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T 
ISZTELT VENDÉGEINK, 
SZÜLŐK, KOLLÉGÁK, 
KEDVES DIÁKOK! 

 
Szeretettel köszöntöm a végzős 
nyolcadikosokat, a kedves szülő-
ket, hozzátartozókat, meghívott 
vendégeinket, iskolánk vala-
mennyi dolgozóját, tanulóját, 
minden kedves jelenlévőt! 
 
Liebe Gäste, Eltern, Kollegen, 
liebe Schüler! 
Ich begrüße herzlich die Schüler 
der achten Klasse, ihre Eltern 
und Verwandten, unsere Gäste, 
die eingeladen sind, alle Schüler 
und Mitarbeiter der Schule, und 
natürlich alle, die jetzt da sind! 
 
Kedves Búcsúzó nyolcadikosok! 
Eljött a nap, az egész évben vár-
va várt nap, amikor is búcsút 
inthettek az általános iskolának. 
Ti már elköszöntetek tanáraitok-
tól, diáktársaitoktól. Most rajtam 
a sor.   
Mit is mondhatnék nektek? Azt, 
hogy csetlő-botló, izgő-mozgó 
110 centis apróságokból ifjú em-
berekké váltatok? Persze ez igaz, s aki még emlékszik az első isko-
lai lépésetekre, bizony elérzékenyül.  Amikor Éva néni kézen fo-
gott benneteket, pontosan tudta, hogy 8 év múlva itt kisgyerme-
kek helyett szép, értelmes ifjak állnak majd a szülők, barátok, 
rokonok és az egész iskola elé a ballagás napján. 
 Tavaly még kicsit irigykedve néztetek a ballagó nyolcadikosokra, 
s ma benneteket ünnepelünk. Ünnepelünk, de miért is? Hogy 
befejeztétek az általános iskolát? Nem. A mai magyar törvények 
értelmében ez nem dicsőség, egyszerűen kötelesség. Kötelesség, 
melynek legjobb tudásotok, tehetségetek szerint kell eleget tenne-
tek.  
 Mégis Benneteket ünneplünk ma, mert lezárult életetek egy nagy, 
meghatározó korszaka.  Benneteket, akik az elmúlt években min-
den arcotokat megmutattátok: láttunk benneteket megszeppent, 
félős, izguló diáknak, elesettnek, betegnek, vidám, felszabadult, 
időnként harsány kisgyereknek, kamasznak, ügyes, büszke, sike-
res sportolónak, tehetséges zenésznek, felelős diákönkormányzati 
vezetőknek.  Voltak persze borús pillanataink is: figyelmeztetők, 
eltiltások, nyomozgatás, ki kezdte, miért miegymás… mindez 

szerencsére már a múlté.  
Jó volt, amikor láthattunk titeket egymásért izgulni, küzdeni, és 
láthattuk, hogyan segítettetek társatoknak.  Voltak, akik elmentek 
az osztályból, voltak, akik jöttek, de a 8. év végére igazi közössé-
get alkottatok.  
Ez a búcsú, az ünnep egy pillanatig tart csupán, s tudnotok kell, 
hogy újabb megmérettetések következnek. Ma egy meghatározó 
korszak zárul le életetekben: véget érnek az általános iskolás évek, 
véget ér gyermekkorotok. Ha megkérdezitek a hozzátok közel 
álló felnőtteket, tőlük is azt hallhatjátok, hogy az ember életében a 
legmeghatározóbb élmények, emlékek a gyermekkorhoz, iskolás 
korhoz kötődnek. Ezekre támaszkodunk, ezekből merítünk egy 
életen át. Gondolom, közületek többen nagyon szeretnék az időt 
siettetni, s felnőtt életet élni. Ne rohanjatok! Az élet megvár. Vi-
gyázzatok fiatalságotokra, szépségetekre, s adjatok időt magatok 
és a világ megismerésére!   
 

Folytatás a 3. oldalon 

Álló sor balról jobbra: Balogh Benjámin, Horváth Krisztián György, Kernusz Bence, Horváth Benedek, Valler Erik, Pálfi Róbert.   

Ülő sor balról jobbra: Vörös Barbara, Turcsányi Zsuzsanna Lili, Somogyi Gertrúd, Forsthoffer István osztályfőnök, Tóth Krisztina 
Korina, Mészáros Mária, Gerván Vanessza.  
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V 
ARGA LÁSZLÓ ATYA, AZ ORSZÁGOS MAGYAR CECÍLIA 
EGYESÜLET KÖZPONTI IGAZGATÓJA, AZ EGYHÁZMEGYEI 
MÉDIA BIZOTTSÁG ELNÖKE, ZENESZERZŐ, A VÁCI SZÉKES-

EGYHÁZ KARNAGYA, KÓRUSÁVAL 2017. MÁJUS 27-ÉN ELLÁTOGA-

TOTT SZÜLŐFALUJÁBA – BAKONYNÁNÁRA, AHOL NAGYSZABÁSÚ 
KONCERTET ADTAK.  

A 17 óra 30 perckor kezdődő koncert előtt László atya csoportjával 
elsétált a Római-fürdőhöz, majd bemutattuk nekik szülőházát, a 
mai Tájházat. 

 Megható és felemelő volt az egész előadás, melyet Varga László 
gyermekkori visszaemlékezésekkel színesített. Megtudtuk tőle, 
hogy ő örökölte az utolsó zirci ciszterci-rendi esperes Antalfi Les-
tár kottagyűjteményét (Antalfi Lestár 1971-ig szolgált Bakonynánán), 
többek között saját szerzeményét is, melyet a Váci Szt. Cecília 
kórus elő is adott ebből az alkalomból a Római katolikus temp-
lomban. Varga László kérésének eleget téve, a bakonynánai 
Edelweiß dalkör is bemutatkozott az áhítaton.  

Sné R.E. 

Varga László atya 1960-ban született, Zircen. Korai gyermekko-

rát Bakonynánán töltötte, ahonnan édesanyja családja származik, 

és ahová édesapja családját a felvidékről telepítették. Négyéves 

korában szüleivel Felsőgödre költöztek. Németh Tibor jezsuita 

hatására már 12 éves korától kántorizált a helyi templomban. 16 

évesen kántori oklevelet 

szerzett, majd egy évvel ké-

sőbb megírta első zenekari 

miséjét és megalakította a 

templom kórusát. 1978-ban 

kezdte meg tanulmányait az 

Egri Hittudományi Főisko-

lán, ahol kamarakórust szer-

vezett, illetve négy éven át 

irányította a Szeminárium 

Kórusát. 1983-ban szentelték 

pappá, és Kartalra helyezték 

káplánként, ahol vegyeskart 

alapított. 1985-ben Turára 

került, ahol ifjúsági vegyes-

kart alapított.  

1987-től a Váci székesegyház karnagya, és miután dr. Huszár De-

zsőtől átvette a Váci Szent Cecília Kórus irányítását, az idők folya-

mán azt átszervezve az ország legnagyobb egyházi énekkarává 

fejlesztette. 

A Váci Szent Cecília Kórus előadása a bakonynánai római katolikus templomban  

EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT A BAKONYNÁNAI TEMPLOMBAN 



Folytatás az 1. oldalról 
 
Tanuljatok még sokat: nemcsak az iskolai tananyagot, tanuljátok 
meg helyén kezelni a dolgokat, tanuljátok meg megadni a módját 
az eseményeknek. Tanuljátok meg, hogy az ünnep nemcsak szép 
ruha dolga, először a lelketeket kell felöltöztetnetek! Tanuljatok 
meg emberhez méltón viselkedni: a mindennapokon, trágár han-
gon beszélő, közönséges ember az ünnepen sem tud kibújni a bőré-
ről, vagy egyszerűen nem lesz hiteles. Tanuljatok meg vigyázni a 
mások által létrehozott értékekre, becsüljétek meg azokat, s teremt-
setek magatok is értéket!  Tanuljatok meg felelősséget vállalni ön-
magatokért! Ne keressetek kibúvót, ne hárítsátok a felelősséget! 
Hiszen tudjátok: „Az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni min-
denkinek magának kell”. (Berda József)   
 
 
A következő tanévben mindannyian új közösségbe kerültök, me-
lyet nagyon vártok, de egy kis félelem is lehet bennetek. Elfogad-
nak-e, sikerül-e beilleszkednem, meg tudok-e felelni a követelmé-
nyeknek? Remélem igen. Aztán összekovácsolódik az új közösség, 
mely legalább ilyen fontos lesz számodra, mint a mostani.  
Kívánom nektek, hogy meg tudjatok felelni az új követelmények-
nek, hogy az elétek kerülő nehézségeket le tudjátok küzdeni, s 
hogy azok megerősítsenek Benneteket. Hiszem, hogy az itt töltött 
idő nyomot hagyott lelketekben, s remélem értelmetekben is.  Bú-
csúzom tőletek pedagógustársaim és diáktársaitok nevében is. 
Most amikor eleresztjük kezeteket, tudnotok kell, hogy hiányozni 
fogtok, de továbbra is számíthattok ránk.    
 
A mai nap megfelelő alkalom arra, hogy egy pillanatra megállja-
tok, és ne szégyelljétek hangosan is kimondani ezt a 
szót: köszönöm. 
Először szüleitek felé hangozzon el a hála szava, akik nagyon sokat 
tettek azért, hogy az elmúlt 8 év gondtalan tanulással telhessen. 
Köszönjétek meg, hogy veletek együtt izgulták át a sok-sok dolgo-
zatírást, hogy mellettetek álltak a sikerekben és a kudarcokban.  
Köszönet illeti tanáraitokat, tanítóitokat, hitoktatóitokat, akik na-
gyon sokat fáradoztak azért, hogy sikeres legyen a mai nap, és 8 

évi kemény munka után biztos tudással kopogtathassatok életetek 
következő állomásának kapuján.  
 
Kedves Szülők! 
Önök tudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek az itt álló 
fiatalok boldogulásáért. Kérem, álljanak meg a mindennapi munka 
rohanásában és gondoljanak vissza az utóbbi évekre, azokra az 
áldozatokra, amiket vállaltak értük. Most egy olyan időszak követ-
kezik, amikor a küzdelmeket egyre önállóbban kell megvívniuk, 
de ne feledjék, még nagyon sokszor támogatásra szorulnak az élet 
nehézségeinek leküzdésében, és Önöknek, nekünk segítő kezet kell 
nyújtanunk.  
Úgy érzem, hogy azért, amilyenek lettek ezek a fiatalok, és amilyen 
lesz az életük, abban közös a felelősségünk.  
Az Önök gyermekei ma elhagyják az általános iskolát. Megköszö-
nöm nyolc éven át tartó együttműködésüket, segítő támogatásukat.  
Felkérem a Szülői Munkaközösség elnökét, hogy a nyolcadikos 
leköszönő Szülői Munkaközösségi tagoknak adja át a virágokat! 
Ez a virágcsokor rajtuk keresztül minden búcsúzó tanuló szülőjé-
nek szól. 
Én is szeretnék köszönetet mondani  a Szülői Munkaközösség el-
nökének, Emőkének az önzetlen, kitartó szervező munkájáért. Sze-
retnék végül, de nem utolsósorban köszönetet mondani: így egy  
tanévvel a fenntartóváltáson túl: Simonné Rummel Erzsébetnek a 
Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és 
Bierbaum Adrienn polgármesterasszonynak minden segítségért, 
amit az átszervezés során és azután is kaptunk tőlük. Nem túl 
nagy tapasztalattal magunk mögött, de azt hiszem mindannyian 
elmondhatjuk, hogy jó döntés volt. 
 
Kedves Nyolcadikosok!   
A következő Juhász Gyula idézettel kívánok Nektek minden jót 
további életetekben: 
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk, 
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, 
De indulunk, a szépet, jót akarjuk, 
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.” 

 
Szöllősi Attiláné, iskolaigazgató 

BALLAGÁS—2017  
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G 
YEREKKÉNT NEM TUDTUK MI IS AZ A ZARÁNDOK ÚT, EZÉRT 
KÍVÁNCSIAN VÁRTUK 2017 JÚNIUS 19-ÉT, HOGY AZ 5 TELE-

PÜLÉS HÍVEIVEL ELINDULJUNK ELSŐ KÜLFÖLDI ZARÁNDOK-

UTUNKRA, II. JÁNOS PÁL PÁPA SZÜLŐHAZÁJÁBA.   

19-én 5:00-kor indult a busz Bakonynánáról, majd Dudar, Csetény, 
Szápár megállói következtek. Már nagy izgalomban volt mindenki 
az elkövetkezendő négy nap miatt. Induláskor mi gyerekek rögtön 
megszálltuk a busz felső emeletét néhány felnőtt és csoportunk 
legidősebb zarándoka András bácsi társaságában, a többi felnőtt az 
alsó szinten foglalt helyet.  

Első nap Zakopane-ban jártunk ahol a Fatimai Szűz tiszteletére 
szentelt Bazilikának a kápolnájában misét tartott Róbert atya és 
Lajos atya. A mise után rögtön mentünk vissza a buszhoz mert 
indultunk a Gubalovka siklóhoz megcsodálni a Tátra gyönyörű 
hegyvonulatait. A szállásra 19:00-kor értünk.. Megvacsoráztunk és 
el is foglaltuk a szobáinkat.  

20-án 7:30-kor indultunk felkeresni Lengyelország legismertebb 
zarándokhelyét Czestohowa-t. 10:00-kor misén vettünk részt a  
Jasna Gorai Bazilika Jézus Szíve kápolnájában. A Jasna Gora vagyis 

Fényes Hegy kolostort 16 Magyarországról érkezett pálos szerzetes 
alapította 1382-ben. Itt található Európa egyik legismertebb ikonja 
a Fekete Madonna. A kegyképet, a hagyomány szerint opolei 
Ulászló vitte magával Ruténiából.  

A kegykép Szűz Máriát ábrázolja bal karján a gyermek Jézussal. A 
legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy cédrustáblá-
ra, amely a Szent Család otthonából származott.  

A Bazilikában az oltár bal oldalán található az átlőtt papi öv 
(cingulus) , amelyet az 1981. május 13-ai merényletkor viselt a pá-
pa, az oltár másik oldalán a pápai arany rózsa kitüntetés, amelyet 
szintén ő adományozott a kolostornak. Évente sok millióan zarán-
dokolnak el ide, ahogy a mi csoportunk is,  hogy imádkozzanak a 
Szűz Mária égi közbenjárását kérni. 

14:00-kor Auswitzbe utaztunk tovább ahol megtekinthettük a ha-
láltábort ami ma már csak emlékhelyként funkcionál. A barakkok-
ban kiállításokat alakítottak ki,  ahol megtalálhatók voltak a zsidó 
áldozatoktól elkobzott tárgyak, fényképek és dokumentációk.  

Folytatás a 4. oldalon 

KRAKKÓ ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG 
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Folytatás a 3. oldalról 

Zarándok utunk harmadik napján a reggelit követően egész nap 
Krakkóval ismerkedtünk, városnéző séta keretében a történelmi 
belvárost, templomokat, Jagello Egyetemet, Posztócsarnokot, 
Mária-templomot tekintettük meg. Hosszabb és tartalmas idő 
keretében ismerhettük meg a waweli székesegyházat, a Wawel-
dombon. Ebben a templomban koronázták a lengyel királyokat és 
itt van végső nyughelyük is. A katedrálist Szent Szaniszlónak, a 
lengyelek legfontosabb nemzeti szentjének szentelték, aki a temp-
lomban nyugszik. Ide temetkezett I. Ulászlótól Erős Ágostig 19 
lengyel király, de a mai napig ide temetik a krakkói püspököket 
is. 

A délutánt a Lagiewniki negyedben töltöttük, ahol 1998-ban 
kezdték meg építeni az Isteni Irgalmasság Bazilikáját, melyet 2002
-ben II. János Pál szentelt fel, de már az előtt is mozgalmas zarán-
dokközpont volt. A templom egyik érdekessége a bazilika alatti 
részben található, különböző országokból érkező zarándokok 
számára tervezett 5 kápolna, amelyek közül az egyik magyar. A 
kápolnákat úgy tervezték, hogy egyszerre több nyelven lehessen 
bennük kényelmesen imádkozni. A kápolna díszítése mozaik-
technikával készült, a képeken lengyel-magyar szenteket és bol-
doggá avatottakat láthatunk. A kápolna a Szentek közössége ne-
vet kapta. Ez a kápolna a Magyar Katolikus Egyház adománya. 

A kápolnában Lajos atya és Róbert atya által megtartott misén 
vettünk részt. 

A Bazilikában megtekinthettük Szent II. János Pál pápa vérerek-
lyéjét, amely egy ampullában található. 

Minden este 19 órakor tartalmas vacsorával zártuk a napot, majd 
alkalmunk volt társainkkal megbeszélni az aznap történteket a 
szálláson. Előfordult, hogy éjfélkor kerültünk ágyba, de másnap 
mégis frissen vártuk, hogy milyen élményben lesz részünk. 

Csütörtökön csoportunk kijelentkezett a szálláshelyről és 8:00-kor 
a csoport Wadowice-be indult. Wadowice  Krakkótól 50 kilomé-
terre fekszik. Kiemelkedését a többi lengyel település közül Karol 
Vojtylának köszönheti, aki 1920. május 20-án született 
Wadowicében, és 1978. október 16-án választották pápává. I. Já-
nos Pál pápa halála után Wadowice keresztény zarándokhellyé 
vált. Az atyák által tartott mise után pápai krémes jutott minden-

kinek a közeli cukrászdában. A krémes Karol Vojtyla kedvenc 
süteménye volt.  

Délután utunkat hazafelé vettük. A zarándokút alatt nem csak 
miséken, templomokban imádkoztunk, hanem a buszos utazása-
ink alkalmával is váltakozva egy-egy útitársunk (felnőtt, gyermek 
egyaránt) vezetésével hangosan imádkoztunk és énekeltünk.  

Utunk során több alkalommal elsőáldozó ruhába öltözött kisgyer-
mekek sokaságával találkoztunk.  Később megtudtuk, hogy egész 
Lengyelországban az a hagyomány, hogy az első szentáldozásban 
részesülő gyermekek elzarándokolnak Czestochowába hálát adni 
a Madonnának. 

.A négy nap alatt volt lehetőségünk ajándéktárgyakat, kegytár-
gyakat vásárolni hozzátartozóinknak. 

Kissé fáradtan, de felejthetetlen élményekkel tértünk haza az éjjeli 
órákban.. Nagyon szép napokat töltöttünk Lengyelországban. 
Elmondhatjuk, hogy minden napunk tele volt apróbb, nagyobb 
csodákkal. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 
aki segített minket, hogy eljussunk Lengyelországba Köszönet 
Eszter néninek, Nándi bácsinak a rengeteg munkáért, Lajos atyá-
nak és Róbert atyának, hogy a misék alkalmával hitünkben meg-
erősítettek. 

Szakács Fanni és Szakács Kinga 

 

„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon 
és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, 
barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, 
lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy 
kedvesünkhöz, vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon meg-
tudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. 
Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak velünk. Az 
utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös 
célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámész-
kodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, 
csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melye-
ken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az 
utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, 
közvetlenül a cél előtt.”  

Márai Sándor   

KRAKKÓ ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG 
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HÍRMORZSÁK AZ ISKOLÁBÓL 

Iskolánkból 20 tanuló vett részt a körzeti mezei futóversenyen, 
Zircen. 
Többen kiemelkedő eredményt értek el, és közülük is hárman 
bejutottak a megyei döntőbe: 
Jakab Hunor, Cseh Zoltán és Valler Erik 

* 
Március 17. 

Tanulóink népismereti projektnapon vettek részt a kultúrott-
honban. Megismerhették dédszüleik kinti és benti játékait, a 
régi gyógyítási szereket, növényeket, ruhaanyagokat, konyhai 
felszereléseket. 

Március 3.  
 
A regionális Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verse-
nyen 4 tanuló képviselte megyénket. A 3.-4. osztályos korcso-
portban „Mundart” kategóriában Csillag Antónia és Hegedűs 
Zsófia szerepelt eredményesen, az 5.-8. osztályos korcsoport-
ban  
Csapó Nóra 8., és Telekes Krisztián Dániel 6. helyezést ért el, 
így ők május 19-én részt vesznek a budapesti országos verse-
nyen. 
Sikereikhez gratulálunk! 

Antónia Csillag, Zsófia Hegedűs, Nóra Csapó und Krisztián 
Dániel Telekes nahmen mit Erfolg an dem 
Rezitationswettbewerbin Mosonmagyaróvár teil.  
Nóra Csapó erreichte den 8. Platz, Krisztián Dániel Telekes 
den 6. Platz, sowerden am Landesfinalein Budapest 
teilnehmen.  
WirgratuliereneuchzumErfolg! 

 
* 

 
A Zrínyi Ilona megyei matematika versenyen Jakab Koppány 
6. helyezést ért el! 

* 
 

Tanulóink terematlétika versenyen vettek részt Zircen. 
A versenyszámok a következők voltak: helyből távolugrás, 3-

as sorozatugrás, tömött labdadobás és magasugrás.  
Három tanuló kiemelkedő eredményt ért el. 

IV. kcs.: Horváth Krisztián 1. helyezés 
Valler Erik 2. helyezés 

III. kcs. Csaplár Bálint 2. helyezés 
Az iskolánk csapata a körzetben a 2. helyen végzett. 

 
* 

 
Iskolánk farsangi bálja az idei tanévben 2017.02.11-én került 
megrendezésre. Sajnos a nagyszámú beteg tanulóink miatt, 
kevesen voltak jelen e jeles eseményen. 
Dietzel Dominik 6. osztályos tanulónk így foglalta össze rövi-
den a nap eseményeit:  

  
Az év első ünnepe a Farsang, az év talán egyik legvidámabb, 
viccesebb ünnepe. A kicsik szokásukhoz híven beöltöznek. 
Volt, aki rabként, sült krumpliként, vagy éppen a jól ismert 
mesefigura: Spongyabob Kockanadrágként érkezett. A felső 
tagozatosok darabokat adtak elő.  
Helyezettek: 

6. osztály: Jelenet az iskola életéből, A két koma és a 
villamos 

7. osztály: Piroska, Földrajzóra  
8. osztály: Roma lagzi 
5. osztály: Boszorkánytánc  

https://www.facebook.com/953278584706828/photos/a.953698121331541.1073741830.953278584706828/1470106716357343/?type=3
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NÉMET NEMZETISÉGI NAP 

NATIONALITÄTENFEIERTAG IN NANA 

N 
AGYSIKERŰ  PROG-
RAMMAL INDULT A 
TAVASZ BAKONYNÁ-

NÁN.  
 

Az áprilisi nemzetiségi nap kö-
zönségének most sem kellett 
csalódnia. Kivétel nélkül színvo-
nalas és szórakoztató volt a 
program. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének kö-
szöntő gondolatai után Wágen-
hoffer Kornélia, a Megyei Regio-
nális iroda vezetője köszöntötte 
a hallgatóságot, majd  kitért a 
nemzetiségi hagyományok ápo-
lásának fontosságára és  többek 
között méltatta a Bakonynánán 
elért eddigi eredményeket. 
Nemzetiségi intézményeink 
óvodásai és iskolásai megint 
megörvendeztették a teltházas 
Kultúrotthon közönségét. Kö-
zépiskolás, népviseletbe öltözött 
fiatalok konferálták fel a további 
helyi és vidéki fellépőket. A he-
lyi Wasserfall kultúrcsoport és 
az Edelweiß dalkörön kívül a 
Nagyesztergári Margaréta dal-
körnek és a Móri Harmonika együttesnek a műsora volt hallha-
tó. Első alkalommal  hangzott el öt tanuló előadásában egy-egy 
sváb anyanyelvű (Mundart)vicces történet is. A programot a 
Soroksári favágó fiúk tánccsoport fergeteges műsora zárta. 
Végezetül a fellépők a német közösségi helyiségben sok-sok 

dalolás mellett még oldott beszélgetést folytattak napestig.  
* 

Der Frühling wurde in Nannau mit einem erfolgreichem Prog-
ram gestartet. Das Publikum musste nicht enttäuschen, das 

dieses Jahr April in Nannau für den 
Nationalitätenfeiertag neugirig war. Die 
Programme waren ohne Ausnahme 
hervorragend und vergnügend. Nach den 
Begrüßungsworten der Vorsitzende der 
deutschen Nationalitäten Verwaltung hat 
Frau Kornélia Wagenhoffer Leiterin des 
regionalen Büros im Komitat Veszprém das 
Wort übernommen und hatte die Wichtigkeit 
der Pflege der nationalitäten Sitte und 
Bräuche betont, ausserdem hat sie die bisher 
in Nannau erreichte Ergebnisse vereehrt. Die 
Kinder aus dem nationalitäten Kindergarten 
und der Grundschule haben eine prachtvolle 
Vorstellung in dem vollen Kulturhaus gehabt. 
Zwei Jugendliche in Tracht gekleidet haben 
immer die nächsten Auftritte konferiert. 
Neben dem örtlichen Wasserfall 
Kulturgruppe und der Edelweiß Chor konnte 
das Publikum noch die Margareten Chor aus 
Nagyesztergár und der Harmonika Band aus 
Mór hören und sehen. Zum erstan Mal konnte 
man eine swäbische Mundart in der 
Vorführung von 5 Schülern hören. Das Prog-
ram endete mit dem rasanten Programm der 
lustigen Schorokscharer Holzhackerburschen. 
Letztendlich können die Teilnehmer in den 
nationalitäten Räumen des Kulturhauses 
einen lustigen Abend mit viel Spaß 
verbringen. 

Peter Reichardt 

Móri harmonika együttes 

A „Vidám Soroksári Favágó tánccsoport” fergeteges műsort adott elő  
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RENDEZVÉNYNAPTÁR—VERANSTALTUNGSKALENDER BAKONYNÁNA  2017 

 Megnevezés / 
Veranstaltung 

Időpont / 
Zeitpunkt 

Megnevezés / Veranstaltung Időpont / 
Zeitpunkt 

Kitelepítési emlékműsor, koszorú-
zás / Kranzniederlegung 

2017. január 27. 16:00 
(Megyei szintű ren-

Iskolai ballagás/Jahresendein der 
Deutschnati. Grundschule 

2017. 06. 17. 10 óra 

Iskolai farsang / Schulfasching 2017.február 11. 14 
óra 

Német nyelvi tábor / Deutschsprachiger 
Kinderlager 

2017. 06.19. – 06. 25-ig 

Hagyományőrző Egyesület éves köz-
gyűlése /Jahreszitzung der Deutsche 

2017. február 26. 15 
óra 

Hittanos tábor / Religionslager 2017. 06.19. – 06. 23-ig 

Katolikus farsangi bál / Katolischer 
faschingsball 

2017. február 25. Nemzetiségi tábor /Deutschnationalitäter 
Lager 

2017.07.10.—07.15. 

Nemzeti ünnep – megemlékezés / 
Nationalfesttag 

2017. március 14. 12 
óra 

Utazás a testvértelepülésünkre / Fahrt zu 
Gemeindepartner. 

2017. július 15-én  este 

Sport- Szabadidő és Környezet/
természetvédelmi Egyesület éves 

2017. március 31. 
18:00 óra 

Anna napi búcsú  / Kirchentag / Kiritog 2017. július 30. 

Húsvéti locsolóbál 
 

2017. április 16. Gombócfesztivál / Knëdelfesttag 2017. augusztus 12. 

Német Nemzetiségi nap / 
Nationalitätentag 

2017. április .23. Az új kenyér és Szt. István király ünnepe / 
Verfassungstag 

2017. augusztus 20. 

  TeSzedd!  - szemétgyűjtési akció 
 

2017. április 29. Tanévkezdés az iskolában / Schulanfang 2017.szeptember 1. 

Anyák napi ünnepség  /Muttertag 2017.  május 5. 17 óra Idősek napi rendezvény / Seniorentag 2017. október ……… 

Elsőáldozás  / Erster Kommunium 2017. május 21. 10 óra Okt. 23-i megemlékezés / National fest-
Gedenkfeier 

2017. október 20. 12 óra 

Lomtalanítás /Unnötige Sachen 
sammeln 

2017. június 19. Lampionos felvonulás / Laternenumzug 2017. november 10. 16:30 
óra 

Óvodai ballagás/ Jahresende in der 
Deutschnat. Kindergarten 

2017. június 02. Betlehem megáldása / Einsegnung des 
Betlehems 

2017. november 26. 09:45 

Koszorúzás a világháborús emléktáb-
láknál / Kranzniederlegung 

2017. 06.04. 10:40 Adventi zenei találkozó / Adv.konzert 2017. december  3. 

Óvodai gyermeknapi Manótúra/ 
Kindertg in Kindergarten 

2017. június 09. Falukarácsony és vásár / Weihnachtsfest-
Weihnachtsmarkt 

2017. december  10. 16:30 

Bérmálás / Firmung 2017. június 11. 15. 
óra 

Pásztorjátékosok és Christkindl-járás / 
Christkindl -Spiel 

2017. december  10-től ill. 
24-én 

Gyermeknap / Kindertag für 
Schulkinde 

2017. június 3.     

A települési önkormányzat fenntartásába került bakonynánai temető ravatalozójának belső felújítása helyi vállalkozók keze 
nyomán június hónapban befejeződött. A felújítás során kicseréltük a villamosvezetéket és kapcsolókat, gipszkartonnal erősí-
tettük meg a mennyezetet, kicseréltük a régi műpadlót, a függönykarnisokat és a textíliákat.   

Sné R. E. 

* 

A Bakonynánai Német Önkormányzat a Heimatmuseum részére keres olyan még jó állapotban lévő babákat, melyek magassága kb. 
30 -40cm és támaszték nélkül is megállnak. A babákra régi népviseleti ruhákat szándékozunk varrni. Keresünk továbbá olyan régi 
fotókat, melyeken olyan utcai vagy udvari helyszínek vannak, ahol jól látszanak régi házak, melléképületek, de szívesen fogadunk 
olyan képeket is, ahol különféle paraszti vagy iparos munkafolyamatok láthatók. Aki nem kívánja a helyi múzeum tulajdonába adni a 
képeket, annak szkennelés után visszaadjuk a fotókat.    

Sné R. E.  
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KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS AZ ÓVODÁBAN 
VERKEHRAUSSTELLUNG IN DEM KINDERGARTEN 

F 
EBRUÁR 21-ÉN IDÉN ELSŐ ALKALOMMAL KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁST 
SZERVEZTÜNK ÓVODÁSAINK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. 

A közlekedés témaköre két hetet szőtt át. A témával kapcsolatban 
sokat beszélgettünk a helyes közlekedés szabályairól, valamint megis-
merkedhettek a közlekedési táblákkal és eszközökkel. A heti téma 
feldolgozta a szárazföldi, légi és vízi közlekedést. 

A gyalogos közlekedés szabályait a gyerekek a séták alkalmával sajátí-
tották el, ezáltal térbeli tájékozódásuk, oldaliságuk és a figyelmük is 
fejlődött.  

A hetek során sok mondókát, verset és éneket tanultak meg a gyere-
kek. 

A kicsik és a nagyok nagy örömmel hozták el a kiállításra a közleke-
déssel kapcsolatos játékaikat. Nekik köszönhetően nagyon sok jármű 
gyűlt össze nemcsak autók, repülők, hajók, hanem a témával kapcsola-
tos könyvek, társas játékok is helyet kaptak. Voltak, akik az otthon 
elkészített légóautójukat hozták el, de a Bakonynánai busz makettjét, 
kicsinyített mását is meglehetett tekinteni.  

A kiállítás nemcsak ezen eszközöknek, játékoknak adott teret, hanem 
az óvodásaink alkotásainak is. 

A gyerekek nagy izgalommal mutatták meg a szüleiknek a kiállítást és 
örömmel keresték meg a járműveiket, amik különböző élethelyzetben 
lehetett megtekinteni, mint pl.: erdőn dolgozó gépeket; földeken mun-
kálkodó traktorokat, kombájnokat; vasútállomást és égő várost ahol a 
tűzoltók kaptak helyet. 

A kiállítást két hétig lehetett látogatni óvodánk tornatermében. 

         Somogyi – Simon Szabina 

Zum ersten Mal haben wir eine Verkehrausstellung in dem 
Kindergarten am 21-en Februar. Die Kinder haben  uns sehr viel bei 
der Vorbereitung geholfen.  

Wir haben viel über dieses Thema gesprochen, wie die Verkehrsregel 

oder die Verkehrsschilden.  

Die Kleinen und Großen haben mit großer Lust auf dieser 
Verantstaltung ihre Spielzeuge gebracht. Zum Beispiel: 
Gesellschaftspiel, Auto, Flugzeug und Schiff.  

Die Ausstellung hat nicht nur um den Verkehr gehandelt, sondern 
auch die fantastische und ideenreiche Werke der Kinder.  

Die Kinder haben mit großer Aufregung ihren Eltern die Ausstellung 
und ihre Werke gezeigt. Sie haben ihre Verkehrsmitteln, die in 
verschiedener Lebenslage war, gesucht.  

Es gab einen Lastwagen, der in einem Wald gearbeitet hat, oder 
Ackerschleppern und Getreidemähdreschern, die in der Wiese 
geerntet hat. Wir haben einen Bahnhof und ein brennendes Haus 
gebaut, wo das Feuerwehauto eine große Rolle hatte.  

Die Verkehrausstellung wurde bis zwei Wochen in dem Turnsaal des 
Kindergartens sehen können.      

              F.K. 

2017. ÉVI NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK ÉS NYERTES NÉMET NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK - BAKONYNÁNA 

                                                                                                                    

Szervezet Pályázati azonosító Téma Támogatott összeg 

Német Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-17-0359 Adventi koncert 100 000 Ft 

Német Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-17-0357 Nemzetiségi nap 100 000 Ft 

Német Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-17-0360 Színházlátogatás - Szekszárdi Német Színház 100 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület NEMZ-KUL-EPER-17-0393 Gombócfesztivál 200 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyományőrző 

Egyesület NEMZ-KUL-EPER-17-0588 CD és prospektus  készítés 150 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület NEMZ-CISZ-EPER-17-0180 Működési támogatás 300 000 Ft 

Bakonynánai Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola NEMZ-TAB-EPER-17-0227 Nemzetiségi, népismereti, hagyományőrző tábor             400 000 Ft 

 2017. évi német nemzetiségi támogatások 

 

Német Önkormányzat EMET - Működési támogatás működésre  ill. nemzetiségi szakfeladatra 782 000 Ft 

  

Német Önkor-
mányzat 

EMMI 

 ÁHT azonosító 
szám: 243678 

Intézményfenntartói egyedi  kiegé-
szítő támogatás 

iskola felújítási  munkálataira  -  nyílászárócsere 
1 300 000Ft 

Német Önkor-
mányzat 

Működési költségek kiegészítő támo-
gatása 

iskola felújítási  munkálataira  -  nyílászárócsere 
2 161 800 Ft 

  

Német Önkormányzat 
EMET - Feladatalapú költségvetési 

támogatás 

Nemzetiségi érdekképviselettel-, nemzetiségi kul-
turális autonómiával- és nemzetiségi léttel össze-

függő feladatokra 
2 195 632 Ft 
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GYERMEKNAP AZ ISKOLÁSOKNAK 

A z idei gyereknap is rengeteg élményt adott a 
csemetéknek!  

Volt zenés németnyelvű gyerekműsor a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával, légvár, motoroztatás, kreatív 
asztal, Tücsök zenekar, lufibohóc, tombola stb., mindez az 
Age Of Hope Alapítvánnyal együttműködve! Az elmúlt 
évekhez hasonlóan, minden bakonynánai közösségbe járó 
gyermek, és mindenki, aki valamilyen formában támogatta 
és segítette ezt a napot, vendégünk volt ebédre, és egész nap 
a szörpös standnál is! A nagy melegben mindez jól is esett 
mindenkinek!  
Szeretném még egyszer megköszönni minden támogatónak, 

hogy ez a nap ismét felhőtlen, és élményekben dús lehetett a 

gyerekeknek!   

Csapó Emőke 

Am 3. März fand das Regionalfinale des ungarndeutschen 
Rezitationswettbewerbs in Mosonmagyaróvár statt. Aus unserer 
Schule nahmen vier Schüler teil, Zsófia Hegedüs, Antónia Csil-
lag,  Nóra Csapó und Krisztián Telekes. Wir bereiteten uns sehr 
sorgfältig auf den Wettbewerb vor und wir erreichten ganz 
schöne Ergebnisse. In der Katerogie "Mundart 5-8."Klasse Nóra 
Csapó erreichte den 8. Platz, Krisztián Dániel Telekes den 6. 
Platz, so werden sie am Landesfinale in Budapest teilnehmen. 
Die Kinder haben viel gelernt, viel geübt, aber sie waren sehr 
aufgeregt, trotzdem haben sie den Auftritt genossen. Dieser 
Auftritt ist wichtig für die Schüler, für die Schule und auch für 
Nana, weil die Kinder Nanaer Schwäbische Texte rezitiert haben.  
Wir hoffen, dass wir auch im Mai im Landesfinale ähnlich 
erfolgreich sein werden! 

 

REZITATIONSWETTBEWERB IN MOSONMAGYARÓVÁR 

ÓVODAI BALLAGÁS 

A regionális Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny résztvevői 

Ballagó gyerekek balról haladva: Hegedüs Mátyás, Bauernfeind Roland, Nagy Kristóf, Frisch Gergő, Fojtyik László Norbert, Zsoldos Ábel Barnabás, Horváth Tamás, Waller 
Anna, Nagy Eszter, Strausz Szilárd, Árvai Viktória Katalin, Simon Sebestyén, Bajor Kevin, Horváth Bence, Hopotószki Bence, Németh Anna, Valler Rajmund, Valler Ramóna, 

Csapó Áron Péter, Ternyák Milán László 
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MEGYEI KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAP BAKONYNÁNÁN 
KOMITATSPROGRAMM IN NANA: TAG DER VERTREIBUNG 

A  VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT A SVÁBOK 

ELŰZETÉSÉRŐL ÉVENTE MEGEMLÉKEZIK.  

Mindig más érintett helyszínen, és abban az időpontban, amikor 

az elűzetés történt az adott településen. 2017-ben Bakonynána 

volt a megemlékezés helyszíne. 2017. január 27-én 16 órakor kez-

dődő megemlékezésen Heilig Ferenc, a 

Megyei Német Önkormányzatok elnöke 

köszöntötte németül és magyarul a meghí-

vott vendégeket, a hallgatóságot és Dr. 

Tóth Ágnest a Kisebbségkutató Intézet 

munkatársát. A program Horváth Lajos 

plébános gondolataival folytatódott, majd 

Vaskó Brigitta szavalta el németül Valentin 

Pintz:“Noch einmal nur möcht ich die Hei-

mat sehn“ című versét. 

Dr. Tóth Ágnes „A múlt birtokba vétele, ön-

magunk megismerése. A magyarországi néme-

tek elűzetésének folyamata bel- és külpolitikai 

összefüggésben” címmel tartott kimerítő 

előadást, majd a „kérdések és 

hozzászólások” szakaszban a hallgatóság is 

bekapcsolódott a tragikus múltat  felidéző 

párbeszédekbe. 

A megemlékezésen a helyi Edelweiß dal-

kör német nyelven a hazaszeretetről szóló 

dalokkal tisztelgett a tragikus történelmi 

eseményt átélt hajdani lakosság tiszteleté-

re. Végül a kitelepítési emléktáblánál koszo-

rúzással zárult a rendezvény. 

Simonné R. Erzsébet 

BNNÖ elnök 

Dr. Agnes Toth Vorträgerin  - Mitarbeiterin der Nationalitäten Forsungsinstitut 

2 017. ÁPRILIS 25 – ÉN VER-

SES – ZENÉS GYERMEK-

MŰSORON VETTEK RÉSZT 
KÖZSÉGÜNK OVISAI ÉS ISKOLÁSAI. 
ROSTA GÉZA WEÖRES SÁNDOR, 
CSUKÁS ISTVÁN, NAGY LÁSZLÓ 
ÉS NEMES NAGY ÁGNES MEGZE-

NÉSÍTETT VERSEIT ADTA ELŐ.  

A gyerekek részvételével, a mű-
sorba való bevonásával, közös 
énekléssel és zenéléssel tette han-
gulatosabbá az előadást. A közel 
egy órás műsor vidám hangulat-
ban telt el. Köszönjük az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár közre-
működését a rendezvény lebo-
nyolításában. 

Tamás Teréz Heléna 

      könyvtáros 

ROSTA GÉZA MŰSORA 
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2 017. ÁPRILIS 27 -ÉN ÉRDEKES 
PROGRAMON VETTEK RÉSZT 
ISKOLÁNK TANULÓI.  

A meteoritokról szóló interaktív előadás 
az égi kövek világával ismertette meg a 
gyerekeket.  
Egy időutazáson vettek részt, ahol test-
közelbe hozták a föl-
dönkívüli világot. Ez 
az előadás megismer-
teti az érdeklődőket 
egy gyűjtemény igen 
érdekes darabjaival. 
Megtudhatják, hogy 
mit tartanak a kezük-
ben, honnan származ-
nak, miből állnak, hol 
kerültek elő, hogyan 
gyűjtötték őket. Meg-
ismerhettük az össze-
tételüket, a velük 
kapcsolatos vizsgála-
tokat, felfedezéseket. 
Nemcsak meteorito-
kat, hanem különbö-
ző kőzeteket is meg-
tekinthettek a kíván-
csiskodók. Egyenként 
a kezükbe vehették az 
érdekes darabokat a 
gyerekek vizsgálódás 
céljából, amihez fel-

használtak egy nagy teljesítményű szte-
reó-mikroszkópot is. Érdekes informáci-
ókkal gazdagodtunk a Naprendszerrel 
kapcsolatban is. Modellekkel illusztrál-
ták a Naprendszert, interaktív módon 
bemutatták a többi bolygót is. 
Nagyon érdekes előadáson vettünk 

részt, ahol igen sok ismerettel lettünk 
gazdagabbak. 
Az előadás a Könyvtári Szolgáltató 
Rendszer – KSZR – keretében valósult 
meg. 

 

Tamás Teréz Heléna 
könyvtáros 

CSILLAGÁSZATI ELŐADÁS 

A 2016/2017-es tanévben több olvasópályázaton is részt vettek 
tanulóink. 

Az első és második osztályosok Menyhért Anna Tengerimala-
com története c. könyvével ismerkedtek meg, majd oldottak 
meg hozzá kapcsolódó érdekes feladatokat. 

 A tanulók eredményei a következők: 

5. helyezett Németh Dominik 
7. helyezett Cseh Richárd 
9. helyezett  Hornyacsek Kira 

A harmadik és negyedik osztályosok Jeney Zoltán Rév Fülöp c. 
művét olvasták el, majd töltötték ki a feladatlapot. 

A tanulók eredményei a következők: 

  3. helyezett Nagy Dzsenifer 
  4. helyezett Hegedüs Zsófia 
  8. helyezett Hopotószki Regina 
11. helyezett Mészáros Ildikó 

A második forduló feladatait is minden tanuló megoldotta, 
kíváncsian várjuk az eredményeket! 

A felkészítő tanárok Sápi Adrienn, Hegedüs Melinda, Tamás 

Teréz Heléna. 

Ezt az olvasópályázatot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
hirdette meg. 

 

Felbuzdulva a jó eredményeken, az idei tanévben tíz tanuló 
jelentkezett a Gyulaffy olvasópályázatra, melyet a Gyulaffy 
László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola hirde-
tett meg. Iskolánkat Grószeibl Anna, György Kitti, Orbán Va-
nessza, Csillag Antónia, Hegedüs Zsófia, Hopotószki Regina, 
Mészáros Ildikó és Simon Anna képviselte. Munkájukat elisme-
rő oklevéllel jutalmazták. 

Két tanulónk dobogós helyezést ért el. Pepi kalóz életével 
olyan sikeresen megismerkedtek, hogy a feladatok megoldása 
során mindketten megosztott harmadik helyezést értek el. Gra-
tulálunk Hornyacsek Kirának és Cseh Richárdnak! A megérde-
melt jutalmat 2017. április 27-én vehették át a Gyulaffy Napok 
keretében a díjkiosztó gálán. 

A felkészítő tanárok Sápi Adrienn, Hegedüs Melinda, Tamás 
Teréz Heléna. 

OLVASÓPÁLYÁZATOK 
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POLGÁRŐR ELISMERÉS 

A 
 2013. OKTÓBER 12-ÉN ALAKULT BAKONYNÁNAI POL-

GÁRŐR EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE AZ ELMÚLT EGY 
ÉV ALATT SZÉPEN ÍVELT FELFELÉ. 

Anda György rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, megbí-
zott megyei főkapitány György Tibornak, a Bakonynánai 
Polgárőr Egyesület elnökének, a rendőrséggel történő együtt-
működés során kifejtett kimagasló tevékenységéért a Vesz-
prém Megyei Rendőr-főkapitányság nagyra becsülése jeléül 
2016. december 2-án Szent György emlékplakettet adomá-
nyozott.   
 
 
Az elismeréshez a falu közössége nevében gratulálunk, az 
elvégzett munkáért pedig köszönetünket fejezzük ki! 

SZÜLETÉS: 
Maill Gyula 2016. december 3. 
Szülők: Mail Gyula és Jakab Enikő 
Dénes Lora 2016. december 31. 
Szülők: Dénes István és Nagy Erika 
Kisprumik Ákos 2017. január 29. 
Szülők: Kisprumik István és Strausz 
Erzsébet 
Hegedüs Gábor 2017. február 4. 
Szülők: Hegedüs Gábor és Béndek Re-
náta 
                     

Gratulálunk! 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Lapzártáig nem volt. 

ELHALÁLOZÁS: 
Kövi Lajos Józsefné  
2016. november 04.  élt 63 évet 
Darnai Béla  
2016. december 05.  élt 64 évet 
Maill Gyula 
2016. december 06.  élt 3 napot 
Kázik Lászlóné 
2016. december 07.  élt 72 évet 
Loiberszpek Lajosné 
2016. december 10.  élt 89 évet 
Nováky Kálmánné  
2016. december 30.  élt 90 évet 
Einreinhoff Andrásné  
2017. január 31.   élt 75 évet 

Bardon Brigitta 
2017. február 17.  élt 29 évet 
Hüll Ferenc 
2017. március 05.  élt 76 évet 
Vajcs Ferenc 
2017. március 26.  élt 81 évet 
Polgár Csaba  
2017. június 14.  élt  52 évet  
Forsthoffer  Imre 
2017. június 16.  élt  74 évet 
 
Nyugodjanak békében! 

† 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

Nagy örömünkre szolgál, hogy míg a legtöbb kistelepülés a lakosságszám drasztikus csökkenésével vagy már az elnéptelenedéssel 
küzd, Bakonynánán – ugyan lassú ütemben – de növekszik az itt lakók száma. Érdekesség, hogy 2014 óta évről évre pontosan 1-1 fővel 
nőtt a hivatalos lakosságszám, a legfrissebb hivatalos adat 1024 fő. Ez ugyan kismértékű növekedés, de nem szabad lebecsülnünk, mert 
sok más településen akár évente 10-20 fővel is csökken a létszám. 

A jelenlegi tendenciák pedig a következő évekre jelentősebb ütemű növekedést vetítenek előre. Sorban kelnek el az ingatlanok, a reális 
áron meghirdetettek gyakorlatilag néhány héten belül gazdára találnak, és a letelepedők között jelentős arányt képviselnek a fiatalok, 
ami külön öröm számunkra. 

A polgármester és a képviselőtestület Bakonynána fejlődésének egyik központi célkitűzéseként a település megtartóerejének növelését 
határozta meg. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy jó az irány és az eszköztár. Az óvodát, iskolát érintő fontos döntések és fej-
lesztések, valamint a letelepedési támogatás és egyéb támogatások kellően vonzóvá teszik településünket. 

Bízunk benne, hogy ez a kedvező folyamat a fejlesztéseink, lehetőségeink hatékony kihasználásával tovább folytatódik az elkövetkező 
években is, és egyre többen választják majd otthonukként Bakonynánát – legyen szó fiatalokról, vagy a már pihenésre, nyugalomra 
vágyó idősebb korosztályról. 

Akik pedig itt élnek, bízunk benne, elégedettek lesznek a körülményekkel. 

NÖVEKSZIK A LAKOSSÁGSZÁM, ÉS SORBAN KELNEK EL AZ INGATLANOK 
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„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” elnevezésű kez-
deményezés. 

„Unsere Vergangenheit in der Gegenwart, ein Tag in Tracht” 

 

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és 
Könyvtár (Zentrum) harmadik alkalommal hirdette meg a 
népviselet napját! Így lehet közelebb hozni elődeink életét a 
sajátunkhoz, emlékezni rájuk és mindarra, amit a szívünkben 
őrzünk róluk. Egy-egy kiegészítővel kombinálva a hétköznapi 
ruhát, de akár egy teljes garnitúrával is lehetett egy napot 
eltölteni. Nemzetiségi iskolánk 2017. áprilisában már második 
alkalommal nevezett be ebbe a programba. Nemcsak a tanu-
lók, de a pedagógusok is mindezt még táncos- és prózai mű-
sorral is színesítették a szünetekben. 

Sné R.E. 

Ez évben Nemzetiségi óvodánk is beállt a sorba.  

2017 04. 29-én Trachttagot szerveztünk az óvodában. A nem-
zetiségi hagyományok ápolását fontosnak tartjuk intézmé-
nyünkben, ezért a nemet nyelvű dalok, versek, mondókák 
egyszerű, rövid a mindennapi élethez kapcsolódó kifejezése-
ken túl a nemzetiségi ruhadarabokkal is megismertetjük a 
gyerekeket. Ezen a napon nemzetiségi ruhába öltözve, a fiúk 
mellényben, kalapba a kislányok szoknyában, kötényben töl-
tötték a délelőttöt. A közös játék után óvodánk mindkét cso-
portjában nemzetiségi ruhában énekeltünk, táncoltunk a gye-
rekekkel.  

          K.G. 

TRACHTTAG—A NÉPVISELET NAPJA 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bakonynánai  óvoda vezetékes telefonos elérhetősége  

az önkormányzaton keresztül már nem lehetséges, egyszerűbbé vált egy közvetlenül hívható számmal.  

A közvetlen elérhetőség: 06 (88) 587-321 



 

- BRÜNDEL  -  GAJAVÖLGYE - 
 

NANAUER DEUTSCHE 
NATIONALITÄTEN-

SELBSTVERWALTUNG 
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 

 

MÁJUSI KÖRTÁNC AZ ISKOLÁBAN ELSŐ ALKALOMMAL 
AM TRACHTTAG IN DER SCHULE   

 

WITZKISTE—VICCEK 

Ein Astrona ut funkt an die 
Bodenstation: - Ein UFO fliegt neben 
mir her und fotografiert mich. Was soll 
ich machen? 
Umgehend kommt die Antwort: - 
Lächeln! 

* 
- Robert, was tust du? Lernst du etwa? 
- Nein, Herr Lehrer, ich höre Ihnen zu. 
 

* 
A trabantos elüti a kerékpárost. A ve-
zető kiszáll, hogy segítsen a szerencsét-
lenül jártnak, akinek úgy néz ki eltört a 
keze, közben így szól: 
- Barátom! Hogy magának milyen sze-
rencséje van! 
- Szerencsém?! 
- De még mennyire! Ma szabadnapos 
vagyok, munkanapokon viszont kami-

onnal járok!  
 
* 

Bemegy a kocsmába egy ember a ku-
tyájával. 
- Bekapcsolhatnám a televíziót? Az 
enyém ugyanis elromlott, a kutyám 
meg nagy rajongója a magyar fociválo-
gatottnak, és sosem hagy ki egy mecs-
cset sem. 
A csapos beleegyezik, bekapcsolják a 
készüléket, a kutya leül. Támad a csa-
pat, rúgnak egy nagy kapufát. A kutya 
felugrik a bárpultra, két lábra áll és 
elkezd táncolni. A csapos álla leesik: 
- Úristen, ez ám az öröm! És mit szo-
kott csinálni, ha a csapat gólt rúg? 
- Azt nem tudom, még csak három éve 
van nálam a kutyus... 
 


