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Családunk Kárpátaljáról, Nagy-
dobronyból származik.  A színmagyar 
nagyközség a határok változtatása  
miatt Szlovákiához, majd a Szov-
jetunióhoz tartozott, jelenleg Ukraj-
nában van.

Mikor a falut Szlovákiához csa-
tolták, Losoncra telepítettek minket. 
Itt kezdtem szlovák iskolába járni, 
mivel ekkor magyar iskola nem volt. 
Szlovákul egy szót sem tudtunk. Mivel 
magyarul beszéltünk az iskolában, 
gyakran térdeltünk az olajos katedrán. 
Nem volt könnyű így írni-olvasni 
tanulni.

Néhány év után a szüleimet fel-
szólították, hogy vegyék fel a szlovák 
állampolgárságot. Erre ők nem voltak 
hajlandók. „Mi magyarok vagyunk!” 
– mondták. „Hogy lehetnénk mi 
szlovákok?!”

Ennek következtében a lakosság-
csere során Magyarországra, Ba-
konyjákóra telepítettek át minket, 20 
másik családdal együtt. 1948 tavaszán 
így lettünk mi kétszer kitelepítettek. 
Jákón az erőszakkal kitelepített sváb 
családok helyére kerültünk. Perény-

JÁKÓIAK MARADTUNK � VISSZAEMLÉKEZÉS

folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2016. 07.01 – 10. 31-
ig elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

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

7/2016.(VII.15.) számú önkor-
mányzati rendelet Bakonyjákó község 
helyi építési szabályzatáról szóló 
8/2006. (VII. 26.) önkormányzati 
rendelete módosításáról

8/2016.(VII.15.) számú önkor-
mányzati rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 
és az ellátásokért fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 
6/2015.(IV.17.) önkormányzati ren-
delete módosításáról

9/2016.(VIII.31.) számú önkor-
mányzati rendelet a települési 
támogatásokról, szociális étkeztetésről 
és házi segítségnyújtásról szóló 
2/2015.(II.25.) önkormányzati ren-
delete módosításáról

A rendeletben módosítottuk a 
támogatások igénylésének feltételeit, 
valamint több esetben az igényelhető 
támogatások összegét. A rendelet a 
település honlapján megtalálható, 
illetve felmerülő kérdés esetén a 
hivatal munkatársai állnak szíves 
rendelkezésükre. 

10/2016.(IX.29.) számú önkor-
mányzati rendelet az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megálla-
pításáról és kialakításáról

A képviselő-testület - a lakossági 
javaslatokat figyelembe véve - 
módosította településrendezési esz-
közeit (településrendezési terv, helyi 
építési szabályzat). A módosított 
településrendezési terv a település 
honlapján, illetve az önkormányzat 
hivatalában megtekinthető. 

Bakonyjákó Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Adászteveli 

Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája 
2015/2016. nevelési évről szóló 
beszámolóját elfogadta. 

Az önkormányzat 2016. szep-
tember 1. napjától kezdődően, 
170,-Ft/óra összeget átvállal a házi 
segítségnyújtás szolgáltatást igénybe 
vevő bakonyjákói lakosok térítési 
díjából.

Az idei évben is megszerveztük 
a már hagyományosnak számító 
Őszköszöntő programunkat 2016. 
szeptember 24-én. Ezúton szeretném 
megköszönni mindenkinek a segítő 
közreműködést, aki bármilyen módon 
hozzájárult a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

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

Heti nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 
7.00 – 16.30-ig

Éves nyitva tartás: 2016.09.01. 
– 2017.07.07. és 2017.08.07. – 
2017.08.31.

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

Nagy örömünkre emelkedett 
az óvodába beíratott gyermekek 
létszáma. A képviselő-testület a 
maximális csoportlétszám 20 %-kal 
történő túllépését engedélyezte, így a 
jelenlegi 1 csoportban maximum 30 fő 
óvodás gyermeket fogadhat az óvoda. 

Önkormányzatunk pályázott a 
helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó tá-
mogatásra, vállalta a jogszabályban 
előírt önrészt és fuvarköltséget. 
A pályázatnak köszönhetően 45 
erdei m3 tűzifával támogathatjuk a 
szociálisan rászoruló családokat. Az 
igénylés részletes feltételeit a testület 

önkormányzati rendeletben kell, 
hogy szabályozza, melyről a döntést 
követően tájékoztatjuk a lakosságot.

Önkormányzatunk az idei évben 
is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2017. évi fordulójához, 
mellyel a szociálisan hátrányos 
helyzetű felsőoktatási hallgatókat, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalokat szeretnénk tá-
mogatni. 

Adósságkonszolidációban részt 
nem vett önkormányzatok fejlesztési 
támogatása

Az idei évben – hasonlóan a 
2014. évi pályázathoz – ismét 
lehetőség nyílt pályázat benyújtására 
azon önkormányzatok számára, 
amelyek adósságkonszolidációban 
nem részesültek. A képviselő-
testület döntése alapján a pályázatot 
benyújtottuk. Fejlesztési célként 
megjelöltük a Polgármesteri Hivatal 
tető felújítását (védőnői helyiségig), 
hátsó épületrész (garázs, irattár, alatta 
kazánház) tető és födémfelújítását, 
valamint hátsó dupla kémény 
felújítását. A felújítási munkák 
teljes költségvetése 14.990.124,-Ft, 
ebből 10.000.000,-Ft-ot igényelhet 
az önkormányzat, a község 
lakosságszámának megfelelően, az e 
feletti összeget önerőként kell vállalni. 
Nyertes pályázat esetén tájékoztatom 
Önöket az újság hasábjain.

Továbbra is várjuk településünk 
szépítésével, fejlesztésével kapcso-
latos ötleteiket, javaslataikat!

A testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyvek az önkormányzat 
hivatalában, illetve a település hon-
lapján (www.bakonyjako.hu) megte-
kinthetők. 

 Takácsné Tompos Rita
 polgármester
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ből, egy Kassa közelében levő településről is hoztak 
a faluba családokat. Egy ideig telepeseknek hívtak 
bennünket.

Szembe kellett nézni az itt maradt lakosság 
ellenszenvével, ami az ő részükről teljesen jogos volt. 
A későbbiek folyamán ez az ellenszenv megszűnt. Az új 
nemzedék szerencsére ezeket az eseményeket már csak 
hallomásból ismerheti.

Az 1950-es évek eleje mindenki számára, így a 
Bakonyjákón élőknek is, igen nehéz időszak volt. A 
kötelező beadások, padláslesöprések és erőszakos TSZ-
esítések évei voltak ezek. 15 katasztrális hold földünk 
volt, ennek ellenére keményen meg kellett küzdeni a 
mindennapi kenyérért.

Az évek során mi hatan lettünk testvérek. A mai 
napig nem tudom igazán megérteni, hogy szüleink hogy 
voltak képesek a legszükségesebbeket előteremteni. 
Hat iskolásnak ruha, cipő kellett. Igaz, nekünk csak egy 
pár cipőnk volt évente, de ez így is hat párat jelentett. 
Minden szeretetünk és tiszteletünk az övék. A költő 
szavaival szólva: „Most látom, milyen óriás Ő.”

Középiskolás éveimet Pápán, a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban töltöttem. Szüleim a testvéreimnek is 
megadták a lehetőséget a továbbtanulásra. Ebben az 
időben ez a szemlélet és hozzáállás nem volt gyakori. 
Sok gyereknek otthon kellett dolgozni a továbbtanulás 
helyett.

A gimnáziumban nyílt ki előttem a világ. Életem 
legszebb évei voltak ezek. Kemény, színvonalas, jó 
iskola volt. Felkészítettek minket a nagybetűs életre. 
Az érettségin adott útravalót a mai napig megtartottam, 
amely szerint „csak az üres kalász hordja fenn a fejét”.

Ezután a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
következett. Az ösztöndíjamat a nyári munkával 
egészítettem ki, segítségre nem számíthattam.

A diploma megszerzése után a Móri Kórház 
Gyermekosztályán kezdtem dolgozni. Gyermek-
szakorvos lettem, majd a későbbi évek során főorvosnak 
neveztek ki.

Közben családot alapítottam, a férjem is bakonyjákói. 
Móron telepedtünk le, ide kötött a munkám. Jelenleg is 
Móron élünk.

Amíg éltek a szüleim, gyakran voltunk Bakonyjákón, 
így a falutól nem szakadtunk el. A faluhoz közeledve 
mindig azt éreztem, hogy itthon vagyunk, és ez a mai 
napig így van.

Jákóról indultunk, oda megyünk haza. Mi jákóiak 
maradtunk.

 Dr. Szilvási Erzsébet

folytatás az 1. oldaról
SZENT MÁRTON ÉVE 2016

1700 évvel ezelőtt a római birodalom Pannónia 
tartományának Savaria városában, a mai Szombathely 
területén született Tours-i Szent Márton püspök. Éppen 
ezért idén a Római Katolikus Egyház az egész országban 
Szent Márton évet hirdetett meg. Ennek keretében 
többek között ünnepi Szentmisékre, lelki programokra, 
szentségimádásokra került sor. Elsősorban Szombathelyen 
és Szentmártonban, de az ország más területén is, főleg, 
ahol Szent Márton a templom vagy a település védőszentje. 
Tours-i Szent Márton püspök Itáliában tanult. A keresztség 
szentségének felvétele után megvált a katonai szolgálattól és 
Galliában szerzetesi életet élt Szent Hilárius irányításával.

Pappá szentelték és rövidesen a galliai Tours városának 
püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott 
megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált 
elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Szentelését 
követően nyájának gondos pásztoraként tevékenykedett. 

Személyéhez számos legenda fűződik. Ezek közül az 
egyik, ami még katona korában történt vele, hogy egy 
didergő koldussal találkozott a téli hidegben és katonai 
köpenyének felét neki adta. (Azért csak a felét, mert a 
másik darabja a kincstáré volt.)

Sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és 
a szegények megsegítéséért.

397. november 8-án hunyt el. Életének számos 
eseményét tanítványa, Sulpicius Severus örökítette meg a 
Vita Martini könyvben, ami magyar nyelven is olvasható. 
Halála után három nappal, november 11-én Tours-ban 
temették el, sírja felett kápolnát emeltek.

Rudi Péter, 
plébános
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Kukac Kata
A veszprémi Petőfi Színház őszi 

műsorkínálatában az alsós tanulókkal 
mesemusicalt néztünk meg. Két 
autóbusszal hatvanan utaztunk szülői 
kísérettel megtekinteni az előadást. 

Kukac Kata című zenés darab 
ősbemutatóját Bozsó József operett 
színész írta és állította színre. 

Egy álomról szól ez a mese, Kukac 
Kata pillangó szeretne lenni. Kalandok 
során teljesül álma, útja során barátokra 
lel, akik elkísérik hosszú útján, jóban-
rosszban mellette maradnak.  A 
darabban a gyermekek megérzik, miért 
fontosak a barátok, a segítő támogatás. 

A szerepekben a nézők jó énekhang-
gal bíró színészeket hallhattak. 

Sok humor, játékosság, interakció, 
modern, sokszor túlvibráló fények 
színesítették a műsort.

A gyermekek, de még a szüleik 
is megkapták a színháztól az elvárt 
élményeket.

Nagy Andrea tanítónő 
(szervező)

Geotúra Bakonyjákón
Ági néni egy érdekes geotúrára hívott minket a bakonyjákói Forrás 

Vendégházhoz szeptember 26-án. Iskolánkból 49 tanuló vett részt a programon. 
Szombaton fél 12-kor kezdődött és közel 2 órán keresztül tartott a túra, 
melynek vezetője Németh Rita néni volt. Megmutatott egy időszalagot, amit 
végigjártunk. Az erdőben sok féle kőzettel ismerkedtünk meg. Nagyon szép 
őszi idő volt. A geotúra előtt a dinó ásatásokról hallhattunk egy előadást, az 
iharkúti dinókutató-csoport tagjától. Mindenki élvezettel hallgatta a számunkra 
is érthető nyelvezetű előadást a kutatócsoport munkájáról. 

Nagyon jól éreztük magunkat, legközelebb is szívesen elmegyünk ilyen 
programra! 

Újvári Dóra 8.osztály

ISKOLAI HÍREK
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Sulibörze
Október 12-én a 8. osztály 

ellátogatott Ajkára a sulibörzére. 
Miután rövid utazásunk véget ért, 
megérkeztünk a helyszínre. Először is 
Hajni néni 2 csoportra osztott minket 
aszerint, hogy ki milyen irányban 
szeretne továbbtanulni. Az egyik 
csoport a Bródy Imre Gimnázium 
prezentációját nézte meg, a másik 
a Bercsényiét. Megtekintettük a 
többi ajkai suli előadását is, aztán 
összeálltunk egy közös képre.

Két nappal később a pápai 
Sportcsarnokban megrendezett pálya-
választási kiállítást is megnéztük. Itt 
a megye majdnem összes iskolája 
képviseltette magát. Rengeteg, 
érdekesebbnél érdekesebb standot 
láttunk, sok szórólapot gyűjtöttünk. 
Ki lehetett próbálni egyes szakmákat 
is, szóval egy percre mind lehettünk 
asztalosok vagy akár hegesztők is. 
Rendkívül hasznos volt mindkét 
kiállítás, rengeteg információt 
gyűjtöttünk és lassan az osztály 
minden tagjában kezd körvonalazódni 
egy elképzelés a jövőről. 

Buzás Dóra, 8. osztály

Október 23-i ünnepély
Október 21-én tartottuk meg az 1956. október 23-i megemlékezést az 

iskolában. A műsorunkat film-, videorészletekkel és versekkel színesítettük. 
Sok munka volt, de ez előtt a fontos ünnep előtt kötelességünk tisztelegni. 
Miután az előadásunk véget ért, Narancsik Imre tanár úr mondott beszédet a 
történelmi háttérről. Összességében mind örültünk, hogy részt vehettünk ebben. 
Fontos dolgokat tanultunk arról, hogy milyen az igazi hazaszeretet és hogy mi 
mindenre képesek az emberek, ha összefognak egy célért.

Buzás Dóra, 8. osztály

ISKOLAI HÍREK
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Büszkék vagyunk rátok! 
A VERGA természetismereti verseny regionális 

fordulóján 4 fős csapatunk első helyet szerzett 
Várpalotán. 

Csapattagok:
Serfőző Borbála (7. o.)
Staub Réka (6. o.)
Weisz Ádám (5. o.)
Blaskovits Anna (4. o.)

Felkészítőjük: Fódiné Bergmann Ágnes

1956. szeptember 15-én kötötte össze életét id. Csatlós 
József és Kerekes Anna Bakonyjákón.  

Ezt a jeles eseményt ünnepelték családjuk körében 
2016. szeptember 17-én, illetve megerősítették házassági 
fogadalmukat a jákói Római Katolikus Templomban.

Ezúton szeretnék gratulálni Annus néninek és Jóska 
bácsinak a kerek évfordulóhoz és kívánok a település 
lakossága nevében jó egészséget és további szép együtt 
töltött éveket.

Takácsné Tompos Rita

60 ÉVE EGYÜTT
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Családias hangulatú óvodánkra 
az új nevelési év kezdetével jobban 
illene tréfásan a „nagycsalád” jelző. 
Ha valaki betoppan az épületbe rögtön 
észreveszi, hogy a csoportot betölti a 
zsongás, a foglalkoztató terem minden 
szegletében játszó gyermekeket 
látni. Jó érzés ez, hiszen a pár évvel 
ezelőtti adatok még azt támasztották 
alá, hogy a létszám fokozatosan 
csökkenni fog. Tavasszal a vártnál 
jóval több szülő íratta be gyermekét 
az óvodába, ami már előrevetítette 
a változást. 25 fős csoportunkból 
négy gyermeket búcsúztattunk el 
júliusban, szeptemberben hét új 
kispajtást fogadtunk. Az intézmény 
fenntartója jogszabályi keretek között 
engedélyezte a maximálisan felvehető 
gyermekek számának 20 %-kal történő 
növelését, így a csoportunk induló 

létszáma 28 fő. Márciusban fogjuk 
elérni a maximálisan engedélyezett 
30 fős létszámot. A 2,5 és 6 év közötti 
gyermekek között örömünkre körzeten 
kívülről érkező óvodások is vannak. 

Jelenleg az új gyermekek óvodához 
szoktatása mellett fontos feladatunk, 
hogy a csoport tagjai megismerjék és 
elfogadják egymást, hogy rugalmas, 
de rendszerességre épülő napi-, és 
heti rendünk minden korosztály 
szükségleteihez igazodjon, hogy 
a gyerekek jól érezzék magukat 
és szívesen járjanak óvodába.   
Október végétől már hagyományos 
programjaink köré építjük a különböző 
tevékenységeket. Terményünnepünket 
követően, Márton napra, színházba 
készülünk ovisainkkal. 

Folytatva az óvoda épületének 
felújítását, a nyári zárva tartás 

időszaka alatt Bálint Jani bácsi keze 
munkáját dicséri a felcsiszolt és 
újralakkozott csoportterem, ami nem 
csak esztétikailag, hanem a parketta 
állagának megóvása érdekében is 
szükséges volt. 

 A májusban meghirdetett 
papírgyűjtés bevétele 21 000 Ft, ezt 
az összeget szánkók, mesekönyvek 
vásárlására fordítjuk, amit az óvodai 
Karácsony ünnepén vehetnek majd 
birtokba a gyerekek. Mint mindig, 
most is köszönettel tartozunk 
mindenkinek a segítségért!

Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető

ÓVODAI ÚJ ESZTENDŐ

Fotó: Bakonystúdió
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EGY FALU, AMELY ÉLT ÉS ÉLNI AKAR

Szülőfalum ez a kis bakonyi falu 
- Iharhút, már az Árpád-kor idején 
lakott volt, majd a török időkben 
elnéptelenedett. Az Esterházy család 
kezdeményezésére sváb családokat 
telepítettek a településre, amelynek 
köszönhetően újra virágzott a 
település. A II. világháború idejéig 
élhettek gondtalan életet az itt 
lakók, a német ajkúak nagy részét 
kitelepítették, az 1960-as évekre a 
település lakossága 160 főre esett 
vissza. Tovább nehezítette az itt 
maradó iharkútiak életét az, hogy a 
Bakonyi Bauxit Vállalat az 1970-es 
évek elejei kutatófúrások sikeressége 
után 1979-ben elindította a vörös 
föld kitermelését. Ez a település 
megszűntetéséhez vezetett, az itt 
lakók pedig elkerültek a szélrózsa 
minden irányába. Iharkút megszűnt 
1981-ben.

2003-ban azonban köszönhetően 
Bakonyi Lajos iharkúti főerdésznek, 
ismét találkozhattam sok régi 
ismerőssel, szomszéddal, baráttal, 
olyan emberekkel, akik oly kedvesek 
számomra, de a sors elsodort minket 
egymástól. 2003-ban sikeresen lezaj-
lott az első iharkúti találkozó. Azóta 
már természetessé vált, hogy amikor 
tudjuk, megismételjük a találkozót. 
Így volt ez ebben az esztendőben is, 
augusztus 13-án, szombaton, amikor 
is jubileumi ünnepségen vehettünk 
részt. Harangszóval kezdődött az 
ünnepség, lobogó felvonással, közben 
a magyar és a Magyarországi Német 
Nemzeti Kisebbségi himnuszokat 
hallgathattuk meg. Köszöntőbeszédet 
mondott Bakonyi Lajos egyesületi 
elnök, amelyet az emlékezés pillanatai 
követtek, könnyeket csalva sokak 
szemébe. Az I. és II. világháború 

iharkúti áldozatairól sem feledkeztünk 
meg, Várnai Zseni: A fiad hazatér 
című versét szavalta Juhász Martin. 
Jubileumi ünnepi beszédet hallgattunk 
még a németbányai Települési Értéktár 
Bizottság elnökétől, Kiss Albertnétől, 
amelyben megosztott velünk né-
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MEGÚJULT KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEGY FALU, AMELY ÉLT ÉS ÉLNI AKAR

Bakonyjákó Német Nemzetiségi 
Önkormányzata az idei évben is tá-
mogatta a településen megrendezett 
programokat, az óvoda működését, 
a városlődi iskolai programokat, 
gyermekek díjazását, nyári táborok 
színvonalas megszervezését, a civil 
szervezetek működését.

További támogatás lehetősége 
merült fel a közelmúltban: sze-
rencsés lenne a falumúzeumban 
kialakított közösségi helyiségeket 
bútorok és használati tárgyak 
beszerzésével komfortosabbá ten- 
ni. Így nemrégiben a német ön-
kormányzat megrendelésére a 
teakonyhába beszerelésre került 
egy új konyhabútor, mikrohullámú 
sütőt, kávéfőzőt, gáztűzhelyet 

vásároltak. A konyhaszekrénybe 
tányérok, poharak, csészék, fazekak, 
evőeszközök kerültek, hogy az 
ide érkező vendégeket megfelelő 
körülmények között fogadhassuk, 
illetve hogy a helyiségeket használni 
szándékozó közösségek minél 
hasznosabban tölthessék el itt az 
időt.

Ezúton szeretném megköszönni 
a település nevében a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat anyagi 
támogatását, és hogy igényes 
körülmények kialakításával segítik 
a közösségi helyiségek élettel 
megtöltését.

Takácsné Tompos Rita

hány emléket néhai férjétől, Kiss 
Alberttől, az egykori iharkúti iskola 
utolsó tanítójától.  Közreműködött 
továbbá a bakonyjákói Nefelejcs 
Vegyeskar gyönyörű dalaikkal, 
és ismételten hallhattuk, hogyan 
szaval Juhász Martin. Bakonyi Lajos 
beszédével zárult az emlékparkban 
a megemlékezés, de itt még 
korántsem volt vége az ünnepségnek. 
Farkasgyepűn a faluházban finom 
ebéd várt ránk, filmvetítéssel egybe-
kötve, amelyben egykori iharkútiak 
osztották meg velünk emlékeiket, 
történeteiket, miként élték meg 
otthonuk elhagyását, egy élet mun-
kájának sárba tiprását. Öröm volt 
újra látni az egykori szomszédokat, 
ismerősöket, felidézhettük fiatal-
ságunk emlékeit, a mindennapok 
történéseit, amikor még gondolni se 
mertünk arra, hogy egykoron mindaz, 
ami annyira természetes számunkra 
véget érhet. Remélem, még sok ilyen 
családias hangulatú megemlékezésen 
vehetek részt, ahol nem csak azt 
bizonyítjuk, hogy Iharhút népe a sok 
viszontagság ellenére is összetart, 
hanem, hogy a szülőföld iránti szeretet 
bennünk él tovább, a lelkünkben, az 
emlékeinkben.

Heller Jánosné



10

6. évfolyam, 3. szám 2016.11.30.

Az erdő megismerése volt a cél, mikor Faluhelyi 
Ági felkérte Somlai Lászlót, hogy mutassa meg az 
óvodásainknak, milyen is az őszi erdő? Lacinak rögtön 
eszébe jutott a Tanösvény, mivel ezen az útvonalon táblák 
mutatják be az erdei állatokat, növényeket, s ez segíthet 
a legkisebbeknek is, hogy könnyebben megismerhessék 
az erdei élővilágot. Egész úton nagy érdeklődéssel 
kérdezgettek a gyerekek. Minden érdekelte őket: az állatok, 
a fák és más növények is, főként a különféle gombafajok. 
Majd kiugrottak a bőrükből, ha valaki talált egy új, addig 
nem látott, érdekes növényt. 

Az út – bár csak a Tanösvény felét gyalogoltuk végig 
– fárasztó volt az óvodásoknak, a végére kellemesen 
elfáradtunk, vagyis csak azt hittük. Rövid kocsikázás 
után, átmentünk a halastóhoz, ahol Kőszegi Róbert már 
beizzította a szalonna sütéséhez a tüzet, nyársat faragott, 
hogy a gyerekek mielőbb ehessenek. Nagy igyekezettel 
próbálkoztak a nyárson sütéssel még a legkisebbek is. 
Mindeközben jókat nevettünk, páran fogócskába kezdtek 
vagy sétáltak a tónál.

Ettünk, ittunk, jót beszélgettünk. Bár kevesen voltunk, 
összességében jó volt a hangulat. Tavasszal megismételjük 
a kirándulást, reménykedve abban, hogy sokkal több család 
el tud jönni, mert egy ilyen kirándulásnak erős közösség 
összekovácsoló ereje van. 

Boldizsár Veronika

OVIS ERDEI KIRÁNDULÁS
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Mint Bakonyjákó nem túl régi 
lakosai, nagy izgalommal vártuk az 
első falunapot családommal.

A program nagyon hívogató volt 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A faluban már egy héttel előtte 
érezni lehetett a készülődést, sürgés-
forgást. Aznap az idő is nagyon 
kedvezett a rendezvénysorozatnak. 
A kislányommal délelőtt az iskola 
tornatermében kezdtük a napot, ahol 
egy kangoo bemutatót láthattunk. Mi 
is csatlakoztunk a tornához, kangoo 
cipőt húztunk és nagyon élveztük a 
könnyűnek nem mondható, de mégis 
nagy élményt nyújtó edzést. 

Ezután az iskola udvarán egy 
rendőrségi bemutatón vettünk részt, 

ahol a gyerekek színezhettek, rajzol-
hattak és játékosan megismerkedhet-
tek a közlekedés szabályaival. 

A további programok délután 
kezdődtek a Faluház udvarán. 
Nagyon jó volt látni, hogy összegyűlt 
a falu apraja-nagyja, ahol az árnyékot 
adó sátrak alatt élvezhettük a zenés 
táncos műsorokat. A fellépők nagyon 
jó hangulatról gondoskodtak, már-
már kedvem lett volna felpattanni 
a színpadra és csatlakozni a 
táncosokhoz. A gyerekeket rengeteg 
féle kézműves foglalkozás várta, amit 
nagyon élveztek és a nagy meleg sem 
volt akadálya annak, hogy a hatalmas 
ugráló várban tombolhassanak.

A fellépéseket a Sramli Kings 

együttes zárta, amit a finom vacsora 
követett. Sajnos az esti mulatságon 
nem tudtunk részt venni kisgyermekes 
szülőként, de hallomásból tudom, 
hogy nagyon jól sikerült. Köszönjük, 
hogy részesei lehettünk ennek a szuper 
napnak, ami számomra azért is fontos, 
mert nagyon sok falubeli embert itt 
ismertem meg.

Dörnyei Zsófia

AZ ELSŐ JÁKÓI FALUNAPUNK
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MILYEN NAP VAN MA?

„ Azokban a napokban és abban az 
időben sarjasztok Dávidnak igaz 
sarjadékot és jogot és igazságot 
szerez e földön.”   
            Jeremiás 33: 15

 Két teológus állt a Kossuth szobor 
alatt 1956. október 23-án. Az egyik 
tette fel ezt a kérdést, s amikor választ 
kapott, azt mondta: figyeld meg, 
történelmivé válik ez a dátum!

Profetikus volt ez a kijelentés. Hisz 
ez a nap megrázta a Világot és ma is, 
ha hallja bárki, azonnal a 60 évvel 
ezelőtti történések villannak fel. Csak 
hála lehet a szívünkben, hogy az akkor 
megtörtént. Pedig oly sok vér tapad 
ehhez a dátumhoz és oly sok tragédia. 
Népünk és Nemzetünk második 
vérbefojtott nagy ünneplése. Mert 
bármily kicsinyek is vagyunk a népek 
tengerében, mégis meghatározók 
vagyunk. A szavunk egyszer csak 
felerősödik a zúgásban és fölkapják 
az emberek a fejüket. Cseng és bong. 
Lázba hozza a figyelőket. A tragédiánk 
csak az, hogy kicsinyek vagyunk. 
Éppen ezért a kicsinyek sorsát kell 

élnünk, ahol az útjelzők bizony 
keresztekből vannak s az útravalónkat 
a könnyeink sózzák.

Nem ünnepi beszédet akarok 
ma közvetíteni, hanem Isten Igéjét 
szeretném a mában alkalmazni.

Az UR Választott Népe éppoly 
kicsiny volt az akkori Közel-
Keleten. Minden hibájuk, bűnük, 
görcseik ellenére Isten Népe voltak! 
S ott élt közöttük Jeremiás, a maga 
egyszerűségében, törékenységével. 
Ez az apró ember mégis tartotta 
a Népben a hitet. Mindenütt ott 
volt. Ha kellett a király előtt 
pörölt, ha kellett a Templomban 
figyelmeztette a papokat az ÚR 
Szavára, ha kellett együtt vándorolt 
a rabszíjra fűzött honfitársaival 
vagy vitte a deportáltaknak Isten 
üzenetét. De ha kellett a hatalmas 
kényúr – Nabukodonozor – előtt 
is meg tudott szólalni. Mindenki 
tudta, amit akkor átéltek, hogy az 
TÖRTÉNELEM! Kérdés, hogyan 
élték meg ezeket az évtizedeket? Volt, 
aki letargiába esett, volt, aki próbált 
harcolni. Megsemmisítették vagy 

ellehetetlenítették. Volt, aki az Urra 
figyelt és megmaradt. Igen! Csak 
úgy lehet megmaradni, ha az Urra 
figyelünk!

A mi generációnk egyre nagyobb 
baja: mindent mi akarunk megoldani 
és nem hagyjuk Istent szóhoz jutni! 
Kimondva vagy kimondatlanul, de a 
liberalizmus áldozata ez a mai modern 
világ. S ez a nem jó folyamat szült 
egy újabbat s ez az erőszak! Akik ezt 
észrevettük, a hangunk sokszor bizony 
gyenge. Vannak a történelemnek 
viszont olyan pillanatai, amikor a 
hangok fölerősödnek. Ilyen ez a mai 
Ige is. 60 éve is ez volt! Kitermelődött 
egy új érzés: a hála! Hát mégsem 
veszett el minden! Vagy mégis? 
Csak két hét, s aztán jött november 4 
borzasztó estéje…. De addig….

„Kérlek pedig titeket atyámfiai: 
vigyázzatok azokra, akik szakadásokat 
és botránkozásokat okoznak a 
tudomány körül, melyet tanultatok és 
azoktól hajoltatok el.

Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak nem szolgálnak, hanem 
az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, 
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ANYAKÖNYVI HÍREK: 
2016. JÚLIUS 1. � 2016. OKTÓBER 31.

Kovács-Dávid Félix 
(Dávid Tímea, 
Kovács Attila Endre) 
Szül.: 2016. július 25.

SZÜLETTEK

Krizsai István Szül.: 1934. május 19.
 Elhunyt: 2016. június23.
Orosz Lőriczné, szül.: Petter Erzsébet Szül.: 1934. május 17.
 Elhunyt: 2016. július 26.
Farkas Lajos Szül.: 1937. június 08.
 Elhunyt: 2016. július 29.
Jordán Sámuelné, szül.: Wágner Ilona Szül.: 1932. június 30.
 Elhunyt: 2016. október 01.
Takács Viktor  Szül.: 1973. március 16.
 Elhunyt: 2016. október 15.
Klincsák Mihályné szül.: Halász Erzsébet Szül.: 1930. június 02.
 Elhunyt: 2016. október 23.

Fodor Gábor 
(Tankó Ildikó, 
Fodor Gábor) 
Szül.: 2016. szeptember 05.

ELHUNYTAK

Juhász Andrea
Orosz Krisztián,
2016. július 16.

Szilvási Szilvia Angéla
Bognár Szabolcs

2016. szeptember 23.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

meg hízelkedéssel megcsalják az 
ártatlanok szívét.

Mert a ti engedelmességetek 
mindenekhez eljutott. Örülök azért 
rajtatok. De akarom, hogy bölcsek 
legyetek a jóban, ártatlanok pedig a 
rosszban.

A békességnek Istene megrontja a 
Sátánt a ti lábaitok alatt hamar…..!”  
- írja Pál Apostol a Róma 16: 17-20 
verseiben.

Isten Népe mindig kap tanácsot. 
A legnagyobb lehetőség pedig maga 
Jézus! Emlékeim, megélt pillanataim, 
énem-egóm tudatosan a Szabadító és a 
Szabadítás felé kell forduljon! S akkor 
a hála és a reménység mindig élni fog! 
Akkor is, amikor tudjuk a Gonosz 
hatalma iszonyatosan nagy. De az ÚR 
kegyelme még ennél is erősebb!

Köszönet azoknak, akik nem 
hallgattak, hanem szóltak. Dicsőség 
azoknak, akik az életüket adták. Hála 
azoknak, akik a lelket nem hagyták 
meghalni és a reménységet éltették. 

Ezért lehet kimondani ma is és nem 
csak akkor Jeremiás korában: Az Úr a 
mi igazságunk!

Így állít emléket 1956. október 
23. szent napjának hűséges 
lelkipásztoruk

Apostol Pál

Fotó: Bakonystúdió
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ŐSZKÖSZÖNTŐ, AVAGY JÖN AZ ŐSZ, MEGY A NYÁR

„ Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.”

 /Petőfi Sándor/

Szeptember 24-25-én, a korábbi 
esztendők gyakorlatának megfelelően 
a falu apraja-nagyja újra összegyűlt. 
Délelőtti előadás, dinó „ásatási 
gyakorlat” és geotúra után a 
programok délután a Falumúzeum 
udvarán folytatódtak. 

Már messziről lehetett érezni a 
szilvalekvár illatát. Csiklandozta 
az orrunkat Feri bácsi és Vargáné 
Kati által sütött kolbász, gőzölgött 
a forró tea és forralt bor, a gyerekek 
nagy kedvence, a palacsinta gyorsan 
fogyott. Néhány baráti társaság 
felvállalta, hogy főz szabad tűzön, 
bográcsban. Jó volt látni, amilyen 
lelkesen készítették az ételeket.

Sok mindenben részt vettünk. 

Kipróbáltuk a házi vajköpülést, 
kóstoltunk sajtokat, de nagyon ízlett a 
házi bodza szörp és lekvár is, melyet 
ott helyben meg is vásárolhattunk.

A pápai Kékfestő Múzeum 
munkatársaival kendőt mintázhattak 
az ügyes kezűek, s készültek a 
kézműves foglalkozáson kis esernyők, 
terményekből mandala képek és egyéb 
ötletes dolgok.

Kisebbek nagy örömére újra voltak 
fajátékok: kosárhinta, csigafutam, 
óriás jenga. Kipróbálhattuk a 
gólyalábakat, a százlábút is.

A Bakonyjákói Íjász és 
Hagyományőrző Egyesület tagjai 
bemutatták a különböző íjakat és 
akinek kedve volt, ki is próbálhatta az 
íjászkodást.

Közben elkezdődött a Csipi-Csupi 
Bábszínház, a gyerekek szájtátva 
figyelték Csiperke és Csuporka 
bohócok interaktív műsorát.

Később családi vetélkedőben 
tehették próbára magukat a nevező 
családok, több vicces feladat mosolyt 
csalt az arcokra.
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ŐSZKÖSZÖNTŐ, AVAGY JÖN AZ ŐSZ, MEGY A NYÁR

Hamar eljött az este, az egri Kurul 
Dobosok előadásában fantasztikus 
élmény volt hallgatni őseink különféle 
hangulatát idéző zenéjét.

A nyár este búcsúját az őrtűz 
meggyújtásával zártuk.

„.....Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik....” /Petőfi Sándor/

Kőszeginé Fierpasz Andrea
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Mint minden évben, az idén is kirándulni indult 
a bakonyjákói énekkar, s a hozzájuk csatlakozó 
érdeklődők.

Esős, hideg napok után csak reménykedni tudtunk, 
hogy a kirándulás napján legyen még egy kis jó idő. 
Ködös reggel indultunk Bakonyjákóról, de később már 
ragyogó napsütésben élveztük a programokat. Első utunk 
Kisbérre vezetett. Itt a Mini-Magyarország makettparkot 
néztük meg. Csodálkozva jártuk körbe az emlékparkot, 
ahol hazánk különböző jeles építményeit láthattuk élethű 
makett formájában, szép, gondozott környezetben. Látható 
volt például az Országház, a Tihanyi Apátság, az egri vár, 
a veszprémi Völgyhíd, a hortobágyi Kilenclyukú híd, de 
felsorolni sem tudom mindet. Rá-rá csodálkoztunk az 
építészeti csodákra, és úgy magunk között megállapítottuk, 
hogy bizony nagyon sok csodálatos látnivaló van kis 
hazánkban.

Utunk innen Ászárra vezetett, ahol a mini skanzent 
és a tájházat néztük meg. Itt szinte megelevenedett a 
múlt, a régi tornácos, szalmatetős falusi házak élethű 
másolatát láthattuk 1:8 arányban. Ami a régi paraszti 
élethez tartozott, az itt minden látható. A házak előtt 
táblák jelzik, hogy az eredeti ház hol áll, állt, amiről az 
itt látható makettet mintázták. Körbejártuk a tájházat, 
sok érdekes régi használati tárgyat láthattunk. Egy 
meglepetés program is várt ránk Ászáron, egy helyi boros 
gazda birtokára mentünk, és mint kiderült, vendéglátónk 
nem más, mint a bakonyjákói születésű Böőr Gyula, aki 
nagy-nagy szeretettel fogadott minket, örült az ismerős 
arcoknak. Mesélt a borgazdaságáról, mostani nyugdíjas 
életéről, családjáról. Néhány fajta bor kóstolása után igen 

jó hangulat alakult ki. Vendéglátónk szíves fogadását 
megköszönve egy bakonyi nótával búcsúztunk, s jó 
hangulatban folytattuk utunkat Bábolna felé. Itt a Lovas 
múzeum, Hintómúzeum és a lovarda megtekintése 
volt a program. Egy rendkívül felkészült idegenvezető 
kalauzolt minket körbe, szakavatott, színes történetei által 
ismerhettük meg a ménesbirtok múltját, jelenét. Nagyon 
szép lovakat láttunk, több szakértő útitársunk is volt, 
akik különösen értékelték ezt a látogatást. Utunk ezután 
Bősre vezetett, s a buszon kaptunk egy kis tájékoztatót 
az erőmű építésének körülményeiről, nehézségeiről, így 
mire odaértünk, sok mindent tudtunk az erőmű céljairól, 
feladatáról. Aki még nem járt ott, az elképzelni sem tudja 
azt a monumentális építményt, amivel itt szembesültünk. 
Egy kis szerencsénk is volt, mert láthattunk egy uszályt, 
ami épp a zsilip rendszerben várakozott az átkelésre, 
így jobban megértettük a rendszer működési elvét. Még 
sétáltunk egy kicsit a napsütéses Duna parton, majd 
tovább indultunk, mert Győrbe vártak minket vacsorára. 
Jó hangulatban, de kissé fáradtan elfogyasztottuk a 
vacsoránkat, majd indultunk haza. Hazafelé szólt az 
énekszó, volt, aki viccet mesélt, nagy-nagy kacagások 
töltötték meg a busz hátulját, ahol a fiatalok ültek. Ezért 
szeretek elmenni ilyen kirándulásokra: a csapat nagyon 
jó, fergeteges a hangulat, mindenki jól érezte magát. 
Köszönet a profi szervezésért!

Jövőre, veletek, ugyanígy!
Valdinger Ferencné

JÖVŐRE, VELETEK, UGYANÍGY!
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RENDŐRSÉGI TANÁCSOK 
IDŐSEK SZÁMÁRA

Az idősek világnapját 2016. október 1-jén ünnepeltük, ám a rendőrség számára 
egész évben fontos az idősek biztonsága. A szépkorúak sérelmére elkövetett 
trükkös lopások, csalások megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi 
tanácsainkat!

 
Utcai kapujának és lakásának ajtaját akkor is tartsa zárva, ha odabent 

tartózkodik, vagy a kertben van, és akkor is, ha vendége érkezett! 

Ha elmegy otthonról, az ablakokat is zárja, valamint lakáskulcsát mindig tartsa 
magánál, ne hagyja otthon, még eldugott helyen sem!

Csengetésre soha ne nyissa ki automatikusan a bejárati ajtót, mivel nem 
tudhatja, ki áll mögötte! Idegennel csak az ablakon vagy a kerítéskapun keresztül, 
lakótelepi lakásban az ajtón keresztül vagy a biztonsági láncot beakasztva 
beszéljen! 

Idegent – bármilyen okból kér bebocsátást – lehetőleg csak akkor engedjen be 
a lakásába, ha egy ismerős is jelen tud lenni. Amennyiben ez nem megoldható, 
beszéljen meg egy új időpontot a látogatóval akkorra, amikor tud segítőt hívni.

Jegyezze meg: a vízóra, villanyóra és gázóra leolvasó vagy a kábelszolgáltató 
munkatársa soha nem visz pénzt házhoz és soha nem kötelezheti arra, hogy 
helyben fizessen számára! 

Ne higgyen annak az idegennek, aki azzal keresi fel, hogy nyereményt 
vagy segélyt hozott Önnek! Legyen gyanakvó akkor is, ha telefonon ígérnek 
nyereményt!

Biztonságos nyugdíjas éveket kíván a Pápai Rendőrkapitányság!
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INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

Auerbach Hajnalka, védőnő
Tel.: 06/70-315-3735

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

Apostol Pál, lelkipásztor
Református Lelkészi Hivatal
Tapolcafő, Tapolcafői u. 72.
Tel.: 89/318-345 , 30/363-9352

Rendőrség 
Tel.: 107
Magyar Gábor, körzeti megbízott
Tel.: 06/30-600-4595
Email: magyarg@veszprem.police.hu

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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Az elmúlt két évben a felnőtt 
csapat eredményeire esett nagyobb 
hangsúly, egyrészt méltán, ha már 
községünk férfi képviselete megyei 
élmezőnyig jutott, másrészt viszont 
ezúttal korrigáljuk az arányokat, s 
ismét bővebben írunk az utánpótlás 
korúakról is. A jelen szezonbeli Pápa 
környéki felnőtt csapat immár újra 
egészen Pápa központtal versenyez, 
végre ismét összeálltak ottani méltóbb 

körülmények. Ahhoz viszont kevés 
lett volna a környék, hogy reálisan 
lehessen tartani az NBIII-as célokat 
(ez régiós szint, három megyéhez 
tartozik).  

Józsi már előző nyárra is a Pápa-
környék legeredményesebb aktív 
férfi versenyzőjévé fejlődött, s a 
megyei bajnokságban is a lege-
redményesebbek egyike lett. Meg-
tiszteltetésnek számít, hogy meghívták 

a Veszprémi Asztalitenisz SE erősebb 
csapatába, ahol a bajnokság fő esé-
lyes alakulatának alaptagjaként az 
NBIII-ba feljutás és rendszeres ot-
tani versenyzés kapujában is áll. 
Idén nyárra pedig magam (István) is 
kezdtem kinőni a megyei csapatbaj-
noki szintet, s olyan irányba váltottam, 
ahol már mostanra is nyílt lehetősé-
gem tartalékként beugrani NBIII-as 
fordulón is, s szép sikerrel debütáltam 
szeptemberben a Balatonfüredi FC-t 
erősítve, amikor egy, a tavalyi NBIII-
ban 40% fölött teljesített játékos ellen 
sikerült nyernem. Amikor pedig teljes 
létszámú a nagy csapat, az ottani II., 
ugyancsak megyei csapatot segítem, 
s így ugyancsak éremesélyesek 
vagyunk, jelenleg a tabella 3. helyén.

Ifjúsági reménységeink közül 
Kapin Krisztián néhány hónap 
kihagyás után újra visszatért a 
sportághoz, s ismét szépen fejlődik, 
olyannyira, hogy immár a felnőttekkel 
edz Pápán. Ismét indul a korosztályos 
diákolimpián is, ahol tavaly megyei 

KORSZAKHATÁR � GENERÁCIÓVÁLTÁS JÖN?
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KORSZAKHATÁR � GENERÁCIÓVÁLTÁS JÖN?
bronzéremig jutott. Reméljük, hogy 
idén is felállhat a dobogóra, sőt, akár 
fényesebb sikerre is van esélye, mint 
pl. a legutóbbi Pápa városi-körzeti 
ifjúsági versenyen, amikor az az előtti 
verseny páros győzelme után (Győrffy 
Tamás mellett) ő is begyűjtött egy 
egyéni bajnoki címet is. (A képen még 
a páros siker melletti egyéni dobogó 
látható, amikor Horváth Máté nyert, 
korábban már írtunk róla.)

Máté is folytatja még vajon, vagy 
jönnek újabb tehetségek, akiknek 
érdemes talentumukat kamatoztatni, 
s jó esetben akár versenyzésüket is 
menedzselni?

December 2-án helyileg új, de 
bakonyjákói szempontból jelentősen 
érintett terepen, a Városlődi Általános 
Iskola sportnapjának keretében 
tartunk egy tehetségkutató játékos 
vetélkedőt. Ha más iskolákba járó 
bakonyjákóiaknak vagy szomszéd 
falubelieknek is van igénye hasonlóra, 
nyitottak vagyunk máshol is hasonló 
együttműködésre.

Sportbaráti üdvözlettel
Nyőgér István 

Budai Zoltán egy számomra örömteli javaslattal keresett meg a közelmúltban: 
szeretne ingyenes kick-box edzést szervezni Bakonyjákón. Felajánlotta, 
hogy mesteredzője szakmai támogatásával ő maga látná el a helyi edzői 
feladatokat.

A kick-boxról csak annyi információm volt, hogy olyan küzdősport, ahol 
ütéseket és rúgásokat is alkalmaznak a küzdelem során. Mint edzőnktől 
megtudtuk, ez a sportág több harcművészet elemeit ötvözi, azok mozgásanyagát 
fejlesztették tovább az alapítók, hogy egy önálló küzdősportot hozzanak létre. 
A versenyeken a sportolók kötelezően védőfelszerelést viselnek: védőkesztyűt, 
fejvédőt, fogvédőt stb. 

Amennyiben néhány alkalom után úgy tűnik, hogy megtetszett ez a 
mozgásforma, és a sportolni vágyó rendszeresen részt fog venni az edzéseken, 
akkor célszerű legalább a saját védőkesztyű beszerzése.

Néhányan minden héten szorgalmasan érkezünk az edzésre október eleje 
óta, és igyekszünk elsajátítani e sport fogásait. Továbbra is csatlakozhatnak az 
érdeklődők – gyermekek, felnőttek egyaránt - nemcsak Bakonyjákóról, hanem 
Farkasgyepűről, Németbányáról is. Köszönöm Zolinak a kezdeményezést és 
a felajánlást! Itt egy újabb sportolási lehetőség, amit helyben lehet igénybe 
venni!

Mondhatom talán többünk nevében, hogy nem a profi versenyzés a hosszú 
távú célunk. Ha „csak” amatőr szinten sportolunk, a szervezet akkor is 
meghálálja a kitartásunkat. Az sem utolsó szempont, hogy közösen tapasztaljuk 
meg a mozgás örömét és közben észrevétlenül közösségé formálódunk... 
Keddenként 17.15-től, a tornateremben.

Takácsné Tompos Rita

KÜZDŐSPORT KEDDENKÉNT
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December 03. (szombat)
17.00: Adventi hangverseny
Közreműködnek: Bakonyjákó Óvodások, Német Nyelvoktató Ált. Iskola, 
Városlőd növendékei, Nefelejcs Vegyeskar, Schlecht Benedek, Nyőgér 
József, Városlődi Vegyeskar
Helyszín: Katolikus templom, Bakonyjákó
Szeretetvendégség az Általános Iskola tornatermében!
Szervező: Katolikus Egyházközség

December 09. (péntek)
18.00:  A kukoricafosztás hagyományának felelevenítése
Helyszín: Faluház, Bakonyjákó
Szervező: Nefelejcs Vegyeskar

December 16. (péntek)
18.30:  Nők szerepe az egyházban
Teréz Anya szentté avatása évében kötetlen beszélgetés keretében 
Apostolné Bartha Mária Tiszteletes Asszony osztja meg velünk gondolatait 
a nők egyházban betöltött szerepéről 
Szervező: Katolikus és Református Egyházközség, Önkormányzat Bakonyjákó

December 15-től 9 este
18.00: Imádkozzuk a Szállást Keres a Szent Család népi ájtatosságot 
(Helyszínek: dec.15., Falumúzeum, dec.23., Plébánia, imádság és 
betlehemezés)

 Minden adventi vasárnap 11 órakor 
Ünnepi gyertyagyújtás 
a katolikus templom előtt felállított adventi koszorún

Szeretettel várunk mindenkit a programokra!


