
NÉMETORSZÁGI NYARALÁS 

 
April, April, 

der weiß nicht, was er will. 
Mal Regen und mal Sonnenschein, 
dann hagelt’s wieder zwissendrein. 

April, April, 
der weiß nicht, was er will! 

 
Nun seht, nun seht, 

wie’s wieder stürmt und weht, 
und jetzt, oh weh, oh weh! 

da fällt schon wieder dicker Schnee! 
April, April, 

der weiß nicht, was er will! 

Osterhäschen dort im Grase 
Wackelschwänzchen, Schnuppernase, 

mit den langen, braunen Ohren, 
hast ein Osterei verloren! 

Zwischen Blumen seh’ ich’s liegen. 

APRIL, DER WEIß 
NICHT, WAS ER WILL 

 
ÁPRILIS NEM TUDJA, HOGY 

MIT AKAR 
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Nyalka legény vagyok,  
Lányokhoz indulok,  

Mert ma minden lánynak  
Rózsavizet hozok.  
Megöntözöm ıket,  
Mint a virágokat,  

Nem venném lelkemre,  
Hogy elhervadjanak.  
Ám e fontos munkám  
Ingyen nem tehetem,  

Cserében a hímes tojást  
Sorra ide kérem. 

BBRÜNDELRÜNDEL   

GAJAVÖLGYEGAJAVÖLGYE  

MMÁRCIUSÁRCIUS 12 12--ÉNÉN, 12 , 12 ÓRAIÓRAI  KEZDETTELKEZDETTEL,  ,  AA  
KKULTÚROTTHONBANULTÚROTTHONBAN  IGENIGEN  SZÍNVONALASSZÍNVONALAS  
MŐSORMŐSOR  KERETÉBENKERETÉBEN  EMLÉKEZETTEMLÉKEZETT  MEGMEG  AA  TA-TA-

NULÓNULÓ  IFJÚSÁGIFJÚSÁG  AZAZ 1848 1848--ASAS  MÁRCIUSIMÁRCIUSI  ESEMÉ-ESEMÉ-

NYEKRİLNYEKRİL. .   
Fegyelmezetten, átszellemülten és hibátla-
nul tolmácsolták a hallgatóságnak a korabe-

li eseményeket. Éppen ezért a felnıtt lakos-
ság részérıl nagyobb  érdeklıdést is megér-
demeltek volna.  
Köszönjük a bakonynánai „márciusi ifjúság-
nak” és nevelıiknek ezt az emlékezetes fél 
órát.  

Sné 

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES 

FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL  

LOCSOLÓVERS 

A fiatalok fegyelmezetten és átszellemülten tolmácsolták a hallgatóságnak a korabeli eseményeket.  

OSTERHÄSCHEN DORT IM 
GRASE 

OTT A HÚSVÉTI NYUSZI A FŐBEN 
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HAMVAZÓSZERDÁTÓL HÚSVÉT VASÁRNAPJÁIG  

AA  
  HAMVAZÓSZERDÁTÓLHAMVAZÓSZERDÁTÓL  HÚSVÉTHÚSVÉT  VASÁRNAPJÁIGVASÁRNAPJÁIG  TAR-TAR-

TÓTÓ  IDİSZAKIDİSZAK  AA  BÖJTBÖJT  IDİSZAKAIDİSZAKA. I. ILYENKORLYENKOR  TILOSTILOS  AA  
MULATOZÁSMULATOZÁS, , ÉSÉS  AA  HÚSÉTELEKHÚSÉTELEK  FOGYASZTÁSAFOGYASZTÁSA. A . A 
KONYHÁBANKONYHÁBAN  ISIS  MÁSOKMÁSOK  AA  TEENDİKTEENDİK..  

Az étrendek alakulása régen az egyház böjti elıírásaihoz al-
kalmazkodott (ám ezeknek az étkezési szokásoknak valószínő-
leg ısibb az eredetük). A magyar konyha két elkülönülı étel-
csoportja a tészták és a húsételek. Általában kedd, csütörtök a 
„húsevı” nap, míg szerda, péntek a „tésztaevı” nap volt. Hét-
fı és szombat váltakozik, gyakran az elmúlt ünnep maradéká-
ból, illetve már az ünnepi k észülıdés jegyében formálódik.  

A nagyböjti étrendekben sőrőn szerepel a bab, a sóban fıtt 
bab, az olajos káposzta, az aszalt gyümölcsök és a fızelékfélék. 
És a különbözı halételek, tojásételek, kalácsok. Mint azt a ránk 
maradt szokások bizonyítják, az ételek helyes megválasztásá-
val a böjti napokon is lehet választékosan étkezni.  

A böjt húsvétkor, a tavasz igazi nagy ünnepén ér véget. A 
húsvét hagyományos étele a különbözıképpen elkészített bá-
rányhús, valamint a füstölt sonka, a fıtt tojás és a kelt tésztából 
készült húsvéti (fonott) kalács. 

Póda Erzsébet 

 
Értesítjük a Hagyományırzı Egyesület azon tagságát, hogy 
akik még nem fizették be  a 2010. évi  tagsági díjat, - 550 forin-
tot -, szíveskedjenek azt befizetni a Polgármesteri Hivatalban. 

Köszönettel: 
Vezetıség 

 

 

 
Értesítjük a  kiskorúakat, akik a kerékpárversenyen kívánnak 
részt venni,  hogy csak a szülıi beleegyezést igazoló papír le-
adását követıen tudjuk elfogadni jelentkezésüket. 

 
Szervezık 

ÉRTESÍTÉSEK 

„Legyen a nagyböjt minden keresztény számára megújuló 
tapasztalat Isten szeretetérıl, amelyet Krisztusban ajándékozott 
nekünk, és amelyet nekünk is minden nap tovább kell ajándé-
koznunk a felebarátunknak, fıleg a szenvedınek és rászoruló-
nak. Csak így részesülhetünk gazdagon a húsvét örömében.”  

 
            1. Ima: 
„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok mint a képmuta-
tók.”  
Mt 6,5 

           2. Böjt: 
„Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók.”  
Mt 6,16 

           3. Adakozás: 
„Úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik 
a jobb”  
Mt. 6,3 

XVI. BENEDEK PÁPA 
NAGYBÖJTI ÜZENETÉBİL 

A NAGYBÖJT JELLEGZETES 
CSELEKEDETEI  

XVI. Benedek pápa, született: Joseph Alois Ratzinger 



VV  
ALAKIALAKI  EGYEGY  SZÉKETSZÉKET  TOLTTOLT  ODAODA, , ÉSÉS  İİ  LEÜLTLEÜLT  AA  SZÉKRESZÉKRE. É. ÉSS  ARRAARRA  
GONDOLTGONDOLT: : LELE  KELLENEKELLENE  FESTENIFESTENI  MAMIKÁTMAMIKÁT. .   

És arra gondolt: lefestettem az életben száz és száz asszonyt, de ma-
mikát soha.  

Miért?  

Miért, hogy éppen a leg-
kedvesebbet, a legszebbet 
nem?  

Miért?  

Az ember annyi min-
denre gondol az élet-
ben, csak arra nem, 
ami fontos.  

Az ember képeket 
fest, mindenrıl, 
mindenkirıl, csak 
éppen arról nem, aki a 
legtöbb, aki a legfonto-
sabb, aki a legszebb.  

Miért? 

 

Wass Albert 
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ANYÁK NAPJÁRA 

22  
010. 010. FEBRUÁRFEBRUÁR 14 14--ÉNÉN  AA  
VÁRTNÁLVÁRTNÁL  SOKKALSOKKAL  JOB-JOB-

BANBAN  SIKERÜLTSIKERÜLT  AZAZ  
„E„EGYEDÜLÁLLÓKGYEDÜLÁLLÓK  FAR-FAR-

SANGISANGI  TEADÉLUTÁNJATEADÉLUTÁNJA”. ”.   

A rendezvénynek a Kultúrott-
hon adott helyet. A Hagyo-
mányırzı  Egyesület vezetısé-
gének köszöntıjét követıen a 
helyi Wasserfall harmonika-
duó szórakoztatta az egybe-
győlteket. Helyi fiatalok   cso-
portja (Hegedős Anett, Horváth 
Bettina, Horváth Krisztián és 
Fatér István) „Az ördög” címő 
színdarabbal kedveskedett a 
megjelenteknek. Békefi Antal 
mesegyőjteményébıl Kerner 
Péterné olvasott fel egy vidám 
mesét.  

Legvégül ismét a harmoniká-
sok adták a talpalávalót.  

Egy kellemesen eltelt délután-
ra emlékezhetnek azok az 
egyedülálló meghívottak, akik 
jelenlétükkel megtisztelték a 
szervezıket. 

Sné 

„A VIDÁMSÁG AZ EGYEDÜLÁLLÓKNAK IS JÁR” 

Forrás: www.tyukanyo.hu 

Helyi fiatalok   csoportja (Hegedős Anett, Horváth Bettina, Horváth Krisztián és Fatér István) „Az ördög” címő 
színdarabbal kedveskedett a megjelenteknek.  
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22  
010. 010. JANUÁRJANUÁR 31 31--ÉNÉN, , AA  SZENT-SZENT-

MISÉNMISÉN  H  HORVÁTHORVÁTH L LAJOSAJOS  PLÉ-PLÉ-

BÁNOSBÁNOS  MEGEMLÉKEZETTMEGEMLÉKEZETT  AA  
SVÁBSVÁB  KITELEPÍTÉSKITELEPÍTÉS  EMBERTE-EMBERTE-

LENSÉGEIRİLLENSÉGEIRİL. .   

A szentmise után Simonné Rummel 
Erzsébet, a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a kitele-
pítési emléktáblánál a jelenlévıket, 
majd Kropf Miklós polgármester  
emlékezett  a hatvankét évvel ezelıtti 
borzalmakra.  

A Német Önkormányzat nevében 
Czepek István és Szöllısi Enikı, a 
Községi Önkormányzat nevében 
Szöllısi Attiláné és Vaskó Brigitta, 
valamint a Hagyományırzı Egyesü-
let nevében ifj. Janás Ferencné és ifj. 
Horváth Szilárd helyezték el a koszo-
rúkat. 

A  helyi iskola diákjai is egy-egy 
szál virággal adóztak a kitelepítettek 
emléke elıtt.   

 
Sné 

KOSZORÚZÁS A SVÁB KITELEPÍTÉS 62. ÉVFORDULÓJÁN 

SS  
ZAKÍTVAZAKÍTVA  AA  HAGYOMÁNYOKKALHAGYOMÁNYOKKAL, , IDÉNIDÉN  
FEBRUÁRFEBRUÁR 5 5--ÉNÉN, , PÉNTEKENPÉNTEKEN  TARTOT-TARTOT-

TUKTUK  AZAZ  ISKOLÁSOKISKOLÁSOK  FARSANGIFARSANGI  BÁL-BÁL-

JÁTJÁT. .   
Voltak félelmeink az idıpontválasztással 

kapcsolatban, de ezeket a báli bevételünk 
fényesen cáfolta. Sikeresen kikerültük az 
influenzajárványt is. 

Helyszínünk hagyományosan a Kultúr-
ház, a mősor pedig az osztályok jelmezes 
felvonulásával kezdıdött. A tanulók osztá-
lyonként bizonyíthatták talpraesettségüket 
és családjuk kreativitását a jelmezek bemu-
tatásakor. A jobbnál jobb ötletek közül ne-
héz volt a zsőrizésre felkért szülıknek vá-
lasztani. Az iskolai honlap képtárában vala-
mennyi jelmezrıl találnak képet a látoga-
tók: 

www.bakonynana-dudar.sulinet.hu/
Bnana_Isk/index.htm 

Néhány érdeklıdést keltı közülük: hógo-
lyó, esıfelhı, méregzsák, sárgarépa. 

Az alsósok nagy tapsot kiváltó bemutató-
ját a felsı tagozatosok vidám jelenetei kö-
vették. Az iskola örök humorforrás, emel-
lett a televíziós csatornák népszerő délutáni 
beszélgetıs mősorai kínálják a parodizálha-
tó figurákat. Ezek a jelenetek lehetıséget 
adnak az iskolában egyébként visszahúzó-
dó tanulóknak, hogy megcsillanthassák 
tehetségüket, rejtett értékeiket. A jutalma-
zást, mint mindig, a szülık által felajánlott 
tortákból tudtuk megoldani. A szintén szü-

lıi felajánlásként kapott sok-sok tombola-
tárgy sorsolása olyan hosszú ideig tartott, 
hogy az alsósok – kivételesen - hét óráig 
mulathattak. A sok édes sütemény gyorsan 
fogyott a büfébıl, ahogy az üdítı is. Zár-
órára a szendvicsek is eltőntek az asztalok-
ról. A zene tetszett diákjainknak, nehezen 
hagyták abba a táncot, amikor véget ért idei 
farsangi bálunk. 

A Diákönkormányzat köszönetet mond a 
szülıknek a felajánlott süteményekért, tor-

tákért, tombolatárgyakért, a megvásárolt 
belépıkért, tombolaszelvényekért. A 
100.000 Ft-ot is meghaladó bevételbıl a 
tanulmányi kirándulás buszköltségét tud-
juk kifizetni.  

Köszönjük a pedagógusok szervezı – és 
lebonyolító munkáját is. Reméljük, a tá-
mogatói kedv és az ötlettár kifogyhatat-
lan! 

 
Klesitzné Répás Teréz 

FARSANG AZ ISKOLÁBAN 

A  helyi iskola diákjai is egy-egy szál virággal adóztak a kitelepítettek emléke elıtt 

A tanulók osztályonként bizonyíthatták talpraesettségüket és kreativitásukat a jelmezek bemutatásakor.  



             5. OLDAL BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

„G„GAJATOURAJATOUR””  
KKERÉKPÁRTÚRAERÉKPÁRTÚRA    AA G GAJAAJA  PATAKPATAK    

KÖRÜLKÖRÜL  
 B BAKONYNÁNAAKONYNÁNA, 2010. , 2010. MÁJUSMÁJUS 8. 8.  

 

A kerékpártúrát 30km-es távon, három 
kategóriában hirdetjük meg: 

        Felnıtt: - férfi        Felnıtt: - nıi 

        Ifjúsági vegyes: - általános iskolai tanu-
lók számára 12 éves kortól 

Útvonal: Bakonynána – Dudar – Csetény – 
Tés – Kistés – Bakonynána 

Rajtpont: Kultúrotthon (Alkotmány u. 31.) 

Csomagmegırzést, frissítıállomást és felve-
zetést biztosítunk. 

Cél: Kultúrotthon (Alkotmány u. 31.) 

Eredményhirdetés: az utolsó túrázó célba 
érését követı elsı 45 percben. 

Nevezés:  9 órától a Kultúrotthonban 

Nevezési díj: - felnıtt kategóriában 500 Ft 

Rajtidı: - ifjúsági:  10 órakor  

                - felnıtt: 10 óra 05 perckor 

Kategóriánként minimum 5 fı jelentkezı 
szükséges. Ennek hiányában, azonos idı-
pontban – 10 órakor - indítjuk a résztvevı-
ket.  

A túrán csak a biztonsági elıírásoknak 
megfelelı és túrára alkalmas (verseny-
kerékpár, montenbike) kerékpárokkal lehet 
benevezni! Ajánlott a védıfelszerelés hasz-
nálata. 

További információkért írjanak /írjatok a 
következı  e-mail címre: 

dmsv@bakonynana.hu 

Szervezık 

 

KERÉKPÁRTÚRA  A GAJA PATAK KÖRÜL 

BBAKONYNÁNAAKONYNÁNA 2010  2010 ÉVREÉVRE  PÁLYÁZATIPÁLYÁZATI  TÁMOGATÁSTTÁMOGATÁST  NYERTNYERT  TELEPÜ-TELEPÜ-

LÉSİRILÉSİRI  FELADATOKFELADATOK  ELLÁTÁSÁRAELLÁTÁSÁRA, , MELYNEKMELYNEK  KERETÉBENKERETÉBEN  AA  MEGHIR-MEGHIR-

DETÉSREDETÉSRE  KÉTKÉT, , AA  FELTÉTELEKNEKFELTÉTELEKNEK  MEGFELELİMEGFELELİ  PÁLYÁZÓPÁLYÁZÓ  VOLTVOLT. .   

Ez évre Németh Krisztián kapta a településıri megbízást. A tele-
pülésırnek bármilyen jogsértés észlelésekor regisztrációs és rend-
ırség értesítési feladata van, önállóan intézkedésre nem jogosult.  

Kiemelt cél a település külterületein az illegális hulladéklerakások 
megszüntetése, felszámolása. „Amilyen a környezetünk, olyanok 
az itt élı emberek”, ítélkezik a társadalom.  

Meggyızıdésem, hogy a túlnyomó többség nem egy nagy szemét-
kupacban akar élni, ezért akár illegális hulladéklerakás, akár egyéb 
információkkal forduljanak a településırhöz.  

Elérhetısége: 06-30-7273-937 

Kropf Miklós 
Polgármester 

 

TELEPÜLÉSİR BAKONYNÁNÁN 

Für ”Bürgerbegegnungen” zwissen Jade und Bakonynána hat die Gemeinde aus 
Bakonynána einen Antrag gestellt in Februar zu die EU. Mit diese Finanziallhilfe 
und durch diese Programm bekommen wir einen großen Chance die Bürger zu 
näher bringen, und ist es möglich ein Verständnis für eine europäische Identität zu 
entwickeln. 

Organisatorin 

EUROPA FÜR  BÜRGER  
 INNEN 2007 – 2013 
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 COMENIUS PROJEKT: "DAS LEBEN MIT, VOM UND  
FÜR WASSER IN EUROPA"  

II  
SKOLÁNKSKOLÁNK  AA J JADEIADEI  ÉSÉS P PURBACHIURBACHI  ISKO-ISKO-

LÁVALLÁVAL  KÖZÖSKÖZÖS  PROJEKTENPROJEKTEN  DOLGOZIKDOLGOZIK, , 

AMELYNEKAMELYNEK  AA  FİFİ  TÉMÁJATÉMÁJA  AA  VÍZVÍZ. .   
Ebben a 6., 7., és 8. osztály tanulói vesz-

nek részt. Ez a program sok munkával jár. 
Az elsı feladatunk az volt, hogy logókat 
tervezzünk. A német, osztrák és magyar 
tanárok közösen döntötték el, hogy ki le-
gyen a gyıztes. Végül Kropf Miklós 8. osz-
tályos tanuló munkáját tartották a legalkal-
masabbnak arra, hogy a projektünk jelképe 
legyen. A 8. osztály ısszel az erdıben járt, 

hogy megörökítsék a színes avart. A tél 
folyamán a 6. osztállyal közösen megláto-
gattuk a Római-fürdıt. Útközben sok szép 
fotó készült, nagyon jól éreztük magunkat. 
Közben a projekt honlapjára felkerültek a 
Steckbrief-jeink. Nemrég az iskola kertjé-
ben csoportképeket készítettünk a hóesés-
ben. A képekbıl diavetítéseket állítottunk 
össze. Sokat dolgozunk a számítógépen és 
az interneten, ezáltal ügyesebben is hasz-
náljuk ezeket. Reméljük tanár néniink és 
tanár bácsijaink továbbra is izgalmas és 

érdekes felada-
tokat találnak 
ki számunkra. 

Munkánkat 
f i g y e l e m m e l 
kísérhetik az 
iskola honlap-
ján – www.bakonynana-dudar.sulinet.hu- 
vagy a comenius.bakonynana.hu 
webhelyen.  

Misik Mercédesz és Helt Réka 

          7. osztály 

 

DIÁKOK MUNKÁI 

Scheibenhoffer Bence: İsz 

Sóvári Dávid: Tél Turner Eszter munkája 

A német, osztrák és magyar 
tanárok Kropf Miklós 8. 
osztályos tanuló munkáját 
tartották a legalkalmasabb-
nak arra, hogy a projektünk 
jelképe legyen.  
 
(Balra) 
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SZÜLETÉSEK: 
 
Valler Ramóna    2009. december  22.   
Szülei: Kalincsák Hajnalka és Valler Gyula  
 
Strausz Szilárd   2010. január 03. 
Szülei: Kovács Tímea Andrea és Strausz Péter  
 
Zima  Rajmond    2010. február 25.  
Szülei: Zima Bernadett és Valler Imre  
 
 
 
Gratulálunk! 
 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS: 
 
Nem volt. 
 

ELHALÁLOZÁS: 
 
Simon Jánosné,  
született Cseh Zsuzsanna  2009. december 21. 
 
Kardos János    2010. január 19. élt: 86 évet  
 
Alexhauzer János  2010. február 06. élt: 76 évet  
 
Kurucz Józsefné,  
született Tóth Anna  2010. február 06. élt: 63 évet  
 
Polgár József   2010. február 11. élt: 73 évet  
 
Dégi Istvánné,  
született: Szammer Lujza  2010. február 18. élt: 79 évet  
 

Nyugodjanak békében! 
† 

AA  
ZZ  ISKOLAIISKOLAI  SZÜLİISZÜLİI  MUNKAKÖZÖSSÉGMUNKAKÖZÖSSÉG  SZERETETTELSZERETETTEL  VÁR-VÁR-

JAJA  AA  SZÜLİKETSZÜLİKET, , NAGYSZÜLİKETNAGYSZÜLİKET  ÉSÉS  MINDENMINDEN  SZÓRAKOZ-SZÓRAKOZ-

NINI  VÁGYÓVÁGYÓ  LAKÓTÁRSUNKATLAKÓTÁRSUNKAT  AA 2010.  2010. ÁPRILISÁPRILIS. 4. 4--ÉNÉN, 21 , 21 
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LOCSOLÓBÁL LOCSOLÓBÁL --RARA..  
A zenét JACA szolgáltatja. 
Kérjük a támogatójegyek, megvásárlásával segítse a rendezvény 
sikerességét, mely a bálra belépıjegyként szolgál (400 Ft). A jegyek 
a megszokott módon megvásárolhatók (iskola, tanulók, SZMK – 
tagoknál). 
A rendezvény bevételét a májusban tartandó gyermeknapra kíván-
juk fordítani. Az eddig megrendezett gyermeknapok színvonalát 
szeretnénk megtartani, de ehhez a falu lakói segítségére is számí-
tunk. 
Farsangi, iskolai szülıi munkaközösségi bálok, egyéb iskolai ren-
dezvények, évrıl évre visszatérı programok évrıl évre egyre sze-
rényebb látogatottsággal, sok esetben szinte csak a szervezık és 
közvetlen környezetük részvételével. 
Joggal tehetjük fel a kérdéseket: Betölti eredeti célját? Máshol is 
ilyen az aktivitás? Mit lehetne jobban csinálni? 
Az iskolai szülıi munkaközösségek az intézmények nem iskolai 
tanrendi programjainak segítı szervezıi, akik azért dolgoznak, 
hogy gyermekeink minél színesebb és tartalmasabb programokkal 
gazdagodjanak. Az eredeti célt csak akkor tudják megvalósítani, ha 
hívó szavukra megmozdulunk mi is iskoláskorú gyermekek szülei, 

intézményi dolgozók, és azok, akiknek jelenleg nincs iskolás gyer-
mekük, de volt vagy lesz akár gyermekük, akár unokájuk nánai 
diák. 
Nincs két azonos helyzetben lévı település, vannak, akik erın felül 
küzdenek az iskola megmaradásáért és különbözı programjaikkal 
akár több százezer forinttal járulnak hozzá az iskola fenntartásá-
hoz. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy ahol nagy a baj ott 
nagy az összefogás is. Ne várjunk addig, amíg ez ránk is igaz lesz, 
az összefogás, aktivitás a szülıi munkaközösség programjain javít-
ja iskolánk belsı és külsı megítélését, lehetıségeit, gyermekeink 
kibontakozását. 
A mit lehetne jobban csinálni kérdésre szinte már meg is adtuk a 
választ. Megmutatni, hogy mi bakonynánaiak is szeretnénk tenni a 
szülıi munkaközösség sikeréért, közös sikerünkért, ezért elfogad-
juk Húsvéti locsolóbál meghívásukat a kultúrházba, majd a siker 
örömében osztozva a jövıben is aktívak leszünk jelenlétünkkel, ha 
kell segítségünkkel programjaik lebonyolításában. 

 
Némethné Simon Zsuzsanna 
Szülıi Munkaközösség elnöke 

 
Kropf Miklós 
Polgármester 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

MEGHÍVÓ  

Ungarischer Vater, deutsche Mutter. 
Ungarisches und deutsches Blut. 
Deutsche Sitten in der Familie, 
Tänze, Lieder, deutsche Reime. 

Deutsches Wort zu Hause, 
ungarisches in der Schule. 
Das Herz schlägt deutsch. 

Deutsch – ungarisch spricht die Zunge. 
Dieses Land ist meine Heimat. 

Hier bin ich geboren. 
Bleib ich doch immer ein wenig fremd? 

KLARA BURGHARDT: FREMDES BLUT? (IDEGEN VÉR?) 



AASSZONYISSZONYI  HIÚSÁGHIÚSÁG  
  

- Az én feleségemnél nincs hiúbb nı egész 
Budapesten. 
- És miért? 
- Hát, mert a vendéglıben is mindig tü-
körtojást rendel, csak azért, hogy abban is 
megnézhesse magát. 

* 
MMINDENINDEN  VISZONYLAGOSVISZONYLAGOS  

  
- Végre megszőntek a pénzügyi problé-
máim! 

- Ne mond, hogyan csináltad, elárulod? 
- Egyszerő: teljesen tönkrementem. 

* 
IINN  DERDER M MATHEMATIKSTUNDEATHEMATIKSTUNDE..  

  
„Paß auf, Lena!”  meint  der Lehrer: „Du 
Steckst vier 20-Forint-Stücke in deine 
Tasche. Zwei davon verlierst du. Was 

hast du dann in deiner 
Hosentasche?” 
-„Ein ganz großes Loch, 
Herr Lehrer!” 
 

  A külsı szépségápolás elsı és legfonto-
sabb lépése a bır megtisztítása. Ennek 
egyik gyógymódja az illatos növényi für-
dı. A gyógynövényekbıl összeállított 
fürdı élénkíti, serkenti a vérkeringést, 
ellazítja és puhítja az izmokat, pihenteti a 
testet. Fontos, hogy a fürdıvíz hımérsék-
lete testmeleg legyen, a túl forró víz csök-
kentheti a gyógyító aromák felszívódását. 
Legalább tíz percet töltsünk a fürdıben a 
kívánt hatás eléréséhez. 

 A fürdı elkészítéséhez választhatunk 
különbözı gyógyfüveket (egyszerre leg-
feljebb négyet), amelyeket zárt teaszőrı-
ben a kádba helyezünk, vagy vékony 
muszlinkendıbe csomózva a csapra kö-
tünk, így a meleg víz ezen keresztül foly-
hat a kádba. Használhatjuk a növény for-
rázatát is a fürdıkészítéshez. Öntsünk le 
27,5 dkg szárított növényt 5,7 dl forrásban 
levı vízzel, hagyjuk tíz percig állni, majd 
szőrjük le, és az így kapott kivonatot önt-
sük a fürdıvízbe. 

Bırnyugtató ecetfürdı: 

Csillapítja a viszketést, oldja az izomlázat 
és puhítja a bırt. Forraljunk fel lassan 5,7 
dl almaecetet maroknyi friss gyógyfővel, 
egy éjszakát hagyjuk állni, szőrük le és 
tegyük üvegbe. Ez a mennyiség két alka-
lomra elegendı. Ha öt-tíz csepp illóolajat 
cseppentünk a fürdıvízbe, kellemes illat-
felhıbe burkolózva élvezhetjük a növé-
nyek jótékony hatását. 

Bırpuhító tejfürdı: 

Tegyünk fél deci tejport, fél deka szárított 
bodza-, kamilla- vagy hársfavirágot finom 
géz- vagy muszlinzacskóba, és tegyük a 
fürdıvízbe. 

Sné 

 

 

Április 4-én: Locsolóbál a SZMK szervezésé-
ben 

Április 17. 16 óra: Bérmálás, bérmál: Dr. 
Márfi Gyula érsek.  

Április 19-23.  A Comenius projektben részt-
vevı tanulók találkozója Purbachban 
(Ausztria). 

Április 22.: Bábszínházi elıadás óvodások-
nak. 

Április 30.: Díjkiosztó rendezvény a kistérsé-
gi óvodák között, az egészséges életmód 
rajzpályázat házigazdájaként. 

Május 3. 17 óra: Iskolások anyák napi ün-
nepsége. 

Május 8. 10 óra: GAJATOUR kerékpárver-
seny. 

Május 9. 15 óra: Német nemzetiségi nap. 

Május 16.: Elsıáldozás. 

Május 29. Iskolai gyermeknap. 

Május 21. Óvodai kirándulás. 

Május 28. Óvodai gyereknap. 

Június 11. Óvodai évzáró ünnepély. 

Június 19-20.: Országos endurocross bajnoki 
futam, Bakonynána.         

Június 20- 27-ig: Jadei vendégek látogatása. 

Július 5 – 9-ig: Nyári nemzetiségi tábor. 

Július 25. Anna napi  koncert. 

Augusztus 28. Gombócfesztivál. 

December 5. 16 óra: Adventi zenei találkozó. 
Bakonynánai Római Katolikus templom. 

2010-ben két alkalommal lesz lomtalanítás. 
Várhatóan július és szeptember hónapban. A 
pontos idıpontról a szokott módon értesítjük 
majd a lakosságot. 

 

A templom felújításra az alapítványba eddig 
28000 Ft befizetés érkezett, melyet ezúton is 
hálásan köszönünk.  

A tervezés folyamatban van a mőemlékvé-
delmi hatósággal sikerült minden részletben 
megállapodásra jutni. A teljes tervezıi mun-
ka Húsvétig elkészül, melynek kötelezı 
eleme a faanyagvédelmi szakértıi vélemény 
elkészíttetése.  

A tervezınk javaslatára a plébános úr ezt 
megrendelte, a szakértıi vélemény kifizeté-
sére az alapítványba összegyőlt támogatást 
március 3-án a plébánia számlájára átutal-
tuk. 

Kropf Miklós 

Die deutschprachige Radiosendung von 
Radio Fünfkirchen ist landesweit zu 
hören. „Trefpunkt am Vormittag” meldet 
sich täglich von 10 bis 12 Uhr. Sonntags 
können die werten Zuhörer das beliebte 
„Wunschkonzert” hören.  Zwei-
wöchentlich werden deutschprachige 
Messen übertragen. 

Das Programm wird auf zwei 
Mittelwellefrequenzen ausgestrahlt. In 
Südungarn und bei Budapest hören Sie 
die Sendungen auf MW / AM 873 kHz. 
Hören Sie zu! 

 

PIHENTETİ 
FÜRDİZÉS 

VICCEK—WITZKISTE 

VÁRHATÓ PROGRAMOK 

- 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 

A TEMPLOMUNK 
FELÚJÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS HÍREK 

HÖREN SIE ZU! WIR 
SCHPRECHEN IHRE SPRACHE! 

NÉMET NYELVŐ 
RÁDIÓADÁSOK 


