüredi FC II ellen: Nyőgér
István 4, Ujvári István 3, Varga László
2, Rácz Zoltán 1. Ezzel a második
félévben is elértünk annyi győzelmet,
amennyi az elsőben a holtversenyes
4.(-6.) helyre is jó volt, most viszont
a többi csapat eredménye kevésbé

alakult kedvezően, így be kell érnünk
a holtversenyes 5., s egymás elleni
gyengébb eredmény miatti 6. hellyel,
de ez is szép, becsülettel helytállás
a váratlan nehézségek ellenére is. A
csapat legeredményesebbje Nyőgér
István lett (75% fölött). Csapatkép.
Józsi csapata, a Veszprémi ASE I.
a 2. helyen végzett, Józsi egyéniben
80%-ot teljesített.

Megyei utánpótlás
csapatbajnokság
Kapin Krisztián végig alapemberként játszhatott a Pápa és
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ANYAKÖNYVI HÍREK:

2016. MÁRCIUS 1 � 2016. JÚNIUS 30.

SZÜLETTEK

Környéke ASE-vel közös csapatban.
A bajnokság végére a 4. helyet
sikerült megszerezni, s ebben neki is
komoly érdeme van!

Tavasz Kupa, Veszprém
megyei felnő� verseny
Két
idei
legeredményesebb
férfiversenyzőnk, Nyőgér József
és Nyőgér István vettek részt a
sportágban
szokatlanul,
svájci
rendszerben rendezett, kemény, 8
fordulós megmérettetésen. A mezőny
erősségét mutatja, hogy NBII-es
játékos is volt a mezőnyben, s őt is
ketten megelőzték.
Mind Józsi, mind István pozitív
mérleggel
zártak
úgy,
hogy
ellenfeleik fele NBIII-as (vagy jobb)
játékerejű volt. Józsi 5 nyert meccsel
a holtversenyes 4. helyen végzett. A
verseny során legyőzte az NBIII-ban
75%-os teljesítményű Illés Mihályt is,
ami igazi bravúr, gratulálunk!
(2.) Bánhidi Márk Emlékverseny,
Pápa
Ezúttal csak junior kategóriáig
terjedt a verseny. Nyőgér József lett
a legeredményesebb Pápa-környéki,
csak a végül 2. és 3. helyen végzettektől
kapott ki, nemzetközi mezőnyben.
Aki
szívesen
bekapcsolódna
edzőtábor-témás egyeztetésbe, bátran
kereshet!

Nagy-Teleki Tessza
(Horváth Zsanett
és Nagy-Teleki Zoltán)
Szül.: 2016. május 07.

Zavadovics Sári
(Dörnyei Zsófia,
Zavadovics János)
Szül.: 2016. május 12.

2016. MÁRCIUS 1 � 2016. JÚNIUS 30.

Nagy Anna Gabriella
(Heizer Gyöngyi,
Nagy Gábor)
Szül.: 2016. május 19.

ELHUNYTAK

Horváth Viktória
1996. március 18. - 2016. március 30.
Nagy Imréné szül. Nagy Magdolna 1931. január 26. - 2016. május 17.
Hutter Jánosné szül. Reizer Anna 1922. március 10. - 2016. május 23.

Nyőgér István
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PASSIÓ MAGYARPOLÁNYBAN

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.
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

A passiójátszás Magyarpolányban
az 1990-es évek elejére nyúlik vissza.
A passiótörténet szereplői Magyarpolány lakosai, helyszíne a
magyarpolányi kálváriadomb.
2016-ban a megújult passiót mutatták be.
Példaértékű, ahogy Magyarpolányban a hagyományokhoz híven színre
viszik Jézus szenvedéstörténetét. Az
új rendezésű darab forrásanyagaként
a szövegírók a XVII. századi
passiójátékokat,
a
csíksomlyói
misztériumokat, valamint a Károli
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Gáspár fordításában készült Bibliát
használták.
2016. május 27-én a bakonyjákói
Nyugdíjas Klub tagjai is részt vettek
ezen a nagyszerű feldolgozású
előadáson. A kálváriadomb kivilágítása, a zenei aláfestés, a szereplők
játéka, mind-mind felejthetetlen volt
számunkra.
Ható Mihályné

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

