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Gib Wurzeln mir, 
die in die Erde reichen, 

dass ich tief gründe in den alten Zeiten, 
verwurzelt in dem Glauben meiner 

Väter. 
Gib mir die Kraft, 

zum festen Stamm zu wachsen, 
dass aufrecht ich an meinem Platze steh 

und wanke nicht, 
wenn die Stürme toben. 

Gib, dass aus mir sich Aste frei erheben, 
o meine Kinder, Herr, lass sie erstarken 
und ihre Zweige recken in den Himmel. 

Gib Zukunft mir, und lass die Blätter 
grünen 

und nach dem Winter Hoffnung neu 
erblühn, 

und wenn es Zeit ist, Herr, 
lass mich Früchte tragen. 

 
Herr, wie ein Baum, 

so sei vor dir mein Leben. 
Herr, wie ein Baum, 

so sei vor dir mein Gebet. 
 

Lothar Zenetti 

WIE EIN BAUM… 
(MINT EGY FA) 
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AA   „H „HARANGLÁBATARANGLÁBAT” ” AA  FALUFALU  FELSŐFELSŐ  
FELÉBENFELÉBEN  LAKÓKLAKÓK ( (HÁZHELYESIEKHÁZHELYESIEK) ) 
ÁLLÍTTATTÁKÁLLÍTTATTÁK. .   

Az összegyűlt pengő mennyiségét még a 
nemrégen elhunyt Nádasdy Antónia anyósa 
egészítette ki. Az első harangláb 
(bakonyoszlopi szemtanú elmondása sze-
rint) még fából készült. A helyiek még emlé-
keznek arra, hogy körbe volt kerítve zöld 
színű kerítéssel, amelyen egy kiskapu is 
volt, kétoldalt piros rózsabokorral. Felszen-
telés után Endresz Józsika volt az első ha-
lott, akiért a harang szólt, 1932. május 14-én.  

Mielőtt vasúti sínre cserélték a vázat 
(ennek dátuma jelenleg nem ismert), az 
alapot Juhász Gáspár, Juhász Antal és Fohli 
Mihály kőművesek betonozták a környék-
ben lakók segítségével. Később támasztot-
ták ki (nem ismert az időpont) még két vas-
úti sínpárral.  

A „Veszprémi Hírlap” 1931. szeptember 
6-i (XXXIX. Évf. 36. sz.) számában, az ötödik 
oldalon olvasható a következő hír: „Szobor 
és harangszentelés Bakonynánán. Mint érte-
sültünk, Bakonynánán szeptember 6-án lesz 
a kálvária két új szobrának s egy harangnak 
a megáldása. Mindezen tárgyakat közada-
kozás hozta létre. A nehéz gazdasági viszo-
nyok között e körülmény a nép ritka jám-
borságát s áldozatkészségét dicséri.”  

Még nincsenek pontos ismereteink arról, 
hogy hol öntötték a harangot, de azt már 

tudjuk, hogy Seltenhofer Frigyes fiai öntöt-
ték a 4560-as szám alatt. A harangon a kö-
vetkező felirat található: „Magyarország 
Pátrónája segíts! Visszaszereznünk 
Nagymagyarországot”.  

Földhasználat fejében a harangozók na-
ponta harangoztak, továbbá ha halott volt a 
„házhelyeken”, vagy ha prosecció érkezett 
átmenőben a faluba. Az első harangozók 
Hujber János, Endresz Imre, Endresz 
Bözsinéni és  Hujber István még földhasz-
nálatért harangoztak. Őket követték Fohli  
Mihály, Békefi Károly, Endresz József és a 
jelenlegi harangozónk, Hujber József.  

A visszaemlékezők szerint két alkalom-
mal is el szerették volna vinni a harangot: 
egyszer a templomba harmadik harangnak, 
majd a temetőbe lélekharangnak, De a köz-
vélemény nyomásának engedve, mégis a 
helyén maradt. Tűzjelzés céljából legutóbb 
1978-ban kongatta meg a harangot Valler 
János, mert égett a kazal náluk.  

A rendszerváltás után, 1996-ban újították 
fel a haranglábat (Schöngrundtner Lőrinc, 
Valler Attilla, Kerner Péter, Fürst Ervin, 
Sárdi János).  

 
Az élőket szólítom, a holtakat siratom, a 

villámokat elűzöm. 
 
Részletek Kerner Péterné gyűjtőmunkájából 

A „HARANGLÁB” TÖRTÉNETE 

BOLONDBALLAGÁS AZ ISKOLÁBAN 

Hagyományosan idén is megtartották iskolánkban a végzős diákok a bolondballagást.  
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TRIANONRA EMLÉKEZTÜNK 

AA    TÖRTÉNELMITÖRTÉNELMI M MAGYARORSZÁGAGYARORSZÁG  
EGYIKEGYIK  LEGSZOMORÚBBLEGSZOMORÚBB  ESEMÉNYÉ-ESEMÉNYÉ-
RERE  EMLÉKEZTÜNKEMLÉKEZTÜNK 2008.  2008. JÚNIUSJÚNIUS 8 8--

ÁNÁN..  
 
Az ünnepi szentmisét követően, majd 

Klesitz Gabriella szavalata után 
Forsthoffer István iskolaigazgató ünnepi 
köszöntőjében emlékezett a trianoni ese-
ményekre. Első alkalommal vett részt 
tanulóifjúságunk a koszorúzáson. Közö-
sen, a Községi Önkormányzat, a NKÖ és 
a Hagyományőrző Egyesület  képviselői-

vel helyezték el a kegyelet virágait az 
első és második világháborús emléktáb-
láknál. 

 
 

Simonné R.E. 

MÁTÉ EVANGÉLIUMA  22. 
A NAGY PARANCSOLAT : 

35. És megkérdé őt közülük egy törvénytudó, 
      kísértvén őt és  mondá: 
36. Mester , melyik a nagy parancsolat a 
       törvényben  ? 
37. Jézus pedig monda néki: szeresd az Úradat 
      a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
      lelkedből és  teljes elmédből. 
38. Ez az első és nagy parancsolat. 
39. A második pedig hasonlatos  ehhez: 
      szeresd felebarátodat, mint magadat. 
40. E két parancsolattól függ az egész törvény 
      és a próféták. 
 

PÁL I. LEVELE A  KORINTUSBELIEKHEZ 13. 
 A SZERETET DICSÉRETE: 

 

l.  Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén 
     szólok is, szeretet pedig nincsen én 
    bennem, olyanná lettem mint a zengő érc, 
    vagy pengő cimbalom. 
2. És ha jövendőt tudok is mondani , és 
    minden titkot és minden tudományt ismerek 
    is, és ha egész hitem van is, úgyannyira, 
    hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, de 

    szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. 
3. És ha vagyonomat mind felétetem is, 
    és ha testemet tűzre adom is, 
    de szeretet nincsen  én bennem, semmi 
     hasznom abból. 
4. A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet 
    nem irigykedik , a szeretet nem kérkedik, 
    nem fuvalkodik fel. 
5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a 
    maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója 
    fel a gonoszt. 
6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
    igazsággal. 
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent 
    remél, mindent eltűr. 
8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek 
    bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy 
    akár nyelvek, megszűnnek,  vagy akár 
    ismeret eltöröltetik. 
9.,10.,11....... 
12. Mert most tükör által homályosan látunk, 
      akkor pedig színről színre, most rész 
      szerint van bennem az ismeret, 
      akkor pedig úgy ismerek majd, 
      amint és is megismertettem. 
13. Most azért megmarad a hit, remény, 
      szeretet, e három, ezek között pedig a 
      legnagyobb a szeretet.                                                    

                                                Ámen 
Pné 

Emlékezés a trianoni eseményekre. 

A BIBLIA ÉVE: 2008. 



RR  
ENDHAGYÓENDHAGYÓ  MÓDONMÓDON  SZERVEZŐDÖTTSZERVEZŐDÖTT  AA  MAJÁLISMAJÁLIS  
EBBENEBBEN  AZAZ  ÉVBENÉVBEN, , DEDE  SZOKOTTSZOKOTT  MÓDONMÓDON  ESETTESETT  
HOZZÁHOZZÁ  AZAZ  ESŐESŐ  ISIS. .   

Első alkalommal mutatkozott be a futballpá-
lyán az a bátor és tettre kész fiúcsapat, aki „jódlis tánccal” 
űzte el a közönség eső miatti bánatát. Ezt tették azok a 
lányok is, akik bőrig áztak, de mégis folytatták a mutatós 
előadást. Köszönet nekik. 

Az eső miatt a gulyásfőzésre május 31-én, a májusfa ki-
döntésekor került sor. Ekkor mindkét csapat „kitáncolta” 
a májusfát. A vártnál ugyan kevesebb néző volt jelen, de 
most kegyes volt az időjárás hozzánk. 

Sné 
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RENDHAGYÓ MÓDON SZERVEZŐDÖTT MAJÁLIS 

BB  
ABAABA--MMAMAAMA  KLUBUNKKLUBUNK 2008 2008--0404--2626--ÁNÁN  ALAKULTALAKULT  MEGMEG, , AZZALAZZAL  AA  
CÉLLALCÉLLAL, , HOGYHOGY  EGYRÉSZTEGYRÉSZT  KIKAPCSOLÓDÁSTKIKAPCSOLÓDÁST  NYÚJTSONNYÚJTSON  AA  PICIPICI  
BABÁVALBABÁVAL  OTTHONOTTHON  LÉVŐLÉVŐ  ANYUKÁKNAKANYUKÁKNAK. .   

Másrészt az összejövetelek során a részt vevő szülők kicserélhetik 
tapasztalataikat, gyarapíthatják tudásukat a gyermekek gondozásá-
val nevelésével kapcsolatban, jobban megismerhetik a gyermekek 
fejlődési szakaszait, életkori sajátosságait. A klubban a gyermeke-
ket játékok, a szülőket pedig különböző előadások várják. 
Eddig 3 klubfoglalkozást tartottunk. Az első alkalommal 
az Európai védőoltási hét alkalmából a nem kötelező vé-
dőoltásokról beszélgettünk, mondókákat tanultunk. 

 A következő alkalommal Bálint László mentőtiszt be-
szélt az anyukáknak a gyermekbalesetekről, és az elsőse-
gélynyújtásról. 

Júniusban Gáncs Sándorné Veszprém ÁNTSZ CSVSZ 
munkatársa volt a meghívott vendég, a fogamzásgátlás 
korszerű fajtáit mutatta be, egyénre szóló tanácsadással. 

A klubnak A Bakonynánai Óvoda biztosít helyet.  
    Július 7-én hétfőn 16 órakor lesz a következő klubfog-

lalkozás. A meghívott vendégünk   Klesitz Gabriella veze-
tő óvónő lesz. Gyermekdalokat , mondókákat fog nekünk 
tanítani. A szülők kérdezhetnek az óvodai érettségről, 
beszoktatásról. 

Augusztusban szünetet tartunk. 
    Szeptembertől lesz  újból, és ezentúl  minden hónap 

első hétfőjén 4 órakor kerül megrendezésre a Bakonynánai 
Óvodában. Továbbra is szeretettel  várjuk a 3 év alatti 
gyermekeket, csecsemőket szüleikkel együtt. 

Ezentúl a  www.bakonynana.hu honlapon megtekinthetik a Ba-
ba-Mama Klub babáiról készült fényképeket. 

Köszönjük az óvoda és meghívott vendégek támogatását,  és az 
érdekes előadásokat! 

                    

    Prémné Koczner Éva védőnő 

„BABA-MAMA KLUB” ALAKULT BAKONYNÁNÁN 

A klubban a gyermekeket játékok,  a szülőket pedig különböző előadások várják. 

Májusfa döntés, a Sörivók tánccsoportja, a lányok pedig bőrig áztak, mégis folytatták a mutatós előadást. 
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MM  
ÁJUSÁJUS 27 27--ÉNÉN G GYER-YER-
MEKNAPIMEKNAPI M MANÓANÓ--
TÚRÁTTÚRÁT  RENDEZTÜNKRENDEZTÜNK  

OVISAINKNAKOVISAINKNAK. .   
Rendhagyó módon 4 csa-

patra bontottuk a gyermekse-
reget: a piros, sárga, zöld és 
kék csapat versengett egy-
mással. 

A nap barkácsolással kez-
dődött, mindenki a saját csa-
patának megfelelő színű nap-
ellenzőt díszített, majd útjára 
indult a túra. Az útvonalat 
zászlók, szalagok jelölték, az 
izgalmat még fokozta, hogy a 
különböző állomásokon fel-

a d a t o k a t 
kellett végre-
hajtani: pl.: 
nyakláncké-
szítés, mo-
csáron átke-
lés, kincske-
resés. A foci-
pályán, - a 
célban - a 
dajka nénik 
f r i s s í tőv e l 
várták ver-
senyzőinket, 
ezután játékos sportverseny 
vette kezdetét, melynek vé-
gén mindenki egy-egy aján-

dékkal, éremmel térhetett 
haza. 

 

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN 

ÓÓ  
VODÁNKVODÁNK  MÁJUSMÁJUS 29. 29.--ÉNÉN  KEREKEDETTKEREKEDETT  
FELFEL  EGYEGY  KÖZÖSKÖZÖS  KIRÁNDULÁSRAKIRÁNDULÁSRA  
VVINYÉREINYÉRE. .   

Már a vonatozás is nagy élményt 
jelentett a gyermekek számára, az erdei séta 
során pedig kipróbálhatták bátorságukat, 
ügyességüket. A patakon átkelve a Cuha - 
völgye tanösvényen haladva varázslatos isme-
retterjesztő kalandtúrán vehettünk részt. Az 
otthonról hozott elemózsia elfogyasztása után 
a helyi büfénél fagyiztunk, akinek még ma-
radt ereje kötelet húzott, focizott, elfoglalta a 
játszóvárat. Üres hátizsákkal, de élményekkel 
telve, kimerülten értünk haza délután. 

KIRÁNDULÁS VONATTAL VINYÉRE 

Manó túra. Átkelés csak a köveken! 

ÉV VÉGI PROGRAMOK 
AZ ÓVODÁBAN 

 
Mint minden év végén, az 

idén is megszaporodtak a 
programok óvodánkban, több 
kiránduláson, rendezvényen 
vehettek részt gyermekeink. 

 
ÁLLATKERTI SÉTA 

 
Szülőkkel szerveztünk közös 

kirándulást a Fővárosi Állat és 
Növénykertbe április 26-án, 
szombaton .  A tavaly i 
Tropicarium-i kiránduláshoz 
hasonlóan az állatkerti séta is 
nagy élményt jelentett a gyer-
mekeknek, hiszen élőben lát-
hatták azokat az állatokat, 
amelyeket eddig csak mesék-
ből, a könyv, videó és számító-
gép által alkotott képi világból 
ismertek. Az egész napos 
program során felfedezhették 
kedvenceiket, akár saját ke-
zükkel etethettek elefántot, 
tevét, madarakat, halakat.  

Észrevétlenül is rengetek 
ismeretet szereztek, mind-
emellett nekünk felnőtteknek 
is nagy élményt jelentett a 
gyönyörű, minden igényt ki-
elégítően felújított, barátságos 
környezet. 

BB  
EFEJEZŐDÖTTEFEJEZŐDÖTT  AA 8.  8. ALKALOMMALALKALOMMAL  
TARTOTTTARTOTT  ÚSZÁSOKTATÁSÚSZÁSOKTATÁS  AA  ZIRCIZIRCI  
TANUSZODÁBANTANUSZODÁBAN..  

Kirándulás Cseténybe, Mackó kiállítás 
megtekintése. 

Június 6-án, pénteken tartottuk évzáró 
ünnepélyünket a kultúrházban, a nagy-
csoportos óvodásainkat is ekkor búcsúz-
tattuk. 

Az első osztályos tanulók óralátogatás-
ra invitálták az iskolába készülő óvodá-
sainkat május 30-án, június 2-án, mate-
matika és német órára. 

Az ötödik osztályos tanulók német 
nyelvű bábelőadását láthattuk június 6-
án, pénteken. 

Az ügyes kezű óvodások több rajzver-
senyen is részt vettek, pl. Egészséges 
életmód rajzpályázat, Mesék Mátyás 
királyról címmel. Szép eredményeket 

értek el: 
Horváth Krisz-

tián, Forsthoffer 
Norbert, Hor-
váth Benedek, 
Kauffman Ger-
gő; Ruff Roland, 
Papp Bendegúz, 
Hegedűs Dávid, 
Somogyi Domi-
nik. 
 
Gratulálunk! 
 
 
Az oldalt össze-
állította: 

 
Róthweil Judit  

óvónő 
 

EGYÉB ÓVODAI RENDEZVÉNYEK 

Tízórai a szabadban, Vinyén a Cuha völgyben 

Mackókiállításon Csetényben 
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Liebe Sonne, scheine wieder, 

schein die düstern Wolken nieder! 

Komm mit deinem golden Strahl 

wieder über Berg und Tal! 

Trockne ab auf allen Wegen 

überall den alten Regen! 

Liebe Sonne, laß dich sehn, 

daß wir können spielen gehn! 

HEINRICH HOFFMANN: LIEBE SONNE, SCHEINE WIEDER 

EE  
LSŐLSŐ  ALKALOMMALALKALOMMAL  KERÜLTKERÜLT  MEG-MEG-
RENDEZÉSRERENDEZÉSRE  TELEPÜLÉSÜNKÖNTELEPÜLÉSÜNKÖN  AA  
GAJATOUR GAJATOUR KERÉKPÁRTÚRAKERÉKPÁRTÚRA. .   

A május elsejei programok nyitószámaként 
a kerékpározás szerelmesei - 28 fő - három 
kategóriában (ifi, női, férfi) rajtolhattak. A 
Bakonynána – Dudar – Csetény – Tés - 
Kistés útvonal szintideje két óra volt, me-
lyet sajnos az  eső a harmadik harmadban 
kissé megzavart, de ennek ellenére a részt-
vevők többsége tudta tartani a szintidőt. 
Örvendetes, hogy profi versenyzők 
(Berhidáról, Veszprémből, Székesfehérvár-
ról, Várpalotáról) is beneveztek a túrára. A 
legnagyobb gratuláció viszont a helyi brin-
gásokat illeti! Ők azok, akik elsőként felvál-
lalták ezt a helyi kezdeményezést: Hegedüs 
Gábor, Kerner Bence, Ifj. Kerner Zoltán, 
Kerner Zoltánné, Kondrik Rudolf, Prém 
Gábor, Szüszenstein Ádám, Vida Róbert, és 
iskolánk testnevelő tanára Bohon Gabriella. 

Gratulálunk!  
Szervezők 

GAJATOUR KERÉKPÁRTÚRA 

AA   MAMS 2008 MAMS 2008--ASAS E ENDUROCROSSNDUROCROSS  ALAPALAP  VER-VER-
SENYKIÍRÁSASENYKIÍRÁSA  SZERINTSZERINT, , IMMÁRONIMMÁRON  MÁSODIKMÁSODIK  
ALKALOMMALALKALOMMAL  KERÜLTKERÜLT  SORSOR 2008. 06. 1 2008. 06. 1--ÉNÉN  
AZAZ  ORSZÁGOSORSZÁGOS  MOTOCROSSMOTOCROSS  BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG  LE-LE-

BONYOLÍTÁSÁRABONYOLÍTÁSÁRA B BAKONYNÁNÁNAKONYNÁNÁN. .   
A nyolc kategóriában 183 versenyző rajtolt. Zirc tér-
ségi versenyzők is rajtoltak: Bittmann Zsolt, Hanick 
Zoltán, Murai Norbert, Somogyi Tibor. A nyolc kate-
gória első hat helyezettjein kívül díjazták még a 
„leggyorsabb versenyzőt”, Tudor Bob-ot. Bőven ezer 
felett volt a szurkolók száma is. Mint azt a szervezők-
től Kalincsák Mihálytól és Fenyvesi Ferenctől meg-
tudtam, a helyszín, az erdővel övezett környék, kuri-
ózum a versenyzők és a szurkolók számára. A terepet 
a versenyzők kiválónak minősítik. A pálya kijelölése 
minden évben másik nyomvonalon történik, hogy 
kíméljék a környezetet. Ezzel is szeretnék elérni a 
vadásztársaság erkölcsi támogatását. 
Példaértékű volt látni azt, ahogyan az azzal megbí-
zott emberek összeszedték a díjkiosztás előtt a több 
zsáknyi szemetet, majd a díjkiosztást követően 
Kalincsák Mihály szervező újból felhívta a verseny-
zők figyelmét arra, hogy ezen a pályán környezetvé-
delmi szempontok miatt az edzés továbbra is tilos. 

Sné 

ORSZÁGOS MOTOCROSS BAJNOKSÁG  
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HÚSVÉTI SZOKÁSOK BAKONYNÁNÁN, 
AHOGYAN AZT EGY,  A TESTVÉRTELEPÜLÉSRŐL IDELÁTOGATÓ VENDÉG MEGÉLTE 

OSTERGRÜßE AUS DER PATENGEMEINDE BAKONYNÁNA IN UNGARN 

II  
MM A ANSCHLUSSNSCHLUSS  ANAN  EINEEINE 5 5--WÖCHIGEWÖCHIGE  
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     Zusammen mit meiner Gastgeberin 
Klara habe ich viele katholische 
Gottesdienste besucht und dabei immer 
w i e d e r  B e k a n n t e  v o n  d e n 
Austauschbesuchen getroffen, die sich nach 
der gegenwärtigen Lage und den Freunden 
in der Gemeinde Jade erkundigten. 

     Ein Höhepunkt war für mich der 
Gottesdienst am Samstag vor dem 

Osterfest. In der Dämmerung zogen wir 
mit einem Korb, gefühlt mit Scinken, Brot 
und Eiern, in die Kirche. Diese Speisen 
werden dort traditionsgemäß zum 
Osterfest gesegnet. Der Gottesdienst wurde 
mit  e iner  Prozess ion beendet . 
Stimmungsmäßig war es eher wie 
Weichnachten. Einige trugen Kerzen bei 
sich. In den Nachbarhäusern der Kirche 
brannten Kerzen in den Fenstern und e slag 
Schnee. Am Anschluss an den Gottesdienst 
wurde ich mit einem fröhlichen „Moin” 
begrüßt. Nach einer längeren Zeit im 
Ausland tut es gut, so angesrochen zu 
werden. Es ist ein bisschen so, wie nach 
Hause zu kommen. 

     Am Ostermontag ist es Brauch, dass 

die Jungen und Männer den Mädchen und 
Frauen Gedichte aufsagen und sie mit Par-
füm bespritzen. Das  hält die Frauen jung 
und frisch. Als Dank dafür schenken die 
Frauen den Männern gefärbte Eier. 

     Das Osterfest wird in Bakonynána in 
der Familie oder mit Freunden gefeiert. Ich 
bin dankbar für die Gastfreundschaft, die 
ich dort einmal mehr erleben durfte. Die 
Ruhe der Ostertage hat mir geholfen, von 
meinem Praktikum Abstand zu gewinnen 
und Kraft zu tanken für die anstehenden 
Aufgaben hier in Bielefeld/Bethel 

 
Susanne Jordan  

(Ez az írás a jadei testvértelepülés egyházközös-
ségi újságjában jelent meg) 

DD  
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Wir haben um 9 Uhr aus der Schule gehen 
müssen. Unsere Klasse hat einen 
„Menetlevél” angefertigt, worauf die 
Lehrer die Punkte der Gruppe haben 
schreiben können. Wir sind zur ersten 
Station gegangen, die bei dem Kulturhaus 
war. Wir haben einen Text schreiben 
müssen. Danach haben wir zur zweiten 
Station gewandert. Dort haben wir 

Waldtieren suchen müssen. Dann haben 
wir die Vögel auf der dritten Station 
erkennen müssen. Wir haben die Aufgabe 
gut lösen können. Wir sind weiter 
gegangen. Dort war die vierte Station. Hier 
haben wir eine lustige Aufgabe machen 
müssen, einander mitgetragen. Danach 
haben wir die sechste Station erreicht. Dort 
haben wir ein Bild über die Energiequelle, 
Umweltschutz und Umweltverschmutzung 
zeichnen müssen. Wir warer sehr geschickt 
und brav. Dann haben die Lehrer uns 
Punkte gegeben. Und danach haben wir 

Fußball gespielt. Auf dem Fußballplatz 
waren drei Fußballgruppen. Sie waren sehr 
lustig und spielerisch. Der Direktor und 
einige Schüler haben Schinken und Speck 
gebraten. Nachdem alle das Essen gegessen 
hatten, gaben die Lehrer das Ergebnis und 
bekannt. Die Gewinner in der Unterstufe 
war die 3. Klasse und in der Oberstufe die 
7. Klasse. Diese Programme waren sehr 
interessant und lustig.  

Petra Fürst und Heléna Krén 
7. Klasse 

DER TAG DER ERDE 

EINE UNGEWÖHNLICHE GESCHICHTESTUNDE 

DD  
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Unser Thema war „Holokauszt”. Wir sind 
um halb sieben Uhr mit Bus abgefahren. 
Der Weg war lang, aber wir haben uns gut 
unterhalten. Wir sind um halb 10 Uhr in 
Budapest angekommen. Erstens haben wir 

„Zsinagóga” besichtigt. Wir haben die 
Tradition und Feste der Juden erkennen 
können. Dann sind wir ins „Holokauszt-
Museum” gefahren. Dort haben wir viel 
Interessantes über das Leben der Juden 
gesehen. Wir haben die Aufgabe 
bekommen, die wir allein haben lösen 
müssen. Wir sind von Raum zu Raum 
gegangen und haben die passenden 

Aufgaben gelöst. Wir haben das 
entsetzliche Schicksal der Juden kennen 
lernen können. Nach einem anstrengenden 
Tag sind wir am Abend um halb sieben 
Uhr nach Hause gefahren. Wir haben uns 
sehr gut gefühlt. 

Fruzsina Fürst und Laura Kaufmann 
7. Klasse 

KIRÁNDULJON A CSALÁD! 
A TERMÉSZET a legtökéletesebb sportlétesít-
mény, ráadásul egy hegycsúcs meghódítása 
vagy egy templomrom felkeresése maradandó 
emlék, és séta közben jobban jut idő beszélge-
tésre, mint a rohanós hétköznapokon. Akár fél 
napra is érdemes felkerekedni! 

    A túrázáshoz nem kell különleges felszere-
lés, csak térkép és tájoló vagy iránytű. A tere-
pen való tájékozódás jó játék is egyben, és 
megtanulása nem válik a srácok kárára. 

     Öltözködjenek rétegesen, de készüljenek fel 
egy váratlan záporra is. Rövidebb utakhoz 
nem kell túrabakancs, elég egy jó sportcipő, 
amely tartja a lábfejet, és nem sima a talpa. 

     A hátizsák kényelmesebb, mint a csak kéz-
ben fogható táska. Legyen benne bicska, rag-
tapasz, zsineg, WC papír s a túra hosszának 
megfelelő mennyiségű innivaló meg élelem. 

     Az italt ne törékeny üvegben vigyék! Leg-
jobb szomjoltó a víz, de jó a citromos tea és a 
rostos gyümölcslé is. Az édes italra viszont 

hamar szomjasak lesznek. 

     Érdemes többféle élelmet vinni, ám nem túl 
sokat. Előre készítsenek szendvicseket, és 
kerüljön a zsákba gyümölcs (banán, alma) és 
zöldség (paprika, paradicsom, répa) is. 

    Őrizzék meg a természetet olyannak, ami-
lyen! Ne szemeteljenek, ne csonkítsanak meg 
növényeket. Gyűjthetnek viszont elhullott 
madártollat, növények lehullott termését, apró 
köveket. 

Részlet az „RD kalauzból”  



Július 5 – 13-ig: testvér-települési látogatás  
Július 19-20-án: női 10-16 csapatos futballtorna 
Július 20 – 26-ig: diáktábor Szandavárban 
Július 26-án, szombaton, a bakonynánai születésű Varga László 
Váci Egyházmegyei Zeneigazgató 25. éves jubileumi miséjét tartja. 
Július 27-én Szt. Anna napi búcsú  
Augusztus 20.: ünnepi szentmise     
Augusztus 25-én: tanévnyitói szülői értekezlet az óvodában Az 
iskola nyári hivatali ügyeleti napjai: június 25., július 9., július 23., 
aug. 6., aug. 27. Minden esetben 8-12 óráig. 
Augusztus 31-én tanévnyitó ünnepély az iskolában 

Szeptember 1-én kezdődik a 2008/2009-es tanév az iskolában, 
nevelési év az óvodában (265 éve van tanítás Bakonynánán) 
Október 5-én: Német Nemzetiségi  nap / 265 éve sváb település 
Bakonynána 
Az iskola nyári hivatali ügyeleti napjai: június 25., július 9., július 
23., aug. 6., aug. 27. Minden esetben 8-12 óráig.  
A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA A KÖVETKEZŐK SZERINT LESZ NYÁ-
RON: augusztus 26-án 13-16-ig. 
Tanévnyitó ünnepély: augusztus 31.  16 óra 
Szandavári Diáktábor: július 20-26.  
A 2008/2009. tanév első tanítási napja: szeptember 1.  

V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM                                                                7. OLDAL 

SZÜLETÉSEK: 
 
Hajas  Éva Anna                            2008. április 10.  
Szülei: Hajas Zoltánné szül.: Turcsány Piroska  és                                     
Hajas Zoltán 
Tankó Boglárka Viktória            2008. április 01. 
Szülei : Bierbaum Katalin és Tankó Attila 
Ertl  Vanda                            2008. június 02. 
Szülei: Ertl Zoltánné  szül.: Sleider  Kornélia és                                     
Ertl Zoltán 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS: 
 

Turner Melinda  Margit és  Adorján László  2008. március 29.  
 

Gratulálunk! 

 
ELHALÁLOZÁS: 
 
Janás Tibor                             2008. 04. 16. élt: 60 évet 
Forsthoffer István                 2008. 04. 18. élt: 66 évet 
Einreinhoff Imre                   2008. 05. 02. élt: 61 évet 
Schöngrundtner Lőrincné    2008. 05. 04. élt: 66 évet  
Ihász József     2008. 06. 14. élt: 79 évet 
 
 
Nyugodjanak békében! 

† 
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GYERMEKNAPGYERMEKNAP. .   

A programokat az Önkormányzat, a Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat és a Szülői Munkaközösség szer-
vezte, támogatta. Úgy gondolom, hogy aki ott volt, 
nagyon jól érezte magát. Ezúton szeretném megkö-
szönni mindenkinek a segítőkész munkáját. 

Aranyosi Ildikó   
SZ.M.K. elnök 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

VÁRHATÓ PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 A KÖZELJÖVŐBEN 

MEGVÁLTOZOTT AZ ORVOSI ÜGYELET SZÁMA A KISTÉRSÉGBEN.  
A ZIRCI KÖZPONTI ÜGYELETET A  

88/412-104—ES TELEFONSZÁMON HÍVHATJÁK  
HÉTKÖZNAPONKÉNT A MUNKAIDŐ VÉGÉTŐL MÁSNAP REGGEL NYOLC ÓRÁIG 

ÉS A HÉTVÉGI NAPOKON. 

ÚJ ÜGYELETI SZÁM A KISTÉRSÉGBEN 

GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN 



- Hány éves? – kérdezi a bíró. 
- Harmincéves vagyok. – feleli a nő. 
- A tárgyalás három éve folyik, és maga 
ezalatt mindvégig azt állította, hogy har-
mincéves! 
- Hát persze, bíró úr. Nem vagyok én 
olyan ember, aki megváltoztatja a vallo-
mását! 

 
* 
 

- Eléggé régimódi gazdálkodást folytat, 
bácsikám. – mondja a mezőgazdász-
tanuló. – Ahogy én ezt a fát elnézem, 

igencsak meg lennék lepve, ha öt kiló 
almát szedne le róla. 
- Én is meglepődnék, mert ez egy körte-
fa. 

* 
Der Sprößling kommt aus der Schule 
nach Hause. 
„Na, mein Junge, warst du heute auch 
immer schön artig?” 
„Klar doch, Mama, was kann man denn 
schon großartig anstellen, wenn man 
den ganzen Tag in der Ecke stehen 
muß!” 

 

A testbeszédet minden rendű és rangú 
ember alkalmazhatja, aki jobban meg 
akarja érteni az élet egyik legkomplexebb 
eseményét - a személyes találkozást egy 
másik emberrel.  

(Allan Pease) 

UDVARLÁSGESZTUSOK ÉS 
JELZÉSEK 

 
Az embereknek a másik nemnél elért si-
kere közvetlenül függ attól, mennyire 
képesek a testi vonzódás jeleit leadni és a 
hozzájuk visszairányítottakat felismerni. 
A nők tájékozottak az udvarlás gesztusai 
terén, mint ahogy a legtöbb egyéb gesz-
tust is jól ismerik. 

A férfi a nyakához nyúl és megigazítja a 
nyakkendőjét. Ha nem visel nyakkendőt, 
megsimítja gallérját, nem létező porsze-
met söpör le válláról, ingé, zakóját más 
ruhadarabját igazgatja, hogy vonzóbb 
külsejű legyen. 

 
A nők a magakelletésnek szinte ugyan-
azokat az alapvető gesztusait használják, 
mint a férfiak: hajukhoz nyúlnak, ruháju-
kat simítják stb. 

A női udvarlás egyéb jeladásai a követke-
zők: 

A fej hátravetése 

A fejüket megrázva, válluk fölé vagy 
az arcukból ki, hátrafelé dobják haju-
kat. Rövid hajú nők is használják ezt 
a gesztust 

Szabaddá tett csukló 

Az érdeklődő nő apránként felfedi 
csuklójának sima bőrét kiszemelt 
férfipartnere előtt. 

• Ringó csípő 

Oldalpillantás 

A nő félig lehunyt szemmel nézi a 
férfit, míg csak az észre nem veszi, 
ekkor a nő sietve elfordítja tekintetét. 

• Kissé nyitott ajak 

Felhúzott váll fölötti oldalpillantás

Lábkeresztezés gesztusai nőknél 

A férfiak gyakran ülnek szétvetett lábbal, 
a nők viszont az egymáson átvetett lábpo-
zitúrát kedvelik. 

A nők három alap lábtartást alkalmaznak 
kacérságuk kinyilvánítására. 

A térdmutogató gesztusnál a nő egyik lábát 
a másik alá dugja. Módfelett oldott gesz-
tus, eleve kizár minden szertartásos jelle-
get a beszélgetésből. 

 

A cipővel való játék is feszültség nélküli 
gesztus. 

 
A legtöbb férfi úgy vélekedik, hogy a szo-
rosan keresztezett lábpozitúra a legvon-
zóbb női ülésmód. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allan Pease 
 

 

TESTBESZÉD, AVAGY A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS EGY MÁSIK EMBERREL 

- BRÜNDEL  -  GAJAVÖLGYE - 
DEUTSCHE MINDENHEITER 

SELBSTVERWALTUNG NANNAU 
BAKONYNÁNA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT       
SZERKESZTETTÉK:  

SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET,  
FÜRST GÁBOR. 

ELÉRHETŐSÉGÜNK:  8422 BAKONYNÁNA 
ALKOTMÁNY UTCA 3. 

 

Telefonszám: 88/587 320 
Fax: 88/488 013 

 

E-mail: bnanaonk@invitel.hu 
lisil.bnana@gmail.com  
gabor.furst@invitel.hu 

 

AZ INTERNETEN SZÍNESBEN IS  

ELÉRHETŐEK VAGYUNK! 
www.bakonynana.hu 

VICCEK—WITZKISTE 


