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  TAVASZTAVASZ  ISMÉTISMÉT  ELHOZTAELHOZTA  NEMNEM--
ZETIZETI  ÜNNEPÜNKETÜNNEPÜNKET, , MELLYELMELLYEL  FEL-FEL-

NİTTEKNİTTEK, , GYEREKEKGYEREKEK  EGYARÁNTEGYARÁNT  
AZONOSULNIAZONOSULNI  TUDNAKTUDNAK..  
Iskolánk hetedikes diákjai hetekig ké-
szültek a mősorra, az énekkar sokat pró-
bált, s így sikeres elıadás, méltó megem-

lékezés részesei lehettek az érdeklıdık 
az 1848-as forradalom eseményeirıl, üze-
netérıl, nagyjairól szóló megemlékezé-
sen. 
Köszönet a szereplıknek, felkészítıknek, 
szervezıknek! 

Friedrich Krisztina 

NÉMETORSZÁGI NYARALÁS 

 
Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 
Da grünt und blüht es weit und breit 

Im goldnen Sonnenschein. 
 

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, 
Das Bächlein rauscht zu Tal, 

Es grünt die Saat, es blinkt der See 
Im Frühlingssonnenstrahl. 

 
Die Lerchen singen überall, 
Die Amsel schlägt im Wald! 

Nun kommt die liebe Nachtigall 
Und auch der Kuckuck bald. 

 
Nun jauchzet alles weit und breit, 

Da stimmen froh wir ein: 
Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

 

DER FRÜHLING IST 
DIE SCHÖNSTE ZEIT 

 

A TAVASZ A LEGSZEBB 
ÉVSZAK 

BBAKONYNÁNAAKONYNÁNA  K KÖZSÉGIÖZSÉGI  Ö ÖNKORMÁNYZATNKORMÁNYZAT       N      NANAUERANAUER  D DEUTSCHEEUTSCHE  M M INDERHEITENINDERHEITEN  S SELBSTVERWALTUNGELBSTVERWALTUNG   

BBRÜNDELRÜNDEL   

GAJAVÖLGYEGAJAVÖLGYE  
VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM                                                2011. ÉV MÁJUS HÓNAP 

Tavasz íze csorog alá a tájon  
csókot lehel fák karjára a fény  

rózsaszínő felhıarc - színes álmon  
lustán nyújtózó ház mögött a kék  

 
Hó maradék kísértetére égbıl  
harsogó madár éneke rikolt  

csirip-csirip víg dallama szárnyal  
árnyak mögött elhaló tél sikolt  

 
 

Naplándzsák pengéje keresztbe vágja  
jeges völgyek megfagyott kévéit  

bársonyszél-paplan borul a szántásra  
altatva bı termés ígéretét  

 
Zümmögı kórus - méhek keringızve  

reményteljes álmukat hintik szét  
dermedt csontjaimat élettel szıve  

reám csókolják a Tavasz ízét. 
 

 Kép forrása: www.kepguru.hu 

BBRÜNDELRÜNDEL   

GAJAVÖLGYEGAJAVÖLGYE  

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES 

FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL  

NAGY ZSUZSANNA:  

A TAVASZ ÍZE 
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TAVASZKÖSZÖNTİ AZ ÓVODÁBAN 

ÁÁ  
PRILISPRILIS 11 11--ÉNÉN, , AA K KÖLTÉSZETÖLTÉSZET  
NNAPJÁNAPJÁN  AA  GYEREKEKGYEREKEK Á ÁPRILYPRILY  
GGÉZAÉZA  ZENÉSZENÉS  MŐSORÁTMŐSORÁT  HALL-HALL-

GATHATTÁKGATHATTÁK   MEGMEG ,  „T, „T AVASZAVASZ--
KÖSZÖNKÖSZÖNTİTİ” ” CÍMMELCÍMMEL..  

Tavaszi hangulatú dalokat, verse-
ket hallhattunk, nemcsak magyarul, 
hanem németül is. A „Csavargó”, 
ahogy a dalaiban hallhattuk, egy 
képzeletbeli utazásra hívott minket. 
Elhangoztak jódlis énekek is, ami-
lyeneket a gyerekek ritkán hallhat-
nak. Az elıadásba a bátrabbak is 
részt vehettek. Volt, aki hangszeren 
kísérhette az elıadót. A mősor vé-
gén egy meglepetésmesével is ké-
szült, ami nemcsak a gyerekeket 
nevettette meg, hanem minket, óvó-
nıket is. 

 Az elıadást a gyerekek nagyon 
élvezték, és egy újabb szép élmény-
nyel gazdagodtak. 

    
 Simon Szabina 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a bakonynánai iskola 
Diákönkormányzata az idei évben is szervez VASGYŐJTÉST a 
településen. Kérjük Önöket, amennyiben háztartásukban ren-
delkeznek számukra már felesleges, használhatatlanná vált 
fémhulladékkal, ajánlják fel iskolánk tanulói részére ezzel is 
támogatva gyermekeink szabadidıs programjait, nyári tábo-
roztatásukat. A győjtés idıpontját szórólapon, plakáton közöl-
jük! Támogatásukat elıre is megköszönve:   

 
Diákönkormányzat 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Zirci Takarékszövetkezet 
Bakonynánai fiókja 2011. március 30-tól új helyre költözött. A 
korábbi nyitvatartási  idıben a  Faluházban, a Fiókgyógyszer-
tár mellett fogadja az ügyfeleket. 
 

A szerkesztık 

TISZTELT LAKOSSÁG! 

Az elıadásba a bátrabbak is részt vehettek. Volt, aki hangszeren kísérhette az elıadót.  



  

DDEVECSERYEVECSERY L LÁSZLÓÁSZLÓ: :   

ÉÉDESANYÁMNAKDESANYÁMNAK  
 

Napraforgó fényre fordul, 
én tehozzád szólhatok: 

Édesanyám! Hozok néked 
messzi-égrıl csillagot. 

Ám, ha ıket el nem érem, 
a szemedet keresem, 

belenézek és megértem: 
mily nagy kincs vagy énnekem. 

Fénylıbb, szebb a csillagoknál, 
minden égi ragyogásnál, 
az, amit én tıled kaptam: 

e szépséges nagy titok, 

HOGY A GYERMEKED VAGYOK!  
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ANYÁK NAPJÁRA 

•  Milyen módon lehet a kérdıíveket megvála-
szolni? 
A hazai népszámlálások történetében most 
elıször nyílik lehetıség válaszadásra az inter-
neten keresztül is. A népszámlálási kérdıív-
csomag on-line kitöltését 2011. október 8-tól 
október 17-ig fogadja a KSH.  
Akik nem vállalkoznak az internetes válasz-
adásra, azok a kitöltött kérdıíveket a KSH 
számlálóbiztosainak adhatják át, illetve a kér-
déseket interjú formájában is megválaszolhat-
ják a számlálóbiztosnak.  
• Kellenek-e személyes dokumentumok a kér-
dések megválaszolásához? 
Az összeíróív kérdéseihez nem kellenek sze-
mélyes dokumentumok. 
• Mi történik, ha az adatszolgáltató nem 
tudja kitölteni a kérdıívet? 
Az adatszolgáltatót a lakásán fogja felkeresni a 
számlálóbiztos, és segítséget nyújt a kérdıív 
kitöltéséhez.   
   A kérdıívekre vonatkozó kérdések:  
• Mely idıpontra vonatkoznak a kérdıív 
kérdései? 
A népszámlálások során az adatokat mindig 
egy úgynevezett eszmei idıpontra vonatkozó-
an győjtik. Ez az idıpont a 2011. évi próbanép-
számlálás esetén 2011. október 8-a, péntek, 0 
óra. Az adatszolgáltatóknak válaszaikat ennek 
az idıpontnak megfelelıen kell megadniuk. 
•  Kikrıl kell személyi kérdıívet kitölteni? 
Minden olyan magyar vagy külföldi állampol-
gárról, aki életvitelszerően él a lakásban, akár 
bejelentkezve, akár bejelentés nélkül, azaz aki 
éjszakai pihenését általában, a hét nagyobb 

részében itt tölti, innen jár iskolába, dolgozni 
(akkor is, ha átmenetileg távol van, pl. gyógy-
kezelés, üdülés, rokonlátogatás miatt). 
Azokról a személyekrıl is, akiknek ezen a 
lakcímen van az állandó otthonuk, de átmene-
tileg külföldön tartózkodnak (pl. munkavég-
zés, tanulás miatt)  
•  Kikrıl nem kell személyi kérdıívet kitölte-
ni? 
Azokról a személyekrıl, akik nem életvitelsze-
rően élnek a lakásban  
o   akik a hét nagyobb részében máshol töltik 
éjszakai pihenésüket, máshol élnek (pl. mun-
kavégzés vagy tanulás miatt) és csak meghatá-
rozott idıközönként (pl. hetente, kéthetente, 
havonta) térnek vissza a lakásba,  
o    akik a lakásban átmenetileg, pl. látogatás, 
üdülés stb. miatt tartózkodnak. 
•  Miért kell a lakásokat is összeírni? 
A lakásjellemzık 10 évenkénti összeírása segít-
séget nyújt a Kormányzat számára a hosszú 
távú, a helyi adottságoknak megfelelı lakás-
építési-, lakástámogatási, bérlakás-építési poli-
tikák kialakításához. Ezen túlmenıen nemzet-
közi ajánlások is szorgalmazzák a lakásadatok 
győjtését. Magyarországon az 1870. évi nép-
számlálás óta visszatérıen szerepelnek a kér-
dıíveken a lakásállományra vonatkozó kérdé-
sek. 
•  Kiket kell a háztartásokban összeírni? 
Egy háztartásba taroznak azok a személyek és 
eltartottjaik, akik közös háztartást vezetnek, az 
étkezési és napi kiadásokat közösen állják. 
   A számlálóbiztosokra vonatkozó kérdések  
•  Kik végzik az összeírást? 

A számlálókörzetekben a helyi társadalmi 
viszonyokat ismerı, precíz munka végzésére 
képes személyek közremőködésére számíta-
nak a népszámlálást elıkészítı szakemberek. 
•  Hogyan lesznek azonosíthatók és igazoltat-
hatók a számlálóbiztosok? 
Személyre szóló megbízólevéllel látja el a KSH 
a kérdezıbiztosokat.    
Nemzetiségre, vallásra vonatkozó kérdések:  
• Miért kérdezik meg az adatszolgáltatók 
nemzetiségi hovatartozását? 
Nemzetközi ajánlás és hazai adatigények alap-
ján kerül ez a kérdéscsoport az összeíróívbe. A 
kisebbségek helyzetének javításához, a beil-
leszkedésüket segítı programok megtervezé-
séhez is segítséget nyújtanak ezek az adatok a 
Kormányzat számára. 
•  Miért van szükség a vallási adatokra? 
A vallásra, hitfelekezetre vonatkozó adatok a 
demográfiai és a szociológiai kimutatásoknak, 
kutatásoknak fontos részét képezik.   
 Személyiségi jogokra vonatkozó kérdések:  
•  Mi történik a felvett személyes adatokkal? 
A statisztikai törvény értelmében a KSH az 
adatokat kizárólag statisztikai célra használja 
fel, az állampolgárok személyi, családi adatait 
még bőncselekmények elkövetésének gyanúja 
esetén sem adhatja ki. 
•  Honnan kapják meg a számlálóbiztosok a 
címlistákat? 
A KSH címadatbázisából. A listákat a számlá-
lóbiztosok a helyszíni bejárás során pontosít-
ják.   

NÉPSZÁMLÁLÁS—2011 

Kép forrása: http://gyszabo.hu/galeria 
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Az 1848-as március 15-i forradalom egyik 
legnagyobb eredménye az azonnali job-
bágyfelszabadítás kikényszerítése volt.  
 

Mégis napjainkban, a megemlékezések 
során alig esik szó róla.  
 

Pedig nagyon is aktuális volna, mert eredmé-
nyei alapján az egész, a múlt vélt sérelmeitıl 
megszabadulni képtelen, Kárpát-medence  közös 
ünnepe lehetne. 
  

A magyarországi jobbágyfelszabadítás az 
egyik leghaladóbb és legteljeskörőbb volt 
Európában. 
 

Következményeként, a nagyfokú szellemi 
és jogi szabadság megvalósulásával egyi-
dejőleg, az egész Kárpát-medencében, 
tehát a magyarok,a szlovákok, a románok, 
a horvátok és más nemzetiségek által lakott 
területeken egyaránt,  létrejöttek az önálló 
árutermelı paraszti gazdaságok tömegei. 
Mindezek elısegítették, illetve generálták 
a XIX. század-végi/ XX. század eleji igen 
jelentıs gazdasági fejlıdést, különösen az 
ipar, a közlekedés területén, valamint a 
szellemi élet, a kultúra fellendülését, és 
ezáltal  megalapozták a teljes térség mai 
európai felzárkózását. Büszkék lehetünk 
rá! 
 

Amirıl megemlékezünk. A történelmi 
háttér. 
 

A XIX. században gróf Széchenyi István 
kezdeményezéseivel, úttörı munkáival 
(Hitel, Világ, Stádium) indult el a történel-
mi Magyarország területén a jobbágyfel-
szabadítás. 
Az 1830-1844 közötti országgyőléseken 
több részmegoldás is született, ám a teljes 
rendezés elmaradt. 
 

Nagy várakozás elızte meg a 1847. novem-
ber 12-én, az V. Ferdinánd király által ma-
gyarul megnyitott országgyőlést. Akkora 
már az Alsótáblán- Kossuth Lajos vezeté-
sével, illetve a Felsıtáblán gróf Batthyány 
Lajos vezetésével megszervezıdött, és 
megerısödött a radikális változásokat 
akaró ellenzék. 
 

Az európai forradalmi hullám felgyorsítot-
ta a törvények elfogadását.  
 

Az 1848. február 22-24-i párizsi forradalom 
hírére Kossuthnak sikerült az Alsótáblán 
egy feliratot elfogadtatni, amely az összes 
követelést,köztük a jobbágyfelszabadítást 
is, tartalmazta.  
 

Ezt, az addig dönteni képtelen Felsıtábla a 
március 13-i gyıztes bécsi forradalom híré-
re szintén elfogadta, és a feliratot egy száz-
tagú küldöttség vitte Pozsonyból Bécsbe 
és nyújtotta át a királynak. 
 

Az udvar még mindig meglévı elutasítási 
szándékát pedig a Pesten március 15-én 

kitört forradalom miatti rémület változtat-
ta meg. Engedélyeztetett, és megindulha-
tott a törvényalkotás. 
Óriási riadalmat keltett, az is amikor elter-
jedt, hogy Petıfi negyvenezer paraszttal áll 
Rákoson. 
 

A pesti forradalom hatására  március 18-án 
az országgyőlés mindkét táblája kimondta 
a jobbágyfelszabadítást. Batthyány pedig, 
az igen feszült közhangulat csillapítására, 
az uralkodó jóváhagyását meg sem várva, 
március 23-án körlevélben tájékoztatta 
errıl a megyéket.  
Március 28-án az udvar még változtatni 
akart, de visszautasították. 
 

Végül V. Ferdinánd király április 7-én alá 
írta a jobbágyfelszabadítás alapvetı törvé-
nyeit. 
 

Az „áprilisi törvények” névvel nevezett 
teljes törvénycsomag szentesítésére és ki-
hirdetésére, a király jelenlétében 1848. ápri-
lis 11-én került sor Pozsonyban. 
 
Az „áprilisi törvények” között jobbágyfel-
szabadítás törvényei a következık: 
 

A IX. és X. törvénycikkek a kötelezı örök-
váltságról rendelkeztek, eltörölték az úr-
béri terheket, a dézsmát, a robotot, a pénz-
járadékot. A volt jobbágyok az általuk 
használt föld tulajdonosává váltak. (Ezt 
véglegesen, benne a földesurak állami kár-
pótlását is, az 1853. évi Úrbéri pátens ren-
dezte.) 

 

A XIII. törvénycikk rögzítette, hogy meg-
szőnik a papi tized, mivel arról az egyházi 
rend minden kárpótlás nélkül önként 
lemondott. 
 

A VIII. törvénycikk kimondta az általános 
közteherviselést. Megszőnt a nemesek 
azon kiváltsága, hogy a közterhek alól 
mentesültek. Avagy másként fogalmazva: a  
közterhekbıl ezután minden állampolgár 
egyaránt kivette a  részét. 
 

A IX. törvénycikk 4.§, illetve a XI. törvény-
cikk megszüntette a nemesi ítélkezést, az 
úriszéket.  
 

A volt jobbágyok egy része, akik az elıírt 
vagyoni feltételeknek megfeleltek, válasz-
tójogot (V. törvénycikk), és nemzetıri 
jogképességet  ( XII. törvénycikk ) kapott.  
 

Erdélyben a május 29-én összeült  utolsó 
rendi országgyőlés június 6-án fogadta el 
a jobbágyfelszabadítás törvényeit, amely 
lényegében azonos volt az úgynevezett 
áprilisi törvények elıírásaival. 
 A jobbágyfelszabadítás eredményei: 

İszességében a jobbágyfelszabadítás a 
lakosság 70 - 80%-át érintette, és a mezı-
gazdasági terület 41%-a került ingyenesen 

a volt jobbágyok tulajdonába. 

A Kárpát-medence gazdasági-társadalmi 
berendezkedése alapjaiban megváltozott. 

Számszerően: 

 656.251 család vált 10.254.100 hold föld 
tulajdonosává.,1.429.779 család lett 
beltelek tulajdonosa. 

2.203.307 család szabadult meg az évi 

36.779.079 nap ingyen robottól, és 1.054. 033 

forint füstpénz fizetése alól, továbbá  

656.251 családnak szőnt meg a termésük 
jelentıs része átadását elıíró dézsma köte-
lezettsége. 1.538.096 család lett a nemes-
séggel egyenrangú az igazságszolgáltatás 
elıtt, és 

 328.102 család egy tagja szerzett nemzetıri 

jogképességet.  

(Varga János akadémikus adatai. Lásd: 
emléktábla az FVM épületén.)  

A törvények a jobbágyok között nemzeti-
ségre, illetve vallásra nézve semmiféle 
megkülönböztetést nem tartalmaztak!  

Összegzés: 

Elmondható: A kor szavára, a túlnyomó-
részt magyar nemzetiségő nemesség, ön-
magát, mint politikai osztályt felszámol-
va, az állam egyenjogú polgárává tette, 
termıföld-, legelı-, lakótelek- és erdı tulaj-
donhoz juttatta a magyar, továbbá a ro-
mán, szlovák, szerb, német, horvát, ruszin 
és más nemzetiségő jobbágyságot egy-
aránt.  

Nem árt erre napjainkban is emlékezni és 
emlékeztetni! 

A magyarság alapvetı érdeke, hogy az 
1848. március 15–i  forradalom, és az ezt 
követı 1848/49-es szabadságharc dicsı 
eseményeinek rendszeres felelevenítése 
mellett, az általuk elért eredményeket, a 
minden Kárpát-medencei nemzet és nem-
zetiség számára máig ható társadalmi, gaz-
dasági sikereket is számon tartsa, és ezt 
másokban is tudatosítsa. 

Ezek u. i. azok  a történelmi momentumok, 
amelyek nem elválasztanak, hanem össze-
kötnek. 

Az ilyenekre pedig nagy szükség van, mert 
a Kárpát-medence népei közös jövıre van-
nak ítélve! 

Ez a jobbágyfelszabadítás mának szóló 
üzenete. 

Budapest, 2011. január.                                                                      

TUNYOGI ANDRÁS: 

TÖRTÉNELMI TÉNYEK, ADATOK, ÉS ÉRTÉKELÉS A 
JOBBÁGYFELSZABADÍTÁSRÓL  
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22  011. 011. FEBRUÁRFEBRUÁR 27 27--ÉNÉN  AA K KULTÚRULTÚR--
OTTHONBANOTTHONBAN  AA H HAGYOMÁNYİR-AGYOMÁNYİR-

ZİZİ E EGYESÜLETGYESÜLET    ÖSSZEJÖVETELEÖSSZEJÖVETELE  
ALATTALATT  MÁRMÁR  GYÜLEKEZTEKGYÜLEKEZTEK  AA  FELSİSFELSİS  DIÁ-DIÁ-

KOKKOK  AA  KISTEREMBENKISTEREMBEN, , HOGYHOGY  SZÍNESSZÍNES  MŐ-MŐ-

SORUKKALSORUKKAL  KEDVESKEDJENEKKEDVESKEDJENEK  AA  RÉSZTVE-RÉSZTVE-

VİKNEKVİKNEK  AA 15  15 ÓRAKORÓRAKOR  KEZDİDİKEZDİDİ, , AZAZ  
E G Y E D Ü L Á L L Ó K N A KE G Y E D Ü L Á L L Ó K N A K   S Z E R V E Z E T TS Z E R V E Z E T T  
„B„BATYUSATYUS  TEADÉLUTÁNONTEADÉLUTÁNON”.”.  

A farsangi teadélutánra most is csak a 
„bátrabbak” merészkedtek  eljönni. A 
szervezık szándéka most is az volt, hogy 
lehetıséget adjanak az egyedül élıknek  
egy kellemes, közösségben  eltöltött  
délutánra. Ez ismét sikerült, hisz a fel-
nıtt és a gyermek szereplık élvezetes 
mősorszámaikkal ezt biztosították szá-
mukra. 

 

Simonné R. E. 

 

EGYEDÜLÁLLÓK FARSANGI BATYUS TEADÉLUTÁNJA 

A teadélutánra most is csak a „bátrabbak” merészkedtek  eljönni 

A gyermekszereplık élvezetes mősorszámaikkal egy kellemes, közösségben  eltöltött  délutánt biztosítottak az egyedül élık számára. 



 6. OLDAL  BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

 CSESZNEKI NYÁR—2011  
Június 4. (szombat) 9 órától 

Lovas-nap*   
július 16. (szombat) 19.00 

Tárogatófesztivál    
július 23. (szombat) 19.00 

Cseszneki Rock Fesztivál  
július 30. (szombat) 21.00 

 OMEGA: Égi vándor (musical)     
 augusztus 06. (szombat) 10 órától  

 VÁRJÁTÉKOK: Lovagok napja * 
augusztus 13. (szombat) 11 órától 

Madaras-nap*   
Sasok, sólymok, röptetése a Cseszneki Várban 

augusztus 13. (szombat) 15 órától 
Skót Felföldi Játékok 

augusztus 13. (szombat) 19 órától 

Hungarian PINK FLOYD show 
augusztus 19. (péntek) 21.00  

István a király (rockopera)   
- záró tőzijáték- 

 augusztus 20. (szombat) 19.00  
Illegal drums (Az elektronikus zene éjszakája) 

augusztus 27-28. (szombat-vasárnap) 8 órától  
Zöld Sportok Hétvégéje*    

 

*egész napos program 

Információ a Várról és a programokról: Cseszneki Programiroda  
T./f.: + 36 88-436-110   E-mail: info@csesznekinyar.hu  Mobil: +36 30 449 7547     

www.csesznekivar.hu  www.csesznekinyar.hu  www.varturak.hu  

MM  
ÁRCIUSÁRCIUS 16 16--ÁNÁN  AA  ISMÉTISMÉT  AA V VESZPRÉMIESZPRÉMI  
PPETİFIETİFI  SZÍNHÁZSZÍNHÁZ S SINGING--SSINGING--SSINGING  
ELİADÁSÁRAELİADÁSÁRA  MEHETETTMEHETETT  TELEPÜLÉ-TELEPÜLÉ-

SÜNKRİLSÜNKRİL 18  18 FİFİ. .   

Világhírő slágerekbıl, musicalekbıl (István a 
király, Macskák, stb.) láthattunk, hallhattunk 
részleteket.  A kitőnı hangú színtársulat elıadá-
sa fergeteges volt. Az elsı sorokban helyet fog-
laló tinédzserek nagy ovációval köszöntötték 
Vastag Csaba vendégelıadót, az X Faktor 
veszprémi gyıztesét. A közönség állva tapsolta 
meg a nagysikerő elıadást. 

Kerner Péterné 

ISMÉT A PETİFI SZÍNHÁZ ELİADÁSÁT LÁTHATTUK 

Keller János, Vastag Csaba, Buch Tibor (Forrás: www.petofiszinhaz.hu) 

Fotó forrása: http://itthon.hu/xix-cseszneki-nyar-2011 



VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM                                                                     7. OLDAL 

SZÜLETÉS: 
 
Nem volt. 
 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS: 
 
Nem volt. 
 

ELHALÁLOZÁS: 
Fürst Györgyné  2011. 02.24. élt: 81 évet 

Gremsperger Péterné 2011. 03.08 élt: 74 évet 

Bierbaum Jánosné 2011. 03.14. élt: 88 évet 

 

Nyugodjanak békében! 
† 

Man muss sich gesund ernähren. Es ist empfehlenswert Gemüse 
und mageres Fleisch zu bevorzugen. Früchte und Obst enthalten 
viele Vitamaine, die das Abwehrsystem stärken können. 

WICHTIGE VITAMINE 
 

wichtig für   enthalten in  
 

A Augen, Haare,   Spinat, Milch, Butter, 
Haut, Zahnfleisch  Karotten, Eiern 

 

B1 Nerven, Herz,   Nüssen, Kartoffeln, 
Verdauung,   Vollkornmehl, 
Wundheilung,   Naturreis 

 

B2  Haut, Haare,   Milch, Vollkornbrot, 
Nägel, Wachstum  Fisch, Salat 

 

C Abwehrsystem,   Paprika, Sanddorn, 
Knochen,   Petersilie, Kiwis 
Wundheilung 

 

D Aufbau von Knochen  Fleisch, Butter, 
und Zähnen   Milch, Fisch 

 

E Haut, Muskelbildung,  Spinat, Eigelb, 
Zellfunktion   Pflanzenöl, Getreide 

 
Angefertigt von: 

Réka Hüll (6. Klasse) 
Alexandra Blaskó (6. Klasse) 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

G E S U N D E      E R N Ä H R U N G  

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében sorra 
kerülı pályázatkiírások tekintetében megint nem tudunk ked-
vezı hírekkel szolgálni a lakosságnak.  
Ez év tavaszán turisztikai célú pályázatok és mikro vállalkozá-
sok számára kerülnek elsısorban pályázati kiírások.  
Amennyiben az MVH közgyőlése az év közbeni átcsoportosítá-

sok idején megszavazza, abban az esetben legkorábban csak 
ısszel várható templomfelújítással kapcsolatos pályázati kiírás. 
Az információt  „A Bakonyért”  zirci akciócsoporttól kaptuk. 
 
 

Szerkesztık 

TEMPLOM-RESTAURÁLÁSSAL KAPCSOLATOS HÍREK 

Je größer der Anteil einer Gruppe, desto mehr sollte man 
davon pro Tag essen. 

Angefertigt von: 
Martina Tóth (6. Klasse) 

Kamilla Frómann (6. Klasse)  

Anyák napi ünnepség: 2011. május 02. 
Elsıáldozás: 2011. május 15-én, 10 óra 
Gajatour kerékpártúra: 2011. május 15. 
Óvodai gyermeknap: 2011. június 03. 
Iskolai gyermeknap: 2011. június 04. 
Koszorúzás a világháborús emléktábláknál: 2011. június 05. 

Óvodai ballagás: 2011. június 10. 
Iskolai ballagás: 2011. június 18-án, 10 óra 
Utazás a testvértelepülésre (vegyes csoport): 2011. július 02 - 
július 10-ig. 
Anna napi búcsú: 2011. július 31. 
 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 



- Mutti, schau mal, der Mann dort drüber ißt 
die Suppe mit der Gabel! 
- Sei still, mein Engelchen! 
- Mutti, jetzt trinkt er aus der Blumenvase! 
- Aber Kind, ich habe dir doch gesagt, du 
sollst still sein! 
- Mutti, guck mal, jetzt ißt er sogar den 
Bierdeckel! 
- Dann gib ihm seine Brille zurück, damit 
endlich Ruhe ist! 

* 
- Mami, ich habe Vati in der Stadt gesehen. 
Er ging mit zwei Polizisten spazieren? 

- Wirklich? 
- Ja, er hatte an jeder Hand einen. 

 
* 

Két anyós találkozik az utcán. 
- Fogadja drágám a legnagyobb részvéte-
met… Szegény veje, úgy sajnálom.  Olyan jó 
ember volt… Borzasztó dolog ez a gázmér-
gezés! 
- Igen, valóban borzasztó volt!... Ráadásul 
utána az a nagy gázszámla! 

AA  
  TELEPÜLÉSTELEPÜLÉS  HÁROMHÁROM  MEGHATÁRO-MEGHATÁRO-

ZÓZÓ  PONTJÁNPONTJÁN  KAMERARENDSZERKAMERARENDSZER  
SEGÍTSÉGÉVELSEGÍTSÉGÉVEL  SZŐRHETIKSZŐRHETIK  KIKI  AA  

HATÓSÁGOKHATÓSÁGOK  AA  SZABÁLYTALANSÁGOKATSZABÁLYTALANSÁGOKAT, , 
AA  SZABÁLYSÉRTÉSEKETSZABÁLYSÉRTÉSEKET. .   
A bekerített óvodai játszótér is kamera-
rendszerrel megfigyelt terület. Azért vált 
szükségessé ennek a területnek a megfi-
gyelése, mert esténként általános iskolás 
és középiskolás korú fiatalok is ezen a 
területen vezették le felesleges energiái-
kat. Rongálják még a mai napig is a ját-
szótér fajátékait, melyek nem az ı sú-
lyukra lettek tervezve, gyökerestül ki-
húzzák az elültetett fákat, dísznövénye-
ket. Hasonló vandalizmus helyszíne a 
Faluház és a Kultúrotthon udvara is, ahol 
laposra nyomják az ereszcsatornát, kilyu-
kasztják a hıszigetelt vakolatot és sport-
pályának használják az udvart. Vajon a 
szülı számol-e azzal, ha bizonyításra 
kerül a rongáló személye, a kárt neki kell 
majd megtérítenie? 

A kamera nem látja, de a gyerekek látják, 
hogy cigarettásdoboz és mini-pálinkás 
üvegek fekszenek a kiskereskedésekhez 
közel esı házak elıtti árkokban és kapu-
aljakban, tehát ık is eldobálják a csoki 
papírokat. Az ötletadó a felnıtt. Vajon 
hová kerülnek  a temetıbe kihelyezett  
öntözıkannák? 2010. év ıszén  a készlet-
bıl 2 db volt csak a helyén. Ez is mintául 
szolgál az utódoknak, és a „kapun kívü-
li” negatív magatartást erısíti. 

Szerencsére szép számmal élnek telepü-
lésünkön olyan felnıttek és gyerekek, 
akik tisztelik az értékeket és védik a 
szők- és tágabb környezetet. Már az óvo-
dában és az iskolában is erre  nevelik a 
nebulókat. A lehetıség adva van min-
denki számára, csak élni kell vele. 

Sné. R. E.  

HHÚSVÉTIÚSVÉTI  BÁRÁNYCOMBBÁRÁNYCOMB  

Hozzávalók: 1 kg báránycomb, 4 dkg 
margarin, 10 dkg fıtt sonkaszalonna, 1 
evıkanál paradicsomlé, liszt, só, olaj. 

A kicsontozott báránycombokat össze-
kötjük (összetőzzük) és a fıtt sonkasza-
lonnával megtőzdeljük, majd megsóz-
zuk, leöntjük olajjal és jó meleg sütıben 
világos pirosra sütjük. Sütés közben a 
pecsenye levével öntözgetjük és többször 
megforgatjuk a pecsenyét. Ha könnyen 
bele tudjuk szúrni a pecsenyevillát, akkor 
a pecsenyét félrehúzzuk. Levét úgy ké-
szítjük el, hogy a paradicsomot kissé 
megpirítjuk, majd egy fél kávéskanálnyi 
liszttel meghintjük, elkeverjük és felfor-
raljuk. A mártásba teszünk egy kis mar-
garint és fejes salátával adjuk az asztalra.   

 

HHÚSVÉTIÚSVÉTI  DIÓSDIÓS--  ÉSÉS  MÁKOSMÁKOS  KA-KA-

LÁCSLÁCS  

Hozzávalók:  40 dkg liszt, 15 dkg marga-
rin, 1 dkg élesztı, 1 dl tejföl, 30 dkg cu-
kor, 3 dl tej, 20 dkg dió, 8 dkg mazsola, 4 
alma, 20 dkg mák, fél citrom. 

A lisztbıl, margarinból, a kevés tejben 
feloldott élesztıvel, csipet sóval és a tejjel 
tésztát gyúrunk. Két egyforma cipóra 
osztjuk és 15 percig pihentetjük. Megfele-
lı vékonyra kinyújtva megtöltjük egyiket 
mákos-, másikat diós töltelékkel.  

Diótöltelék:  15 dkg cukorból és 2-3 kanál 
tejbıl készült szörpbe belekeverünk 20 
dkg darált diót, 8 dkg darált mazsolát, 
kevés reszelt citromhéjat, pár kanál ba-
rack- vagy almalekvárt, vagy 1-2 hámo-
zott, reszelt almát. 

Máktöltelék: 15 dkg cukorból és 1-2 dl 
tejbıl forralt szörpben megfızünk 20 
dkg ırölt mákot. Levesszük a tőzrıl, 
elkeverjük 8-10 dkg darált mazsolá-

val, egy fél citrom lereszelt héjával, pár 
kanál almalekvárral vagy 1-2 hámozott, 
reszelt almával. 

A megtöltött, összecsavart, patkó formá-
ra alakított tésztákat tíz percig pihentet-
jük, azután megkenjük tojássárgájával, 
tőzdelı-tővel megszurkáljuk, majd a 
tepsiben még tíz percig állni hagyjuk. 
Ezután újra megkenjük és elımelegített 
sütıben, nem nagyon erıs tőznél meg-
sütjük.  

Ahol nincsen emberi reménység, ott va-
gyon isteni segítség. 

Mikes Kelemen 

* 

Az egynyelvő és egyszokású ország erıt-
len és romlandó. 

Szent István, magyar király 

* 

Aki boldog, könnyebben boldogít máso-
kat is, mi csurogjon az olyan forrásból, 
amely már maga is száraz? 

Bolyai Farkas 

Kérjük a Hagyományırzı Egyesület tagsá-
gából azokat, akik még nem fizették be az 
ez évi tagsági díjat, szíveskedjenek miha-
marább befizetni az Önkormányzati hiva-
talban.  Köszönettel:  Vezetıség 

NEM TISZTELJÜK 
KÖRNYEZETÜNKET, ÉRTÉKEINKET 

„AZ ÉN VÁRAM, AZ ÉN HÁZAM” - 
ÉS A KAPUN KÍVÜL MI TÖRTÉNIK? 

VICCEK—WITZKISTE 
- 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 

BÖLCSESSÉGEK 

RECEPTEK 


