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SZERETETLÁNG
A pápai imacsoport szervezésében

4-5. oldal 11. oldal 10. oldal

14 évet dolgoztam Kecskeméten, 
a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
Repülőgép Üzembentartó Századánál, 
mint repülőgép szerelő. Alapvetően 
két repülőgép típuson, melyek a MIG-
29-esek és JAS-39 Gripenek voltak. 
Katonai pályafutásom során rengeteg 
lehetőségem nyílt nemzetközi re-
pülőnapokon, hadgyakorlaton és 
tanfolyamon való részvételre.

A “Harmadik Dimenzió”, ahogy mi 
szakmán belül hívjuk, számunkra a 
repülés világa. A repülőgép, valamint 
a repülés iránti tisztelet  és alázat  
mindig is a legfontosabbak közé 
tartoztak karrierem során. Hiszen ezt 
a szakmát csak ezekkel az alapvető 
dolgokkal és szenvedéllyel lehet 
csinálni. Rengeteg felelősség és 
nyomás nehezedik az ember vállára. 
Nem csak a milliárdos technika 
megóvásáról, hanem adott esetekben 
ember vagy emberek életéről szól ez a 
sokak számára csak pénzpazarlásnak 
vélt dolog.

Az egyik legnagyobb élmény 
számomra 2008-ban a svédországi 
Gripen átképzés volt, ami “szerelem 

HARMADIK DIMENZIÓ

folytatás a 12-13. oldalon
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Bakonyjákó község Képviselő-
testületének 2017. 03.01 – 06. 30-
ig elfogadott határozatai, döntései a 
teljesség igénye nélkül:

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

3/2017.(IV.28.) számú önkormány-
zati rendelet a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról és az 
ellátásokért fizetendő térítési dí- 
jak megállapításáról szóló 6/2015. 
(IV.17.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

4/2017.(V.29.) számú önkormány-
zati rendelet az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016.(II.28.) önkormányzati rende-
let módosításáról

5/2017.(V.29.) számú önkormány-
zati rendelet az önkormányzat 2016. 
évi költségvetése végrehajtásáról

6/2017.(V.29.) számú önkormány-
zati rendelet a hivatali helyiségen és 
a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének, 
valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről

7/2017.(VI.28.) számú önkormány-
zati rendelet a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, 
valamint az egyes településrendezési 
sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetésének szabályairól

Az Adászteveli Közös Önkor-
mányzati Hivatal bakonyjákói köz-
tisztviselője, Diós Nikoletta kérte 
jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetését. A továb-
biakban Juhász-Dolgos Éva köz-
tisztviselőhöz fordulhatnak bi-
zalommal ügyintézéseik során.

A helyi vagyonrendeletnek, va-
lamint a nemzeti vagyonról szóló 
jogszabálynak megfelelve, a képviselő 
testületek döntöttek a volt iskola épü- 
let régi szárny épületrész munkásszál-

lás céljára történő bérbeadásáról. 
Bérbeadók: Bakonyjákó, Farkas-

gyepű és Németbánya tulajdonos 
önkormányzatok

Bérlő: Flórián Zoltán, adószámmal 
rendelkező magánszemély

Bérlet időtartama: határozott idejű, 
2017. május 15 – 2018. május 18.

A Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye által 
községünkben végzett házi segít-
ségnyújtás szolgáltatásért fizetendő 
térítési díj 2017. július 1-től az 
eddigi 340,-Ft/óra helyett 400,-Ft/
óra összegben került megállapításra. 
Önkormányzatunk 200,-Ft/óra ösz-
szeget átvállal az új díjból, így a 
gondozott idősek által fizetendő díj 
200,-Ft/óra.

A temetőben eddig használt 4,2 
m3-es fém gyűjtőedények használata 
során felmerülő magas költségek 
csökkentése érdekében (bérleti díj, 
hulladék ártalmatlanítása, elszállítása) 
- egyeztetve a lehetőségeket a 
szolgáltatóval - a képviselő testület  
úgy határozott, hogy az eddig 
használt 2 db fém konténer helyett 2 
db 1100 literes (műanyag, kerekes) 
konténer kerül kihelyezésre a 
temetőben keletkező hulladék 
gyűjtésére. A 2 db konténerre 
vonatkozóan közszolgáltatási szer- 
ződés került megkötésre, így 
azokat heti rendszerességgel tudja 
üríteni a kommunális hulladékot 
elszállító gépjármű, ezért az új 
konténerek az aszfaltozott út mellé 
kerültek kihelyezésre. Kérem 
szíves együttműködésüket, hogy a 
temetőben, illetve annak környékén 
ne kerüljön elhelyezésre sem a 
temetőben keletkező, sem pedig egyéb 
kommunális hulladék.

Bakonyjákó Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport Közalapítvány 
Bakonyjákó 2016. évi egyszerűsített 

beszámolóját és közhasznúsági mel-
lékletét elfogadta.

Az NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
együttműködve újabb program 
indult, melynek köszönhetően is-
mét helyi lakosnak (Nagy Evelyn) 
adhatunk lehetőséget, hogy köz-
foglalkoztatottként segítse a kulturális 
munkát településünkön. 

Tavalyi évben több pályázatot 
nyújtott be önkormányzatunk további 
fejlesztési lehetőségek reményében. 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében, 
a település csapadékvíz elvezető 
rendszere részleges felújítása ér-
dekében TOP 2.1.3-15 kódszámú 
pályázati felhívásra benyújtott pá-
lyázatunk nem talált támogatásra, 
így azt átdolgozva 2. körben ismét 
benyújtotta támogatási kérelmét 
önkormányzatunk.  

Farkasgyepű községgel konzor-
ciumban együttműködve a TOP-
1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés pályázati kiírásra 
benyújtott pályázatunk nyertes 
pályázat, így a közeljövőben 
megkezdődhet a pályázatban leírt 
célok megvalósítása: a jelenlegi 
helytörténeti gyűjteménynek otthont 
adó épület hátsó épületrész felújítása, 
pajtaszínház és kültéri bemutatótér 
kialakítása kemencével.

Támogatásra talált a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja Leader 
Egyesülettel együttműködve benyúj-
tott „Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
kétkeréken” című pályázat is. A 
térség turisztikai vonzerőit összekötő 
turisztikai célú kerékpáros útvonalak 
kijelölése fog megtörténni, többek 
között településünk határában, illetve 
a falut is érintve. Kiadvány is készül 
az érintett települések látnivalóiról, 
a térségben igénybe vehető szol-
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gáltatásokról. 
2016. évben ismét lehetőség 

nyílt pályázat benyújtására azon 
önkormányzatok számára, amelyek 
adósságkonszolidációban nem ré-
szesültek. Pályázatunk támogatásra 
talált, így megvalósulhat a 
Polgármesteri Hivatal tető felújítása 
(védőnői helyiségig), hátsó épületrész 
(garázs, irattár, alatta kazánház) tető 
és födém, valamint a hátsó dupla 
kémény felújítása. 

Elfogadtuk a Rendőrkapitányság 
2016. évben Bakonyjákó községben 
végezett munkájáról szóló beszá-
molót.

Az önkormányzat anyagi lehe-
tőségeihez mérten az idei évben 
is támogatjuk a közösségi életben 
mindig aktívan közreműködő civil 
szervezeteink, illetve a katolikus 
és református egyházközségek 
működését.

A 83-as főút mellett, két központi 
buszmegállónál szükségessé vált 
a helyközi buszokról leszálló uta-
sok úttesten való átkelésének 
biztonságosabbá tétele. Kértük 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt 
Veszprém Megyei Igazgatóságát, 
keressünk megoldást a problémára. 
Eddig tábla hívta fel a figyelmet 
az áthaladó gyalogosokra. Írásbeli 
kérésre levélben kaptunk választ, 
miszerint sárga színű lassító csíkok 
felfestésére fog sor kerülni az említett 
útszakaszon. 

Rákóczi téri játszótérre új fa 
asztal és padok kerültek beszerzésre. 
Felújítottuk a kis futball kapukat is. 
A gyermekek részére ifj. Szilvási 
Zoltán ajánlotta fel egy új asztal és 
padok elkészítését. Ezúton mon-
dok köszönetet a felajánlásért, 
illetve az eszközök kedvezményes 
elkészítéséért.

Továbbra is várjuk településünk 
szépítésével, fejlesztésével kapcsola-

tos 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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Országos döntő
2017. május 19-én Budapestre 

utaztunk, ahol a területi német vers- és 
prózamondó versenyek továbbjutottjai 
gyűltek össze. A döntő helyszíne 
egy német nemzetiségi gimnázium 
volt. Hosszú és fárasztó utazás után 
fél 11-kor érkeztünk meg. 11-kor 
már kezdődött a megmérettetés. 
Kategóriámban 14-en mutattuk be 
tudásunkat. Délután nagy izgalommal 
vártuk az eredményhirdetést. Ezúttal 
18. helyezést értem el. Remélem a 
jövőben lesz még alkalmam részt 
venni a versenyen.  

Nagy Laura
4. osztály

Énekverseny
Május 24-én, délelőtt Pápán 

voltunk az alsósokkal népdaléneklési 
versenyen. Nagy izgalommal várták 
a megmérettetést. Közel félszáz 
induló volt, amit nem kis teljesítmény 
csendben végighallgatni. De nagyon 
büszkén jelenthetem, hogy sikerült. 
Sőt! Amikor dalra fakadtak, akkor 
feszülten koncentráltak és szurkoltak 
a másik előadásáért is. Ennek meg is 
lett az eredménye.

1. osztályból Léka Emese és Cso-
mai Alexa, 3. osztályból Preszter Lili 
és Csizmadia Hargita, 4. osztályból 
Rózsa Bíborka és Nagy Laura arany 
minősítést, 3. osztályból Weisz Zsófia 
ezüst minősítést szerzett.

Gratulálunk!
Katona Edit

tanárnő

ISKOLAI HÍREK

Városlődi Gyereknap
Szép nap volt, meleg, napsütéses. 

Sok érdekes előadás és játék. Lehetett 
a nap folyamán traktorozni. De aki ép-
pen nem ezt csinálta volt még egy cso-
mó más dolog. Például volt íjászko-
dás, lovaglás, lehetett barkácsolni 
vagy az előadásokat hallgatni, de 
sokan ültek a körhintára és sokan 
ugráltak az ugrálóvárban. Volt egy kis 
focipálya, ott is sokan játszottak. A 
büfében lehetett venni inni- és enni-
valót, lángost vagy melegszendvicset. 
A gyereknap egy tombolasorsolással 
végződött. Sokan nyertek, volt aki 6-
szor is. Mindenki jól érezte magát.

Lénárt Dóra
5. osztály
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Osztálykirándulás
A 8. osztály kirándulása május 29-

én és 30-án került megrendezésre. 
Reggel 8 órakor indultunk útnak. Az 
úti cél Pécs volt, de közben is akadtak 
látnivalók. Az abaligeti cseppkőbarlang 
nagyon érdekes és ritka. Az itt eltöltött 
idő alatt sokat tanultunk a kőzetekről 
és a barlang kialakulásáról. Mielőtt a 
végső célhoz értünk volna, megnéztük 
a Tv-tornyot ahonnan elképesztő 
kilátás nyílt a városra.  

Rengeteg olyan épülettel 
rendelkezik, amit látni kell. A rekkenő 
hőség nem akadályozott meg minket 
a városnézésben. A kis szállásunk 
Harkányban volt, itt pihentük ki az 
első nap fáradalmait és még csak 
ezután jött a java. 

Másnap bebarangoltuk a siklósi 
várat, az utunk nagyon tanulságos volt. Sok minden 
újdonságot megtudtunk a középkorról. Mint kiderült, a pécsi 
nevezetességeknek korántsem értünk a végére, tehát be 
kellett fejezni, amit elkezdtünk. A Dzsámi és a Négytornyú 
templom kivételesen szép és érdekfeszítő épületek. A 
hazafele úton megpróbáltuk kipihenni a nap fáradalmait. 
Volt aki zenét hallgatott, vagy beszélgetett, mások az alvást 
választották. Egy biztos, kivételes kiránduláson vettünk 
részt, amire még nagyon sokáig emlékezni fogunk.

Búzás Dóra Diána

ISKOLAI HÍREK



6

7. évfolyam, 2. szám 2017.09.30

ISKOLAI HÍREK

Osztálykirándulás
Minden tanév júniusában Edit néni 

kirándulást szervez nekünk. 
Idén csak a mi osztályunk ment 

egyedül, mert a nyolcadikosok 
2 napra mentek. Ebben az évben 
Mosonmagyaróvár és környéke volt 
az úticél. Először a futuraparkba 
mentünk, ahol egy épületben 
minden szinten más és más 
érdekességgel találkoztunk. Nekem 
a legjobban a víz szintje tetszett, 
ahol a víz fizikai tulajdonságaival 
lehetett megismerkedni, és azokat 
megtapasztalni. A barátaimmal a 
legtöbb időt a gátépítésnél és az 
interaktiv homoknál töltöttük . Ha 
mindent alaposan, hosszasan akartunk 
volna kipróbálni, akkor egy nap sem 
lett volna elég a sok érdekességre. 
A futurapark után a Bős- Nagy- 
Maros Vízerőművet néztük meg. 
Először kicsit unalmasnak tűnt a 
program, de amikor odaértünk, a 
látottak felkeltették mindenkinek az 
érdeklődését. Nagy szerencsénkre 
három hajót is láthattunk, ahogy 
átmegy a zsilipeken. Félelmetes és 
izgalmas látványban volt részünk. Az 
utolsó program mindenki kívánságára 
az volt, hogy hazafelé menjünk be a 
McDonalds-ba. Ez nagyon népszerű 
program volt, mert az osztályban 
mindenki nagyon szereti a mekis 
kajákat. 

Az időjárás pont jó volt a 
kiránduláshoz, de mi olyan jókedvűek 
voltunk, hogy az eső se rontotta volna 
el a hangulatot. Sok jó élményben volt 
részünk és mindenki jól érezte magát.

Svastics Áron
7. osztály
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ELSŐÁLDOZÓINK
Szabadits Eliz, Nehéz Anna Glória

KONFIRMÁLÓK
Horváth Máté, Rujzam Kristóf

Az osztálykirándulás
Az idei évben Mosonmagyaróváron 

voltunk a Futuraparkban, Szlo-
vákiában. A Duna zsilipet néztük 
meg, és hazafele betértünk a győri 
McDonalds-ba.

Reggel 8-kor indultunk a városlődi 
iskolától. Az első megállónk a 
Futurapark volt, ahol sok érdekességet 
nézhettünk meg, próbálhattunk ki. 
Először a levegőszintjén voltunk 
,ahol a légköri időjárás jelentéseket, 
a szél természet formáló munkáját, 
a szélerőművek működését vizs-
gálhattuk meg. Aztán voltunk egy 
teremben, ahol egy félórás kísérletet 
tartottak nekünk. Második szint a föld 
szintje volt, ahol játékosan mutatták be 
a kőzet és a talajfajtákat, és a szigetközi 
tájakat. Utána a Planetáriumban 20 
percig csillagászati előadáson vettünk 
részt. Harmadik szint a tűz szintje 
volt, ahol a tükörszobát fedezhettük 
fel. Negyedik szint a víz szintje, ahol 
olyan természeti jelenségeket mutattak 
be, amelyekért valójában a Földet 
kellene körbeutaznunk. Áramlatok, 
vízfolyások, hajózások, és vizes 
élőhelyek vártak ránk a víz szintjén. 
Második állomásunk Szlovákia, ahol 
megtekinthettük a Duna zsilipelését. 
Mi nagyon szerencsések voltunk, mert 
még három hajót is láttunk. Harmadik 
állomásunk pedig a győri McDonalds 
volt, ahol jól tele ettük magunkat. 
Utána megindultunk vissza. 

Szerintem nagyon jó volt ez a 
kirándulás, jól éreztem magam. 
Remélem jövőre is hasonló 
élményekben lesz részünk.

Polgárdi Sára
7. osztály

ISKOLAI HÍREK
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“Erdőszéli óvoda, sok kisgyermek jár 
oda....”

Énekelték a dalt kicsik és nagyok 
nagycsoportos óvodásaink búcsúztató 
ünnepélyén, az idei nevelési év utolsó, 
záró programján.

Az évzáró mindig különleges, 
mindig megható, hiszen néhány 
kispajtás számára valami véget ér, 
de egyben új korszak kezdődik az 
életükben. Óvodásaink száma év 
végére elérte a 29 főt, melyből hét 
nagycsoportos kezdi meg ősszel 
iskolai tanulmányait. Sok közös 
programon vettünk részt áprilisban és 
májusban. Szerepeltünk a nemzetiségi 
óvodák tánctalálkozóján, mely idén 
Városlődön került megrendezésre. 
Voltunk színházban, majd az óvodában 
fogadtunk előadóművészeket. 

Következett a kirándulás, idén a 
kisvonatos utazást próbálhatták ki 
a gyerekek. Sportnapunkon im-
már rendhagyó módon mérték 

össze a kicsik és az apukák a 
fizikai erőnlétüket. Másnap kreatív 
tevékenységben ügyeskedhettek szü-
leikkel. A gyermeknap köré épített 
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rendezvényeket meglepetéssel zár-
tuk. A gyerekek egy délelőttre 
légvárat vehettek birtokba és ismét 
megállapíthattuk, mennyire kitartóak 
és élvezik a mozgással egybekötött 
közös játékokat.

Most év vége felé úgy gondolom, 

a legszebb élmények mégis azok 
a meghitt percek voltak, amikor 
egymás mellett ülve beszélgettünk, 
meséltünk, játszottunk, vagy éppen 
alvás után néhány titkos percig még 
bohóckodtunk, tréfálkoztunk.

Az idei évzárót még ünnepélyeseb-

bé tette, hogy kedves kolléganőm 
Horváth Zoltánné, Andi óvó néni idén 
ünnepli pedagógus pályafutásának 
30. jubileumi évfordulóját. Szívből 
gratulálok és a további munkájához 
sok sikert, örömöt kívánok!

Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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A pápai imacsoporttal Regionális Szeretetláng 
Találkozót szerveztünk Pápán. Május 1-én igazán szép 
napunk volt. A pápai Fő téren a barokk Szent István római 
katolikus templom alkalmas helyszínnek bizonyult a lelki 
nap lebonyolítására.

 Dr. Mail József apát úr szíves fogadtatása és bevezető 
gondolatai után Mészáros Domonkos atya, a Szeretetláng 
Mozgalom magyarországi lelkipásztori tanácsadója 
nyitotta meg a találkozót. Kindelmann Győzőnek, aki 
a Szent István Társulat főszerkesztője, zeneszerző, író 
és nem mellesleg a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi 
koordinátora, pezsdítő gitáros énekével indult a nap. 

 A reggeli imaóra kicsik és nagyok aktív 
bekapcsolódásával, valamint Mór atya vetítésével egészen 
bemelegítette a szíveket. Az iskolában a gyerekeknek 
Mária-jelenésekről beszélt és vetített. Erről igen sokat 
elmond az a tanúságtétel, amit a gyerekek megfogalmaztak: 
„a vicces atya olyan jókat mondott”.

 Győző lelkesítő előadása után felemelő érzés volt 
részt venni a szentmisében. A megjelent papok együtt 
mutatták be a szent áldozatot. Domonkos atya beszéde 
mély lelki élményt nyújtott, a pápai Szent Benedek kórus 
pedig zenei szolgálatával segítette a szívek megnyitását. 
Visszajelzésekből tudjuk, hogy nagy örömmel vettek 
részt  a hívek a LÁNG-átadáson és a körmeneten is. A 
Szeretet sugara betöltötte az emberek szívét, és arcukról 
visszatükröződött egymás felé. A kis ministránsok a 
Pápakovácsi Iskolában hittanosok, pápai és kupi lakosok 
voltak. Kup községből a gyerekeket Ernő bácsi kísérte el, 
aki nagy igyekezettel segíti falujában az Egyházközséget.

 A délutáni programok Tolvajné Irénke bevezető 
szavai után Domonkos atya előadásával folytatódtak. A 
zenés szentségimádás alatt sokan térdeltek az oltár előtt 
önmagukért, családjukért, hazánkért és az egész világért 
imádkozva. Az imanap szentségi áldással és lélekből fa-
kadó énekléssel zárult. A nap végére is maradt meglepe-
tés, amikor a gannai asszonyok csodálatos éneke csendült 
fel a templomban.

 A Találkozó résztvevői szinte betöltötték a pápai nagy 
templomot. Nem kis meglepetést okozott, hogy Miskolcról 
és felvidékről is jöttek a SZERETET-et  befogadó és 
hordozó tanúságtevők. Kisebb-nagyobb távolságról jöttek 
a papok, Erdélyből és Somogy megyéből is érkezett 
egy-egy atya. A bakonyjákói plébánia területéről voltak 
fiatalok és felnőttek egyaránt, akik nyitottak a Szeretetláng 
befogadására és továbbadására. 2013-ban ebben a faluban 
történt meg a Szeretetláng Mozgalom működésének 

kihirdetése a Veszprém Főegyházmegyére vonatkozóan. 
 A Szeretetláng Mozgalom Országos vezetősége 

elégedetten távozott a lelki nap után, és buzdított 
minket a további aktív bekapcsolódásra abba az imába, 
amelynek célja, hogy hazánkban és a világon mindenhol a 
SZERETETLÁNG lobogjon az emberek szívében.

 A pápai imacsoport köszönetet mond mindenkinek, 
aki jelenlétével és adományával hozzájárult ahhoz, hogy a 
lelki nap gyümölcsöző legyen. 

Nyőgérné Anna katekéta
a Mozgalom Veszprém megyei koordinátora

SZERETETLÁNG TALÁKOZÓ
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NAPKÖZIS TÁBOR ÉS KIRÁNDULÁS PANNONHALMÁRA

Idén a korábbi évekhez hasonlóan június 19-23. 
között a napközis tábor megrendezésére került sor az 
általános és középiskolás diákok számára, de nagy 
örömünkre felnőttek is csatlakoztak, így több mint 30 fő 
vett részt a programokon. A gyerekek nagyon élvezték 
a hét eseményeit. A hétfői napot a plébánián töltöttük 
ismerkedéssel és közösségépítő programokkal. Kedden 
a Forrás Vendégháznál ismerkedtünk meg a betyárok 
történetével, amit játékos foglalkozások kísértek, például 
kincskeresés. Délután Gerdenics Jani bácsival gyalogtúrán 
vettünk részt, ismerkedtünk Bakonyjákó környékével. 
Megkóstoltuk a falu legöregebb cseresznyefájának 
gyümölcsét. A szerdai napon a farkasgyepűi Pisztrángos 
tónál pecáztunk. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, sok 
halat fogtak. Csütörtökön kisvonattal tettünk kirándulást a 
Csurgó-kúthoz. A pénteki napot Pápán töltöttük a Kékfestő 
múzeumban és a Nagytemplomban, ahol Rudi Péter atya 
ismertette a templom történetét. 

Június 24-én szombaton az idei közös plébániai 
kiránduláson Pannonhalmára látogattunk. Megtekintettük 
a Bencés Főapátságot, a Könyvtárat, jártunk az apátság 
pincészetében, végignéztük az állandó és az időszaki 
kiállításokat, csokit kóstoltunk, fagyiztunk, sütiztünk, 
kisvonatoztunk és a több hektáron elterülő levendulák 
között sétáltunk. Nagyon szép időnk volt, sok élménnyel 
gazdagodtunk.

Fülöp Krisztina

„Hozzám legközelebb talán a falu körüli túra és a vonatos 
kirándulás állt. Gerdenics Jancsi bácsi sok érdekességet 
mesélt a falu korábbi életéről, és múltjáról, amit eddig 
nem ismertem. A Csurgón több szabadidőt kaptunk, így 
lehetőség volt a természetet megcsodálni, némelyikünk 
térdig merült a patak iszapjában.” 

Schlecht Benedek

„Nekem a pisztrángos tónál a horgászás volt az egyik 
kedves élményem, amit társaimmal együtt nagyon é-
lveztem. Nem a kifogott halak száma hozta meg a 
lelkesedésünket, hanem a kiváló hangulat. A pápai 
Kékfestő múzeumban töltött idő is élményekben gazdag 
volt, amit a legjobban élveztem az, hogy mi magunk is 
kipróbálhattuk a kékfestés egyszerűbb technikáját.”

Svastics Áron

„Az idén is részt vehettünk a plébánia által szervezett 
táborban. Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. A hangulat 
végig nagyon jó volt. Sokat beszélgettünk, fociztunk, 
a kisebbek pedig rajzoltak és fogócskáztak. Remélem 
jövőre is megszervezésre kerül a tábor a plébánián, ahol 
ugyanilyen színvonalas programok lesznek.”

Juhász Martin
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volt az első pillantásra”.
Azonban semmi sem tart örökké, 

így jó néhány év után éreztem, hogy 
új kihívásokra van szükségem. De 
erről majd a cikk végén...

2014-ben meghoztam a végső 
döntést, mely szerint elhagyom a 
katonai repülést. Nagy örömömre 
szolgált, hogy afféle búcsúajándékként 
legnagyobb álmom vált valóra azzal, 
hogy repülhettem a Gripen hátsó 
ülésében valamivel több, mint egy 
órát. Hozzá kell tennem, hogy ez nem 
egy olyan általános dolog, hogy ha 
valaki repülőgép szerelőként elhagyja 
a Honvédséget, akkor csak úgy hipp-
hopp elviszik repülni. Ehhez egyrészt 
kell a sok, munkával eltöltött idő, a 
pilóták, parancsnokok által elismert 
tudás, tapasztalat,  másrészt mindenki 
számára érezhető alázat és tisztelet a 
munkánk iránt. Egyszóval ez afféle 
elismerés volt részükről az elmúlt 14 
év megfeszített munkájáért.

A rengeteg egyeztetés és repülés 
alkalmassági vizsgálat után elérkezett 
a várva-várt nap.

Reggel részt vettem a pilóták 
repülés előtti eligazításán, ahol 
terítékre került az én repülésem is. 
Ekkor egyeztettük a repülési tervet, 
ami tartalmazta az utánégetővel 
való felszállást, útvonalrepülést, 
kötelékrepülést, majd visszatérve a 
kecskeméti repülőbázis felé egy 15 
perces kis magasságú műrepülést.

Tulajdonképpen a hajtóműindításig 
semmi újdonság nem volt számomra, 
hiszen ez napi rutinnak számít a 
szakmámban. A különbséget a pilóta 
ruha, a maszk és a sisak jelenti, 
ami csekély plusz 22 kg, mikor 
beöltöztem.

Következett a felszállás. Ez 
az az érzés, ami semmihez nem 
hasonlítható! Az erő, a szabadság a 
gép elemelkedésének pillanatában...

Néhány másodperc és már 4000 

méter magasról gyönyörködtem 
Szolnokban és a Tiszában. 
Viszonyításképpen közúton 
Kecskemét-Szolnok 60 km. 
A következő fordulópontunk 
a Kékestető volt, ahol a hegy 
magasságáig süllyedtünk, majd 
karnyújtásnyira repültünk el az 
ország legmagasabb pontja mellett. 
Ezután jött egy újabb álom, amikor 
szülővárosom, Sajószentpéter fölött 
néhány manővert hajtottunk végre 
kis magasságon. Ekkor még csak 12 
perce voltunk levegőben. Mondanom 
sem kell, hogy közúton 3 óra alatt 
értünk haza Kecskemétről. Ez most 
mindössze 12 percet vett igénybe.

Emelkedünk 4000 méterre 
felhők fölé, hangzott el a pilótától a 
rádióban. Tudomásul vettem, és 5 
másodperccel később már a felhők 
felett szálltunk, ragyogó napsütésben. 
Az előzetes tervek alapján a Tisza-
tó felett találkoznunk kellett három 

folytatás az 1. oldalról
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másik géppel, amik gyakorló repülést 
hajtottak végre. Addig azonban volt 
még néhány percünk, így megkaptam 
a lehetőséget, hogy vezessem a gépet. 
Leírhatatlan érzés, mikor az ember 3 
dimenzióban mozog, kontroll alatt 
tart egy ilyen gépet, ami a legkisebb 
mozdulatra is hirtelen reagál. A 
bukfenc, az orsó, a különböző 
manőverek, gyorsulás végtelen 
szabadság érzést kelt az emberben. 
Az adrenalin, ahogy dolgozik, a G-
ruha, ami felfújódik, (olyan mint a 
vérnyomásmérés,  csak teljes testben, 
százszor akkorára pumpálva, ezáltal 
préselve a vért a felső testbe, agyba, 
nehogy elájuljon az ember).

No, de vissza kellett adnom az 
irányítást a pilótának, kár, hogy olyan 
gyorsan repül az idő ott is. Következő 
feladat a kötelékrepülés volt, ahol 
három másik géppel karöltve 
repültünk vissza a kecskeméti bázis 
fölé. Külön köszönet a pilótáknak, 
akik kedvemre pózoltak a repülőkkel a 

levegőben, miközben fényképeztem 
őket. Sokszor csak karnyújtásnyira 
repültünk egymástól, szoros kö-
telékben.

Visszatérve a bázis fölé jöhetett a 
hab a tortán, a 15 perces kis magasságú 
műrepülés. Ez a repülés legnehezebb 
része, nagyon igénybe veszi az 
emberi szervezetet. Nagy sebességű 
manőverek, hosszan elnyújtva. Szó 
szerint fáj. Véraláfutással rajzolódott 
ki a testemen a heveder (biztonsági 
öv) mintázata, ahogy a kis hajszálerek 
elrepedtek a műrepülés közben. 
Természetesen ez elmúlt, egyszerűen 
csak nincs hozzászokva egy ilyenfajta 
igénybevételhez egy átlagos emberi 
szervezet.

Szóval, túléltem a +9.2 G-s és -
1.5G-s terhelést. Mindezt ájulás, 
hányás és rosszullét nélkül, amire 
rendkívül büszke vagyok, hiszen ez 
még egy gyakorlott pilóta számára is 
megterhelő. 

Az utolsó munkanapomon a 

parancsnokom megkérdezte, ha 
elintézi, hogy repülhetek utasként 
még egyszer, akkor maradok-e a 
Honvédségnél? Őszintén szólva, ez 
megtisztelő volt számomra és jól 
esett, hogy még az utolsó pillanatban 
is marasztalni akartak.

De akkorra már meghoztam a végső 
döntést, jönnöm kellett, hiszen várt 
egy más világ, újabb kihívások, célok, 
álmok. Pápán a Boeing-nél, a világ 
egyik legnagyobb katonai teherszállító 
gépén, a C-17 Globemaster-en kaptam 
új repülőgép-szerelői munkát. Most 
már civil emberként, de még mindig 
katonai gépen.

Természetesen, ha nem dolgozom, 
akkor sem szabadulok a géptől, hiszen 
2015 óta bakonyjákói lakosként, 
szinte nap mint nap láthatjuk, ahogy 
szeretett falunk felett hasítják az eget 
ezek a hatalmas, szürke vasmadarak.

 
Zavadovics János
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Sokszor jön a gondolat a fejembe, 
meg-megállok: miért is jár az 
ember? Csak úgy jókedvéből vagy 
kényszerből, avagy kíváncsiságból?

A minap hozott a posta egy levelet. 
Abból a faluból, ahol megtanultam 
járni. Apró somogyi falucska, 
zöldre festett tornyával, csendesen 
csörgedező patakjával, a temetőben 
rég elfeledett kedvesek düledező 
kopjafáival.

Akkoriban még apró ember voltam. 
Menni sem tudtam. Szüleim kitettek 
egy pokrócra a templomkert hársfája 
alá, ők pedig végezték a mindennapok 
feladatait. Igen ám, de nekem egy 
idő után elegem lett a nézelődésből, 
a lombon átszűrődő fény árnyainak 
csodálásából. Úgy döntöttem, valami 
újat kell tenni. Tehát felültem, majd fel 
is álltam. Hogy biztonságosabb legyen 
életem első útja, egy szép hosszú 
fűszálat téptem, s azt szorongattam az 
öklöcskémben.

Elindultam… mámoros érzés. 
Minden lépéssel más a táj, más a kép. 
Hova is menjek? Fölfedezzem a kertet? 
Menjek a hangok után, amik az iskola 
teremből szűrődnek ki és a kacagás 
oly csábító? Vagy bízzam rá magamat 

Mici cica simogató vezetésére, mert 
hirtelen lett útitársam?

Engem valami más vonzott. Nem 
volt ez akkor még tudatos, csak 
ösztönös. A csend vonzott! Az a 
fajta csend, amiben megszólalnak a 
hangok, ahol cseng és bong valami 
– Valaki? -, ahol jó lenni, ahol a 
fény körülvesz, de nem vakít. Eddig 
mindig csak vittek, leültettek, kértek, 
legyek csendben. Nem is kellett ezt 
kérni, mindig tudtam, ott csendben 
kell lenni, mert csak így hallom meg, 
amit magam sem tudtam, mi az!

Egy szó mint száz. Öklöcskémben 
a csinos fűszállal, besétáltam a 
templomba. A Csend Birodalmába. S 
mint kicsi Sámuel, ott álltam a szószék 
előtt és azon gondolkodtam, melyik 
lépcsőn menjek fel oda a magosba. 
Tudtam soha magosabb helyre nem 
kerülhetek. Az Isten Széke lábánál 
álltam, ahonnan a Szó hangzik. 
Tudtam a Csend Honába léptem be. 

Járok.
Ma is ezt teszem. Csak nem fűszálat 

szorongatok a kezemben, hanem a 
Bibliámat. Most is oly bizonytalan 
néha a lépten, mint hajdanán, de mit 
tegyek, elmúlt 60 esztendő. Mégis a 

kép bennem él.
Nemcsak a kép él bennem, hanem 

azóta az Úr Jézus is! Aki állandóan 
arra ösztönöz:  Menj! Hirdesd! 
Tanítsd! Tehát járnom kell azt az utat, 
amit elém terített az Ég.

Gyertek velem és megéltek, átéltek 
olyan csodákat, amit mások soha. 
Mert a Csend Honában csak akkor 
jutok- jutunk, ha járjuk hitünk útját. 
Szólnak a harangok Bakonyjákón, 
két templomban is. Mindkettőbe 
hívogat az Ég Ura. Álmomban 
egyszer azt láttam: megkondultak a 
harangok és a Falu Népe megindult, 
mindegyik a maga templomába Istent 
dicsérni, megköszönni mindazt, amit 
kaptak….

Pedig nem történne egyéb, csupán 
mindenki elmondhatná magáról: 
Isten útján járok és közben az Ő 
dicsőségére élem az életem s végzem 
föladataimat.

Induljunk együtt ezen az úton!
Szeretettel 2017 nyarán, hűséges 

lelkipásztoruk: 

Apostol Pál tiszteletes

JÁROK
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KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK

Polgármesteri Hivatal:
Cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.
Tel./Fax: 06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-
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 30 487 90 83
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:
Dörnyei Zsófi a könyvtáros 06 30 407 30 36
Nyitva tartás: 
kedd: 17.00-20.00
csütörtök: 16.00-19.00

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Bakonyjákó családsegítő munkatársa:
Földi Anikó 
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Orosz Ádám 

(Juhász Andrea - Orosz Krisztián)
szül.: 2017. május 02.

ELHUNYTAK

Török Józsefné szül. Vaczula Erzsébet
Szül.: 1936. október 20.  Elhunyt: 2017. március 22.
Rozsits Miklós  
Szül.: 1928. november 03.  Elhunyt: 2017. április 05.
Leimeiszter Vendelné szül. Fejes Margit  
Szül.: 1934. november 16. Elhunyt: 2017. május 05.
Frank József id. 
Szül.: 1935. május 25.  Elhunyt: 2017. május 21.
Tirpák Károly Lajosné szül. Schmid Erzsébet 
Szül.: 1930. november 25.  Elhunyt: 2017. május 09.
Zsigmond Gyula 
Szül.: 1925. március 10. Elhunyt: 2017. május 08. 
Molnár Péter  
Szül.: 1949. november 27. Elhunyt: 2017. június 17.

Haragos Hanna 

(Juhász Zsuzsanna – Haragos Lajos)
szül.:  2017. május 11.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Takács Irén – Varga Elemér

SZÜLETTEK
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FALUN IS FITTEN

Sportolni jó! Rendszeresen 
sportolni még jobb! Mindegy milyen 
mozgásformát választunk, a lényeg, 
hogy rendszeres legyen.

 
Gondoltam írok egy halom okos 

dolgot arról, hogy milyen pozitív 
hatásai vannak a rendszeres sportnak, 
mind a mentális, mind pedig a fizi-
kális állapotra vonatkoztatva. Leírok 
olyan tényeket, hogy a rendszeres 
testmozgás hatására:

- nő a tüdőkapacitás, ezáltal javul 
a légzés,

- jobb lesz a szív teljesítő 
képessége

- megerősödnek az izmaink, a 
csontok erősebb védelmet kapnak

- anyagcserénk felgyorsul
- az ízületi fájdalom csökken, 

mert a szervezet rászokik az ízületek 
olajozására, 

- szerotonin szabadul fel az agyban, 

meg endorfin: az egyik hangulatjavító 
hatású, a másik a fájdalom 
csillapításáért felel

… és még egy csomó dolgot, aztán 
részletesen kifejtem ezeket, hogy mit-
miért-hogyan.

Nem teszem. 
Feleslegesnek gondolom. 
Rengeteg magazinban, napilapban, 

fórumon lehet ilyen írásokat olvasni 
nálam hozzáértőbb emberek tollából. 

 
Egyszóval sportolni még mindig jó 

és elkezdheted vagy újra kezdheted 
velünk! Mert az edzés nem válogat, 
egyszerűen mindenkinek jót tesz!

A mi csapatunkkal meg pláne!
 
HIIT, alakformáló, zsírégető és 

kardió jellegű órákon lehet részt venni  
hétfőn és csütörtökön 18.00-19.00 
között a tornateremben, szerdánként 
pedig ugyanitt 17.30-18.30-ig a jóga 

szerelmeseit várjuk.. 
Heti egy alkalommal gerinctornát 

is tartunk!

Szeretettel várok mindenkit!

Lénártné Gerdenics Kata
 
U.i.: Csapatfotó pedig nincs! Aki 

kíváncsi, jöjjön el és nézzen meg 
minket élőben, izzadjon és röhögjön 
velünk!!!


