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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT MINDENKINEK!
JUHÁSZ GYULA:
KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

MONIKA MINDER:
WEIHNACHTSWUNSCH
Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit
viel Kerzenlicht und Heiterkeit.
Und dass der Schein der Zeit
erwache aus der Dunkelheit.
Lichterglanz und süßer Duft
liegen leicht in dieser Luft.
Leg dein eignes Reich in diese Welt
Sie braucht es - gerade in dieser Zeit.

ELINDULT AZ ÚJ TANÉV
Ismét kitárult az iskola kapuja. A legfiatalabb iskolásokat, a kis elsősöket üdvözlő
szavak, versek és egy cukorsüveg várta. A tanévnyitó ünnepély vendégei voltak:
Simonné Rummel Erzsébet a Német Önkormányzat elnöke, Bierbaum Adrienn
polgármester, és Heilig Ferenc, a Veszprém megyei Német Önkormányzatok elnöke.
Egy eredményes új tanévet kívánunk mindannyiuknak!
Mármarosi Ildikó

DAS NEUE SCHULJAHR BEGINNT
Ab heute Morgen ist das Schultor wieder geöffnet. Die neuesten Schüler, die
Erstklässler wurden mit Grußwörtern, mit Gedichten und mit Schultüten herzlich
empfangen. Als Gast haben auch Frau Erzsébet Simon Rummel, Frau Adrienn
Bierbaum und Herr Franz Heilig, der Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltungen in
Bezirk Veszprém an dem Schulanfangsfest teilgenommen. Wir wünschen uns allen ein
erfolgreiches neues Schuljahr!
Ildiko Marmarosi

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FOHE, GESEGNETE WEIHNACHTEN
UND EIN GLÜCKLICHES, ERFOLGREICHES
NEUES JAHR WÜNSCHT
DIE DEUTSCHE
NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG
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VÁLTOZÁSOK A 2016/2017-ES TANÉVBEN A BAKONYNÁNAI NÉMET
NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSÉBEN

I

SKOLÁNK 2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FENNTARTÁSÁBÓL ÁTKERÜLT A BAKONYNÁNAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBA.

A vélemények kialakítása (alkalmazotti közösség, szülői közösség,
diákönkormányzat) áprilisban vette kezdetét.
Az Országos Német Önkormányzat jóváhagyó határozata után elkezdődött az átszervezési folyamat. A Községi Önkormányzat is pozitívan
állt a kezdeményezéshez, támogatta azt. Az átszervezéshez szükséges
hivatali feladatokhoz nem vettünk igénybe külső szakértőt, az aljegyző
asszony irányításával és koordinálásával végeztük el.
A Megyei Kormányhivatal és a Magyar Államkincstár is segítőkész
volt ezeknek az újszerű feladatoknak az elvégzésénél, többször személyesen is fogadták az önkormányzat és az iskola delegációját.
A támogatási rendszer alapja a létszám utáni normatív finanszírozás,
ami jó gazda módjára takarékos gazdálkodást igényel, mivel iskolánk
tanulólétszáma 103 fő, de költségvetésünk biztonságosnak tűnik.

Az iskola jelenlegi működésében alig 2 havi tapasztalatunk van, de ez
egyértelműen pozitív. A fenntartóval való kapcsolatunk nagyon jó,
rugalmas az ügyintézés, napi szinten kapcsolatban vagyunk és nagyon
jó az információáramlás.
A fenntartó képviselője rendszeresen jelen van az iskolai rendezvényeken, személyes tapasztalatai vannak az iskolában folyó nevelő-oktató
munkáról.
Röviden és tényszerűen erről a rövid időszakról ennyit szeretnék írni.
Bízom benne, hogy jól fog működni iskolánk az új fenntartóval, és
biztos vagyok benne, hogy a felmerülő problémákat meg tudjuk oldani
közös erővel.
A további tapasztalatainkat pedig természetesen megosztjuk az illetékesekkel, és az esetlegesen érdeklődő intézményekkel.
Bakonynána, 2016. október 21.
Szöllősi Attiláné

ÉVZÁRÓ AZ ÓVODÁBAN
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016. június 3-án
tartottuk
óvodánkban a nevelési évet lezáró
ünnepélyünket.
A 2015-2016-os nevelési
évben az előző évekhez
hasonlóan a sok-sok
játék mellett komoly
munka is folyt az óvoda
falai között, melyről nap
-mint nap meséltek otthon a gyerekek, de a
színes rajzok, festmények, az óvodában elkészített apró barkácsolt
kincsek is bizonyítottak.
Sok – sok mesét, verset,
mondókát tanultak meg,
énekeltek, táncoltak nap
– mint nap.
Hétköznapjainkba mindig
becsempésztünk
valami újat, amire később is szívesen emlékeznek vissza a gyerekek: az udvaron, a szabadban
elfogyasztott
tízórai, a víz világnapján
játszott vetélkedő, a
húsvéti bábelőadás, vagy a májusi manó túra.
Programjainkat mindig az óvodások érdeklődéséhez igazítottuk,
kezdve a novemberi lampionos felvonulással, és zárva a május
végi gyermeknappal és közös kirándulással.
Az év folyamán többször felléptünk a községi rendezvényeken, de
nagycsoportosaink szerepeltek a Márkói nemzetiségi óvodák találkozóján, és az Eplényi mesefesztiválon is.
Több ügyes kezű óvodásunk rajzokat, festményeket készített a
különböző rajzpályázatokra, rájuk nagyon büszkék vagyunk.
Szívesen vettek részt a gyerekek a színházi előadásokon, zenei
koncerten, közösen ünnepeltük meg az állatok világnapját, mackó

kiállítást, farsangi karnevált szerveztünk. De természetesen nem
feledkezünk el a hétköznapok apró örömeiről sem, a mindennapi
játékba becsempésztük a számolást, éneklést, táncot, festést, melybe örömmel kapcsolódtak be gyermekeink.
Bízunk abban, hogy óvodánkban minden kisgyerek jól érezte magát az egész nevelési évben.
Klesitz Gabriella
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
ERNTEDANKFEST IN DER
SCHULE
Unsere Schule,die Deutsche
Nationalitätengrundschule Nana,
deren Trägerseit 1. September
2016 die örtliche deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung
ist, veranstalte team 14. Oktober
im Rahmen eine Projekttage sein
Erntedankfest als erster Schritt der
gemeinsamen Zusammenarbeit.
An diesem Tag konnten die Kinder erfahren, wie die Erntefrüher
verlief. Sie hatten die Möglichkeit
Möhre auszugraben, Mais und
Apfel zupflücken, Wein zulesen.
Am Ende des Tages aßen die Kinder Apfelkuchen, der mit Hilfe der
Schülerinnen der siebten und der
achten Klasse bereitet wurde.
Das Programm in unserer Schule
ist gut gelungen: Der Tag begann
mit einer Filmvorführung, die
alseintheoretischer Einblick ins
Thema diente. Danach könnten
die Schüler die Urkunden
übernehmen,
die
zum
Schulwettbewerb „Basteln aus Herbstfrüchten„ Werke gemacht
hatten.
Darauf folgte die „harte Arbeit” für die Schüler: sie sind in die
Gärten gegangen, um dort Tätigkeiten zumachen, ohne die unsere
Vorfahren sich ihr Leben nicht vorstellen konnten.
Die Kinder, die auch zu Hause bei solchen Arbeiten schon ihren
Eltern/Großeltern geholfen hatten, können als Beispiel für die
anderen stehen. Für andere Kinder war dieser Tag auch sehr
nützlich, die selten oder überhaupt nicht an ähnlichen Arbeiten
teilnahmen.
Es war ein sehr angenehmes Gefühl, von ihnen zuhören: „Dieser
Tag war toll.” „Ich versuche das auch zu Hause.”
Wir bedanken uns bei den Einwohnern in Nana, die uns
ermöglicht haben, dass wir in ihren Gärten arbeiten.
Ildikó Mármarosi

*

junknak rendkívüli élményt nyújtott. Számomra ez a látogatás egy
életre szóló kötődést alakított ki a sportággal.
Jakab Koppány

AZ EDZŐTEREM
Egyszer egy súlyemelő bajnok felajánlotta, hogy a bakonynánai
diákok elmehetnek a veszprémi edzőtermébe.
Egy szombati napon 10 órakor elindultunk. Amikor odaértünk,
akkor János bácsi fogadott bennünket. Az öltözőben ruhát cseréltünk, és egy súlyemelő padnál vártunk. Vendéglátónk megmutatta
a pontos technikát, mindenki egyenként elvégezte a feladatot. Utána mentünk mellre erősíteni, az emeleten hátunkat izmosítottuk,
végül szobabicikliztünk.
Egy pultnál frissítőket lehetett inni, majd átöltöztünk és hazaindultunk.
Szerintem szuper volt ez a nap!
Horváth Adrián

LÁTOGATÁS A FITNESS KLUBBAN

*

A nevem Jakab Koppány, a bakonynánai általános iskola 7. osztályos tanulója vagyok. 2016. október 29-én (szombaton) lehetőségem
nyílt arra, hogy 6 diáktársammal együtt, ellátogassunk a veszprémi
TOP GYM Fitness klubba Bakonynána polgármesterének,
BierbaumAdrienn-nek köszönhetően. Miután megérkeztünk, az
öltözőben átöltöztünk. Az edzőterembe lépve Csatári János erőemelő-világbajnok üdvözölt bennünket. János bácsi azonnal bevezetett minket a testépítés és erőemelés rejtelmeibe. A különböző
gépeken és eszközökön megmutatta a helyes használat technikáját,
hogy elkerülhessük a különböző esetleges sérüléseket (pl.: izomszakadás). A büfében nagyon finom sportitalokkal kínáltak meg
minket, amelyek különböző ízűek voltak, például kókusz, vanília,
csokoládé. Körülbelül 2 órát töltöttünk a klubban, mely mindnyá-

MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-RÓL
Gondolatban visszamentünk 60 évet az időben. Iskolánk hetedikes
tanulóinak segítségével a magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk, ami1956. október 23-án kezdődött. Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott.
Az ünnepi műsor méltóképpen tisztelgett a múlt eseményi és hősei
előtt.
Leinemann Lászlóné
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MÁRTON NAP AZ ÓVODÁBAN

016. november 14.-én került sor a
már hagyományossá vált Márton
napi rendezvényünkre óvodánkban.
Az idei évben a Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásának köszönhetően lehetőségünk volt egy rajzpályázat kiírására is. A környező óvodák
számára „ A Márton legenda óvodás
szemmel„ címmel hirdettük meg pályázatunkat. Szebbnél – szebb rajzok,
„festmények”, ragasztásos technikával,
és termésekből készült képek érkeztek
az Olaszfalui, Porvai, Nagyesztergári,
Dudari, Csetényi, Eplényi óvodákból,
és természetesen a mi óvodásaink is sok
szép rajzot, képet készítettek. A gyerekek nagy izgalommal készültek a hétfői
napra. A rendezvény előtti hét az ünnepre való készülődéssel telt el, libákat,
lampionokat készítettünk, ezeket felhasználtuk az óvoda udvarának feldíszítéséhez. Az elkészült dekoráció mindenkinek nagyon tetszett. Az óvoda
udvarán, paravánon állítottuk ki a gyerekek által készített rajzokat.
Hétfőn délután közös barkácsolást tartottunk a szülőkkel, ahol mindenki elkészíthette a felvonuláshoz
szükséges lampionját.
Nagyon örültünk neki, hogy minden óvodából eljöttek a kiállításra, majd az azt követő díjkiosztóra a gyerekek, szüleik, és az óvodapedagógusok.
A köszöntő után óvodásaink műsora következett, a gyerekek
énekekkel, körjátékokkal, a Lumina die kleine Laterne című német mesével, majd zárásként egy lampionos tánccal örvendeztették meg a közönséget. Ezt követően az óvoda vezetője átadta a

díjazott gyerekek részére az elismerő oklevelet és a megérdemelt
ajándékot. A felvonulást az iskolások kezdték meg, őket az óvodás gyerekek és szüleik követték. A hangulatos séta az iskolában
ért véget, ahol zsíros kenyér. és meleg tea várt a résztvevőknek.
Köszönjük a lelkes szülőknek, finom süteményeket, és a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy támogatásának köszönhetően meghirdethettük rajzversenyünket, és jutalmazni tudtuk 50
ügyes óvodást.
Klesitz Gabriella

MARTINS -TAG IM KINDERGARTEN

A

m 14. November 2016 war unsere schon traditionale
Martins-Tag Veranstaltung in unserem Kindergarten.
In diesem Jahr konnten wir auch eine Zeichnung-Bewerbung
organisieren wegen der Unterstützung der
Deutschen
Nationalitäten Kommunalverwaltung. Für die umliegende
Kindergarten warben wir die Bewerbung mit dem Titel „ Martins
Legende mit Augen eines Kindergartenkinds“. Schönere-schönere
Zeichnungen, Gemälden, mit klebende Technik gemachte Werke
und mit Ernten gemachte Bilden wurden aus den Kindergarten in
Olaszfalu, Porva, Nagyesztergár, Dudar, Csetény, Eplény
angekommen und natürlich unsere Kindergartenkinder machten
viele schöne Zeichnungen und Bilden. Die Kinder bereiteten sich
mit großem Druck auf den Montag vor. Vor der Woche der
Veranstaltung wurde die Vorbereitung auf das Fest verbrachtet,
also wir machten Gansdekor, Laternen, diese werden für die
Dekoration von dem Hof des Kindergarten verwendet. Die
fertiggemachte Dekoration gefiele sehr für alle Menschen. Auf das
Hof, auf einem Paravent stellten wir die Zeichnungen von den
Kindern aus.
Am Nachmittag am Montag hielten wir gemeinsame Bastelarbeit
mit den Eltern, wo jedermann seine Laterne auf dem Festzug
machen konnte.

Wir freuten uns sehr darüber, dass die Kinder, die Eltern und
Kindergärtnerinnen aus allen Kindergarten kamen an, und auch
auf die folgende Preisverleihung.
Nach der Begrüßung folgte die Vorstellung unserer
Kindergartenkinder, die Kinder jubelten mit Liedern, Kreispielen
und „Lumina die kleine Laterne“ betitelndem Märchen das Publikum. Endlich stellten sie einen Laternentanz vor. Danach gab die
Leiterin des Kindergartens den preisgekörnten Kindern das
anerkennende Diplom und das wohlverdiente Geschenk über.
Den Festzug begannen die Schulkinder, nach ihnen die
Kindergartenkinds und ihre Eltern gingen. Der stimmungsvolle
Spaziergang nahm in der Schule Ende, wo Schmalzbrot und
warmer Tee den Teilnehmern warte.
Wir danken für die begeisterten Eltern die feine Kuchen und die
Deutsche Nationalitäte Kommunalverwaltung, dass wir durch
ihre Unterstützung unseren Zeichnungwettbewerb werben
konnten und wir konnten 50 geschickte Kindergartenkinds
lohnen.
Kamilla Frómann
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HÍRMORZSÁK AZ ISKOLÁBÓL
KÖSZÖNJÜK JOHNSON
CONTROLS!
Iskolánk immár másodszor örülhetett a
kecskeméti Johnson Controls gyáregységének köszönhetően anyagi támogatásnak. A
tavalyi évben az iskola lábazatát festettük
vendégeink és kollégáink segítségével,
melynek köszönhetően már messziről hívogatnak a színes ceruzák.
Az idén is ellátogattak hozzánk a gyáregység dolgozói, segítségükkel az iskola kertjében kialakítottunk egy gyógynövény kertet.
Hálásak vagyunk a sok felajánlott növényért is, melyet több helyről is kaptunk a
faluból, s így a kapott pénzből nem kellett
erre költeni. A támogatásból szeretnénk
felújítani a bejárati kaput, hogy biztonságosabb és persze szebb is legyen.
Leinemann Lászlóné

PAPÍRGYŰJTÉS
Az időjárás-felelős is pártfogásába vette a Diákönkormányzat őszi
papírgyűjtési akcióját, idén nem áztatta eső a konténert. Persze nem
csak a szép, napsütéses időnek köszönhető, hogy ismét sikerült teljesen tele tölteni a gyűjtőkonténert az iskola udvarán. Köszönhetjük a
6600 kg-os csúcsmennyiséget az egyre inkább jellemző tudatos gyűjtőmunkának és a szülők aktív támogatásának. Hol kettő, hol négy keréken gurultak a papírkötegek, nagyméretű csomagolókartonok és gondosan összerakosgatott apró szórólapok, reklámújságok. Minden öszszegyűjtött kilóval nyert a diákság, de nyert a környezetünk is, ha
nem szemétként jelenik meg ez a papír az árokban, a falu határában,
sőt, az újrahasznosításból előállított papír megkíméli néhány levegőszűrő fa életét is. Aki a versenyben szeretett volna nyerni, annak több
száz kilót kellett összerakosgatni. A legügyesebb ebben Horváth Adrián volt, 524 kg-mal. Vaskó Balázs 496 kg-ot gyűjtött, ezzel 2. helyezést
ért el. Csapó Nóra 423 kg papírja csak a harmadik helyre volt elég. A
legszorgalmasabb osztály a 6. volt. Az egy főre jutó osztályátlag 83 kg.

Az iskolai átlag 58 kg.
Köszönjük a szállító munkában szerepet vállaló szülők, és az Önkormányzat segítségét is!
Klesitzné Répás Teréz

KÖZTÁRSASÁG KUPA
MEGYEI ATLÉTIKA VERSENY
Iskolánkból 6 tanuló vett részt a veszprémi stadionban megrendezett
versenyen.
Valler Erik: 2000m és távolugrás, Horváth Krisztián: kislabda hajítás
és távolugrás, Horváth Olivér súlylökés, Szecsődi Bertalan: 2000m,
Varga Bence: kislabda hajítás és 60 m, Csaplár Bálint.: 60 m és súlylökés versenyszámban képviselték iskolánkat.
A fiúk 3 arany- és egy bronzéremmel gazdagították az iskolánk éremtáblázatát.
Bohon Gabriella

A 2016. ÉVI GOMBÓCFESZTIVÁL EGYIK VADAS ÉTELÉNEK RECEPTJE
Kell hozzá jókedv, barátság, szerelem.
Nem nehéz elkészíteni, de valamennyi konyhatechnikai ismeretet igényel.
A nagymamám a múlt század közepén disznóhúsból készítette, mivel az
állami vezetők a vadhúst levadászták a szegény nép elől, így nem lehetett
hozzájutni. Ha nem tartasz otthon sertést, akkor menj, el a húsboltba szépen mosolyogj és kérj egy darab lapockát. Attól függ, mennyi ember jön
vendégségbe hozzád, ennek arányában vedd a mennyiséget. A lapockának
van vastagabb része, ha szépen kacsintasz, a henteslegényre talán abból a
részből kaphatsz. Főzés után ezt szebben tudod szeletelni. Vásárlás után
vidd haza a terméket, mosd meg a felületét, csepegtesd le a vizet és tedd
egy jénai edénybe. Szórd be őrölt borssal, de csak halványan. A hagymát
pucold meg, vágd ketté és szeleteld fel, ez is rá kerül. Babérlevéllel is fedd
be. Olajjal bőségesen locsold meg. Tedd rá a fedőt és helyezd a hűtőbe.
Kettő–három óránként forgasd meg óvatosan, hogy minden oldala egyenletesen legyen az olajban. Ha már elfáradtál feküdj le, majd holnap folytatod. Jó reggelt! Most tisztítsd meg sok sárgarépát, egy- két darab fehérrépát
és vörös hagymát. A túl nagy répákat kettévághatod, a húst helyezd a
lábos aljára és mehetnek rá a zöldségek. Töltsd fel vízzel, a víz lepje, el,
forrástól számítva legalább két óra hosszat főzd lassan. Tegyél bele ízlés

szerint sót. Azután, ellenőrizd, hogy megpuhult e már a hús, ha az jó,
akkor, a zöldség is puha már. A húst vedd ki egy tálba és takard le. A
babérleveleket halászd ki. A modern technika segítségével könnyen pépessé varázsolhatod ezt a levest. Turmix gép, ha nem áll rendelkezésedre,
akkor a diódaráló is megteszi. Egy másik lábosba tegyél olajat, lisztet és
készíts zsemleszínű rántást. Ne menj el közben tévét nézni, mert leég. Egy
kanál kristálycukrot karamelizálj meg benne. Vedd le a tűzről, készíts a
kezed ügyébe tejfölt, mustárt, esetleg forró vizet, ha túl sűrű lenne. Most
lesz szükség az ügyességedre, mert egyszerre és gyorsan kell cselekedni. A
még forró rántásba öntsd bele a meleg leturmixolt masszát, kevergesd,
nyomj bele mustárt és tejfelt. Vigyázz, hamar lesül, de forrásig kell keverned. Még utoljára ellenőrizd az ízeket, só, mustár, esetleg bors. Nem tudom észrevetted e, hogy a pácoláshoz nem írtam sót, nem véletlen, mert
nem szabad, az kiszívja a hús erejét.
Alapanyagok: lapocka, őrölt bors, babérlevél, vöröshagyma, étolaj.
A mártáshoz: liszt, olaj, kristálycukor, tejfel, mustár.
Az elkészítéséhez jó munkát, és jó étvágyat kívánok!
Márta
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R ÉSZLETEK AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ TANÉVNYITÓ BESZÉDÉBŐL
Kedves Gyerekek!

…Ahogy a versben mondtátok, lopva még itt bolyong a nyár, de a
nyári szünetnek sajnos vége és az iskola nyitva már. Azért remélem, hogy mindenkinek sikerült kipihennie az előző tanév fáradalmait, és energiával telve, újult erővel, tudásvággyal, tenni akarással vág neki az elkövetkező tanévnek.
…Bízunk abban, hogy egyetlen kisiskolás sem fog csalódni ebben
az intézményben, és nagy szeretettel fog mindennap belépni az
épületbe.
A tanító nénik, tanár nénik, bácsik nagy izgalommal készültek
tanítványaik fogadására és varázsolták széppé, otthonossá a tantermeket.
…Az ötödikesek életében is egy új szakasz kezdődik. Felsősök
lettetek , új tantárgyakat fogtok tanulni,új tanár nénik, tanár bácsik
fognak tanítani benneteket. A felsősök között ti vagytok a legkisebbek, megkérlek benneteket, hogy adjátok át a kis elsősöknek
azt az emléklapot, ami azt jelképezi, hogy a mai nappal iskolánk
tanulóivá avatjuk őket. Még egy ajándékkal szeretnénk kedveskedni nektek, amit úgy neveznek németül, hogy „Schultüte”. A
német kisdiákok 1810-ben Szászországban és Thüringiában kaptak először ilyen cukorsüvegeket. Azt mesélték a gyerekeknek,
hogy a tanító néni házában nő egy cukorsüvegfa, és amikor ezek a
süvegek már elég nagyok, akkor eljött az ideje az iskolakezdésnek.
Hát a mi süvegeink már elég nagyra nőttek, úgyhogy az emléklappal együtt ez is a tiétek.
…Ahhoz, hogy minden tanuló jól vegye az akadályokat természetesen szükséges a család odafigyelése is. A szülői háttér, a biztatás,
a segítségnyújtás, a támogatás és az a tudat, hogy a szülőkre mindig számíthat a gyermek, nagyon fontos tényező. A szülők nagyon fontosak a mi számunkra is. Szeretnénk minél több közös
programot kínálni, találkozásokat szervezni, ahol lehetőség adódik a közös párbeszédre. Szerencsére nagyon aktív szülői szervezetünk van, akikre mindig számíthatunk. Ezt bizonyítják az elmúlt tanévben rendezett közös rendezvények (farsang, gyereknap, karácsonyváró kézműves foglalkozás és sorolhatnám……).Tudom és bízom benne, hogy ez a kapcsolat tovább fog
erősödni és jól tudunk együttműködni ebben a tanévben is
EGYET AKARVA, EGYMÁST SEGÍTVE gyermekeink érdekében.
…Gyermekközpontú, egyénre szabott nevelést-oktatást biztosítunk tanulóinknak, legyen szó sajátos nevelésigényű, tanulási és
magatartási nehézséggel küzdő tanulóról, vagy tehetségekről.
…A délutáni foglalkozások idén is bőséges kínálattal állnak a

gyerekek rendelkezésére. Lesz természetvédő, kézműves, hagyományőrző, szakkör, énekkar, angol szakkör, újságíró és weblapkészítő és sport szakkör.
…Itt szeretném megköszönni tanulóink és szüleik nevében az
önkormányzattól kapott beiskolázási támogatást és a füzetcsomagokat.
…Ritka az olyan tanév, amikor nincs változás az előzőhöz képest,
ahogy már elhangzott, változás az, hogy az 1. és 3. osztály bizonyos tantárgyaknál összevont osztályként fog működni, változás
továbbá az is, és talán a legfontosabb, hogy a KLIK fenntartásából
az országos német önkormányzat jóváhagyásával a BNNÖ fenntartásába és működtetésébe került iskolánk. Az átszervezés már
áprilisban elkezdődött, ahogy az ismert mindenki előtt, hiszen az
alkalmazotti közösség, a szülői közösség és a DÖK támogató véleményezése nélkül nem indulhatott volna el ez a folyamat, ami le
ugyan nem zárult, mert tennivaló lesz még bőven, de mától, tehát
2016. szeptember 1-jétől már hivatalosan a Bakonynánai Német
Nemzetiségi Önkormányzat iskolánk fenntartója.
…Nem jöhetett volna létre ez az átszervezés akkor sem, ha nem
ilyen jó a kapcsolat az iskola, német önkormányzat és a községi
önkormányzat között. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kis településen nagyon fontos az együttműködés, az együtt gondolkodás.
Munkatervünknek, pályázatainknak eddig is fontos része volt a
nemzetiségi hagyományok megőrzése, ápolása és továbbvitele. A
községi rendezvényeknél, a táborok szervezésénél, a testvér települési programoknál tanulóinkkal, volt diákjainkkal, pedagógus
kollégáimmal igyekeztünk bekapcsolódni, és a nemzetiségi hagyományokat középpontba helyezni. Nagyon bízom benne, hogy
jól fog működni ezzel az új felállással iskolánk, mi is mindent
megteszünk ennek érdekében.
…Ich wünsche unseren Schülern und denen Eltern, meinen
Kollégen viel Kraft, Gesundheit, Geduld und Ausdauer!
Das Schuljahr zweitausend-sechzehn – zweitausend-sibzehn
(2016/17 ) wird damit eröffnet!
Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak, és kedves kollégáimnak sok erőt, egészséget, türelmet, és kitartást kívánok!
Ezennel a 2016/2017-es tanévet megnyitom!
Szöllősi Attiláné intézményvezető

S ÖVÉNYTELEPÍTÉS A TEMETŐNÉL

A

települési önkormányzat és a német önkormányzat
a közfoglalkoztatottak bevonásával október hónapban sövényt telepített a temetői kerítés északnyugati oldalán 42 m hosszban.
Az ültetésnek az esztétikai jelentőségén kívül a legfontosabb
célja az, hogy 3 – 4 év múlva a sövény megerősödését követően a vadak azon a szakaszon már ne tudjanak behatolni a
temetőbe.
Sné
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F ONTOS DÖNTÉSEK , PÁLYÁZATOK , FEJLESZTÉSEK
ISKOLAÁTVÉTEL
2016 bizonyos szempontból sorsdöntő év Bakonynána számára. Hónapokon át tartó munka eredményeként 2016. szeptember 1-től a Bakonynánai
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola már nem a KLIK,
hanem a Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartása
alá tartozik.
Hosszasan lehetne sorolni, hogy ez a lépés miért bír óriási jelentőséggel
településünk életében, de ebben a cikkben csak a legfontosabb dolgokra
szeretnék kitérni. Legfőbb célunk ezzel a döntéssel természetesen az volt,
hogy általános iskolánkban még évek múlva is fennmaradjon a nyolcosztályos képzési rendszer, és még messziről se fenyegessen minket az a veszély, hogy esetleg be kell zárni az iskolát. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy
a Bakonynánán tanuló gyerekeknek minőségi, német nyelv központú
oktatást tudjunk biztosítani, ez ugyanis jó alapot ad a későbbi továbbtanuláshoz, szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Nyelvtudás nélkül egyre nehezebb érvényesülni a mai világban, ezért
is tartjuk fontosnak, hogy Bakonynánán már óvodás korban elkezdjenek
ismerkedni a gyerekek a német nyelvvel, és az iskolában heti 5-7 órában is
komolyabban foglalkozzanak vele.
További előnye az iskolaátvételnek, hogy a fenntartó és az iskola között
minimálisra csökkent a távolság, így egy sokkal rugalmasabb, a helyi igényekhez és egyedi sajátosságokhoz (pl. német nemzetiségi hagyományok,
természetközeliség) maximálisan igazodó rendszert tudtunk kialakítani.
Az iskola, a német önkormányzat és a községi önkormányzat együttesen
nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a kötelező feladatokon túl minél
színesebb, a gyerekek igényeit maximálisan kielégítő tanórai és tanórán
kívüli programokat tudjunk biztosítani az itt tanuló gyerekeknek, és minden javaslatot, ötletet szívesen fogadunk.
Az iskolaátvételnek volt egy negatív hatása is az idei évre: mivel a fenntartóváltáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat nem lehet egyik napról
a másikra elvégezni, a Magyar Államkincstártól érkező fenntartási támogatást néhány hónap csúszással kapja meg az iskola – visszamenőleg is. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2,5-3 hónapig a községi önkormányzatnak
kell biztosítania az iskola működéséhez szükséges anyagi forrást. Mivel az
iskola költségvetése az önkormányzat költségvetésénél jelentősebb, és sok
millió forintot kellett átmenetileg átcsoportosítanunk, el kellett halasztani
egyes – eredetileg az idei évre beütemezett - fejlesztéseket és felújítási/
karbantartási munkálatokat. Ezeket 2017-ben pótolni fogjuk. Az iskola
költségvetése egyébként biztonságos, nem küzdünk létszámgondokkal,
így nincs szükség extra finanszírozásra a községi önkormányzat részéről.

PÁLYÁZATOK, FEJLESZTÉSEK
A községi önkormányzat, a német nemzetiségi önkormányzat és a hagyományőrző egyesület összesen több mint hárommillió forint támogatást
nyert különböző rendezvények megvalósítására. Ezek a pályázati források
jelentős segítséget jelentenek olyan programok lebonyolításához, mint
például a Gombócfesztivál, a Sport- és Egészséghétvége, a Nemzetiségi
Nap, a Karácsonyhoz kötődő rendezvények és a gyereknap.
Kulturális érdekeltségnövelő pályázaton 229.000 Ft támogatást nyertünk,
melyet hangtechnikai eszközök vásárlására fordítottunk.

AZ

Az egészségügyi blokk nyílászáróinak cseréjére (és a kapcsolódó javítási
munkálatokra) beadott pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, így
2017. február 28-ig korszerűsíteni tudjuk az orvosi rendelő és a védőnői
tanácsadói szoba, valamint a várótermek nyílászáróit. Erre a munkára
összesen 1.093.060.-Ft támogatást nyertünk.
A felső buszmegálló felújítását szintén pályázati forrásból terveztük megvalósítani, de sajnos még nem írták ki azt a LEADER pályázatot, ami ehhez
segítséget nyújthat. (eredetileg nyárra ígérték, majd őszre) Az iskolaátvétel
miatti költségstop miatt önerőből nem valósítottuk meg ezt a feladatot, de
legkésőbb 2017 tavaszán akár önerőből is áldozunk rá, ha addig nem lesz
pályázati lehetőség, mert már tarthatatlan az állapot.
Az előzetes terveknek megfelelően sor került a futballpályán az elektromos hálózat bővítésére, valamint bevezettük az áramot a mellékhelyiségekbe. Mivel a Gombócfesztivál jelentősége évről évre nő, ezt a félmilliós
nagyságrendű infrastrukturális fejlesztést muszáj volt meglépnünk, elsősorban a rendezvényen tartózkodók biztonsága érdekében.

Az útkarbantartásra kapott feladatalapú támogatást a kritikus úthibák,
illetve csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására költöttük, de egyes
betervezett feladatokat ezen a területen is át kellett ütemeznünk a jövő
évre. 2017-ben tehát folytatjuk a megkezdett munkát.
A zöldterület-kezelésre kapott feladat alapú támogatást a szokásos feladatokon túl parkosításra is felhasználtuk, ültettünk fákat, sövényt és virágokat.

TÁMOGATÁSOK
Bakonynána képviselőtestületének fő célkitűzése, hogy ösztönözze a fiatalokat a helyben történő letelepedésre és a gyermekvállalásra, hiszen településünk jövője elsősorban azon múlik, hogy a fiatalok el tudják-e képzelni az életüket Bakonynánán, itt maradnak-e és gyermekeiket a helyi intézményekbe járatják.
Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy a cél érdekében minden téren a lehető
legtöbb segítséget megadjuk az itt lakó családoknak. Ennek a stratégiának
részeként az alábbi támogatási formákat biztosítottuk az idei évben:
babaszületési támogatás 50.000 Ft értékben
óvodakezdési támogatás a Bakonynánán óvodába járó ovisoknak
5.000 Ft értékben (ezt év közben is adjuk, ha valaki szeptember
után lesz csak óvodás)
beiskolázási támogatás a Bakonynánán általános iskolába járó diákoknak 10.000 Ft értékben + ingyenes füzetcsomag
az első osztályosok emelt összegű támogatásban részesültek, 50.000
Ft / diák értékben
beiskolázási támogatás középiskolásoknak 15.000 Ft értékben
lakáscélú támogatás a Bakonynánán ingatlant vásárló/építkező fiataloknak 200.000 Ft értékben
A községi önkormányzat, és a képviselőtestület a jövőben sem szándékozik megszüntetni a felsorolt támogatási formákat, mert a visszajelzések
szerint a lakosság nagyon értékeli a segítséget.

Bierbaum Adrienn
Polgármester

INGATLANTULAJDONOSOK KÖTELESSÉGEI

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.
(II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Fenti kötelezettség kiterjed a házak előtti járdák hó- és síkosság mentesítésére is. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)

Korm. rendelet előírja, hogy belterületi közterületen - a közúti forgalom
számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre
kizárólag olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak
közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. (kalcium-klorid, útkáli, magnézium-klorid, acetátok, kalcinol stb.)
Amennyiben fenti kötelezettségét az ingatlan tulajdonosa nem teljesíti,
és a lakóháza előtti útszakaszon baleset történik, az ebből eredően kártérítési kötelezettség terheli.
Önkormányzat
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A K ÖNYVTÁRELLÁTÁSI S ZOLGÁLTATÓ R ENDSZER (KSZR)

KERETÉBEN

MEGVALÓSULT PROGRAMOK
Június első szombatján tartottuk a Gyereknapot. Ezen a rendezvényen fellépett a Mézengúzok gyermekzenekar is. Fergeteges műsorukat 117 általános iskolás, 60 ovis, 20 középiskolás, és 65 felnőtt
tekintette meg. A remekül sikerült koncert megalapozta a nap
további programjaihoz a vidám hangulatot.
*
Június 9-én délután 115 gyermek és 19 felnőtt várta a begördülő
autókból kiszálló mozgássérülteket és lelkiismeretes segítőtársukat, Bárót, a kutyust. Igaz, hogy ismerősként köszöntötték a gyerekek a megérkező vendégeket, mégis néhány tanulónk arcán a
meglepődés volt tapasztalható. Azonban miután a kerekesszékes
tánccsoport vidám hangulatban elkezdte műsorát, felderültek az

aki minden tudását bemutatta az őt simogató és ölelgető gyerekeknek.
Igaz, a jutalomfalatok nem maradhattak el, de a kutyus mindvégig
feszült figyelemmel követte az utasításokat. A délutáni programot
egy vidám kerekesszékes tánc zárta, amelyet vastapssal köszönt
meg a lelkes közönség.
Szeretnék köszönetet mondani a Mozgássérültek Aktív Egyesületének, valamint az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak, akik lehetővé tették , hogy a gyerekek ismét egy tartalmas délutánon vehettek részt.
arcok.
Ezután három csoportra osztottuk a közönséget. Egy teremben
beszélgetni lehetett a kerekesszékekben ülőkkel, majd kipróbálhatták a gyerekek, hogyan lehet közlekedni ilyen eszközökkel.
A másik csoport megismerkedhetett Attilával, illetve a vakok írásmódjával. Iskolánk tanulója, aki szintén látássérült, aktív résztvevője volt az előadásnak.
A legjobb hangulatot mégis Zsolt és hűséges segítőtársa varázsolta
az iskola falai közé. Mindenki mosolyogva figyelte Bárót, aki bevásárlókosárral a szájában futkározott az udvaron, követve gazdáját mindenhová. Ezután a gazdi munkára fogta a hűséges társát,

*

TIHANYI MUSICAL STÚDIÓ BAKONYNÁNÁN
2016. október 16-án délután zsúfolásig megtelt Bakonynánán a
kultúrház. Idősek Napi műsorra készültünk. A műsor Dr. Nagy
Ilona háziorvos, és Bierbaum Adrienn polgármester köszöntőjével
kezdődött. Az idősek méltatása után köszöntötték a falu legidősebb férfi és női lakóját. Ezt követően a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói szerepeltek. A hangulatot a Tihanyi Musical Stúdió biztosította.
A hálás közönség vastapssal köszönte meg a színvonalas előadást.

B RÜNDEL GAJAVÖLGYE
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21. K ULTURWETTBEWERB - V ÁROSLŐD

A

cht Schülerinnen und Schüler
nahmen am 25. November, am
XXI. deutschen Kulturwettbewerb in Waschludt mit riesengroßen
Erfolg teil.
Sie waren:
Hochdeutsch I. Kategorie: Enikő Sárközi
Hochdeutsch II. Kategorie: Dániel
Sleider
Hochdeutsch III. Kategorie: Brigitta
Juhász
Mundart II. Kategorie: Antónia Csillag,
Zsófia Hegedüs, Regina Hopotószki
Mundart III. Kategorie: Nóra Csapó,
Krisztián Dániel Telekes
Vier Podestplätze haben wir:
Mundart II. Kategorie:
1. Antónia Csillag
3. Zsófia Hegedüs
Mundart III. Kategorie:
3. Nóra Csapó
4. Krisztián Dániel Telekes

Sie werden im März in Wieselburg-Ungarisch Altenburg am transdanubischen regionalen Rezitationswettbewerb teilnehmen. Wir gratulieren ihnen!
*
Iskolánk tanulói közül nyolcan vettek részt a 21. Kulturwettbewerb-en
Városlődön, ahol német verssel és sváb prózával mutatkoztak meg.
Résztvevők:
Versmondók:
Sárközi Enikő 1. osztály
Sleider Dániel 3. osztály
Juhász Brigitta 5. osztály

M INDEN

Prózamondók:
Hopotószki Regina, Hegedűs Zsófia, Csillag Antónia 4. osztály
Csapó Nóra, Telekes Krisztián Dániel 5. osztály.
A versenyen elért eredményeink:
Csillag Antónia: 1. helyezett
Hegedűs Zsófia: 3. helyezett
Csapó Nóra: 3. helyezett
Telekes Krisztián Dániel: 4. helyezett.
Ők fogják márciusban iskolánkat képviselni a dunántúli regionális
döntőn Mosonmagyaróváron.
Sikereikhez, és a részvételhez gratulálunk!

KÖZÖSSÉGNEK VANNAK ÉRTÉKEI

H

agyományteremtő szándékkal,
az idén első alkalommal, Herenden rendezték meg a Veszprém Megyei Értékünnepet, melyet egy
egész napos program keretein belül a
művelődési házban tartottak meg november 25-én.
A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém
Megyei Irodája, a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány által közösen rendezett
Veszprém Megyei Értékünnep a térség
ritka kincseit próbálta bemutatni. A program célja, hogy az utókornak összegyűjtsék, óvják, védjék, megőrizzék és nem
utolsó sorban közkinccsé tegyék, tárgyi és
szellemi örökségeinket, épített és természeti kincsinket, hagyományainkat, ezáltal
erősítve a nemzeti összetartozást és identitástudatot. A rendezvényen a megye számos településének képviselői vettek részt.
A szervezők lehetővé tették a települések
kincseinek „értékasztalokon” történő bemutatását is. Zirc térségéből szinte egye-

dülállóként, Bakonynána is bemutatta,
közzé tette értékeit. Falunk jelenlegi alkotóinak munkái mellett, népművészeti és
kézműves alkotások, helytörténeti tárgyak, régi fotók, dokumentumok, kiadványok, könyvek és a sváb elődök kedvelt

süteménye került Bakonynána értékasztalára. A program kulturális műsorral zárult, melyen néptáncosok, egy folklór
együttes és szlovák népdalkör kapott lehetőséget a bemutatkozásra.
Misikné Kovács Ágnes
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GYERMEKNAP

É

vek óta igyekszik a Szülői Munkaközösség kis csapata, hogy a
júniusban szervezett gyereknap
minden iskolásnak élmény legyen!
A tavalyi tanévben, a befektetett munka
és a több helyről való támogatás eredményeként, már Bakonynána minden apraja
és nagyja részt tudott venni ezen az eseményen! Amelyen, a teljesség igénye
nélkül, volt:
Reggeli frissítő futás, légvár, csocsó,
lufibohóc, kézműves sátor, habparty,
iskolarendőrünk Anett, zenei előadások
(Mézengúzok, Tücsök zenekar), vetélkedők, zene, nasi és innivaló egész nap,

ebéd mindenkinek! És a nap végén a
jutalomként kapott tombolák kisorsolása!
És amiből gyűjteni tudtunk:
Adventi készülődés és vásár, Farsangi
bál, Búcsúi bál, és lehetőségeket is kaptunk büfé üzemeltetésére! És itt szeretnék
köszönetet mondani a Szülői Munkaközösség aktív tagjainak, akik idejüket erre
szánva, egy csapatként valósítottak meg
minden tervet!
Több tombola felajánlás is érkezett! Az
Önkormányzatok, a civil szervezetek és a
falubeliek is rengeteg önzetlen segítséget
adtak, amit ezúton nekik is szeretnék
nagyon megköszönni!

És a legfontosabb, a szívemnek legkedvesebb visszajelzés, hogy olyan gyereknapot tudtunk megvalósítani, amiben a
gyerekek és szülők egyaránt jól érezték
magukat, anélkül, hogy anyagilag egy
kicsit is megterhelő lett volna! Hiszen
minden program, játék és kézműves foglalkozás ingyenes volt!
Ennek szellemében az idei tervek:
Karácsonyi készülődés és vásár; Betlehem építés; Szilveszteri bál; Farsangi bál;
végül, amiért egész évben dolgozunk: A
Gyereknap!
Szülői munkaközösség

A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA AZ EMMI ÁLTAL ELNYERT
2016. ÉVI NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOKRÓL
A nyilvánosság tájékoztatása az EMMI által
elnyert nemzetiségi pályázatokról – 2016. év
Felhasználás

Pályázati azonosító

A támogatás összege

Bakonynánai Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Pályázó

Német nemzetiségi nap

NEMZ-KUL-16-0047

200 000 Ft

Bakonynánai Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Szent Márton nyomában - Jubileumi évi kirándulás

NEMZ-KUL-16-0312

100 000 Ft

Bakonynánai Német Nemzetiségi
Önkormányzat

2017. évi német nyelvű falinaptár

NEMZ-KUL-16-0013

100 000 Ft

Német Nemz. Kiss. Hagyomány és
Származáskutató Egyesület

Működési támogatás

NEMZ-CISZ-16-0043

300 000 Ft

Német Nemz. Kiss. Hagyomány és
Származáskutató Egyesület

Hagyományos ételek fesztiváljaKnödelfesztivál

NEMZ-KUL-16-0409

286 000 Ft

Német Nemz. Kiss. Hagyomány és
Származáskutató Egyesület

Adventi Ének és Zenetalálkozó

NEMZ-KUL-16-0026

100 000 Ft

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG
SZÜLETÉS:

Töltősi Lilla 2016.03.31.
Szülők: Töltősi Sándor és Holonics Andrea
Gerván Lili 2016.06.07.
Szülők: Gerván Balázs és Grószeibl Mária
Csillag Henrietta 2016.06.07.
Szülők: Csillag Attila és Mészáros Anett
Schmidt Linett 2016.06.14.
Szülők: Schmidt Roland és Fürst Angéla
Frisch Marcell 2016.06.24.
Szülők: Frisch Krisztián és Jakab Éva
Deák Boldizsár 2016.07.25.
Szülők: Deák Ákos és Tóth Zsanett Aliz
Balta Alexandra 2016.07.31.
Szülők: Balta László és Varga Gyöngyi
Kocsis Csenge Eliza 2016.09.20

Szülők: Kocsis Balázs és Fuchs Melinda
Pap Máté Imre 2016.10.01.
Szülők: Pap Imre és Bodó Barbara

Gratulálunk!
HÁZASSÁGKÖTÉS:

Mail Gyula és Jakab Enikő 2016.07.02.
Varga Zoltán György és Németh Klára
2016.07.13.
Pál Attila és Moór Szilvia 2016.07.16.
Ring Balázs és Kondrik Nóra 2016.07.30.
Váli Attila és Hegedüs Anett 2016.08.06.
Sárosdi Balázs és Valler Éva 2016.08.27.

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZÁS:

Fazekas Imre 2016.02.24.
élt 73 évet
Baur Lászlóné 2016.04.18.
élt 70 évet
Simon Vilmos 2016.04.19.
élt 89 évet
Dobos Mária 2016.04.20.
élt 86 évet
Eráth Károlyné 2016.04.26.
élt 85 évet
Klesitz Lászlóné 2016.04.29.
élt 72 évet
Turner Józsefné 2016.06.22.
élt 75 évet
Fartelyné Lengyel Erzsébet 2016.07.12.
élt 65 évet
Kovács Imre 2016.08.08.
élt 65 évet

Nyugodjanak békében!

†
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014. őszén a bakonynánai
templomban engesztelő
imanapot tartottunk öt
egyházközség és sok vendég részvételével.
Az idén pedig hitoktatónk, Pető
Eszter ugyancsak megszervezte az
imanapot az öt egyházközség és
több vendég közreműködésével. Ez
idén a másik plébániánkon, Szápáron történt.
Közös imádságok és énekek segítették a híveket az ünnepi misére történő ráhangolódásra. Mivel ez a nap a
hittanos évnyitót is hivatott volt
szolgálni, ennek kapcsán a gyerekek
szereplése is a Te Deum-os lelkület
jegyében történt. Együtt misézett a
plébánossal Prímász Róbert OCist.
atya, nagyesztergári és jásdi plébános úr, aki a Zirci Esperesi Kerület
hitoktatási referense.
A szentmise főcelebránsa Bese Gergő
Péter atya volt, aki bencések által
vezetett iskolákban működő pedagógus, így különösen hiteles
volt a gyerekek számára az iskolakezdéssel kapcsolatos buzdítása. Az Atya kiváló lengyel kapcsolatai révén különleges vendége
is volt a szentmisének, a czestochowai Fekete Madonna kegykép
hivatalos másolata. Ez önmagában is nagy öröm és megtiszteltetés volt. A szentmise végén az volt a meglepetés, hogy az Atya
felajánlotta, egy ideig itt maradhat nálunk a kép. Ennek következtében volt lehetőség arra, hogy a kerület néhány templomában
külön is köszöntsük a Szűzanyát, így egy vasárnapi misén Bakonynánán is megtehettük, örömmel és szeretettel.

Számomra azért is különleges volt ez a találkozás, mert a tavaszszal a főegyházmegyei zarándoklat alkalmával Főpásztorunkkal,
Érsek Atyával, paptestvérekkel, ennek a kegyképnek eredetije
előtt miséztem, és egy plébános számára legtermészetesebb módon a rám bízott hívekért imádkoztam. Ezáltal idén kétszer is
alkalom volt arra, hogy a czestochowai Szűzanya oltalmába ajánljam a kedves híveket.
Horváth Lajos

B ETLEHEM A F ALUHÁZ ELŐTT

Advent első hétvégéjére Dietzel Gyula keze nyomán elkészült a „Szent család szállása”. A költségeket a Német Önkormányzat vá llalta fel.
Az adventi időszakra a Faluháznál felállított Betlehemet Horváth Lajos esperes úr november 27-én áldotta meg.

B ALLAGÁS

ÉS ESKÜVŐ ISKOLÁNKBAN

”Vár a messzi ismeretlen, a Tudás, ami fölemel. Várnak rád új és új csodák”
A ballagás egy különleges pillanata az életnek: valami véget ér: benne van
a búcsú, az emlékezés, de benne van egy kapu, mely nyitva van egy ismeretlen, vágyakozással, kíváncsisággal, élményekkel teli útra.
Most pedig itt állunk meghatódottan, általános iskolai tanulmányaitok
végére értetek, így vége a gyerekkorotoknak is. Innentől kezdve fiatalkorúnak számítotok, középfokú tanulmányaitok és ezzel együtt életetek legszebb korszaka kezdődik.
Arra kérlek benneteket, hogy első iskolátok emlékeit őrizzétek meg magatokban, mi is szeretettel fogunk rátok gondolni és hiányozni fogtok innen,
mert 8 évig itt volt a helyetek, és ez a hely a mai nappal üressé vált.
A munka véget ért, a mi tisztünk már csak a szeretet és az aggódás, hogy
hogyan sikerül megállni a helyüket. Szeressük, és értő aggódással figyeljük
életük további alakulását!
Útjaink hamarosan elválnak, de tanártársaimmal hiszünk abban, hogy
hamarosan valahol ismét keresztezni fogják egymást.
Kassák Lajost idézve:
„ Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem
mehet el tőlünk egészen.”

*
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy 2016 augusztusában egy volt
kedves tanítványunk iskolánkat választotta esküvője helyszínéül.
Nagyon sok boldogságot kívánok nekik iskolánk minden dolgozója
nevében!
Szöllősi Attiláné

V ICCEK —W ITZKISTE
- Du. Opa! Die Trompete, die du mir zu
Weihachten geschenkt hast, ist mein
schönstes Weichnachtsgeschenk. – sagt Peter.
- Wirklich? – freut sich der Opa.
- Ja, stell dich vor, Mama gibt mir jeden Tag
100 Forint, wenn ich nicht darauf spiele.
*
Ruft die Mutter ihrem kleinem Sohn im
Nebenzimmer zu:
- Stefan! Zünde doch schon mal den
Adventskranz an!
Nach ein paar Augenblicken kommt die
Frage zurück:
- Auch die Kerzen, Mama?
*
Egy vőlegény levelet ír a Badacsonyban nyaraló menyasszonyának:
„Drágám! Érted mindenre képes volnék!
Megmásznám a Mount Everestet, átúsznám
az óceánt, beugranék a Niagara vízesésbe,
annyira szeretlek!
Utóirat: Ha hétvégén nem esik az eső, okvetlenül meglátogatlak!”

- 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 IS
ELÉRHETŐEK VAGYUNK!
www.bakonynana.hu

