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JÁKÓI FIATAL A FEKVENYOMÓ BAJNOKSÁGON
Újabb jákói fiatal sportteljesítményére lehetünk büszkék, méghozzá egy
nem mindennapi sportágban. Ujvári
Dórát kérdeztem fekvenyomásban
elért sikereiről.
G.N.: Mikor kezdted ezt a sportot?
Hogy jött ez az ötlet?
U.D.: Idén, 2018 február elején
kezdtem foglalkozni ezzel a sporttal.
Mostani edzőm ajánlotta fel, hogy
próbáljam ki ezt a sportot és nagyon
megtetszett. Az anyukámmal rokoni
viszonyban állnak és ezáltal tudtuk
felvenni a kapcsolatot egymással.
G.N.: Milyen edzéssel jár ez a
hétköznapokon?
U.D.: Hétközben minden nap van
edzés, heti 3 fekvenyomás és heti 2
kickbox edzés. A fekvenyomó edzésen
minden alkalommal egyre nehezebb
súlyokat emelünk, a kickbox edzések
pedig 1 órásak, önvédelmet, boxot és
kemény munkát tanulunk.
G.N.: Milyen gyakran versenyzel?
U.D.: Általában nem sokkal előtte
lehet megtudni a versenyek időpontját,
az edzőmtől kapok információt, de az
folytatás a 9. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyjákó község Képviselőtestületének 2018. 03.01 – 06.30ig elfogadott határozatai, döntései a
teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket
alkotott, illetve módosította rendeleteit
a következők szerint:
3/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelet Bakonyjákó Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.)
önkormányzati
rendelete
módosításáról
4/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017.
évi költségvetése végrehajtásáról
5/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelet Bakonyjákó Község
Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata 7/2013.(VII.1.) rendelete
módosításáról.
Elfogadtuk a Rendőrkapitányság
2017. évben Bakonyjákó községben
végezett munkájáról szóló beszámolót.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten az idei évben
is támogatjuk a közösségi életben
mindig aktívan közreműködő civil
szervezeteink, illetve a katolikus
és
református
egyházközségek
működését.
Korábban
már
tájékoztattuk
Önöket, hogy önkormányzatunk
csapadékvíz elvezető rendszerünk
részleges felújítására vonatkozóan
2017. évben pályázatot nyújtott be.
Áprilisban kaptunk értesítést arról,
hogy elnyertük a pályázati támogatást.
Ennek köszönhetően a Rákóczi
utcában található balesetveszélyes
„mélyárok” átépítésre kerül. Az
idei évben megtörténik a tervezés,
engedélyek beszerzése, valamint
a kivitelező kiválasztása. Terveink
szerint az átépítés kivitelezése az
előkészítő feladatok lezárása után,
valamint az időjárás függvényében
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2019. év szeptember végéig valósul
meg.
Az elmúlt években – nagy
örömünkre – növekedett a község
lakosságszáma, valamint az óvodás
gyermekek létszáma is. A következő
évek várható gyermeklétszáma már
meghaladja a mostani maximális 30
fős létszámot, így szükséges volt olyan
megoldást találni, amely biztosítja,
hogy a 2,5 éves kort betöltő gyermekek
is felvételre kerülhessenek, illetve
az ide költöző újabb óvodáskorú
gyermekeket is tudja fogadni az
óvoda. Felmérve a szülői igényeket,
az intézményi bevételeket, kiadásokat
a képviselő testület úgy döntött,
hogy új óvodai csoportot indítva
szeptembertől 2 csoportban fogadja a
gyermekeket. Hogy zavartalan legyen
az új csoport indítása, az óvodai
szünetben beszerzésre kerültek a
szükséges
kiegészítő
eszközök,
elvégeztük a karbantartási felújítási
munkálatokat.
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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Köszönet Főszerkesztőnknek
2011. nyarán jelent meg Jákói
Hírmondó újságunk első száma.
Közéleti lapunk elkészítésével
kapcsolatban hamar kialakult
a munkamegosztás: a cikkek
összegyűjtését jómagam végzem,
Léber-Gottschall Katalin vállalta
a főszerkesztői feladatokat, Lénárt
Lambert tördeli a beérkezett
cikkeket, szerkesztő programmal
alakítja az újság megjelenését. Az
egyéb felmerülő feladatokat (pl.
lektorálás, új témák stb ) Katával
közösen végeztük. Ezeket a
munkafolyamatokat – mint ahogy
a cikkek megírását is – mindenki
társadalmi munkában végzi.
Az élet, a munkahelyi elvárások
úgy alakultak, hogy Léber
Kata családjával Ausztriában
telepedett le, és az utóbbi években
elektronikus
kapcsolattartással
készítettük közösségi lapunkat.
Eljött az idő, hogy Kata
végleg elköszönjön a Jákói
Hírmondótól, hiszen a gyermekek
felcseperedésével
már
teljes
munkaidőben végzi feladatait
választott hivatásában.
Ezúton mondok köszönetet
Katának, hogy elvállalta ezt
a feladatot, segítette az újság
létrejöttét,
formálódását
a
kezdetektől. Köszönöm a Jákóiak
nevében ezt a sok munkát, amit
elhivatottan végzett az újságért, a
mi kis közösségünkért, az utóbbi
években még így a távolból
is, sok szeretettel és töretlen
lelkesedéssel.
Takácsné Tompos Rita
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AZ UNIVERZUM TITKAI

Június elsején késő délután
Bakonyjákóra látogatott a Bakonyi
Csillagászati Egyesület a Könyvtár
szervezésében. Kedves, érdeklődő
közönség előtt mutatták be meteoritjaikat, impakt kőzeteiket és 3D
modelljeiket. A kinti felhős idő sajnos
nem tette lehetővé, hogy az egyesület
H-alfa naptávcsövét és a napészlelésre
átalakított 120/600 refraktorát élesben
is bevethessék. A program vendégei
így sem mentek haza élmények nélkül,
hiszen a meteoritok mikroszkópos
vizsgálatával és kézbe vételével
egyedi, közeli kapcsolatba kerülhettek
a naprendszerünk távolabbi pontjaival, s visszautazhattak annak keletkezésének időszakába.
“Több milliárd évvel ezelőtt
felrobbant csillagokból származó
atomok száguldottak át az űrön, és a
Földön azóta újrahasznosítjuk őket.
Kivéve az alkalmankénti üstökösöket,
meteorokat és némi csillagközi
port, pontosan ugyanazokat az
atomokat használtuk fel újra és újra,
amióta a Föld létrejött. Megesszük,
megisszuk,
belélegezzük
őket,
belőlük állunk. Pontosan ebben a

pillanatban mindegyikünk atomokat
cserél mindenki mással, és nemcsak
egymással, de az állatokkal, a fákkal,
a gombákkal, a humusszal.” Nathan
Filer
Köszönjük az izgalmas előadást a
Bakonyi Csillagászati Egyesületnek!
Érdekes dolgokat láttunk, hallottunk!
Remélem találkozunk még!!
Dörnyei Zsófi
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ÓVODAI HÍREK � TAVASZVÁRÁS AZ OVIS LURKÓKKAL!!

A tanévünk második felében az ébredő természet
megcsodálása, megtapasztalása sok lehetőséget biztosított
itt a faluban és az óvodai környezetünkben. Hisz a tavasz
mindenki számára a tevékeny napokat, vidámságot hozó
kedves évszakunk. Elsőként a március 15-i megemlékezést a Kopjafánál tettük gyermekközelibbé egy kis
ünnepség keretében versekkel, énekekkel, megemlékezve
a hős katonabácsikról, Petőfi Sándorról, a Márciusi
Ifjakról: Talpra magyar, hí a haza...Nemzeti színű díszekkel
(szívecske, tulipán, kismadár) színesítettük a Kopjafa
környékét, hogy itt jártak az ovisok!!Projekt kertében a Víz
világnapja alkalmából fontosnak tartottuk a gyerekekkel
elbeszélgetni a víz hasznosságáról, létfontosságú szerepéről, felhasználási módjairól. Elsétáltunk a Bitva-patakhoz,
onnan hoztunk vízmintát, és vizsgáltuk a csapvizet is:
reagens oldattal elegyítve megfigyelhettük, hogy mennyire
tiszta. Csíráztattunk kukoricát, babokat cserépbe ültetve,
majd a gondozásuk napi feladatunkká vált. Rajzkiállítással
zárult a “ víz nélkül nincs élet “ projektünk.
A gyerekek egyik legjobban várt tavaszi ünnepköre a
húsvét. Énekekkel, versekkel hívogattuk a nyuszikat, az
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oviudvaron fészkeket is készítettünk, hogy oda tehessék
a meglepi ajándékokat. A gyerekek boldogan nyitogatták
a csomagokat. Élő nyuszit is simogathattunk a gyerekek
legnagyobb örömére.
Április 03-án Edina nénivel Veszprémben Német
Nemzetiségi Tánctalálkozón vehettek részt a nagyobb
gyerekek. Büszkén hozták, és mutatták a részvételi
oklevelet.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Forrás
Vendégházban Rita néni palacsintával várt már bennünket,
utána babokat ültettünk cserépbe, majd a Katolikus
Templomban részt vettünk a szentmisén.
Környezettudatosság jegyében: -Adásztevelre utaztunk,
és ott a “Kuka Berci” programon vettünk rész, ahol interaktív módon gyakorolhattuk a szelektív hulladékgyűjtést.
- “Ribizli Bohóc” is ellátogatott hozzánk, szórakoztatva
a kicsiket (együttműködés a könyvtárral).
-Április 23-27-ig a Föld napja, Fenntarthatóság,
Környezettudatosság jegyében a 2. projektünket
valósítottuk meg.
-A madarak, fák napja projekt keretében tovább

8. évfolyam, 2. szám

mélyítettük ismereteinket a közvetlen és tágabb
környezetünkről, élővilágunkról (kiemelten a madarakról,
növényekről). Ehhez is nagy segítségül szolgált a
karácsonyra ajándékba kapott új TV készülék, melynek
segítségével sok oktató célzatú mesét, gyermekfilmet
tekinthettünk meg. Újra köszönet érte!!
Célunk a gyermeki szemlélettudat kialakítása a
környezet védelmére, környezettudatos életre, folyamatos
szelektív gyűjtésre szoktatás.
Május elején az Édesanyák köszöntése mindig nagyon
meghitt ünnepünk. Büszkén felköszöntjük őket a sok
áldozatos munkáért, szeretetteljes odaadásukért.
A jó idő beköszöntével újra meghívást kaptunk Gerdenics Jancsi bácsitól, mivel segítségre volt szüksége a széna
bálázásához. Örömmel mentünk ki a Lovardához, ahol
traktorozhattunk is, de az érdemleges munka sem maradt
el. Köszönjük neki a sok örömöt, lehetőséget, élményt!!Az
Anyukák pedig palacsintával jutalmaztak mindenkit.
A gyermeknapi programjaink már hagyományosnak
mondhatók. A sportnapi ovis foci az Apukákkal, s az
Anyukákkal nagyon izgalmas, majd akadálypályák,
kötélhúzás, lufizás zárta a szép közös napot.
Rendőrségi foglalkozás során a biciklis közlekedési
szabályokat gyakorolhatták a gyerekek a focipályán
kialakított közlekedési pályán. Köszönet Császárné E.
Veronikának és Máté Árpádnak!

2018.08.30.

Tűzoltóautó bemutató, ismertető foglalkozás során
igazi nagy Tűzoltóautóban is utazhattunk, szirénáztunk,
vizet fröcsköltünk. Köszönet érte! A Veszprém Megyei
Katasztrófavédelem támogatásával, és Auerbach Róbert
segédletével jöhetett létre ez a vidám program.
Tanévünk utolsó jeles ünnepe az Ovis ballagás. Négy
kedves nagycsoportos gyermeket búcsúztattunk fájó, de
örömteli szívvel: Bálint Dorkát, Léka Misit, Máté Zalánt,
Mravik Larát.
“Kinőttük az óvodát, hívogat az iskolánk”-énekelték.
Sok sikert, jó tanulást kívánunk
nekik!
Örömmel, ugyanakkor meghatódva
köszöntöttük fel Hegedüsné Patyi
Edinát, óvodánk vezetőjét, kedves
kolléganőnket munkájának 25. jubileumi évfordulója alkalmából.
További sok, szép sikeres vezetői,
gyermekközeli éveket kívánunk!
A második félévben is nagyon sok
közös élménnyel gazdagodtunk, jól
összekovácsolódtunk!
Sok
változatos
programmal
igyekeztünk kedveskedni gyermekeinknek, és szüleiknek.
További szép őszi időszakot
kívánunk mindenkinek!
Horváth Zoltánné
óvodapedagógus
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ISKOLAI HÍREK
Irány a Fertő-tó
Június 1-jén egy szép reggelen
elindultunk
egy
izgalmas
kirándulásra. Nagyon vártuk ezt
a napot, hiszen a barátainkkal
együtt tudtunk lenni egy egész
napon át. Először az utunk a
nagycenki Széchenyi kastélyba
vitt. Ott sok izgalmas tárgyat és
szép festményeket láthattunk.
Utána a Mauzóleumra került sor,
amiről sok érdekes információt
tudhattunk meg. Láttunk egy igazi
múmiát, ami eléggé félelmetes
volt. Ezt követően átmentünk
a Fertőrákosi Kőfejtőbe, ott
nagyon szép volt a kilátás.
Lementünk egy folyosón, ami egy
barlangba vezetett. Ott betekintést

nyerhettünk
életébe. Ez
Fertő-tavat é
szereztünk.
láttunk egy
mindenki veh
frissensült ét
hazafelé. N
magunkat és
részünk. Rem
osztálykiránd

Egy élmény a Velencei-tó
körül
A 7. osztályos kirándulásra
június 11-én került sor. Heni néni és
Edvárd bácsi kísért minket egy 30
km-es túrára a Velencei-tó körül.
Negyed 8 magasságában indultunk,
4 személyautóval, és egy kisbusszal
mentünk a veszprémi vasútállomásra,
ahonnan Székesfehérvárra, majd
Gárdonyba utaztunk vonattal. A
Vadkacsa Kerékpáros Pihenőhelyen
gyülekeztünk,
200
bicikliből
választhattunk. Két túravezető kísért
minket. Első pihenőnk egy kilátó
volt, ekkor erőt gyűjtöttünk és további
utunkra indultunk. Következő megállónk a pákozdi emlékmű volt, nagyon érdekes kiállítást nézhettünk meg a pákozdi
csatáról. Emléktárgyat vásárolhattunk és fagyiztunk. A következő szakaszunkat is letekertük az utolsó állomásunkig,
egy bevásárlóközpontig. Nagyon élveztük a shoppingolást, aki nem hozott fürdőruhát, itt vehetett. Végül visszamentünk
a kiindulási helyhez. A túra után sárkány hajózni indultunk, ahol mi eveztünk, a dobos ritmust adott. A hajókázás
után langallót ettünk, szőlőlét és meggylét ittunk hozzá. Ebéd után, aki akart, fürödhetett a tóban 1 órán át. Sokat
pancsoltunk, labdáztunk, élveztük a fürdést. Vonattal indultunk haza, Veszprémből a szülők és a kisbusz hoztak haza
minket. Remélem még egy ilyen távot letekerhetünk a Velencei-tó körül.
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Somogyi Barbara 7. osztály

Búzá
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a
Megalodon
zután áthajóztuk a
és vicces élményeket
Hajókázás közben
víziszínpadot. Utána
hetett magának finom
telt, majd elindultunk
Nagyon jól éreztük
s sok élményben volt
méljük, hogy a többi
dulás is ilyen jó lesz.

ás Emese és Takács
Ádám 5. osztály
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Gyereknapon voltunk!
Május 26-án volt Városlődön a gyereknap. Az első
program az ovis túra és a gokartpálya volt. Sajnos arról
lemaradtam, de biztos nagyon jó volt. Mikor megérkeztem,
akkor már mindenki jóízűen ebédelt. Az étel, amit főztek,
marhapörkölt volt tarhonyával. Utána már is jött a lovaskocsi
és az emberek odatömörültek köré. Kezdődött az igazi buli.
Mikor visszaérkeztünk a lovaskocsival, akkor körömfestést,
és különböző hajfonatok elkészítését próbálhattuk ki, de volt
csillámtetoválás, arcfestés is, a kisebbek birtokba vehették a
légvárat. Jött a traktor és vele együtt érkezett a tűzoltóautó is.
Be lehetett ülni az autóba. Ezen kívül még az oviudvarban volt
gólyaláb és mindenféle népi játék. Lassan véget ért a nap. Mindenki fantasztikus élményekkel térhetett
haza, megérte elmenni!
Nagy Laura 5. osztály

Fővárosunk 2 napban
Két óra buszozás után végre megérkeztünk Budapestre.
Először az Aeropol Budapesto repülőgép kiállítását
tekinthettük meg, majd a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
vezetett utunk. Később elmentünk egyet sétálni a
fővárosban. A séta során megtekinthettük a Hősök terét.
Estefelé elfoglaltuk a szállást, majd vacsorázni indultunk.
A vacsorát élő zene kísérte. Ezután a Duna parton sétáltunk
és onnan néztük az esti fényeket. A séta után a szállásra
mentünk és mindenki elfoglalta a saját szobáját. Másnap

reggel egy gyors reggeli után elindultunk az Országházba,
ami hatalmas és gyönyörű volt. Az emeletig kb. 130140 lépcsőfok vezetett. Majd elmentünk és betekintést
nyerhettünk a Budai várba. Ezután a Sziklakórházat néztük
meg, ami viaszfigurákkal mutatta be a háborús időszak
alatt működő kórházat. A Sziklakórház megtekintése után
a Halászbástyához vezetett utunk. Az utolsó állomás a
Tropicarium volt. Ezt követően már hazaindultunk.
Kungl Virág és Lénárt Dóra 6. osztály
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ISKOLAI HÍREK
Gála
Iskolánk május 11-én rendezte meg az idei gála műsorát. Ilyenkor a
gyerekek megmutatják szüleiknek, és társaiknak, mit tanultak egy egész
éven át. A fellépők között voltak táncosok, zeneiskolások különböző
hangszerekkel, szavalók, az ugodi német drámafesztivál versenyzői és
még sokan mások. Néptáncosként én is felléptem, utána pedig megnéztem
az előadást. Nekem legjobban az alsós színjátszósok tetszettek, akiknek
Márta néni egy ötletes mesejátékot tanított be. Zárásként az énekkar
csodálatos dallamaival búcsúzott.
Serfőző Borbála 8. osztály

Ballagó diákjaink

„Megcélozni a legszebb álmot
Komolyan venni a világot
Mindig szeretni és remélni
Úgy érdemes a földön élni.”
(Papp Lajos)

Krizsai Kristóf
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Polgárdi Sára

Serfőző Sarolt

Svastics Áron

Serfőző Borbála
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folytatás az 1. oldalról

utóbbi időben kb. havonta szerveznek versenyeket.
G.N.: Ki az edződ? Mesélj az egyesületről egy kicsit.
U.D.: Az edzőm neve Faragó Péter, az egyesület neve
hivatalosan Erzsébetvárosi SE Budapest.
A központban két sportágnak lehet hódolni, van
fekvenyomás és erőemelés. Én Pápára járok edzeni a
mindennapokban a Marina Body Centerbe. Az edzőm
minden héten küldi az edzésterveket.
G.N.: Milyen eredményeket értél el eddig? Melyiket
volt a legnehezebb elérni és miért?
U.D.: 2018 február 3-án a diákolimpián, Ajkán a megyei
döntőn 25 kg-ot nyomtam, amivel 1. helyezést értem el.
2018 március 24-én az encsi országos diákolimpián 3.
helyezést értem el 32,5 kg-mal. 2018 június 9-én a 2018.
évi ifi, junior, masters RAW fekvenyomó magyar bajnokságon - ami Tabon került megrendezésre - 3. helyet értem
el 40 kg-mal. Ezt az utóbbi eredményt volt a legnehezebb
elérni, többet kellett edzeni, felkészülni, sokkal nagyobb
volt a követelmény és több versenyző indult.
G.N.: Miért szereted ez a sportágat, mi motivál abban,
hogy ezt űzd?
U.D.: Nagyon megtetszett. Ebben a sportágban tudom
magam leginkább elképzelni, növeli a testi kondíciómat,
az eredmények és a sikereim motiválnak abban, hogy
folytassam.
G.N.: Mit tanácsolsz azoknak, akik most kezdenének el
ebben a sportágban tevékenykedni?
U.D.: Ez a sport nem olcsó, minden saját költségre
megy, a ruhák, a nevezési díjak, az utazás. Fárasztó és
veszélyes is, viszont teljesen megéri azoknak, akik szintén
szeretik az ilyen fajta sportot, mint én. Szeretem, hogy
ezáltal sokat lehet utazni, sok helyre eljutni és megismerni

más településeket.
G.N.: Családod és barátaid
hogyan tudnak hozzájárulni a
sikereidhez?
U.D.: Szerencsére a családom
lelkileg és anyagilag is támogat
benne, minden versenyemre
elkísérnek és a barátaim is
ugyanúgy örülnek a sikereimnek,
mint én.
G.N.: Milyen terveid vannak a
jövőre nézve?
U.D.: Jövő nyáron szeretnék
eljutni az Európa bajnokságra,
majd
kicsivel
utána
a
Világbajnokságra is. Közötte
pedig több versenyre nevezni,
hogy még több tapasztalatot és élményt szerezhessek.
Gulyás Napsugár

9

8. évfolyam, 2. szám

2018.08.30.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

„ Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engemet?”
Zsoltár 22:1

Áll a kereszt

Egy hatalmas vízió lebeg a
lelkemben. 2000 éve volt egy csapat,
akik drága Urunk köré álltak és
csodákat, megnyilatkozott eget,
simogató szót, jövőképet, perspektívát
éltek át és kaptak. Azután gonosz
kezek megragadták ezt a drága Urat
és keresztre feszítették. Az akkori
vezetők lelketlenül csak a maguk
érdekeit tartották szemük előtt és
vakok voltak az Ég csodáira. Sőt, azt
sulykolták az emberek agyába, hogy
amit oly nagy lendülettel, lelkesen
követtek, az BŰN.
Bűn az Urra nézni. Bűn a csodát
megélni. Bűn szeretni. Bűn valakihez
tartozni.
Viszont: Erény kiszolgálni a
hatalmat. Erény hazudni. Erény az
embereket bizonytalanságban tartani.
Erény az embereket egymástól
elszakítani.
A Zsoltáros szinte sikolt, amikor
belepillant a holnapba és komor
felhők közt lát ragyogni Valakit, akit
Messiásnak várnak. Látja az elsötétült
eget és a vicsorgó szájakat. Látja a
Szentet, ahogy gonosz karmok tépik.
Látja a simogató kezet, ahogy szeggel
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átütik. Látja az utat előttük taposó
lábat, durva szeggel megbénítani.
Borzong a lelkem, mert úgy
látom, a történelem ismétli önmagát.
Népeket tipor sárba, a sikoltástól
sötét felhők születnek, virágos rétek,
jövőről álmodó napsütötte tájak,
népek és nemzetek temetőjévé válnak
a Kárpát- medence gyönyörű tájai.
Pedig Franciaországban született meg
a jelszó: Egy nép, amely nem tud
emlékezni, magát temeti el! Nem!
Soha nem! Robban bennem a szó!
Látom Jézusomat a kereszten
vergődni. Haláltusájában a gyilkosaiért imádkozik. Aki pedig a dobókockát a katonái elé veti, az vall először
a kereszt alatt: Bizony ez Isten Fia
volt!
De a kereszt áll! A kereszt rettent!
A kereszt emlékeztet! A kereszt kiált!
Nem! Nem szabad a Népet, Isten
Népét, a teremtés csodáját sárba
taposni, a bűnt uralkodni hagyni.
Azért születtünk a világra, hogy
valahol otthon legyünk benne! –
mondta Tamási Áron. Varázslatos szó
és gondolat. Otthon. De nekünk nincs!
Nyugodt nincs, csak meggyalázott. S
erre még emlékezni sem volt szabad
több, mit két emberöltőn át.

Egy nép, akinek megtiltják az
emlékezést, önmaga keserűségébe
sorvad bele! Az első keresztyének
a katakombákba vonultak. Onnan
imádkozták vissza magukat, mert volt
jövőképük és volt hitük, mert volt
Uruk! Imádkozzunk mi is a Népünkért
és Nemzetünkért és emlékezzünk!
„ Emlékezz az ősidőkre, gondolj az
elmúlt nemzedékek éveire! Kérdezd
atyádat, elbeszélik, véneidet, majd
elmondják…” 5.Móz. 32:7
A hitünket el ne veszítsük. A
gyökereinket ápoljuk és ne engedjük
kitépni. Mert egy nép, akibe
évtizedeken át sulykolták: Hallgass!
- vagy fásulttá, vagy dacossá válik.
S egy idő után, már szinte hiszi,
hogy ez így jó, mert ennek így kellett
történnie!
A vihar pont azért vihar, hogy
elseperjen. De soha ne feledd, a felhők
fölött mindig süt a Nap. Ott béke van
és ragyogás, tisztaság, egyensúly.
Isten Igéje azért csodálatos, mert
a feszültséget feloldja és nem hagyja
megkérgesedni, becsontosodni.
„Mert nem veti meg és nem utálja
meg a szegény nyomorúságát és nem
rejti el az Ő arcát előle, amikor kiált
hozzá, meghallgatja.” Zsoltár 22:25

8. évfolyam, 2. szám

2018.08.30.

SZOMBATHELYI KIRÁNDULÁS

A felismerés után jön az áldás!
A Golgotát követi a Feltámadás! A
nyomorúságot a kacagás. Isten népe
vagyunk. Ez a soknyelvű nemzet,
ahogy István király megálmodta. A
sokszínűségünkben van az erőnk.
De mindnek a magja az imádkozás.
Az élő Urral való kapcsolat. Kérve
hatalmát, kegyelmét, ne hagyjon
minket a kétségben, sírásban, dacban,
lemondásban, hanem emeljen magához és áldja meg életünket! Kérjük
buzgó szívvel, az ellenségért is
imádkozva: Ne bántsd a Magyart! Őrizd Nemzetünket! Kegyelmességedet
terjeszd ki ránk!
98 esztendeje történt a csúfos
„rendezés”, 2000 éve múlott, hogy az
ígéretek szárnyalni kezdtek. Fogadjuk
meg hűen, mi az Uréi vagyunk és bárki
bármit is mondjon vagy akarjon ránk
erőszakolni, akkor is MAGYAROK
vagyunk és ebben a Hazában élünk!
Apostol Pál
tiszteletes

Május 1-jén Szombathelyen avatták
boldoggá Brenner János vértanú
áldozópapot. Erre a szép ünnepre dr.
Horváth Katalin szervezésében együtt
utaztunk a kislődi és a farkasgyepűi
zarándokokkal.
A
Bakonyjákó
Egyházközség zászlójával vonultunk
be a kijelölt helyszínre, az Emlékmű
dombra. Több, mint 15 ezer zarándokkal és 700 ministránssal együtt
vettünk részt a boldoggá avatási
szertartáson.
Brenner János ereklyéjét a testvére,
Brenner József atya hozta az oltárra.
János atyát 1957. december 15én hajnalban haldoklóhoz hívták, és
ő félelem nélkül indult el hivatásbeli
kötelességét teljesíteni. Csapdába
csalták. Erős fiatalember volt, de
gyilkosai többen voltak. Fiatalon lett
vértanú. A hívei szerették, a gyerekek
rajongtak érte. Jó lelkipásztor és
vidám hitoktató volt. Rövid életének
eseményeit megismerhettük Iváncsits
Tamás: A jó pásztor c. zenés
drámájából, melyet délután mutattak

be a színpadon.
Hazafelé indulás előtt megnéztük
a romkertet, majd a székesegyházban
imádkozhattunk Boldog Brenner
János atya ereklyéje előtt.
A hivatásában helytálló, szeretetet
sugárzó fiatal pap mindenkinek
jó példát adott: legyünk bátrak és
kitartóak hitünkben!
Nyőgér Dezsőné
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70 ÉVES ÉVFORDULÓ: GEDENKTAG DER VERTREIBUNG � A KITELEPÍTÉSRE

Wir wurden zum 70. Gedenktag der Vertreibung am 5.
Mai 2018 nach Városlőd eingeladen. Leider besuchten
nur noch sehr wenige Beteiligte, aufgrund des Alters, eine
Hand voll. Zeitzeugen dieser würdiger Veranstaltung.
Meine Schwester Anna Hahn, geb. Fuchs ist mittlerweile
86 Jahre alt und ich bin 80 Jahre alt. Also habe ich die
Vertreibung als Kind (9 ¾ Jahre ) und meine Schwester
(fast 16 Jahre) als Jugendliche erleben müssen.
Nach einer freundlichen Begrüssung in deutscher
Sprache, wurden die Anwesenden vom Bürgermeister
von Városlőd willkommen geheißen. Der hiesige
Geschichtslehrer gab einen historischen Abriss der
damaligen Geschehnisse, in ungarisch. Josef Oszvald war
der nächste Referent, der wiederum den geschichtlichen
Sachverhalt vortrug in ungarischer Sprache, jedoch die
einzelnen Fakten in deutscher Sprache auf einer Leinwand
wieder gab, um allen Anwesenden die Möglichkeit zu
bieten, das Vorgetragene mit zu verfolgen.
Der Városlőder Chor trug sehr emotionale Lieder der
Heimat vor.
Der nächste Programmpunkt war eine Theatervorführung einiger junger Schüler, die sehr realistisch und den
Tatsachen entsprechend den Ablauf des Geschehens im
schwäbischen Dialekt spielten. Sie waren angezogen, wie
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damals.
So wie dort dargestellt, war es wiklich bei uns am 5.
Januar 1948. Der Trommler stand am letzten Haus von
Bakonyjákó an der kleinen Brücke und gab für die Rókus
utca bekannt, dass über Nacht die Leute, die wenigen
Dinge, die sie mitnehmen durften, packen sollten, um
sich am Morgen mit ihrem Fuhrwerk nach Városlőd zum
Bahnhof zu begeben. Alle Einwohner standen vor ihren
Häusern mit bitterer Miene. Die Frauen weinten, die
Männer machten ernste Gesichter. Jeder hatte Angst vor
dem Ungewissen. Die Polizei stand mit schussbereiten
Gewehren überall im Dorf, alle paar hundert Meter.
Am 6. Januar 1948 gegen 9 Uhr setzte sich der Track
in Richtung Városlőd in Gang. Das Weinen war weithin
zu hören.
Vor dem Einwaggonieren wurden die Leute kontrolliert
und zum Teil die mitgeführten Dinge (z.B.: Nähmaschienen,
Spinnräder, allgemeine Haushaltsgegenstände, Fleisch,
Wurst, Mehl usw.) weggenommen. Es durften nur ca. 60
bis 80 kg pro Person mitgenommen werden. Vorgenannte
Ereignisse kamen im Theaterstück lebensnah rüber.
Menschen kann man wohl aus der Heimat vertreiben,
ihnen aber die Heimat nicht aus dem Herzen reißen.
Aus diesem Grunde bin ich mit meiner Frau seit nun
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E EMLÉKEZÜNK
schon 21 Jahren wieder in Bakonyjákó.
Zur Erinnerung an dieses Ereignis läuten die
Kirchenglocken am 6. Januar in jedem Jahr um 9 Uhr. Zu
diesem Zeitpunkt ging die Vertreibung aus Bakonyjako
los.
Vielen Dank an die deutschen Selbstverwaltungen
der Gemeinden von Waschludt (Városlőd), Kischludt
(Kislőd), Deutschhütten (Németbánya), Böhmischhütten
(Csehbánya), Jaka (Bakonyjákó) und Wirtshäusl
(Farkasgyepű) für diesen würdigen Gedenktag.
Michael Fuchs
geb. 1938 in Jaka

Elsőáldozók:

Tankó Kristóf, Schlecht Márton, Lénárt Gáspár,

Bérmálkozók:

Svastics Áron, Krizsai Kristóf

Konﬁrmálók:

Fejes Bence, Auerbach Rebeka
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ÚRNAPI KÖRMENET
2018-ban is, mint minden évben a katolikus
egyházi hagyományok szerint ünnepeltük az Úrnapját.
Magyarországon és több más országban a húsvéti időt
lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Ezt a napot
az Eucharisztia tiszteletére fordítjuk, teljes neve: az Úr
Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. A misét követően
4, a 4 égtáj fele néző, virágokkal feldíszített sátrat (benne
oltárral) járunk körbe, ahol a celebráns pap állomásonként
egy evangéliumi szakaszt olvas fel. A körmenetben a
kisebb gyerekek rózsaszirmokkal hintik be az utat, amelyek
végül összekötik a 4 díszes sátrat és a templomot. Az utat
szebbnél-szebb liturgikus énekkel kísérve járjuk végig,
melyeket a kántor válogat össze, alkalomhoz illően. A
körmenet végén visszatérünk a templomba és elénekeljük
a Tedeum-ot, ami hálaadó imádságot jelent. Ezek után
litániákkal zárjuk a szertartást.
Napja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni
csütörtök volt és sok helyen ma is ekkor ünneplik. Több
országban, mint például Ausztriában, Németországban,
munkaszüneti napként jelenik meg. Elsősorban katolikus
ünnep, de az Anglikán Közösség tagegyházai közt is
ismert a „Szent Egyesülésért való hálaadás napjaként”.
Ám itt nem fő ünnepként jelenik meg. A kifejezést a
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református egyház más értelemben használja, mégpedig
Jézus feltámadására emlékezve. Például a Heidelbergi
káté 52 „úrnapjára” felosztva tartalmazza a kérdés-felelet
formában megfogalmazott hitvallást.
Schlecht Benedek
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ANYAKÖNYVI HÍREK:

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

2018. MÁRCIUS 1� JÚNIUS 30.

SZÜLETTEK

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

Szilvási Kristóf (Fódi Erika –
Szilvási Zoltán)
szül.: 2018. 06.19.

Nagy-Teleki Melissza
(Horváth Zsanett – NagyTeleki Zoltán)
szül.: 2018.04.13.

Kiss Zsombor (Tasnádi
Zsanett Veronika – Kiss
Norbert) szül.: 2018.05.19.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

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

Kovács Edina - Szanyi Balázs
2018.05.05.

Fódi Erika - Szilvási Zoltán
2018.05.12.

Fejes Péter, falugazdász
Tel.:06/70-436-5090
Fogadóórák:
Kedd, 8.30-11.00-ig

ELHUNYTAK
Forstner József Frigyes
Szül.: 1945.11.26.
Bódai Gyuláné szül.: Kamondi Magdolna
Szül.: 1932.03.26.
Vörös Pál
Szül.: 1949.01.25.
Fülöp Béla
Szül.: 1946.07.13.
Jordán Gábor Lajosné szül.: Kassai Marianna
Szül.:1956.02.06.

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

Elhunyt: 2018.02.28.
Elhunyt: 2018.03.18.
Elhunyt: 2018.04.11.
Elhunyt: 2018.05.03.

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

Elhunyt: 2018.06.14.
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JÓTÉKONYSÁGI TÁBOR

Idén is voltam a hittantáborban és
nagyon jók voltak a programok.
Hétfő délután tutajt úsztattunk a
vendégháznál. Kedden a Pisztrángostónál kirándultunk. Szerdán kisvonattal mentünk Herendre, ahol
megnéztük a porcelángyárat. Megnéztük, hogyan formázzák és festik
a porcelánt. Kisvonattal mentünk
tovább
Szentgálra.
Felmentünk
a Miklós-Pál-hegyen a kilátó
legtetejére. Nagyon szép volt a
kilátás a körülöttünk lévő hegyekre.
Csütörtök
délelőtt
patakoztunk,
délután pedig lovagoltunk. Péntek
délelőtt kürtőskalácsot készítettünk.
Ebéd után Farkasgyepűn megnéztük a
Bakony vadjai kiállítást, a régi iskolát
és a templomot. Fagyizással zártuk a
tábort. Nagyon jól telt el a hét. Jövőre
is szeretnék menni.
Léka Emese
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