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IST TÜCHTIG

Meine Mutti, die ist tüchtig!
Alles macht sie flink und richtig.
Schafft zu Haus und im Betrieb.
Mutti, ich hab’ dich so lieb,
und ich schenke heute dir
dieses kleine Sträußchen hier.

T

AVASZ KÖZELEDTÉVEL, MINDEN ÉV
MÁRCIUSÁBAN NAGY LELKESEDÉS-

SEL KÉSZÜLTEK A BAKONYNÁNAI
ISKOLA TANULÓI NEMZETI ÜNNEPÜNKRE.

Az idei évben is kokárdával a mellükön
érkeztek az iskolába, majd együtt vonultak át a kultúrházba, ahol az ötödik és

hatodik osztály emlékezı mősorát nézték
meg. A versekkel, tánccal, dallal tőzdelt
elıadást nagy tapssal jutalmazták a többiek.
Leinemann Lászlóné

I TT A TAVASZ
F RÜHLING
Ihr Kinder, heraus!
Heraus aus dem Haus!
Heraus aus den Stuben,
ihr Mädel und Buben!
Juchheiassassa!
Der Frühling, der Frühling,
der Frühling ist da!

Az iskolások versekkel, tánccal, dallal tőzdelt elıadását nagy tapssal jutalmazta a közönség

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET - OSTERGRUß
Am Bach, wo die Weidenkätzen geseh’n!
Hab’ ich das Osterhäschen geseh’n!
Es lief davon, als es mich sah.
Ob es vor mir erschrocken war?
Plötzlich habe ich etwas entdeckt!
Was hat es nur hinter den Weiden
versteckt?
Ein Körbchen voll Eier, bunt und fein.
Die sollen für uns Kinder sein!
Osteräschen im grünen Gras –
vielen Dank für den schönen Osterspaß!
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KIRÁNDULÁS VESZPRÉMBE

A

BAKONYNÁNAI ISKOLA 5.
ÉS 6. OSZTÁLYOS TANULÓI
KIRÁNDULÁSON
VETTEK
RÉSZT MÁRCIUS 1414-ÉN VESZPRÉMBEN.

A nap a várban kezdıdött, ahol
elıször a Mővészetek Galériájában
megtekintettük a „Magyar királyok panoptikuma” címő kiállítást.
Itt a gyerekek történelmi tanulmányaikat bıvítve, királyaink viaszmása mellett megismerhették országunkra gyakorolt hatásukat is.
Egy kisfilm segítségével a honfoglalástól kezdve napjainkig nyomon
követhettük a magyarság, valamint hajdan nagy volt, mára piciny
országunk történetét rövidített
formában.
Ezután sétáltunk a várban, ahol
gyerekeink közül
jó néhányan
eddig még nem is jártak! A vár
épületeit csak kívülrıl csodáltuk
meg, így többek között az érseki
palotát, a Szent Mihály székesegyházat, a Gizella-kápolnát, a tőztornyot. Gizella királynénk és Szent
István királyunk kıszobra mellıl a
kristálytiszta idıben szemünkkel
bebarangoltuk a várost és a Bakony hegyeit.
Ezt követıen átsétáltunk mozi
látogatásra a Balaton Plázába, ahol
a Marley és én címő, egy kutya és
gazdái életét elmesélı vidám,
megható film megtekintése elıtt
egy órás szabadprogram volt.
A régmúlt értékeit felfedezve,
megtartva a napot tartalmasan,
ismeretekkel, élményekkel, jókedvvel gazdagodva töltöttük, és
még az idıjárás is megörvendeztetett minket, a hosszúra nyúlt téli
hideg után napsütéssel melengette
arcunkat.
Friedrich Krisztina

FELHÍVÁS!

A

BAKONYNÁNAI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATA IDÉN TAVASSZAL IS
SZERVEZ VASGYŐJTÉST.

számlájának gyarapodását. A vasgyőjtés bevétele gyermekeink
szabadidıs programjaira, nyári táborozásra lesz fordítva.

A vasgyőjtés pontos idıpontja a falutévében, plakátokon,
Kérjük a község lakosságát, hogy háztartásukban, környeze- valamint szórólapon lesz hirdetve!
tükben felhalmozódott és számukra már nem használatos fémElıre is köszönjük támogatásukat!
tárgyakkal, fémhulladékkal segítsék a diákönkormányzat
Tisztelettel: Diákönkormányzat
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KÖZÖSSÉGI MUNKA

A

VILÁG
LEGNAGYOBB ALUMÍNIUMIPARI
CÉGE,
AZ ALCOA 19521952-BEN HOZTA LÉTRE A RÓLA ELNEVEZETT ALAPÍTVÁNYT ELSİDLEGESEN
AZZAL
A
CÉLLAL, HOGY JAVÍTSA AZ
ÉLETMINİSÉGET
AZOKBAN AZ ORSZÁGOKBAN,
AHOL ÜZEMEKET LÉTESÍTETT.

Mivel vállalatunk (AFL
Hungary) tulajdonosa az
Alcoa, ezért lehetıség
volt arra, hogy dolgozóink is részt vegyenek az
Alcoa Alapítvány dolgozói önkéntes programjaiban, segítve a móri és
környékbeli közhasznú
intézményeket.
Az
ACTION az Alcoa Alapítvány által támogatott, a
dolgozók együttmőködését elısegítı program,
amely lehetıvé teszi,
hogy dolgozóink csoportos önkéntes
munkájukkal támogathassák az általuk
kiválasztott nem nyereségorientált szervezeteket. Ebbe a pályázati lehetıségbe,
a kiírás szerint a Bakonynánai Önkéntes
Tőzoltó Egyesület minden szempontból
megfelelt. A polgármester úrral és Rátkai
György egyesületi elnökkel egyeztetve, a
nyáron elkezdett tőzoltó szerállás építésénél volt lehetıség ilyen jellegő munkát
végezni.
Nem szerettem volna ezt a lehetıséget
elszalasztani,ezért felkerestem azokat a
cégünknél dolgozó bakonynánai lakosokat, akik máskor is szívesen részt vettek
hasonló társadalmi munkában. A „kis
csapat” megszervezésében nagyon egyszerő dolgom volt, mert akit megkerestem ezzel az ötlettel azonnal igent mondott. 2008. szeptember 14-én reggel találkoztunk a garázsnál, kiegészülve az

Az önzetlen, önkéntes munka nem idegen a Bakonynánán élık számára

egyesület tagjaival. A vasbeton háló öszszeszerelése volt a feladat, amelyet nagyon jó hangulatban el is végeztünk. A
munka közben készített fotókat és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat bevittem a HR osztályra,
bízva a szerencsés elbírálásban.
Január közepén kaptam az értesítést,
hogy a mi pályázatunk is a nyertesek
között van. Amikor a személyzeti osztályon dolgozó kolléganı a kezembe adta
az ALCOA által kiállított „Bakonynána
Önkéntes Tőzoltó Egyesület” névre szóló
1500 dolláros csekket el sem akartam
hinni. A soron következı testületi ülésen
a csekket átadtam az egyesület elnökének. Azt hiszem ez a pénz nagyon jó
helyre került, melybıl gyarapodhat a
helyi tőzoltóság, ezen keresztül pedig a
községünk.
Ezúton szeretném a magam, az önkor-

mányzat és a tőzoltó egyesület nevében
megköszönni a munkát az összes önkéntesnek, valamint az ALCOA-nak az
anyagi támogatását. Amennyiben lesz a
jövıben is hasonló lehetıség, megpróbálunk élni vele, mert szerencsére az önzetlen, önkéntes munka nem idegen a
Bakonynánán élık számára.
A munkában részt vettek:
Bierbaum Árpád, Bierbaum Dezsı,
Bierbaum Tamás, Bierbaum Zsolt, Diószegi László, ifj. Horváth László, Kovács
Attila, Kropf Miklós, Mail László, Mészáros Zsolt, Ponák József, Rátkai
György, ifj. Szöllısi Attila, Szöllısi Attila.
Mészáros Zsolt

10 ÉVES A HEIMATMUSEUM BAKONYNÁNÁN

A

LAKOSSÁGNAK KÖSZÖNHETİEN,
GAZDAG GYŐJTEMÉNNYEL TALÁLKOZHAT A LÁTOGATÓ A HELYI

MÚZEUMBAN.
Megtalálhatók a XX. század eleji lakásbelsı fontosabb darabjai, a paraszti kultúrára jellemzı lakásdíszek, kegyeleti tárgyak. A fiatalság a paraszti munka nehézségeirıl, az iparos munka szépségei-

rıl is benyomást szerezhet. Nem különben az ünnepi és hétköznapi viseletrıl.
A vendégkönyv alapján elmondható,
hogy hazánk minden égtája felıl volt már
látogatója a kiállításnak. Az elmúlt tíz
évben több idıszaki kiállítási anyaggal is
megismerkedhettek már a bakonynánaiak.
A késıbbiekben szeretnénk összegyőjteni

egy kiállítási anyagot az 1945 utáni idıszakról. Ebben kérjük a lakosság támogatását, hogy néhány év múlva a felnövekvı generáció jobban megértse, és átláthassa az adott idıszakot.
Simonné R.E.
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F ARSANG
VODÁNKBAN FEBRUÁR 1111-ÉN RENDEZTÜK MEG A MÁR HAGYOMÁNYOS FARSANGI MULATSÁGUNKAT, MELYET NAGY ELİKÉSZÜLETEK ELİZTEK MEG, A CSOPORTSZOBA FELDÍSZÍTÉSE,

Ó

ÁLARCOK KÉSZÍTÉSE.

A „nagy”napon már reggel izgatottak
voltak óvodásaink, szinte mindenki reggel felvette jelmezét. A gyerekek jelmezei nagyon ötletesek voltak. Például:
bárányhimlıs kisfiú, hableány, busó stb.

A gyerekek jelmezei nagyon ötletesek voltak

AZ

GAJAVÖLGYE

Ó VODÁBAN

A farsang, jelmez felvonulással
kezdıdött, ahol mindenkinek lehetısége volt elmondani minek öltözött be. Nemcsak a gyerekek, hanem az óvónık is beöltöztek, ezzel
is emelték a délelıtt hangulatát.
Ezután a gyerekek különbözı
versenyeken vehettek részt, pl. süti
evı,- tánc, - zsákban ugráló verseny,
ezek végén a gyıztesek érmekkel
gazdagodtak. A játékok között a
gyerekek az asztalokon lévı csemegéket fogyasztották el. Farsangi
bálunkon mindenki nagyon jól érezte magát.
Bár szerettük volna farsangi táncunkkal előzni a telet, az idı mégis
megviccelt minket, többször, váratlanul nagy hó zúdult falunkra is.
Így alkalmunk adódott a kellemes
idıt kihasználva kimenni a gyerekekkel a kertbe, ahol hóembert és
hó várat építhettek és szánkózhattak
az udvaron.

Hóembert és hó várat építhettek a gyerekek

Simon Szabina

ISKOLÁSOK RAJZOLTÁK
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IRODALMI EST ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
KÉT IGAZ EMBER A BAKONY SZÍVÉBEN
„Ez az írás annak a tanúvallomása, hogy
itt születtem. Köszönök mindent
Bakonynána, köszönöm, hogy ide mindig visszavártok!” – mondta el Nádasdy
Borbála grófnı mikor életrajzi könyvérıl
kérdezték a kultúrházban tartott összejövetelen. A könyvbemutatóval egybekötött irodalmi esten részt vett Bayer Zsolt
író és publicista is, a megjelenı könyv
elıszavának megfogalmazója. A grófnı
könyvének címe: Zagolni Zabad?
A rövid polgármesteri köszöntı, a grófnı szívéhez közel álló dalok és egy számára szintén kedves Radnóti vers meghallgatása után vette kezdetét az irodalmi beszélgetés. Nehéz volna összefoglalni, átadni pedig lehetetlen azt az élményt, amit ez a két igaz ember nyújtott
át karácsonyi ajándékként a jelenlévı
publikumnak. „Az igazat írd, ne csak a
valót!”- hangzott el Bayer Zsolt szájából
József Attila idézete. Amit én sokadmagammal átélhettem kicsiny falunk kultúrházában december 20-án, az bizony
igaz volt…
Köszönjük Nádasdy grófnınek az idıutazást,
a
ke d v e s
em l é k e k e t
Bakonynánáról. Köszönjük Bayer Zsoltnak a tiszta, igaz szavakat. „Élni már
lassan csak Erdélyben lehet.” - állítja a

E GY

A grófnı szívéhez közel álló dalok és egy számára szintén kedves Radnóti vers meghallgatása után vette
kezdetét az irodalmi beszélgetés.

publicista. Ezt zárásként még azzal egészíteném ki, hogy akárhányszor átélhetünk egy ilyen felemelı találkozót, felcsillan a remény, hogy élhetünk még a

MÁRCIUSI VASÁRNAP DÉLUTÁN

Bakony szívében is…
Fürst Imre
Forrás: www.bakonynana.hu

E

Z ÉVBEN IS MEGTARTOTTA TÉLI ÖSZSZEJÖVETELÉT A HAGYOMÁNYİRZİ

EGYESÜLET AKTÍV TAGSÁGA.

A 2008-as történések és a 2009-es év tervei
ismertetése után kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetés töltötte ki az idıt.
(képünkön)

M EGEMLÉKEZÉS

A

SVÁB KITELEPÍTÉS ÉS A SZLOVÁKIAI
MAGYAROK ÁTTELEPÍTÉSÉNEK 61.
ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE, 2009.
FEBRUÁR 11-ÉN A SZENTMISÉN HORVÁTH LAJOS PLÉBÁNOS EMLÉKEZETT A TRAGIKUS ESEMÉNYEKRE.

A szentmise után Reichardt Péter szavalatát
követıen a N.K.Ö. elnöke a 61 évvel ezelıtti
tragédiára emlékeztette az emléktáblánál a
koszorúzáson megjelenteket. A fiatalság
képviseletében Hüll Gabriella, Szöllısi Enikı és Horváth Szilárd közösen helyezték el
a kegyelet virágait a Községi Önkormányzat, a N.K.Ö. és a Hagyományırzı Egyesület képviselıivel.
Sné
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JÓ EMBER MEGBÍZHATÓ

R ÉSZLET A 2005- ÖS K ATOLIKUS KALENDÁRIUMBÓL

A

MEGBÍZHATÓ EMBER ELİSZÖR
ALAPOSAN

ÁTGONDOLJA,

HA

VALAMIT VÁLLAL: KÉPES LESZ- E

VÉGHEZVINNI, VAN E HOZZÁ EREJE, IDEJE,
MEGFELELİ ESZKÖZE, KÉPZETTSÉGE?

Amikor mindezt gondosan mérlegelte
magában, akkor mondja ki az „igent”!
Ha pedig elvállalta a feladatot, végrehajtja akkor is, ha beleszakad, mert ı nem
szélhámos, nem széltoló, hanem megbízható ember.
Mindezt elsısorban saját magunkkal
szemben érvényes. Már egész korán tudatosítani kell a fiatalokban, hogy bármit
tesznek, azt jól kell csinálniuk, legyen
szó egy dolgozatról, egy gyakorlati feladatról, vagy szavalatról. Ezek mindegyike egy-egy remekmő kell legyen,
hiszen, ezzel saját magukat becsülik

meg.
Szörnyő dolog, hogy még az érettségi
elıtt állók sem tudják, mire képesek, mi
adhat tartalmat az életüknek, melyik
foglalkozás, hivatás? Borzalmas, hogy
nem tudják eldönteni, vajon egész életüket le tudják-e élni a szerelmükkel. Ezért
nem esküdnek meg, nem merik vállalni a
házasélet komolyságát, felelısségét, csak
együtt lötyögnek, hogy bármikor egy
másikhoz szegıdhessenek.
Ahhoz, hogy egy ember megbízható, jó
legyen, törölni kell az életébıl, szavaiból
jó pár fogalmat. Ilyen az elfelejtettem. Ez
a nemtörıdömség egyik fedıszava. Mindent fel kell írni, amit a másikkal megbeszéltem. Reggel meg kell nézni az aznapi feladatot, és be kell osztani az idıt,
hogy feleslegesen ne szaladgáljak, és
D
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semmi el ne maradjon. Törölni kell ezt a
szót: elkéstem. Mennyi fegyelem és figyelem van ebben! Nem várakoztatok
senkit, ez az udvariasság maga. Törölni
kell összecsapott, hanyag munka fogalmát. Nemcsak gyerekkorban, de 80 évesen is, amit elkészítek az egy nagyszerő
alkotás legyen, nem egy összehányt
munka. A megbízható ember a lehetetlent sem ismeri. Ha egyszer elvállalta,
akkor addig kell gondolkoznia, esetleg
éjszakázni, hogy a csoda is megvalósuljon agya, keze alatt.
Végül legszentebb szó a kötelesség, a
hivatás! Kibúvó nincs! De jó érzés, amikor tudják rólam: ez a feladat jó kezekben van!

ALKOTÁSA
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V ÁRHATÓ PROGRAMOK , RENDEZVÉNYEK
A KÖZELJÖVİBEN
Április 22. és 23. : leendı elsı osztályos tanulók beíratása.

Április 23. Föld napja az óvodában.

Április 9 – 14-ig: tavaszi szünet.

Május 07. Bábszínház a Kincsesláda bábszínház elıadásában.

2009. április 08. Húsvét az óvodában.

(3. elıadás )

Húsvéti, tavaszköszöntı koncert az óvodában Áprili Géza elıadásában.
Április 26. – többnemzetiségi találkozó

Hapci Marci kalandjai.
Az Újdonsült király címő mesék.
Óvodai beíratás 2009.05.12.

Délelıtt – Gajatour

Május 1.

8.00-12.00

2009.05.13.

Délután: - „Gombócfesztivál”, tábortőz

12.00-16.00

Manótúra az óvodában csoport versenyek, „kincskeresés”.

Május 2. 16 óra: bérmálás, Dr. Márfi Gyula érsek úr bérmál.

Óvodai kirándulás 2009. május harmadik hete.

Május 18.: lomtalanítás.

Óvodai gyereknap 2009. május negyedik hete.

Május 4. 17 óra: Anyák napi ünnepély.

Évzáró ünnepély a Kultúrotthonban 2009.06.05.

Május 24. 10 órakor elsıáldozás.
Április 18.: Szülıi Munkaközösségi bál. A bevétel az iskolai gyermeknapra lesz fordítva.
Június 15. utolsó tanítási nap.

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG
SZÜLETÉSEK:

ELHALÁLOZÁS:

Valler Hanna
2009. február 17.
Szülei: Einreinhoff Irén és Valler Imre

Valler Miklós
Ertl László

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Nyugodjanak békében!

Hahn Fanni és Boros Ferenc

2008. december 24.
2009. március 19.

élt: 94 évet
élt: 44 évet

†

2008. október 11.

Gratulálunk!
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KISPÁLYÁS NİI LABDARÚGÓ TORNA 2009 - VÁRPALOTA

009.

FEBRUÁR 2828-ÁN, SZOMBATON
KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A VÁRPALOTAI GÁL GYULA SPORTCSARNOKBAN

AZ I. „1 ÉJSZAKÁS KALAND” LEGEA
KISPÁLYÁS NİI LABDARÚGÓ TORNA.

KUPA

A labdarúgó torna szervezıje: VÁÉV SE. Bakonyi Pandúrok.
A tornára 22 csapat nevezett be, amibıl 21
csapat indult. A csoportbeosztás a következı
volt.
A csoport
VÁÉV SE Bakonyi Pandúrok Várpalota
Szentgál TTTE
Bakonynána
Alba Regia DSE Székesfehérvár
Vad Csajok Öskü
B csoport
Hárskút SE
Martonvásár
KÖFÉM SC Székesfehérvár
Környe SE
Gizella SE Veszprém
C csoport
Nyirád Delta-Cat-Beo SE
UFC Celldömölk
ELTE Budapest
Amazonok Apc

D csoport
Rubeola Csömör
Monori lányok Monor
Mór 1
Nıi Labdarúgó Club Ajka
E csoport
Rábapatona SE
Irinyi János Sport Gimnázium Debrecen
Kölyök SC Nyíregyháza
Nagykutas NLSE
Az A csoportba kerültünk.
A mérkızések:
20:16 Bakonynána – Alba Regia 2-3
Góllövı: Szüszensteinné Évi, Szomódi Szabina
21:20 JÁÉV – Bakonynána 0-1
Góllövı: Szüszensteinné Évi.
00:16 Bakonynána – Szentgál 1-0
Góllövı: Nagy Lívia.
Csoport másodikként indulhattunk a legjobb
nyolc közé jutásért. Martonvásár csapatával
kellett megküzdenünk. A mérkızés döntetlennel zárult. Hatos rúgásokkal dılt el.
06:44 Martonvásár-Bakonynána 1-1
Góllövı: Hegedős Gabriella
Akik nem hagyták ki: Szomódi Szabina, Hegedős Gabriella.
Bejutottunk a legjobb nyolc közé.
A legjobb négy közé jutásért Környe csapatá-

val kellett megküzdenünk.
07:56 Környe—Bakonynána 0-1
Góllövı: Hegedős Gabriella
Bejutottunk a legjobb négy közé. Az elıdöntıt
a monori lányokkal játszottuk.
08:30 Monor - Bakonynána 0-2
Góllövı: Hegedős Gabriella, Szüszensteinné
Szilizlicsenkó Éva.
Döntısök lettünk!
A döntı:
09:00 Nagykutas—Bakonynána 3-1
Góllövı: Hegedős Gabriella.
Azt hiszem a döntıben elszenvedett vereség
sem volt akkor már igazi vereség. Hisz egy jó
hangulatú országos szintőnek mondható tornán igazán jó eredményt sikerült elérnünk.
Mindenféleképpen köszönet illeti az egész
csapatot, akik ott voltak, és fegyelmezett játékukkal részt vettek a csapat sikerében.
Név szerint: Hegedős Anett, Hegedős Gabriella, Ferencz Brigitta, Horváth Bettina, Nagy
Lívia, Kovács Annamária, Szabadi Gabriella,
Szomódi Szabina, Szüszensteinné Szilizlicsenkó Éva, Simon Marianna.
Janás Judit
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Z ORVOSI RENDELİT HÉTKÖZNAPINAK
TŐNİ PANASZOKKAL, PL. HÁT- VAGY

FEJFÁJÁSSAL FELKERESİ FELNİTTEKNEK KÖZEL 55- 9 SZÁZALÉKÁNÁL KOMOLY BETEGSÉG, DEPRESSZIÓ REJTİZIK A HÁTTÉRBEN.

Ennek ellenére néhány felmérés arra enged
következtetni, hogy az orvosok és nıvérek az
esetek felében nem veszik ezt észre.
Az Egyesült Államokban egy szakértıi bizottság ezért arra biztatja a háziorvosokat, hogy
igyekezzenek minden betegüket depresszióra
szőrni. Alfred Berg, a Betegségmegelızı Szolgálat bizottságának elnöke – maga is háziorvos
– úgy látja, az orvos akár személyes jellegő
kérdésekkel is megbizonyosodhat arról, hogy
a beteg valójában nem ettıl a kórtól szenved e.

DIE BEWEGLICHEN FESTE
Altarsakramentanbetung
Aschermittwoch
Palmsonntag
Karfreitag
Ostersonntag
Pfingstsonntag
Fronleichnam
Kirchentag

25. Jan.
25. Febr.
5. Apr.
10. Apr.
12. Apr.
31. Mai
11. Juni
26. Juli

Maria Himmelfahrt
15. Aug.
Tag des hl. Stephans
20. Aug.
Altarsakramentanbetung 21. Aug.
Allerheiligen
1. Nov.
1. Advent
29. Nov.
Heiligabend
24. Dez.

Munkacsoportunk szerint két kérdés egészen jó
szőrıvizsgálatra: - Érezte- e magát levertnek,
rosszkedvőnek, vagy kilátástalan helyzetben
lévınek az elmúlt két hétben?
- Tapasztalta-e, hogy semmihez sincs kedve?
Ha bármelyikre igenlı a válasz, célszerő diagnosztikus kérdıívet kitöltetni a beteggel. A
felismert depresszió az esetek nagy részében
hatékonyan kezelhetı pszichoterápiával,
gyógyszerekkel, vagy ezek kombinációjával.

LEG-EK
A legelsı csekk a XIII. századi Angliából származik. A kereskedık arany- és ezüsttárgyaikat
aranymőveseknél letétbe helyezték, akik errıl
egy bizonylatot állítottak ki.

*
A világ legmagasabb névértékő bankjegyét
Magyarországon hozták forgalomba 1946.
július 25-én, a világtörténelem leghatalmasabb inflációjának betetızéseként. A 100
millió adópengıs bankjegy értéke 200
kvadrillió pengınek felelt meg, amely egy
olyan szám, amelyben a kettest még 29 nulla
követi:
(200 000 000 000 000 000 000 000 000 000).
A bankjegy kibocsátása után egy héttel, augusztus 1-én jelent meg az új magyar pénz, a
forint.

V ICCEK —W ITZKISTE
BARÁTNİK PÁRBESZÉDE:
- Milliomossá tettem a férjemet.
- És azelıtt mi volt? – kérdi a másik.
- Milliárdos.
*
MATEMATIKATANÁR AZ OSZTÁLYNAK:

ZWEI WANDERER STEHEN VOR EINER
GLETSCHERSPALTE:

-Da
ist
vor drei
Tagen
mein
Reiseführer reingefallen.
- Und das sagst du so ungerührt?
- Naja, er war schon
ziemlich alt, und ein
- A tudásotok kritikán aluli. Az osztály
paar Seiten fehlen auch
80 százalékát meg fogom buktatni!
schon.
- Egy hang valahonnan hátulról: - Haha, nem is vagyunk annyian!

- BRÜNDEL -

GAJAVÖLGYE

-

DEUTSCHE MINDENHEITER
SELBSTVERWALTUNG NANNAU
BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZERKESZTETTÉK:
SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET,
FÜRST GÁBOR
ELÉRHETİSÉGÜNK: 8422 BAKONYNÁNA
ALKOTMÁNY UTCA 3.
Telefonszám: 88/587-320
Fax: 88/587-320
E-mail: bnanaonk@invitel.hu
lisil.bnana@gmail.com
gabor.furst@invitel.hu

AZ INTERNETEN SZÍNESBEN IS
ELÉRHETİEK VAGYUNK!
www.bakonynana.hu

