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KATOLIKUS FARSANGI BÁL
„ÖRÜLJETEK AZ ÚRBAN SZÜNTELENÜL! ÚJRA
CSAK AZT MONDOM, ÖRÜLJETEK” OLVASHATJUK SZENT PÁLNAK A FILIPPIEKHEZ ÍROTT LEVELÉBEN (FIL 4,4)
2015. február 14-én került megrendezésre az
első Katolikus Farsangi Bál Bakonynána és
Szápár plébániákon. Eszter néni január elején
a Szentlélek segítségébe vetett mély hittel, ám
igyekezvén megmaradni a realitások talaján
kezdett neki a nagy feladatnak, olyan helyet
találni, ami megfelelő a bál számára, amelyre
összegyűjthetők az öt falu (Bakonynána,
Dudar, Csetény, Szápár és Bakonycsernye)
katolikusai. Nem volt egyszerű feladat. Eszter
nénit is sok kétség gyötörte. Február 14-én
kiderült, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1, 37). Hallottuk a sok hálás köszönetet a bál megszervezéséért. Láttuk a sok mosolygó arcot. Éreztük a jó hangulatot. 135-140
fő vett részt a bálon. A tánc előtt fellépett
Domavári Hanna Bakonycsernyéről Elza Hercegnő énekével a Jégvarázsból, felléptek harmonikások Bakonynánáról, felléptek a
csetényi hittanosok Pintér Béla: Itt repül a
Megadtuk a módját a farsangi mulatozásnak, vidámságnak.
kismadár című számával. Fellépett az aszLustige Faschhing halten am ersten Katholische Faschhingsfest
szonykórus és a Hip-Hop tánccsoport
Szápárról, Bécsi Károlyné Csetényből, hittanosok Bakonynánáról a Hófehérke és a hét törpe modernizált váltoigazán megmozgatta az embereket. Számomra felejthetetlen mazatával. Kacsatánccal örvendeztettek meg minket a szápári hittarad a bálmegnyitó Pintér Béla: Híd épült című számára.
nosok bevonva a jelen lévő polgármestereket és sztárvendégüket,
Folytatás a 3. oldalon
egy élő kacsát. A tombola fődíja, egy eredeti szentföldi rózsafüzér,

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ
S

ZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM FALUÚJSÁGUNK
LEGFRISSEBB SZÁMÁNAK OLVASÓIT.

Több fórumon hangoztattam már, mennyire fontosnak tartom az
önkormányzat/képviselőtestület és a lakosság közötti kétirányú
kommunikációt. Amellett, hogy minden lehetséges fórumon tájékoztatjuk a helyieket a közérdekű információkról, lehetőségekről
és az aktuális programokról, legalább annyira fontos, hogy a lakosság is jelezze észrevételeit, javaslatait a hivatal és a képviselőtestület felé, mert az így kapott kéréseket és visszajelzéseket figyelembe véve végezzük tovább a dolgunkat, meglépve a szükséges
változásokat.
A faluújság ugyan egyoldalú kommunikációs csatorna, mégis
kiemelt szerepe van a lakossági tájékoztatásban. Én is megragadom az alkalmat, és ezúton szeretnék informálni mindenkit a választások óta eltelt időszak munkájáról és az idei tervekről.

Választási programomban leírtam anno, hogy első körben mindennél fontosabb az itt élő emberek és az önkormányzat anyagi
biztonságának a megteremtése, a bevételi források növelése és a
kiadások ésszerűsítése által. Ezt figyelembe véve készítettük el az
idei év költségvetési tervét. Két szempont szerint felülvizsgáltuk
kiadásainkat: 1) szükséges-e? 2) ha szükséges, van-e olcsóbb/
kedvezőbb megoldás? A nem szükséges kiadásokra nem költünk
pénzt ezután (pl. márciustól megszűnik a Napló-előfizetésünk), a
szükséges kiadásoknál pedig, ahol vannak kedvezőbb lehetőségeink, ott szolgáltatót váltunk, illetve más beszerzési forrásokhoz
fordulunk. Szolgáltató-váltással, (a KÉK cégcsoportba történő
belépéssel) csak a villamos energián éves szinten körülbelül
200.000 forintot tudunk megspórolni.)
Folytatás a 3. oldalon
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FARSANGI

MELYRE A GYEREKEKKEL EGYÜTT NAGY
IZGALOMMAL KÉSZÜLTÜNK.

A csoportszobát feldíszítettük, mondókákat, verseket és dalokat tanultunk. Kíváncsian vártuk egész héten,
ki minek fog beöltözni pénteken.
Végre elérkezett a nagy nap, melyre a
szülők ötletes jelmezeket készítettek a
gyermekeik számára.
A farsangot a jelmezes bemutatóval
kezdtük, ahol, mindenki elmondta
minek öltözött be. A jelmezek között
voltak pl.: hercegnők, katonák és balerina is.
Különböző vetélkedőket rendeztünk,
melyek vidám hangulatba zajlottak le
pl.: süti evő verseny, táncverseny,
székfoglaló. A versenyek végén minden gyermek „éremmel” gazdagodott.
Közben narancslevet ittunk és finom
süteményeket ehettünk.

A szülők ötletes jelmezeket készítettek a gyermekeik számára.
Faschhingsfest im Kindergarten

Somogyi - Simon Szabina

F

„M ACKÓ - HÉT ” AZ ÓVODÁBAN
EBRUÁR
HETÉBEN

ELSŐ
ÓVODÁNKBA „MACKÓ-HÉT” VETTE

KEZDETÉT. A GYEREKEK
MEGISMERHETTÉK
A
MACKÓVAL
KAPCSOLATOS NÉPI HIEDELMEKET.

A hetet, a gyerekekkel
közösen egy „medvebarlang”
építésével
kezdtük, ami a csoportszoba egyik sarkába
helyeztünk el. Mindenki
elhozhatta kedvenc maciját és a berendezett
sarokba tehette.
A csoportban a gyerekek
ezen a héten medvével
kapcsolatos mondókákat, verseket és énekeket
tanultak, valamint medvetánccal és mackós
játékokkal
foglalkoztunk.
A gyerekek a „Mackóhetet” sok-sok élménynyel zárták.
Somogyi - Simon Szabina

A csoportban a gyerekek medvével kapcsolatos mondókákat, verseket és énekeket tanultak
Teddybär-Woche im Kindergarten
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K ATOLIKUS F ARSANGI B ÁL
Folytatás az 1. oldalról
Ez az egész csak Eszter néni áldozatos munkájának, az öt falu és különösen a csetényi
katolikusok példaértékű összefogásának
köszönhetően jöhetett létre. Köszönöm a
sok tombola ajándékot, a süteményeket,
egyéb tárgyi adományokat és természetesen
annak a sok dolgos kéznek segítségét is,
akik szolgálatot teljesítettek a rendezvény
során. Köszönetet mondok házigazdánknak, a csetényi Holitscher Kastélynak, a
fellépőknek és Horváth Lajos esperes plébános úrnak azért, hogy lehetővé tette a Katolikus Farsangi Bál megszervezését, megnyitotta a bált, konferált, és ellátott sok más

feladatot. Külön köszönöm a bakonynánaiaknak, hogy vállalva az utazás fáradalmait, szép számban részt vettek a bálon,
két műsorszámmal is készültek. Végül, de
semmiképpen sem utolsó sorban köszönetet
mondok Istennek, hogy egy ilyen vidám
délutánt és estét tölthettünk el együtt, ami
minden bizonnyal a közösség egybekovácsolódását is szolgálta.
A költségek kifizetése után megmaradó
teljes bevételből, több mint 170.000 Ft-ból a
szereplő hittanosok számára Eszter néni
kirándulást szervez a nyáron.
Eszter néni, ne feledd, nagy feladatot vettél
a nyakadba! Most már várni fogjuk, hogy
jövőre is szervezd meg a Katolikus Farsangi

P OLGÁRMESTERI

Bált! Ugyanakkor megígérjük, hogy mindenben, amiben csak tudunk, a segítségedre
leszünk, építve a Katolikus Egyházat!
Mindennek megvan a maga ideje. Megadtuk a módját a farsangi mulatozásnak, vidámságnak. Február 18-án, Hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt. Mutassuk
meg, mi katolikusok, hogy a húsvétra való
felkészülésben, az Istenre figyelésben, az
Istenért való lemondásban, a böjtölésben
éppen olyan jól meg tudjuk állni a helyünket, mint a farsangi mulatozásban! Az Úristen segítsen minket ebben és a Boldogságos
Szűz Anya járjon közben értünk!
Köszönettel: Tell Nándor, hitoktató

KÖSZÖNTŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Folytatás az 1. oldalról
Bevételi oldalon eredményeket elérni sokkal nehezebb, de
már ezen is dolgozunk. Az államtól évről évre kevesebb
anyagi támogatást kapnak az önkormányzatok, ugyanakkor az idei évtől lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy
helyi adók bevezetésével kompenzáljuk ezt a bevételkiesést. Mivel programomnak célja volt az itt élő emberek
anyagi biztonságának megteremtése is, nem szeretném
újabb adónemekkel és/vagy adóemeléssel terhelni a már
így is túladóztatott lakosságot, amíg nem feltétlen muszáj.
Sőt, az iparűzési adó kulcsát 0,6%-ra csökkentettük, hogy
ezzel is segítsük a helyi vállalkozókat, ösztönözzük a vállalkozási kedvet, és vonzóvá tegyük településünket nem
bakonynánai cégek számára is. Ilyen adókulcs mellett már
érdemes Bakonynánán telephelyet létesíteni!
Jelentős bevételkiesést, és sok esetben nem kevés plusz
kiadást jelentett eddig egyrészt az alacsony adófizetési
morál, másrészt az önkormányzati bérlakások egy részét
érintő nagymértékű adósságfelhalmozás. (Tisztelet a kivételnek, mert vannak rendesen fizető lakók is.) Nem kérdés, hogy ezen a tendencián változtatni kell, így a jegyző
asszony közreműködésével szigorítottunk az adóbehajtási procedúrán, és szorosabb kontroll alatt tartjuk az önkormányzati bérlakásokat, szükség esetén felmondjuk a lakásbérleti szerződést.
Ígértem, dolgozni fogunk azon, hogy a bakonynánai lakosok az
átlagnál könnyebben és jobb feltételekkel tudjanak elhelyezkedni a
munkaerőpiacon, több álláslehetőség közül választhassanak, és
jobb eséllyel jussanak hozzá a lakosság számára elérhető pályázatokon megszerezhető támogatásokhoz. Ezen a területen is elindult a
munka, de a java még hátra van. Volt már állásbörze a faluban,
hamarosan ingyenes német nyelvtanfolyam indul, illetve több lakossági pályázat kapcsán készítettünk és terjesztettünk egyszerűsített, áttekinthető összefoglalókat, és a pályázatírásban is segítettünk
azoknak, akik ilyen kéréssel fordultak hozzám. Az első sikerekről
is értesültem már, így ezúton is gratulálok azoknak, akik a háztartási gépcsere pályázaton, a nyílászárócsere pályázaton vagy az
üdülési, illetve fürdőbelépős pályázaton támogatáshoz jutottak.
A lakossági pályázatokon túl több pályázati lehetőséggel éltünk mi
is: parlagfű-mentesítési célokra lehetett pályázatot benyújtani különböző eszközökre (fűnyíró traktor, fűkasza, kerti szerszámok), az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében éltünk ezzel a lehetőséggel.
Önerő nem szükséges, döntés még nincs. Egy másik pályázati lehe-

tőségen keresztül használt, de még jó állapotban lévő számítástechnikai eszközökhöz lehet hozzájutni minimális önerő befizetésével.
Erre a lehetőségre több intézmény és civil szervezet nevében is
adtunk be pályázatot (iskola, alapítvány, önkormányzat, közös
önkormányzati hivatal, sport egyesület), döntés még nincs. A Nemzetiségi Önkormányzat is több pályázatot nyújtott be év elején
(elsősorban működési támogatásra, eszközbeszerzésre és rendezvényszervezésre), döntés egyelőre ezeknél a pályázatoknál sem
született.
Az idei évben az alábbi jelentősebb fejlesztési kiadásokkal számolunk:
• felső buszmegálló – komplett csere (a többi buszmegállónál
komplett csere nem szükséges, de a rendbetételük igen, ez folyamatban van)
• közvilágítás-korszerűsítés (Előzetes információink szerint erre
hamarosan írnak ki pályázatot, és minimális önerőre lesz szükség. Ha minden igaz, csak az áfát kell majd az önkormányzatnak
fizetnie, egyébként 100%-ban finanszírozzák a korszerűsítést)
• tájház – fűtés bevezetése, szigetelés
• iskola – kapu rendbetétele/cseréje
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
A fentieken túl elsődleges cél, hogy minél több tartalékot halmozzunk
fel. Egyrészt el kell kezdenünk spórolni a tornateremre, ugyanis azt
csak úgy lehet megvalósítani, ha minden évben félreteszünk rá néhány
millió forintot. Másrészt, bármilyen egyéb településfejlesztési/
eszközbeszerzési pályázatot írnak ki a jövőben, kisebb-nagyobb önerőre szinte mindig szükség van, és ezeket a felhalmozott tartalékokból
tudjuk majd fedezni.
Aki tenni szeretne a fejlődésért, illetve azért, hogy egyre szebb és jobb
környezetben éljen, hogy egyre színesebb legyen a közösségi élet, hogy
egyre jobban érezzék magukat az emberek, hogy a fiatalok itt telepedjenek le, hogy ne legyen veszélyben a helyi általános iskola fennmaradása, és még sorolhatnám, rengeteg lehetőség közül választhat. Alább
felsorolok néhányat:
• adója 1%-át a Bakonynánai Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványnak ajánlja fel, támogatva ezáltal a helyi iskolásokat és óvodásokat (adószám: 18923621-1-19)
• a bakonynánai általános iskolába járatja gyermekét, és nem más
településekre, hogy ne legyen veszélyben az iskola fennmaradása
• vigyáz a környezet tisztaságára, nem szemetel, rendet tart a saját
portáján
• ha problémát lát, panaszkodás helyett/mellett tesz azért, hogy a
probléma megoldódjon
• képességeihez és lehetőségeihez mérten tesz a közért, nemcsak
ellenszolgáltatás fejében aktivizálja magát
• segít, ahol tud, nem kívülről/másoktól várja a megváltást
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik már eddig is sokat
tettek a településünkért és a lakosságért mindenféle ellenszolgáltatás
igénye nélkül. Köszönöm, hogy van/vannak…
• aki évről évre az alapítványnak ajánlja fel az adója 1%-át,
• aki társadalmi munkában újságot / weboldalt szerkeszt,
• aki szalmabálát ad a betlehemhez, és hogy vannak, akik segítenek
összerakni a betlehemet,
• akik azt látva, hogy hirtelen mennyi hó leesett, panaszkodás helyett
lapátot fognak a kezükbe, és elindulnak a faluban, hogy besegítsenek a lapátolásba,
• akik azonnal jeleznek, ha mások számára is érdekes lehetőségekkel / hasznos információkkal találkoznak, hogy minél többen tudomást szerezzenek róla,
• aki hónapokkal később számláz az önkormányzatnak, hogy ezzel is
segítsen túljutni az átmeneti pénzügyi nehézségeken,
• akik különböző felajánlásokkal segítik az Szmk-bál és a farsang
létrejöttét, és hogy vannak, akik ezeket és az ehhez hasonló eseményeket megszervezik, időt és energiát nem spórolva,
• akik a közösségi eseményeken szerepelnek, és más települések
meghívásainak eleget téve hírét viszik Bakonynánának,
• akik szükség esetén azonnal jönnek és segítenek, és hogy vannak,

akik megkérdezik, miben/hogyan tudnak segíteni,
• akik konditerem létrehozását kezdeményezik, és azok, akik ennek a
megvalósulását különböző felajánlásokkal és/vagy munkával segítik,
• akik határidőre befizetik az adójukat,
• akik virágokat/hajtásokat és/vagy munkát ajánlanak fel a falu
virágosításához,
• akiknek jó ötleteik vannak, és ezt megosztják velem,
• akik anyagilag hozzájárulnak egy-egy kezdeményezés sikeréhez,
illetve egy-egy probléma megoldásához, és még sorolhatnám…
Hangsúlyozom, a fent felsoroltak nem elvárások, hiszen mindenki
máshogy áll szabadidővel és energiával, ugyanakkor mindenképpen
elismerésre méltó azon bakonynánaiak közreműködése, akik bármilyen
formában tesznek a közért. Nagy eredményeket csak összefogással
lehet elérni, és az összefogásra a fentieken túl nagyon jó példa, hogy az
októberi polgármester-jelöltek közül szinte mindenki komolyan gondolta, hogy bármi lesz is az eredmény, tenni akar és tenni fog a faluért.
Hiszek a közösség erejében. Ezért is indítottam el egy szokatlannak
tűnő kezdeményezést: ingyenes/adományos jógaórákat tartok, aminek
a lényege, hogy bárki jöhet, tehet az egészségéért, és ha a pénztárcája
engedi, adományt dobhat a kis elefántos dobozba. Ez nem kötelező.
Senkire nem nézünk rossz szemmel, ha épp nem tud adni. Igazából
senki nem is nézi, hogy ki ad, és ki nem. Mert mindenki tudja, hogy az
életben egymást váltják a jobb és rosszabb időszakok, és lehet valaki
olyan élethelyzetben, hogy nem tud adni. Aki viszont tud, nem teszi
meg, hogy nem ad. Öt alkalmon túl vagyunk, és befolyt közel 28.000
forint. Az adományt közösségépítési és jótékonysági célokra fordítjuk.
Egyelőre 6.000 forintot költöttünk el: 4.000 forintot az alapítvány nevében benyújtott számítástechnikai pályázat önrészére fordítottunk, 2.000
forinttal pedig a kántorunk által szervezett katolikus farsangot támogattuk. (Amit a gyermekek nyári táboroztatására fordítanak majd.) Ez a
közösség ereje.
Úgy gondolom, jó úton indultunk el, de a java még hátra van. A közeljövőben tervezek összehívni egy rendhagyó lakossági fórumot, ahol a
kétoldalú kommunikációnak is teret adunk. A téma: Bakonynána jelene
és jövője. Két fő célja lesz ennek az összejövetelnek: 1) helyzetelemzés:
Bakonynána ma, mik az erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek, pozitívumok, negatívumok. 2) hogyan tovább? – a helyzetelemzésből nagyjából körvonalazódik majd, hogy mely területeken milyen
munkára van szükség, ezt pontosítanánk a második napirendi pontban,
konkrét feladatok megfogalmazásával. Ami fontos: kérem, azok jöjjenek el erre az eseményre, akik vállalják a véleményüket, akiknek vannak javaslatai/ötletei, akik aktívan tenni akarnak a változásért/
fejlődésért, és szívesen vállalnak ezzel kapcsolatos feladatokat is.
Összefogással minden sikerül!
Bierbaum Adrienn
polgármester

SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
HAJNALBAN, A BAKONYNÁNAI RÓMAI FÜRDŐNÉL
Állok a sötét sziklák tetején.
A tarka őszi világ elkezdi építeni
aznapi Mennyországát.
A holt csillag is lángra gyúl,
s a mindent letaglózó hajnal
ébren álmodik.
Odalent,
a magában motyogó patak
bolondozva viszi hátán
falevél-zsákmányát;
a sötét mélység mítoszába tereli,
hol könnye sose apad.

Megdobálom kaviccsal,
kikacag csettegve.
Aztán a nap első sugarai
a mélybe vetik magukat csobbanástalan,
s a patak büszkén kacsintgat rám, hogy
milyen gazdag. Temérdek aranya van,
most már láthatom.
Majd tovább álmodom a hajnalt,
s míg a patak egy szűkületnél
bot-karjával búcsúzva int felém,
kigyúlt csillagom
visszadobom az égre.
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E NGESZTELŐ IMANAP B AKONYNÁNÁN

E

NGESZTELNI ANNYIT JELENT, MINT
SAJÁTOS MÓDON, ŐSZINTÉN BOCSÁ-

NATOT KÉRNI.
Jelen esetben a mindennapi hibáink, bűneink miatt kell bocsánatot kérni Istentől. Ez
napi feladata mindenkinek. Az imanapban
az a sajátosság domborodik ki, hogy ezt
közösségben tesszük meg, erősítve egymást.
Ezen túl a szándék megvalósításának többrétegűségét segíti a közösség. De nem csupán egymást segítjük, hanem a legkomolyabb közbenjáró segítségét is igyekszünk
igénybe venni. Ilyen megkérdőjelezhetetlen
közbenjáró a mi égi édesanyánk, Szűz Mária.
Ilyen szándéktól indíttatva szervezte Pethő
Eszter kántor-hitoktató a bakonynánai engesztelő imanapot.
Tanúságtétel, közös
rózsafüzér és szentségimádás alkotta az első
részt. Bese Gergő Péter atya Pannonhalmáról, Prímász Róbert Ciszterci atya
Nagyesztergárról volt vendégünk. A szentségimádást pedig a plébános vezette. Somogyból ének és zenekarok érkeztek és
segítettek szolgálatukkal az elmélyedésben.
Hittanos gyerekek szép énekkel, játékkal
köszöntötték Máriát.
Az engesztelés csúcspontja természetesen a
Megváltónkkal való találkozás volt a szent-

miseáldozatban.
Érsek Atya üdvözletét hozva a szentmisét Nagy Károly
a veszprémi Bazilika-székesegyház
apát-plébánosa
vezette, aki prédikációjában az édesanyák hivatásáról
beszélt, és őket
Szűz Mária oltalmába ajánlotta. A
mise kezdetén ő
áldotta meg a pályázat segítségével
részben
felújított
templomot.
A teljes programot
A szentmisét Nagy Károly a veszprémi Bazilika-székesegyház apát-plébánosa vezette.
a
Mária
Rádió
veszprémi stúdiója
Sühneopfer Bettag in der Katholische Kirche
élőben közvetítette,
ezért sokan az éter
hullámain keresztül a távolból is bekapcso- kegyelmet kapjunk, és azt hittel, örömmel
lódhattak a bakonynánai engesztelésbe.
befogadjuk.
Az engesztelő imanap reményeink szerint
erősítést adott ahhoz, hogy az egyéni, minHorváth Lajos
dennapi engesztelésünket is sikeresen véplébános
gezzük, és Mária közbenjárására Istentől

M EGALAKULT A B AKONYNÁNAI
P OLGÁRŐR E GYESÜLET

2

013. OKTÓBER 1212ÉN 15 FŐ ÍRTA ALÁ

A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT ,
MAJD
MEGVÁLASZTOTTUK A HÉTTAGÚ ELNÖKSÉGET, ELFOGADTUK A SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT.
Az egyesület nyilvántartásba vétele és az igazolványok beszerzése rajtunk
kívülálló okok miatt csak
2014. év őszére realizálódott. Mostanra 18 főre
növekedett a létszám. Megalakulásunk óta észrevehetően javult a
falu közbiztonsága illetve kezdenek az emberek együttműködni, és
egymásra jobban odafigyelni! Az iskola és az óvoda környékén
rendszeres a figyelő és segítő szolgálat! Emellett rendszeres az
éjszakai járőrözés! Sok esetben civil ruhában is! 2014-es falusi rendezvényeken részt vettünk, és azokat forgalomirányítással és más
egyéb módon segítettük! Sikerült a rendőrséggel együttműködési
megállapodást kötnünk, amelynek segítségével még több figyelmet
kap a falu a rendvédelmi szervektől! Köszönjük a polgárőrség tagjainak az önzetlen segítséget, amelyet szabadidejükben, idejüket a
családtól elvéve, teljesen ingyen végzik! Szeretnénk, ha még több
segítséget kapnánk az emberektől, hiszen mindannyiunk nyugodt
és biztonságos környezetét ápoljuk!
Csapó Péter
elnök

ADÓ 1%
Mint ismeretes, adóbevallásnál nyilatkozhat minden adózó,
hogy adójának 2 x 1%-át mely társadalmi szervezet, alapítvány, elkülönített alap, külön nevesített intézmény javára
kívánja felajánlani.
Ezúton bíztatnék mindenki arra, hogy éljen ezzel a lehetőségével, és ajánlja fel adója 1%-át a Bakonynánai Oktatási,
Kulturális és Sport Alapítványnak, mert ezzel elsősorban a
helyi iskolásokat és óvodásokat támogatja.
Ez viszonylag egyszerű módja annak, hogy plusz forrásokhoz jusson településünk, ezért arra kérek mindenkit, éljünk
a lehetőséggel!
Az alapítvány adószáma: 18923621-1-19
Minden felajánlás számít!

Köszönettel: Bierbaum Adrienn
polgármester
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K ÖNYVTÁRI HÍREK
KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
BAKONYNÁNA,
ALKOTMÁNY UTCA 3.

„HAZAJÖTTEM”, ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ GRÓF NÁDASDY BORBÁLA ÍRÓNŐVEL
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014. OKTÓBER 1414-ÉN DÉLUTÁN VIDÁM
HÖLGYEK CSAPATA VÁRTA A KÖNYV-

TÁRBAN RÉGI OSZTÁLYTÁRSÁT, GRÓF
NÁDASDY BORBÁLÁT.
Előkerültek a régi emlékek, fényképek, barátok, ismerősök. A család minden jelenleg élő
tagjáról hallottunk egy-egy történetet, de megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehetnek köztünk. Mélyen meghatódva kerestük a
beiratkozási naplóban a grófnő édesanyjának,
Nádasdy Antóniának az adatait, aki több éven
keresztül könyvtárunk aktív tagja volt. Derűs
hangulatban indultunk el a Kultúrotthonba,
ahol lelkes közönség várta az előadót. A nézőtéren kíváncsi gyerekek, érdeklődő felnőttek
izgultak, hogy a grófnő az Országos Könyvtári Napok keretében elkezdje előadását. Az
Úton – útfélen c. könyvének bemutatójára
érkezett az írónő. 17 gyerek és 55 felnőtt várta
feszült figyelemmel, hogy a régen nem látott
grófnő mikor kezdi meg az előadását. Először
Simonné Rummel Erzsébet köszöntötte, majd
Pardiné Mórocz Magdolna beszélt néhány
szóban a grófnő élettörténetéről. A műsort

Turcsányi Zsófia
játéka
tette színesebbé, megfelelő
alaphangulatot adva a műsornak.A grófnő az első
három könyvéről is mesélt
nekünk, felelevenítve a régi
emlékeket. Feltárult előttünk a régi arisztokrata
életforma, a nehézségekkel
tűzdelt gyermekkor. A
Bécsben töltött évek, az
életét megkeserítő művésznő, a színészkedés, a szerelmek, a csalódások és a
család. De ezekben a nehéz
években is hű maradt azokhoz az értékekhez, amelyek
Hangulatos műsorral kedveskedtek a gyerekek is a találkozón.
közvetítését ma is célul
Buchfvorführung mit die Schriftstellerin Gräfin Borbala Nadasdy
tűzte ki a mai kor embere
számára. Ezután következett új könyvének
mondani Bakonynána Önkormányzatának, az
bemutatása. Az író –olvasó találkozó után a
Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak a műsor
lelkes közönség dedikáltatva gyarapíthatta
lebonyolításában nyújtott segítségéért
otthoni könyvállományát a grófnő régi és új
Tamás Teréz Heléna
könyveivel egyaránt. Köszönetet szeretnék

NE PARÁZZ! ESÉLYEGYENLŐSÉG! 2014. 10. 20.

A

BAKONYNÁNAI NÉMET NEMZETISÉGI
NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓI IMMÁR MÁSODIK ESETBEN

TALÁLKOZHATTAK FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKKEL.

A kora délutáni órákban érkezett meg a kerekes székes Zsolt és kutyája Báró. A gyerekek
nagy szeretettel fogadták Attilát is, aki már az
elmúlt tanévben is járt nálunk. Két teremben
kezdődtek meg az előadások. A kicsik először
megismerkedhettek Attila életével, rajta keresztül pedig a vakok életmódjával. Bemutatta
az írásmódot, mesélt a mindennapjairól, a
fehér bot használatáról. Utána segítséggel
leellenőrizhették a tanultakat a tanulóink,
egy–egy lapon kellett feladatokat megoldaniuk. Attila jó humorral próbálta a gyerekek
számára közelebb hozni a vakok és gyengén
látók életmódját, bemutatni mindennapjaikat.
A gyerekek számára mégis a legnagyobb élményt Báró, a segítőkutya szerezte. Zsolt
elmesélte mindennapjait, amit egyszerűbbé,
szebbé és könnyebbé tesz egy kutyus. Báró
első megnyilvánulása az volt, amikor kosárral

a szájában körbe – körbe futkározott az iskola udvarán a gyerekek
legnagyobb örömére. Amikor gazdája elkezdte a bemutatóját, az eb
feszült figyelemmel leste Zsolt
minden mozdulatát. Megismerkedhettünk mindazokkal a dolgokkal,
amikben a kutyus gazdája segítségére van. Gyakorolhatták a gyerekek a bevásárlást, felvetették a
leesett pénzérmét, visszahozatták a
cipőt a kutyussal. Legjobban mégis
az tetszett a gyerekeknek, amikor
az egyik kislány lábáról lekerült a
kutya segítségével a zokni, egy
A gyerekek nagy szeretettel fogadták Attilát
másik kisfiúról pedig a pulcsi. Báró
Unvollständigten besuchten die Grundschule
néhány jutalomfalatért, a gyerekek
szeretetéért és temérdek simogatásért, minden feladatot végrehajtott gazdája
gekről, a szórakozásról. Az előadásokat 70
kérésére. Mindenki derülve fogadta, hogy
gyerek és 7 felnőtt kísérte figyelemmel.
Báróhoz is a hasán keresztül vezet az út. Megismerhettük a kutyának szánt jeleket és utasíAz oldalt összeállította:
tásokat. Zsolt beszélt a mindennapokról, a
Tamás Teréz Heléna
balesete előtti életéről, a sportolási lehetősészervező
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K ARÁCSONYVÁRÓ
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FOGLALKOZÁS

014. 12. 19 – ÉN 8 ÓRAKOR FELSZABADULT GYEREKEK ZSIVAJA TÖLTÖTTE MEG AZ ISKOLA TORNATERMÉT.
Az elmúlt évhez hasonlóan ismét egy kézműves foglalkozással hangolódtunk rá az ünnepre. A lehetőséget újra az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár teremtette meg a számunkra. A könyvtári
foglalkozások közül az ötödik foglalkozás, a gyerekek és nevelőik
kreativitását és ügyességét kihasználva jött létre. Az alapanyagok
beszerzésére már hetekkel az ünnep előtt sor került. Bazsóné
Kárner Marika néni segítségével beszereztük mindazt, amiből a
gyerekek apró ajándékokat készíthettek szeretteiknek. Vettünk
gyöngyöt, színes papírt, ragasztót, apró matricákat, hajtogatni való
papírt, tollakat és sok más kelléket, amiből elkészítettük az ajándékokat. A helyszíneken különböző munkadarabokat lehetett készí-

teni. Gömböt, karácsonyfát, csillagokat színes papírból, kartonból,
üdvözlőkártyákat apró díszekkel. Az apróbb gyöngyökből díszeket, a nagyobbakból karácsonyi csillagot. Szemet gyönyörködtető
munkadarabok készültek a délelőtt folyamán.
Köszönetet szeretnék mondani a kollégáimnak, akik munkájukkal
segítették, hogy ez a délelőtt mindenki számára emlékezetes maradjon.
Külön köszönet az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak, aki az
anyagi támogatást biztosította a rendezvények lebonyolításához.

VÁLTOZÁSOK A

HELYHATÓSÁGI

BAKONYSZENTKIRÁLYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BAKONYNÁNAI KIRENDELTSÉGÉN
2014. augusztus elsején a Zirci Járási hivatalba távozott Szakács
Lászlóné vezető tanácsos, aki 1997. szeptember 16-tól 2014. július 31-ig állt a lakosság szolgálatában. Munkáját Halász Barbara
vette át.

Ügyfélfogadás a bakonynánai kirendeltségen:
Polgármester

Kedd:
Csütörtök:

10,00 – 12,00-ig
15,00 – 17,00-ig

Jegyző

Kedd:

8,00 – 11,00-ig

Hivatali dolgozók

Kedd:

Tamás Teréz Heléna
szervező
A programok a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében valósultak meg.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
2014. OKTÓBER 12.
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
Polgármester

Bierbaum Adrienn
Forsthoffer István
Németh Zsuzsanna
Simonné Rummel Erzsébet

Alpolgármester

Szakács László
Szöllősi Attiláné
Véberné Janás Valéria

8,00 – 12,00-ig
és 13,00 – 16,00-ig
Csütörtök:
8,00 – 10,00-ig
Péntek:
7,30 – 12,00-ig

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK

Horváth Szilárdné
Klesitz Gabriella
Reichardt Péter
Simonné Rummel Erzsébet

elnök

A választáson elért eredményekhez mindannyiótoknak gratulálunk,
a megválasztott képviselők, tisztségviselők jövőbeni munkájához
pedig sok sikert, jó egészséget, és sok-sok kitartást kívánunk!
A szerkesztők

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adókötelezettséget
pótlékmentesen 2015. március 16-ig lehet befizetni a
Zirci Takarékszövetkezet bakonynánai fiókjában.

Önkormányzat
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PAPÍRGYŰJTÉS

M

INT MINDEN ÉVBEN, IDÉN IS

2014.

ŐSZÉN AZ ISKOLA MEGREN-

DEZTE A PAPÍRGYŰJTÉST.

Miután megérkezett a hatalmas, üres konténer, összehívták az iskola
tanulóit és elmondták, hogy mit lehet beletenni, hogyan és kinek kell
szólni, ha valaki meg akarja méretni a hozott újságot.
Ezek után már másnap lehetett hozni újságot, amit persze mi, diákok
gyűjtöttünk össze különféle helyekről.
Idén úgy tűnt először, hogy kevés újság lesz, de aztán pár nappal később mindenki komolyan vette a munkát, és elment a mamájához,
vagy itt a faluban végigjárták a házakat. Még az utolsó napon is hoz-

tak. Minden osztálynak kellett hozni „becsületcsomagot”, az mindegy,
mennyi, de legalább 2 kilogramm, ennyivel is támogatják a Diákönkormányzatot. A Diákönkormányzat pedig minket támogat, például abban, hogy mindenki elmehessen jó helyre kirándulni.
Az idei papírgyűjtés eredményei:
1.osztály: 446 kg
5.osztály: 1057 kg
2.osztály: 488 kg
6.osztály: 583 kg
3.osztály: 1037 kg
7.osztály: 367 kg
4.osztály: 466 kg
8.osztály: 695 kg

FARSANG

2

015. FEBRUÁR 0707-ÉN

A BAKONYNÁNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEGTARTOTTA FARSANGI BÁLJÁT.

Ez az esemény a bakonynánai kultúrházban történt.
Először az alsó tagozatos tanulók vonultak fel és mutatták be jelmezeiket osztályonként fellépve a színpadra.
A felsősök pedig jeleneteiket mutatták be, amire sokat készültek a mulatságot megelőző hetekben. A nyolcadik osztályos tanulók - hagyomány szerint - az előadások után diavetítés keretében mutatták be az
elmúlt, együtt töltött évek legszebb pillanatait.
a műsor után jött az eredményhirdetés.
Az estét suli-buli zárta.
Köszönjünk mindenkinek!
Helyezettek:
Jelmezesek:
1. Tükörtojás

S

Szilizlicsenkó Boglárka (1. osztály)

2. Tolltartó
3. Sör
4. Méhecske
5. Kleopátra
6. Kalózlány
7. Teafilter
8. Kínai rizsszedő
9. Múmia
10. Pantomimművész

Jakab Hunor Nándor (1. osztály)
Hegedüs Zsófia (2. osztály)
Simon Anna (2. osztály)
Juhász Brigitta Elizabet (3. osztály)
Szakács Fanni (4. osztály)
Tankó Boglárka Viktória (1. osztály)
Vincze Ferenc (4. osztály)
Vörös Benjamin (3. osztály)
Misik Mirella Eszter (4. osztály)

Felsősök eredményei:
1. helyezett: 5. osztály
2. helyezett: 7. osztály
3. helyezett: 8. osztály
4. helyezett: 6. osztály

LAMPIONOS FELVONULÁS

MÁRTON LEGENDÁJA: A LEGENDA SZERINT SZENT MÁRRÓMAI BIRODALOM PANNÓNIA TARTOMÁNYÁNAK
SAVARIA VÁROSÁBAN (MAI SZOMBATHELY) LÁTTA MEG A
NAPVILÁGOT 316316-BAN VAGY 317317-BEN EGY RÓMAI TRIBUNUS
(ELÖLJÁRÓ) FIAKÉNT.
A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens
városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy
nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus
alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta,
megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról
még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy
ZENT

TON A

alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Mártont.
Iskolánkban november 07-én 16: 00-kor kezdődött a Lampionos felvonulás. Sötétedés után osztályok szerint felsorakoztunk, majd a 8. osztályosok kiosztották a gyerekek által készített lampionokat. Amint megkaptuk, elindultunk az óvodába. Ott az ovisok által előadott műsor
után osztályonként felsorakoztunk, lámpát gyújtottunk és elindultunk
a középső boltig.
Mihelyst visszaértünk, libazsíros kenyérrel és forró teával vendégelték
meg a gyerekeket és a többi vendéget. A jóízűen elfogyasztott étel után
haza mentünk.
Már alig várjuk, hogy elteljen egy újabb év.
Az iskola újságíró szakkörösei

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS BAKONYNÁNÁN

B

AKONYNÁNÁN
IS
ELÉRHETŐVÉ
VÁLT
A
VÉDŐNŐI
MÉHNYAKSZŰRÉS. A TÉRÍTÉSMENTES NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST A MEGHÍVÓLEVÉLLEL RENDELKEZŐ (25(25-65 ÉV KÖ-

ZÖTTI) NŐK VEHETIK IGÉNYBE.
A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében
kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és várakozást.
Erre kínál lehetőséget egy európai uniós project ( TÁMOP-6.1.3/A),
amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Koordinál. Célja védőnői
méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a
méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők
számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében,
annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével
és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapítjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65 %-

a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő
vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjen a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük ,
előre egyeztetett időpontban. Jelentkezni lehet a védőnőnél személyesen a bakonynánai tanácsadóban, keddenként 8-10 óráig, vagy a 0630-366-0610 telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott
meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen, önmagáért, családjáért.
Prémné Koczner Éva
védőnő

2015. február 14. 15óra

Anna napi búcsú /
Kirchentag/
Kiritog

2015. július 26.

Választás /Wahl

2015. február 22.

2015. augusztus 20.

Nemzeti ünnep – megemlékezés /
Nationalfesttag
Német Nemzetiségi Nap
Nationalitätentag

2015. március 13.

Az új kenyér és Szt. István
király ünnepe/
Verfassungstag
Gombócfesztivál/Knëdel
festtag

2015. április 12.

Tanévkezdés az iskolában /
Schulanfang

2015. szeptember 01.

Anyák napi ünnepség /
Muttertag
Elsőáldozás / Erster
Kommunium

2015. május 05. 17 óra

Szent Mihály napi rendezvény
Idősek napi rendezvény
Seniorentag

2015. szeptember 26-27.

Óvodai gyermeknapi Manótúra / Kindertag in
Deutschnat. Kindergarten

2015. május 08.

Betlehem megáldása/
Einsegnung des Betlehems

2015. november 29. 09,45-kor

Bérmálás / Firmung

2015. április 19. 16 óra

Lampionos felvonulás/
Laternenumzug

2015. november 11.

Iskolai gyermeknap/
Kindertag für Schulkinde

2015. 06. 06.

2015. december 06. 15óra

Iskolai ballagás/Jahresende
in der Deutschnati.
Grundschule

2015. június 13. 10óra

Adventi zenei találkozó és
kar.vásár
Adv.konzert Weihnachtsmarkt
Falukarácsony és vásár /
WeihnachtsfestWeihnachtsmarkt

Óvodai ballagás/ Jahresende
in der Deutschnat.
Kindergarten

2015. május 29.

Christkindl-járás /
Christkindl -Spiel

2015. december 24.

2015. május 10. 10 óra

2015. augusztus 22. vagy 29.

2015. október

2015. december 13. 16,30

9. OLDAL

Katolikus farsangi bál/
Katolischer faschingsball (in
Csetény)

SZÁM

2015. június

1.

Nemzetiségi tábor/
Nat. Kinderlager

ÉVFOLYAM ,

2015.február 15. 14 óra

XII.

Hagyományőrző Egyesület
közgyűlése /Jahreszitzung
der Deutsche Verein

TEMETŐI DÍJAK 2015. JANUÁR 1-TŐL

Indulás 2015. 06. 1-én este,
visszaérkezés 07. 10-én délelőtt

Sírhely (egyes):
25.000 Ft
Sírhely (kettes):
2 x 22.000 Ft
Nem helybeli lakos temetésekor: +50%

Utazás a testvértelepülésre
Fahrt nach Jade

Törvényi előírásoknak megfelelően megszűnik az eddigi gyakorlat szerinti sírhely- díj alkalmazása.

2015. február 7.

A fenti tételek 2015. január 1-től új urna- és sírhely megváltása
esetén is érvényesek, és 25 évre szólnak.

Iskolai farsang /
Schulfasching

Ez azt jelentette, hogy egyszeri „jelképes” díj kifizetése után
határidő nélkül, amíg a sír láthatóan, rendszeresen gondozott,
a foglalás érvényes volt. A törvény ezt a gyakorlatot nem engedi. Egységesen 25 évre szóló megváltást kell alkalmazni.

2015.június 07. 10,40-kor

Egyházi hozzájárulás (adó) 2015. január 1-től havi 375,- Ft/
fő, évi 4.500,- Ft/fő

Koszorúzás a világháborús
emléktábláknál/
Kranzniederlegung

Horváth Lajos
plébános

2015. január 25. 10,40-kor

10.000 Ft
15.000 Ft

Koszorúzás a kitelepítési
emléktáblánál/
Kranzniederlegung

Ezért az eredeti megváltást az 1990. január 1-je előtt eltemetettek után kell megújítani. Ezt a plébánián lehet megtenni.

Időpont / Zeitpunkt

A meg nem újított sírhelyeket a törvénynek megfelelően újra
hasznosítjuk.

Megnevezés/Veranstaltung

Díjak: Urnafal (1 hely):
Urnasír (földbe, új helyre):

Időpont / Zeitpunkt

RENDEZVÉNYNAPTÁR / VERANSTALTUNGSKALENDER - BAKONYNÁNA - 2015.

Megnevezés/Veranstaltung
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A "VHK"Honlapján (http://www.vhkn.hu/Dijszabasok/Hulladek-elhelyezes) megtalálható azoknak a hulladékoknak a listája, amiket térítés nélkül tud leadni Bakonynána lakossága a "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által
üzemeltetett telephelyein (Hulladékgyűjtő telephely, 8200 Veszprém, Külterület, 0105/1 hrsz.; Hulladékudvar (8200 Veszprém, Kistó
u. 8. http://www.vhkn.hu/Szolgaltatasok/Hulladekudvar)) közszolgáltatás keretében térítésmentesen.
Az építési törmeléket, cserép hulladékot a "VKSZ" Zrt. veszi át hulladékgyűjtő telephelyén (8200 Veszprém, Külterület, 0105/1 hrsz.).
A pala hulladékot cégünk nem tudja átvenni, de a következő cégeket, szállítókat javasoljuk:
Szedlák Gábor Imre 30/359-55-93
Saubermacher Marcali Kft. Marcali, Kossuth L. u. 74. 85/414-803
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Telefon: +36 88 545 189

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG

Sok boldogságot!

Szülők: Grüll Szabina és Kovács Tibor
Regenye Elizabet
2014.10.18.
Szülők: Jáni Elizabet és Regenye József
Simon Luca
2015.01.11.
Szülők: Simon Szilvia és Simon Péter
Karsai Kristóf Ferenc 2015.02.08.
Szülők: Simon Hajnalka Anita és Karsai
Ferenc

SZÜLETÉS:

Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2014.08.02. Pál Viktória és Sörös László
2014.08.09. Simon Hajnalka Anita és
Karsai Ferenc
2014.08.29. Hegyessy Szabina és Szórádi
István
2014.11.15. Simon Szilvia és Simon Péter

Gerván Zalán 2014.08.14.
Szülők: Grószeibl Mária és Gerván Balázs
Kovács Áron 2014.10.05.

ELHALÁLOZÁS:
Offenbecker Antal
Eráth Károly
Somogyi Sándorné
Turner Józsefné
Molnár András
Kerner Péter
Prém Vilmos
Szöllősi Zoltánné
Tóth László
Kovács Mihályné

2014.08.30. élt 84 évet
2014.11.17. élt 85 évet
2014.11.23. élt 84. évet
2014.12.10. élt 76 évet
2014.12.12. élt 60 évet
2014.12.27. élt 68 évet
2015.01.05. élt 84 évet
2015.01.18. élt 74 évet
2015.01.18. élt 57 évet
2015.02.25. élt 85 évet.

Nyugodjanak békében!

†
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Ü BERGABE DES H EIMATSMUSEUMS IN N ANA

D

IE ÜBERGABE DES HEIMATSMUSEUMS IN NANA WURDE
AM 4. OKTOBER 2014 DIREKT

NEBEN DER KATHOLISCHEN
STATTGEFUNDEN.

KIRCHE

Das Museum wurde durch den Europäischen Fonds für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung gefördert.
Dank der Wettbewerbssieger Nanaer
Nationalitäten Minderheit Tradition,und Abstammungsforscher Verein
können die Leute im Dorf ein ganz
renoviertes Bauernhaus aus dem XX.
Jahrhundert in voller Pracht besichtigen.
Frau Simon Elizabeth Rummel Bürgermeisterin hat die versammelten Zuschauer zuerst begrüßt, dann Miklos
Kropf Vorsitzende des Landratsamtes
hat seine Festansprache gehalten, danach kam die festliche Rede von Vendel Albert Dr. Vorsitzender der deutschen Nationalitätenselbsverwaltung
Komitat Wesprim. Nach der zeremoniellen Eröffnung des Heimatsmuseums hat der Pfarrer Lajos Horvath
das Haus geweiht. Bei der Feierlichkeit
haben die Schüler der Deutschen Nationalitäten Grundschule Nana und der
Edelweiß Singchor aufgetreten. Das
Haus wurde aus 25.132.097,- Ft Förderungsgeld vollständig renoviert und
wurde zwei Zimmer eine Küche, hinter dem
Gebäude eine“ Raucherküche“ eine sogenannte Gästestube für z.B.: Handwerkarbeiten, und
zwei Ausstellungsräume ausgestaltet. Die

A helytöténeti kiállítás anyaga a „Tájházban” tekinthető meg
Das neue Sehenswürdigkeit in Nana

Fachleute haben daran gestrebt, dass das Gebäude so aussieht, wie vor ca. 100 Jahren mit
den Fenstern, Fassaden, Träger usw. Dank
dieser Renovierung die Sammlung der im

Jahre 1998 geöffneten Dorfmuseums geriet auf
gerechtem Platz.
Peter Reichardt

K ARÁCSONYVÁRÁS

2

014014-BEN AZ ISKOLAI SZÜLŐI
MUNKAKÖZÖSSÉG KARÁCSONYI
VÁSÁRT SZERVEZETT ADVENT
VASÁRNAPJAIRA.
Szerettük volna az ünnepi hangulatot
becsempészni Kis Falunkba! Úgy gondoljuk sikerült is!
Felnőttek és gyerekek egyaránt élvezték
a vásár területén tartott kreatív délutánt, és a kézműves termékekre is
nagy volt az érdeklődés! Szeretnénk
ebből hagyományt teremteni, ahogy a
Faluház előtti udvart díszítő Betlehem
készítéséből is!
Emellett a Szilveszteri bál is nagyon jó
hangulatban telt, amit az idei évben
szintén szeretnénk megismételni!
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek azt a sok önzetlen segítséget,
amivel hozzájárultak mindehhez!
Ennek a széleskörű összefogásnak köszönhetően, a gyerekek legnagyobb
örömére, ismét egésznapos Gyermeknapot tarthatunk!
„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj
annak, aki elhomályosítja!”
Csapó Emőke

Szeretnénk hagyományt teremteni a Faluház előtti udvart díszítő Betlehem készítéséből is.
Pfarrer Lajos Horvath weiht ein die Krippe

C HRISTKINDLIZŐK - P ÁSZTORJÁTÉKOSOK

W ITZKISTE /V ICCEK
Volksbrauch vor Weihnachten im Jahr 2014

D IE O STERKERZE
A H ÚSVÉTI GYERTYA
Die Osterkerze ist eine besonders große
Kerze, die offensichtlich zu Ostern
verwendet wird. Im Römischen Ritus
wird die Kerze geweicht und dann am
(ebenfalls
geweichten)
Osterfeuer
entzündet. Anschließend wird sie
genutzt, um das Taufwasser zu segnen.
Die Gemeindemitglieder entzünden ihre
eigene Kerze an der Osterkerze. Nach
dem Ostergottesdienst
bleibt
die
Osterkerze auf dem Altar und wird in
den folgenden vierzig Tagen während
der Messe und der Vesper entzündet.
Nach der Lesung während des
Gottesdienstes an Christi Himmelfahrt
wird sie gelöscht und dann entfernt.

D AS RICHTIGE W ORT
Í RD BE A MEGFELELŐ SZÓT
Paula ……………………………….ein Buch.
liest singt tanzt
Peter …………………………………….fern.
rehnet erzählt ruft
Ein schönes Bild…..……………an der Wand.
klebt hängt steht
Wildschweine ……………………… im Wald.
kochen bellen leben
Die Kinder ………………auf dem Schulhof.
lernen fahren spielen
Mutter …………………….einen Apfelkuchen.
bäckt kocht trinkt

- BRÜNDEL -
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NANAUER DEUTSCHE
NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG
BAKONYNÁNA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
SZERKESZTETTÉK:
SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET,
FÜRST GÁBOR.
ELÉRHETŐSÉGÜNK: 8422 BAKONYNÁNA
ALKOTMÁNY UTCA 3.
Telefon/fax: (88)587-320
E-mail: bnanaonk@ktvzirc.hu
lisil.bnana@gmail.com
furstgabor@invitel.hu

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

