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Akár húsz évet is letagadhatna a korából, fürge, vidám, csinos,
ápolt, környezete tisztaságtól ragyog. A településen született,
férjhezmenetele után, amíg épült a házuk, kis ideig Dudaron
laktak férjével, aki a bányában dolgozott. A faluban rajta kívül
mindössze ketten élnek még ilyen korúak. Férje meghalt, huszonötödik éve egyedül él. Fia, unokái és családjuk – öt unokája, öt dédunokája van – rendszeresen látogatja.
– Nem gondoltam volna, hogy kilencven évet megérek, és
tessék, mennyi mindenen mentem keresztül. Nem jó egyedül… harminchét éves korában halt meg a lányom, hat héttel
az apja után, akkor, az egymás utáni hónapokban öt halottunk
volt, sokáig hurcoltam a fájdalmat.
Férje pesti volt, amikor a szüleivel Zircre költöztek, sokat megfordultak Nánán, betértek hozzájuk, mert édesanyja és leendő
anyósa is a postán dolgoztak. Mikor a fiú meglátta Irénkét, azt
monda a szüleinek, ezt a kislányt fogom majd elvenni. Huszonhárom éves volt, mikor összeházasodtak. Fiatal lányként
gyakran ő nyitotta a boltot.
– Vegyeskereskedésünk volt, akkoriban volt ott minden, még
edény, textiláru, berlinerkendő és lúgkő is. Sokszor én nyitottam ki, mert anyám ment a postára, apám meg az állatokat
rendezte. A bolt mellett volt a posta, később ott dolgoztam, bár
anyám nagyon féltett, a háborús években éjjeli szolgálatot is el
kellett látni. Helyettesítettem a zirci postán is, meg a testvérem
presszót nyitott, ott is segédkeztem. Amikor megszületett a két
gyermekem, háztartásbeli lettem, nagy kertünk volt, állatokat
tartottunk, voltak disznók, libák, kacsák, tyúkok, csirkék, sok
dolog volt.
Nincs különösebb betegsége, régebben epeműtétje, pár hónappal ezelőtt combnyaktörése volt, hamar kiheverte. Rendszeresen látogatja egy házi segítségnyújtó, de ellátásra nem szorul.
Nevetve idézi fiatalkorát.
– Hárman voltunk lányok testvérek, egyikük az angolkisasszonyokhoz járt, a másik magántanuló volt, a szüleim azt akarták,
én apáca legyek. Jöttek a faluba, hozzánk is apácák, sok könyvet hoztak, gyermekként elkezdtem sírni, hogy ezt mind meg
kell tanulni. Az életem nagyon jó volt. Hétéves koromban voltam Kisjézus, betlehemeztünk, passiót énekeltünk, színdarabot
játszottunk. Sok bolondságot is csináltunk, felöltöztünk bácskai asszonyoknak, kendőt kötöttünk, ráncos szoknyát húztunk, mentünk végig a faluban, nem ismertek meg minket.
Szép fiatalságunk volt. Sokszor kiültünk a folyó partjára, vagy
a kertbe, a szalmakazalra és énekeltünk, szép alt hangom volt,

az olyan jól hangzott. Sokan várták már, kérdezték, mikor énekelünk megint. Lányos ház lévén éjszaka sokszor kaptunk
szerenádot. Húszévesen szépségkirálynő voltam. Akkoriban
sok táncest volt a faluban, már délután elkezdődött a mulatság, nem maradhattunk soká, tízre haza kellett érnünk, apánk
nagyon erélyes volt.
Irénke néni fiatalkorában szigorú erkölcsi normák voltak, faluhelyen különösen. Bár akkor is voltak „megesett” lányok, de a
hagyományos paraszti társadalomban egyértelműen őt tartották bűnösnek, felelősnek, aki többnyire egész életén át viselte
félrelépése következményeit. Férjhez menési esélyei csökkentek, ha férjhez ment is, nem illették meg a menyasszonyi díszek, és leány társai sem akartak szóba állni vele. Nánán is
meghalt egy lány, akitől a bábaasszony elvette a magzatot. Az
ismerkedésnek, udvarlásnak hagyományosan megszabott
rendje volt.
Folytatás a 3. oldalon
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Z IDEI ÉVBEN HAGYOMÁNYAINKHOZ HÍVEN MEGRENDEZTÜK A FARSANGI VIGASSÁGOT.

Már hetekkel előtte készültünk az ünnepre. Felelevenítettük a farsanghoz
kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat. Megismerkedtünk a farsangi hiedelmekkel. Ennek keretén belül közösen
kiszebábot készítettünk, majd elégettük
az óvoda udvarán.
A hagyományos farsangi ételeken túl
(farsangi, szalagos, forgácsfánk), a régi
sváb ételekkel (krumplis, túró, húsos,
szilvás gombóc) is megismerkedtünk, sőt
közösen krumpli gombócot készítettünk,
melyet délben vadas mártáshoz meg is
kóstoltunk.
Fontosnak tartjuk sváb, nemzetiségi
gyökereinkhez való visszanyúlást, ezért
ellátogattunk a Bakonynánai Tájházba,
közösen megcsodáltuk az épületet, helyiségeit, a konyhát, a berendezési tárgyaKiszebábot készítettünk, majd elégettük az óvoda udvarán
kat, eszközöket, a tárlókat.
Visszatérve az óvodába az otthonról
A téma feldolgozása után pénteken farsangi karnevált tartottunk óvohozott régi konyhai eszközökből mini múzeumot rendeztünk be a
dánk falain belül, melyen minden óvodásunk szebbnél – szebb jelmezcsoportszobába. A gyerekek szívesen játszottak a mozsárral, darálóval,
ben, jó hangulatban vett részt.
tányérokkal stb.
Róthweil Judit, Klesitz Gabriella

M ACKÓ

F

HÉT AZ ÓVODÁBAN

EBRUÁRBAN MACKÓ HETET TARTOTTUNK AZ ÓVODÁBAN.

A

HÉT

SORÁN, MEDVÉRŐL SZÓLÓ VERSEKKEL, MESÉKKEL, ÉNEKEKKEL ÉS TÁNCCAL ISMERKEDHETTEK MEG A GYEREKEK.

Sok érdekes történetet, mesét hallottak a
mackók életéről.
A gyerekek otthonról hozták el kedvenc
mackóikat, így közel 100 macit sikerült
összegyűjteni az óvodában. Voltak közöttük kicsik, nagyok, különböző színűek, jeges, barna, panda, és koala mackók. A legidősebb plüss mackó 38 éves
volt.
Az összegyűjtött mackókból kiállítást
szerveztünk, melyet az óvoda tornatermében szerveztünk meg. A kiállítás
bárki számára megtekinthető volt, egy
hétig. A nagy érdeklődésnek köszönhetően a következő évben is szeretnénk
kiállítást rendezni, remélhetőleg még
több macit sikerül akkorra összegyűjteni. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki segített abban, hogy
ez a kiállítás létrejöjjön.
Janás Ferencné, Somogyi – Simon Szabina

A gyerekek otthonról hozták el kedvenc mackóikat, így közel 100 macit sikerült összegyűjteni
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Folytatás az 1. oldalról

– A férfiak jelenlétében sokszor elpirultam. Tisztességben mentem férjhez, előtte nem adtam össze magam senkivel, mindig
arra gondoltam, én ilyent nem csinálok, mit gondolna rólam az
a férfi, ha összeadnám magam vele. Még csak csókolni is lopva
mertek a legények, nem voltunk úgy egymásba bújva, mint
mostanában látom. Ha mindenki erkölcsös lenne, milyen más
világ is lenne, mint ami most van, hiszen ma nem is nagyon
házasodnak össze a fiatalok, csak úgy együtt élnek.
Hogy mi a hosszú élet titka Irénke néni szerint?

– A munka. Szorgalmasnak kell lenni, sokat kell dolgozni, én
nem tudok nyugton maradni még most sem. Régen, ha kiültünk pihenni a padra, kis idő múltán már tépkedtem is a gazokat, nem tudtam nyugton maradni.
Egész életében érdeklődő volt, sokat olvasott, ma is ezt teszi, és
imádkozik. A kiskertben már nyílnak a tavaszi virágok, a kapuig kísérve mutatja, mi az, amit nemsokára már rendezgetni kell.
Müller Anikó Hanga, 2016. február 24. (https:/veol.hu)

Ő SZI TELJESÍTMÉNYTÚRA

A

Z ELMÚLT ÉV ŐSZÉNEK LEGSZEBB NAPJÁN EGY HUSZONÖT KILOMÉTERES TELJESÍTMÉNYTÚRÁN VETTÜNK RÉSZT.

Kettőszáznyolcvan indulóból öten képviseltük Bakonynánát. Tés központjából indultunk, a falu végén az erdőbe
kanyarodva elérkeztünk a kilátóhoz, itt volt az első állomás
ahol pecsételtek. A Siskaforrást érintve a Szentkúthoz értünk,
finom meleg teával kínáltak bennünket. Az utat folytatva
„vadvízi kalandokban” volt részünk, végül is sikerrel átjutottunk a Gaja patak túlsó partjára. A „Rómainál” a pecsételés
után müzli szelet várt ránk. Az autóúton jobbra a tanösvényen

mentünk tovább, az ellenőrző állomás után egy kicsit rákapcsoltunk. A táj, az erdő az ősz színeiben pompázott, a derült
kék égbolt csodálatos hátteret adott a fák aranysárga, zöld és
barna leveleinek. Beérkezve a célállomásra oklevelet és jelvényt
vehettünk át. Meleg teával és zsíros kenyér evéssel fejeztük be a
túrát. Kellemesen elfáradva értünk haza.
Kerner Péterné

E LISMERÉS A NÉMET KULTURÁLIS HAGYOMÁNYOK ÉRDEKÉBEN TETT
KIEMELKEDŐ TEVÉKENYSÉGÉRT

A

IX. VESZPRÉM MEGYEI NEMZETISÉGEK NAPJÁT
EMBER 18-ÁN RENDEZTÉK MEG JÁSDON.

2015.

lódnia kell. Egyrészt példamutatásként a felnövekvő nemzedéknek, másrészt a település kulturális, turisztikai vonzerejéA szlovák, a roma, a lengyel és az ukrán nemzetiségek mellett nek megőrzése és fejlesztése szempontjából, hogy évtizedek
a német nemzetiséget ezúttal a bakonynánai Edelweiß dalkör múlva is egy élhető településként tudhassuk magunkénak Baképviselte. A Veszprém megyei Nemzeti Művelődési Intézet konynánát.
Gratulálunk!
képviseletében Mihalcsik Márta köszöntötte a résztvevőket,
majd Kész Zoltán országgyűlési képviselő
nyitotta meg a rendezvényt. A színes
kultúrprogram részeként Polgárdi Imre a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke elismerő oklevelet adott át a hagyományok
ápolása terén kimagasló munkát teljesítőknek. A Bakonynánai Német Hagyományőrző Egyesület és a Német Önkormányzat
felterjesztése alapján Szöllősi Attiláné az
Edelweiß dalkör szakmai vezetője vehette
át a díjat. 2001-ben a Német Önkormányzat kezdeményezésére megalakult a felnőttekből álló német nemzetiségi dalkör,
melynek azóta ő a szakmai vezetője. Kapcsolattartása a Német Hagyományőrző
Egyesülettel az eredményes együttműködés érdekében nélkülözhetetlen. Klári folyamatosan kiemelkedő szerepet vállal a
német nemzetiség kulturális életében. Véleménye szerint, egy ilyen kis településen
az iskolai közösségi életnek és a települési
közművelődésnek több ponton is kapcsoDEC-
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imonné Rummel Erzsébet egy sváb család gyermekeként született Bakonynánán.
Gyermekkora óta szünet nélkül, szívvel-lélekkel tevékenykedik szülőfalujáért. Tevékenysége bizonyítja, hogy rövid
idő alatt mennyi mindent lehet akarattal, kemény munkával és
támogatókkal elérni. Amikor a rendszerváltás után minden
település megalakította a saját önkormányzatát és a falu lakói
saját kezükbe vehették sorsuk irányítását, nem feledkeztek meg
a nánaiak a német hagyományok megőrzéséről és továbbadásáról. 1995-ben alakult meg a német kisebbségi önkormányzat,
melynek Erzsi a kezdetektől elnöke. Szolgálatnak tekinti, hogy
védje a németek érdekeit Bakonynánán.
Kezdeményezésére létesült a falumúzeumban egy csodaszép
gyűjtemény, melyet gondosan ápolnak, ezért nagyon jól működik. Kitartó munkával meggyőzte a lakosságot, hogy legféltettebb kincseiket átadják, tudván, hogy Erzsinél a legjobb kezekben lesznek. 2014-ben egy sikeres pályázat révén, szintén az
Erzsi kezdeményezésére, megvásárolt a Hagyományőrző Egyesület egy régi parasztházat, melynek felújításával, ősszel átadásra került a tájház.
Nagy szerepe volt 1998-ban a Hagyományőrző Egyesület létrehozásában. 2001 tavaszán kezdte a kórusalakítást, ehhez sikerült asszonyokat megnyerni. Erzsire a tagság mellett a szervezési feladatok maradtak: először egy használt harmonikát sikerült szerezni, aztán a tagok fellépő ruhájáról gondoskodott,
szervezte a fellépéseket, az utazásokat, pályázatokat írt, új tagokat toborzott. Rövid idő múlva megjelent a kórus első CD-je,
majd nem sokkal később a második is, melynek elkészültében
szintén nagy szerepe volt. Pályázatot írt a „Wasserfall”
harmónika duó CD-jének és fellépő ruhájának elkészítéséhez is.
Kezdeményezésére vezették be az általános iskolában és az
óvodában a nemzetiségi oktatást. Az iskola tánccsoportjának

fellépő ruháját szintén az ő segítségével sikerült beszerezni.
Számtalan könyv és emlékfüzet megjelentetésén munkálkodott,
mint pl. Bakonynána története, Sváb ételek Bakonynánáról,
Emlékfüzet a kitelepítésről vagy a kórus 10 éves jubileumáról.
Részvételével és aktív közreműködésével jött létre a testvér
települési kapcsolat a németországi Jadeval. Ő a kapcsolattartó
a németek és a nánaiak között.
Nagyon aktív a nemzetiségi öntudat ápolása terén. Kereste és
szünet nélkül keresi is azokat a fiatalokat, akik átvehetik a stafétabotot. Kapcsolata a fiatalokkal is példaértékű.
Elnökként soha nem feledkezett meg arról, hogy megjutalmazza azokat, akik támogatják tevékenységét: kirándulásokat, túrákat, közös vacsorákat szervezett.
Munkája elismeréseként 2010-ben a Veszprém megyei és az
országos német önkormányzat tagja lett. Felelősségteljesen végzi itt is munkáját.
2014-ben, a Zircen a 23. alkalommal megrendezésre kerülő
Veszprém Megyei Német Nemzetiségi gálán Simonné Rummel
Erzsébet kitüntetést kapott a német nemzetiségi kultúra megőrzéséért végzett kimagasló munkájáért. Az „Ehrenpreis” kitüntetést dr.Albert Vendel, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke és Wágenhoffer Kornélia, a magyarországi
németek regionális irodájának vezetője adta át Erzsinek.
Simonné Rummel Erzsébet kitartásával, pozitív életszemléletével, kisugárzásával, energiájával, nyitottságával, szívélyességével egy példakép számunkra, nemcsak Bakonynánán, a zirci
járásban, Veszprém megyében, de az egész országban is.
Ő az élő példa arra, hogy a sváb kultúrának nem csak Bakonynánán, Veszprém megyében, Magyarországon, hanem szerte a
világon jövője van.
Szöllősi Attiláné

BAKONYNÁNÁN IS ”KINYÍLTAK A KAPUK”

A

NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI
IRODÁJÁNAK SZERVEZÉSÉBEN 2015. OKTÓBER 3-ÁN
BAKONYNÁNÁN FOLYTATÓDOTT A KAPUNYITOGATÓ
RENDEZVÉNYSOROZAT.
Bierbaum Adrienn polgármester köszöntője után került sor a
kiállítás megnyitójára, melyen a helyi alkotók különleges munkáiból, egyedi termékeiből láthattak válogatást az érdeklődők.
Bemutatkozott Czeglédiné Budai Katalin „Tulipános Kata”
bútorfestő, Farkas Róbert és Fazekas Melinda fazekasok, Magna Miklós virágdézsa-készítő, Némethné Simon Zsuzsanna
hobby kecsketejes szappan készítő, Adamecz Dóra hobby natúr
szappan készítő és Bierbaum Gabriella hobby üvegcsiszoló.
Utána a helyi óvodások őszváró német nyelvű mondókáit, dalait, táncait és az Edelweiss Dalkör színvonalas műsorát tekinthették meg a nézők. A kisebbeknek a Mézengúzok Gyermekzenekar interaktív előadása, a nagyobbaknak a veszprémi

Gerence Táncegyüttes lendületes néptánc műsora szerzett kellemes perceket, amely táncházzal zárult.
A rendezvény ideje alatt kézműves játszóház várta az érdeklődőket, melyet Cz. Budai Katalin bútorfestő és B. Dobos Teréz
szövő vezetett, ahol festett könyvjelzőt és körmön fonással állatfigurákat lehetett készíteni. A délután folyamán megtekinthetőek voltak a Tájházban összegyűjtött értékek is, valamint
helyi sváb finomságok, sütemények kóstolása várta a vendégeket.
2015.október 13-án Kapunyitogató folytatásaként Öcsi József
tartott előadást – Mindent, amit tudni kell a szociális szövetkezetről címmel.
Nemzeti Művelődés által szervezet program sorozat csak a
helyszínt kellett biztosítania az Önkormányzatnak sok érdeklődő volt, reméljük, idén még népszerűbb lesz a rendezvény.
Reméljük a jövőben is részesedhetünk ilyen színvonalas felkérésben.
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GÉRETÜNKHÖZ HÍVEN ELKEZDTÜK DOLGOZNI AZON, HOGY AZ ORVOSI RENDE-

LŐ VÁRÓTERMÉT
TEGYÜK.

BARÁTSÁGOSABBÁ

Első lépésként felkértük Bierbaum Gabriellát (Ellust), hogy bontakoztassa ki legendás
kreativitását, és a gyerekek kedvére dekorálja ki a rendelő falát. Nagy örömünkre ő
rögtön elfogadta a felkérést, és az óvodások javaslatait figyelembe véve a legnépszerűbb mesefigurák képeivel díszítette a
várótermet. A végeredmény magáért beszél, ezért ezúton is szeretnénk megköszöni Ellus munkáját. Bízunk benne, hogy a
dekorációval sikerül picit jobb kedvre deríteni a várakozó beteg gyerekeket. Következő lépésben egy játszósarok kerül kialakításra, és persze minden egyéb ötletet, javaslatot szívesen veszünk.
Községi Önkormányzat

S ZELES J ÓZSEF
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H ATÁS A NDREA B AKONYNÁNÁN

OKTÓBER 18-ÁN DÉLUTÁN ZSÚFOLÁSIG MEGTELT
KONYNÁNÁN A KULTÚRHÁZ.

BA- hálás közönség vastapssal köszönte meg a színvonalas előadást.
Idősek Napi műsorra készült a falu apraja – nagyja. Talán ekkora érdeklődésre senki sem számított, hiszen elkeltek a szé- A rendezvényen 25 gyermek és 150 felnőtt vett részt.
kek az idősek körében, a szereplő gyerekek szülei csak álló- Szeretnék köszönetet mondani az Eötvös Károly Megyei
helyre leltek, a mesét előadó ovisok és az óvó nénik csak a Könyvtárnak a műsor lebonyolításában nyújtott közreműköbelső helyiségben fértek el. A műsor Dr. Nagy Ilona háziorvos déséért.
és Bierbaum Adrienn polgármester köszöntőjével kezdődött.
Tamás Teréz Heléna
Az idősek méltatása után köszöntötték a falu legidősebb férfi
és női lakóját. Ezt követően a Bakonynánai Aprónépek Óvoda
ügyes gyerkőcei egy mesét adtak elő, melyet az óvónők segít- A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
ségével tanultak keretében valósult meg.
meg.
Ezt
követően
lépett a színpadra Hatás Andrea
művésznő
és
Szeles József, a
Petőfi
Színház
művésze.
Műsorukban
felidéztek
régi
slágereket, nótákat, ismert operettekből csendültek fel részletek. A nézőtéren
mosolygó idősek
emlékeztek fiatalságuk
legszebb dalaira. A
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R ENDEZVÉNYNAPTÁR
V ERANSTALTUNGSKALENDER B AKONYNÁNA 2016.
Megnevezés/Veranstaltung

Időpont /
Zeitpunkt

Megnevezés/Veranstaltung

Időpont /
Zeitpunkt

Koszorúzás a kitelepítési emléktáblánál/Kranzniederlegung

2016. január 31.
10,40-kor

Koszorúzás a világháborús emléktábláknál/Kranzniederlegung

2016.június 05. 10,40-kor

Iskolai farsang / Schulfasching

2016.02. 6. 14 ó

Gyermeknap/KindertagfürSchulkinde

2016. június 04.

Kultúrházak éjjel-nappal -felnőtt farsang

2016.február 6. 21
óra

Iskolai ballagás/Jahresende in der
Deutschnati. Grundschule

2016. június 18. 10
óra

Hagy.Egyesület közgyűlése /
Jahreszitzung der Deutsche Ver.

2016. február 28.

Bolhapiac / Flohmarkt

ha van rá igény,
nyáron

Katolikus farsangi bál/
Katolischerfaschingsball

2016. február 7-én
délután

Jadei vendégek érkeznek

2016. július

Sport Egyesület éves közgyűlése
(Bővítés: Sport- Szabadidő és Környezet/természetvédelmi Egyesület

2016. február 20.
16:00 óra

Nemzetiségi napközis tábor/

2016.június

Nat. Kinderlager

20-24-ig

Véradás

2016. 03. 8. (16-18ig)

Anna napi búcsú /Kirchentag/

2016. július 31.

2016. március 11.
12 óra

Seszák Mátyás csont- és fafaragó kiállításának megnyitója

2016. augusztus 7.

Országfutás (futás, kirándulás, bringatúra)

2016. március 12.
délelőtt

Gombócfesztivál/Knëdelfesttag

2016. augusztus 13.

Nőnapi vacsora

2016. március 12.
18 óra

Az új kenyér és Szt. István király ünnepe/Verfassungstag

2016. augusztus 20.

Bérmálás / Firmung

2016. április 10.
15 órakor

Tanévkezdés az iskolában /
Schulanfang

2016. szeptember 1.

Gombócfesztivál hálavacsora + bál

2016. április 16.
18/19 óra

Sport- és eü.hétvége (Eu. Mobilitási Hét
rendezv. kapcsolódóan)

2016. 09. 17-18.

Német Nemzetiségi nap/
Nationalitätentag

2016. április . 24.

Mészáros Imre grafikusművész akvarelltárlatának megnyitója

2016. október 8.

Lomtalanítás

2016. május 09.

Idősek napi rendezvény

2016. október 16.

Nemzeti ünnep – megemlékezés /
National Festtag

15 – 23-ig

Kiritog

Seniorentag
Anyák napi ünnepség /Muttertag

2016. május 2.
17 óra

Okt. 23-i megemlékezés/ National festGedenkfeier

2016. október 21.

Pintér László: Négy évszak c. fotókiállításának megnyitója

2016. május 11,
szerda

Lampionos felvonulás/

2016. november 11.
16:30

Elsőáldozás /ErsterKommunium

2016. május 15. 10
óra

Betlehem megáldása/ Einsegnung des
Betlehems

2016. november 27.
09:45-kor

Óvodai gyermeknapi Manótúra /
Kindertag in Kindergarten

2016. 05. 27.

Adventi zenei találkozó és kar.vásár

2016. december 04.
15 óra

Teszedd - országos szemétgyűjtési
akció

2016. tavasz (nincs
még pontosabb
info)
2016. június 03.

Óvodai ballagás/ Jahresendein der
Deutschnat. Kindergarten

Laternenumzug

Adv.konzert - Weihnachtsmarkt
Falukarácsony és vásár /
Weihnachtsfest-Weihnachtsmarkt

2015. december 11.
16:30

Pásztorjátékosok és Christkindl-járás /
Christkindl -Spiel

2016. 47. héten
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B AKONYNÁNAI AJÁNLOTT TÚRAÚTVONALAK
2012 ÓTA A „ BAKANCSOS ” TURISTÁK SZÁMÁRA
INNEN-TOUR BAKONYNÁNA KB. 3 KM
Jókai Utca: A buszváró folytatásában alkalmas hely van a parkolásra.
Harangláb: A jelenlegi harangláb fából készült elődjét 1931-ben szentelték fel. A közadakozásból készült harang felirata: „Magyarország Patrónája segíts visszaszereznünk Nagymagyarországot”
Fazekas: Az Ady E. u. 38-ban élő fiatal keramikus ismertet meg a korongozással.
Bútorfestés: A Kossuth u. 77-ben a túrázó a hagyományos motívumokkal festett bútorokban gyönyörködhet.
Venczel kereszt: A Pápa által 25 évente elrendelt szentév tiszteletére
állíttatta 1925-ben Venczel János.
Kosárfonás: Az Ady E. u. 32-ben egy ősi mesterséggel, a kosárfonással
ismerkedhetünk.
Tájolótábla: Egyik önkormányzati képviselő kezdeményezésére állította a Községi Önkormányzat 2004-ben. Itt megtudhatjuk, hogy légvonalban milyen messzire vagyunk egy-egy világvárostól, vagy akár
Alsóperétől.
Békefi kereszt: Nick Péter az I. világháborúban szerzett érdemei emlékére állíttatta, aki ui. vitézségéért a Békefi nevet kapta a Magyar Királyi
Honvédelmi Minisztériumtól.
Plébánia: 1830-ban adták át a fáradhatatlan szorgalommal épült, –„az
úri laknak is beillő”-bakonynánai római katolikus plébániahivatalt.
Külső felújítása 2007-ben volt.
Tájház/Helytörténeti kiállítás: 1998. óta volt látogatható a Faluházban
a helyi Német Önkormányzat kezdeményezésére létrehozott múzeum.
XX.sz. eleji szobabútorokat, paraszti és iparos munkaeszközöket és
korabeli viseleteket láthatnak az érdeklődők. A kiállítási anyag 2014.
október 4-től tekinthető meg a Tájházban.
Szent Anna templom: Singer György zirci kőművesmester tervei alapján, a falu német iparosai és zirci iparosok 1827-1828-ban építették a
klasszicista stílusú Szt. Anna templomot.
Kálvária: A templomépítést követő 100-ik évben elkezdték építeni és
1929-ben felavatták a 14 stációból álló kálváriát. Jézus szenvedéseinek
állomásait a 2005-ben felújított kálvárián tekinthetjük meg.
Mária-fülke: Békefi Istvánné (Hutvágner Margit) építtette gyógyulása
emlékére. A Német Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére
2007-ben helyi önkéntesek újították fel.
Jung-kereszt: 1880-ban állíttatta Jungwirt János és neje. A keresztet
2008-ban egy helyi lakós, újíttatta fel. A nagyszombati feltámadási
körmenet itt fordul meg.
Sírkőpark: A kialakításával az volt a cél, hogy megmentsük az utókor
számára a XX.sz. első feléből épen megmaradt, igényesen megmunkált
magyar és német feliratú kőkereszteket.
Halastó: Az erdő bejáratánál található halastó, amely a völgy hajlatában bújik meg, kellemes látványt nyújt. A cseppnyi vízi-világ minden
évszakban tartogat meglepetést az arra járóknak.
Prém malom: A Gaja patak bakonynánai szakaszán a Prém malom a
második volt 1956-ig. Jelenleg az épület vendégházként működik.
Bierbauer kereszt: A Pápa által 25 évente elrendelt szentév tiszteletére
állíttatta 1925-ben Bierbauer István és neje. Felújítását 2011-ben egy
helyi család végezte el.
BAKONYNÁNAI ÖRDÖGLIK – TÚRAVONAL

16 KM

Halastó: Az erdő bejáratánál található halastó, amely a völgy hajlatában bújik meg, kellemes látványt nyújt. A cseppnyi vízi-világ minden
évszakban tartogat meglepetést az arra járóknak.

Kán-kút: A Csengőhegy É-i lejtőjén fakadó forrás enyhülést ad az erdő
vadjainak. Főként a dagonyában hancúrozó vadmalacoknak, amit
számtalan nyom ékesen tanúsít.
Nagy kőszikla: A bükkös szálerdőben, az erdő mélyén, a talajfelszín
fölé tornyosuló kősziklák szemléletes példái a föld mélyében működő
gigászi belső erőknek, amelyek a tengeri üledékes kőzetet nemcsak
heggyé emelték, hanem még olykor hanyatt is vetették.
Csengő zsomboly: A Csengő-zsombolyt,a tési fennsíkot immár 50 éve
kutató, feltáró, Csőszön kutatóbázissal rendelkező Alba Regia Barlangász Egyesület tárta fel.
Ördöglik: A Csengőhegy fedett karszt fennsíkján található Ördöglik
noha a természet víznyelőnek alkotta, a népi szájhagyomány szerint az
ördög és az anyja lakhelyéül is szolgált.

Kilátó: A Csengőhegy nyugati letörésén emelkedő kilátó a Kőrishegyi
kilátóval versengve fokozza a bakonyi panorámában gyönyörködők
élményét.
Ördög szántás: Megkövesedett bizonysága annak, hogy az ördög mindenhol jelen lehet, amit a szántásnyomok is kézzelfoghatóan tanúsítanak.
Romtemplom(Alsópere): A középkorban virágzó, majd a török pusztításnak áldozatul eső település templomának falmaradványa dacol az
idővel. Felszentelt volta örök mementó az arra vetődőknek.
Alsóperei temető: A temetőben nyughelyre lelőknek békességet és
reményt ad a hitük, biztonságot a vadon ölelő karja és a rájuk emlékező
látogatók.
Alsóperei vadászkiállítás: 2013. óta látogatható
Alsóperei arborétum: Sok érdekességet nyújt a növénygyűjtemény,
örömet a piknikező, hancúrozó gyerekeknek.
Aszfaltos úton vissza: Sok érdekességet nyújt a növénygyűjtemény,
örömet a piknikező, hancúrozó gyerekeknek.
SÉTA A RÓMAIFÜRDŐHÖZ KB.: 6-7 KM
Halastó: Az erdő bejáratánál található halastó, amely a völgy hajlatában bújik meg, kellemes látványt nyújt. A cseppnyi vízi világ minden
évszakban tartogat meglepetést az arra járóknak.
Prém malom: A Gaja patak bakonynánai szakaszán a Prém malom a
második volt 1956-ig. Jelenleg az épület vendégházként működik.
Gaja-patak: Bakonynána déli szélén többszörösen nagy kanyart ír le a
patak, mely itt a felső vízgyűjtő területén számos forrásból eredő vizet
visz magával.
Elhagyott mészégető kemence: Az 1950-es évek elején égettek itt utoljára meszet, melyet a Balaton felvidékre, Mezőföldre és Győr térségébe
szállítottak
Erdészeti emlékmű: A HM Erdészet állította az elhunyt erdészek emlékére. (Bakonynánán az 1960-as évektől öt erdész halt meg még nyugdíjba menetele előtt.)
Rómaifürdői zuhatag a kanyonnal: A kéktúra útvonal bakonyi szakaszának egyik leglátványosabb pontja a mészkő- és dolomitsziklák közé
ékelődött vízesés.
Vadalmási forrás: A XIX.sz.-ban a Gaja-patak legbővízűbb forrását
érintő, a jásdi „Szmulai malomhoz” vezető út mentén a székesfehérvári
püspökség sok gyümölcsfát ültetett. A forrás vize most is használható
piknikezéshez.
„ Nánai rétegek” - védett geológiai feltárás a murvás úton visszafelé:
1861-ben osztrák geológusok találtak először itt 100 millió éves tengeri
sün maradványt. Az első magyar nyelvű szakirodalom 1934-ben jelent
meg a „nánai rétegekről”.
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T EMETŐHASZNÁLATTAL

KAPCSOLATOS HÍREK

2016. JANUÁR 1-TŐL A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉT ÉS FENNTARTÁSÁT
A TULAJDONOS EGYHÁZ ÁTADTA AZ ÖNKORMÁNYZATNAK.
Az eddigiekhez képest ez annyi változást jelent a lakosságra nézve, hogy ezentúl az önkormányzat jelöli ki a sírhelyeket és szedi
be a sírhelymegváltási díjakat. A sírhelymegváltási díjak az alábbiak:
Egyszemélyes sírhely megváltása 25 évre: 10 000 Ft
Két- vagy többszemélyes sírhely megváltása 25 évre: 15 000 Ft
Urnasírhely urnafülke és gyermeksír megváltása 25 évre: 5 000 Ft

A befizetést az önkormányzat pénztárosánál, Imre Istvánnénál
lehet intézni. Ha már meglévő sírhelyhez kapcsolódik a befizetés,
akkor más teendője nincs a befizetőnek, ha viszont új sírhelyet
kell kijelölni, a helykijelölésről egyeztetni kell a következő személyek valamelyikével: jegyző, aljegyző, polgármester, alpolgármester.
Fontos információ, hogy az önkormányzat visszamenőleg nem
szed sírhelymegváltási díjat, tehát csak azokhoz a sírhelyekhez
kapcsolódóan kötelező a befizetés, ahol 2016. január 1. után történt/történik a temetés. (Ha valaki előre biztosítani szeretné családjának a sírhelyet, annak sincs akadálya, előre is be lehet fizetni
a díjat, viszont akkor is a befizetés időpontjától számítjuk a 25
évet.)

Az ábra a temető jelenlegi hat parcellára felosztott térképét mutatja.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy új sírhely kialakítását elsősorban a meglévő sírok közötti szabad helyeken lehet megváltani, majd azt
követően, a későbbiekben, a 3-as parcellában a kerítéssel párhuzamosan kerül kialakításra két új sor. Amennyiben urnasírhely kialakítására lesz igény, az a 6-os parcellában, a régi gyermeksírok mentén kerül kijelölésre.
Egyéb tudnivalók:
A vállalkozói tevékenységet folytatók (sírkövesek) 5 000 Ft temető fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni az önkormányzat felé, a
temetőben végzett üzleti tevékenységükhöz kapcsolódóan. A más településeken szokásos gyakorlat szerint a sírköves vállalkozó köteles
a lecserélt régi sírköveket elszállítani. A fenti szabályok betartása végett 2016. március 1-től a temetői nagykapu zárva lesz. A sírköves
vállalkozók a kulcsot az önkormányzati hivatalban, hivatali időben (hétfőtől csütörtökig: 8 – 14-ig, pénteken 8 – 12-ig) vehetik át a temető
fenntartási díj befizetése ellenében. A kulcsot a hivatali idő végéig (hétfőtől csütörtökig 16 óráig, pénteken 13:30 -ig) vissza kell juttatni az
önkormányzati hivatalba.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a temetőbe semmilyen magas növésű fa nem ültethető! Minden egyéb, a sírokon kívülre ültetendő cserje, tuja, stb. ültetése csak az önkormányzati hivatal engedélyével lehetséges.
Kérjük továbbá a lakosságot, hogy a temetői hulladékot kizárólag a délnyugati oldalon, három helyen kialakított szeméttárolóban helyezzék el.
A kapu és vízcsap melletti kisméretű, zöld tároló csak kommunális hulladék tárolására alkalmas!
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

Adóbevallásnál nyilatkozhat minden adózó, hogy adójának 2 x 1%-át mely társadalmi szervezet, alapítvány, elkülönített

ADÓ 1%
alap, külön nevesített intézmény javára kívánja felajánlani.

Ezúton szeretnénk mindenkit arra bíztatni, 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 kérünk mindenkit,
éljünk a lehetőséggel!
Az alapítvány adószáma: 18923621-1-19
Minden felajánlás számít!
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NOVEMBER 4. RENDŐRSÉGI PREVENCIÓS ELŐADÁS

OLDAL

ÍRÁSAIBÓL
NOVEMBER 13. MÁRTON-NAPI FELVONULÁS

„A rendőrségi prevenciós előadáson a rendőr néni sok érdekes „Mindenki tudja, hogy az egyik legfontosabb esemény novemdolgot mondott el. Előadásából sokat tanultunk. Tanulótársa- berben a
ink sok kérdést tettek fel neki. Nagyon jól éreztem magam.”
Márton-nap. Ekkor az emberek fogják a lámpásaikat, és együtt
vonulnak az utcán énekelve, zenét hallgatva. Az iskolánkban is
Varga Dóra 5. osztály jól telt idén a Márton-napi felvonulás. Az énekkarosok énekeltek, az utcákon is szólt a német zene. Visszaérkezés után teát és
zsíros kenyeret kaptak az iskolában a gyerekek és a vendégek
egyaránt.”
Dietzel Dominik 5. osztály

TŰZRIADÓ PRÓBA—NOVEMBER 18.
„Egy szerdai napon, irodalom óránk volt, mikor meghallottuk a
kolompolást. Azt hittük, hogy igazi tűz van… Szerencsésen kiért
minden tanuló az iskola épületéből, és akkor tudtuk meg, hogy
csak tűzriadó próba volt.”
Varga Dóra 5. osztály

A DECEMBER IS TARTOGATOTT ÉRDEKES PROGRAMOKAT TANULÓINKNAK. EZEK KÖZÜL KETTŐT EMELNÉNK KI: MIKULÁS ÉS
KARÁCSONY ÜNNEPE. EZEN ESEMÉNYEKRŐL IS SZÜLETTEK ÍRÁSOK

Jank Judit nagyon várta a Mikulást:
„Reggel, amikor felébredtem, láttam, hogy nálunk is járt a Mikulás,
ajándékok voltak mindenhol. Délután 5 órakor átmehettünk a kul-

túrházba, ahol mindenki kapott személyesen a Mikulástól egy csomagot. Én nagyon örültem neki. A mi osztályunkból csak 4 gyerek
volt jelen, a többiek másnap az iskolában kapták meg a meglepetésüket.”
Dietzel Dominik így fogalmazta meg gondolatait:
„December 18-án iskolánkban kézműves foglalkozáson vettünk
részt tanítás helyett. A felső tagozatosok falapokra ragasztott növényekből készíthettek asztaldíszt a technika teremben. A 7. osztályban ajtódíszeket, a 6. osztályban hó gömböt lehetett készíteni. A
napot ünnepséggel zártuk, ahol az elsősök és ötödikesek adták elő
a műsorukat Helén néni és Kati néni segítségével. Nagy sikerünk
volt. Az iskolai karácsonyfa alatt meglepetés is volt számunkra –
sok játék -, amit a délutáni foglalkozásokon is birtokba vehetünk a
jövőben.”
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MIÉRT SZERETEM EZT A FALUT? - WARUM LIEBE ICH DIESES DORF?

A

Bakonynánai Német Önkormányzat 2015. év őszén rajzpályázatot hirdetett a helyi Német
Nemzetiségi iskola felső tagozatos tanulói részére „Miért szeretem ezt a falut?” címmel.
A pályázaton 32 tanuló vett részt szebbnél
szebb rajzokkal, melyek a falukarácsonyi program keretében megtekinthetőek voltak. A legjobb tíz rajzok tulajdonosait jutalommal díjazta
a német önkormányzat.
Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
Nana
hat
im
Herbst
2015
ein
Zeichenwettbewerb für die Schüler der
Deutschen Nationalitäten Grundschule Nana
mit dem Titel „Warum liebe ich dieses Dorf?”
veranstaltet. Bei der Wettbewerb haben
insgesamt 32 Schüler mit wunderschönen
Zeichen teilgenommen. Die Kunstwerke
A pályázaton 32 tanuló vett részt szebbnél szebb rajzokkal
konnte man im Rahmen der Dorfweihnachten
ansehen. Die bessten 10 Werke hat die Nationalitätenselbstverwaltung mit einem Geschenk belohnt.

VÉRADÁS VOLT BAKONYNÁNÁN, MÁRCIUS 8-ÁN
Naponta mintegy 1800 véradót kell toborozni ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.
Egyetlen véradással három betegen segíthetsz: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum
készül.
Véradó lehet mindenki, aki: egészségesnek érzi magát
elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek
A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül adhat-e vért a jelentkező. Az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám feltétlenül szükséges.
Úgy érzed elérkezett a pillanat, hogy véradó legyél? Van néhány jó érvünk, hogy az elhatározást tett kövesse:
A véradók egészségesek.
A véradók életmentők.
A véradók hősök.
A véradás egyben szűrővizsgálat is, így visszajelzést kaphatsz egészségügyi állapotodról.
A véradás igazi közösségi élmény, együtt még jobb segíteni.
Egy véradással három beteg embernek segíthetsz.
Évente 54-55 ezer új véradó csatlakozik a véradók táborához. Segítsd növelni ezt a számot! Legyél te is véradó!
Forrás: www.veradas.hu
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ANYÁK NAPJÁRA
FEINEK GYÖRGY: CSAK ADDIG MENJ HAZA…
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek…

S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad…

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza – vissza tartanak!

Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az… ÉDESANYÁDNAK !

Két karod kitárva – ahogy a szél is neki fut a fáknak Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el Ne MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!

Fotó forrása: http://kiskegyed.blikk.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Gerván Balázs és Grószeibl Mária 2016.január 16.
Jakab József és Orbán Ildikó 2016. március 19.

Fürst Soma Levente 2016. január 25.
Szülők: Fürst Imre és Endrődi Helga
Gratulálunk!

Sok boldogságot!

SZÜLETÉS:
Molnár András 2016. január. 04.
Szülők: Molnár Zsolt és Árgyusi Mária Magdolna
Novák Luca 2016. január 20. Ausztria
Szülők: Novák Róbert és Juhász Henrietta

ELHALÁLOZÁS:
Véber Istvánné
Schelbauer István
Baur Lászlóné

2015. december 25.
2016. március 16.
2016. április 18.

Nyugodjanak békében!

†

Élt 79 évet
Élt 83 évet
Élt 70 évet
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W ITZKISTE /V ICCEK
KÉRDÉSEK

Olyan édes, mint a méz,
olyan fehér, mint a mész.
Sarka is van, éppen nyolc,
ágya doboz, háza polc.

*
Ki lehet az, ki lehet az,
ki a jeget összetörte,
s hegytetőkről le a völgybe
a havat mind lesöpörte?
Telet űző, fűnövesztő,
haranghangú, csengettyűző,
a természetet felébresztő kikelet.
Vajon ki lehet?

Tavasz

„Na, Horst, was hast du denn deiner Frau
zum Geburtstag geschenkt?”
„Einen Lippenstift.”
„Praktisch. Nach und nach kriegst du ihn
wieder zurück.”
*
A frissen felvett alkalmazott először megy
dolgozni a munkahelyére. A főnöke meleg
kézfogással üdvözli, majd azt mondja neki:
- Nos, az első feladata az lesz, hogy megfogja
a seprűt, és kitakarítja az irodát!
A dolgozó felháborodva:
- De uram, én egyetemen tanultam hosszú
évekig!
- Jól van, értem. Akkor megmutatom, hogyan
kell ezt csinálni...
*
Rámenős utcai virágárus csalogatja a vevőt:
- Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lepje
meg vele a feleségét!
- Kösz, de nincs feleségem.
- Akkor vegyen egy csokrot, és ünnepelje meg,
hogy ilyen szerencsés!

T ALÁLÓS

Kockacukor
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- BRÜNDEL - GAJAVÖLGYE 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

