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TISZTELT OLVASÓ!
TEMPLOMKERTBEN LEVŐ KÁLVÁRIA
FELÚJÍTÁSÁNAK KEZDÉSÉT AZ IDŐJÁRÁS NAGYBAN HÁTRÁLTATTA, DE

duló és az egész világot átfogó mise-folyam
a világ végéig az oltárról lát el bennünket
éltető isteni ajándékkal.

ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL REMÉLHETŐLEG HATÁRIDŐRE ELKÉSZÜL
A
NAGY MUNKA.

Azon túl, hogy a stációk megújulnak, és a régi képek helyébe,
amelyek gyakorlatilag egészen
megsemmisültek új, márvány
képek kerülnek, megtörténik az
egységes összkép kialakítása is.
Az eddigi szürke beton tömbök
helyett, a templom épületének
színeihez alkalmazkodó állomások lesznek. Ez az esztétikai
hatáson túl magában hordozza
azt a tanítást is, hogy Jézus keresztútja elvezet bennünket az
örök áldozat folytonos megjelenítéséhez. Amit a keresztúti állomások felidéznek, és mi ezekről
az eseményekről elmélkedünk,
ennek folyamata el kell, hogy vezessen
bennünket a templomig. A templom körül
felépített kálvária, mintegy külső erősséget
hangsúlyozva hívja fel a figyelmünket a
templomban különösen jelen levő tartalomra. Hiszen mindennek teljessége a szentélyben álló oltárnál történő eseményekben
csúcsosodik ki. Az egész folyamat, Jézus
nagy műve egy teljességben mutatkozik
ebben az összeállításban. Az oltár az utolsó
vacsora színhelye, majd következik Urunk
kálváriája, és a feltámadást követően elin-
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ÉV JÚNIUS HÓNAP

A felújított „középrész” - Der neugebeaute „Mittelteil”

Mindazok, akik valamilyen formában
tevőlegesen részt vállaltak a munkálatok
lebonyolításában, ennek a magasztos eseménynek lettek részesei. Természetesen a
kegyelmi ajándékok is kihatnak rájuk, hiszen ennek nem csupán materiális oldala
van, hanem – a fenti gondolatok alapján –
lelki haszna is. Ezúton is szeretném megköszönni mindazok erőfeszítéseit, akik részt
vállaltak és teljesítettek a siker érdekében.
Amikor Jézus szenvedéseire emlékezünk
ezekkel a gondolatokkal, akkor szeretném

kérni a betegeket – akik sajátos módon tudnak belekapcsolódni a maguk helyzete
szerint ezekbe a gondolatokba – hogy
imádságaikkal segítsék tevőleges
törekvéseinket. Ezek pedig nemcsak a felújításra vonatkoznak,
hanem a kálvária együttes későbbi sorsára is. Legyen az ő szívügyük is, és imádságos szeretettel
gondolva Jézus megváltó szenvedésére, nyerjenek enyhülést szenvedéseikben.
A kálváriának a maga helyén
többféle szerepe van. Elsősorban
Jézus értünk vállalt szenvedésére
való imádságos emlékezés eszköze. De a hívek buzgóságára is utal
egy kálvária létezése és annak
állapota. Nem utolsó szempont
az sem, hogy a templomnak illő,
szép környezetet ad, és a település éke is. Őszintén remélem,
hogy a bakonynánai kálvária
esetében, és a bakonynánai hívekkel, valamint községünkhöz kötődő minden emberrel kapcsolatban elmondhatóak ezek az
értékek. Ehhez kérem továbbra is a jótékony adakozást, hogy minden tekintetben
igazi értékének megfelelően tudjuk felújítani és a templomhoz igazítani az elődeink
által létrehozott kálvária együttest.
A bakonynánai kálvária legyen mindanynyiunk számára öröm és büszkeségünk
forrása.
Horváth Lajos plébános

DIE GESCHICHTE DER KALVARIE VON BAKONYNÁNA
S WUSST JA JEMAND, DASS
UNSERE KREUZESWEG IN
DIESEM JAHR NEUGEBAUT

Das ist aber nicht so bekannt,
wann sie eigentlich gebaut
wurde. Im Jahre 1929 hat der Bau
der Stationen begonnen, und
dauerte bis 1931. Unter anderen
haben auch die römischkatholischen Einwohner von
Bakonynána eine außerordentlich
große finanzielle Unterstützung
gegeben, um die Arbeiten zu

A munkálatok közben
Während der Arbeit

helfen.
Jetzt, mit 75 Jahren später –
es ist ein schöner Jahrestag
– sind die Leute ebenso
hilfsbereit: sowohl die
Einwohner
von
Bakonynána, als auch die
Ausgesiedelten haben eine
bedeutende geldliche Hilfe
geleistet. Jemand hat dazu
auch den Namen gegeben,
a ber
es
ga b
auch
namenlose Stiftungen. Der
Name von denen, die den

Bau einer Station unterstützt haben, wird
neben den bestimmten Reliefien
aufgemerkt. (So war es auch bei der
originalen Kalvarie. Darüber kann man
mehr Informationen in dem Buch ’Die
Geschichte von Bakonynána’ finden)
Zwischen den zwei Zeitpunkten haben
aber das Dorf und so auch die Kalvarie
viele historische Veränderungen überlebt.
Der zweite Weltkrieg hat große Schaden
verursacht,
und
danach
das
kommunistische System war sehr
antiklerikalisch, so wurde die Kalvarie

›››››
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DIE GESCHICHTE DER KALVARIE VON BAKONYNÁNA
›››››
vernachlässigt.
Nach der Wende hat das Dorf endlich die
Möglichkeit,
die
Schaden
der
Vergangenheit zu reparieren. Dazu sind
auch die Mithilfe und Zusammenarbeit der
Einwohner nötig. Nicht nur jetzt, an der
Anfang, ist es wichtig, sondern man soll
auch
später
die
Kalvarienhügel schätzen,
und keine Schaden mehr
zu verursachen.

Umgebung schön zu halten, darauf
aufzupassen. Deshalb wäre es auch
w i c h ti g , d i e n e ue R e li e fi e n
aufzubewahren, damit unsere
Enkelkinder keine neue
Kalvarienweg bauen sollen. Ich hoffe,
dass die ganze Bevölkerung damit
einverstanden ist, niemand wird die
Stationen beschädigen.
Adrienn Bierbaum

Zuletzt
werden
verschiedene Immergrüne
zwischen die Stationen
gepflanzt. Meiner Meinung
nach ist es die Interesse von
allen Einwohnern, unsere
Munkában—In der Arbeit

A

Új stációkép—Die neue Reliefsbild zum Kreuzweg

Múlt—Früher

Jelen—Heute

BAKONYNÁNA LAKOSSÁGA ISMÉT BIZONYÍTOTT

Bakonynánának egy régi színfoltja kapott
újból megbecsülést. A 75 évvel ezelőtti szeGOK, RENDEZETT KÖRÜLMÉNYEK gényes Magyarországon, és Bakonynánán is
akadtak elkötelezett emberek, akiknek fonKÖZÖTT BETÖLTIK FUNKCIÓJUKAT.
Az egyik legfontosabb tulajdonságunk: tos volt az új Kálvária megépülése. Az alább
akarni a jót, a szépet. Mi, jelenlegi és koráb- mellékelt felsorolás azok nevét tartalmazza,
bi bakonynánai lakosok többsége most is akik a 75 évvel ezelőtti elődökre való tiszteezt akartuk. A Kálvária felújításával most lettel vállalták azt, hogy nagyobb összeggel
Z EMBEREK TÖBBSÉGE AZT SZERETI,
HA AZ ÁLTALUK LÉTREHOZOTT DOL-

hozzájárulnak a felújításhoz. Köszönjük
nekik! Köszönjük azoknak is, akik ezen felül
névvel vagy névtelenül adományoztak a cél
érdekében. Bakonynána lakossága ismét
bizonyított a jövő generációja számára.
A szerk.

I. Felújíttatta:
Loiberszpek Lajosné Bakonynána
†
II. Felújíttatta:
Kropf Mihályné és cs. Bakonynána
Leszkovics Lajosné és cs.
Bakonynána
†
III. Felújíttatta:
Váradi Csaba Bakonynána
Váradi Barnabás és
Bakonynána
†

cs.

IV. Felújíttatta:
Lipp Mihályné Németország
†
V. Felújíttatta:
Gelesz János és cs. Veszprém
Turner József és cs. Bakonynána
†
VI. Felújíttatta:
Fo rst h o ffe r L ő ri n c é s cs.
Bakonynána
†
VII. Felújíttatta:
ö. Hutvágner Mihályné és cs.
Bakonynána
†
VIII. Felújíttatta:
Krén Ferenc és cs. Bakonynána
Gremsperger Péterné és cs.
Bakonynána

IX. Felújíttatta:
Lipp testvérek Németország
†
X. Felújíttatta:
Forsthoffer István ig. és cs.
Bakonynána
†
XI. Felújíttatta:
Krabácz testvérek:
Regina, András, Péter
és családjuk Bakonynána-Zirc
†
XII. Felújíttatta:
Lajtai Antalné és cs. Bakonynána
Valler Antalné és cs. Bakonynána
†
XIII. Felújíttatta:
A Rózsfüzér Társulat Bakonynána
†
XIV. Felújíttatta:
Horváth Lajos plébános
Horváth Annamária hitoktató,
kántor, pasztorál asszisztens
†
Középrész: Felújíttatta:
Lipp Mihályné Németország
Krabácz István és cs. Budapest
Köteles Imre és cs. Budapest
Stern Mihály és cs. Zirc
†
Megáldotta:
Dr. Márfi Gyula
érsek
2005. június 11.
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TOVÁBB FOLYTATÓDIK A FELNŐTTKÉPZÉS BAKONYNÁNÁN – ANGOL NYELVTANFOLYAM ŐSZTŐL

L

3 ÉVE VESZÜNK RÉSZT EGY AZ
ÁLTAL
TÁMOGATOTT
F EL NŐ TT KÉ PZ ÉS I PRO JE KTBEN –

ASSAN

EU

LANDWORKER.
Az eddigi időszakban több területen
szerveztünk foglalkozásokat (például német
nyelvtanfolyamot, harmonikaoktatást,
sz á m ítá stec hni ka i
f o gl a l ko z á so ka t,
karácsonyváró programot stb.), és nagy
örömünkre szolgál, hogy egyre többen
érdeklődnek a meghirdetett témák iránt.
Hiszen ezáltal tudjuk elmondani azt, hogy
elértük kitűzött célunkat, vagyis a falu
lakosságának egyre nagyobb körében
tudatosul az egész életen át tartó tanulás
jelentősége. A helyben megszervezett
programok pedig hozzájárulnak ahhoz,
hogy egy ilyen kis településen, mint

Bakonynánán is pezsgő kulturális élet
legyen.
E téma kapcsán látogatott el hozzánk
május 18-án Heinz-Jürgen Ahlers úr
Németországból. Ő a jelenlegi EU program
nemzetközi koordinátora, és minden évben
személyes látogatásaival is segíti
munkánkat. A megbeszélésen Kropf Miklós,
Simonné Rummel Erzsébet és Moór-Czepek
Kornélia is részt vett. Értékeltük az eddig
elért eredményeinket, megvitattuk
gondjainkat, és a jövőről is ejtettünk néhány
szót.
Hiszen ez év szeptemberétől újabb kihívás
vár ránk. Pályázatot adtunk be négy másik
európai országgal közösen egy angol nyelvű
programra.
(Pályázó
országok:
Németország, Portugália, Észtország,

Szlovénia és Magyarország) Terveink
szerint a projekt egy 3 éves időszakot ölelne
fel. Az oktató által helyben megtartott heti
rendszerességgel megtartott órák mellett az
angol nyelv fokozatos elsajátításához az
internet és a többi résztvevő település
személyes megismerése is hozzájárulna.
Bár a pályázat sikerességéről csak nyár
elején tudunk biztosat mondani, mégis már
most szeretnénk mindenki figyelmét
felhívni erre a lehetőségre. Kérjük fontolják
meg jelentkezési szándékukat, mert legalább
10 fős csoporttal tudjuk majd megkezdeni az
angol nyelv oktatását.
Moór-Czepek Kornélia

DIE ERWACHSENENBILDUNG FOLGT WEITER IN BAKONYNÁNA – ENGLISCHER SPRACHKURS AB SEPTEMBER

F

AST 3 JAHREN NEHMEN WIR IN EINEM
DURCH EU GEFÖRDERTEN PROJEKT FÜR

–
ERWACHSENENBILDUNG
LANDWORKER - TEIL.
Die Kursen wurden in verschiedenen
Themen organisiert (z.B. Deutsche
Sprachkurse, Harmonikaunterricht für
Kinder und Erwachsenen, EDV-Kurse,
Vorbereitung für Weihnachten usw.); es
freunt uns sehr, daß immer mehrere Leute
sich für die ausgeschriebenen Programme
interessieren. Wir können ja dadurch
feststellen, daß unsere Ziele erreicht
wurden, da die Bedeutung des lebenslangen
Lernens in immer mehreren Kreis der
Bevölkerung in Nána anerkennt ist. Die im
Ort organisierten Programme tragen dazu
bei, daß ein sprudelndes Kulturleben in
einem solchen Kleinortschaft wie

Bakonynána sein kann.
Im Bezug mit diesem Thema hat Hr.
Heinz-Jürgen Ahlers aus Deutschland ein
Besuch in Bakonynána am 18. Mai gemacht.
Er ist der Projektkoordinator beim Projejkt
LANDWORKER, und er hilft uns bei der
Projektarbeit mit seinem jährlichen Besuch
auch. An der Besprechung haben Hr. Miklós
Kropf, Elizabeth Simon und Kornélia MoórCzepek teilgenommen. Wir haben unsere
bisherigen Ergebnissen bewertet haben, wir
haben über unsere Schwierigkeiten
diskutiert und wir haben über die Zukunft
auch gesprochen.
Eine neue Herausforderung wartet auf uns
ab September. Wir haben ein Englischen
Sprachprogramm
mit
anderen
4
europäischen Ländern bewerbt.
(Die
Partnerländern: Deutschland, Portugal,

KÖSZÖNET SÜMEGI ATTILÁNAK

Estland, Slowenien und Ungarn) Das Projekt
wird 3 Jahren lang dauern. Neben den im
Ort stattgefundenen wöchentlichen
Unterrichten tragen noch das Internet und
das persönlichen Erkenntnis der
Partnergemeinden zu der Aneignung der
Englischen Sprache zu.
Zwar über das Akzept / den Erfolg der
Bewerbung können wir erst am Anfang des
Sommers etwas Sicher sagen, trotzt möchten
wir schon jetzt alle Leute auf diese
Möglichkeit aufmerksam machen. Wir bitten
Sie um die Absicht der Anmeldung zu
bedenken, weil wir den Unterricht der
Englischsprache mit einer Gruppe von min.
10 Teilnehmern anfangen können.
Frau Kornélia Moór-Czepek

A KÉPVISELŐ TESTÜLET DÖNTÉSE ALAPJÁN AZ
ÖNKORMÁNYZAT AZ ALÁBBI CÍMEKEN NYÚJT, ILLETVE

Váratlanul érte a képviselőtestületet a hír, miszerint Veszprém
Város Önkormányzata levélben keresett fel bennünket, hogy
2005. június 1-vel szeretnék Sümegi Attila áthelyezését kérni.
Attila közel 8 évig segítette és támogatta jegyzőként a
képviselőtestület és az önkormányzat munkáját. Mindig
alaposan és megbízhatóan végezte el feladatát, és szakmai
felkészültsége mindvégig hozzájárult Bakonynána fejlődéséhez.
Amikor a testület megadta beleegyezését az áthelyezéshez egy
összetett döntés állt a háttérben. Hiszen nem csupán egy jó
kollégától kell megválnunk, hanem egy nehéz időszak is vár
ránk. A jelenlegi önkormányzati szférában a kistelepülések
naponta megküzdenek létükért. Az államtól érkező pénzügyi
támogatások egyre inkább azt ösztönzik, hogy a kicsi falvak
társulva biztosítsanak különböző szolgáltatásokat. Ide tartozik a
jegyzői tevékenység is.
Attilának ezúton is köszönjük odaadó munkáját, és további
sok sikert kívánunk mind magán- mind szakmai életében.

Bakonynána képviselőtestülete

NYÚJTOTT BE PÁLYÁZATOKAT:

Pályázat:
Elbíráló:
Kért támogatás:
Önrész:

Településrendezési Terv (TEKI)
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács
4.550.000,- Ft
1.950.000,- Ft

Pályázat:
Elbíráló:
Kért támogatás:
Önrész:

Önkormányzati épület felújítása (CÉDE)
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács
4.336.000,- Ft
1.858.000,- Ft

Pályázat:
Elbíráló:
Kért támogatás:
Önrész:

Általános és Zeneiskola épületének felújítása
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
13.388.000,- Ft
5.738.000,- Ft

A pályázatok sikerességéről a későbbiekben tudjuk informálni a
lakosságot.
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GAJAMENTI KISFALUM, BAKONYNÁNA
INCS MÉG E KEREK VILÁGON ILYEN
DRÁGA, SZÉP FALU, MINT AZ ÉN

IMÁDOTT SZÜLŐFALUM.
DOM MIÉRT SZERETEM ENNYIRE.

NEM TU-

Talán mert itt születtem, itt született drága férjem, gyermekeim. Azért kötődöm
talán így ide, ahol minden ismerős, minden
fa, fűszál, erdei ösvények, melyek annyi
sok szépet véstek a szívembe.
Erdővel körülölelt település ez a szép
Bakonynána. Aki ezt felkeresi, azt vissza
hozza a szíve. Mi édesanyámmal, fiaimmal
sokat jártunk a Gaja parton. Leültünk és
hallgattuk a víz zúgását, ahogy mint egy
hosszú kígyó tekergett a nagy sziklák között. Hol szelíden, hol félelmetesen rohant
és vitte magával azt a fadarabot, amit gyermekeim beledobtak. Megkérdezték tőlem: Anya, ezt hová sodorja és hol áll meg? Bizony ezt messze sodorhatja, lehet, hogy
még a tengert is megláthatja. –mondtam én.
Bizony mi így jártuk az erdőt. Régen még
kapuk is voltak a bekerített erdőn. A kaput
becsuktuk magunk után, mintha templomba léptünk volna be, és hallgattuk a
“csendet”. Azt az illatot, ami ott fogadott
bennünket, az a fenyőillat, a sok-sok tarka
virág és az avar, amiben bokáig jártunk,

M

nincs ilyen szépség a világon, ami ezt pótolni tudná. Csak az a fájó, hogy nem találjuk lépteink nyomát.
Gyermekeinkbe, unokáinkba így bevésődtek ezek a szép emlékek, az erdő és
mező iránti szeretet. Sajnos szerető férjem
sincs már közöttünk, a gyerekek is már
kirepültek a családi fészekből, de ha hazajönnek, már tervezik, és megyünk, felkeressük a régen látott, kedves helyeinket. Ez
nagy boldogság mindannyiunknak. Kihevült, piros arccal jönnek haza, mesélnek a
sok szép élményeikről, mi meg úgy hallgatjuk, mint egy imádságot.
Csak azt tudom kérni a gyermekektől, az
idősebb,
fiatalabb
turistáktól, látogassák
gyakran ezt a tündérien szép bakonyi
tájat. Biztos vagyok
benne, hogy megszeretik. Kisfiúk, kislányok, ugye megígéritek, hogy nem bántjátok a kicsiny facsemetéket, a csicsergő
kismadarakat, hiszen
az ő csicsergésük

valóságos koncerttel is felér. A kicsi
“tücsökkoma” gyermekkorom legkedvesebb bogara volt. Mindig azt mondtam: -“te
kis ici-pici bogárkám, te szebben húzod a
hegedűt, mint Jehudi Menuhin”. Ő és minden Isten teremtménye, ezért szeressük és
vigyázzunk rájuk!
Nagyon szeretném, ha sok – sok természetszerető ember látogatná ezt a számomra legszebb falut, Bakonynánát. Itt minden
szép, jók, kedvesek az emberek. Tudom,
érzem ők visszajáró lelkek lesznek. Én mindig úgy gondoltam és most is úgy érzem,
hogy a természetjáró emberek, a turisták jó
lelkűek. Van egy mondás, ami nagyon igaz:
-“Jajj annak, kinek
a lelke hal meg
előbb, mint a teste!”.
Imádott kicsiny
falum várja Önöket és benneteket
gyerekek.
Tavas Józsefné
szül: H. Edit

Bakonynána—Nannau

VONATTAL MENTÜNK KIRÁNDULNI!

INDEN ÉVBEN MÁJUS VÉGÉN KIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK A GYEREKEKNEK.

Ebben az évben, vonattal utaztunk
Vinyére, és ott töltöttük el a délelőttöt. A
vonat fél kilenckor indult Zircről, és a Cuha
patak völgyén haladt keresztül. A gyerekek
nagy részének újdonság volt a vonat, a
vágány és az állomás is. Legtöbbjük talán
még vonaton sem utazott soha…. ?! A legnagyobb élmény az alagutak alatti utazás
volt. Minden gyerek a hátizsákjában vitte a
tízóraiját, amelyet megérkezésünk után
Vinyén az „Erdei iskola „játszóterén fogyasztottunk el. A hatalmas játszótéren,
szabadon szaladgáltak mászókáztak a gyerekek, majd a rövid kikapcsolódás után az erdei séta
következett. Közösen elsétáltunk
az
erdei
tanösvényen
„Cuha.szurdok”-ba a „Kőpince”
forráshoz és a „Zsivány” barlanghoz , majd rövid sétát tettünk a
csodálatos bakonyi erdőben. A
délelőtti programot fagyizással
zártuk, és reméljük, hogy a gyerekek számára emlékezetessé tudtuk
tenni ezt a napot!
Az idei nevelési évet a május
végén tartandó Gyermeknappal ,
és az évzáró ünnepélyünkkel szeretnénk zárni. Az óvodás gyerekek
számára nagy örömet szerez a
május végén (május 28.) tartandó

gyermeknapi rendezvény. Erre a napra
játékos vetélkedőkkel, arcfestéssel, barkácsolással, ügyességi versenyekkel (amelybe
a szülők is bekapcsolódnak) tombolával,és
bábelőadással is készülünk.
A gyermeknapra és az azt követő évzáró
ünnepélyünkre minden óvodást és szülőt
szeretettel várunk.
Klesitz Gabriella

W

IR HABEN JEDES JAHR ENDE MAI.
EIN AUSFLUG FÜR DIE KINDER

ORGANISIERT.
In diesem Jahr sind wir nach Vinye
gefahren, und wir haben dort den

Vormittag verbracht. Der Zug ist um halb
neun Uhr aus Zirc abgefahren, und er ist
entlang dem Tal des „Bach-Cuha” gefahren.
Für die meisten Kinder waren Neuheiten
den Zug, den Bahnsteig und auch die
Station aus der Nähe gesehen haben. Die
meisten sind vielleicht noch nie mit dem
Zug gefahren…?! Die Kinder des größten
Erlebnisses sind unter den Tunnel-Reise
gewesen. Alle Kinder haben in dem
Rucksack das Frühstück gebracht, das
haben wir der Spielhof der Waldschule
gegessen. An dem riesengroßen Spielplatz
die Kinder freien spielen gekonnt. Nach der
kurzen Ablenkung sind wir in den Wald
spaziert. Wir sind zusammen in die
„Klamm-Cuha“, zu dem „BachKőpince, und auch zu der
„Aushöhlung-Zsivány“
abgespaziert.
Ende das Vormittagsprogramm
haben wir Eis gegessen, wir hoffen,
dass für die Kinder dieser Tag
bleibt vergessen.
Wir möchten in diesem Jahr für die
Kinder ein Kinderfest (28.05.2005)
organisieren. Wir uns bereiten mit
basteln, mit Gesicht mahlen, mit
Puppentheater,
mit
Bewegungsspiele.
Dieses Jahr möchten wir mit der
Jahresschlussfeier abschließen.
Gabriella Klesitz

Pihenő a bakonyi erdőben—Der Ausflug im Wald
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INTERJÚ NÁDASDY ANTÓNIÁVAL
Z INTERJÚ EGYIK AKTUALITÁSA A
KÖZELJÖVŐBEN LEZAJLÓ KÁLVÁRIA-

FELÚJÍTÁS VOLT.
Többek között ezzel kapcsolatban is kérdeztem riportalanyunkat, Nádasdy Antóniát.

R.: Az előző kálvária-felújításkor (1929-1931)
az Ön családja is adományozott egy bizonyos
összeget a munkálatok segítésére. Hogyan emlékszik vissza az akkori időszakra?
N.A.: Én akkor még Budapesten éltem,
ezért nem sok információval rendelkezem
az akkori eseményekről. A családom azonban mindig fontosnak érezte az ilyen és
hasonló jellegű törekvések támogatását. A
mai napig én magam is szoros kapcsolatban vagyok a katolikus egyházzal.
R.: Kicsit más vizekre evezve: a családtagjai
szerte-szét élnek a világban, Ön hogyhogy mégis itt maradt Alsóperében, Magyarországon?
N.A.: Nem találtam fontosnak, hogy kimenjek külföldre. Itt nőttem fel, ide kötnek
az emlékeim. Viszonylag gyakran találkozhatom a családtagjaimmal, a lányaim sűrűn
látogatnak, és én is körbejárom időnként a

rokonságot.
R.: Milyen nyelven beszélnek ilyenkor egymással?
N.A.: Magyarul. Mindenki beszél a családban magyarul, aki külföldön született,
az is megtanulta ezt a nyelvet.
R.: Szép életkort élt már meg eddig is, és a
korához képest feltűnő a szellemi-fizikai frissessége, fittsége. (többek között autót vezet) Mi a
titka?
N.A.: Soha nem csináltam semmit annak
érdekében, hogy sokáig éljek, és nem is
foglalkoztam a gondolattal. A mai napig
minden nap sétálok, rengeteget olvasok.
Minden könyv érdekel, ami jól van írva. A
televíziót egyre kevésbé szeretem, egyre
alacsonyabb a műsorok színvonala; szinte
csak a híreket szoktam megnézni.
R.: Nagyon sok történelmi változáson keresztülment már. Hogyan tudott alkalmazkodni a
változó körülményekhez?

J

SAINKAT.
EGY
NAPON
KERESZTÜL ÜNNEPELJÜK ŐKET.

Adunk virágot és egyéb apróságokat, miközben ők
egész életüket arra
teszik fel, hogy minket neveljenek, tanítsanak, a megfelelő útra
tereljenek.
Erre gondolva ne csak

TUDOD-E?
KI MONDTA?

R.: Mik voltak a legszebb
pillanatai itt a
környéken? Mi
az, amire különösen szívesen
gondol vissza?
N.A.: Nagyon szerettem a régi vadászatokat, sátoros
ünnepeket. Egy régi vadászházban éltem a
családommal, amit sajnos már leromboltak,
és a helyére egy modern ’hotelt’ építettek.
Sok minden megváltozott azóta… Sajnos az
erdőt is egyre jobban kiirtják, nem megfelelően gondolva az utánpótlásra.
R.: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait és az emlékeit.
Bierbaum Adrienn

N.A.: Voltak nehéz időszakok az életemben, és az alkalmazkodás sosem volt köny-

PEDAGÓGUSNAP
ÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN
KÖSZÖNTJÜK PEDAGÓGU-

nyű, de mindent át lehetett vészelni.

évente egy alkalommal
tiszteljük őket, hanem
egész életünkön át gondoljunk hálával azokra,
akiktől az alapokat kaptuk, és akikhez mindig
fordulhatunk, ha nem találjuk helyünket az életben.
B.A.

H ÍREK

RÖVIDEN

Bányai Attila, az iskola 3. osztályos tanulója tavasszal, a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában a legjobb 10
helyezett közé jutott.
Gratulálunk neki!

Die ungarische Hymne in
deutsche Sprache
(A magyar Himnusz németül)
Spende uns’re Vaterland
Gott doch deine segen,
Schirme es mit starker Hand,
Wenn sie feide regen.
In den selten glücklichsjahr
Las es nicht verzagen,
Gib’ uns eines besseres Jahr,
Endlich frohe Tagen!
Uns’re Ahnen fürtest du
Über die Karpaten.
Ihre neue Heimat zu,
Wo sie zuberaten.
Wo die Donau und die Theis
Sich durch Land ergissen,
Gibt uns eines edles reich,
Wo Blumen blüchen immer!

Sikeresen lezajlott a “Flórián-napi tűzoltó- tás - Heimatmuseum anyaga: Piedl József, a
- „Európa nem csak néhány ország unióverseny”
településünkön. Új, 8 – 10 fős ifjú- Hagyományőrző Egyesület volt korelnökja, hanem az Európát színesítő kisebbsésági fiúcsapat verbuválódott, akik számára ének halála után a család felajánlotta a helyi
gek Uniója is.”?
felejthetetlen élmény volt a “nagyok” között
tevékenykedni.
Sok sikert kívánunk nekik!
*
*
A falunapi rendezvényre sajnos ez évben
Kinek az ötlete volt először az Európai
nem nyertünk pályázati pénzt, ezért annak
Unió?
megrendezéséről még csak a közeljövőben
születik döntés.
*
Újból gyarapodott a Helytörténeti Kiállí-

múzeumnak a régi, paraszti használati tárgyak faragott gyűjteményét.
*
Talamár Júlia (Jakab Józsefné), volt
bakonynánai lakos, a legkülönfélébb textíliákat adományozta a múzeumnak.
*
Kondrik Lászlóné Eta régi fotókat adott a
fotógyűjteménybe.
Köszönjük nekik!

Glatz Ferenc akadémikus

Adenauer kancellár idejében egy Summa nevű,
német kisebbségi francia állampolgár
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GYERMEKNAPI MULATSÁGOK
2005. május 28-án a falu sportpályáján gyermeknapi mulatságok
zajlottak. A programok 10 órakor kezdődtek családi
akadályversennyel, melyet a pedagógusok állítottak össze.
Volt ott kúszó-mászó pálya, almaevő verseny, krumpli pucolás,
gombfelvarrás és sok egyéb érdekes állomás.
Eközben az apukák játékos csokira-, cukorra menő ügyességi
játékokat vezettek a többi gyerek részére, illetve Csomainé Nusika
üvegfestéssel szórakoztatta az érdeklődőket.
A többi anyuka a konyhasátorban szorgoskodott, ahol a Csetény és
oszlopi pék jóvoltából hamburger és hot-dog készült ebédre. A
gyerekeknek ízlettek a finom falatok, és pukkadásig jóllakva vágtak
bele a délutáni programokba.
A du. 5-ig tartó gyermeknapi mulatságokon még lehetett nyakláncot
fűzni, gyöngyöt szőni, további ügyességi játékokon részt venni.
Megkezdődött a gofri - sütés, majd a gofri - evő verseny, jött a fagyis
autó 6 féle íz - kínálattal és minden gyerek 2 gombóc fagyit
nyalogathatott a kánikulában.
Az eseményekben gazdag napot izgalmas jelenet is fűszerezte,
mikor egy ejtőernyős ereszkedett le a közelben.
Mi jó házigazdaként vendégül láttuk a fiatalembert, a gyerekek
pedig megcsodálták az ejtőernyőt.
Legvégül szemétszedő versennyel zárult a nap, és tisztán, rendesen
hagytuk magunk mögött a focipályát és környékét.
Reméljük, jövőre is jól szórakozik mindenki, s talán több szülőt
láthatunk ott, és nemcsak ugyanazokat az arcokat.
Mit ér a gyereknap, ha még egy napot sem tudunk a gyerekeinkkel
eltölteni !
Soósné Regenye Csilla
Sz.M.K. elnök

A Hagyományőrző Egyesület vezetősége kéri a tagságon belül
azokat, akik eddig még nem fizették be a 2005-ös tagdíjat, azt
tegyék meg az Önkormányzati Hivatalban.

F

IN NANAU IST POSSIE®T (SWOBISCH)
RÜHE(R) HOTS KEINI TRESMASINA KEM, DA HAMS NA MIT DI ROS
AM TEEN AILEN TRIT, DI KEISTIN, DEN WAZ, DES TRAT HAMS BRAT

KLEGT UND MIT DI ROS RUNDAMATUM GANG(A)E, BIS DEE(R)
KHEIN AUSAKFOJN IST.
In Nanana Hota(r) ist oiles spede(r) zeidig woan, darum san di Baue(r)
n am Plattinsee owi kfoan a pissel a Köd fe(r)teene. Noh drei Woche
khimt de(r) Pedefede(r) ham mit seini Ros und rieft sei Wei:
- Mari ke hee!

Ee(r) gibt di Rigil in ihren Hand und sogt:
- Foks ki ló!
Saini Waj ist stoak tesrok(e)a, und ist ze di Nohban krent, und hotz
ksokt:
- Heilige Gott! Leid!, khemz ume, hiets is wos posie(r)t! Mei Moa is
kheme, und e(r) kha nimee deitsch ren!
Fr. S.

ALLERGIA – TÁBLÁZAT

Ú

JRA BEKÖSZÖNTÖTT AZ ALLERGIA-SZEZON. VIRÁGOZNAK A
FÁK, A LEVEGŐ KÜLÖNFÉLE ALLERGÉNEKKEL VAN TELE.

Az alábbi táblázat abban segít, hogy könnyebb legyen felismerni az allergiánkat, hiszen lehet, hogy csak egy szimpla megfá-

zásra gyanakszunk. Ha a tünetek alapján valószínűsíthető, hogy
allergiásak vagyunk, érdemes felkeresni a háziorvosunkat, illetve
elvégeztetni egy allergia-tesztet, aminek az eredménye alapján
törekedjünk elkerülni a ránk irritálóan ható allergéneket.
B. A.

Allergia

Nátha

Lefolyás időtartama:

akár hónapok

7-10 nap

Láz:

nem jellemző

gyakori

Orrváladék:

áttetsző

sárgás, sűrű

Egyéb:

viszkető szem, könnyezés
viszkető torok, orrdugulás,
orrviszketés, bőrviszketés

torokfájás,
általában az összes tünet egyszerre jelentkezik

Antihisztamin hatású gyógyszer
segít?

nem

igen

II.

ÉVFOLYAM ,

2.
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A BAKONYNÁNAI TŰZESETRŐL NÉHÁNY SZÓBAN ...

Á

PRILIS 88-ÁN, DÉLELŐTT 11 ÓRA UTÁN
TÖBBEN IS FÜSTFELHŐT ÉSZLELTÜNK AZ

ERDŐ IRÁNYÁBÓL.
Azonnal értesítettük telefonon a
polgármestert, aki bejelentette a tűzesetet a
veszprémi tűzoltóságon. Közben a helyi
tűzoltókkal (Fürst Vilmos és Tóth Tamás) és
a helyi tűzoltóautóval siettünk a tűzeset
helyszínére.
Az igen nagyerejű szél miatt
„futótűzként” terjedtek a lángok a volt
„Prém-malom” irányából a „Szőlőkapu”- és
a szeméttelep irányába. Még mielőtt a
veszprémi
tűzoltók ideérkeztek, mi
segítségül hívtunk egy helyi vállalkozót,
Varga Istvánt, aki a munkagépével az erdő
melletti tarlón, a falu felöli szélen árkot
szántott, hogy a tűz ne terjedjen tovább.
Közben a bakonynánai önkéntesek
oltották már természetesen a lángokat. 12
óra körül három „szerkocsival” és egy
tartálykocsival megérkezett a veszprémi
tűzoltóság is. Ők még ekkor riasztottak

Pétfürdőről egy „szerkocsit” is. Szükség volt Veszprémi Tűzoltóság felé, hogy az oltás
a gyors és hatékony munkára, mert a nagy befejeződött.
Köszönjük mindenkinek a fáradságos
szél miatt ekkor már a szeméttelep is égett
és félő volt, hogy a tűz még mélyebbre hatol munkáját!
Rátkai György
az erdőben. Időközben megérkeztek a
elnök
délelőttös műszakból hazatérő
helyi önkéntesek is, akikre még
ekkor is nagy szükségünk volt. A
„gyorsbeavatkozóval” felszerelt
helyi tűzoltóautó volt az egyetlen
autó, amellyel hatékonyan tudtuk
oltani az erdő belsejében a tüzet.
Kb. 17 órától, a veszprémi- és a
pétfürdői csapat elvonulása után, a
nánai önkéntesek két csapatra
oszlottak. Az egyik pihenőre ment,
a másik csapat pedig 22 óráig
őrködött. Majd újból felváltottuk
egymást és még másnap reggel 7
óráig őrködtünk, oltottunk,
földeltünk. Délelőtt bejártuk még a
kb. 10 – 12 hektárnyi leégett
Az önkéntes tűzoltók az idei Flórián –napi versenyen
Die freiwillige Feuerwehrleute von Nannau
területet, majd bejelentettük a

A HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ALKALMI NYITVATARTÁSA

A

helytörténeti kiállítás június 11-én, 13 órától—16 óráig látogatható. Ekkor mindenkinek lehetősége nyílik arra is, hogy
megvásárolhassa a Bakonynána története című könyvet még mindig a régi áron (3500 Ft), illetve az eseményre
idelátogató vendégek is hozzájuthassanak a Bründel — Gajavölgye helyi újság legfrissebb, illetve korábbi számaihoz.
Szerk.

NEVET VÁLASZTOTTAK

A

BAKONYNÁNAI DALKÖR HIVATALOS ELNEVEZÉSE: “ NÉMET
HAGYOMÁNYÖRZŐ ÉS SZÁRMAZÁSKUTATÓ EGYESÜLET DALKÖRE”.
Ez az elnevezés a fellépések alkalmával általában gondot okozott a bemondóknak. Ezért a dalkör tagjai úgy határoztak, hogy
egy frappáns és eredeti (művész) nevet választanak maguknak:
- EDELWEIß (Havasi gyopár) - , elkerülendő ezzel a legkisebb
félreértéseket is. Újdonságnak számít a dalkör életében, hogy ez
évtől kezdődően egyházi énekeket is tanulnak. (Ezekről a tervekről
a következő számban tájékoztatjuk bővebben a lakosságot.) Első,
ilyen jellegű bemutatkozásuk június 11-én, a felújított Kálvária
megáldásakor lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Sné
*
IE FRAUENCHOR AUS NANNAU HAT DIESES JAHR EINEN
KURZEN NAMEN GEWÄHLT:- EDELWEIß -. AUCH AB DIESEM
JAHR LERNEN SIE SCHON KIRCHENGESANGEN. ZUM ERSTEN
M ALE TRETEN SIE MIT K IRCHENGESANGEN BEI DER
KREUTZWEGEINWEIHUNG AUF.

D

csapat nagyrészt német nemzetiségű lakóhelyére, Bakonynánára.
Egyhangú szavazással a csapat a – „Wasserfall” Harmonika
Musikannten („Vízesés” Harmonikacsapat) – nevet választotta.
Kívánjuk nekik, hogy a jövőben is sikeres fellépésekben legyen
részük, melyekkel egyben Bakonynána jó hírnevét is öregbíthetik.
Sné
*
EIT JAHR 2003 LERNEN UND MACHEN MUSIK DIE
ZIEHHARMONIKANTEN IN NANNAU.
Neben die Erwachsenen spielen immer 2 – 3 Kindern auch
mit. Von Nannau bis Budapest haben sie schon die Publikum
belustiget. Für Nannau als ungarndeutsches Dorf ist wichtig, das
durch die Musik auch vergrößern das Dorf. Es war Zeit, das einen
Nahme suchen sie für die Gruppe. Es ist –„Wasserfall” Harmonika
Musikanten - .Wir wünschen ihnen erfolgreiche Spiele!

S

Fr. Simon

Fr. Simon

M

*

ÁR 2003 ÓTA TANULJÁK A BAKONYNÁNAI HARMONIKÁSOK
A MUZSIKÁLÁS TUDOMÁNYÁT.

Oktatójuk szívós munkájának - a „tanulók” zeneszeretetének –, és szorgalmának köszönhetően egyre bővebb repertoárral
szórakoztatják a közönséget. Már több mint két tucat vidéki fellépés áll mögöttük. (Esetenként a gyulafirátóti csapattal együtt lépnek fel.) Mostanra az íratlan szabályok megkívánják a saját arculat
kialakítása érdekében azt is, hogy nevet válasszanak maguknak.
Ésszerű volt olyan nevet választani, amely találóan utal a zenész

A Római fürdő—Wasserfall
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I

SKOLÁNK
TÁNCCSOPORTJA
ÉS
NÉHÁNY
ZENEISKOLÁS TANULÓ MÁJUS 1212-ÉN RÉSZT
VETT A

INTÉZET

SÖVÉNYKÚTI SPECIÁLIS SZAKKÉPZŐ

KULTÚRÁLIS

SEREGSZEMLÉJÉN

ÉS

MAJÁLISÁN.

A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek.
A helyi és a környékbeli iskolák tánccsoportjai,
színjátszókörei, versmondói és hangszeres
szólói mutatkoztak be.
Iskolánkból 10 fő sváb táncot adott elő,
nyolcan modern táncot táncoltak, hatan pedig
zongorán, furulyán, illetve trombitán
játszottak.
A kultúrprogramok után mindenkit
vendégül láttak. A szereplés és az izgalom után

jólesett a babgulyás.
Délután
változatos
programok
szórakoztatták a résztvevőket. Voltak akik
kirpóbálták a cross-motorozást, mások
kecskét tereltek, lovagoltak vagy
sportversenyen vettek részt. A gyerekek és
mi felnőttek is nagyon jól éreztük magunkat a
rendkívül szép környezetben kialakított
iskolában.
Tanulságos és szép melengető érzés volt a
sok értékes produkció megtekintése.
Reméljük jövőre is megtisztelnek
bennünket a meghívásukkal.
Szöllősi Attiláné
Modern tánc—Tanz

E Z IS FONTOS !

A

“SZÉPÍTSÜK

B AKONYNÁNÁT” AKCIÓ által határolt területen kialakított virágágyás
EDDIG, AZ ÖNKÉNTES közepén kb. ezen újság megjelenésével egy
MUNKÁN KÍVÜL, A KÉT ÖNKORMÁNYZAT KÖZEL időben felállításra kerül egy ún. “irányfa”.
60000 FT –OT ÁLDOZOTT A SZÉPÍTÉSRE.
Ezen a Föld minden égtája felé mutató
Az ehhez kapcsolódó tevékenységek az adott táblákon különböző belföldi és külföldi helyévszaknak megfelelően folytatódnak, melyhez és helyiségnevek légvonalban megadott
kérjük a lakosság segítő szándékát. távolsága található. Eme „irányfa”
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az felállításával az volt a cél, hogy érzékeltessük:
önkormányzati hivatal és a Takarékszövetkezet -Bakonynána, mint kicsiny település, a világ
ELKEZDŐDÖTT.

A

K ÖNYVTÁRBAN
Z ÓVODAI NEVELÉSBEN MINDEN
ÉVBEN ÉS MINDEN KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA EGYIK KÖZPONTI TÉMA A

SZÜLŐK ,
A
CSALÁDBAN
FELLELHETŐ
FOGLALKOZÁSOK,
ILLETVE
A
LAKÓHELYÜNKÖN TALÁLHATÓ INTÉZMÉNYEK,
ÜZLETEK MUNKATÁRSAINAK FOGLALKOZÁSA.

Ezért az idei évben a nagycsoportosokkal
ellátogattunk a helyi könyvtárba, hogy az
ott folyó munkát, a könyvtár sajátosságait is
megismerjék és a későbbiekben megfelelően
tudják használni a gyerekek.
Krénné Tamás Heléna tanító néni nagyon
készségesen állt rendelkezésünkre, mikor
megkerestük azzal a kéréssel, hogy
szeretnénk a gyerekeket megismertetni a
könyvtárral. A látogatás alkalmával
bemutatta , a gyerekeket érdeklő
kiadványokat, megmutatta a könyvtár
helyes használatát. Játékos feladatadással
meséltette el a gyerekekkel a kedvenc
meséjük egy-egy részletét, majd rajzos
formában meg is örökítették azt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
szíves fogadtatást és az igazán élvezetes
könyvtári foglalkozást a Tanító néninek
A gyerekek visszatérve az óvodába,
még napokig emlegették a könyvtárban
látott és kézbevett mesekönyveket, a
vidám beszélgetést. A jó hangulatú
délelőttöt rajzban is megörökítettük. (lásd
a rajzon!)
A foglalkozás óta több kis óvodás
elmondta, hogy járt az anyukájával,
apukájával
a könyvtárban. Így
mindenképpen elmondhatjuk, hogy

néhány fontosabb pontjához képest hol
helyezkedik el,
- hogy Bakonynána a “Föld” nevű bolygónak
ugyanolyan fontos, mint bármelyik feltüntetett
pontja a Földnek.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, akik a
fenti munkálatokban részt vettek!
Községi Önkormányzat

N.K.Ö.

JÁRTUNK ...

sikeres volt a könyvtári látogatás, hiszen a
gyerekek érdeklődését sikerült felkelteni; sőt
mivel esetükben a családtagok jelenlétére is
szükség van, ezért bővült a felnőtt
könyvtárlátogatók köre is.
Arról, hogy mennyire „érdemes” a
bakonynánai
Könyvtárba
járni,
gondoskodik a bő kínálat, melynek a múlt
hónapban könyvtárba kerülő új könyvek
rövid listája is tanúsítványként szolgál:
Gyerekeknek:
Shrek 2
Magyar népmesék
Micimackó és a Zelefánt (most látható a
mozikban.)
Százholdas mesegyűjtemény
Arzuffi: Az európai tavak és folyók
állatvilága
(és
még
számos
természettudománnyal foglalkozó könyv).
Felnőtteknek:
Szabó Magda:

A könyvtárban—In der Bibliothek
Hüll Réka 6 éves óvodás rajza

Katalin arca
Régimódi történet
Danielle Steel:
Titkok
Szerelmes nyárutó
Kányádi Sándor válogatott versei
Nora Roberts: Sullivan asszony
Katherine Stone: Váratlan szerelem
Joseph Finder: Zártkörű klub.
Azért, hogy felnőttkorban szívesen
forgassák a könyveket, szeressenek olvasni
a gyerekek, nagyban hozzájárulnak az
otthon látottak is.
Idetartozik az, hogy mennyit mesélünk,
olvasunk gyerekeinknek; mennyit olvasunk
mi magunk felnőttek. Ma már egy igényesen
összeállított és szép kiadvány több ezer
forint, ezért gyakran ajándék formájában
jelenik meg a családokban egy-egy könyv. A
ballagások idején nem kéne megfeledkezni
erről az ajándékozási formáról sem, hiszen
maradandó érték a KÖNYV!
Bakonynánai lévén teljes meggyőződéssel
tudom ajánlani minden kedves
ajándékozni akarónak a 2002-ben, Veress
D. Csaba összeállításában megjelent
BAKONYNÁNA
TÖRTÉNETE
című
monográfiát, ami „egy bakonyi község
múltja és jelene”, magyar és német
nyelven.
Ismerjük meg segítségével múltunkat, és
legyünk büszkék erre a gazdagon és
árnyaltan kidolgozott kiadványra!
(A könyvet továbbra is a régi áron—3500
Ft—lehet megvásárolni az önkormányzati
hivatalban.)
hmo

II.

ÉVFOLYAM ,

2.

9. OLDAL

SZÁM

V ÁRHATÓ PROGRAMOK SZEPTEMBER ELEJÉIG
Óvodai ballagás: június 03.
Kálváriaszentelés: június 11.
Ált. iskolai ballagás: június 18.
Megyei tűzoltóverseny Zánkán: június
18.
Szent Anna napi búcsú: július 24.

Utazás Jadeba: július 28-tól –
augusztus 05-ig
Falunap: augusztus 13. (lapzártáig még
nem eldöntött!)
Utazás a debreceni virágkarneválra és
a budapesti tűzijáték megtekintése:

augusztus 20.
Nyugdíjas
kirándulás: június
vége.

M EGKÉRDEZTÉK ...
- Miért nem adunk több iskolai és
önkormányzati hírt?
Esetenként, természetesen közlünk
híreket az iskolai történésekről, de a
legtöbb és leghitelesebb iskolai híreket a
„Csengőszó” című iskolai újságból tudhatja meg a lakosság.
A testületi ülések legfontosabb napi-

rendi témáit a legtöbb esetben több testületi ülésen keresztül tárgyalják. Ezért
úgy gondoljuk, felelőtlenül nem adunk
ki még folyamatban lévő esetekről híreket, Csak akkor, ha már határozat született arról.
Felhívás:
Kérjük a lakosságot, ha tudnak olyan

megtörtént- vagy várható eseményről,
amelyek a helyi lapba kívánkoznak, és
ha szeretnék, hogy minél többen tudomást szerezzenek róla, akkor azt bármikor jelezzék a mindenkori szerkesztőknek!
A szerkesztők

R

égi vágya teljesült a bakonynánaiaknak: egy áprilisi szombaton szorgos kezek összefogtak és mindenki megelégedésére felállították a temetőkert még hiányzó részén a kerítést. Sok bosszúság és huzavona után elmondható, hogy a lakosság egyik szorgos része “kézbe vette a
dolgot”, és ahogy az a faluját szerető emberhez illik, megmutatták, hogyan kell ezt csinálni.
Köszönjük nekik !

ANYAKÖNYVI HÍREK 2005. FEBRUÁR 09-TŐL LAPZÁRTÁIG
Születések:
Endresz Boglárka 2005.április 05.
Szülei: Svantner Krisztina, Endresz László
Misik Mirella Eszter 2005.április 01.
Szülei: Kovács Ágnes, Misik János Márton
Gratulálunk!

Elhalálozások:
Fatér Lajos 2005. febr. 19.
Bierbauer Lászlóné 2005.febr. 28.

Rechner Józsefné 2005.márc. 12.
Pongrácz Sándor 2005.márc. 13.
Németh Imre 2005.márc. 20.
Hujber István 2005. márc. 22.
Gál Jánosné 2005. márc. 31.
Ifj. Büttel István 2005. ápr. 17.
Moór István 2005. május 28.
Ihász Józsefné 2005. június 1.
Nyugodjanak békében!

A BAKONYNÁNAI NŐI FUTBALLCSAPAT

A

Bakonynánai női futballcsapat
megalakulását a 20032003-as falunapon
való szerepléshez lehet kapcsolni.
A sok jelentkezőnek köszönhetően egy
lány- és egy asszonycsapatot sikerült felállítani a falunapi szereplésre. Nagyon jól sikerült a mérkőzés, jól éreztük magunkat. Feltehetően a közönségnek is tetszett a játék.
Annyira jól sikerült, hogy azóta is űzzük
ezt a sportot. A családos anyukák, a lányokkal egyetemben, időt és energiát nem sajnálva, amikor csak tehetik, részt vesznek az
edzéseken. A 2003-as kezdés óta szinte minden meghirdetett tornán jelen vagyunk és
próbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Természetesen vannak akik munkájuk
vagy tanulmányaik miatt már nem aktív
tagok. Ők látatlanban szurkolnak nekünk.
Az utánpótlás biztosítása érdekében ezért
folyamatosan várjuk a vállalkozó szellemű
játékosokat. Úgy tűnik, bízik bennünk a
közönség, mert egy helyi vállalkozótól már
mezeket is kaptunk. Ezúton szeretnénk
megköszönni az úriembernek, a sportegyesületnek és az önkormányzatnak is, hogy
hozzájárultak a csapat komplett felszereléséhez. Köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak is, amiért biztosítja a vidéki
helyszínekre történő szállításunkat.
Mindig vannak akik elkísérnek bennünket,

a
szívükön
viselik a sorsunkat és akár
a pálya széléről
irányítják, segítik játékunkat.
Kölcsönösen
meghallgatjuk
egymást és a jó
tanácsokat
szívesen fogadjuk.
Egy bajnokságot már megnyertünk, most
a
m á so di k
bajnokságban
is a győzelemre
törekedünk.
A bakonynánai női futballcsapat 2005-ben
Jelenleg a terüDie Frauenfußballmannschaft aus Nannau
leti
második
helyen állunk, szorosan az első helyezett nye és hátránya is. Mi nők, elsősorban a
nyomában. Nem sok választ el bennünket. szép dolgokra emlékezünk, hogy milyen
Ha továbbra is tudjuk tartani ezt a szintet, szép gólokat, gólpasszokat adtunk egymásakkor talán még elsők is lehetünk, így re- nak, ezzel is elősegítve az előbbre jutást.
mélhetően meg is fog térülni a befektetett Ebben a játékban egyedül nem nyerhet senidő és energia, nem okozva így csalódást ki, csak jó csapatjátékkal lehetünk eredmésenkinek, legfőképpen önmagunknak és az nyesek.
Jó szurkolást!
edzőnknek - Valler Miklósnak - sem. MinVné
den játéknak megvan a maga szépsége, elő-

JÓGA AZ EGÉSZSÉGÉRT
A jóga a test, az elme és a tudat fejlesztésének
ősi tudománya.
Gyakorlatai célzottan segítik a belső szervek, a
hormonháztartás működését és a felsőbb idegtevékenységeket. E jótékony hatások a pszichés
állapotot is befolyásolják. Végső célja a tökéletes
önmegvalósítás, miközben egészséget ad azáltal,
hogy testi, lelki, szellemi szinten egyensúlyt teremt.
Betegségmegelőző, a természetes működéseket
helyreállító, gyógyító hatását testgyakorlatok,
lazítás, légzésszabályozás és koncentrációs gyakorlatok által éri el. A jóga általában a legkellemetlenebb problémáin keresztül szólítja meg az
embert. Aki testi betegségére keres gyógyulást, pl.
mozgásszervi-, emésztőrendszeri problémája van,
a testgyakorlatokban találhat megoldásra. A
stresszel, szorongással küszködő kiegyensúlyozatlan ember számára az ellazultság, harmónia,
kiegyensúlyozottság lesz a cél, s ezt a jóga relaxációs-, esetleg légzőgyakorlatai által tapasztalja
meg először. Aki pedig szellemi, spirituális fejlődésre vágyik, a meditációs gyakorlatokat keresi a
jógában.
Mivel a jóga rendszere minden szinten magában hordja a testi – lelki gyógyulás, intellektuális
– lelki fejlődés lehetőségét, ha képesek vagyunk a
rendszeres, koncentrált gyakorlatra, rácsodálkozhatunk arra, hogy bár csak hátfájásunkat szerettük volna enyhíteni, mégis kiegyensúlyozottabbak lettünk, türelmesebbek, kedvesebbek vagyunk mások szerint is és jobban tudunk figyelni,
javult az emlékezetünk, s valahogy sokkal jobban
érezzük magunkat a bőrünkben.
Szabó László
Jógaoktató
Tel.: 88/414-118
Jógafoglalkozások:
Bakonynána Óvoda minden szerda: 18 – 20 óráig
Zirc Óvoda minden csütörtök: 18 – 20 óráig

Witzkiste / Viccek
Lehrer: - Was ist weiter entfern von uns, China
oder der Mond?
Schüler: - China, Herr Lehrer!
Lehrer: - Wieso nicht der Mond?
Schüler: - Den kann ich sehen, China nicht!
*
A rendőr vasúti jegyet vált:
- Egy retúrt kérek.
- Hová? – kérdezi a pénztáros.
- Na mégis, mit gondol? Ide vissza!

Kép szöveg nélkül—Bild ohne Text

ILLEMTAN FIATALOKNAK ÉS AKIT ÉRDEKEL
Negyedik rész
Megszólítás
A magyar megszólítási formák évszázadok
alatt alakultak és formálódtak. Az előkelők
régi magyar megszólításai voltak, mint pl.:
tekintetes..., kegyelmes..., nagyságos..., nemzetes és vitézlő uram..., méltóságos..., kegyes..., nagyméltóságú..., nagytiszteletű... .
A „tiszteletes” a XVII, században a református egyházi személyre vonatkozott, a
„tisztelendő” jelző a XVIII. században inkább a katolikus papságnak járt.
A változatosság kedvéért a XVII – XVIII.
században megjelent a - szerelmes..., szerelmetes... megszólítás is, melyek pl. Nádasdy
Tamás és Kanizsai Orsolya levelezésében is
fellelhető.
A régi vidéki Magyarország megszólításai
voltak pl.: urambátyám..., bátyámuram...,
nénémasszony..., ángyomasszony..., úraszszony..., ifjúúr..., ipam napam... .
Gyakorta kerülünk kínos helyzetbe: hogyan is szólítsuk meg a velünk találkozó
urat, vagy hölgyet?
A felnőttek megszólításánál használható a
néni és a bácsi szó. Ha ismerős az illető ak-

kor a keresztnevét is eléteheted az előbbi
szavaknak, pl.: Lajos bácsi, Eta néni, vagy
akár a foglalkozását is mondhatjuk, pl.: doktor bácsi, tanító néni, ...stb. Az ismerős gyerekek a keresztnevükön szólíthatók, esetleg a
becenevükön. Vigyázzunk, a becenevet csak
akkor használhatjuk, ha az illető szívesen
veszi. A megszólítás név nélkül is lehet,
ekkor használhatjuk a „maga”, vagy az „ön”
megszólítást. Ez utóbbit ajánlatosabb, mert
sokkal több tiszteletet fejez ki. A „legyen
szíves”, „légy szíves”, „kérlek” formák szintén elfogadottak. A szülők és rokonok megszólítását a család dönti el, de itt is törekedni
kell az udvarias és tisztelettudó magatartásra.
Férfi megszólítása: uram, uraim, elnök úr,
hadnagy úr, ...stb.
Hölgyek megszólítása: kisasszony, asszonyom, hölgyem, igazgató nő, nagyságos
asszonyom, elnök asszony,
Papi személyek megszólítása: tiszteletes úr,
tisztelendő úr, főtisztelendő úr, nagytiszteletű úr,
püspök úr, eminenciás úr (bíboros). A pápa megnevezése: szentatyám.
(A következő részben a tegeződéssel
foglalkozunk.)

F EJTÖRŐ -

Z ENEKARI

PRÓBA

Egy öttételes zenekari mű próbája
közben különböző malőrök történtek
az egyes zenekari tagokkal:

♦ valakinek leesett a parókája,
♦ valakinek megszólalt próba közben a mobiltelefonja,

♦ egyikük alatt összedőlt a szék,
♦ egyiküknek elpattant egy húr a
hangszerén,

♦ végül valakinek leesett a kottája.
A megadott információk alapján
találja ki, hogy ki milyen hangszeren
játszik, milyen kellemetlenség történt és hányadik tétel próbája közben?
Meghatározások:
Természetesen egy húros hangszer
húrja pattant el. Hedviget – aki üstdobos a zenekarban – nem az ötödik
tétel közben érte kellemetlenség.
Klára malőrje a negyedik tétel közben történt, míg Jánosé nem a másodikban. Imre – akinek a telefonja
szólalt meg váratlanul, de nem az
első tétel közben – nem nagybőgős.
A paróka nem a harmadik tétel közben esett le, nem Géza, de nem is
János fejéről. A szék nem az üstdobos, de nem is a nagybőgős alatt tört
össze. Nem a tubás telefonja szólalt
meg. A hegedűs a második tétel
közben járt pórul. A nagybőgős nem
visel parókát.
(Segítségül használja a táblázatokat)

- BRÜNDEL -

GAJAVÖLGYE

-

DEUTSCHE MINDENHEITER
SELBSTVERWALTUNG NANNAU
BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZERKESZTETTÉK:
SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET,
FÜRST GÁBOR.
ELÉRHETŐSÉGÜNK: 8422 BAKONYNÁNA
ALKOTMÁNY UTCA 3.
Telefonszám: 587320
Fax: 488 013
E-mail: bnanaonk@invitel.hu
AZ INTERNETEN IS ELÉRHETŐEK VAGYUNK!
A Bakonynánai Általános és Zeneiskola honlapján:

www.bakonynana.veszprem.hu

