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Tavaly gondoltunk egy nagyot és 
úgy döntöttünk, megszervezünk egy 
ovis disznóvágást, amire a nagy nap 
közeledtével már mindenki izgatottan 
készült. 

November 12-én, reggel ugyan nem 
volt hozzánk kegyes az időjárás, de 
egy kis eső nem szegte kedvünket! A 
legbátrabb apukáknak már hajnalban 
sikerült megküzdeni a kiszemelt 
állatkával. Utána a faluházba men-
tünk, hogy együtt dolgozzuk fel 
a disznót. Ezúton köszönjük még 
egyszer Takácsné Tompos Rita 
polgármester asszonynak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta az épületet 
és annak udvarát. 

Mint minden rendes disznóvágás-
nál, a pörzsöléssel folytatódott a 
munka, ami időben szépen elhúzódott 
ugyan, de az apukák mégis ügyesen 
megoldották. Már akkor tudtuk, hogy 
azon a napon a hangulatra nem lesz 
panasz! 

Ezt követően volt itt minden! 
Kolbász-és hurkatöltés, tepertősütés 
és persze sikerült az elemeire bontott 
állatot értékesíteni is! 

JÓTÉKONY DISZNÓLKODÁS

folytatás a 11. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2016. 11.01 – 2017. 02. 
29-ig elfogadott határozatai, döntései 
a teljesség igénye nélkül:

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

11/2016.(XII.2.) számú önkor-
mányzati rendelet a szociális célú 
tűzifa támogatás helyi szabályairól

1/2017.(I.16.) számú önkormány-
zati rendelet a környezet védelméről 
és a hulladékgazdálkodásról szóló 
4/2013.(V.10.) önkormányzati rende-
let módosításáról

2/2017.(II.24.) számú önkormány-
zati rendelet Bakonyjákó Köz-
ség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről

A Veszprém Megyei Kormány-
hivatal 2017/2018. tanévre 
Bakonyjákóra vonatkozóan továbbra 
is a Városlődi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskolát jelölte 
ki határozat tervezetében, mint 
kötelező felvételt biztosító intézményt. 
A testület a fenti javaslatot elfogadta, 
így ez az iskola köteles fogadni 
a bakonyjákói általános iskolás 
diákokat.

Önkormányzatunk pályázott a 
helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra, vállalta a jogszabályban 
előírt önrészt és fuvarköltséget. 
A pályázatnak köszönhetően – az 
önkormányzati rendeletben előírt 
feltételeknek megfelelően - 45 erdei 
m3 tűzifával támogattuk a szociálisan 
rászoruló egyedül élő lakosokat és 
családokat.

A képviselő-testület 2016. decem-
ber 1-én közmeghallgatást tartott. 
Az önkormányzati munkáról és 
tervekről történt beszámolót követően 
a lakosság a helyi közügyeket érintő 
kérdéseket tehetett fel és javaslatokat 
fogalmazhatott meg.

Döntöttünk arról, hogy Bakonyjákó 
Község Önkormányzata továbbra 
is igénybe kívánja venni Pápa 
Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye útján biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatást a bakonyjákói 
lakosok részére. 

A képviselő-testület egyetértett 
az Adászteveli Óvoda módosított 
Pedagógiai programjával, Szervezeti 
és Működési Szabályzatával, 
Házirendjével, Munkatervével és 
elfogadásra ajánlotta a Nevelőtestü-
letnek

Jóváhagytuk Bakonyjákó Község 
Önkormányzat 2017. évi Belső 
Ellenőrzési Tervét.

Támogattuk a februárban 
megrendezésre került Bakonyi Télűző 
Programot, melynek szervezését 
Bakonyjákó és Németbánya községek 
önkormányzatai, német nemzetiségi 
önkormányzatai, bakonyjákói és 
németbányai civil szervezetek, 
magánszemélyek vállaltak fel. 
Köszönjük a szervezők, segítők 
munkáját, anyagi támogatását!

A polgármester az Államháztartási 
Törvény előírása szerint az 
önkormányzat 2017. évi költségveté-
sét 2017. február 15. napjáig tárgyalás- 
ra a képviselő-testület elé beterjesz-
tette. A testület elfogadta a 2017. 
évi költségvetéséről szóló rendeletet 
(2/2017.(II.24.) számú önkormányzati 
rendelet) Költségvetési bevételek: 
72.623.566,-Ft; Költségvetési ki-
adások: 72.623.566,-Ft; A testület 
806.219,- Ft általános tartalékot 
állapított meg a kiadások között.

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

 Takácsné Tompos Rita

OVISOK A JÉGEN

Más volt az idei tél nálunk, 
mint ahogy az lenni szokott. 
Középsős és nagycsoportos óvo-
dásaink keddi napokon délelőtt 
korcsolyázni tanultak Ajkán, az 
ott működő műjégpályán. Az 
órákra kis buszokkal mentünk át, 
minden héten két-két lelkes szülő 
kíséretével. És minden hét egy 
kisebb fajta csoda volt. 

Jó volt az is, hogy a gyerekek 
- ahogy ebben az életkorban az 
lenni szokott – egy pillanat alatt 
sajátították el az alapokat. Öröm 
volt nézni, ahogy önfeledten 
nevetik végig az egész foglalko- 
zást. Szerettük, hogy fiatal oktatójuk 
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magától értetődően ért mindannyiuk 
nyelvén, és hogy a gyerekek az órákat 
hétről-hétre mennyire várják! 

Mire ez az újság napvilágot lát, 
már befejeztük a téli sportolást. Jön a 
tavasz, és jönnek vissza a kis pónijaink 
hozzánk. Ott folytatjuk a gyerekek 
mozgásfejlesztését, ahol abbahagytuk. 
Várunk Benneteket gyerekek!

Bálint-Faluhelyi Ágnes

OVISOK A JÉGEN

A ZENÉLÉSBEN 
IS EREDMÉNYES

Csatlós Jácinta, falunk ifjú zenei 
tehetsége a korábbi évekhez 
hasonlóan, a közelmúltban is  több 
zenei versenyen vett részt, ahol szép 
eredményeket ért el, mint a Pápai 
Bartók Béla Zeneiskola AMI trombita 
szakos növendéke.

2016. december 7-én a XIV. 
Veszprémi Regionális Trombita-
versenyen korcsoportjában a leg-
magasabb pontszámot kapta, így 
Arany minősítéssel díjazta a zsűri. 

2017. február 9-én, a Szom-
bathelyen megrendezésre kerülő XV. 
Sistrum Zenei Versenyeken szintén 
Arany fokozatban részesült. Felkészí-
tő tanára Lakner Norbert, a Pápai 
Bartók Béla Zeneiskola trombita- és 
kamaratanára, valamint a Győri 
Nemzeti Színház művésze. Mindkét 
versenyen zongorán kísérte Csatlós 
Krisztina, a Széchenyi István Egyetem 
Művészeti Karának mesterképzős 
végzős hallgatója.

Csatlós József
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Irány Budapest!
November végén Városlődön 

került sor a megyei német szépkiejtési 
versenyre. A tanulók közül az első 
négy helyezett továbbjutott a területi 
megmérettetésre, amely 2017. már-
cius 3-án, Mosonmagyaróváron ke-
rült megrendezésre. 

Nagyon örültem, hogy én is 
szerepelhettem. Megérkezésünk 
után gyorsan kellett átöltöznünk 
népviseletbe, mert már kezdődött is a 
verseny. 

Rövid köszöntő és a zsűri bemuta-
tása után mindenki megkereste a ter-
mét és izgatottan várta, hogy 
sorra kerüljön. Én is nagyon meg-
könnyebbültem, miután elmondtam a 
szövegemet. Az eredményhirdetésnél 
kiderült, hogy a 16 induló közül 
4. helyezést értem el, ezért 
továbbjutottam az országos döntőbe. 
Remélem ott is jól fogok szerepelni! 
Várom már a májust!

Nagy Laura
4. osztály

Farsang
2017. február 18-án tartottuk a városlődi kultúrházban az idei évi farsangi 

bált, délután 6 óráig. Én, személy szerint mindig izgatottan várom ezt az 
időszakot. Főleg most, hogy nem jelmezes versenyzőként, hanem mint szervező 
vettem részt az eseményen. Osztályunk rengeteget dolgozott, hogy minden 
zökkenőmentesen menjen és szerintem ez sikerült is. Bár nekem az egész nap 
egy nagy rohanás volt, de láttam az emberek arcán, hogy jól érzik magukat. 
Megvoltak a szokásos kis programok, például a zsákba macska halászat. 
Rengeteg finom étel várta a résztvevőket, sokfajta süti, szendvics, hamburger. 

A nagyteremben zajlott a jelmezverseny. Szinte minden alsós diák beöltözött 
és néhányan még egy kis műsorral is készültek. A felsősök is rendkívül kreatívak 
voltak, az osztályprodukciójukkal. Sok jó táncost és kiváló csapatmunkát 
láthattunk a színpadon. 

A szokásos táncverseny is meg lett tartva. A mi osztályunk is spontán táncba 
kezdett a színpadon, ami nagyon viccesre sikeredett. Összességében úgy 
vettem észre, hogy mindenki jól érezte magát. A tombolasorsolás után pedig 
élményekkel telve indultunk haza.

Búzás Dóra Diána
8. osztály

ISKOLAI HÍREK
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Kulturális verseny
2016. november 25-én volt 

a Kulturwettbewerb, amelyre 
német nyelvű és sváb szövegek, 
versek előadásával, illetve egyéb 
produkciókkal, például dalokkal, 
tánccal lehetett nevezni. A Veszprém 
megyei versenyre, amelyet 21. 
alkalommal rendezett meg a Városlődi 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola, mindenki nagy 
izgalommal készült. Összesen 23 
iskolából jöttek diákok. A nézők 473 
tanuló bemutatkozását csodálhatták 
meg. A zsűrik hét kategóriában 
értékelték ezeket. Többek között 
versmondásból Lénárt Dóra III. 
helyezést ért el. Nagy Laura német 
tájszólással II. helyezett lett. A 
városlődi kistánccsoport bronzérmet, 
a nagytánccsoport ezüstérmet kapott. 
Kiemelt aranyban részesült az 
énekkar Pfeifferné Takács Hajni néni 
felkészítésével.

Serfőző Borbála
7. osztály

Hriszto Botev sakk-kupa
A már hagyományosnak mondható 

sakk-kupát november 19-én rendezték 
meg Veszprémben, a Hriszto Botev 
Általános Iskolában.

Közel 70 gyerek vett részt ezen a 
versenyen két csoportban, az alsósok 
és a felsősök külön küzdöttek. A 
lányok és a fiúk együtt játszottak, de 
külön értékelték őket. Hétfordulós, 15-
15 percnyi játékidős partik zajlottak. 
Iskolánkat többen képviseltük. Az 
edzőnk, Mihalik István is végignézte 
az izgalmas küzdelmeket. Szép 
eredményeket értünk el.

Az alsós lányok között Frank 
Kimberli 1., Blaskovits Anna 2. 
helyezett lett. Az alsó tagozatosoknál 
Frank Kimberli elnyerte a kupát is! A 
felsős lányok között Somogyi Barbara 
1., Jávor Diána 2. helyezést értek el.

Somogyi Barbara
6. osztály

ISKOLAI HÍREK
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Óvodánkban gyorsan és esemény-
dúsan telt az elmúlt félév. Éves 
terveinkbe egyre több és színesebb 
programot tudunk beilleszteni, me- 
lyek többsége beépül hagyománya-
ink közé. Nevelői csapatunk mun-
káját a szülői szervezet segíti, de 
külső támogatóink köre is egyre 
gyarapszik. Köszönjük szépen a 
gyermekek nevében a magánszemé- 
lyek, egyesületek, civil szervezetek 
által nyújtott anyagi és tárgyi 
felajánlásokat, melyek jelentős mér-
tékben hozzájárultak eszközkészle-
tünk gazdagításához, programjaink 
meg-valósításához!

Rendhagyó óvodai ünnepeink 
az ősz, majd a tél aktualitásai köré 
épültek. A Terményünnep, a Márton 
nap, Szent karácsony ünnepe, nyílt 
programjaink, melyen a gyerekek 
szüleikkel együtt vettek részt. De 
voltak a gyerekeknek szóló, zárt 
rendezvényeink, mint a Répa, 
Retek, Mogyoró társulat előadása, a 
Szegedi Látványszínház színészeinek 
mesejátéka, vagy a Mikulás érkezése 
az óvodába, illetve a Pegazus Színház 
bábelőadásainak megtekintése. 

Szanyi Balázs anyagi támogatá-
sának köszönhetően a gyerekek 10 
db új bobot vehettek birtokba, és a 
hideggel mit sem törődve vidáman 
szánkózhattak a domboldalon. Így 
a tavalyi papírgyűjtés megmaradt 
összegét színházra és az ovis farsangra 
tudtuk fordítani. 

Péter atya kezdeményezésére, 
illetve az egyházközösség lelkes kis 
csapatának köszönhetően játékos 
foglalkozáson, valamint templomi 
misén ismerkedhettek a gyermekek 
egyházi ünnepekkel. 

Csoportunkat jelenleg 28 gyermek 
látogatja. Kilenc nagycsoportosunk, 
hét középsős és  tizenkettő kis-
csoportos korú gyermekünk mellé 
ismét új kispajtás érkezését várjuk. 

Tanköteles korú óvodásaink szü-
leivel fogadó óra keretében beszéltük 
meg az iskolakezdéssel kapcsolatos 
javaslatainkat. Várhatóan hét gyer-
meket fogunk búcsúztatni júniusban, 
de addig még számos élménnyel, 
közös programmal szeretnénk minél 
színesebbé tenni óvodai életüket, 
segíteni fejlődésüket, érésüket.

Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető

EZ TÖRTÉNT AZ OVI HÁZA TÁJÁN
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EZ TÖRTÉNT AZ OVI HÁZA TÁJÁN
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CSALÁDI KÖR
Édesanyánk, Fülöp Lászlóné 

régóta dédelgetett álma, hogy 
amíg él és mozogni tud, egyszer 
szeretné, ha együtt ünnepelnénk a 
születésnapját. Mivel ez az időpont 
januárra esik, így a bizonytalan 
időjárás miatt a névnapjára tettük 
át a nagyszabású összejövetelt. 
2016. május 7-én, Gizella napon 
gyűltünk össze Bakonyjákón, az 
iskola nagytermében.  Nagyon 
finom étellel készültek Frum 
Ferenc és munkatársai. Összesen 
50 családtag vett részt ezen a 
rendkívül szép napon. Gyermekei 
férjeikkel, illetve feleségeikkel, 
a 11 unokája családjaikkal és 
a 23 dédunokája. Sajnos 5 –en 
hiányoztak baleset,  tanulmányok és 
egyéb halaszthatatlan elfoglaltság 
miatt. Nagyon jól éreztük magunkat. 
Este azzal köszöntük el egymástól, 
hogy jó lenne ezt egy év múlva 
megismételni. Ezzel az eseménnyel 
valóra vált egy régi álom. 

Gyermekei

KUKORICAFOSZTÁS ÉNEKSZÓVAL

Advent második hetében, december 
9-én pénteken este, a Bakonyjákói 
Nefelejcs Vegyeskar szervezésében 
került sor a kukoricafosztás 
hagyományának felelevenítésére a 
faluházban, ahová minden érdek-
lődőt nagy szeretettel vártunk. A 
fosztani való kukoricát Gerdenics 
János ajánlotta fel, aki megtisztelt 
bennünket jelenlétével, és röviden 
mesélt a kukoricatermesztésről, 
betakarításáról, a fosztás hagyo-
mányáról. Meg is mutatta a fosztás 
fortélyait, így a legifjabb korosztály-
tól a legidősebbig mindenki vidáman 
látott hozzá. A vállalkozó szelleműek 
munkájának köszönhetően hamaro-
san kosárba kerültek a kukoricacsövek 
és külön válogattuk a fosztást. Já-
nosnak arra is volt gondja, hogy egy 
kis faállvány segítségével a kukorica 
felfonását is kipróbálhassuk. Gyorsan 
haladtunk ezzel a munkafázissal is, 
így hamarosan mindnyájan meg- 
érdemelten és jó étvággyal fo-
gyaszthattuk el a szorgos kezek 
által készített süteményeket, zsíros 
kenyeret lilahagymával, mellé forralt 
bort és meleg teát kortyolgattunk. 
Nótaszóval fejeződött be ez a kis 
összejövetel annak reményében, 
hogy a következő évben is együtt 

tölthetünk néhány kellemes órát, a 
kukoricafosztás hagyományát ismét 
felelevenítve. 

Gödri Ferencné
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NŐK SZEREPE AZ EGYHÁZBAN

Teréz Anya szentté avatása évében kötetlen beszélge-
tésre várta az érdeklődőket a Katolikus és Református 
Egyházközség és az Önkormányzat. Apostolné Bartha 
Mária Tiszteletes Asszony elfogadva felkérésünket 
megosztotta velünk gondolatait a nők egyházban betöltött 
szerepéről.

„Az egyház és a keresztyén ember életének az alapja 
a Szentírás. Két fontos fogalmat mondok. ELHÍVÁS és 
ODASZÁNÁS

Mindegy, hogy a biblia világáról, a későbbi egyház 
életéről, mai világunkról, férfiről vagy nőről beszélünk. 
Ez a két szó szorosan összefügg. Mondhatnám azt is, hogy 
elválaszthatatlan egymástól. Hajlamos a gyarló ember 
arra, hogy így gondolkodjon. Odaszántam az életemet az 
Úrnak, ezért elhívott engem. Da lássuk be az odaszánást, 
már megelőzte az elhívás. „

Három témakörben fogalmazta meg Tiszteletes Asszony 
a gondolatait: A nők szerepe az Ószövetség, az Újszövetség 
világának egyházában, és mai világunk egyházában. 

Néhány meghatározó asszonyról esett szó a három 
témakörben: Sáráról, az engedelmes asszonyról, aki 
hűségesen követi férjét, Ábrahámot és biztos hátteret 
biztosít számára, támogatja őt útján. Rútnak, a hűséges 
asszonynak is elhívás és odaszánás az egész élete. Rút 
könyvéből egy ismerős idézetet is hallhattunk: „ahova te 
mész oda megyek én is….” 

Eszter, a népét megmentő asszony, aki életét kockáz-

tatja, hogy felfedjen egy aljas cselszövést, aki fontosabbnak 
tartotta a népe életét a sajátjánál.

Az Újszövetség kiemelkedő nő alakja Mária, aki 
engedelmes, hűséges és megmentő, tudja, ami történik 
úgy lesz jó, ahogy az Úr elrendelte. 

És meg kell emlékeznünk azokról az asszonyokról 
is, akik találkoznak a feltámadt Jézussal és a feltámadás 
csodáját látván adták tovább, vitték tovább az örömhírt. 

Lídia, a befogadó asszony, aki házát is megnyitotta Pál 
apostolék előtt. 

Összegezve az elhangzottakat: a nők tették, és a mai 
világunkban is teszik a dolgukat, mindenki a maga helyén, 
pozíciójában. 

Így végzi a dolgát - immár 22 éve a Dunántúlon - 
Apostolné Bartha Mária is, aki első sorban református 
lelkésznek vallja magát, de más vállalt feladataiban is 
megragad minden alkalmat, hogy bizonyságot tegyen 
Istenről! Hiszi és vallja, a nőknek van szerepük, feladatuk, 
sőt felelősségük és küldetésük az egyházban.

„Egy biztos, nagy szüksége van a világnak a hitben 
járó, Krisztust követő példákra. ….… függetlenül kortól, 
beosztástól, helytől, időtől. Vallom, hogy csak alkalmas 
idő van. Mert alkalmassá az időd Isten teszi. „

Hálásan köszönjük Tiszteletes Asszony közösségünkért 
tett szolgálatát!

Takácsné Tompos Rita
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NYUGDÍJAS NAP

November 18-án tartotta meg az önkormányzat a már 
hagyományos nyugdíjas estet.  A község nyugdíjasai szép 
számban elfogadták a meghívást és eljöttek a programra. 

Takácsné Tompos Rita polgármester asszony köszöntötte 
a vendégeket. Először a bakonyjákói óvodások léptek 
színpadra. Vidám előadásukkal, táncukkal mosolyt csaltak 
mindenki arcára, amit a végén nagy tapssal jutalmaztunk. 

A műsort színesítették még a városlődi iskola diákjai 
is. A megjelentek hallhatták a Nefelejcs Vegyeskar 
összeállítását, majd az Ifjúsági Tánccsoport megteremtet- 
te az est további vidám hangulatát. Elek Zsolt előadómű-
vész mulatós és nosztalgia slágerekkel szórakoztatta a 
lelkes közönségét. 

A finom, ízletes vacsorát az előző évekhez hasonlóan a 
helyi konyha dolgozói készítették el, és a képviselő-testület 
tagjai szolgálták fel. Böőr Gyulának, egykori bakonyjákói 
lakosnak, osztálytársamnak ezúton is köszönjük, hogy 
biztosította számunkra a finom bort. 

Magam és nyugdíjas társaim nevében is köszönetemet 
fejezem ki mindenkinek, aki részt vett a hangulatos est 
megszervezésében és lebonyolításában.

       

Boldizsár Mátyásné
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folytatás az 1. oldalról

Hogy a gyerekek bent a teremben 
ne csak barkácsolással töltsék a napot, 
a megrendelt hó délutánra ide is ért. 
Így a sok színezés-festés után már 
hóembert is tudtak építeni, amit persze 
nagyon élvezett mindenki. 

De nem csak, hogy jól érezhettük 
magunkat, hanem a rendezvénnyel 
segíthettünk a mi kis óvodánknak! A 
sok húsáru megvásárlásával szebbé 
varázsolhattuk a kicsik karácsonyát és 
ebből az összegből még ezen túl is sok 
mindenre jut, hála a sok-sok jótékony 
szülőnek!

Ezúton is köszönet mindenkinek, 
aki ebben részt vett így vagy úgy! 
Egy fantasztikus, jó hangulatú napot 
töltöttünk együtt, ami talán kicsit össze 
is kovácsolta a mi kis közösségünket. 

Kovács Edina 



12

7. évfolyam, 1. szám 2017.04.15

VEZEKÉNYBEN JÁRTUNK

1947-ben több vezekényi csa-
ládnak kellett elhagynia otthonát és 
új földön, új közösségben gyökeret 
verni. Néhány családot Bakonyjákóra 
telepítettek, akikkel a vezekényiek 
nem szűntek meg kapcsolatot tartani. 
Ennek kapcsán látogatott el hozzánk 
a vezekényi képviselő testület 2 tagja, 
Ivány Árpád és Zupkó Tamás, vala-
mint a jubiláns találkozó szervezője, 
Kubovics Etelka. Közös igényként 
felmerült, hogy szorosabbra fűzzük a 
kapcsolatot, ami egy nyertes pályázat 
segítségével az idei évben sikerült 
is. Az „Együtt értékeink nyomában 
Bakonyjákón és Mátyusföldön” című 
pályázat keretén belül a fiatalok 
bevonásával helyi értékeket tárjunk  
fel és javasoljuk felvételüket a telepü-
lési értéktárba, így 2017. március 9. és 
12. között Pozsonyvezekénybe láto- 

gattunk a bakonyjákói értékőrökkel, 
illetve taliándörögdi szakmai part- 
nerünk, a KÖSZI tagjaival. Kölcsö-
nösen bemutattuk településeinket és 
közös ötletgyűjtéssel, villáminterjúk 
készítésével belekóstoltunk az érték-
őr munkába.

„Számomra ez egy jó lehetőség 
volt, hogy megismerhessem az ott 
élő emberek, fiatalok mindennapjait, 
az ottani értékeket. Bejártuk a 
környező falvakat és megcsodáltuk 
azok értékeit. A műhelymunkában 
a fotózás volt a kedvencem. Interjút 
készítettünk a helyiekkel, kipróbáltuk 
a fafaragást. Lorival megtanítottuk 
nekik a Szederinda Linda táncot. 
Hangulatos, vidám befejezése volt a 
közös munkának.”

Csillag Réka, értékőr

“Remek volt, nagyon jó 
közösséget ismertem meg. Különféle 
emlékhelyeket néztünk meg és a helyi 
fiatalokkal együtt remek programokat 
csináltunk.”

Boldizsár Loretta, értékőr

„Külföldre utazni, idegen 
kultúrákkal, emberekkel találkozni 
mindig izgalmas dolog. Bár ahogy 
Pozsonyvezekénybe értünk, hamar 
rájöttünk, hogy nem is olyan idegen 
tőlünk az a barátságos közösség. 
Nekem a Kis-Duna partján álló 
malom tetszett a legjobban, mert még 
nem láttam ilyet közelről. Örültem, 
hogy a fafaragást is kipróbálhattuk. 
Ez a program azért állt olyan közel 
hozzám, mert a nagypapám is szívesen 
foglalkozott fafaragással. Ez a pár 
napos szlovákiai kirándulás nagyon 
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jól sikerült, szívesen visszamennék 
újra!”

Svastics Áron, értékőr

„Nagyon kedvesek voltak velünk a 
vezekényi emberek. A legjobb prog-
ram a környező falvak meglátogatása 
volt, azok közül is a templom tetszett 
a legjobban. A fafaragók csodálatosan 
dolgoztak és megengedték, hogy mi is 
kipróbáljuk.”

Mekler Dániel, értékőr

„Nekem az Esterházy kastély 
és a benne működő iskola tetszett 
a legjobban. Nagy élmény volt 
betekinteni az ott tanuló gyerekek 
mindennapi életébe.”

Rujzam Kristóf, értékőr

„Számomra a legnagyobb örömöt 
a helyi közösségek, színjátszó 
csoport, focicsapat, ifjúsági klub) 
működése szerezte, jó volt látni 
a programunkba bekapcsolódó 
fiatalok talpraesettségét. Élvezet volt 
nézni, hogyan szépítik a fiatalok a 
helyiséget, amelyet megkaptak, a 
klub tagjai kéznyomatukkal jelezték a 
falon odatartozásukat. Szívmelengető 
a szorgalom, mellyel a gyönyörű 
fatáblákat faragják, és melyre szintén 
közösség szerveződik, hogy a település 
egyik ékessége legyen. A közös 
munka során sok dolog előkerült, 
jelezve, hogy Pozsonyvezekénynek 
is vannak értékei, melyekre büszkék 
lehetnek. Csodálatra méltó, ahogy a 
falu fenntartja, működteti az iskolát. 
Jó volt látni a tanárok elhivatottságát, 
a gyerekek iránti szeretetét. 
Mindemellett saját csapatunk is jobban 
összekovácsolódott, megerősítette, 
hogy az értékőr programoknak 
fontos része a “látóút”, új helyeket, 
új embereket, értékeket megismerni, 
és erősödnek a csapaton belüli 
kapcsolatok.”

Bazsó Gabriella, KÖSZI, 
Taliándörögd

Örömmel tölt el, hogy a résztvevők 

- jómagam is - szép élményekkel és 
tapasztalatokkal telve tértek haza. 
Ezúton szeretném megköszönni 
Tončko Miklós polgármester úrnak, 
az önkormányzatnak, a képviselő-
testületnek és a Csemadok szervezet 
tagjainak a támogató együttműködést, 
valamint külön köszönet illeti Zupkó 

Tamás képviselő urat a sok munkáért 
és szervezésért, mellyel hozzájárult a 
program sikeres lebonyolításához.

Takácsné Tompos Rita
polgármester



14

7. évfolyam, 1. szám 2017.04.15

FEHOVA

FEgyver, HOrgász, VAdász kiállítás 
és  íjászversenyek! Az idei évben 
is egyszerre került megrendezésre 
a beltéri 3D vadászíjász OB és 
Nemzetközi Grand Prix a FEHOVA-
n, 2017. február 9-11 között. Az 
állatimitációkra teljesített lövésekből 
felépülő versenyeken a Bakonyjákói 
Íjász és Hagyományőrző Egyesület 
három versenyzője indult Hajdú 
József, Tóth Zoltán és Gyimóti 
Szilárd. „Majdnem három hónapos 
felkészülés előzte meg a versenyt. 
Nagyon sok edzés szükséges egy ilyen 
megmérettetés sikeres teljesítéséhez. 
Rendkívül fontos a jó kondíció! 
Az izomzat, a szív- és érrendszer 
megfelelő kondíciójához nemzetközi 
szinten is súlyzós edzést, futást, 
kerékpározást ajánlják az íjászathoz. 

Heti 9-12 edzést végzek felkészülési 
időszakban. Lövőedzés minden nap, 
mellette hetente ötször súlyzózás, 
kétszer futás. Pihenőnap majd a 
verseny után!”- emlékszik vissza 
Szilárd. 

A megnyitón a versenyzők 
felvonulnak, mindenki a helyére áll. 
Két és fél méter hosszú, harminc 
centi magas dobogóról lő egyszerre 
mindig három ember. Így kilencen 
vagyunk egy lőállásban. Nyolc ilyen 
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FEHOVA

lőállás van. Három lövést kell leadni 
a megfelelően számozott célállatokra. 
Huszonnégy lövés egy napon. Nincs 
javításra lehetőség, pont, mint az 
őseink. Ha mellé ment, a vacsora 
elfutott, a család éhezett. Itt a 
lövéseket pontozzák, minél kevesebb 
a pont, annál nagyobb a lelki teher. 
Élethű műállatokról van szó, igazira 
sosem lőnék!

A két kvalifikációs napot 404 
ponttal zártam. Este megnéztük 
a szövetség honlapján, hogy ez 
hányadik helyre elég? Negyedikként 
zártam az OB-t. Kicsin múlott a 
dobogó, hisz a harmadik, negyedik és 
az ötödik helyezett pontegyenlőség-
gel végzett. A sorrendet az dönti el, 
hogy ki lőtt mellé. A nálam jobban 
lövőknek elismerésem, gratulálok 
nekik! A következő versenyen majd 
jobb leszek, van még időm, elvégre, 
10-15 évvel régebb óta íjásznak az 
ellenfeleim, mint én...

Mivel az első hatba nem ékelődött 
be külföldi versenyző, ezért az OB 
eredménye a nemzetközi Grand Prix 
harmadik napi döntőjének a sorrendje 
is egyben.

Az egyesületből már csak én 
versenyzek. A döntőn hat versenyző, 
hat cél, hat lövés, mindegyik célállatra 
egy. A pontok hozzáadódnak a hozott 
pontokhoz. Aki a döntő nyomása alatt 
tökéleteset tud lőni, plusz egy pontot 
kap. Előttem pontegyenlőséggel 
a harmadik helyen egy sokszoros 

Magyar és Európa Bajnok, csapat 
Világbajnok. Második helyen egy 
többszörös Magyar Bajnok, hozzám 
képest hét pont előnnyel. A döntőben 
mindenki olyan sorszámú célállaton 
kezd, ahányadikként bekerült a 
döntőbe. Egy lövés, mindenki a saját 
célállatára. Ezután minden versenyző 
felveszi a következő lövési pozíciót. 
Hátunk mögött sok-sok ember, 
mindenki szurkol a kedvencének.

Négy tizenkettes, két tízes. Magam 
is megdöbbentem a végén, mert ez 
tényleg rendkívüli eredmény! Így a 
második helyre sikerült fellépnem a 
döntőben lőtt hatvannyolc ponttal, 
tehát a Nemzetközi Grand Prix-
n második lettem. Jelenleg ezzel a 
ponttal újra beállítottam Vígh Csaba 
döntőben lőtt országos csúcsát, így 
én vagyok a döntőben lőtt pontok 
tekintetében az országos csúcstartó! 

Még ma is beleborzongok, amikor 
újra, meg újra átélem a döntőt. Ilyen 
élményt kívánok minden íjászatot 
szerető embernek, na és persze nagyon 
sok kitartást az ide vezető úthoz.”

Gyimóti Szilárd
Bakonyjákói Íjász és 

Hagyományőrző Egyesület

KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

Apostol Pál, lelkipásztor
Református Lelkészi Hivatal
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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:
Nyitva tartás: 
kedd: 17.00-20.00
csütörtök: 16.00-19.00
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Bakonyjákó családsegítő munkatársa:
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Tel.:06/30-407-2559
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A BAKONYBÓL IS ELŰZTÉK A TELET

Jöhet a tavasz, legalábbis 
Bakonyjákón és Németbányán: a 
falu lakói február 25-én közösen 
űzték el a telet. Az önkormányzatok, 
civil szervezetek, vállalkozók, 
lelkes lokálpatrióták szinte a 
semmiből támasztották fel az 
ősi télűző hagyományt hét évvel 
ezelőtt. A főszereplő a Télbanyának 
nevezett kiszebábu, amelyet hangos 
csinnadrattával hurcolnak végig a fa-
lun, majd Németbánya főtéren elége-
tik. Ezzel szabadulnak meg minden 
rossztól, betegségtől, csúfságtól és 
magától a téltől, amit a Télbanya 
jelképez. A nap gyermekprogramok-
kal indult, de már délelőtt is ta-
lálkozni lehetett a betyáröltözetben 
gyülekező emberekkel. A 700 fős 

falu apraja-nagyja jelmezt öltött erre 
az alkalomra. Az ötéves kisdobos 
Jani bácsi, a ceremóniamester mellett 
terelgette az embereket, Tímea pedig, 
boszorkányos gyorsasággal mérte ki 
az ebédet a résztvevőknek, hogy erőt 
gyűjtsenek az úthoz. Nem maradt el a 
fánk és a forralt bor sem. A menet élén 
négy lovas huszár, akik a Lovassport 
és Hagyományőrző Egyesület tagjai, 
mögöttük tucatnyi betyár, a Bakonyi 
Betyárok Nemzeti Egyletének 
képviselőivel. Nem kímélték karikás 
ostorukat és elültöltős pisztolyaikat 
sem a zajkeltés érdekében. A menet 
a tájháznál állt meg. Udvarán 
szalmabála cipelésben, rönk- és 
boronahúzásban mérték össze 
erejüket a csapatok. Közben a 88 éves 

Gizi néni a tájház tisztaszobájában 
mutatta be a berendezést, 
beszélt a németség szokásairól, 
viseletéről. Ostorpattogtatás és 
fegyverdurrogtatás jelezte, hogy 
indulni kell. A következő megálló a 
Bitva-patak hídja, ahol megáldották 
a vizet. Innen Németbánya főtere 
következett, ahol Télbanya tragikus 
véget ért: elégették. A testet-lelket 
melengető élmény után az alig 100 
fős Németbánya is kitett magáért, 
eszem-iszom vette kezdetét, a nap 
pedig zenés vigadalommal zárult. 
A faluk lakosain tehát nem múlott: 
immár jöhet a tavasz!

Németh József
társadalomtudományi és 

térinformatikai munkatárs

ANYAKÖNYVI HÍREK: 
2016. NOVEMBER 1. � 2017. FEBRUÁR 28.

Gödri Noel 
(Török Szabina 
- Gödri Ferenc) 
szül.: 2016. november 26.)

SZÜLETTEK

ELHUNYTAK

Rák Istvánné szül.: Fejes Zsófia  Szül.: 1933. január 11. Elhunyt: 2017. január 7.
Balogh Kálmánné szül.: Fóth Klára Szül.: 1930. július 4.  Elhunyt: 2017. január 21.
Boldizsár Ferencné szül.: Andl Gizella Szül.: 1928. szeptember 06. Elhunyt: 2017. január 29.
Szanyi-Kállai Józsefné szül.: Födő Etelka   Szül.: 1948. február 12. Elhunyt: 2017. február 12.
Heller Józsefné szül.: Heszler Edit  Szül.: 1954. szeptember 21. Elhunyt: 2017. február 9.

HELYREIGAZÍTÁS

2016/3. számunkban a „Házasságot kötöttek” rovatban az egyik házaspár férj tagjának neve tévesen került feltüntetésre.
A házaspár neve helyesen: Szilvási Szilvia Angéla és Bognár Péter
A téves információért szíves elnézésüket kérjük!

Klespitz Gergő 
(Klespitz Török Tímea 
- Klespitz Krisztián) 
szül.: 2017. február 09.

Völgyesi Vince 
(Polgár Mónika 
- Völgyesi Tamás)
szül.: 2016. november 20.

Nagy Máté 
(Fribék Edina 
- Nagy Szilárd)
szül.: 2016. december 19.

Piller Karolina 
(Támton Zsuzsanna 
– Piller Péter)
szül.: 2016. december 18.

Somlai Diána 
(Boldizsár Veronika 
- Somlai László)
szül.: 2016.december 06.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Buti Regina 
(Buti Adrienn - Buti Géza)
szül.: 2017.február 23.

Gödri Tímea - Lőrincz Géza: 2016. november 11.
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ANYAKÖNYVI HÍREK: 
2016. NOVEMBER 1. � 2017. FEBRUÁR 28.

Gödri Noel 
(Török Szabina 
- Gödri Ferenc) 
szül.: 2016. november 26.)

SZÜLETTEK

ELHUNYTAK

Rák Istvánné szül.: Fejes Zsófi a  Szül.: 1933. január 11. Elhunyt: 2017. január 7.
Balogh Kálmánné szül.: Fóth Klára Szül.: 1930. július 4.  Elhunyt: 2017. január 21.
Boldizsár Ferencné szül.: Andl Gizella Szül.: 1928. szeptember 06. Elhunyt: 2017. január 29.
Szanyi-Kállai Józsefné szül.: Födő Etelka   Szül.: 1948. február 12. Elhunyt: 2017. február 12.
Heller Józsefné szül.: Heszler Edit  Szül.: 1954. szeptember 21. Elhunyt: 2017. február 9.

HELYREIGAZÍTÁS

2016/3. számunkban a „Házasságot kötöttek” rovatban az egyik házaspár férj tagjának neve tévesen került feltüntetésre.
A házaspár neve helyesen: Szilvási Szilvia Angéla és Bognár Péter
A téves információért szíves elnézésüket kérjük!

Klespitz Gergő 
(Klespitz Török Tímea 
- Klespitz Krisztián) 
szül.: 2017. február 09.

Völgyesi Vince 
(Polgár Mónika 
- Völgyesi Tamás)
szül.: 2016. november 20.

Nagy Máté 
(Fribék Edina 
- Nagy Szilárd)
szül.: 2016. december 19.

Piller Karolina 
(Támton Zsuzsanna 
– Piller Péter)
szül.: 2016. december 18.

Somlai Diána 
(Boldizsár Veronika 
- Somlai László)
szül.: 2016.december 06.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Buti Regina 
(Buti Adrienn - Buti Géza)
szül.: 2017.február 23.

Gödri Tímea - Lőrincz Géza: 2016. november 11.
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ASZTALITENISZ HÍREK

A tavalyi Veszprém Megyei 
Utánpótlás Csapatbajnokságban a 
végére Kapin Krisztián mellett még 
egy további bakonyjákói érintettségű 
játékos, Fejes Bence is bekerült 
a PÉKA SE (Pápa és Környéke 
Asztaliteniszezői) utánpótlás-
csapatába. Összesítésben végül sike-
rült megvédeni a félévre megszerzett 
IV. helyezést, amely szép eredménynek 
mondható, ezúton is gratulálunk a 
versenyzőknek (az említetteken kívül  
a pápai Rácz Dórának és a farkasgye-
pűi Molnár Katának).

A Veszprém megyei felnőtt 
csapatbajnokság félévi szünetére 
Nyőgér István és József egyaránt 
a legjobb 4-ben zárt az egyéni 
statisztikákban, 84-85% közötti 
eredményességgel. István ezúttal a 
Balatonfüredi FC-t erősíti (NBIII-ban 
is 25%-os), Józsi pedig a Veszprémi 
ASE I. csapatát, ahol a bajnokságban 
az élen állnak holtversenyben a 
Várpalotai Bányász SK II. csapatával, 
ahol az NBII-es tudású, többszörös 
megyei bajnok Felleg Gábor is játszik. 
Tavasszal dől majd el a cím…

Újdonságként DC (Davis Kupa) 
felnőtt csapatversenyt is rendezett 
december 10-én szombaton a 
Veszprém Megyei Asztalitenisz 
Szövetség. Mind a faluból, mind az 

egész Pápa-környékről ketten vettünk 
részt: Nyőgér József és István, egy-egy 
egyesületi illetve csapattársunkkal. 
Mindkét csapat bejutott a legjobb 8 
közé. Józsinak még egy plusz bravúr 
is összejött: az utánpótlás korú Sándor 
Kingával párosban legyőztek egy 
olyan kettőst, akik NBIII-ban 60% 
körül teljesítenek. Gratulálok!

A Pápa és Környéke ASE 
meghívásos Top16 versenyére is 
sor került újra, december 18-án. 
Nyőgér József kiegyensúlyozott 
játékkal megérdemelten nyerte 
a megmérettetést, legyőzve az 
elődöntőben a többszörös körzeti 
bajnok és volt csapattárs Ujvári 
Istvánt, a döntőben pedig a ifj. Dudás 
Szabolcsot. Józsinak ráadásul ez a 
második Top-bajnoki címe. Kevesek 
állnak így!

(A Pápa-környék további, Józsihoz 

hasonlóan eredményes játékosai még, 
akik ezúttal hiányoztak a mezőnyből: 
Bálint Brigitta (volt Magyargencsi SE, 
jelenleg Győri Elektromos Vasas SK), 
Mógor Evelin (volt Magyargencsi SE, 
majd Várpalotai Bányász SK), Böde 
Róbert (volt Tarczy, majd Széchenyi 
István Egyetem SE) és Nyőgér 
István (Jákó-Klub Egyesület, csb: 
Balatonfüredi FC).

A képen Józsitól jobbra a másik 
3. Margus Susi illetve, a nem igazolt 
különdíjas Harasztia József.

December 30-án ismét megrendezte 
a VMATSZ és a Balatonfüredi FC 
a “Szilveszter Kupát”, 12 asztalon, 
népes mezőnnyel. Az ott szerencsét 
próbált 6 Pápa-környéki játékos 
közül ismét a két bakonyjákói érte el 
a legjobb eredményt, Józsi és István 
is egyaránt 5-5 győzelmet szerzett a 8 
mérkőzésből a svájci rendszerben. Ez 
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az erős résztvevőkkel (több NBII-es 
játékos + megyén kívüliek is) igazán 
jónak mondható. A győztes ezúttal 
a veszprémi Benák András lett. 
Gratulálunk!

Világbajnoki selejtezőn is részt 
vehetett januárban Nyőgér István. 
Noha nem az asztalitenisz vb-re, de a 
“kopogós” testvérére, a pingpong vb-
re ki lehetett jutni a januári országos 
versenyről. A környéket még ketten 
képviselték: a Pápáról elszármazott 
Dudás István és Böde Róbert. A 128 
fős mezőnyben a csoportkörből való 
továbbjutás is bravúr-értékű volt, s 
ez Robinak és Istvánnak is sikerült. 
István egy Heves megyei NBIII-as 
50% körüli játékost is legyőzött ezen 
eredményhez.  

Fejes Bence pályafutásának első 
évében is eljutott már megyei szintű 
korosztályos bronzéremig. Ez az 
eredmény Péter Pál mesteredző  
munkáját is dicséri, akivel még 
Nyőgér István vette fel a kapcsolatot 
és alakította ki az együttműködés 
kereteit, de a PÉKA új vezetői 
nem folytatták. Ősz óta már egy 
amatőr játékos, Szűcs János tartja 
a pápai utánpótlásedzéseket, de ha 
bárki szívesen részt venne pl. nyári 
edzőtáborban, lehet még esély közös 
projektekre, önköltséges formában - 
idén már az egész asztalitenisz-kör is 
hasonló alapon működik. 

Nyőgér István

KÉPKIÁLLÍTÁS

Fülöp Krisztina képzőművész 
alkotásait már többször volt 
lehetőségünk megtekinteni települé-
sünkön megszervezett kiállítások 
alkalmával. Kriszti a JMSZK által 
szervezett - a Hónap műtárgya 
elnevezésű - kiállítás sorozaton 
már bemutatkozott a pápaiak előtt. 
Nemrégiben a Közgáz Diákgalériá-
ban nyílott tárlaton mutathatta meg 
alkotásait. Volt osztályfőnöke, Ma-
gyar Géza felkérésére állította ki a 
képeit.

„Nagyon hálás vagyok, jó érzés 
volt visszatérni a suliba, hiszen 
mindenki örömmel fogadott. A 
képek nagy része tájkép és csendélet, 
melyeket a szombathelyi iskola óráin 
készítettem. Munkáimnak többsége 
pasztellel készül, de sokat festek 
akrillal, papírra, vászonra egyaránt, 
és grafittal is szívesen dolgozom. 
Nagyon szeretek a szabadban is 
festeni. 

A jövőben az olajfestéket 
szeretném kipróbálni tájképekre. 
2016 tavaszán voltam a Vas-
szécsenyeni művésztelepen, ahol 
sokat tanultam jelenlegi tanáromtól 

és hallgatótársaimtól.” 
Gratulálunk Krisztinának az eddig 

elért sikerekhez. Örömmel tölt el, 
hogy tehetséges diákunk alkotásaival 
Bakonyjákó hírnevét is öregbíti.

Takácsné Tompos Rita
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Almás csavart

Elkészítés: 
Az élesztőt 1 ek cukorral felfuttatjuk a langyos tejben. 

A lisztet, sót, cukrot összekeverjük, majd a felfuttatott 
élesztővel, a tojással és a vajjal alaposan bedagasztjuk. 
Meleg helyen letakarva 1 óra alatt duplájára kelesztjük. 
Az az almákat meghámozzuk és nagy lyukú reszelőn 
lereszeljük. A levét kinyomkodjuk, a cukrot és a fahéjat 
hozzáadjuk és jól összekeverjük. A megkelt tésztát 
lisztezett felületre borítjuk és fél cm vékonyságú tégla-
lapra nyújtjuk. A szélesebb  felét magunkhoz fordítva a 
tészta közepéig elosztjuk az almát rajta, majd megszórjuk 
a darált dióval is. A tészta másik (csupasz) felét ráhajtjuk 
a töltelékre, úgy hogy azt teljesen betakarja. Éles késsel 
kb. 2 cm széles csíkokra vágjuk fel. A csíkokat 2-szer 3-
szor megtekerjük és a nyitott végüket összecsípve alulra 
fordítjuk. Akkor lesznek szépek, ha minden csíkot egy 
irányba tekerünk. Kb. 15-16 db lesz belőle. Egymástól 
kicsit távolra, sütőpapírra fektetjük őket.  20 perc kelesztés 
után tojással lekenjük és 180 fokra előmelegített sütőben 
15-20 perc alatt készre sütjük. Igény szerint porcukorral 
megszórva tálaljuk.

Mindenkinek sikeres sütögetést és jó étvágyat kívánok!

Tarjányi József

VENDÉGVÁRÓ FALATKÁK

Hozzávalók:
500g liszt                       
1 csapott kk só                  
25g élesztő                         
2,5 dl tej                              
4 ek cukor
1 tojás
100g vaj

Töltelék:
5 db alma                 
3 ek. cukor                          
1 tk fahéj
2 ek darált dió

Tetejére:
1 tojás
1 tk tej

PROGRAMAJÁNLÓ
Óvodai eseménynaptár:

2017. május 3.: Anyák napja ünnepe.
2017. május 3 – 4.: Óvodai beíratás. A beíratással 
kapcsolatos részletes információk az önkormányzat 
hirdetőtábláin, illetve az óvodában megtekinthetők.
2017. május 5.: Pegazus Színház bérletes előadásának 
megtekintése Városlődön.
2017. május 19.: Óvodai kirándulás.
2017. május 25.: Óvodai Sportnap.
2017. május 26.: Gyermeknap az óvodában.
2017. június 9.: Nagycsoportos óvodásaink búcsúztató 
ünnepélye.
2017. július 10 – augusztus 4.: Az óvoda nyári zárva 
tartása.

Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola

2017. május 12. 16:00:  Gálaműsor, helyszín: Kossuth 
Lajos Művelődési Ház
2017. április 13-tól 2017. április 23-ig: Tavaszi 
szünet 
2017. április 20-21.: Beíratás
2017. április 24-től 28-ig: ÖKO hét (papírgyűjtés)
2017. május 27. 10:00-17:00: Gyermeknapi 
programsorozat, helyszín: művelődési ház és 
környéke
2017. június 17. 9:00: Ballagás, helyszín: Városlődi 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola


