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ÁRCIUSÁRCIUS  ELEJÉNELEJÉN  MEGTUDTUKMEGTUDTUK, , 
HOGYHOGY  ÁPRILISÁPRILIS 17 17--ÉNÉN, , SZOMBA-SZOMBA-

TONTON  LESZLESZ  AA  BÉRMÁLÁSBÉRMÁLÁS. .   
Több anyukával beszélgettünk, miért 

ilyen korán? Miért nem májusban? Ruhát 
kell venni, megint mennyi kiadás. Miért 
van minden évben? Templomot kell taka-
rítani, a csibék is az nap jönnek, egyszer-
re mennyi minden összejön. Nyavalyog-
tam. Pár héttel késıbb: jaj de jó, jönnek a 
rokonok, édesanyám, gyerekeim, testvé-
reim. Bencével megterveztük, kinyomtat-
tuk és elküldtük a meghívókat. Elmesél-
tem neki, hogy a Balázs és Vilus bérmál-
kozása hogyan zajlott a rendszerváltás 
elsı évében. Négy osztály tanulói bér-
málkoztak egyszerre. A templomban telt 
ház volt, sem-
mit nem lehe-
tett látni és hal-
lani, kint az 
ajtóban és a 
lépcsıkön áll-
tunk. Elmentem 
sétálni. Sok 
éven keresztül 
meg volt a véle-
ményem a bér-
m á l k o z á s r ó l . 
Nem tudtam 
mire számítsak 
most. Április 
vége felé az 
idıjárás jól hoz-
ta a formáját, 
kellemes meleg 
volt és sütött a 
nap. Csütörtö-
kön a hírekbıl 
hallottuk, az 
Izlandi vulkán 
kitörés miatt 
nem járnak, a 
repülık.  Ez 
csak annyiban 
befolyásolt min-
ket, hogy a ke-
resztapát pótol-

ni kellett. Eljött a várva várt nap, a vendé-
gek megérkeztek. Egy finom és kiadós 
ebéd után elindultunk a templomba. 
Meglepetésemre mindenkinek volt ülıhe-
lye. Sajnos csak tíz tanuló vizsgázott 
eredményesen, de ık, öt lány és öt fiú 
igazán csinosan felöltözve várakoztak. 
Ámulva fedeztem fel, hogy ezek a gyere-
kek, akik a hétköznapokban apró-cseprı 
csínytevésekben vesznek részt, a hely 
szelleméhez méltón, komolyan viselked-
nek.  Az ı részükre egyforma párnával 
ellátott székek álltak a rendelkezésükre. 
Érsek atyát a gyerekekkel együtt állva 
fogadtuk. A bevonulás után Bölcsik Bá-
lint egy szép verssel köszöntötte az érsek 
urat. Az Érsek atya lélekhez szóló, érthe-

tı, olykor mosolyra késztetı gondolatai 
után következett a bérmálás. Minden 
tanuló „szerepelt”, szépen, hangosan 
olvastak. Tökéletesen felkészültek a 
szentmisére. A lelkem felüdült, a Szentlé-
lek itt járt közöttünk, ilyen érzésem volt. 
Ünnepélyes, meghitt a hangulat. Most 
már látom, mégiscsak jó, ha minden év-
ben van bérmálás. Fényképezés után vé-
get ért ez a bensıséges délután.  

 

Köszönjük Marika néninek és Esperes 
úrnak a felkészítést.  

 
Kerner Péterné 

GONDOLATOK A BÉRMÁLÁSRÓL 

Bérmálási csoportkép 2010   -  Die Firmung - Jahr 2010 
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A gyereknapot a húsvéti bál bevételébıl és a támogatásokból 
(tárgyi és pénzbeli) tudtuk megszervezni. Az égiek velünk vol-
tak, mert a reggeli borús idı után verıfényes napsütéses na-
punk lett. 9 órakor kezdıdtek a programok. A délelıtti órák-
ban a pedagógusok szerveztek a gyerekeknek foglalkozásokat, 
biciklis versenyt, sorversenyeket, focit, nemezelés és más kéz-
mőves tevékenységeket Egész nap óriás csúszda állt a gyere-
kek rendelkezésére. Helt Enikı nagyon népszerő volt a gyere-
kek körében remek rajzai jól mutattak a gyerekek testén, a dél-
utáni órákban Horváth Szilárd is segített a rajzolásba. Ezúton is 
köszönjük nekik! 10 órától Kovács Géza Ónöntı bıvítette köre-
inket. İ is nagy népszerőségnek örvendett és nemcsak a gyere-
kek körében! Rengeteg kiöntı formával érkezett hozzánk (ló, 
címer, vaddisznó, katona….). 

Kutyás rendırbemutatóra 12 óra körül került sor. Két kutyát 
hoztak, melyekkel 4 szituációs gyakorlatot mutattak be. A be-

mutató végén a 
gyerekek megsi-
mogathatták a 
r e n d ı r k u t y á t , 
m e g n é z h e t t é k , 
megfoghatták a 
fegyvereket és a 
rendırautóba is 
beülhettek. Nagy 
élmény volt a 
gyerekeknek. 
Délután 2 órára 

Zalaegerszegrıl 
ellátogatott hoz-
zánk Zsongi, a 
zsonglırbohóc. 
Labdákkal, bu-
zogánnyal, tüzes 
b u z o g á n n y a l 
zsonglırködött, 
a produkciójába 
a gyerekeket is 
bevonta. A pro-
dukció végén 
lehetıség volt 
tanulni, páran 3 labdával meg tanultak zsonglırködni. 

18 órától a kultúrházban Diszkóval zártuk a napot. 
Ezúton is szeretnénk meg köszönni mindazoknak, akik segí-

tettek abban, hogy ez a nap a gyerekeknek felejthetetlen ma-
radjon! 

Támogatóink: Községi Önkormányzat, Német Kisebbségi 
Önkormányzat, Horváth Lajos (plébános), Kerner Péterné, 
Leszkovics Andrea, Rábel Hajnalka, Váradi Barnabás, Papp 
Norbert, Valler Imre, Frisch Krisztián, Magyar Posta, Chio 
Chips, Pálmai Kft, WB-Iron Kft, Pepe cukrászda, Coca-Cola, 
Monostor Falatozó, Táborosi és Társa, Horváth Józsefné, 
Kropfné Makovi Zita, Kovács Géza, Wolf pékség. 

 
 

Szülıi Munkaközösség 
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Mi már tıled sokat kaptunk,  

de tılünk te keveset,  
az arcodból, a hangodból 

sugárzik a szeretet. 
 
 

 
Fogadd tılünk ezt a csokrot,  

mit kötött a szeretet,  
hála-hála mindig hála 
jó tanítónk teneked. 

PEDAGÓGUSNAPRA  
 

JANKOVICH FERENC: TANÍTÓNKNAK 

GYERMEKNAP 

Die Schwalbe flitzt im Sonnenglast, 
der Brunnen rauscht dem jungen Gast, 

der Zeiger an der Sonnenuhr 
malt an die Kirchturmwand die Spur. 

So wächst das Jahr mit Lust und Mühn: 
Sankt Urban, lass die Reben blühn! 

Schon rührt sich neu der Wein im Fass, 

die Quetsche tönt zum Kirmesbaß, 
Sind erst vorbei die strengen Herrn 

Pankraz, Servaz, dann tanzt man gern , 
wo auf dem Platz der Maibaum steht, 

dem süßer Wind die Bänder dreht. 
 
 

    MAI  =  VONNEMONAT—VERS A MÁJUSRÓL 
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AA  
ZZ  IDEIIDEI  ÉVBENÉVBEN  IMMÁ-IMMÁ-

RONRON  HARMADIKHARMADIK  AL-AL-

KALOMMALKALOMMAL  KERÜLTKERÜLT  
SORSOR   KÖZSÉGÜNKBENKÖZSÉGÜNKBEN   AA  „  „ 
GGAJATOURAJATOUR” ” KERÉKPÁRTÚRAKERÉKPÁRTÚRA  
MEGRENDEZÉSÉREMEGRENDEZÉSÉRE..  

A tavalyi évhez hasonlóan 
ebben az évben is a cél állomás a 
bakonynánai kultúrotthonnál 
volt. A táv amely körülbelül 
30km, Bakonynána – Dudar – 
Jásd – Tés - Csıszpuszta érinté-
sével a kora délelıtti órákban 
zárult. Mind a felnıtt mind a 
gyermek kategóriában a táv 
felénél frissítıvel várták a szer-
vezık a sportolókat.  

A túrán gyermek és felnıtt 
kategóriában egyaránt indulhat-
tak az érdeklıdık. Örültünk 
neki, hogy a gyermek kategóriá-
ban a bakonynánai gyerekek is 
kiváló eredménnyel képviseltették magukat. 

 
I. helyezett: Kerner Bence  idı: 94 perc 
II: helyezett: Töllısi Attila  idı: 95 perc 
III. helyezett: Gerván Alexander idı: 96 perc 

Felnıtt férfi kategória gyıztesei: 
I. helyezett: Vida László  idı: 57 perc 
II. helyezett: Galaczi Miklós  idı: 58 perc 
III. helyezett: Tar Zoltán  idı: 61 perc 

PROGRAMOKBAN GAZDAG MÁJUSI HÉTVÉGÉK 

A GAJATOUR ifi gyıztesei  -  Die Siegernen am Radrennen  

GAJATOUR 
2010. MÁJUS 8. 

NÉMET NEMZETISÉGI KULTÚRDÉLUTÁN  

AA  
 B BAKONYNÁNAIAKONYNÁNAI N NÉMETÉMET K KISEBBSÉGIISEBBSÉGI  
ÖÖNKORMÁNYZATNKORMÁNYZAT  SZERVEZÉSÉBENSZERVEZÉSÉBEN  AZAZ  
IDEIIDEI  ÉVBENÉVBEN  ISIS  SZÍNVONALASSZÍNVONALAS  KULTÚRKULTÚR  

DÉLUTÁNONDÉLUTÁNON  VEHETTEKVEHETTEK  RÉSZTRÉSZT  AZAZ  ÉRDEKLİ-ÉRDEKLİ-

DİKDİK  MÁJUSMÁJUS  ELEJÉNELEJÉN. .   
A fellépık között a Bakonynánai óvodások 

és iskolások mellett a városlıdi ifjúsági duó, 
és a Pergı –Rozmaring tánccsoport is jelen 
volt. A mősorban fellépett a Hárskú-
ti  Lindenbaum  dalkör és a Márkó-
i  Herzklang - Duett is. 

Természetesen a jó hangulathoz hozzájárult 
Magasházi János gombos harmonikás elıadá-
sa is. 

A mősort a Bakonynánai Edelweiß dalkör 
és a Wasserfall harmonika duó csokra zárta.  

A délután jó hangulatban tellett, örömmel 
hallgattuk, néztük a fellépık mősorát. 

 
Klesitz Gabriella  

A Német Nemzetiségi nap hálás közönsége - Zuschauer am Nationalitäten Kulturprogramm  
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Ó 
VODÁNKBAN MÁJUS 27-ÉN TAR-

TOTTUK HAGYOMÁNYOS GYER-

MEKNAPI RENDEZVÉNYÜNKET, 
AMELY MINDEN SZEMPONTBÓL ELTÉRT AZ 
ÓVODAI ÉLET SZOKÁSOS HÉTKÖZNAPI 
RENDJÉTİL.  

A tízórait a szabadban fogyasztottuk 
el, majd a délelıtt folyamán kézmőves 
foglalkozásokra invitáltuk csemetéinket, 
akik kalóztérképet, gyöngybıl kedves 
méhecskét, csipeszfigurákat készíthettek. 
Az igazi szenzáció azonban az ugráló vár 
volt, amely egész nap állta a gyerekek 
fáradhatatlan mozgásigényének kielégí-
tését. A délelıtt zárásaként „A róka és a 
kiskakas” címő mesét dramatizáltuk el a 
gyerekeknek. 

Az udvaron elfogyasztott ebéd után a 
szülıkkel együtt lehetett folytatni a bar-
kácsolást: sokan próbálták ki az üvegfes-
tést, tobozból baglyot, gyöngybıl nyak-
láncot, karkötıt, deco- text technikával 
szalvéta képet készítettek. 

Igazán nagy élmény volt ovisaink szá-
mára a lovas kocsikázás, a póni, a bájos 
kiscsikó elvarázsolta a gyerekeket. Volt 
akinek annyira tetszett, hogy többször is 
ledöcögött a falu végére és akár még 
Attila helyét is szívesen elfoglalta volna a 

bakon. Két anyuka vidám lufi figurákat 
hajtogatott minden kisgyermeknek, majd 
arcfestéssel varázsoltunk a gyerekek-
bıl  kedvenc rajzfilmfigurájukat, állato-
kat. 

Szeretnénk megköszönni a lelkes szü-
lık, a közremőködık segítségét abban, 

hogy ez a nap csak a gyerekekrıl, a játék-
ról, a felszabadult örömrıl szólhatott, és 
még apró ajándékokkal is meg tudtuk 
örvendeztetni ıket. 

Másnap hajókirándulásra indultunk 
óvodásaink középsı és nagycsoportosai-
val. Tihanyból Balatonfüredre ringatóz-

tunk a „Lelle” nevő hajón, ami 
nagy izgalmat jelentett azok szá-
mára, akik még nem utaztak ha-
jón. Miután kikötöttünk a füredi 
mólón fagylaltoztunk, majd etet-
tük a hattyúkat és a Tagore sétá-
nyon csodáltuk a főben pihenı 
vadkacsákat. Hazafelé – akik 
még nem fáradtak el - a csopaki 
játszótéren próbálták ki ügyes-
ségüket, bátorságukat a szépen 
felújított játékok között. 
Külön öröm volt számunkra, 
hogy mindkét rendezvényt szép 
idıben tudtuk megvalósítani és 
ezekkel a programokkal két szí-
nes, tartalmas napot biztosíthat-
tunk a gyermekek számára. 

 

Róthweil Judit 

 

 GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYEK AZ ÓVODÁBAN  

Az igazi szenzáció az ugráló vár volt 

Etettük a hattyúkat, és a Tagore sétányon csodáltuk a főben pihenı vadkacsákat.  



KINDERTAG IM KINDERGARTEN  
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DD  
ERER K KINDERTAGINDERTAG  IMIM  
UNSEREMUNSEREM K KINDER-INDER-

GARTENGARTEN, , WOZUWOZU  
EELTERNLTERN, K, KINDERINDER  UNDUND  AUCHAUCH  
WIRWIR K KINDERGARTNERINNENINDERGARTNERINNEN  
UNSUNS  MITMIT  GROSSERGROSSER B BEGEISTE-EGEISTE-

RUNGRUNG  BEREITGEMACHTBEREITGEMACHT  HABENHABEN  
GEFEIERTENGEFEIERTEN  WIRWIR  AMAM 27. 05.  27. 05. 
2010.2010.  

Auf dem Hof hat ein Spiel-
haus auf die Kinder gewartet: 
wir haben Glas gemalt, Bil-
den aus Servietten, lustige 
Kerle aus Wascheklammer 
gebastelt. Vor dem Mittages-
sen haben wir die Kinder das 
Marchen „Der Fuchs und der 
Hahn” (vorgeführt von Kind-
ergartnerinnen) gesehen. Die 
Kinder probierten am ganzen 
Tag ihre Geschicklichkeit im 
Hüpfburg, und dieser ange-
nehme Nachmittag wurde 
mit Gesichtmalen und mit 
Pferdefuhrwerk gefahren, 
beendet. Wir bedanken uns 
sowohl bei unseren Sponsoren, als auch 
bei den Eltern für die Hilfe, dass dieser 

Nachmittag unserer Kinder unvergess-
lich geworden ist. 

Wir sind den nachsten Morgen nach 
Tihany mit dem Autobus gefahren.Wir 

haben aus Tihany nach Bala-
tonfüred mit dem Schiff ge-
fahren und am Ufer haben 
wir die Scwanne und die 
Wildente gefüttert. Heim-
wärts spielten wir auf den 
schönen Spielplatz in Cso-
pak. 
Wir sind der Meinung, dass 
dieser Ausflug – außerdem, 
dass den Kinder ein großes 
Erlebnis bedeutete –  hat das 
Wissen der Kinder mit nütz-
lichen Kenntnisse bereichert, 
wie das die schöne Zeichen 
das auch beweisen. 

 

Judit Róthweil  

 

  

 

Die Kinder probierten am ganzen Tag ihre Geschicklichkeit im Hüpfburg, und dieser angenehme Nachmittag wurde mit 
Gesichtmalen und mit Pferdefuhrwerk gefahren, beendet.  

Wir bedanken uns sowohl bei unseren Sponsoren, als auch bei den Eltern für die Hilfe, 
dass dieser Nachmittag unserer Kinder unvergesslich geworden ist. 
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AA  
 B B A K O N Y N Á N A IA K O N Y N Á N A I  
NNÉMETÉMET N NEMZETISÉ-EMZETISÉ-

GIGI N NAPKÖZIAPKÖZIOTTOTT--
HONOSHONOS Ó ÓVODÁBANVODÁBAN 2010.  2010. 
JANUÁRJÁBANJANUÁRJÁBAN „ „EGÉSZSÉGESEGÉSZSÉGES  
ÉLETMÓDÉLETMÓD „ „CÍMENCÍMEN  RAJZPÁ-RAJZPÁ-

LYÁZATOTLYÁZATOT  HIRDETTÜNKHIRDETTÜNK  AA  
KISTÉRSÉGKISTÉRSÉG  ÓVODÁIÓVODÁI  RÉSZÉRERÉSZÉRE..  

Felhívásunkra a kistérség 9 
óvodája képviseltette magát. 
Szebbnél - szebb rajzok és 
festmények érkeztek a kör-
nyék óvodáiból. A beérke-
zett munkák zsőrizésére 
Bazsóné Kárner Máriát kér-
tük fel. Nehéz feladata volt, 
hiszen a több mint 90 gye-
rekrajz mindegyikében ta-
lált szépséget, ötletet, érté-
kelni valót. Az értékelésnél 
szem elıtt tartotta a gyer-
mekek életkorát, a színvilá-
got, a kép kidolgozását, 
„kitöltését”, és természete-
sen a témához való kapcso-
lódást,  „ötletet”. A rajzok 
többszöri átnézése után szü-
letett meg a döntés, ami 
nem volt könnyő. A beérke-
zett munkákból 38 gyermek rajzát jutal-
mazta óvodánk, egy a gyerekek számára 

kedves ajándékcsomaggal. A pályázatunkon résztvevı gyerekek 
számára díjkiosztó ünnepélyt szervez-

tünk. A rajzokból képki-
állítást szerveztünk, me-
lyet a díjkiosztó ünnepé-
lyen mutattunk be az 
érdeklıdık számára. A 
díjkiosztót 2010. május 
07-én tartottuk óvodánk-
ban. A ünnepélyen fel-
léptek óvodánk nagycso-
portosai, majd a díjkiosz-
tó után a szülıi munka-
közösség jóvoltából, süte-
ménnyel és gyümölcslé-
vel vendégeltük meg 
vendégeinket, a díjazott 
gyerekeket és szüleiket. 

 

Klesitz Gabriella 

„EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD”CÍMŐ 
RAJZPÁLYÁZAT DÍJKIOSZTÓ  

A rajzokból képkiállítást szerveztünk, melyet a díjkiosztó ünnepélyen mutattunk be az érdeklıdık számára 

A beérkezett munkákból 38 gyermek rajzát jutalmazta óvodánk, egy a gyerekek számára kedves ajándékkal 
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ZZ  
UMUM  DRITTENDRITTEN M MALAL  WURDEWURDE  ININ  DIESEMDIESEM J JAHRAHR  DIEDIE  
„G„GAJATOURAJATOUR” F” FAHRRADWETTBEWERBAHRRADWETTBEWERB  ORGANISIERTORGANISIERT. D. DASAS  
ZZIELIEL  WARWAR  ––  SOSO  WIEWIE  AUCHAUCH    IMIM  LETZTENLETZTEN J JAHRAHR  ––  DASDAS  

KKULTURHAUSULTURHAUS  ININ N NANNAUANNAU..      
Sowohl Kinder als auch Erwachsene konnten sich auf die 

Tour melden. Die etwa 30 km lange Strecke die durch Csısz-
puszta – Tés – Jásd – Dudar bis zum Nannau führte, wurde von 
den Fahrradfahrern  am Vormittag geleistet. Bei der Hälfte der 
Strecke wurden der Teilnehmer Erfrischungsgetränke 
angeboten. 

Wir sind stolz darauf, dass auf die Tour auch unsere Kinder 
teilgenommen haben.  

EIN PROGRAMMREICHES MAIWOCHENENDE  
GAJATOUR 

2010. MÁJUS 8. 

DD  
IEIE D DEUTSCHEEUTSCHE M MINDERHEITENSELBSTVERINDERHEITENSELBSTVERWALTUNGWALTUNG  VONVON  
NNANNAUANNAU  HATHAT  AUCHAUCH  HEUERHEUER  AMAM  ERSTENERSTEN M MAIAI  EINENEINEN  
NIVEAUVOLLENNIVEAUVOLLEN K KULTURNACHMITTAGULTURNACHMITTAG    VERANSTALTETVERANSTALTET. .   

Man konnte im Programm neben die Kinder von Nannau  die 
Jungendduo von Waschludt und die Volkstanzgruppe „Pergı 
Rozmaring“. Die Zuschauer Duett aus Márkó. 

Magasházi János steigerte mit seiner Ziehharmonika die gute 
Laune.  Das Programm beendete sich mit dem Vortrag des 
„Edelweiß“  Singenvereins und des „Wasserfall“ 
Harmonikaduos.   

22  
010. 010. JÚNIUSJÚNIUS 10 10--ÉNÉN  AA  BAKONYBAKONYNÁNAINÁNAI  ISKOLAISKOLA  
DDIÁKÖNKORMÁNYZATAIÁKÖNKORMÁNYZATA  VASGYŐJTÉSTVASGYŐJTÉST  SZERVEZETTSZERVEZETT  AA  
TELEPÜLÉSENTELEPÜLÉSEN. .   

A fémhulladék bevétele tanulóink szabadidıs 
programjaira, táboroztatására lesz fordítva. 

Ezúton is köszönjük a község lakosságának, hogy az idei évben 
is hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeinknek minél 

gazdagabb programokat tudjunk szervezni, csökkentve a 
szülıkre háruló anyagi terheket. 

A hulladék elszállításáért külön köszönetünket szeretnénk 
kifejezni Hadnagy Tamásnak, aki tehergépkocsijával ezt 
részünkre biztosította. 

 

  Friedrich Krisztina 

VASGYŐJTÉS BAKONYNÁNÁN 

UNGARNDEUTSCHE KULTURNACHMITTAG 
2010. MÁJUS 9. 

PREISVERLEIHUNG DER ZEICHNENAUSSCHREIBUNG  
„GESUND LEBEN“ 

DD  
E RE R  U U N G A R N D E U T S C H EN G A R N D E U T S C H E  
KKINDERGARTENINDERGARTEN  VONVON N NANNAUANNAU  
H A TH A T   E I NE I N  Z Z E I C H E N W E T TE I C H E N W E T T--

BEWERBBEWERB    MITMIT  DEMDEM T TITELITEL „G „GESUNDESUND  
LEBENLEBEN““    AUSGESCHAUSGESCHRIEBENRIEBEN. .   

Die Zeichnungen sind aus 9 
Kindergärten der Region angegeben 
worden. Die Juror, Frau Bazsóné Kárner 
Mária hatte eine schwere Aufgabe. 
Jede  Zeichnung war schön, man konnte 
i n  j e d e m  e t w a s  a n d e r e s 
entdecken.  Während der Auswertung 
der Zeichnungen wurde nicht nur  die 
Färbung  und die Bearbeitung, sondern 
auch der Alter des Kindes berücksichtigt. 
Natürlich der wichtigste Standpunkt war 
die Erfüllung des ausgeschriebenen 
Themas. 

Die Entscheidung war gar nicht leicht, 38 
Kinder bekamen Geschenke. 

Die Zeichnungen wurden ausgestellt, 
und wir haben für die kleinen Künstler 
eine feierliche  Preisverleihung 
veranstaltet. Die Kinder unserer 
Kindergarten haben ein liebes Programm 
vorgeführt.  Nach dem wurden die 

Kinder mit leckere Backwerke und 
Erfrischungsgetränke bewirtet.  

Gabriella Klesitz 

 

Die Entscheidung war gar nicht leicht, 38 Kinder bekamen Geschenke. 
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AA  
  BAKONYNÁNAIBAKONYNÁNAI  ISKOLAISKOLA 17  17 TA-TA-

NULÓJANULÓJA  MÁJUSMÁJUS 9 9--ÉNÉN  AA G GYER-YER-

MEKÉTKEZTETÉSIMEKÉTKEZTETÉSI A ALAPÍTVÁNYLAPÍTVÁNY  
JÓVOLTÁBÓLJÓVOLTÁBÓL  SZERVEZETTSZERVEZETT  GYERMEKNAPIGYERMEKNAPI  
RENDEZVÉNYENRENDEZVÉNYEN  VEHETETTVEHETETT  RÉSZTRÉSZT  AA  BUDA-BUDA-

PESTIPESTI V VIDÁMPARKBANIDÁMPARKBAN..  
Az ország számos pontjáról érkeztek 
gyermekcsoportok, a Vidámpark – hi-
szen ahogy a neve is mutatja - megtelt 
jókedvvel. A szomorkodás kizárt volt! 
Minden csapat benevezett a paprikás 
krumpli fızı versenyre, melyhez csak a 
bográcsot és az üres pocakokat kellett 
szolgáltatnunk, a hozzávalókról a szer-
vezık gondoskodtak. A fıszakács 
Némethné Valler Ilona néni és férje volt. 
Rengeteg bográcsban rotyogott az étel, a 
kolbász illata körbelengett minket, me-
lyet még a szabadtőz csípıs füstje sem 
bírt elhomályosítani. 
Míg az ebéd készült, kipróbáltuk a Vi-
dámpark számunkra kevésbé veszélyes 
és ijesztı játékait. A verhetetlen nagy 
kedvenc a dodgem volt, persze a hullám-
vasút mellett, ahol a hangszálainkat is 
próbára tettük – akaratunk ellenére is. 
Bizony volt olyan is, akinek a pörgı-
forgó játékok nem kis fejfájást okoztak, 
és aztán sajnos mást is… 
A napot még színesítette a Megasztár 
énekeseinek elıadása, a TV2 riporterei-
nek és a csatornán futó sorozatok színé-
szeinek megjelenése. Rekordkísérletben 
is aktívan részt vettünk: megdöntöttük 
az egyszerre egy helyen együtt nevetı 
emberek számát! 

A napot tartalmasan, vidámsággal töltöt-
tük és már hazaúton megbeszéltük: 
amennyiben lehetıségünk lesz, jövıre is 
ott leszünk! 

Köszönjük a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványnak a szép élményeket, Bakonynána 
Községi Önkormányzatának pedig az 
utaztatáshoz nyújtott segítségét, a ren-
delkezésünkre bocsátott iskolabuszt. 
 
 

  Friedrich Krisztina 
 
 

GYERMEKNAP BUDAPESTEN 

Bizony volt olyan is, akinek a pörgı-forgó játékok 
nem kis fejfájást okoztak 

Köszönjük a Gyermekétkeztetési Alapítványnak a szép élményeket 
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AA  
  BAKONYNÁNAIBAKONYNÁNAI  EDELWEI EDELWEI ßß  
DALKÖRDALKÖR  HARMADIKHARMADIK  ALKALOM-ALKALOM-

MALMAL  MÉRETTETTEMÉRETTETTE  MEGMEG  MAGÁTMAGÁT  
MEGYEIMEGYEI  MINİSÍTİMINİSÍTİ  VERSENYENVERSENYEN. A. AZZ  EL-EL-

MÚLTMÚLT  ÉVEKBENÉVEKBEN  KÉTKÉT  ALKALOMMALALKALOMMAL  EZÜSTEZÜST  
MINİSÍTÉSTMINİSÍTÉST  KAPOTTKAPOTT  AA  CSAPATCSAPAT. .   

A 2010-es minısítın, „a népdalt éneklı 
kórus” kategóriában, a német nemzetisé-
gi dalkör ARANY minısítéssel büszkél-
kedhet. Az értékelési szempontok a kö-
vetkezık voltak: 

- Az elıadott mővek nehézségi foka, ze-
nei értéke 

- A mősor változatossága, szerkesztett-
sége 

- Hangzás (intonálás, tisztaság, szépség) 

- Ritmus (tempó, pontosság) 

- Dinamika (változatosság, színesség) 

- Összhatás (megjelenés, kíséret) 

Köszönjük a kórusvezetı – Szöllısi 
Attiláné - és a harmonikás – Krén Ferenc 
– munkáját, és nem utolsósorban az 
egész csapat kitartó munkáját, melynek 
eredményeként Bakonynána hírnevét 
öregbítették! 

GRATULÁLUNK! 
Simonné R.E. 
BNKÖ elnöke 

 

 

MAGYARORSZÁGI NÉMET ÉNEK-, ZENE- ÉS TÁNCKAROK ORSZÁGOS 
TANÁCSA 

KÓRUS MINİSÍTİ VERSENY—VÁROSLİD 
2010. ÁPRILIS 18. 

QUALIFIZIERUNG DER CHÖRE—18. APRIL 2010 / WASCHLUDT 

Ez évben is megrendezésre kerül, elıreláthatóan  augusztus hónapban a GOMBÓCFESZTIVÁL. 
Felhívjuk a felnıtt lakosság és a diákság figyelmét, hogy  új „Gombócversekkel” megint ringbe lehet szállni. A legrövidebb vers 

4 soros kell, hogy legyen! 
A legjobb „költık” díjazásban részesülnek. 

Szervezık 

    FELHÍVÁS 

Az ARANY minısítéső Edelweiß dalkör  -  Die Gold - Qualifiziert Edelweiß Singchor  
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AUS MEINEM TAGEBUCH 
 Am  19. 04. fuhren wir nach Purbach, 
dort verbrachten wir 5 Tage. 
Um 18:00 Uhr kamen wir in der Jugend-
herberge, danach besaßen wir unsere 
Zimmer. 
An den ersten Tag aßen wir Abendessen, 
dann fuhren wir Fahrrad. (Wir fuhren 10 
km mit Fahrrad) 
Wir sahen die schöne Umgebung des 
Dorfes. :den Neusiedler See, und die 
schönen Zwerglilien.  
 
Am 20. 04. sahen wir die malerische Um-
gebung. Wir sahen auch den Neusiedler 
See viele Lacken und viele Reicher, Wild-
gänse und viele Möwen. Um 10:20 Uhr 
gingen wir zu einem Forschungsstation, 
wo uns ein Professor über den Neusied-
ler See, die Entstehung des Sees, die 
Qualität des Wasser erzählte. 
  
Am 21. 04. fuhren wir nach Wien
(Österreichs Hauptstadt ist sehr schön 
und interessant).  
Dort sahen wir viele Sehenswürdigkei-
ten, z.B.: das Schloss Schönbrunn, der 
Tiergarten Schönnbrunn, Staatsoper, 
Stephansdom, den Vergnügungspark,“ 

Prater“, das Parlament, das Naturwis-
senschaftliches Museum, Kunsthistori-
sches Museum. In der Stadt aßen wir 
noch ein Eis (Das Eis war sehr fein).Wir 
kamen um 18:30 Uhr, dann aßen wir 
Abendessen. 
Jeden Abend gingen wir auf den Spiel-
platz.=) 
 
Am 22. 04. standen wir um 7:30 auf. Wir 
aßen Frühstück um 8 Uhr (Brötchen mit 
Salami, Käse, Nutella und Honig. Wir 
tranken Tee oder Milchkaffee.) 
Um  9 Uhr fuhren wir nach Eisenstadt 
ab. Dort sahen wir viele Sehenswürdig-
keiten  
  z.B.:  Schloss Esterházy, die Symbol  
von  EU, … 
Wir fuhren zu Neusiedlersee. Wir fuhren 
mit einem Schiff(unser Schiff ist Julia), 
auf dem Schiff sprachen wir, fütterten 
die Möwen  und wir sahen die schöne 
Umgebung. Nach der Fahrt aßen wir 
Mittagessen. Das Mittagessen war 
Fleisch mit Pommes Frites und wir tran-
ken Mineralwasser. 
Nach dem  Mittagessen probierten wir 
den Wassersport. z.B.: Kanu fahren, Boot 

fahren und Rudern. 
Alle Kinder fuhren mit Kanu gut. Die 
Lehrern konnten auch sehr gut Boot fah-
ren. 
Um 18:40 fuhren wir zu Jugendherber-
gen zurück. J 
 
Am 23. 04. besuchten wir die Hauptschu-
le in Purbach. Diese Schule war sehr mo-
dern und schön.  
Nach dem Besuchen fuhren wir nach 
Rohrau (Dort war Joseph Haydn am 31. 
März 1732 geboren). 
Wir waren noch eine römische Abgra-
bung. Dort fanden wir viele alte Möbeln,  
Kleidungstücke und  
alte Spielzeuge.  
Um 15:00 Uhr fuhren wir nach Nana ab, 
und wir kamen um 17:00 an. 
 
 
Dieser Ausflug war super gut  und inte-
ressant, und viele Kinder möchten zu-
rück gehen.^^ 
 

József Csomai 
8. Klasse 

 

Dieser Ausflug war super gut  und interessant, und viele Kinder möchten zurück gehen. 
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AA  
  TRIANONITRIANONI  BÉKEDIKTÁTUMBÉKEDIKTÁTUM  
90. 90. ÉVFORDULÓJAÉVFORDULÓJA  ALKAL-ALKAL-

MÁBÓLMÁBÓL  RENDEZETTRENDEZETT  MEG-MEG-

EMLÉKEZÉSENEMLÉKEZÉSEN  –– 2010.  2010. JÚNIUSJÚNIUS 13 13--ÁNÁN  
––  ELİSZÖRELİSZÖR  FORDULTFORDULT  ELİELİ, , HOGYHOGY  
NEMNEM  FÁJDALOMMALFÁJDALOMMAL, , HANEMHANEM  ÖRÖM-ÖRÖM-

MELMEL  TELHETTEKTELHETTEK  MEGMEG  AA  LELKEKLELKEK. .   

A Szentmise utáni 
megemlékezés kere-
t é b e n  e l s ı k é n t 
Szöllısi Enikı sza-
valta Wass Albert 
versét, majd Kropf 
Miklós polgármester 
emlékezett ünnepi 
beszédében a XX. 
század eleji méltatlan 
eseményre. Gondola-
tai végén méltatta a 
közelmúltban megal-
kotott állampolgár-
ságról szóló tör-
vényt. A megemléke-
zés végén a tanulóif-
júság képviselıi kö-
zösen koszorúzták a 
Községi Önkormány-

zat, a Német Önkormányzat és a Hagyo-
mányırzı Egyesület képviselıivel a vi-
lágháborúban, a hazájukért életüket ál-
dozók emléktábláit. 

Sné 

LEGALÁBB AKKORÁK LEGYÜNK LÉLEKBEN, AMEKKORÁK 
LEHETÜNK! 

A megemlékezés végén a tanulóifjúság képviselıi 
közösen koszorúzták a Községi Önkormányzat, a 

Német Önkormányzat és a Hagyományırzı 
Egyesület képviselıivel a világháborúban, a hazá-

jukért tett küzdelemben életüket vesztettek 
emléktábláit. 



IGY KEZDİDÖTT   -  SO BEGINNT ES 
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MIÓTA ÜNNEPELJÜK AZ ÚRNAPJÁT? 
(RÉSZLETEK CZOBORCZY BENCE ÍRÁSÁBÓL) 

II  
TÁLIATÁLIA  EGYIKEGYIK  LEGCSODÁLATOSABBLEGCSODÁLATOSABB  
SZÉKESEGYHÁZASZÉKESEGYHÁZA  AA R RÓMÁTÓLÓMÁTÓL  NEMNEM  
MESSZEMESSZE  LÉVİLÉVİ O ORVIETÓBANRVIETÓBAN  TALÁL-TALÁL-

HATÓHATÓ. .   
A tízezer lakosú kisváros egy meredek 

sziklahegy tetejére épült, s évente több 
millióan látogatnak el ide. A turistákat 
elsısorban a páratlan mővészi élmények 
vonzzák, a katolikus emberek számára 
viszont Orvieto legnagyobb értéke, hogy 
innen ered úrnapja megünneplése. 

A történet szerint 1263-ban egy Pietro 
da Praga nevő cseh pap kételkedni kez-
dett abban, hogy az ostya a szentmisén 
valóban átváltozik-e Urunk testévé. Ké-
telye annyira felerısödött, hogy elindult 
Rómába a szentatyához, hogy az szemé-
lyesen oszlassa el aggályát. Útközben 
megállt az Orvieto közeli Bolsena nevő 
kisvárosban, hogy szentmisét mutasson 
be. Amikor mise közben megtörte a már 
átváltoztatott Szentostyát, abból vér kez-
dett folyni. Az Eucharisztiát a kendıbe 
takarta, majd elindult vele a sekrestyébe, 
de a vérzés annyira erıs volt, hogy a 
vércseppek a kendın át a templom pad-
lójára hullottak. Ezek a kövek ma is 
Bolsenában vannak, s rajtuk a vércsep-
pek nyomai jól kivehetık. A véres ken-
dıt viszont IV. Orbán pápa Orvietóba 
vitette, és a csoda emlékére bevezette az 
Oltáriszentség ünnepét, az úrnapját. Az 
ereklye tiszteletére kezdte el építtetni a 

pápa a világhí-
rő dómot, 
amelynek bal 
oldali kápol-
nájában ma is 
megtekinthetı 
a vérrel átita-
tott kendı. A 
kápolna falát a 
csodát meg-
örökítı fres-
kók díszítik. A 
b o l s e n a i a k 
pedig kicsit 
ma is nehez-

telnek azért, hogy a náluk történt csoda 
Orvietót tette híressé. IV. Orbán  utasítá-
sának oka azzal magyarázható, hogy 

ebben az idıben itt volt a pápa nyári 
rezidenciája. Az épület a székesegyház 
mellett ma is áll. 

Az orvietói székesegyház 

IV. Orbán pápa  

BÜRGERBEGEGNUNGEN IM RAHMEN VON STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 2010  
 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN IN BAKONYNÁNA 
 

Von Städtepartnerschaften Auswahl-Team haben wir positive  Info bekommen zu unsere Projekt von Finanzhilfe für 
Bürgerbegegnung. Unser ausgewählter Projekt ist auf der folgenden Website http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

results_compendia/results_en.php: publiziert. 
 

MIT FREUNDLICHEN GRÜßEN 
         Fr. Simon E.R. 
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2010. OKTÓBER—ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
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KISPÁLYÁS NİI LABDARÚGÓTORNA 



Július 24.  IV. Bakonynána kupa nıi focitorna    

Július 25. Anna napi búcsú 

Augusztus 28. Gombócfesztivál 

VII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM                                                                    15. OLDAL 

SZÜLETÉS: 
Bisi Evelin                                       2010. április 13. 
szülı: Karvalics Jánosné  Bisi Teréz  
 
Gratulálunk! 

*** 

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

ELHALÁLOZÁS: 
Alexhauzer Béla   2010. június 3. élt: 70 évet  
  
 

Nyugodjék békében! 

† 

A HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS  TECHNIKAI OKOK MIATT  

ELİRELÁTHATÓAN  

AUGUSZTUS VÉGÉIG  NEM LÁTOGATHATÓ 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

VÁRHATÓ PROGRAMOK A KÖZELJÖVİBEN 

30 Junge und Erwachsene kommen zu uns im Juni. Ein reiches Programm haben wir für sie geplant. Die Gastgebern und auch 

die Kindern  sind schon voll mit Spannung. Wir bieten nur ein schönes Wetter noch da zu. Die zukünftige Generation zwissen 

viel Spaß, Lustigkeit und auch neben lernen werden sich sicher gut unterhalten können in Bakonynána, mitte in  Europa. 

FR. SIMON  

WIR GRÜßEN RECHT HERZLICH UNSERE GÄSTE AUS JADE! 

 
A  NÉMET 

NEMZETISÉGI 
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA            
2010-BEN BALLAGÓ 

OSZTÁLYA ÉS 
PEDAGÓGUSAI 

 

Bányai Attila Lajos 
Bölcsik Bálint József 

Csomai József 
Gerván Alexander Tamás 

Gyögy Máté 
Hüll Kinga 

Kerner Bence László 
Kiss Enikı 

Klesitz Anna Teréz 
Kropf Miklós 

Pék Antal 
Scheibenhoffer Bence 

Simon Karolin 
Tóth Máté Viktor 

Turner Eszter 
Véber Valentin 

 
 



- Fiatal hozzátartozóid vagy ifjú barátaid joga életük irányítása: 
úgy, ahogyan ık akarják – és nem úgy, ahogyan te azt elképze-
led. Nekik kell megvalósítaniuk gondolataikat és vágyaikat – és 
nem a te elgondolásod a döntı. 

- Óvakodj tapasztalataidat és öregkori bölcsességedet, rokon-
szenvedet vagy anyagi támogatásodat rájuk erıszakolni! 

- Ne kösd ıket semmivel se magadhoz, és ne kötelezd hálára 
ıket! Segíts nekik, ahol és ahogyan csak tudsz, de hálát ne várj 
tılük! 

- Ne mérgelıdj, ha elhanyagolnak vagy nincsen idejük számod-
ra! Az se bántson, ha unatkoznak melletted, és bölcs tanácsaidra 
nem hallgatnak! 

- Emlékezz arra, hogy fiatal éveidben te is így bántál az öregek-
kel (vagy még rosszabbul)! 

- Örülj, ha netán figyelemmel kísérnek vagy tanácsodat kérik! 
Ilyen magatartást azonban ne várj, fıleg ne követelj tılük! 

- Ne hanyagold el ıket! Csendesen, háttérbe húzódva, de derő-
sen és kötetlen formában állj mellettük! Ahogyan Istenben bízol, 
bízzál bennük is!  

 

„Aki kérdez, öt percig buta, ám aki nem kérdez, örök életére 
buta marad.” 

Kínai közmondás 

„Két idıszak van, amikor a férfi nem érti a nıt. Házasság elıtt 
és házasság után.” 

Ismeretlen 

„Az élet százszor rövidebb annál, hogy unatkozhassunk.” 

Friedrich Nietzsche 

„Elemezd a múltat, hogy megismerhesd a jövıt.” 

  Kínai közmondás 

„Miért van az, hogy ha mi beszélünk Istenhez, akkor imádko-
zunk, de ha Isten beszél hozzánk. akkor tudathasadásunk van?” 

Lily Tomlin 

 

 

„Feine” Rache 
„Ich glaube, unser Nachbar Müller 

ärgert sich, dass wir dem Stefl zum 
Geburtstag eine Trommel geschenkt 
haben.” 

„Warum, hat er sich beschert?” 
„Das nicht, aber er hat ihm dazu noch 

ein Messer geschenkt und ihn gefragt, ob 
er wisse, wie eine Trommel inwendig 
aussieht.” 

* 

A halál bekopogtat egy házba, ahol egy 
férfi nyit ajtót. 

Így szól a halál:  - Jöttem a lelkedért! 
Mire a pasas beszól a konyhába:   
-  Lelkem! Érted jöttek! 

* 
Rendır fia a papának:   
- Apu, annyira fázom! 
- Állj be kisfiam a sarokba. Ott 90 fok 

van. 

Június 12-én Megyei tőzoltók versenyén 
vesz részt mindhárom helyi csapat. 

Felnıtt férfi:  osztott sugár szerelés 

Ifjúsági fiú:  osztott sugár szerelés 

14 éves korhatár alatti fiúk:  osztott sugár 
szerelés 

 

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HÍREK 

- 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 

HÉT SZABÁLY IDİSEKNEK A FIATALOKKAL 
VALÓ KAPCSOLATUKHOZ 
KARL BART(1886-1968)  

NÉMET EVANGÉLIKUS TEOLÓGUS ÖREGKORI 
ÍRÁSAI NYOMÁN 

A májusra tervezett templom felújítási pályázatot nem írták ki a pályázatkiírók. Ígére-
tük szerint ıszre várható a kiírás. Az alapítványból a plébánia számlájára március 3-
án átutalt összeg 280.000 Ft (Az elızı számban a 28.000 Ft-os összeg tévesen jelent 
meg. Elnézést kérünk!).  

A plébániára befolyt összeg június 01-ig :  308 500 Ft 

Eddigi kifizetések: - faanyagvédelmi terv:  293 750 Ft 

 

További adományaikat elıre is megköszönve, tisztelettel: 

                Kropf Miklós                                                 Simonné Rummel Erzsébet 

                 Polgármester                                                          a BNKÖ elnöke 

 

               Horváth Lajos                                                       Szakács Lászlóné 

                     Plébános                              Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány elnöke 

NAGY EMBEREK NAGY 
MONDÁSAI 


