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SIKER AZ EURÓPA BAJNOKSÁGON
Pár évvel ezelőtt még biztosan
megmosolygok mindenkit, aki engem
Európa Bajnokként lát a jövőben. És
most itt vagyok, büszkén viselve ezt a
címet, melyet sok munkával, kitartással
és egy csöppnyi szerencsével sikerült
elérnem.
Édesapám már régóta hódol
hobbijának és teszi ezt immár egy éve
– a megalakulás óta - a Bakonyjákói
Íjász Egyesület keretein belül. Ez alatt
az idő alatt több ízben próbálkozott
megszerettetni velünk ezt a sportot,
de mi rendíthetetlenek voltunk, és más
irányba kacsintgattunk.
Nemrég azonban válaszút elé kényszerültem és el kellett gondolkodnom,
hol folytatom tovább a sportolást.
Engedve a környezetem befolyásának,
adtam egy esélyt az íjászatnak.
Micsoda szerencse, hogy így
döntöttem!
Könnyen vettem a kezdeti akadályokat, az edzőm szerint is kivételes
gyorsasággal és ígéretes eredményekkel fejlődtem. Tehettem mindezt a falu
tornatermében - melynek használatáért
folytatás a 9. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2017. 11.01 – 2018.02.28ig elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket
alkotott, illetve módosította rendeleteit
a következők szerint:
10/2017.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet az építményadóról
szóló 10/2014.(X.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A reklámhordozó reklámközzétételre
használható
felületére
vonatkozóan
0,-Ft
adómértéket
állapított meg a Képviselő-testület
1/2018.(II.26.)
számú
önkormányzati
rendelet
Bakonyjákó
Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről
2/2018.(II.26.)
számú
önkormányzati rendelet Bakonyjákó Község településkép védelméről
2018-ban több beruházás valósul
meg
településünkön
az
elnyert pályázati támogatásoknak
köszönhetően, melyek kivitelezését
az előző évben, illetve ez év elején
készítettük elő.
A falumúzeum hátsó épületrész
„Pajtaszínház, mosdó és kültéri
bemutatóhely kivitelezése” projektcímnek megfelelő tervezett felújítási,
építési munkálatait a kiválasztott
kivitelező megkezdte.
Várhatóan
május
hónapban
megkezdődik a polgármesteri hivatal
épület felújítása is. Megtörténik a
főépület tetőfelújítása, hátsó épület
födém- és tetőfelújítása, valamint új,
korszerű kémény épül.
A munkálatok terveink szerint a
nyár folyamán befejeződnek.
Támogatásra
talált
a
volt
takarékszövetkezeti helyiség burkolati felújítására, a védőnői helyiség
külső
nyílászáróinak
cseréjére
benyújtott pályázatunk. A felújítási
munkálatok részben már elkészültek,
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az idei évben megvalósul a védőnői
feladatok ellátására szolgáló helyiségek külső nyílászáróinak cseréje.
A volt iskolaépület régi szárny
bérbeadására
2017.
májusában
kötött bérleti szerződést a tulajdonos önkormányzatok a bérlő
szerződésszegése miatt felmondták.
Jogszabályi elvárásoknak megfelelve elkészült Bakonyjákó Község
Településképi Arculati Kézikönyve,
mely településünk honlapján megtekinthető.
Köszönetet
mondok
azoknak a lakosoknak, vállalkozóknak, akik ötleteikkel, javaslataikkal
segítették a kézkönyv elkészítését.
Szükségessé vált a Rákóczi téri
közparkban található emlékművek
felújítása. A közelmúltban megújultak a német ajkú kitelepített lakosaink, illetve a második világháborúban
elesett jákói hősök tiszteletére emelt
emlékműveink. A munkálatok költségének mintegy felét a Német
Nemzetiségi Önkormányzat vállalta
magára, mely támogatásért ezúton
mondok köszönetet.
Hagyományos rendezvényeink az
elmúlt időszakban sem maradhattak
el. Nyugdíjas estre vártuk a település
szépkorú
lakosságát.
Hálásak
vagyunk a fellépőknek, és azoknak
a személyeknek, akik a program
megvalósításában bármilyen formában részt vállaltak.
Adventi programsorozatunk megszervezésében és lebonyolításában
kiemelten köszönöm az Adventi
Forgatagot
szervező
Óvodai
Szülői Munkaközösség munkáját.
Hagyományos Adventi Hangverseny
programunk meghitt hangulatáért,
lebonyolításáért most is a Katolikus
Egyházközséget illeti köszönet.
Támogattuk a februárban megrendezésre került Bakonyi Télűző
Programot, melynek szervezését
Bakonyjákó és Németbánya községek

önkormányzatai, bakonyjákói és
németbányai
civil
szervezetek,
magánszemélyek vállaltak fel. Ezúton
köszönjük a szervezők, segítők
munkáját, anyagi támogatását!
A polgármester az Államháztartási
Törvény
előírása
szerint
az
önkormányzat 2018. évi költségvetését 2018. február 15. napjáig tárgyalásra a Képviselő-testület elé beterjesztette. A testület elfogadta a 2018.
évi költségvetéséről szóló rendeletet
(1/2018.(II.26.) számú önkormányzati
rendelet) Költségvetési bevételek:
99.211.178,-Ft; Költségvetési kiadások: 99.211.178,-Ft; A testület
566.687,- Ft általános tartalékot
állapított meg a kiadások között.
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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SZERETETBE CSOMAGOLT CSODÁK

Az adventi időszakban sok csodában volt része kicsiknek és nagyoknak
az óvoda háza táján.
A múlt esztendő vége felé sokat
egyeztettünk a fenntartóval, hogy mire
lenne szükségünk, milyen felújítások,
korszerűsítések lennének esedékesek
az óvodában. Így aztán karácsony
előtt egyik meglepetés követte a
másikat. Az óvoda költségvetése
lehetővé tette új szőnyegek vásárlását,
a nevelőmunkához szükséges audió
eszközök és a gyermekek képességeit
fejlesztő játékok beszerzését. Idén
még egy nagyobb mértékű beruházás
teljesülését várjuk, melynek keretében
az épületben az összes függöny és
sötétítő cseréje megvalósul. Ezúton
szeretnék
köszönetet
mondani
Takácsné Tompos Rita polgármester
asszonyunknak a rengeteg segítségért,
támogatásért!
Nagyon
meghatódtunk
a
Karácsonyi Hangversenyen, ahol a

katolikus egyházközösség nevében
egy nagy képernyős televíziót adtak
át számunkra a szervezők. A kedves
ajándék az óvodásoknak szólt, akik
örömükkel, szeretetükkel fejezték ki
a köszönetüket. A közös élmények,
programok pedig hozzájárulnak
a
szülőfalujuk
iránti
kötődés
elmélyítéséhez, a hagyományok
ápolásához,
a
helyi
kultúra
megóvásához.
A szép, de harminc gyermek
számára kicsit kicsi babaházunkért dr.
Lénárt Lambert családja felajánlott
egy gyönyörű, hatalmas faházikót.
Köszönjük a nagyon kedvező
csereberét!
Bálint Jani bácsi, akinek jó pihenést
kívánunk,
nyugdíjba
vonulása
előtt még egy termetes fenyőfával
kedveskedett az ovisoknak. A
karácsonyfa alá a Bakonyjákó Német
Nemzetiségi Önkormányzat anyagi
támogatásával vásároltunk játékokat.

Az újesztendő első nagy, szülőkkel
közös ünnepe a farsang volt, ahol
Molnár Orsolya vendég előadó
vidám, táncos hangulatot teremtett.
A
sok,
szeretetbe
csomagolt
csoda után, remélem a második
félévben is számos meglepetéssel,
élménnyel kedveskedhetünk majd a
gyermekeknek!
Hegedüsné Patyi Edina
óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
Iskolánkban már hagyomány, hogy a különböző ünnepköröket az év folyamán
mindig más osztályok dolgozzák fel, készítenek belőle előadást a többi osztály
és a nézők számára.
Az idei karácsonyi ünnepségre 4. és 6. osztály karöltve készült. A megszokott
énekeken és karácsonyi verseken túl idén egy darabot is színpadra vitt a két
osztály, a két osztályfőnök: Nagy Andrea tanárnő és Svecz Edvárd rendezésében.
Idén Charles Dickens: Karácsonyi ének című regénye elevenedett meg rövidített
formában. A műsor három zongoradarab zárta le. Nagy tapsot kaptunk és jól
éreztük magunkat.
Lénárt Dóra
6. osztály

Korcsolyázni voltunk!
Az iskolánál lehetőségünk volt
arra, hogy kipróbáljuk korcsolyatudásunkat. Sajnos az alsó tagozatosok
nem jöhettek, csak a felsősök vehettek
részt ebben a programban. Az első
próbálkozásoknál nagyokat estünk,
de a végére már mindenki belejött
a korcsolyázásba. A legvégén már
mindenkinek olyan jól ment, hogy
haza sem akartunk jönni. Mi nagyon
élveztük, és reméljük, hogy a jövőben
is lesznek ilyen programok.
Nagy Laura
Búzás Emese
5. osztály

KERTMŰVELŐK
ÉS TULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!
Községünk és Földünk érdekében
is érdemes lenne megosztanunk
egymással
a

tapasztalatainkat

fenntarthatóbb,

ökológiai

kertművelésről, pl. permakultúráról,
mulcsozásról vagy bármiről, ami
előre mutat.
Szívesen

egyeztetnék

minden

falubelivel, aki erre nyitott.
Minta:

Gyulai

Iván

ökológus

és gazda, Gömörszőlős, melyhez
érdemes megnézni az “Ember- és
környezetkímélő kertművelés” című
rövid kisﬁlmet a youtube internetes
oldalon.
Nyőgér István
nyogeristvan@gmail.com
(Az

említett

Hírmondó

videó

facebook

a

Jákói

oldalára

is

felkerül, itt is meg lehet majd nézni!
A szerk.)
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Farsang
A Városlődi Iskolában az a szokás,
hogy a 8. osztály rendezi a farsangot.
Idén ránk került a sor. Már hetekkel
előtte a szülőket is bevonva készültünk
rá, gyűjtöttük és csomagoltuk a
tombola tárgyakat, sütöttük a sütit
és feldíszítettük a kultúrházat.
Február 3-án eljött a nagy nap. Az
alsósok vidám egyéni jelmezekbe
öltöztek. Nehéz volt a zsűri dolga,
mert rengeteg ötletes jelmez volt. A
felvonulás után kezdődtek a felsősök
műsorai. Ők csoportosan, rövid
tánccal szórakoztattak minket. Az első
díjat, egy hatalmas tortát, az 5. osztály
nyerte, akik hupikék törpikék táncot
adtak elő Erzsi néni vezetésével.
Mi, 8. osztályosok ördögöknek
öltöztünk, még villogó piros szarvunk
is volt! (Persze különben angyalok
vagyunk…) A műsorok után jött az
igazi mulatság. Volt táncverseny,
limbózás és kacsatánc is. A jó zenéről
a jákói Tibi bácsi gondoskodott.
Aki mégsem táncolt, horgászhatott,
vehetett zsákbamacskát vagy kitűzőt,
és ehetett-ihatott kedvére. Öt órakor
kezdődött a tombolasorsolás, ahol
rengeteg értékes ajándékot nyerhettek
a vendégek. Hat órakor vége lett
a mulatozásnak, a vendégek hazamentek, mi meg maradhattunk
takarítani….
Serfőző Sarolt és Borbála
8. osztály
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MOTOROSOK A FALUBAN

Az elmúlt években nagy örömünkre több üres ingatlan talált gazdára településünkön, szeretettel fogadjuk új
lakosainkat. Tudomásomra jutott, hogy a faluház bal oldali szomszédságában található ingatlan is értékesítésre került. Az
új tulajdonos ez esetben nem egy magánszemély, hanem egy civil szervezet, amelynek tagjai a motorozás szerelmesei.
Az egyesület vezetőjével, Kövi Gáborral beszélgetve érdeklődtem tevékenységükről, a további célokról.
KG: 2005. tavaszán alakultunk, hivatalosan bejegyzett egyesültként. A pontos nevünk: Bakonyi Betyárok Motoros
Baráti Kör Egyesület. 10 tagunk van, az elmúlt 13 évben kitartottunk egymás mellett.
Már korábban együtt motoroztunk. 2006-ban mutatkozott be az egyesület, jótékonysági motoros nap szervezésével
a Pápai Játékfesztiválon, azóta minden évben megszerveztük ezt a programot együttműködve az önkormányzattal. Ők
adták a helyszínt, az infrastruktúrát, mi szerveztük a programokat: pl. kutyabemutató, zenekari fellépések, street-fighter
show, veterán börze, stb. Először még egy teherautó volt a színpad. Később szponzorokat kerestünk, ők segítették az
anyagi hátteret előteremteni, hogy emelni tudjuk a rendezvény színvonalát. Rendezvényeinken az adományládába
gyűjtött pénzből sok óvodát és bölcsödét támogattunk, segítettük a kórházat. Kezdetben motoroztatás járt cserébe az
adományért. 12 éve szervezzük meg ezt a motoros napot, legutóbb 1500 résztvevővel. A motoros felvonuláson általában
300 motor vesz részt. Igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol a család minden tagja megtalálja a kedvére valót.
TTR: Mi a célotok a rendezvénnyel?
KG: Ezt a jótékonysági napot azért kezdtük el szervezni, hogy az emberek lássák, a motorosok nem vademberek, csak
lehet, hogy másképp látják a világot! Próbálunk egy kis betekintést nyújtani ebbe a szabad életformába, megmutatni
mennyire összetartó ez a társadalom.
TTR: Úgy tudom, hogy a közösségért végzett, önzetlen munkátokat Pápa városa díjjal is elismerte?
KG: Igen, 2011-ben Pro Prublico díjat adományozott Pápa város önkormányzata az egyesületnek.
TTR: A saját tulajdonú ingatlan ötlete miért merült fel?
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KG: Már régóta kerestünk egy
olyan telephelyet magunknak, ami egy
találkozási pont, klubház, ahol össze
tudunk jönni hétvégente. Egy olyan
településre gondoltunk, amelynek
nevében szerepel a „Bakony” előtag.
2017.
októberében
vásároltunk
ingatlant Bakonyjákón. Nagyapámék
1951. óta laktak a szomszéd
településen, Németbányán, így már
ismertem Jákót.
A megvásárolt házat szeretnénk
lassan felújítani anyagi lehetőségeinkhez mérten. Itt majd tudjuk
fogadni más motoros egyesületben
tevékenykedő barátainkat is.
TTR: Miért pont ez a sport? Mit
éreztek, amikor felültök a motorra?
KG: A motornak lelke van. Tavasszal olyan érzésem van, amikor felülök a motorra, mintha „ő” is várná, hogy
elinduljunk, végre kimozduljunk. Érzed a fák, a növények illatát, a hőmérsékletet. Közelebb érzi magát az ember a
természethez. Néhányunknak a párja is motorozik, mehetünk együtt kirándulni. Sokan egyedül autóznak, akkor miért
ne tehetnénk meg, hogy motorral közlekedjünk.
TTR: Örömmel láttam, hogy a már hagyományos Bakonyi Télűző programunkon részt vettetek.
KG: Szívesen kimozdulunk az egyesület tagjaival együtt is, családdal, gyermekekkel, ha
szimpatikus
programtervet látunk. Ezen kívül
szeretnénk ismerkedni a
helyiekkel, beilleszkedni
ebbe a közösségbe.
Takácsné
Tompos Rita
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ELŐSZÖR A NYUGDÍJAS ESTEN

2017. novemberében először voltam a már hagyományos
nyugdíjas esten. Kicsit késve érkeztem a találkozóra, az
ovisok már elkezdték a színpadon a műsorukat, vidáman,
csillogó szemekkel vettek részt a körjátékokban. Az
iskola apraja-nagyja is köszöntött bennünket. Többször
kiemelték a nagyszülők érdemeit, ami megnyilvánul az
unokák kedvenc ételeinek elkészítésében és a játékokban
való részvételben. Lehet, hogy fáj a Papa és a Mama lába,
de az unoka kérésére, ha kell, fogócskázik, bújócskázik,
versenyt fut és minden bajról megfeledkezik, ha játékról
van szó.
Az énekkar és a táncosok is emelték a hangulatot fülbe
mászó, örökzöld dallamokkal, az arcukon mosollyal.
Vidámságot közvetítették felénk, ami sokat jelentett,
nagyon jó érzés volt.
Az est további részében Nyőgér József lelket melengető
zongorajátékát élvezhettük. Még sokáig szerettem volna
hallgatni, nézni ezt az egyszerű, szerény, tehetséges fiút,
akiből sugárzott az alázat a zene iránt. Igazi élményt
nyújtott.
A képviselők és az önkormányzati dolgozók által
kedvesen felszolgált vacsora nagyon finom volt.
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Hálás köszönet a fellépőknek, a háttérben felkészítő
pedagógusoknak,
az
önkormányzatnak
az
est
hangulatáért.
Szilvási Zoltánné
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folytatás az 1. oldalról
ezúton is köszönetet mondok a község vezetőségének,
illetve Pápán, ahol az edzőm, Süle István segítette
felkészülésemet. Egy idő után felvetődött ugyanis, hogy
megméretessem magam, hiszen az edzéseken lőtt pontok
alapján helyem van az országos mezőnyben.
A Magyar Bajnokságon való sikeres szereplésem után
bátorságot kaptam ahhoz, hogy nemzetközi terepen is
kipróbáljam magam. Így neveztem be szüleim ösztönzésére ez év februárjában az IFAA (Nemzetközi Íjászszövetség) által Budapesten rendezett Európa Bajnokságra.
A felkészülés időszaka a tanulás és a bajnokság
szellemiségében folyt, másra ugyanis nem nagyon maradt
sem időm, sem
pedig energiám.
Sokat edzettünk
fizikailag
és
mentálisan.
Majd eljött az
idő, felutaztunk
Budapestre.
Csütörtökön
érkeztünk,
és aznap már
lehetett „belőni
a pályát”, megtörtént a technikai ellenőrzés
és a regisztráció.
A
résztvevők
magas létszáma
miatt
három
csoportba
v o l t u n k
beosztva. Számomra a következő napon, délután egykor
szólalt meg a verseny kezdetét jelző gong. Az idáig soha
nem érzett izgalom kerített hatalmába, és minden elszállt,
amit addig bizton uraltam; nem láttam rendesen a céltáblát,
az íjam elállítódott, elfelejtettem számolni és zavart minden
rezzenés. Félelmetes volt! Nagyon megijedtem.
Édesanyám támasza erőt adott, de nem ő volt az egyetlen.
Íjásztársaim közül többen jöttek segíteni, támogatni lelkileg
és technikailag egyaránt. Olyanok is, akiket akkor láttam
először. Egy csodálatos közeget ismertem meg általuk,
amiért nagyon hálás vagyok.
A második és a harmadik nap már talán enyhült
valamicskét a lelki teher, de fizikailag egyre fáradtabb
voltam. Egy nap kétszer másfél órát lő a versenyző, ami azt
jelenti, hogy 60-szor húzza ki az íjat egymás után. Mellette
jobbról - balról szorosan versenyzők, a háta mögött nézők.

Nagyon kell tudni összpontosítani, hogy minden célra
tartás alkalmával lehetőleg a céltábla közepén pihenjen a
fókusz és landoljon a vessző.
Vasárnap délelőtt még megtettem minden tőlem
telhetőt, délután pedig következett az eredményhirdetés.
Sokan voltunk, nagyjából ötszázan. Gyerekektől veteránig
mindenki, férfiak és nők vegyesen. A lista hosszú volt,
nem is nagyon akartak elfogyni a kategóriák. A veteránok
díjazásánál már felmerült bennünk, hogy mi kimaradtunk
a sorból. Az edzőm utánajárásával azonban megtudtuk,
hogy névsorban haladunk, így az én kategóriám az utolsók
egyike lesz majd.
És
eljött
a
pillanat:
Young Adult
Female BU –
azaz Ifjúsági
női csigás –
első helyezett:
Hajdu
Boglárka - Magyarország. Remegő
lábakkal álltam
fel a dobogó
tetejére, valaki
a kezembe nyomott egy magyar zászlót és
azt sem tudtam
hol
vagyok!
Tényleg megcsináltam!?
És
igen!
Elértem ide! Csodálatos érzés! Megérte a sok munka,
nélkülözés, belefektetett energia. Megismertem egy
világot, ahol mindenki segít a másiknak, az emberek
viccesek és kedvesek. Jó volt velük együtt célra tartani,
izgulni, egymásnak drukkolni.
Most pedig pihenek és a tanulásra koncentrálok. Az
íjászat egyelőre hétvégi kedvtelés marad idő hiányában,
hiszen lassan el kell kezdenem komolyan venni az egyetemi
felkészülést. Tehetem mindezt egy fajta megnyugvással is,
hiszen ez az eredmény 30 pontot ér majd nekem a felvételi
pontok számításakor. Még egy érv a sport mellett, kedves
Fiatalok! Hajrá íjászat!
Hajdú Boglárka
Bakonyjákó
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LOVAS EDZÉS BAKONYJÁKÓN

Neves
résztvevőkkel
zajlott
április 7-8- án a Military (lovastusa)
edzőtábor Bakonyjákón. A felnőtt
válogatott csapat 3 tagja is részt vett
a rendezvényen: Szabó Orsolya,
Somogyjádról,
Egyed
László,
Vanyarcról és a pápai, de 10 éve
Bakonyjákón tevékenykedő Győr
Gábor. A leendő military lovasok
sokat tanultak, az aktív versenyzőink
viszont a 21 ugrásból álló pályán
készülhettek, amit Fódi Erika és
Szilvási Zoltán biztosított számunkra
a 2018-as szezonra. Köszönet
mindenkinek a részvételért és Egyed
Lászlónak, valamint Győr Gábornak
az edzések levezetéséért. És köszönet
Rácz Zoltánnak a szuper képekért!
Remélem, hogy ezt a remekül
sikerült rendezvényt minden hónapban sikerül megtartanunk, és egyre
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többen érdeklődnek az esemény iránt,
mint lovasok, mint nézők egyaránt!

Győr Gábor
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TÉLŰZŐ KÉPEKBEN
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BAKONYJÁKÓN JÁRTUNK

Március elején tartalmas, élményekben gazdag baráti
látogatáson vettünk részt Bakonyjákón. Amikor tavaly
augusztusban megemlékezési ünnepséget szerveztünk
Vezekényen a kitelepítés 70. évfordulójára, s ennek
kapcsán Bakonyjákóról is hazalátogattak e szörnyű és
embertelen politikai döntés érintettjei (és nagy örömünkre
elkísérték őket gyermekeik és unokáik is), mindannyian
tudtuk, hogy ez a találkozás valaminek a kezdetét jelenti.
Baráti kapcsolat alakult ki a két község lakosai között. S
azóta minden alkalmat megragadunk a találkozásra. Így
történt ez március 7-én is, amikoris reggel a kitelepítési
ünnepséget szervezők baráti társasága és Vezekény község
polgármestere, Tončkó Miklós elindult Bakonyjákóra. Tele
voltunk izgalommal, s már előre örültünk a találkozásnak.
Ködös reggelre ébredtünk, de mire odaértünk a csodás tájra,
már hétágra sütött a nap. Biztosak voltunk abban, hogy sok
szeretettel fogadnak majd minket, de azt álmomban sem
gondoltam volna, hogy Joli néni az út szélén már messziről
megismeri autónkat, mert az olyan „vezekényiesen”
közelített. Díszkíséretet kaptunk egészen a Polgármesteri
Hivatalig., ahol Takácsné Tompos Rita polgármester
asszony szívélyesen üdvözölte kis csapatunkat. Rövid
beszélgetés és megvendégelés után ellátogattunk a
Falumúzeumba, mely a község értéktárának fontos részét
képezi. A Falumúzeumhoz érve meglepetés ért minket,
hiszen ott vártak bennünket kedves ismerőseink, akik
közel 71 évvel ezelőtt Vezekényről kitelepítve, elhurcolva
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az otthonukból, szülőfalujukból, hosszú utazás után ebben
a dombok között meghúzódó kedves, kis községben
találtak új otthonra. A múzeumban sok értékes dolgot
láttunk, melyek a régi időket idézték fel számunkra. Ezt
követően átsétáltunk a Római Katolikus Templomba, ahol
megtekintettük e gyönyörű műemlék nevezettességeit és
szépségeit. A templomban tett látogatás után finom ebéddel
vendégeltek meg minket. A sok ízletes falat után gyalogosan
tértünk vissza a Polgármesteri Hivatal épületébe. Útközben
megcsodáltuk a község ápolt utcáit, csöndes környezetét. A
friss levegőn sétálva, hallgatván a kis patak csörgedezését,
kicsit irigyeltük ezt a nyugodt környezetet. Visszatérve
a hivatalba, átadtuk kedves kis ajándékainkat, ezzel is
meghálálva a szívből jövő szeretetet és vendéglátást,
mellyel bennünket fogadtak. Szívünk teljes melegéből
készíttettük és nyújtottuk át a kis mézeskalácsokat,
melyek Vezekény község címerét ábrázolják. Továbbá egy
mézeskalács szívecskével kedveskedtünk a polgármester
asszonynak. A szívecskén a két község közötti baráti
kapcsolat bizonyítékaként Bakonyjákó és Vezekény címere
látható. Remélem, hogy rápillantva a címerre, eszükbe jut
szülőfalujuk, Vezekény, ahová mindig szeretettel várunk
minden kedves hazalátogatót.
Ezután felidéztük az augusztusi ünnepi megemlékezés
meghitt pillanatait, s ezen felbuzdulva megnéztünk egy-két
részletet a kétnapos rendezvényen készült felvételből. A
baráti csevegés közben gyorsan elrepült az idő, s így észre
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se vettük, de már esteledni kezdett.
Egy közös fénykép azért még belefért,
hogy sokáig megőrizzük emlékét eme
gyönyörű napnak.
A búcsúzás pillanata sohase könnyű,
de most talán annyival könnyebb volt,
hogy annak reményében búcsúztunk
el egymástól, hogy hamarosan ismét
találkozunk
valamelyik
község
rendezvényén.
Engedjék meg, hogy az újság
hasábjain keresztül megköszönjem
mindenkinek, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy mi egy gyönyörű napot
eltöltsünk Bakonyjákón.
Továbbá
ezúton
szeretnénk
kifejezni köszönetünket Bakonyjákó
polgármester asszonyának, Takácsné
Tompos Ritának és Bakonyjákó
Község
Önkormányzatának
a
támogatásért, amellyel hozzájárultak
a Közösen egy szebb Vezekényért
Társulás működési költségeihez.
A társulat pályázatok által

2018.04.30.

elnyert támogatások segítségével
próbálja
fellendíteni
Vezekény
község kulturális életét. 2017
augusztusában Pozsonyvezekényen is
e társulás tagjainak kezdeményezésére
szerveztünk
megemlékezést
az
1947-es erőszakos lakosságcsere
és csehországi deportálások 70.
évfordulója alkalmából.
A mielőbbi viszontlátás reményé-

ben kívánunk minden kedves
bakonyjákói lakosnak nagyon jó erőt
és egészséget:
Farkas Éva
Kubovics Etelka
Cződör Zoltán
Pavlovics Gábor
Ivány Árpád
Zupkó Tamás
Tončkó Miklós Vezekény község
polgármestere
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PINGPONGOS UTÓHANGOK, NBIII�AS TAPASZTALATOKKAL
Jelen cikkünkben immár egy évre
tekintünk vissza. A közelmúltban
csökkent a községhez kötődő hivatalos asztalitenisz-élet, s méltán
mozdult el a hangsúly inkább a
szabadidősport és egyéb egészségmegőrző kezdeményezések felé,
melyek szükségesebbek is, mint a tétre
menő versenyzés. Mégis értékes, hogy
legalább részben teljesült az a kitűzött
cél, vagy eleinte inkább remény, hogy
NBIII-as versenyzésig is el lehet jutni
egyszerű amatőr indulásból is.
Főként Horváth Máté tűnt ígéretes
tehetségnek korához képest, amikor
felívelt
asztalitenisz-körünk,
de
rendszeres és komoly edzésmunka
híján végül sok kortársa megelőzte, s
ahogy kevesebb maradt a sikerélmény
a legjobbak között, abbahagyta egy
időre – talán még később folytathatja,
ahogy például a Nyőgér testvérek
is középiskolás koruk végére
kezdtek jobban belejönni az amatőr
versenyzésbe is, amit végül profik
közötti sikerek is követtek. Kapin
Krisztián „pályafutása” is rejthet még
meglepetést.
Sütő Gyula bácsi korábbi NBs időszaka után, amikor Pápán
versenyzett, Nyőgér József kapta
a következő hasonló lehetőséget,
meghívást a Balatonfüredi NBIIIas csapatba (a pápai kör egy ideje
csak a megyeiben maradt.) Miután
Józsi inkább a megyeit választotta a
Veszprémi ASE-ben, magam (István)
csaptam le helyette a kínálkozó
ziccert, s még ha csak néhány
bevetésre is, amikor hiányos volt
az alapkeret, hálás vagyok, hogy
kipróbálhattam magam ezen a szinten,
a 2017. nyárig tartó szezonban,
egy éves kölcsönadással, miközben
hivatalosan a Jákó-Klub Egyesület
igazolt
versenyzője
maradtam.
Közben a 2. csapatot erősítettem
többet a megyei bajnokságban,
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melyet végül Józsi csapata nyert meg.
Egyéni eredményekről az általam
is társ-alapított Pápa és Környéke
Asztaliteniszezői
Sportegyesület
(PÉKA
SE)
facebook-oldalán
megjelent bejegyzésből (július 10.):
„5 Pápa-környéki a megyei csb 12
legeredményesebb versenyzője között
egyéniben!
1-2. Margus Susi (PÉKA, észt
vendég) és Felleg Gábor (Várpalotai
BSK, Veszprémből) 100%,
3. Nyőgér István (Balatonfüredi
FC, Bakonyjákóról) 85%,
4. Nyőgér József (Veszprémi ASE,
Bakonyjákóról) 83%,
(...) 8. Ujvári István (PÉKA,
Dákáról) 74%, (...) 11. ifj. Dudás
Szabolcs (PÉKA, Pápáról) 71%.
A mezőny erősségét mutatja, hogy
Szabit is mindössze egy olyan további
játékos előzte csak meg, aki nem
játszott NBIII-at is, Ny. Józsin kívül.”
A felsőbb ligában pedig az is
sikernek mondható, hogy nagyobb
arányban nyertem, mint amilyenben
vesztettem a megyeiben, de az
erősebb mezőnyben való érdemi
helytálláshoz annyi idő-, energiaés anyagi befektetésre lett volna
szükség, amennyi a még fontosabbak
rovására mehetett volna. Végül miután
„kinőttem a megyeit”, az NBIII meg
nem volt elég reális, s úgyis Bp-n
találtam ismét állást, 2017 őszén már
a Budapest-bajnokságba szegődtem
át, a megyei és NB közötti szintre.
Józsi pedig csapatával mehetett volna
NBIII-ba, de egy fontos eligazolás
miatt mégsem vállalta a csapatvezető,
így maradtak le róla. Azóta még
inkább a zenében kamatoztatja a
tehetségét… Kérdés, lesz-e később
jobb helyzet a környéken a folytatásra,
de elégedetten tekintek vissza az elért
sporteredményekre is.
Egyéni eredmény: áprilisban a
Tavasz Kupa név alatt rendezett me-

gyei verseny a sportágban ritkaságként svájci rendszerben valósult meg.
A Pápa-környékiek közül egyedül
zártam (Ny. I.) pozitív mérleggel,
7 fordulóból 4 ponttal, úgy, hogy a
mezőny kb. fele NBIII-as játékerejű
volt. Józsi csak erős sorsolása miatt
maradt a végén 3 pontos, s ugyancsak
legyőzött közben egy NBIII-ast is.
Ha van új érdeklődő pingpongozni
tanulni, továbbra is szívesen segítek!
nyogeristvan@gmail.com
Nyőgér István
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MINDEN ÉRTÉKNEK LEGYEN KÖZÖSSÉGE
2018. március 24-25-én, Lakitelek
Népfőiskolán a települési értéktárak
kialakításának eddigi tapasztalatairól
rendezett
országos
szakmai
konferenciát a Nemzeti Művelődési
Intézet.
„Minden
értéknek
legyen
közössége” – ez volt a program
mottója.
19 magyarországi megye mellett
4 határon túli régió – Felvidék,
Kárpátalja, Erdély és Délvidék –
egy-egy
kiemelkedő
eredményt
elért értéktára mutatta be az
értékőrzésben végzett munkáját,
azt a jó és példaértékű gyakorlatát,
amellyel a közösséget bevonva
sikerült az elmúlt időszakban a helyi
értékek feltárásában, archiválásban
munkálkodniuk. Minden meghívott
értéktár egy kis kiállításban mutathatta
be települése értékeit.
Veszprém megyéből a KÖSZI
Egyesület
(Taliándörögd),
a
nemesvámosi, az alsóőrsi, a városlődi
és a bakonyjákói értéktár is meghívást
kapott a konferenciára, ahol a
vasárnapi műhelymunkák során –
képviselve településünket - az ifjúsági
értékőrökkel végzett munkánkról,
eredményeinkről, tapasztalatainkról

számolhattam be.
Hasznos
volt
hallani,
más
települések hogyan tevékenykednek
az értékőrzésben, tanulni egymástól,
új ötleteket gyűjteni.
Bízom benne, hogy hamarosan
- újabb pályázati lehetőséggel
élve – további tapasztalatokat
szerezhetünk ifjú értékőreinkkel és
ismét sok új információval, szép
élménnyel és emberi kapcsolatokkal
gazdagodhatunk.
Takácsné Tompos Rita
Bakonyjákó Települési
Értéktárbizottság alelnök

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.: 06/89-318-345, Mobil: 06/30-363-9352
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 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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ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG

Az utóbbi években többször
olvashattunk beszámolót újságunkban
arról, hogy az óvodásaink szülei
milyen aktívan tevékenykednek a
gyermekekért.
Télen hetente egyszer korcsolyázni
mennek a gyermekek Ajkára, a
szülők szervezésében, és kíséretével.
Tavasztól szakképzett lovas oktató
foglalkozik a gyermekekkel Herenden.
Hétvégén póniló hátára pattanhatnak
fel a gyerkőcök az egyik szülőtárs
jóvoltából.
A jó idő beköszöntével újabb
sportolási lehetőség merült fel. Az
egész testet megmozgató úszás is
felkerült a választható sportprogramok
közé. Hétfő délutánonként most az
uszoda tanmedencéjét veszik birtokba
a gyerekek. Facebook csoportban
(is) folyik az egyeztetés, melyik
gyermek, melyik foglalkozáson
vesz részt, és a szülők közül
ki tudja vállalni a gyermekek
kíséretét, szállítását. A testet-lelket
erősítő mozgásformák költségeit
támogatásból, adományokból és saját
erőből fedezik.
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Az adventi forgatag megszervezését néhány éve már teljesen az óvodai
szülői közösség tartja kézben, ahol saját készítésű díszek, ajándékok találnak gazdára. A települési rendezvényeken is vállalnak feladatokat,
jótékonysági vásárban már többször
kóstolhattuk az anyukák, apukák
által elkészített ízletes házi ételeket.
Két alkalommal jótékonysági bál
bevételéből játszótéri eszközt, játékokat sikerült beszerezni, vagy
éppen az önkormányzattal összefogva
a gyermekek mosdóit felújítani. Egy
gazdálkodó apuka felajánlásának

köszönhetően jótékonysági disznóvágáson dolgoztak együtt a szorgos
szülők megosztva a húsfeldolgozás
feladatait. A közösségi élet nem csak
a közös munkát jelenti, az anyukák
közül többen együtt tornáznak,
jógáznak, az apukák hetente fociban
mérik össze sporttudásukat.
Azt gondolom, példaértékű ez
a munka, ez az összefogás, amit
a bakonyjákói szülők felvállaltak
és végeznek. Az óvónők által
teremtett családias légkörön kívül
ezek a kiegészítő foglalkozások is
hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők
szívesen hozzák gyermekeiket a mi
óvodánkba.
Az összetartó kis közösségeknek
fontos szerepük van a falu életében:
a közös programok, a közös célért
való munkálkodás közben szerzett
élmények mind azt erősítik, hogy ide
tartozunk, jó itt lakni, jól érezzük itt
magunkat.
Nem maradt más hátra, minthogy
köszönetet mondjak mindazoknak,
akik áldozatkészen tesznek az említett
programok megvalósításáért. További
kitartást kívánok a szülői közösségnek
a gyermekeinkért, településünkért
végzett lelkes munkához!
Takácsné Tompos Rita
polgármester

