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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2017. 07.01 – 10. 31ig elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket
alkotott, illetve módosította rendeleteit
a következők szerint:
8/2017.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet Bakonyjákó Község
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési Szabályzata 7/2013.(VII.1.)
önkormányzati rendelete módosításáról
9/2017.(X.27.) számú önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól
2016-ban beadott pályázataink
közül a csapadékvíz elvezető
rendszer
részleges
felújítására
beadott
támogatási
kérelmünk
nem szerepelt a nyertes pályázatok
között, így idén átdolgozva, kisebb
műszaki tartalommal ismét beadtuk
kérelmünket. Eredményt még nem
ismerjük.
Az idei évben is megszerveztük
a már hagyományosnak számító
Őszköszöntő programunkat 2017.
szeptember 30 - október 1. között.
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: 2017.09.01.
– 2018.07.06. és 2017.08.07. –
2017.08.31.
Az indítható óvodai csoportok
száma: 1 osztatlan életkorú, vegyes
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csoport
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
támogatásra, vállalta a jogszabályban
előírt önrészt és fuvarköltséget.
A pályázatnak köszönhetően 53
erdei m3 tűzifával támogathatjuk
a szociálisan rászoruló családokat.
Az igénylés részletes feltételeit a
testület önkormányzati rendeletben
szabályozta, melyről tájékoztattuk a
lakosságot.
Önkormányzatunk az idei évben
is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017/2018. évi
fordulójához, mellyel a szociálisan
hátrányos helyzetű felsőoktatási
hallgatókat, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat
kezdő
fiatalokat
szeretnénk támogatni.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal
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.
Bakonyjákó Német Nemzetiségi
Önkormányzata az idei évben is
támogatta a településen megrendezett
programokat, az óvoda működését,
a városlődi iskolai programokat,
gyermekek
díjazását,
a
civil
szervezetek
működését.
Ezúton
szeretném megköszönni a település
nevében a Német Nemzetiségi
Önkormányzat anyagi támogatását

Az elmúlt időszakban több
szükséges
felújítási
munkálat
került elvégzésre az önkormányzat
tulajdonában lévő épületekben és
környékén:
Önkormányzati hivatal folyosó
és polgármesteri iroda festése;
faluház külső nyílászárók mázolása,
orvosi rendelő festése, járólapozása,
volt takarékszövetkezeti helyiség
járólapozása, festése, belső színpad
falfelület festése; óvoda konyha
és étkező lámpabúrák, kapcsolók
cseréje, belső ajtók felújítása,
mázolása; fodrász épület térköves
akadálymentesített feljáró kialakítása
korláttal; temető hátsó kapu felújítás

Továbbra is várjuk településünk
szépítésével, fejlesztésével kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat!
A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az önkormányzat
hivatalában, illetve a település
honlapján
(www.bakonyjako.hu)
megtekinthetők.
Takácsné Tompos Rita
polgármester
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KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ
“Naponta megújuló boldogság,
hogy valaki beszél hozzám a
könyv lapjairól, és ezt az élményt
megismételhetem, sőt ez az élmény
a korom és életkörülményeim
változásával mindig mást és más
közöl!”
/Szabó Magda/
Dörnyei Zsófinak hívnak, 2017
júliusától én látom el a településen a
könyvtári feladatokat. Családommal
három éve költöztem Bakonyjákóra.
Nagylányom óvodába jár, a kicsivel
pedig itthon vagyok gyesen, így
nagyon megörültem, hogy kicsit
kiszakadva a monoton hétköznapokból
elvállalhattam ezt a munkát. Nagyon jó
érzés egy olyan helyen dolgozni, ahol
jól érzem magam én is és a könyvtárba
járók is. Rengeteg könyvünk van,
így mindenki megtalálja a kedvenc
műfajának
megfelelőt.
Kétháromhavonta vadonatúj könyvekkel
is bővül kínálatunk, valamint az
olvasók által keresett könyveket is
igény szerint be tudjuk szerezni. Ilyen
a sokak által keresett „Trónok harca”,
ami hamarosan a polcunkra érkezik.
Nemsokára egy új számítógéppel
bővül eszköztárunk, így várom az
internetezőket is. Vannak nagyon
kedves törzsolvasó (én csak így hívom
őket) felnőttek és gyerekek, akikkel
a kölcsönzés mellett nagyon jókat

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

szoktunk beszélgetni. A kisebbek
is szívesen jönnek szüleikkel, mert
amíg a szülők a könyveket böngészik,
addig a gyerekeknek van lehetőségük

Polgármesteri Hivatal:
Cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.
Tel./Fax: 06/89-350-001
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 13.0016.00
szerda: zárva
péntek : 8.00-12.00
Pénztár nyitva tartása:
hétfő, csütörtök: 8.00-12.00
kedd: 13.00-15.00
szerda, péntek: zárva
Takácsné Tompos Rita, polgármester
Tel.: 06/89-350-001, Mobil: 06/30-9935-891
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
idejében,
illetve
előre
egyeztetett
időpontban.
Kelemen László, jegyző
Tel./Fax: 06 30 487 90 83
e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu
Ügyfélfogadás:
csütörtök 10.00-12.00, 12.30-15.00

színezni, rajzolni. A könyvtári
eseményeket a Bakonyjákó Könyvtár
facebook oldalon lehet követni.
Sok szeretettel várok mindenkit
a könyvtár nyitva tartási idejében,
kedden és csütörtökön 17.00 és 20.00
óra között!
Dörnyei Zsófia,
könyvtáros

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
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Könyvtár és Teleház:
Dörnyei Zsóﬁa 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
Tel.:06/30-407-2559
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ISKOLAI HÍREK
Pályaorintációs nap

Pályaválasztási nap

Október 20-án tanítás nélküli munkanap volt a városlődi iskolában.
Meghívtak szülőket, felnőtteket, hogy mutassák be a szakmáikat. Eljött
egy jegyző (asszony), egy ács, Józsi bácsi megmutatta nekünk a kőműves
szakmát, de volt itt erdész is, állatorvos, mérnök, rendőrnő, kertész, ápolónő,
védőnő, festő, a foltvarrást is ki lehetett próbálni, de még sok más szakmát is
megismerhettünk. Az osztályok sorra járták a termeket, ahol bepillanthattunk
egy kicsit a szakemberek munkájába. Nagyon érdekes nap volt, örülök, hogy
láthattam.
Lénárt Dóra
6. osztály

2017. október 20-án Katona Edittel,
az osztályfőnökünkkel és egy kísérő
tanárral, Juhász Hajnalkával indultunk
Városlődről a Pápai Sportcsarnokba,
ahol érdekes szakmákat ismerhettünk
meg. Mikor odaértünk, a bejáratnál
egy kedves néni állt, aki egy szórólap
gyűjtő táskával fogadott minket.
Majd Edit nénivel elmentünk a
grafológushoz időpontot kérni. Ezután
megtekintettük az érdekesebbnél
érdekesebb iskolákat. Nagyon sok
helyről kaptunk újabb információkat,
és közben egy csomó szórólapot
szedtünk össze. Kipróbálhattunk
például porcelánt festeni, porcelánból
rózsát és marcipánból mignont
készítni. Délután értünk vissza a
grafológushoz, aki megvizsgálta az
írásunkat és nagyon jókat mondott
rólunk, például nekem azt tanácsolta,
hogy menjek pedagógusnak vagy
óvónőnek. Szerintem a pályaválasztási
nap nagyon hasznos volt, mert így
jobban megismerhettük az iskolákat és
a grafológus is nagyon sokat segített a
véleményével.
Polgárdi Sára
8. osztály
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Felsőssé avatás
Az iskolánkban már hagyomány, hogy az 5. osztályos
tanulókat felsőssé avatják. A suli-bulin történt az avatás,
de előtte az osztályok összegyűltek a tornateremben, és pár
feladatot megcsináltak. A feladatmegoldás után kezdődött
el az avatás. Kiállt az egész osztályunk egy sorba. Edvárd
bácsi felolvasta, mit kell tennünk. Több vicces feladattal
kellett megküzdenünk. Az egyik feladat például az volt,
hogy a felsősök eldugtak papír rókákat és nekünk meg
kellett keresnünk. Ez azt mutatta meg, mennyire tartjuk
tisztán az iskolánkat. Egy másik feladatban oda kellett
mennünk egy felsős társunkhoz és el kellett mondani
neki egy beszédet, közben tisztelegni kellett. Kézfogással
jelezték, ha elégedettek voltak velünk. Igazából be kellett
bizonyítanunk, hogy elég érettek vagyunk a felsős élethez.
Remélem, hogy később is megmarad ez a hagyomány.
Takács Ádám
5. osztály
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TERMÉNYÜNNEP AZ ÓVODÁBAN

Az idei nevelési év első nyílt ünnepe az ősz, a betakarítás témájához kapcsolódott. A szülők által felajánlott, helyi
kiskertekben termett zöldségek és gyümölcsök barkácsolásával, a befőzött lekvárok kóstolásával, valamint a gyermekek
táncával, játékkal, mondókázással ünnepeltük a termény betakarítást. Az óvodát a gyermekek munkái, különböző
magokkal, zöldségekkel, termésekkel készített alkotásai díszítették. Színes kavalkád, amely tükrözte az ősz színeit,
szépségét. Az ünnepnapot még különlegesebbé tette, hogy aznap délelőtt vettünk részt a Pegazus Színház idei első
bábelőadásán.
A termek hangulatát, barátságos légkörét tovább fokozta, hogy az öltözőhelyiség Gerdenics Gábor pénzügyi
támogatása révén, új, tágasabb, esztétikusabb szekrényekkel áll a gyermekek rendelkezésére. Különösen szükség van
most rájuk, hiszen óvodásaink létszáma idén is eléri a 30 főt. Jelenleg 9 nagycsoportos, 8 középső és 12 kiscsoportos
gyermek veszi birtokba nap, mint nap az óvodát.
Támogatóinktól továbbra is nagyon sok segítséget kapunk eszközeink gyarapításához. Szanyi Balázs pénzügyi
felajánlásából nagyméretű, biztonságos tornaszőnyeget tudtunk vásárolni a gyermekek számára, később pedig ismét
fogadhatjuk a Szegedi Látványszínház színészeit óvodánkba. Dr. Léka Tibor családja rengeteg Duplo játékkal lepte
meg a gyerekeket, a Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat szakmai eszközök vásárlásához nyújtott pénzügyi
támogatást. De a településen élők is gondolnak ránk, most ősszel Valdinger Ferencné, Rózsi néni dísztökök eladásából
befolyó összeget ajánlott fel az óvodának.
Köszönjük szépen a gyermekek nevében!
Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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IDÉN AZ ORSZÁGHÁZAT VETTÜK CÉLBA

2017. szeptember 07-én a bakonyjákói
énekkar szervezésében nagyszerű kiránduláson
vettem részt.
Úticéljaink között szerepelt a székesfehérvári
Bory-vár megtekintése és a veresegyházi
medveotthon is. A fő úticél Budapesten az
Országház megtekintése volt.
Bakonyjákóról származom, itt jártam általános
iskolába. Örömömet az teljesítette ki, hogy
több volt tanárom is részt vett a kiránduláson.
Az Országház megtekintése életem nagy álma
volt. Könnyeimmel küszködve, meghatódva
és büszkén álltam a koronázási ékszerek előtt.
Mindig is tudtam, és éreztem, milyen jó, hogy
magyar vagyok, de feltehetően ugyanezt láttam
minden kiránduló társamon!
Veresegyházán a vacsora jó hangulatban
telt, sokat beszélgettünk, jól éreztük magunkat
egymás társaságában. Késő este indultunk haza
élményekkel gazdagon, kellemesen elfáradva.
Zárszóként annyit szeretnék még szólni,
hogy sokat kellene az embereknek együtt
lenni, beszélgetni, megismerni egymást. Itt ezt
tapasztaltam, mindenki tudott a másikra figyelni.
Köszönöm a lehetőséget mégegyszer, máskor is
szívesen élek vele.
Szocsevka Endréné Teri
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SZÍNES ŐSZI HÉTVÉGE
Mint az utóbbi években, az idén is
több program került megrendezésre az
Őszköszöntő hétvégén a Falumúzeum
udvarán.
Finom falatok, ízletes borok és
örökzöld slágerek gazdagították a
programot. Cicegét, dödöllét az óvodás szülők készítették, házi rétesről –
igazán finom töltelékekkel - Világosné
Ildi és asszonytársai gondoskodtak.
Az énekkar babgulyása most is nagy
sikert aratott, Gönczi Gizella volt
a főszakács. Frum Feri finom sült
kolbászt kínált, a tőle megszokott
kiváló fűszerezéssel.
A gyerekek nagyon élvezték a
mesejátékot, csillogó szemekkel
figyelték a történetet. A Szegedi
Látványszínház tehetséges színészei
jó ideig lekötötték a figyelmüket.
A gyerekek mellett a felnőttek is jól
szórakoztak.
A gyerekek nagy örömére népi
fajátékokkal az idén ismét lehetett
játszani, kíváncsian próbálták ki a
számunkra új eszközöket. Játékokat
szerető szülőkkel, nagyszülőkkel itt is
lehetett találkozni.
Több tehetséges népi mester
mutatkozott be, igazán szép és
igényesen elkészített portékákkal.
Kézműves foglalkozáson ki is
próbálhattuk a mesterségek néhány
fogását. Szép bőrkarkötők készültek,
több fiú faragott medált a fafaragó
asztalánál. A szalmafonónál felnőtteket is láttam, lelkesen kézműveskedtek.
Én úgy gondolom, aki eljött aznap
délután, igazán jól érezte magát.
Török Lászlóné
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REFORMÁCIÓ 500
2017 a reformáció emlékéve. A világ sok országában emlékeztek a reformáció
kezdetének 500 éves évfordulójára programokkal, rendezvényekkel október
végén és az azt megelőző időszakban. Luther Márton szerzetes 1517. október 31én szögezte ki 95 pontból álló vitairatát Wittenbergben a vártemplom kapujára.
A vitairatban Luther a hit általi üdvözülés tana mellett tett hitet, szorgalmazta a
megújulást!
A bakonyjákói református gyülekezet is megemlékezett a kerek évfordulóról.
Az imaházban emléktábla került elhelyezésre, melyen feliratként olvasható:
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”

Takácsné Tompos Rita
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70 ÉVE � KITELEPÍTÉS VEZEKÉNYBŐL

Egy augusztusi reggelen elindultunk édesanyámékkal Vezekényre,
hogy újra láthassák a szülőföldet,
melyet el kellett hagyniuk. 70 éve
történt, hogy erőszakkal elválasztottak
rokonokat, barátokat, szomszédokat.
Bakonyjákóra is több család
került, már csak 1948-ban. E kerek
évforduló alkalmából gyűltünk össze
Pozsonyvezekényen, ahol nagyon
baráti fogadtatásban részesültünk.
Jákóról a Fejes, Czödör és Vajda
családokból érkeztek meghívottak.
Megható volt látni, ahogy régi
ismerősök
egymásra
ismertek
és előtörtek az elfeledettnek hitt
történetek. Mosolyogva emlékeztek
a múltra és nem a gyötrelmeket
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emlegették szomorkodva.
A szervezők szívüket - lelküket
beleadva készültek, hogy mindenkit
vendégül lássanak és mindenki
jól érezze magát. Finom ebéddel
fogadtak vártak, a kitelepítetteket
emléktárgyakkal ajándékozták meg.
Az ünnepi beszédek után felavattuk
és megkoszorúztuk a kitelepítettek
emlékművét.
Emlékeznünk kell azokra is, akik
már nem vehettek részt ezen az
ünnepségen!
Az esti mulatságot finom vacsora
előzte meg, házi süteménnyel és egy
kis szilvapálinkával. Természetesen
nem maradt el a jó zene sem.
Az éjszakát rokonoknál töltöttük,

ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Különösen jó érzés volt édesanyámék
szülői házában aludni.
Másnap
délelőtt
ünnepi
szentmisére került sor, majd egy
finom ebéd után elérkezett a búcsúzás
ideje. Elköszöntünk a rokonoktól,
ismerősöktől, vendéglátóinktól.
Úgy érzem, most már egy kicsit
Vezekényen is otthon vagyok!
Nagy Tibor
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folytatás az 1. oldalról
TTR: Mikor kezdtél a zenével foglalkozni?
NYJ: Tulajdonképpen az általános iskolai évek
elején kezdtem el zenét tanulni az Allegro Zeneiskola
növendékeként. Bödey Tamásnál tanultam furulyázni,
később klarinétozni. A pápai Bartók Béla Zeneiskolában
folytattam a zenei tanulmányokat. Ott Horváthné Eisenbeck Ágotánál kezdtem zongorázni, később Dr. Molnárné
Szabó Dóra lett a tanárom. A zongora mellett a klarinéthoz
is visszatértem. 7. osztályos koromban Pannonhalmán
folytattam az általános iskolai tanulmányokat, viszont ott
már csak a klarinéttal foglalkoztam komolyabban Imreh
Loránd tanítványaként. Egészen érettségiig klarinétoztam,

a zongorához csak ritkán ültem le. A gitározás alapjait
is elsajátítottam. Idén szeptemberben újra elkezdtem
zeneiskolában zongorázni, ahol Molnár Orsolya a
tanárom.
TTR: Hallgatva a játékodat úgy éreztem, hogy a
zongorázás fontos szerepet tölt be az életedben.
NYJ: Ez valóban így van. Először nyelvtanulás céljából
hallgattam különböző dalokat, majd egyetemistaként

találtam meg Yiruma egyik szerzeményét, és akkor
döntöttem el, hogy elkezdem tanulni a műveit. Körülbelül
két év elteltével azt tapasztaltam, hogy már a klasszikus
zenében is könnyebben észre tudom venni az értékeket és
egyre inkább vonzott, hogy elmélyüljek benne.
TTR: Kik a kedvenc zeneszerzőid, előadóművészeid?
NYJ: Jelenleg főleg Chopin műveit tanulom, illetve
nagyon sokszor hallgatok klasszikus zenét. A kortárs
művészek közül a kedvenceim Bogányi Gergely, Yiruma,
Alexander Rybak, Tatyana Ryzhkova.
TTR: Mi a tavalyi adventi hangversenyen élvezhettük a
zenei tehetségedet. Máshol is vállalsz fellépéseket?
NYJ: Felléptem egyetemi
művészeti Ki Mit Tudokon,
Pannon
UniFest
rendezvényeken is, kiállítás
megnyitókon, adventi alkalmakkor, pannonhalmi öregdiák-koncerteken, illetve egyszer kari évnyitó ünnepségen
is zongoráztam az egyetemen. Szívesen élek a
lehetőségekkel, ezt később is
szeretném folytatni.
TTR: Beszélgetve másokkal úgy látom, sokakat
megérintett a zongorajátékod.
Látszik, hogy szívvel-lélekkel
játszol. Abban a pár percben
csak a zene fontos, egész
lényeddel ott vagy, jelen vagy,
csak arra koncentrálsz.
NYJ: A zene felemeli a
lelket, motivációt ad, segít
élni.
Szerintem
nagyon
érdemes klasszikus zenét
hallgatni, mert egyszerűen
minden benne van. Értékes és
tiszta.
Nemsokára ismét lesz
lehetőségünk élvezni, ahogy Nyőgér József megszólaltatja
a billentyűket. Hiszem, hogy előadásmódjával arra
ösztönöz bennünket, hogy egyre inkább meglássuk az
értéket a zenében.
Takácsné Tompos Rita
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JÁRIFÖLDI FAKERESZT

Mivel a kereszt felállításában és az elkészítésében
jelentős szerepet játszottam személyesen és a cégemmel,
sokan kérdezték, mi a keresztállítás célja. Valóban van
célja, minden, amit az ember tesz, valamilyen céllal teszi.
Ugyanakkor sokszor a nagy dolgok is egészen egyszerű,
mondhatni banális dologgal kezdődnek, ahogy ennek a
keresztnek a története is.
Bő másfél éve Péter atya felkeresett az irodámban,
s hozott egy műanyag táblát, ami a Templomsűrűbe
látogatni szándékozókat látja el útbaigazítással. Segítséget
kért tőlem, a tábla kihelyezésében, mert a kint lévő – a 83as út melletti – tábla ugyan mutatja az utat, de nem egészen
egyértelmű, így a helyismerettel nem rendelkezők Arda
irányába indulnak, és nem találnak úti céljukhoz. A tábla
műanyag mivoltja okozott számomra fejtörést, hiszen
sérülékeny, ezért törtem a fejem, hogyan oldjam meg!
Részben az időjárás viszontagságai, részben forgalmas a
kereszteződés (traktorok, kombájnok és talajművelő gépek
hada jár arra) okozott gondot, nehogy egy sima oszlopra
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felszerelve a szél eltörje vagy valamilyen gép véletlenül
elsodorja azt. Így jutottam arra, hogy egy műtárgy elé
helyezve, a szél ellen védelmet, a járművezetőknek nagyobb
figyelmet jelentene. És hogy mi legyen a műtárgy? Szinte
kézenfekvő volt már az első pillanatban: egy fakereszt a
faüzemből!
Ahányszor rápillantottam az irodámban a táblára, mindig erősödött bennem egy érzés. 2017-et írunk, s pontosan
25 esztendővel ezelőtt kezdődött az én „keresztutam”
Járiföldön, méghozzá augusztusban. „Mindenkinek
megvan a maga keresztje!” - szól a magyar mondás, s
nekem a járiföldi üzem kétséget kizáróan az! Van benne
sok örömöm, bánatom, sikerem, kudarcom, éltető kihívás,
megoldhatatlannak tűnő feladat, felelősség, stressz,
izgalom, fájdalom és gyönyör, de legfőképp izzadtságos
és embert próbáló munka. Aki nem hiszi, járjon utána….
így szól a másik ismert mondás, vagy mondhatnám
viccesen, hogy a mellékhatások tekintetében kérdezze meg
kezelőorvosát vagy ...! Vagy a Jóistent! Tehát nekem ez a
kereszt a huszonöt évi küzdelmet jelenti, az embereimmel
való együttműködést, az összetartozást, a szeretetet és a
jövőt.
A kereszt az egyik legnagyobb és legtöbbet hivatkozott
szimbólum a világon, örülök, hogy ezt sugalmazta nekem
is valaki fentről, így hálás vagyok, hogy megadatott nekem
ezt megalkotni.
Egy nemes feladat mindig erőt ad a további küzdelemhez
és örömöt, ha másokat is megmozgat. Jó látni a lelkes,
segítőkész és önzetlen fáradozást, támogatást. Ha valaki
elsuhan a kereszteződés előtt, hol a kereszt áll, lát egy
egyszerű műtárgyat, senkinek nem jut eszébe hirtelen,
hogy ez hány ember áldozatos közreműködése árán jött
létre. Mivel ez nem reklám, a segítők pedig nem a hírnév
kedvéért tették, amit tettek, bőven elég ennyi: köszönet és
hála mindenkinek az áldozatos munkájáért!
A kereszteződésben álló fakereszt Járiföldön az utakat
keresztezi, ugyanakkor az életben mindent összeköt, mi
az emberben nemes, értékes, szép és jó. Ezek keresztény
hitünk szerint, Istentől kapott legfőbb kincseink, ettől szép
a világ sok fonáksága dacára, és ez élteti, ez ad reményt az
embernek.
Adja Isten, hogy a kereszt álljon az idők végezetéig, s
hirdesse az Ő dicsőségét, az emberek jóságát!
Ámen!
Nagy Pál
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KOCSIZÖRGÉS
Álmodtam vagy valóság?
Döbbenten ülök az ágyon és
hallgatózom. Igen. Paták ritmusa,
kocsi küllők zakatolása.
De régen hallottam már. S eszembe
jut gyermekkorom emléke. Nagyapám
tanyáján voltam. Nyaraltam. Egy
éjjel ugyanezt hallottam. A szobában
naftalinszag, enyhe petróleum szag
és
Nagyanyám
levendulájának
illata keveredett a szekrény tetején
felejtett húsvéti rozmaring illatával.
Megbűvölve hallgatóztam akkor is.
A hatalmas dunyha alatt alig tudtam
megmozdulni. Éjjel volt. Az ablakon
bekukucskált a Göncöl, már lefele
fordult a rúdja, lassan pirkadnia kell.
Emberek jöttek.
Nagyon halkan! – hallottam-, Föl
ne ébredjen a gyerek! – Nagyapám
hangja izgatott volt.
Természetesen mindent hallottam.
Nagy nehezen kimásztam az ágyból
és kileskelődtem az ablakon. Csak
annyit láttam, hogy egy lőcsös
homokfutó villan ki a tanyaudvarból,
két ló, s mintha repültek volna a
csillagfényes éjszakában. A nagy
komondor Nagyapám mellett állt
nyugodtan hátra-hátra nézve, időnként
felsandítva, mintha azt mondta volna:
titkunk van! Ugye Benő gazda!
Reggel ott állt az ágyamnál
Nagyapám. Frissen borotválva, piros
arccal, s csak intett a szemével:
Gyere!
Boldogan ugrottam ki, s már
futottam is volna az udvarra… „Hohó!
Álljunk csak meg Fiatalember! Előbb
mosakodni, fésülködni! Csak utána
lehet kimenni.”
Valahogy ünnepélyessé kezdett
válni ez a reggel. Mi lesz ebből?
Egy örökkévalóságnak tűnt, ahogy
Nagyapám komótos vezetése mellett
rendbe tettem magam.
Most már lehet? – kérdeztem szinte

toporzékolva az izgalomtól.
Igen, menjünk! – hallatszott a bölcs
válasz.
Szinte mellbe vágott a fény.
Aprójószág
és
néhány
birka
szöszmötölt az udvarban. Nagyanyám
zörgette a lábasait a konyhában, egy
nagycsizmás, bekecses, nyáron is
kucsmát hordó ember igazgatta a
szárazmalom kerekeit – én pedig
Nagyapám kezét fogva elindultam
az ünnepélyes fényben az istálló felé.
Tudtam, egy öreg tehén és a borja,
meg egy deres csődör van odabent. S
ahogy odaértünk, megcsapta az orrom
a számomra oly kedves istállószag.
Nem láttam semmit, csak azt
éreztem, valami meleg ér a fejemhez,
ugyanakkor egy kérges és mégis
kedves kéz a kezembe nyom valamit.
-„Add neki oda!” Egy nagy
kockacukor volt. Most már tudtam,
mi simogatta meg a fejem. Gyönyörű
vasderes kanca volt. Meleg barna
szemeivel simogatott, fekete orrával
böködött és közben röhögött. „Fel
is ülhetsz rá!” – na több sem kellett
nekem. Jó barátságot kötöttünk.
Eltelt néhány év. Talán kettő vagy
három. Nyár volt, s újra a tanyán
voltam. A két deresnek gyönyörű
csikaja született. Vásárra készült
Nagyapám, el akarta adni a csikót.
Én sírtam, ordítottam, hogy ne adják
el. Természetesen én nem mehettem
a vásárra. Otthon kellett maradnom a
Nagyanyámmal.
Éjjel
megint
hallottam
a
kocsizörgést. Kinéztem az ablakon.
Most Nagyanyám állt ott a komondorral. Visszafeküdtem. Elvitték a csikót
a vásárra. Igaz szeretettel elsirattam,
majd nehezen elaludtam. Éreztem, itt
ma még valami történni fog…. Az ég
beborult, én pedig csak hánykolódtam.
Még alig világosodott, amikor újból
kocsizörgést hallottam. Az ismerős

homokfutóét.
Kinézve az ablakon a lélegzetem
is elállt. A kutya nem ugatott, hanem
vonított. Csak lábdobogást és valami
csuklásfélét hallottam…Kifutottam
az ajtóba, s azt láttam, hogy a
nagycsizmás, bekecses, kucsmás
ember és még másik három valamit
egy pokrócban leemel a kocsiról.
A csikó sehol, csak Nagyanyám áll
a kocsi mellett tépett hajjal, vállára
csúszott kendővel, s közben leteszik
a vén diófa alá a pokrócot s benne
Nagyapámat... Már nem élt.
A csikó megugrott egy autótól,
Nagyapa meg akarta fogni. Leesett a
kocsiról, s fejbe rúgta a ló. A csikó a
teherkocsi alatt elpusztult…
Ülök az ágyban és szinte érzem az
akkori alma illatát, a Göncöl benéz
az ablakon s lassan elhalkul a kocsi
zakatolás. De én úgy érzem, semmi
nem változott. Ma, amikor ezeket
leírom, ugyanannyi idős vagyok, mint
volt akkor Nagyapám.
Tudom, az élet múlandó. De
Valaki megtanított arra, hogy: Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne
féljen. Én vagyok a Feltámadás és
az élet, ha valaki hisz énbennem, ha
meghal is él!
Így
emlékezzetek
szeretett
Kedveseitekre Bakonyjákón élő
Emberek!
Apostol Pál
tiszteletes
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GEOTÚRÁN JÁRTUNK

Az Őszköszöntő programot nem
tudtam volna a természetben gyűjthető
élmények nélkül teljesnek érezni.
A korábbi közös emlékek indították
az elhatározást a kirándulásra,
aminek szervezésében sok segítséget
kaptam felnőttektől, az ifjúságtól
és a gyermekektől. Ez a kirándulás
is már része volt annak a tervnek,
hogy alakítsuk meg a természetjáró
és gyalogos zarándok csoportot a
plébániánk területén élő érdeklődők
közös elhatározásából.
Mottóként Szt. II. János Pál pápa
gondolatát választottam: “Ahegyekben
nemcsak az elénk táruló nagyszerű
látványban gyönyörködhetünk. A
hegyek az élet iskoláját jelentik
számunkra, ahol megtanulhatjuk
elviselni a nehézségeket a cél felé
vezető úton. Kölcsönösen segítjük
egymást a nehéz percekben, együtt
élvezzük a csendet, a hegyek
nagyságával s fenségével szemben
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felismerjük saját kicsinységünket.”
A természetjáró és gyalogos
zarándok
alkalmainkra
szeretnénk minden felnőtt, ifjú
és gyermek érdeklődőt hívni,
hogy megismerhessük a plébánia
településeinek és környéküknek
szépségét és regélő múltját, hogy
közben közösséggé is forrhassunk.
Sok élménnyel gazdagodtunk az
első alkalommal is. Ezekről fotókat
is készítettek túratársaink, amelyek
ízelítőt adhatnak az izgalmakban is
bővelkedő délelőttről.
Németh Rita
geotúra vezető
A mai rohanó, természettől
távolodó, a számítógép bűvöletében
élő világunkban egyre nehezebb
tanítványaimat
a
természetbe
csalogatni. Biológia-földrajz szakos
tanárként célul tűztem magam elé,

hogy tanulóimat megismertetem
az élővilág szépségeivel, közvetlen
környezetükkel.
Minderre kiváló alkalom kínálkozott szeptember 30-án, azon a bizonyos szombati napon, amikor Németh Rita vezetésével egy közel öt
kilométeres túrán vehettem részt
tanítványaimmal. Az iskolában is helyeztem el plakátot és a tanulókat is
próbáltam lelkesíteni, hogy lehetőség
szerint minél többen vegyünk részt
a túrán és az előtte az „In Dino
Veritas”című, az iharkúti lelőhelyről
szóló dokumentumfilm levetítésén.
Örömmel töltött el, mikor mintegy
hatvan fős csapattal indultunk túrázni.
A Táncsics kilátóhoz vezetett minket
a túravezetőnk. Közben sok mindent
tanultunk, bevallom, hogy minden
kínálkozó alkalmat megragadtam,
hogy tanítványaimat a természet
csodáira
ráébresszem.
Láttunk
mogyorós pelét, egerészölyvet, mezei
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A túrára sok városlődi és csehbányai
diák is elment, jákói lakosok és még sokan
mások. Szép volt az idő, kirándultunk,
beszélgettünk. Megnéztük Bergmann Ági
néni régi otthonát is, Járiföldet és egy régi
kilátót. Nagyon jól éreztük magunkat.
Lénárt Dóra
6. osztály

tücsköt, imádkozó sáskát, hangyabolyt, szarvas és
őz nyomot, megízleltük a csipkebogyót, galagonyát,
kökényt, erdei szedret. Lehetetlen is lenne néhány
szóban összefoglalni a látottakat, a természet kínálta
élőlények sokaságát. Talán a legnagyobb élmény a nagy
őzláb gomba megismerése és begyűjtése volt. Régen
láttam a mezőn ennyi vidáman szaladgáló, mosolygó
gyermeket. Számomra a Gömbölyű szikla megmászása
és az onnan elénk táruló csodálatos panoráma volt a
legcsodálatosabb. A gyerekek nagy része bátran
megmászta a sziklát és többüket fogságba ejtette a táj
szépsége. Új élményekkel gazdagodva, kicsit fáradtan
tértünk haza.
A következő tanítási napon szántam néhány percet a
túrán történtek átbeszélésére. Úgy érzem, hogy célomat
elértem, a gyerekeket sikerült a természetbe csábítanom.
Remélem, hogy a környező erdőket, mezőket járva
ezentúl mindig több és több tanítványommal fogok
találkozni. A következő geotúrán remélhetőleg ennél
még többen fogunk részt venni!
Mindannyiunk nevében mondok köszönetet Németh
Rita túravezetőnek a színvonalas, gyermekbarát és
lelkes vezetésért.
Fódiné Bergmann Ágnes
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KEDVÜNKRE VALÓ PROGRAMOK

Változatos programokkal, kicsiknek és nagyoknak szóló szórakozási
lehetőségekkel várta az Önkormányzat a falunapon szórakozni vágyókat.
Az időjárásnak köszönhetően
délelőtt a sportos és játékos programok zavartalanul zajlottak, melyeken
leginkább a fiatalok vettek részt. A
férfiak a nős-nőtlen mérkőzésen és
a 11-es rúgóverseny mérték össze
erejüket. Délután került sor a színpadi
előadásokra a település Faluházának
az udvarán, melyre szeretettel várták
az érdeklődőket.
A műsorszámok között idén is
mindenki megtalálhatta a kedvére
valót. A polgármester asszony
nyitó beszédében köszöntötte a
megjelenteket és jó szórakozást kívánt mindenkinek. A hagyományőrző
program részeként felléptek a
Bakonyjákói Ifjúsági Tánccsoport,
a Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar
és a Nagyteveli Német Nemzetiségi

16

Tánccsoport.
A
ZSOODANCE
Egyesület fiatal táncosai akrobatikus
táncukkal bámulatba ejtették a
közönséget.
A Carib & Brazil show – interaktív
zenés-táncos showműsor - aratta
a legnagyobb sikert a közönség
körében. A temperamentumos brazil
dalok nemcsak a fiatalok, hanem az
idősebbek szívét is megdobogtatták
és táncra késztették a közönséget.
Kossuth Gergő énekes operett
műsora úgyszintén nagy siker volt.
Az énekszámokat a közönség együtt
énekelte az előadóval.
A faluháznál felállított légvárcsúszda, arcfestés, csillámtetoválás,
lufihajtogató bohóc és kézműves
foglalkozás a kisgyermekek részére
nyújtott elfoglaltságot. A bátrabbak
rekeszekből építhettek tornyot a
játszótéren.
A délutáni kultúrműsor után a
faluház udvarán Frum Ferenc ízletes
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vacsorájával várták a lakosságot.
A sok színes programot végül a bál követte, ahol a zenét a Ritmus Duó Zenekar – amelynek tagjai Bakonyjákón élnek
- szolgáltatta egészen hajnalig.
Újvári Józsefné
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RÖVIDHÍREK
Szentmise a Templomsűrűben
Már hagyomány, hogy minden évben, augusztus 20án ünnepi Szentmisére hívja a lakosokat a katolikus
egyházközség - felekezeti hovatartozástól függetlenül a Templomsűrűbe, hogy az egykori Járiak templomának
helyén kialakított és 2000-ben felavatott emlékhelyen a
magyar államalapításra emlékezzünk.
A szentmise minden évben az új, kemencében sült
ízletes házikenyér kóstolásával zárul, melyet az idei évben
is Gerdenics János készített el és ajánlott fel a közösség
számára.

Emlékfutás
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum az első világháború centenáriumának jegyében
2017. október 11. és 2017. október 24. között, a caporettói
áttörés 100. évfordulóján, az elesett hősök emlékére
emlékfutást szervezett.
Az emlékfutás Budapestről indult, a befutóra pedig a
szlovéniai Kobarid városában – az egykori Caporettóban –
került sor. A sportesemény útvonala Bakonyjákó települést
is érintette. Az egyébként katonaként szolgáló emlékfutók
október 14-én végig futva településünk fő utcáján, illetve
koszorút elhelyezve az emlékműnél rótták le tiszteletüket a
háborúban elesett hősök előtt.

Nefelejcs Vegyeskar
kórustalálkozón
A település amatőr énekkara
az utóbbi időben ismét több
rendezvényen képviselte sikeresen
szülőfalunkat. A városlődi kultúrház
adott otthont a 2017. október 21-én
annak a kórustalálkozónak, amelyet
a városlődi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület szervezett. A
hagyományőrző műsor dallamain
kívül a meghívott kórusok által hozott
hagyományos ételekből is kóstolót
kaptak a jelenlévők.

18

7. évfolyam, 3. szám

2017.12.31

ANYAKÖNYVI HÍREK:

2017. JÚLIUS 1. � 2017. OKTÓBER 31.

SZÜLETTEK

Varga Richárd Szül.: 2017.08.31.
(Takács Irén - Varga Elemér)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Máté Alexandra - Kungl Péter
2017. július 15.

ELHUNYTAK
Németh Tamásné
szül.: Zsoldos Julianna Rozália

Szül.: 1932. augusztus 25.
Elhunyt: 2017. augusztus 12.

Vajda Sándor

Szül.: 1936. december 16.
Elhunyt: 2017. július.17.
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ÉRTÉKPIRAMIS
A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei
irodája sikeres pályázatának köszönhetően ismét együtt
dolgozhattunk a bakonyjákói fiatal értékőrökkel.
A taliándörögdi KÖSZI Egyesület (Közép-Dunántúli
Szövetség az Ifjúságért) – szakmai partnerünk és segítőnk az
értékőr munkában – fiataljai egy társasjátékot fejlesztettek
ki, amely a helyi, megyei és országos értékekre épül. A játék
lényege, hogy a társasjátékokban már megszokott módon,
a játéktáblán bábukkal haladva, kérdésekre válaszolva
különböző értékek puzzle képeit, illetve annak darabjait
lehet megvásárolni a megszerzett tallérok segítségével.
A kérdések a hungarikumok, Veszprém megyei
értékek és a helyi értékek köréből kerülnek ki. A mostani
projektben az volt a feladatunk, hogy kérdéseket állítsunk
össze Bakonyjákóval, illetve az itteni helyi értékekkel
kapcsolatban, így elkészülhetett egy olyan társasjáték,
amelyben az országos és megyei értékek képein túl a mi
településünk 6 értékének puzzle képeit is gyűjthetik a
játékosok. A játék célja, hogy három különböző kategóriájú
értéket megszerezzünk magunknak, és közben észrevétlenül bővüljenek ismereteink a körülöttünk lévő értékekről,
jó hangulatban, közösségben töltve a szabadidőt!
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Ezúton mondok köszönetet Boldizsár Lorettának,
Boldizsár Rebekának, Csillag Rékának, Kis-Király
Andrásnak, Lénárt Dórának, és Mekler Dánielnek, hogy
részvételükkel és ötleteikkel segítették a bakonyjákói
kérdések összeállítását!
Takácsné Tompos Rita

