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ÁRÁR  NYOLCNYOLC  ÉVEÉVE  KOPTATJUKKOPTATJUK  AA  
BAKONYNÁNAIBAKONYNÁNAI  ISKOLAISKOLA  PADJA-PADJA-
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MÁSODIKMÁSODIK  OTTHONUNKKÁOTTHONUNKKÁ. .   

Ez a nyolc év meghatározó lesz éle-
tünkben. Ez alatt az idı alatt sokat kö-
szönhettünk tanárainknak, akik tanítot-
tak, gondoskodtak rólunk. 

Hatalmas köszönettel tartozunk Nagy 
Katalin tanár néninek, aki már 5. osztály 
óta készített fel minket az életre, osztály-
fınökként és német tanárként egyaránt. 
Nem gyızzük megköszönni azt az oda-
adást, szeretetet, esetleg megérdemelt 
dorgálást, amit tıle kaptunk. A négy év 
alatt hihetetlenül sok mindent tett értünk. 
Bár nem biztos, hogy mindig megérde-
meltük, de sokszor kiállt mellettünk jó-
ban – rosszban. Kirándulásokat szerve-
zett nekünk, jó tanácsokkal látott el, pró-
bálta minden erejével megteremteni az 
osztályközösséget, ami 
sajnos nem mindig sike-
rült neki.  

Ha belegondolunk, mi 
lett volna velünk, ha 
fáradtságos munkával 
nem segít a továbbtanu-
lásban, a tablókészítés-
ben, akkor arra jutunk, 
hogy nélküle mindezek 
nem sikerültek volna.  

 Az utolsó, a nyolca-
dik évünk felejthetetlen 
mindannyiunk számá-
ra, amit Kati néninek 
köszönhetünk! İ készí-
tett fel minket a „nagy-
betős” életre. 

Köszönünk mindent 
Kati néni, hiányozni 
fog! Kívánjuk, hogy 
ballagásunk után is 
egészségben taníthassa 
tovább volt diáktársa-
inkat! 

 
Fürst Fruzsina 

Ballagó diák 

WW  
IRIR  NUTZENNUTZEN  DIEDIE B BÄNKEÄNKE  DERDER  
BBAKONYNANAERAKONYNANAER  G GRUNDRUND--
SCHLULESCHLULE  SCHONSCHON  SEITSEIT  ACHTACHT  

JJAHREAHRE  ABAB. .   
Die Bakonynanaer Grundschule 

verändert sich unseren Heim. Diese acht 
Jahre werden in unsere Leben 
maßgeblich sein. Während diese Zeit 
haben wir für unseren Lehrern viele 
gedankt. Sie haben unterrichten und 
besorgt uns. 

Wir gehören mit großem Dank für 
Lehrerin Katalin Nagy, das sie rüstet uns 
seite 5. Klasse auf das Leben zu, als 
Klassenleiterin und Deutschlehrerin. Wir 
können nicht die Verberung, die Liebe 
und die Ernahrung danken, den 
bekommen haben wir. Sie machte viel 
dafür uns während der 4 Jahre. Obwohl 
es ist nicht sicher, dass verdienen wir, 
aber verbüßte sie neben uns vielmal im 

Gute und Schlechte, sie organisiert 
Ausflüge für uns, sie statte Anraten uns, 
sie versuchte die Klassegemeinschaft 
zeugen mit alle Kräfte, aber es 
hinbekommt nicht immer ihr leider. 
Wenn wir hineindenken, was wäre mit 
uns, wenn sie nicht hilft mit müde Arbeit 
im Weiterlernen, im Tableau machen, da 
wir kommen an, dass wir diese ohne ihn 
nicht  Schaffen.  

Die letzte acht Klasse ist unvergeßlich 
für uns, den wir danke für Tante Kati. Sie 
rüstet aufs das Leben uns zu.   

Wir danken alles Tanti Kati, sie werden 
für uns fehlen! Wir begehren, dass nach 
unser Schlenderschritt unterrichtet Sie 
unsere gehabt Mitschüler im Gesundheit!  

 
Fruzsina Fürst 

BALLAGÁS ELİTT — VOR DEM SCHLENDERSCHRITT 

A ballagó nyolcadik osztály, és az iskola tantestülete 



AA  
 E EUROPEUROPE D DIRECTIRECT  MAGYARMAGYAR  NYELVŐNYELVŐ  INFORMÁCIÓSINFORMÁCIÓS  SZOL-SZOL-

GÁLTATÁSAGÁLTATÁSA  BÁRKIBÁRKI  SZÁMÁRASZÁMÁRA  INGYENESENINGYENESEN  IGÉNYBEIGÉNYBE  
VEHETİVEHETİ, , ÉSÉS  AZAZ EU EU--TT  ÉRINTİÉRINTİ  KÉRDÉSEKREKÉRDÉSEKRE  SEGÍTSEGÍT  VÁ-VÁ-

LASZTLASZT  TALÁLNITALÁLNI..  
Irodánk olyan információs pont, ahol magánszemélyek és 

cégek is tájékozódhatnak az Európai Unió tevékenységeirıl, és 
azokról a lehetıségekrıl, amelyekkel minden uniós polgár él-
het. Akár az EU története, mőködése, intézményei, akát a tag-
országbeli munkavállalás, továbbtanulás, pályázati lehetıségek 
vagy csak a nyaralás alatti egészségügyi ellátás érdekli-
érdemes hozzánk fordulnia. 

Kérdéseit személyesen, e-mailben és telefonon  (faxon) is 
felteheti. Általános és gyakori kér-
désekre azonnal választ kaphat, 
egyedi problémák esetén pár napos 
kutatásra is szükség lehet. Irodánk 
ingyenesen használható internet 
kapcsolattal rendelkezik az EU-val 
kapcsolatos kérdései megválaszolá-
sához. Ajánlásokkal tudjuk Önt se-
gíteni, ha szakértıt vagy elıadót 
keres EU témában. Irodánk informá-
ciós stand mőködtetésével, Veszp-
rém megyei elıadókkal és EU kiad-
ványokkal járulhat hozzá rendezvé-
nye sikeréhez. 

A 27 tagállamban mintegy 500 
irodával mőködı hálózat célja a 
korrekt tájékoztatás mellett a párbe-
széd kialakítása. Nemcsak kérdései-
re válaszolunk szívesen, hanem arra 
is kíváncsiak vagyunk, hogy Ön mit 

gondol az Európai Unió tevékenységeirıl. Ossza meg velünk a 
véleményét! Irodánk információs standja gyakran részt vesz 
helyi programokon, munkatársa felkérésre elıadásokat tart 
iskolákban, civil szervezeteknél és települési önkormányzatok 
rendezvényein. 

A Europe Direct Információs Hálózat Veszprém megyei iro-
dáját a megyei önrész mellett az Európai Bizottság pályázaton 
elnyert pénzügyi támogatásban részesíti és szakmailag az Eu-
rópai Bizottság Magyarországi Képviselete irányítja. 

 
00 800 6789 10 11                            88/411-204 
www.europedirect.hu                  www.ekmk.hu 
 

 2. OLDAL  BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

 

Ünneplıben van ma az osztály: 
a tanterem, a gyerekek. 

Jókedvő fák játékos lombja 
az ablakokba integet. 

 
A lárma, a zaj elhal lassan, 

pisszenés sincs, oly nagy a csend. 
Oly nagy a csend és oly szokatlan, 

mintha nem lenne senki bent. 

Egyszerre csak nyílik az ajtó, 
tanítónk arca felderül. 

Tarka, mosolygós csokrok várják 
szótlan, meleg üdvözletül. 

 
Karmester nélkül zeng az ének. 

Sok gyermekhang szárnyra kap. 
Madárdal kíséri a kertbıl... 

Igazi ünnep ez a nap!  

PEDAGÓGUSNAPRA  
OSVÁTH ERZSÉBET: IGAZI ÜNNEP EZ A NAP! 

EURÓPA ÜGYFÉLSZOLGÁLATA VESZPRÉM MEGYÉBEN 

SCHWEBISCH 
Wenn frieh kimmt tee Mai, 

 pringt Kern und Hai 
 

DEUTSCH 
Wenn früh kommt der Mai, 

bringt Kern und Heu. 

MAGYARUL 
Ha korán köszönt be a május, 

jó termés lesz a nyáron. 
(lesz gabona és széna) 

 
 

KÖZMONDÁS  - SPICHWORT 

Keressük azt a középiskolás vagy fıiskolás diákot, aki hajlan-
dó lenne a nyári szünidıben riportokat készíteni falubeli fel-
nıttekkel, diákokkal, stb. A riportokat folyamatosan közzé 
tennénk a  helyi újságban. 
 

Jelentkezni és a részletekrıl érdeklıdni lehet Simonné 
Rummel Erzsébetnél (06/30/939 4767), júniusban. 

RIPORTER KERESTETIK 
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II  
MMÁRMMÁR  MÁSODIKMÁSODIK  ALKALOMMALALKALOMMAL  

KERÜLTKERÜLT  MEGRENDEZÉSREMEGRENDEZÉSRE 2009.  2009. 

MÁJUSMÁJUS  ELSEJÉNELSEJÉN  AA G GAJATOURAJATOUR  

ELNEVEZÉSŐELNEVEZÉSŐ  KERÉKPÁROSKERÉKPÁROS  TÚRATÚRA. .   

A kerékpárosok Bakonynána – 

Dudar – Csetény – Tés – Bakonynána, 

útvonalon haladtak. A táv kb. 30 km. 

Két kategóriában indultak: felnıtt, 

illetve gyermek (12 év felett). A ver-

senyzık elıtt felvezetı autó ment, illet-

ve, az utolsó versenyzı mögött kísérı 

autó haladt.  

Ha esetleg valakinek a kerékpárjával 

történik útközben valami, tudjanak 

neki segíteni vagy netán nem készült 

fel kellıen a távra, itt elsısorban a fia-

talabb kerékpárosokra gondolok, gond 

nélkül, biztonságban hazaérjenek. Idén 

23 induló volt. 9 órától volt a nevezés a kultúrháznál, 10 órakor 

indult a nagy hajrá. A mezıny nagy része egy óra alatt célba 

ért. A rajt és a cél is a bakonynánai kultúrháznál volt. Az elsık-

nek Kropf Miklós polgármester adta át a díjakat, melyek 

Bakonynána történetét leíró könyvek, illetve a sváb ételek elké-

szítésérıl szóló szakácskönyv volt. A kerékpárosok a frissítıál-

lomáson ásványvizet kaphattak, a célba éréskor a Sz.M.K. tagjai 

zsíros kenyérrel, ásványvízzel várták ıket. Minden résztvevı 

emléklapot kapott. Reméljük, ha a késıbbiekben erre az emlék-

lapra rápillantanak egy nagyon kellemes, emlékekkel teli nap 

jut  eszükbe. Ha közönség díj is lett volna, azt minden bizony-

nyal Bohon Gabriella, a helyi iskola testnevelı tanára kapta 

volna meg. Örvendetes, hogy a vidéki résztvevıkön kívül 

(Budatétény, Pétfürdı, Zirc, stb.) bakonynánai felnıttek és gye-

rekek is részt vettek.  

Bízunk abban, hogy a jövıben  rendszeres, és népszerő prog-

rammá válik kisfalunkban ez a túra. 

Köszönjük a szervezıknek! 

Németh Zsuzsanna  

 

Ifjúsági kategória nyertesei:                      Felnıtt kategória nyertesei: 

I.:   Kerner Bence    I.:    Redling Béla 

II.:  Scheibenhoffer  Bence   II.:   Lırinc Péter 

III.: Nunkovics József    III.: Tóbiás Sándor 

AA  
MM 1. M 1. MAIAI  HATHAT  ZUMZUM  ZWEITENZWEITEN  MALMAL  DASDAS G GAJATOURAJATOUR  ININ  

BBAKONYNANAAKONYNANA  STATTGEFUNDENSTATTGEFUNDEN. D. DASAS P PROGRAMROGRAM  HATHAT  

UMUM 9 U 9 UHRHR  ANGEFANGENANGEFANGEN. .   

Von da an konnten die Teilnehmer registrieren bei dem 

Kulturhaus von Bakonynana. Die Tour startete um 10 Uhr. Der 

Bürgermeister von Bakonynan hat den Radfahrern ein Startsignal 

gegeben. Zwei Gruppen fuhren los, eine Kindergruppe und fünf 

Minuten später eine Erwachsene. Es sah so aus, dass das Wetter 

ziemlich freundlich sein wird, und tatsächlich die Sonne hat den 

ganzen Tag geschienen, nicht so wie vor einem Jahr, da haben die 

Radfahrer etwas nass geworden. Die Teilnehmerzahl sah aber 

etwas schlechter aus, als zum letzten mal. Im Jahre 2008 waren 

ungefähr 30-40 Leute dieses Jahr nur 23. Eine Ursache, für die 

wenige Teilnehmer konnte der Schulabschluss sein. Viele haben bei 

einer Schulabschlussfeier teilgenommen. Die Stimmung war 

trotzdem hervorragend, alle haben sich wohl gefühlt. Die Strecke 

war die gleiche wie voriges Jahr: Bakonynan-Dudar-Jásd-Tés-

Csıszpuszta-Bakonynana, ungefähr 30 km.  

Bei den Erwachsenen den ersten Platz hat die gleiche Person 

gewonnen, wer vor einem Jahr, also er hat sein Titel verteidigt. Bei 

den Kindern Bence Kerner, aus Bakonynana ist als erster die 

Ziellinie durchgefahren. Alle haben nach dem Rennen etwas 

gegessen und getrunken, und sind nach Hause gefahren, um am 

Nachmittag bei der Maifeier teilnehmen können.  

Peter Reichardt 

GAJATOUR - 2009—GAJATOUR IN BAKONYNANA 

A kerékpárosok körülbelül 30 kilométeres távolságot tettek meg, legtöbbjük egy órán belül 
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AA  
  HOSSZÚHOSSZÚ  TÉLITÉLI  HÓNAPOKHÓNAPOK  UTÁNUTÁN, , 
NAGYONNAGYON  VÁRTUKVÁRTUK  AA  TAVASZTAVASZ  BE-BE-

KÖSZÖNTÉTKÖSZÖNTÉT. .   
A jó idı megérkezésével, örömmel 

vettük birtokba az óvoda kertjét, és sok – 
sok idıt töltöttünk el a szabadban. A 
hétköznapok egyhangúságát az idei év-
ben is igyekeztünk változatossá tenni, 
ezért a gyerekek számára érdekes prog-
ramokkal színesítettük napjaikat. 

Az idei évben is megszerveztük a 10 
alkalmat magába foglaló uszodalátogatá-
sunkat, melyre szép számban jelentkez-
tek ovisaink. A két hónapig tartó, heti két 
alkalommal tartott úszás órákra nagy 
izgalommal készültek gyerekeink. A sok 
vízben töltött játékos órának meglett a 
gyümölcse, hiszen a gyerekek nagy több-
sége egyáltalán nem fél a víztıl, tud há-
ton úszni és lebegni, és persze nagyon 
sokat mozgott a vízben, és sokat nevetet 
a jó hangulatú órák alatt. 

A tavasz beköszöntét az április 16.-i 
Áprily Géza koncerttel ünnepeltük meg 
az óvodában. A zenés mősorban számta-
lan tavaszi hangulatot idézı dalt, verset, 
játékos nyelvtörıt hallhattak a gyerekek. 
A vidám hangulatú koncertbe óvodása-
ink is bekapcsolódhattak, hiszen Áprily 
Géza gitár kísérete, mellet a vállalkozó 
szellemő lurkók gyerekzenekart alakít-
hattak, különleges hangszerekbıl. Az 
elıadás alatt az ismert dalokat közösen 
énekeltük, és néhány kedves dalt megta-
nultunk Áprily Gézától.  

Április 23-án játékos vetélkedık szer-
vezésével emlékeztünk meg a föld napjá-
ról. A gyerekekkel már több alkalommal 
beszélgettünk a természetvédelemrıl, a 
környezet szennyezésrıl, (szemetelés-
rıl), állatok, növények védelmérıl. Ezen 
témák köré főzve az óvoda kertjében 
kialakított helyszíneken, érdekes, játékos 
feladatok révén (képkirakás, állatok élı-
helyének csoportosítása, zsákbamacska 
(kı, homok, kavics, papír, stb.) 
„szelektív” hulladékgyőjtés az udvaron) 
eleveníthették fel eddigi ismereteiket, és 
ismerkedhettek meg a gyerekek a kör-
nyezetvédelem, fontosságával.  

Május 22-én szerveztük meg óvodai 
gyereknapunkat. A délelıtti programot a 
szabadban elfogyasztott tízóraival kezd-
tük, majd üvegfestés, papírsárkány ké-
szítés, állat hajtogatás, ceruzatartó barká-
csolás várta a gyerekeket. Az egész na-
pos programot arcfestés, lufi figurák 
hajtogatása, és ugráló vár gazdagította. 

Ebéd után lovas 
hintóban kocsikáz-
hattak a gyerekek a 
faluban. A délutáni 
programokba az ér-
deklıdı szülık is be-
kapcsolódhattak, bar-
kácsolhattak, kocsi-
kázhattak. Egész nap 
alatt hosszú sorok 
kanyarogtak az arc-
festés elıtt, és a nap 
végére szebbnél –
szebb mosolygós arcú 
aprósággal (tigrissel, 
pókemberrel, virág-
gal, manóval) talál-
koztunk az óvoda 
udvarán. A nagy me-
leg ellenére a gyere-
kek fáradhatatlanul 
ugráltak a légvárban, 
talán ez okozta a leg-
nagyobb örömet szá-
mukra. A hosszúra 
nyúlt délután alatt a 
gyerekek szívesen 
fogyasztották el a szülık által tálalt frissí-
tıket, ropogtatnivalókat, süteményeket. 

Az egész napos játékban, mindenki 
megtalálta a számára kedves elfoglaltsá-
got, és a fárasztó nap után, a saját kező-
leg barkácsolt apróságok mellett, lufik-
kal, és sok- sok élménnyel, térhettek haza 
a gyerekek. 

Május 29-én közösen utaztunk el a 
veszprémi állatkertbe. A kirándulásra 
izgatottan készültünk a gyerekekkel. 
Számtalan kérdés merült fel a gyerekek-
ben (Mit esznek a krokodilok az állat-
kertben?, Nem repülnek ki a madarak a 
kerítésen túl?, Mivel játszanak a majmok 
a majomházban?), melyekre ott választ 
kaptak. Az állatkerti séta nagy élményt 
jelentett a gyerekeknek, hiszen élıben 
láthatták azokat az állatokat, amelyeket 
eddig csak mesékbıl, a könyv, videó és 
számítógép által alkotott képi világból 
ismertek. Az egész napos program során 
felfedezhették kedvenceiket, akár saját 
kezükkel etethettek, tevét, madarakat, 
halakat. Észrevétlenül is rengetek isme-
retet szereztek, mindemellett nekünk 
felnıtteknek is nagy élményt jelentett a 
gyönyörő, minden igényt kielégítıen 
felújított, barátságos környezet. 

    
  Klesitz Gabriella 

II  
MM F FRÜHLINGRÜHLING  GEHENGEHEN  WIRWIR  OFTOFT  IMIM  
GGARTENARTEN. I. IMM S SPIELPLATZPIELPLATZ  DESDES K KIN-IN-

DERGARTENSDERGARTENS  HABENHABEN  VERSCHIEDENEVERSCHIEDENE  
GGARTENARTEN S SPIELZEUGEPIELZEUGE  ZBWZBW: S: SCHAUKELCHAUKEL, , 
SSANDKASTENANDKASTEN, K, KLETTERGERÜSTLETTERGERÜST, , USWUSW..  
  

Die geschichten Kinder Rad fahren viel 
auf dem Fahradplatz, aber wir organisie-
ren hier interessante Programmen für 
Kinder, zbw: Kindertag, Sporttag, Erde-
tag. Wenn das Wetter ist gut, die Sonne 
seint , dann turnen wir hier. Hier können 
wir laufen, springen, mit dem Ball spie-
len. 

Am 16 April war ein Konzert in dem 
Kindergarten. Geza Aprily hat fröhliche 
Lieder,und Reim für die Kinder. Unter 
dem Konzert die Kinder haben sich mit 
den Instrumenten bekannt gemachen. 
Die Kinder haben eine Kinderkapelle 
geformen. Die Mädchen und der Jungen 
haben unter dem Konzert viel gelacht. 

Am 22 April war der Kindertag bei 
uns. Die kinder haben von den verschie-
denen Programman gewählt .Unter dem 
ganzen Tag haben wir gespielt. 

 

Klesitz Gabriella 

 

 MOZGALMAS TAVASZ AZ ÓVODÁBAN 
- ENDLICH HIER IST DER FRÜHLING! 

Áprily Géza koncerttel ünnepeltük a tavasz beköszöntét az óvodában 



  

 

TÖBBNEMZETISÉGI TALÁLKOZÓ 
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ÁÁ  
PRILISPRILIS 26 26--ÁNÁN, , VASÁRNAPVASÁRNAP  DÉLUTÁNDÉLUTÁN  
AA K KULTÚROTTHONBANULTÚROTTHONBAN  TÖBBNEMTÖBBNEM--
ZETIZETISÉGISÉGI  TALÁLKOZÓRATALÁLKOZÓRA  KERÜLTKERÜLT  

SORSOR. .   
A helyi óvodások és iskolások mősora 

után, a jásdi Pávakör ifjúsági csoportja 
mutatott be szlovák nemzetiségi tánco-
kat, majd a Balaton dalkör    Balatonfőz-
fırıl adott elı nagyon szép magyar nép-
dalokat.  

A Jásdi Pávakör szlovák népdalai után 
a helyi Edelweiß dalkör német dalokkal 
szórakoztatta a szépszámú közönséget. 
Sajnos, a szápári citera együttes nem 
tudott eleget tenni meghívásunknak. 
Viszont a gyulafirátóti fiatal harmoniká-
sokat és Lókútról, Fallmann Editet újból 
láthattuk a színpadon.  

A helyi lakosú Horváthné Ágnes har-
monikással együtt adták a zárómősort, 
amit a hálás közönség nagy tapssal kö-
szönt meg. 

Simonné R.E. 

 

Az óvodások és iskolások mősora nagy sikert aratott 

Az Edelweiß dalkör német dalokkal szórakoztatta a szépszámú közönséget 
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RR  
ENDHAGYÓENDHAGYÓ  MÓDONMÓDON  
AZAZ  IDEIIDEI  MAJÁLISSALMAJÁLISSAL  
EGYBEKÖTVEEGYBEKÖTVE  GOM-GOM-

BÓCFESZTIVÁLTBÓCFESZTIVÁLT  TARTOTTUNKTARTOTTUNK  
AA  FOCIPÁLYÁNFOCIPÁLYÁN, , AA N NÉMETÉMET K KI-I-

SEBBSÉGISEBBSÉGI Ö ÖNKORMÁNYZATNKORMÁNYZAT  ÉSÉS  
AA B BAKONYNÁNAIAKONYNÁNAI Ö ÖNKOR-NKOR-

MÁNYZATMÁNYZAT  SZERVEZÉSÉBENSZERVEZÉSÉBEN. .   

Délután 3 órakor kezdıdtek 
a programok. A gyerekeknek 
légvár biztosította a felhıtlen 
szórakozást. A bakonynánai 
általános iskolások tánc be-
mutatóját láthattuk (modern-
tánc, Kapuvári verbunkos), 
felléptek a zirci ugrókötele-
sek, a felnıtteknek hastáncos 
lányok kedveskedtek a pro-
dukciójukkal. Egészségsátor-
ban Prémné Koczner Éva, 
Baur Andrea, Szemmel-
veiszné Jutka várta az érdek-
lıdıket vérnyomás, vércukor-
szint, koleszterinszint mérés-
re. Janás Jutka focicsapat mér-
kızéseket szervezett. De most 
jön a lényeg! A bakonynánai 
asszonykórus tagjai és még 1-2 
kívülálló, gombóc ételeket fıztek, melye-
ket meg lehetett kóstolni. Volt itt fıtt 
krumplis gombóc, szilvás gombóc, teper-
tıs káposzta, túrógombóc, húsosgombóc, 

kókuszgolyó, stb. 
Nagy sikert aratott a kóstoló! Mindenki 

jóízően, jó kedvel fogyasztotta az asszo-
nyok által készített ételeket! İk ebben is 

„nagyok”! Gombóc-totót is lehetett kitöl-
teni. A helyes válaszadók között értékes 
ajándékokat sorsoltak ki. Hasznos aján-
dékokat kaptak azok is, akik a már ko-

rábban meghirdetett „gombóc-
verseket” bemutatták. Volt, aki 
akár több versszakos verssel 
állt elı. A futballpálya körül 
„bográcsozásra” is volt lehetı-
ség , melyet 5-6 csapat ki is 
használt. A tőzifát biztosította 
az önkormányzat, csak a többi 
alapanyagot kellett mindenki-
nek magának elhoznia. Este 8 
órakor tábor tüzet gyújtottak, 
ahol harmonika szó mellett 
lehetett nótázni. 
Ez a délután  egész családok-
nak felejthetetlen élményt 
nyújthatott, a kisgyerektıl 
kezdve a nagyszülıkig egy-
aránt. Köszönjük a szervezık-
nek, elsısorban Simonné 
Rummel Erzsi néninek! Remél-
jük ez a program is  hagyo-
mánnyá fogja  kinıni magát. 

 

Németh Zsuzsanna 

Sz. M. K. elnöke 

 
 

MAJÁLIS – GOMBÓCFESZTIVÁL—2009 

A bakonynánai asszonykórus tagjai gombóc ételeket fıztek, és szolgáltak fel 

Ez a délután  egész családoknak nyújtott felejthetetlen élményt  
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22  009. 009. ÁPRILISÁPRILIS 6 6--ÁNÁN  AA N NÉMETÉMET K KI-I-

SEBBSÉGISEBBSÉGI Ö ÖNKORMÁNYZATNKORMÁNYZAT  SZER-SZER-

VEZÉSÉVELVEZÉSÉVEL  AA  VESZPRÉMIVESZPRÉMI P PETİFIETİFI  
SZÍNHÁZBASZÍNHÁZBA  MEHETTÜNKMEHETTÜNK, , AA „S „SINGING S SINGING  
SSINGING” ” CÍMŐCÍMŐ  ELİADÁSRAELİADÁSRA. .   

A busz este ¾ 6-kor indult és minden 
megállóban megállt. Amikor odaértünk, 
még volt egy kis idınk beszélgetni. 19 
órakor kezdıdött az elıadás, amit Szakál 
Attila rendezett, és ı is koreografált. A 
darabban sok táncjelenet volt, gyönyörő 
jelmezek, tehetséges színészek.  

A legismertebb elıadók közé tartozik 
Fekete Pál, aki az „István a király” rock-
operából adta elı az „Oly távol vagy 
tılem” címő számot, valamint a „Jézus 
Krisztus Szupersztár”-ból a „Gets-
hemane”-t. Erıteljes hangjával minden-
kit lenyőgözött. Olyannyira, hogy a kö-
zönség állva tapsolva jutalmazta a nagy-
szerő produkciót. Nem is beszélve Füre-
di Nikolettrıl, aki sok musicalbıl énekelt 

részletet, pl.: Buch Tiborral az „Operaház 
Fantomja” címő musical egyik legismer-
tebb dalát: a „Fantom”-ot, amivel hatal-
mas sikert arattak. Szintén sok jelenetben 
szerepelt a szívtipró Vastag Csaba, a 
Popdaráló énekese, és Módri Györgyi, 
aki fiatalos mozgásával mindenkit lenyő-
gözött.  

A közönség a látványos, táncos betétek 
mellett többek között olyan népszerő 
darabokból hallhatott részleteket, mint a 
West Side Story, Evita, Isten pénze, Hair, 
István a király, Macskák, Valahol Euró-
pában, Jézus Krisztus Szupersztár, 
Rómeo és Júlia, Operaház Fantomja, We 
will Rock You, Elisabeth, Mozart, Grease, 
Rocky Horror Show és Fame. Ezek végén 
a táncosok táncolni hívták a közönségbıl 
kiválasztott partnert, akik szívesen tettek 
eleget a kérésnek. A hotel Menthol”-ból 
láthattunk még részleteket, talán azért 
utolsóként, mert rengeteg akrobatikus 

elemet tartalmazott, hogy a mősor finálé-
szerően végzıdjön. Lenyőgözı látvány 
volt látni a sok táncost, ahogy egyszerre 
mozognak, és vajon menyit dolgozhattak 
egy ilyen darab színpadra vitelével? Igé-
nyes koreográfiák, gyönyörő dalok, cso-
dálatos jelmezek és díszletek. Valószínő-
leg rengeteg munka van benn. A közön-
ség nagyon lelkes volt. Sokszor vissza-
tapsoltuk ıket, majd este 10 óra körül 
indultunk haza.  

A buszon mindenki a színházról be-
szélt, hogy milyen jól éreztük magunkat. 
Köszönjük a Német Kisebbségi Önkor-
mányzatnak a lehetıséget, és Valler Ta-
másnak, aki elvitt minket erre a nagysze-
rő elıadásra. Reméljük a jövıben is lesz 
alkalmunk egy kis kikapcsolódásra. 

 
Váradi Henrietta 

9/D 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 

AA  
  BAKONYNÁNAIBAKONYNÁNAI  ISKOLAISKOLA 7.  7. ÉSÉS 8.  8. 
OSZTÁLYOSOSZTÁLYOS  TANULÓITANULÓI  AZAZ ÁNTSZ  ÁNTSZ 
ORSZÁGOSANORSZÁGOSAN   KIÍRTKIÍRT  „F „FÜSTÜST--

MENTESMENTES  OSZTÁLYOKOSZTÁLYOK” ” VERSENYÉBENVERSENYÉBEN  VET-VET-

TEKTEK  RÉSZTRÉSZT 2008.  2008. DECEMBERÉTİLDECEMBERÉTİL  EZEZ  ÉVÉV  
MÁJUSÁIGMÁJUSÁIG..  

A verseny célja a 13-14 éves korosztály, 
a kamaszok figyelmének felhívása a do-
hányzás káros hatásaira, annak rövid és 
hosszú távú következményeivel, ezáltal 
megelızve a dohányzóvá váló magatar-
tás kialakulását, elısegítve a már cigaret-
tázó gyermekek leszokását. 

A verseny 6 hónapon át tartott, minden 
hónap más-más feladatot adva a tanu-
lóknak. A feladatok között volt interjú 
készítése egészségügyi dolgozóval, 

Power Pointos bemutató 
alkotása, keresztrejtvény-
fejtés, montázskészítés, 
melynek során a gyere-
keknek ki kellett számolni 
egy olcsó, közép és drága 
árkategóriájú dohányter-
mék esetében, hogy egy 
átlagos cigarettázó meny-
nyit költ hetente, havonta, 
évente, 10 és 20 év alatt 
erre a káros szenvedélyre.  

Ezen összeget, ha bank-
ba teszi, mennyi kamattal 
gazdagodik, mennyit ta-
karíthat meg, valamint ezt 
a pénzt mire másra lehet-

ne költeni. Kiszámoltuk, és 
megdöbbentı volt szembe-
sülni a ténnyel, hogy napi 
egy doboz cigarettát elszívó 
személy 10 év alatt egy új 
autó árát „füstöli el”. 
A verseny zárása május 
közepén volt. A hetedik 
osztályosok megyei VI., míg 
a nyolcadik osztályosok 
megyei III. helyezést értek 
el. A nyolcadikosok díja 
50 000 forint pénzjutalom, 
melyet kirándulásra lehet és 
kell fordítani. Továbbá a 
feladatok külön díjazásában 
az interjúkészítésben me-
gyei 3., a keresztrejtvényfej-

tésben megyei 1. helyezést ért el a nyol-
cadikosok csapata, amiért 1 db focilabda 
és 1 db kosárlabda a jutalmuk. 

A hivatalos díjátadó ünnepségre május 
26-án került sor az iskolában. Az ünnep-
ségen a gyerekek bemutatták a Power 
Pointos munkájukat, valamint dr. 
Mesterházy Attila beszélt a dohányzás-
mentes, az egészséges életmód fontossá-
gáról, reményét fejezve ki, hogy tanuló-
ink késıbbi életük folyamán is tartóz-
kodnak a cigarettázás káros szenvedélyé-
tıl. 

    
  Friedrich Krisztina 

 

FÜSTMENTES OSZTÁLYOK VERSENYE 

Az ünnepségen Mesterházy Attila beszélt  az egészséges  
életmód fontosságáról 

A díjátadó ünnepségre május 26-án került sor az iskolában 
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EE  
ZZ  ÉVÉV  ELEJÉNELEJÉN  AA V VESZPRÉMESZPRÉM M MEGYEIEGYEI    
KKÖZMŐVELİDÉSIÖZMŐVELİDÉSI I INTÉZETNTÉZET  PÁLYÁ-PÁLYÁ-

ZATOTZATOT  HIRDETETTHIRDETETT  RÉGIRÉGI  HAGYO-HAGYO-

MÁNYOSMÁNYOS  NÉPINÉPI  ÉTELEKÉTELEK  CÍMMELCÍMMEL..  

  Kerner Péternének nagyanyja, édes-
anyja  fıztje, a GRIZ GOMBÓC jutott 
eszébe. Beküldte a receptet, majd meghí-
vást kapott Magyarpolányba,  az 
„Ezeréves megyék” magyarpolányi ren-
dezvényére. Az itthon elkészített régi 
ételkülönlegességet a zsőri  különdíjjal 
jutalmazta.   

Az érdeklıdı közönség kígyózó sorban 
várta ki sorát, hogy megkóstolhassa ezt 
az elfeledett régi, márkói ételt.  

Nagy  sikere volt, gratulálunk! 
Sné   

  
NNYERSKRUMPLISYERSKRUMPLIS  GOMBÓCGOMBÓC    

 
Kétféle ember él a földön: 

aki szereti a gombócot, és aki nem. 
Gombócoknak népes a családja. 

Van édes és van szép. 
Íze többféle: krumplis, húsos és kóku-

szos, 
mikor milyenre van gusztusod. 

A régi közmondás szerint: 
szegény ember vízzel fız 

nyerskrumplis gombócot. Amit azután 
Bakonynánán megkóstol. 

Eszi itt  a jó nép, leveshez, mártáshoz, 
káposztával fıtt húsokhoz. 

Készíteni nem nehéz, 
a szakácsnı majdnem lereszeli kezét. 
Tenyerébe formázza, lábasba dobálja. 
Keveri, kavarja egy óra múlva tálalja. 

  

TTÚRÓGOMBÓCÚRÓGOMBÓC  
 

Ez egy kerek eledel, lágy, fehér, nem édes. 
Csak a rajta lecsurgó tejfel krémes. 

Terített asztalnál gyermekek barátja, 
pirított morzsa a kabátja. 

Porcukor felhıbe burkolod, 
ötöt, hatot megeszel, nem gond. 

 
SSZILVÁSZILVÁS  GOMBÓCGOMBÓC  

 
Fızzél meg sok burgonyát, húzzad le a 

ruháját. 
Krumplinyomó segít neked, liszttel, sóval 

kevergeted. 
A tésztát meg kerekítsed, a szilvákat belül-

rıl tegyed! 
A gömbölyő kis gombóckák forró vízen 

úsznak át. 
Horgászleckét vegyél hármat, készítheted 

is a tálat. 
A gombócok meg ugrálhatnak, 

Mákot szórj rájuk sokat! 
Na, most jön a varázslat: - nyisd ki nagyra a 

szádat! 
Kerner Péterné  

MMÁRTAÁRTA  NÉNINÉNI  GOMBÓCAGOMBÓCA  
  

Márta néni sürög-forog, 
a konyhába gombócot hoz. 

Volt ott mákos, túrós, epres, 
amit csak elképzelhettek. 

Sokan voltunk, mind megettük, 
nem is maradt egy sem. 

Finom volt és édes, 
megköszöntük szépen. 

Márti néni szívesen fogadta, 
ezért csinált még egy adaggal. 

Nekilátott a konyhában, 
s hozta is hamarjában. 

Elmesélte, hogyan csinálta, 
elıször is a tésztát felvágta. 
Majd hozzá tette a szilvát, 

s gombóccá formálta. 
Beletette forró vízbe, 
s feljöttek a felszínre. 

Ezek után kivette, grízbe tette 
és porcukorral ízesítette. 

 
Vége lett a versünknek, reméljük kedvet 

kaptak a gombóc evésre. 
 

Lalák Nikolett 8. o. és  Csomai Marcell 5. o. 
 

* 
Piros fazékban kék gombóc, 
kék fazékban piros gombóc. 
Ebbıl lesz a színes gombóc. 

Színes gombóc, színes gombóc, 
ebbıl lesz a szilvás gombóc. 

 
Piros gombóc, sárga gombóc. 
Kóstoltad a szilvás gombócot? 

Ha kóstoltad és nem ízlett, 
véleményed ide ne tedd! 

Ha véleményed ide teszed,  
Gombóc király te is lehetsz. 

 

Turner Zsófia   5. o. 
* 
 

Édes kövér csemege, 
Cukros prézli külseje. 

Édes gyümölcs belseje, 
Szilvás gombóc a neve. 

 

Gerván Alexander       
7. o. 

MÁRTA KÜLÖNDÍJAS GRÍZGOMBÓCA   

GOMBÓC—VERSEK 
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A A GOMBÓCLEVESGOMBÓCLEVES  

  

Túrós, szilvás, krumplis, 
kár, hogy nincs csokis. 
Kicsi, nagy, közepes, 

a gombóc fıve érdekes.  
 

Ha gombóclevest csinálnék, 
én azt mindig megenném. 

Megkóstoltatnám még mással, 
a gombócevı Mónikával. 

 

A fazékban a gombóc 
Izeg-mozog, tapsol. 

Ha szereted, kóstold! 
Ne félj a másiktól! 

 

Turner Eszter  7. o. 

  
A A GOMBÓCGOMBÓC  JÓJÓ, , AA  GOMBÓCGOMBÓC  FINOMFINOM  

 

Finom a gombóc, jól esik megenni, 
Mindegyik gombóc jól esik megenni: 

sima gombóc, húsos gombóc, 
krumplis gombóc, mákos gombóc, 

szilvás gombóc, almás gombóc. 

A gombócot szereti minden lény, 
beleértve,  Én. 

Lehet az a gombóc sós vagy édes,  
ananászos vagy esetleg krémes. 

 
 

Sok magyar venné, enné, 
de nem tehetik, mert a gombócok 

elfutottak, elszaladtak, 
ne hogy kipusztuljanak, mert itt csak 
a gyomrokba futhattak, szaladhattak. 

 
Valler Klaudia 

6. o. 
 

GOMBÓC-VERSEK GYEREKEK TOLLÁBÓL 

 

JJ   
ÚNIUSÚNIUS  7 7 -- ÉNÉN , , AA   SZENTMISESZENTMISE   UTÁNUTÁN   ÜNNEPÉLYESÜNNEPÉLYES     KERETEKKERETEK   
KÖZÖTTKÖZÖTT   EMLÉKEZETTEMLÉKEZETT   AA   LAKOSSÁGLAKOSSÁG   AA   TRAGIKUSTRAGIKUS   
ESEMÉNYREESEMÉNYRE ..   

Már hagyománnyá vált, hogy a koszorúzási ünnepek a fiatalok 
bevonásával  történik.  Szöllısi Enikı  Reményik Sándor, „Eredj, 
ha tudsz” címő versét szavalta elsıként a megemlékezésre 
összegyőltek elıtt. Majd Simonné Rummel Erzsébet 
visszaemlékezı gondolatai után következett a két világháborús 
emléktábla koszorúzása.  Egy-egy általános  iskolai tanulóval a 

Községi Önkormányzat nevében Kropf Miklós polgármester és 
Véberné Janás Valéria önkormányzati képviselı, a Német 
Kisebbségi Önkormányzat nevében Czepek István és Simonné 
Rummel Erzsébet, a Hagyományırzı Egyesület nevében ifj. Janás 
Ferencné és Maill András helyezték el a kegyelet virágait az 
emléktábláknál.  
Ezt követıen a jelenlevı tanulóifjúság képviselıi is egy-egy szál 
virággal adóztak a hısök emléke elıtt. 

Sné 

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI BÉKESZERZİDÉS ÉVFORDULÓJÁN 
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SIKERES SZEREPLÉS AZ ATLÉTIKA VERSENYEKEN 
 KKÖRZETIÖRZETI  ATLÉTIKAATLÉTIKA  VERSENYVERSENY, , 
EGYÉNIEGYÉNI  ÖSSZETETTÖSSZETETT  ÉSÉS  CSAPAT-CSAPAT-
BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG 2009. 05. 08. Z 2009. 05. 08. ZIRCIRC 

 
Eredmények: (II. korcsoport: ’98-’99-ben szü-

lettek, III. korcsoport: ’96-’97-ben születtek, 

IV. korcsoport: ’94-’95-ben születtek) 

 

IV. korcsoport 

5-próba (kislabda hajítás, távolugrás, súlylö-

kés, 100 m, 800 m futás) 

Lány egyéni összetett: 1. Fürst Fruzsina 

 Fiú csapat: 3. Bakonynána (Molnár Richárd, 

Szabó Renátó, Sántik Dávid, Béres József, 

Berkes Zoltán, Bölcsik Bálint) 

 III. korcsoport 

4-próba: (kislabda hajítás, távolugrás, 60m, 

600m futás) 

Lány csapat: 2. Bakonynána (Szüszenstein 

Dzsenifer, Valler Rebeka, Kerner Erika, Sántik 

Laura,Varga Fanni, Turner Zsófia, Berkes 

Mercédesz) 

Fiú csapat: 3. Bakonynána (Csomai József, 

Hüll Péter, György Máté, Hujber Bálint, 

Csomai Marcell, Varga Szilveszter, Véber 

Martin) 

II. korcsoport 

3-próba (kislabda hajítás, távolugrás, 60 m 

futás) 

Fiú egyéni összetett: 1. Molnár Levente 

Fiú csapat: 3. Bakonynána (Molnár Levente, 

Kropf Tamás, Karvalics János, Hujber László, 

Bierbaum Arnold) 

Lány csapat. 3. Bakonynána (Karvalics Vivien, 

Tóth Martina, Mészáros Éva, Szüszenstein 

Zsanett, Frómann Kamilla, Szabó Bernadett)  

 
KKÖRZETIÖRZETI  ATLÉTIKAATLÉTIKA  EGYÉNIEGYÉNI  

BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG 2009. 05. 12. Z 2009. 05. 12. ZIRCIRC  
  

300 m-es futás:  

1. Fürst Fruzsina 

2. Turner Eszter 

Távolugrás:  

2. Fürst Fruzsina 

Kislabda hajítás: 

3. Szabó Renátó 

1500 m-es futás: 

2. Molnár Richárd 

Magasugrás: 

1. Sántik Dávid 

 

MMEGYEIEGYEI  ATLÉTIKAATLÉTIKA  VERSENYVERSENY  
VVESZPRÉMESZPRÉM 2009. 05. 14. 2009. 05. 14.  

  
300 m-es futás: 

1. Fürst Fruzsina (Ezzel az eredménnyel beju-

tott az országos döntıbe, 

amely Budapesten kerül 

megrendezésre június 8-

án) 

Magasugrás: 3. Sántik 

Dávid (160 cm-t ugrott, 

ami kimagasló) 

 
 KKISISKOLÁKISISKOLÁK  

(200 (200 FİFİ  ALATTIALATTI) ) 
MEGYEIMEGYEI  ATLÉTI-ATLÉTI-

KAKA  VERSENYEVERSENYE  
2009. 05. 26. 2009. 05. 26. 
VVESZPRÉMESZPRÉM  

  
Svédváltó: (100m, 200m, 

300m, 400m futás) 

Lány: 

1. Bakonynána (Tóth Martina, Kerner Erika, 

Valler Rebeka, Fürst Fruzsina) 

Ezzel az eredménnyel bejutottak a Miskol-

con  június 18-21. között megrendezésre kerü-

lı országos döntıbe) 

Fiú: 

3. Bakonynána (Molnár Levente, Csomai Jó-

zsef, Molnár Richárd, Szabó Renátó) 

600m-es futás lány: 1. Valler Rebeka  

Ezzel az eredménnyel bejutott az országos 

döntıbe 

 

Többpróba: lány csapat:  

 5. Bakonynána (Tóth Martina, Mészáros Éva, 

Kerner Erika, Szüszenstein Dzsenifer, Turner 

Eszter, Fürst Fruzsina) 

Fiú csapat:     

4. Bakonynána (Molnár Levente,Kropf Tamás, 

Hüll Péter, György Máté, Sántik Dávid, Szabó 

Renátó) 

Labdarúgás:   

I. korcsoport 1. Bakonynána (Szüszenstein 

Zsanett, Bierbaum Arnold, Karvalics János, 

Einreinhoff Ádám, Gerván Krisztián, Ruff 

Roland,  Folli Dominik, Janás Ferenc, Hujber 

László)  

Ezzel az eredménnyel a zirci körzetbıl ık 

jutottak a megyei döntıbe. 

Bohon Gabriella 

Testnevelı tanár 

Gratulálunk mindenkinek a remek  teljesítmé-

nyéhez, és hasonlóan sikeres folytatást kívá-

nunk! 

Valler Rebeka 600 méteren elért elsı helyezésével bejutott az országos döntıbe 

Fürst Fruzsina a 300 méteren nyert aranyérmével jutott be az országos döntıbe 
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AA  
  BAKONYNÁNAIBAKONYNÁNAI  ISKOLAISKOLA D DIÁKÖN-IÁKÖN-

KORMÁNYZATAKORMÁNYZATA  MÁJUSMÁJUS 16 16--ÁRAÁRA  
VASGYŐJTÉSTVASGYŐJTÉST  SZERVEZETTSZERVEZETT..  

A község lakosságát szórólapon értesí-
tettük és kértük, hogy a háztartásukban 
fellelhetı, számukra már használhatat-
lanná, illetve feleslegessé vált fémtár-
gyakkal, hulladékkal támogassák diákja-
inkat. 

A győjtés alkalmával a Diákönkor-
mányzat 126.000 forint bevétellel gazda-
godott, mely pénzösszeg gyermekeink 
táboroztatására, szabadidıs programjai-
ra lesz fordítva. 

A tanulók nevében is köszönetet sze-
retnék mondani Bakonynána közösségé-
nek, valamint a Községi Önkormányzat-
nak kezdeményezésünk sikeres lebonyo-
lításában nyújtott segítségéért, továbbá 
Hadnagy Tamásnak, aki ingyen és bér-
mentve fuvarozta el az általunk össze-
győjtött fémhulladékot az átvevıhelyre. 

    
  Friedrich Krisztina 

 

VASGYŐJTÉS BAKONYNÁNÁN 

Az iskola köszönetet  mond Bakonynána közösségének, valamint a Községi Önkormányzatnak a  
kezdeményezés  sikeres lebonyolításában nyújtott segítségért 

Az iskola tanulói szorgoskodnak az utánfutó körül a vashulladékkal 

SS  
ZÁMÍTÓGÉPESZÁMÍTÓGÉPES  FOGLALKOZÁSOKFOGLALKOZÁSOK  ZAJLOTTAKZAJLOTTAK  FELNİTTEKFELNİTTEK  SZÁMÁ-SZÁMÁ-

RARA  MÁRMÁR  MÁRCIUSMÁRCIUS  ÓTAÓTA  TELEPÜLÉSÜNKÖNTELEPÜLÉSÜNKÖN..  
10 felnıtt  jelentkezett a Német Kisebbségi Önkormányzat 

által, kezdık számára meghirdetett foglalkozásokra. Helyi fiatal – 
Prém Balázs -  május végéig osztotta meg velük  számítógépes isme-
reteit.  A foglalkozás—sorozat végéig senki sem morzsolódott le.  

 
Gratulálunk mindenkinek a szorgalmáért! 

Sné  

EGY ÉLETEN ÁT  
KELL TANULNI 



IGY KEZDİDÖTT   -  SO BEGINNT ES 
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RIPORT HAUTZINGER GYULA NYUGÁLLOMÁNYÚ  EZREDESSEL  

HH  
AUTZINGERAUTZINGER G GYULAYULA, , NYUGÁLLO-NYUGÁLLO-

MÁNYÚMÁNYÚ    EZREDESEZREDES  VÉGIGJÁRTAVÉGIGJÁRTA  AA  
KATONAIKATONAI  PÁLYAPÁLYA  ÁLLOMÁSAITÁLLOMÁSAIT. . 

„N„NORFOLKIORFOLKI  EMBERÜNKEMBERÜNK” ” CÍMŐCÍMŐ  MÁSODIKMÁSODIK  
KÖNYVEKÖNYVE  ISIS  NAPVILÁGOTNAPVILÁGOT  LÁTOTTLÁTOTT  MÁRMÁR. .   

- Mi inspirálta arra, hogy könyvet 
írjon?  

- Úgy tapasztalom, hogy kevés a sze-
mélyes hangvételő, saját megélt élmé-
nyeken alapuló írás az utóbbi években. 
Pedig csak ha az elmúlt tíz esztendıt 
tekintjük, ez idı alatt is rendkívül sok 
minden történt hazánkkal. Tagjai lettünk 
a világ legsikeresebb katonai szövetségé-
nek, és öt éve az Európai Uniónak. Az 
eltelt tíz évben sokan megfordultunk 
ezekben az intézményekben, és mégis, 
mintha a közvélemény keveset tudna az 
ott történtekrıl. Ebben igyekeztem ezt a 
hiányérzetet csökkenteni. Másik okom, 
természetesen mint minden írásra vállal-
kozó magam is szeretném a kézjegyemet 
az utókorra hagyni.  

- Nekünk, laikus embereknek szól a 
könyv, vagy szakmabelieknek? 

- Mindenkinek. Talán jobban ahogy ön 
kérdezi a laikusoknak, én úgy fogalmaz-
nék: a szélesebb közvéleménynek, önök-
nek, falumbélieknek, akik adójukból 
lehetıvé tették, hogy hazánkat képvisel-
hessem az új világban. Így könyvem egy-
fajta „útijelentés” is elvégzett dolgaimról. 
Természetesen szól a szakmának is, tíz 
esztendı után is érvényes üzenetekkel. 
Remélem lesz, aki felfigyel rá.  

- Milyen célból kellett Amerikába men-
nie? 

- A cél egyértelmő volt. Megvetni a 
lábunkat az Atlanti óceán túlsó felén is, 
az ott mőködı NATO fıparancsnoksá-
gon, beilleszkedni, elfogadtatni magun-
kat a többi nemzettel. Tudást, tapasztala-
tokat győjteni és itthon hasznosítani azo-
kat. 

- Az elsı lépéseket az Atlanti Szövet-
ség felé vezetı úton mennyire „kövezték 
ki” nekünk? Sok nehézségbe   ütközött? 

- Bizony rengetegbe! Úgy szoktam fo-
galmazni, hogy olyan volt a kiérkezé-
sem, mintha egy ismeretlen hely felett, 
éjszaka, repülıgépbıl kellett volna kiug-
ranom. Még szerencse, ejtıernyıvel a 
hátamon. Nem túl alapos angol tudással, 
de több évtizedes katonai-szakmai felké-
szültséggel, és az ezzel párosuló emberi 
tapasztalatokkal érkeztem meg az új 
világba. Szerencsére sokan segítettek. A 
parancsnokságon, de a beilleszkedés 

„civil” szférájában is. Hamar megtalál-
tam a helybeli magyar emigránsokat is, 
akik önzetlenül nyújtottak baráti segéd-
kezet. Máig hálával emlékezem vissza 
ezekre az emberekre, akik közül sokak-
kal vélhetıen sírig tartó barátság köt ma 
is össze. 

- Országunk gazdasági helyzete meny-
nyire engedte meg a NATO-val  való 
együttmőködést? Mennyire hátráltatta a 
technikai elmaradottság az együttmőkö-
dést? 

- Eleinte nem gazdasági nehézségeink 
voltak. Csatlakozásunk elvi-politikai 
döntés volt. Sikerült a térségünkben a 
biztonságot megszilárdítani. Gazdasági 
bajaink inkább mára, tíz évvel a csatlako-
zás után nehezíti meg a „hogyan to-
vább?”-ot. Ma körülbelül a GDP-nek egy 
százalékát, azaz 300 milliárd forintot 
fordítunk a honvédelemre. Ez kevés, de 
többet költeni a jelenlegi helyzetben - 
öngyilkosság lenne. Honnan lehetne 
elvenni pénzt? Az amúgy is kritikusan 
mőködı egészségügybıl, oktatásból, 
szociális ellátásból? Netalán kisebb kör-
nyezetünkbıl, az önkormányzatoktól? 
Képtelenség. Csak egyetlen út lehetséges, 

ha a gazdaságot sikerülne újból növekvı 
pályára állítani. Akkor több juthatna a 
honvédelemre is. 

- 1999. március 12-én lettünk a NATO 
tagja. 10 év távlatából érezhetı e még, 
hogy a közép-kelet-európai régió álla-
mai vagyunk? 

- Nagyon is. Sem a NATO, sem az Eu-
rópai Unió nem törölte el államiságun-
kat. Igaz, nyugat felé már határ ellenır-
zés sincs úgymint azelıtt, de bizonyos 
értelemben új falak emelkednek. Nem 
vagyunk az Euró övezet tagjai, gazdasá-
gilag talán még kedvezıtlenebb helyzet-
be kerülünk mint korábban. Egyes szom-
szédos államok különösen a magyar ki-
sebbségekre hátrányos intézkedéseket 
hoznak. Ezek a tények nem azok, ame-
lyekrıl a csatlakozások elıtt álmodoz-
tunk. Mégis azt állítom nem kilépni, ha-
nem a rendszereket megjobbítani szüksé-
ges.  

- Ön szerint a jelenlegi gazdasági hely-
zetet figyelembe veszi e a NATO, vagyis, 
hogy nem tudunk esetleg az elvárások-
nak megfelelni? 

Folytatás a 13. oldalon 
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- Nem igazából. Véleményem, hogy ha 
egy ilyen szervezet tagjai vagyunk, akkor 
ott teljesíteni kell. Ez nem azt jelenti, 
hogy jelenleg, vagy ez elıtt nem teljesí-
tettünk, de egy sor területen lemaradás-
ban vagyunk. Tessék csak a hova-tovább 
kabaréba illı NATO radar telepítés körü-
li hercehurcára gondolni. Sajnos, az a 
vélemény kezd körvonalazódni bennem, 
a gyors bıvítés egyrészt meghozta a tér-
ség katonai stabilitását, de másfelıl újabb 
aránytalanságokat és elégtelenségeket 
generált. Ez nemcsak ránk, hanem a töb-
bi új tagállamra is vonatkozik. Az a jövı 
kérdése, mennyire, és fıként hogyan 
fogja a szervezet ezeket a kihívásokat 
hosszú távon kezelni, és milyen válaszok 
fognak a jövıben születni.  

- A Varsói Szerzıdés katonáinak a 
szocialista ideológiát mereven szem 
elıtt tartva kellett élni napjaikat. Meny-
nyire okozott ez gondot Önnek a rend-
szerváltást követıen (pl.: nyelvi nehéz-
ségek, ideológia, filozófia, stb.)? 

- Nos, az ön által említett szocialista 
ideológia hamar, még a létezı szocializ-
mus idején lassanként elporladt. Az, 
hogy Magyarországot csak szövetséghez 
tartozóan lehet és kell megvédeni, ez 
pedig evidencia volt és maradt mára is. 
A nyelvi nehézségekrıl már tettem emlí-
tést. A többi nem jelentett számomra 
különösebb gondot. Különösen azért 
sem, mert - és ezt is említettem - voltak 
nagyszerő segítıim. 

- Miért jó, hogy a NATO tagja va-
gyunk, egy ilyen gyenge állam ? 

- Fıként azért, mert nem jelentünk to-
vább biztonsági kockázatot a nyugat 
számára. Legalább is katonai értelemben 
nem. De hát, mint tapasztaljuk egészen 
új fajta biztonsági kockázatok jelennek 
meg manapság, amelyek megválaszolá-
sára sajnos még nincs felkészülve a szer-
vezet.  

- Ön szerint, még mindig tabu téma a 
mai embereknek a honvédség?  

- Abszolút nem! Inkább, mintha nem 
túlságosan érdekelné az embereket. Tu-
domásul veszik, hogy „majd a NATO 
megvéd” bennünket, az megy csak kato-
nának aki ilyent akar, és ezzel el van 
intézve az ügy. Ennél azért jóval bonyo-
lultabb a dolog, és ha a helyzet így ma-
rad, félı újabb problémák keletkeznek a 
jövıben. Elég, ha csak a patriotizmus 
kiveszıfélbe lévıségére utalok.  

- Tudatosult már eléggé bennünk, a 
hétköznapi emberekben NATO tagsá-
gunk?  

- Szerintem igen! Azzal a megjegyzés-
sel, amelyet az elızı kérdésére adott 

válaszomban tettem. „min-
den folyik”, ahogy a régi 
görögök mondták. A NA-
TO is átalakulóban van. Ha 
mi magyarok belenyug-
szunk egy bizonyos évti-
zeddel ezelıtti képbe, na-
gyon pórul járhatunk. 

- Volt értelme 3 évet el-
tölteni az „új világban”? 
Volt lehetısége a tapasz-
talatokat továbbadni? 

- Két kérdés, két válasz. 
Igen, volt értelme 3 évig 
Amerikában élni. Talajt 
fogtunk a nyugati közös-
ségben. Ma hét katonacsa-
lád él és dolgozik kint 
Norfolkban, méltóan kép-
viselve hazánkat, sok ta-
pa sz ta la t o t  gy őj t ve . 
A másik kérdésre válaszol-
va, nem egészen úgy sike-
rült a saját tapasztalatai-
mat átadni, ahogy én sze-
rettem volna. De már csak 
ilyenek vagyunk mi itt a 
földön járók: maximalisták. 
Remélem, mostani utóda-
imnak ez  ma jobban fog 
sikerülni. Mindenesetre itt 
ez a könyv, és az abban 
leírtak megmaradnak akár nagyképően 
fogalmazva - az utókornak is. 

- Foglalkozik az amerikai átlagember 
a NATO fontosságával? Mennyire 
„hétköznapi ember” az amerikai kato-
na? 

- Ez ugyanúgy van, mint szerte a vilá-
gon, így nálunk is. Van egy réteg, ame-
lyik jobban érintett, felkészültebb a világ 
ügyei iránt. Az tud a NATO-ról. Sokan, 
és bizonyára van ilyen magyar is, akit 
nem érdekelnek ezek a dolgok. Hogy 
mennyire hétköznapi ember az amerikai 
katona? Normális, „egyenruhás polgár”. 
Nekem személy szerint kitőnı tapaszta-
lataim vannak ezen a téren. Az Irakban 
elkövetett szörnyőségek, ha Abu 
Ghraibra gondolunk csak egy szők, pri-
mitív kisebbségre értendık. Ilyenek pe-
dig a világ minden hadseregében elıfor-
dulhatnak.  

- Mondana néhány gondolatot a lo-
gisztikai munka és az összekötıi tevé-
kenység lényegérıl? 

- Talán meglepı lesz, de mind azt, amit 
korábban tanultam, még a Szovjetunió 
hadtáp akadémiáján is, kiválóan tudtam 
hasznosítani. De ez talán nem meglepı, 
ha belegondolunk, hogy az embereket a 
világ minden hadseregében kell etetni, 

ruházni, egyik helyrıl a másikra elszállí-
tani... Az pedig, hogy évtizedekkel ko-
rábban már volt alkalmam nemzetközi 
környezetben megfordulnom, különösen 
az elınyömre vált. Az összekötıi funkció 
a magyar vezérkar és a NATO fıpa-
rancsnokság közötti tevékenységet ille-
ti. Nos, ez az összeköttetés mintha on-
nan, ide kicsit jobban mőködött volna. 
De talán ez is volt igazán a kezdeti célki-
tőzés.  

- Mennyire sikerült különválasztani a 
magánéletét a hivatástól, mennyire sike-
rült ez itthon illetve külföldi tartózko-
dásai esetén? 

- A felkészülés idıszakában egy diplo-
mata úgy tanított minket, hogy a külszol-
gálat a határ átlépésének pillanatában 
kezdıdik, és a hazatérés percében fejezı-
dik be. Mindig ehhez igyekeztem tartani 
magamat. Szerencsém, hogy embert pró-
báló külföldi, de itthoni munkáim során 
is egy nagyszerő társ, a feleségem állt 
mellettem. Nélküle nem lehettem volna 
sikeres. Persze, azért jutott idı a magán-
programokra is. Szabadságaim alatt sike-
rült elég tisztességesen bejárnom Ameri-
kát. Errıl is igyekeztem a könyvemben 
beszámolni.  

Folytatás a 14. oldalon 

RIPORT HAUTZINGER GYULÁVAL 



 14. OLDAL  BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

- Hivatás, vagy szerelem az Ön számá-
ra ez a pálya? 

- Azt hiszem a kettıt nem lehet, nem 
szabad elválasztani egymástól. Így va-
gyok ezzel én is. Több, mint három éve, a 
legfelsı korhatár elérésével nyugállo-
mányba vonultam, de sokrétő tevékeny-
ségemben ma is az ország védelmével 
foglalkozom. És szeretném mindaddig 
folytatni, ameddig úgy érzem - szükség 
van rám. 

- Ön, mint katona ember, biztonságban 
látja Magyarországot a NATO berkei-
ben? 

- Egy katona soha nem érezheti teljes 
biztonságban azt amit véd. Így vagyok 

ezzel én is. Sajnos, sokan mindig a múlt 
konfliktusaira koncentrálnak és azokra 
készülnek. Nekünk a jelen, de még in-
kább a jövı kihívásaira kell felkészül-
nünk. Nos, ebben látok elégtelenségeket. 

- Mit üzen a pályakezdı fiataloknak? 
- Legyenek jó hazafiak. Azt hiszem, 

ebben a faluközösségben nem kell na-
gyon senkit sem bíztatni. Pár hete a kul-
turális találkozón torokszorító volt, 
ahogy falutársaink, szomszéd községek-
bıl valók magyarul, németül, szlovákul 
tettek bizonyságot magyarságukról. Va-
lahogy így kerek nekünk magyaroknak a 
világ. İrizzük múltunkat, de közben 
éljük, gyarapítjuk mai életünket. 

- Miért választotta a Bakonyt máso-
dik otthonául? 

- A véletlen, másik nagy szenvedélyem 
- a vadászat sodort ide lassan negyedszá-
zada. Mára az okok is megváltoztak. 
Nem csak a vad, de az erdı is kevesebb a 
környékünkön. Ez nagy baj. Kiszorultam 
a környék erdıibıl. De maradt egy szép 
házam, ahová idırıl-idıre mindig haza-
térek. Sok a kedves jó ismerıs, barát, 
akik úgy érzem elfogadtak-befogadtak. 
Jól érzem magam itt, és remélem még 
sokáig élvezhetem a falu közösségét.  

- Köszönöm a riportot. 

Simonné R.E. 
 

RIPORT HAUTZINGER GYULÁVAL 

BUDAPESTI ÉS BALATONI NEVEZETESSÉGEK 

LLANGSAMANGSAM  NÄHERNNÄHERN  SICHSICH  DIEDIE S SOMMERFERIENOMMERFERIEN  DERDER S SCHULENCHULEN  UNDUND  
DIEDIE U URLAUBZEITRLAUBZEIT. .   
Wissen Sie schon, wo Sie sich erholen möchten oder sind Sie 
ratlos? Wir helfen Ihnen dabei. 

In Ungarn gibt es auch schöne Landschaften. Es lohnt sich nach 
Budapest oder zum Balaton zu fahren und dort eine Woche 
oder einige Tage zu verbringen. 

8. Klasse 

IDEEN ZUM URLAUBE! 



Június 13. 10 óra:  Iskolai ballagás idıpontja. 

Június 29 – július 3-ig nyári tábor. 

Június 29-tıl július 03-ig nyári napközis tábor. 

Táborozás az İrségben július 12-tıl július 18-ig.  

Július 26.: Anna napi búcsú. 

Augusztus 8-9.: Motorverseny. 

Augusztus 8.: Országos Endurocross bajnoki futam. 

 

Augusztus 9.: Wallis motor cauntri kupa 5 órás extrém ver-
seny. 

Augusztus 12 – 19-ig: utazás Jadeba—Németország. 

Augusztus 20: Ünnepi szentmise. 

VI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM                                                                    15. OLDAL 

SZÜLETÉS: 
Varga  Dalma        2009. március 16. 
szülık: Leszkovics Mónika és Varga  Zoltán  
 
Gratulálunk! 

*** 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Elızı számunk megjelenése óta nem volt házasságkötés településün-
kön. 

ELHALÁLOZÁS: 
Eráth Antalné                     2009. április 12. élt: 75 évet  
Sedlbauer Ferencné          2009. április 25. élt: 69 évet 
Reider Mihályné               2009. május 4. élt: 77 évet  
 

Nyugodjanak békében! 

† 

A Bakonynána és Dudar Közös Igazgatású Közoktatási Intéz-
mény Dudari Napköziotthonos Óvoda egységében történı 
munkavégzéssel állást hirdet óvodapedagógusi munkakör 
betöltésére közalkalmazotti jogviszonyban. 
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozott idejő gyed, 
gyes idejére történı helyettesítéssel. 
Pályázati feltételek: óvodapedagógusi fıiskolai végzettség, 
büntetlen elıélet. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzett-
séget igazoló dokumentum másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz. 

A munkakör legkorábban 2009. augusztus 17. napjától tölthetı 
be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 25. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 12. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az alábbi címre: 

Bakonynána és Dudar Közös Igazgatású Közoktatási Intéz-
mény, 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 9. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Be-
nedek Gábor intézményvezetı nyújt a 06-88/587-350 –es tele-
fonszámon. 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

VÁRHATÓ PROGRAMOK A KÖZELJÖVİBEN 

ÁLLÁSHIRDETÉS ÓVODAPEDAGÓGUSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE  

Mit is csinálnak a jó szomszédok? Esznek, isznak, és 
megmutatják mire is büszkék kis hazájukban. Hagyomá-
nyos mővészeti, és harci csoportok, vásári forgatag sok-
sok elıadóval. 
 
Védnökünk Máté Szabolcs (Sub Bass Monster). Egész 
napos családi programmal várjuk Önöket a megye 220 
településének részvételével június 27-én Zircen, a 
Háromhegyen! 
 

JÖJJÖN, ÉS NÉZZE MEG, HOGYAN 
SZOMSZÉDOL VESZPRÉM MEGYE 

ZIRCEN, A HÁROMHEGYEN! 



MM  
ÁRÁR  HAGYOMÁNNYÁHAGYOMÁNNYÁ  VÁLTVÁLT, , HOGYHOGY  
AA H HAGYOMÁNYİRZİAGYOMÁNYİRZİ E EGYESÜLETGYESÜLET  
SZERVEZÉSÉBENSZERVEZÉSÉBEN  ÉVENTEÉVENTE  FELÚJÍ-FELÚJÍ-

TÁSRATÁSRA  KERÜLKERÜL B BAKONYNÁNÁNAKONYNÁNÁN  EGYEGY--KÉTKÉT  
ELHANYAGOLTELHANYAGOLT, , ELKOPOTTELKOPOTT, , FELÚJÍTÁSRAFELÚJÍTÁSRA  
SZORULÓSZORULÓ  DOLOGDOLOG  AA  TEMPLOMBANTEMPLOMBAN, , KÖZTE-KÖZTE-

RÜLETENRÜLETEN, , MÚZEUMBANMÚZEUMBAN, , KÁLVÁRIÁNKÁLVÁRIÁN, , STBSTB. .   

Így volt ez 2009. év tavaszán is, amikor 
ismét Sashalmi Ferenc kapott felkérést a 
templomban található „Pieta” felújítására. 
A kitartó és elszánt munkának köszönhetı-
en húsvétkor már új színeiben láthatták a 
hívek a felújított szoborcsoportot. Köszön-
jük Sashalmi Ferencnek a munkát, és azt, 
hogy partner ebben a felújítási sorozatban. 

Sné R.E. 

A cserkészcsapat vezetıje arra kéri a gyere-
keket, sorolják fel azt a három legfontosabb 
tárgyat, amelyre szükségük lehet, ha eltéved-
nek a sivatagban.  

Elhangzanak a szokásos dolgok: étel, gyufa, 
kötszer. Aztán Timmy következik, ı iránytőt, 
ivóvizet és egy pakli kártyát vinne magával. 

 - Az elsı kettıt értem  - mondja a fıcser-
kész-, de mire jó a kártya? 

 - Amint az ember elkezd pasziánszozni, 
tuti, hogy rögtön megjelenik valaki, és azt 
mondja: tedd a piros kilencest a fekete tízesre. 

 * 
Ein Astronaut funkt an die Bodenstation: 
Ein UFO fliegt neben mir her und 

fotografiert mich. Was soll ich machen? 
Umgehend kommt die Antwort: 
„Lächeln!” 

Június 6-án, Bakonyoszlopon, a Megyei 
Tőzoltóversenyen  vett részt a felnıtt 
férfi és ifjúsági csapat. 

 

* 

 

Az ALCOA Bravo pályázatán nyert 
304.000 Ft-ból a Tőzoltó Egyesület  új 
gyakorló felszerelést és ruhát vásárol, 
valamint a tőzoltó autó felszereltségét is 
felújítják. 

 

A szerk. 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS A TEMETİBEN 

- 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 

VICCEK—WITZKISTE 

HÍREK A 
TŐZOLTÓKRÓL 

ÓVJUK ÉRTÉKEINKET, A SZÉPET… 


