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ÁLDOTT, BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK! 
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ADY ENDRE: 

KARÁCSONY (RÉSZLET) 
 

Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek. 
 
Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni. 
 
A templomba  
Hosszú sorba'  
Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  
Hálát adnak  
A magasság Istenének. 
 
Mintha itt lenn  
A nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma. 
 

Im Stall bei Esel, Ochs und Rind 
zur Nacht geboren ward das Kind. 
Und wieder still wie ehedem 
der Stern leucht’ über Betlehem. 
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, 
und Fried den Menschen  weit umher. 
Gevatter, schlachte du ein Schwein, 
back Honigbrot, fahr auf den Wein 

und heiz die Stuben nach Gebühr, 
dass uns das Kindlein ja nicht frier! 
 
Wir feiern mit bei Trunk und Schmaus: 
Die Glock schlägt zwölf- das Jahr ist aus. 

     
Josef Weinheber                               

DEZEMBER 



TAKARÍTÁSI VILÁGNAP AZ ÓVODÁBAN  

A 
z előző évekhez hasonlóan zöldséghetet tartot-
tunk az óvodában. Sok érdekes tevékenységet 
szerveztünk a zöldségekkel kapcsolatban, zöld-
ségbábokat, krumpli nyomdát készítettünk.  

Megbeszéltük hol teremnek, beszélgettünk a színükről, felhasz-
nálásukról. Minden érzékszervükkel megtapasztalhatták tulaj-
donságaikat, megkóstolhatták, megszagolhatták, megfoghatták 
őket. Így sokrétű tapasztalatokat gyűjthettek a zöldségekkel 
kapcsolatban. A témához kapcsolódó verseket, mondókákat, 

dalokat tanultunk, eldramatizáltuk „A répa”című mesét. A hét 
lezárásaként vitaminsalátát készítettünk, a gyerekek segítettek 
megtisztítani, összedarabolni a különböző zöldségeket. A közö-
sen elkészített saláta mindenkinek nagyon ízlett. 
 

 
Janás Ferencné 

óvodapedagógus 
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A 
 Bakony-
n á n a i 
Általános 
i s k o l á -

ban 1967—ben vég-
zettek, az 50 éves 
osztálytalálkozóju-
kat tartották az isko-
lában, illetve a kul-
túrházban. 
 

A találkozón 20 fő 
volt diák és 4 fő volt 
tanár vett részt. Az 
iskola elvégzése után 
egyesek elszármaz-
tak, mások ma is a 
községben élnek. 
Az esemény különle-
gessége volt, hogy az 
osztály az elmúlt 50 
évben nem rendezett 
találkozót, többen 
évtizedek óta nem 
találkoztak, illetve 
nem lépték át volt 
iskolájuk küszöbét. 
Különösen felemelő élmény volt számukra a régi épület meg-
újult falai között, iskolapadokban ülve beszélgetni, hallgatni az 
iskola történetéről, egymás életútjáról. 
A rendezvény lebonyolításához nagy segítséget kaptunk a pol-

gármestertől és az iskola igazgatójától, amit külön köszönünk. 
               

  Bierbaum Ottó 
 

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

                3. OLDAL XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM                                                    

Hátsó sor: Jakab Gyöngyi Hujber Katalin, Hofherr György, Forsthoffer Klára, Fatér István, Rehus Katalin, Horváth Jutka, Simon  
Erzsébet, Valler Vilmos, Turner József,  Lajtai Miklós, Bajor Mária, Bierbaum Ottó  

Első sor: Kerner Magdolna, Moór Edit, Ihász Jolán, Lajkó Anna, Somlai Teréz  

Ülő sor: Tamás Jánosné, Vincze Lajosné, Kovács Magdolna, Hegyi  Irén pedagógusok és Juhász Viola  

Hátsó sor: Turner József, Forsthoffer Imre, Hofherr György, Valler Vilmos, Szabadi József, Fatér István, Endresz Zoltán, Bierbaum Ottó, Schelbauer István, Holonics 
Tibor, Lajtai Miklós, Moór Mihály, Fürst Vilmos 

Középső sor:  Kerner  Magdolna, Nováky Éva, Somlai Teréz, Lajkó Anna, Bajor Mária, Rehus  Katalin, Hujber Katalin, Ihász Jolán, Turner Anna, Moór Edit,  

Ülő sor: Strausz Erzsébet, Juhász Viola, Forsthoffer Klára, Simon Erzsébet, Hegyi Irén osztályfőnök, Hegedűs Mária, Horváth Jutka, Hegedűs Edit, Hegedűs Teréz 
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LÁTOGATÁS AZ EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI 
KÖNYVTÁRBAN   

 

 A bakonynánai iskola alsó tagozatos tanulói részére a könyvtár 
látogatása és könyvtári foglalkozás az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban   
2017. 06. 13 –án vidám gyerekcsapat látogatta meg az Eötvös Ká-
roly Megyei Könyvtárat. Először néhány fontos információt hall-
gattak meg a gyerekek a könyvtárhasználati tudnivalókkal kap-
csolatban, amely sokak számára már ismerősen hangzott. Ezután 
egy mesével ismerkedtek meg, majd csapatmunkában megoldot-
ták a hozzá kapcsolódó feladatokat. Ezt követően, kézműves fog-
lalkozásra került sor. Itt elkészíthettek egy ceruzatartót, amelyen 
egy béka díszelgett. Az eredmények összesítése után minden 
csapat ajándékokat kapott. Utána lehetőségük volt a gyerekeknek 
megismerkedni megyénk legnagyobb könyvtárával. Nagyon 
hasznosan telt ez a nap a gyerekek számára.  
 

DOKTOR MANCSOK 
TERÁPIÁS KUTYÁKKAL TÖRTÉNŐ JÁTSZÓHÁZ ÉS 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS (PULIKUTYA KÉSZÍTÉSE) 

 
Csütörtök délután kíváncsi gyerekek zsibongása zavarta meg a 
barátságos kutyusok pihenését. Játékos feladatok sokasága, a 
kutyusok közelebbi megismerése és a közös munka után, kézmű-
ves foglalkozásokon vettek részt az alsósok. A kicsik kartonból 
készítettek kutyusokat, a nagyobbak fonal, ragasztó és papír se-
gítségével pulikutyát gyártottak. A foglalkozásokon a kézügyes-
ségük fejlesztésén túl, a toleranciával, az empátiával is közelebbi 
kapcsolatba kerülhettek. Felszabadult, vidám gyerekek érezték 
rendkívül jól magukat a két kutyus és gazdáik társaságában.  
 

VASTAG RICHÁRD, A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MES-

TERE - ADVENTI JÁTSZÓHÁZ (KARÁCSONYI 

VERSEK/DALOK TANÍTÁSA, ADVENTI NÉPSZO-

KÁSOK BEMUTATÁSA, TÁNCHÁZ, SZOKÁSJÁTÉ-

KOK) 
 

Vasárnap délután hangos volt a kultúrház a mondókáktól, dalok-
tól, a gyerekek nevetésétől. Vidám rigmussal indította előadónk a 
rendezvényét. Utána különböző népi játékokat tanulhattak, majd 
táncra perdülhetett a község apraja – nagyja. Még a legkisebb 
látogatóinknak is sikerült bátorságot meríteni a közös szereplés-
hez. Megismerkedhettek a karácsonyi hagyományokkal, elődeink 
életével, szokásjátékaival. A több, mint egy órás rendezvényt 

vidám hangulatban töltötték a gyerekek és mosolyogva figyelték 
a felnőttek.  

 

KARÁCSONYVÁRÓ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
 

A felhőtlen szórakozás után lehetőségük adódott a kézműves 
foglalkozás keretében karácsonyi ajándékot készíteni szeretteik-
nek. A tantestület tagjai a rendelkezésünkre álló rengeteg alap-
anyagból, csodálatos darabokat készítettek a gyerekekkel. Képes-
lapot, hűtő mágnest, baglyot, manót, apró figyelmességet barká-
csoltak szeretteiknek. Voltak gyerekek, akik mindenkire gondol-
tak az ajándékkészítésnél. Többen egy kisebb karácsonyfára ele-
gendő papírdísszel távoztak. A rendezvény megfelelő alaphangu-
latot biztosított az ünnepre való felkészülésnek. 
 
Az idei tanévben a következő olvasópályázatokon vettünk részt: 

 

OLVASÓPÁLYÁZATOK 
 

Szorgalmas könyvmolyaink az idei tanévben is sikeresen szere-
peltek az Eötvös Károly Megyei Könyvtár olvasópályázatain. 
A nyári fordulóban két korosztályban indultak tanulóink. A ki-
csik A vakond nadrágja c. könyvvel ismerkedtek meg, a nagyok 
pedig A szeleburdi család életébe nyerhettek betekintést.  
Eredményeik a következők: 

2. hely Csillag Antónia 
5. hely Cseh Richárd 
6. hely Hopotószki Regina 

23. hely Hornyacsek Kira 
Az EKMK Dózsavárosi Könyvtár 
által meghirdetett – Ronja, a rabló 
lánya című olvasópályázaton 9 
tanulónk képviselte iskolánkat. 
Lelkiismeretes munkájuk eredmé-
nyeként a következő dobogós he-
lyeket érték el: 
1. Berkes – Szabó Luca 4. o. 
Cseh Richárd 3. o. 
Nagy Dzsenifer 4. o. 
Hopotószki Regina 5. o. 
Hegedüs Zsófia 5. o. 
Péter – Szabó Hanna Dóra 4.o. 
Breglovics Réka Eszter 3. o. 
Csillag Antónia 5. o. 
Hornyacsek Kira 3. o. 
Felkészítő tanáraik: Bognár Angé-
la, Sápi Adrienn, Tamás Teréz 
Heléna  

                                                     
Tamás Teréz Heléna 

könyvtáros 
 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK 
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BÁLINT A VARSÓI NEMZETKÖZI GYERMEK ATLÉTIKA VERSENYEN 

A 
 LENGYEL GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZET 2017. JÚNIUS 26-28. KÖZÖTT 

12. ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A VARSÓI NEMZETKÖZI GYERMEK ATLÉ-

TIKA VERSENYT.  

Iskolánk 4. osztályos tanulója, Csaplár Bálint, a Magyar Diáksport Szövetség nem-

zeti diákválogatottjának tagjaként 60 m síkfutásban 1. helyezést ért el.  
 

Gratulálunk! 

 

KÖZTÁRSASÁG KUPA MEGYEI ATLÉTIKA VERSENY VESZPRÉM 

Iskolánkat 6 tanuló képviselte a megyei atlétika versenyen. Csaplár Bálint, Cseh Zoltán, Te-

lekes Krisztián, Horváth Olivér, Molnár Kinga és Szecsődi Bertalan. Csaplár Bálint távolug-

rásban és 60 m-en kimagasló eredménnyel az 1. helyen végzett. Horváth Olivér súlylökés-

ben, és Szecsődi Bertalan 2000 m-en pedig 2. helyezést ért el. A többi tanuló is jó egyéni telje-

sítményt nyújtott.  

Gratulálunk eredményeikhez!!! 
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MEGYEFUTÁS—2017. OKTÓBER 5. 

A 
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VESZPRÉM MEGYEI 
SPORTSZÖVETSÉG SZERVEZÉSÉBEN IDÉN ISMÉT MEGRENDEZÉSRE 
KERÜLT A ,,MEGYEFUTÁS".  

 

A rendezvény keretében váltott futókkal ellátogattak Veszprém megye 
nagyobb településeire. Az idei évben a mi településünket, Bakonynánát 
is érintette az esemény. Emlékszalagot helyeztünk el a megyezászlóra, 
valamint iskolásaink csatlakoztak a futókhoz, népszerűsítve a Megyefu-
táson való aktív részvételt az egészséges életmód jegyében. 

          

Bohon Gabriella 

Kedves Nyolcadikos! Amikor az általános iskola után továbbtanulás-
ra jelentkezel, fontos döntést hozol. Ezzel megteszed az első lépést a 

szakmaszerzés vagy a felsőoktatás irányába. Több száz intézmény és 
több ezer induló tagozat közül választhatsz, amelyek között nem 

mindig könnyű eligazodni. 

Az első továbbtanulási döntés 14 évesen válik aktuálissá. Ez az első 
olyan döntés az ember életében, ami valódi átgondolást kíván mind a 

gyermek, mind a szülők részéről, hiszen ezek az első meghatározó 
lépések az ember életében, amelyeket a szakmaszerzés vagy a felsőfo-

kú képzés irányába tesz. 

Az ember ekkor igazi kis gondolkodó, lassan elhagyja a gyermekkor 
időszakát, és egyre inkább érdeklik a „felnőttek dolgai”. A megelőző 

életszakaszban még a játék volt az, ami igazán foglalkoztatta, a sze-
repjátékok és a fantáziajátékok jelentették számára az igazi szórako-

zást. Aztán lassan egyre inkább előtérbe kerül a világ felfedezésének 
vágya, egyre több dolog érdekli, és a következő életszakaszban a 
kíváncsiság egyre meghatározóbb. Egyszerűen minden érdekli, min-

dent tudni akar! 

Igazán érdekes időszak ez! Olyan kérdésekre keressük a választ, mint 

pl.: „Ki vagyok én?”, „Hol a helyem a világban?”, „Milyen lehetősé-
geim vannak?”, „Hol vannak a határaim?”, „Mi az a maximum, amit 

ki tudok hozni magamból?” Ismerős? 

Tanulmányi eredménytől és érdeklődéstől függően az általános isko-

lát befejezve választhat a tanuló középiskolát: gimnáziumot, szak-
gimnáziumot vagy szakközépiskolát. 

Iskolánkban mindent megteszünk, hogy megkönnyítsük a döntést, 

mely nehéz szülőnek, gyermeknek egyaránt. Felhívjuk a figyelmet a 
különféle pályaválasztási kiállításokra, rendezvényekre. Ösztönözzük 

a tanulókat, hogy vegyenek részt az őt érdeklő iskolák nyílt napjain, 
hiszen a személyes benyomás nagyon fontos lehet a végső sorrend 
kialakításában. Lehetőséget biztosítunk középiskolák bemutatására 

szórólapok kihelyezésével, vagy volt diákjaink visszatérnek egy láto-
gatásra, új iskolájuk bemutatására. Diákjaink megismerhették a hon-

védséget mint munkahelyet és hivatást az egyik délelőtt folyamán. 
Részt veszünk majd Zircen az országos szakmai napon. Mindeközben 

folyamatosan figyelik a tanulók az általuk választott középiskolák 
honlapjait, hogy minél naprakészebbek legyenek. 

Reméljük, végzős diákjaink majd jól döntenek, s megtalálják majd azt 

a hivatást, amely boldoggá teszi őket.  

Ehhez kívánunk kitartó munkát, s egy csipet szerencsét! 

Leinemann Lászlóné. a 8. osztály osztályfőnöke 

TOVÁBBTANULÁS 

ERNTEDANKFEST IN DER SCHULE 
Wir feiern Erntedankfest um uns dankbar für die Gaben der Natur zu 
zeigen. Es gibt viele Möglichkeiten – besonders mit Kindern - zu fei-

ern. Am 13. Oktober hat in unserer Schule ein Erntedankfest stattge-
funden. Die Kinder haben kennengelernt, wie viel die Bauern im Laufe 

der Ernte gearbeitet haben. Die Schüler und Schülerinnen der ersten, 
zweiten, dritten und vierten Klasse haben ein Einmachgas aus Papier 
gebastelt. Danach haben sie bunte Blätter gesammelt. Die Schüler und 

Schülerinnen der fünften und sechsten Klasse haben Möhre ausgegra-
ben beziehungsweise Mais gepflückt. Die Jungen aus der siebten und 

achten Klasse haben Trauben gepflückt, aus denen sie Most gepresst 
haben. Am Nachmittag haben die Kinder Apfelkuchen gegessen, den 

die Schülerinnen der siebten und achten Klasse gebacken haben. 
Erntedankfest hat seine Wurzeln bereits in vorchristlicher Zeit. Die 
Völker in Nordeuropa, Griechenland, dem Römischen Reich und in 

Israel bedankten sich mit diversen Ritualen bei ihren Gottheiten für 
die Gaben der Natur. In der römisch-katholischen Kirche ist erstmals 

im 3. Jahrhundert ein Erntedankfest erwähnt. 
 

Vaskó Brigitta 
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NEMZETISÉGI  VÁLASZTÁS 2018. ÉV 

A 
 MAGYARORSZÁGI NÉMETEK A 2018. ÉVI VÁLASZTÁ-

SOKRA KÉSZÜL. A 2014-ES VÁLASZTÁSOK IDEJÉN SO-

KAN NEM IS TUDTÁK, HOGY A NEMZETISÉGI SZAVAZÁS 
HOGYAN MŰKÖDIK.  
Noha akkor nem volt világos, hogy egy szavazati joggal nem 
rendelkező kisebbségi szóló milyen eredményeket tud elérni, 
most már látható, hogy jelentős sikerek valósultak meg. Jelen-
tősen megemelkedett a nemzetiségi önkormányzatok támoga-
tása, a nemzetiségi pályázati lehetőségek, és az anyanyelvi 
diáktáborok finanszírozása is. A választási eljárásokra vonat-
kozó javaslatukkal számos technikai problémára megoldást 
találtak. Mérhetetlen jelentőségű a parlamenti szószólói man-
dátum, de a szavazati joggal rendelkező képviselő jelenléte 
még nagyobb lehetőségeket biztosít. Körülbelül huszonötezer 
szavazat szükséges még a nemzetiségi listán ahhoz, hogy par-
lamenti képviselője legyen a magyarországi németeknek. 

Merjünk élni azzal, amire lehetőséget ad a törvény, bátraknak 
kell lennünk! Megéri tenni, és ha kell, harcolni a nemzetiségi 
jogokért, mert szép eredményeket lehet elérni. 
A hagyományápoláson felül 1995. óta eddig elért legfontosabb 
eredmények Bakonynánán a teljesség igénye nélkül: a Kultúr-
otthon bútorzata, irodabútor, defibrillátor, ételszállító Ford, 
nemzetiségi nyelvoktatás az óvodában és  iskolában, az iskola 
megtartása a településen, több százezer Ft pályázati támogatá-
sok éves szinten, 2013-tól több milliós nagyságrendű támoga-
tások. A haszon élvezői nemzetiségtől függetlenül az egész 
település.   
Az önkormányzati, az egyesületi és oktatási rendszer stabilitá-
sának megtartása érdekében továbbra is fontos a településnek, 
hogy parlamenti képviselője legyen a magyarországi német-
ségnek. Az ebből származó előnyöket továbbra is élvezhesse a 
lakosság és az intézmények, az elért eredményeket biztosítani 
kell és azok növelésére kell törekedni. A nemzetiség erejének a 
kifejezésére az egyik legfontosabb dolog az, hogy regisztrál a 

lakosság azon része, akik német nemzetiségi gyökerekkel ren-
delkeznek vagy német nemzetiségűnek vallják magukat, és 
fontos számukra, hogy gyermekeik a helyi nemzetiségi intéz-
ményekben bővítsék ismereteiket, továbbá a regisztráción 
felül a szavazáson is részt vegyenek. Élvezzük a nemzetiségi 
támogatások adta előnyöket, de ne feledkezzünk meg a köte-
lezettségeinkről sem.  
Aki regisztrál vagy már regisztrált az előző választáskor, az 
nem szavazhat a pártlistára, de szavazhat a párt egyéni listájá-
ra. A pártszimpátia megjelenik az egyéni szavazattal. Ha vala-
ki nem biztos, a korábbi regisztrációjában újból regisztrálhat. 
A nemzetiségi listán való regisztrálás nem okoz veszteséget a 
pártnak. A parlamenti helyek több mint felét (106) az egyéni 
választókerületek győztesei kapják. A fennmaradó helyet a 
pártok és a nemzetiségek országos listáiról bejutó képviselők 
között osztják fel. A győztes jelölt közvetlenül bejut a Parla-
mentbe, és a leadott szavazatok többsége – töredékszavazat-
ként – átkerül az országos pártlistára. Tehát: Aki az egyéni 
választókerületi jelöltre szavaz, az egyidejűleg az országos 
pártlistára is szavaz! 
Előzetes kalkuláció szerint Veszprém megyében 2018-ban 
2 403 fő parlamenti „B”regisztrációval tudunk sikeresen hoz-
zájárulni az országos adatokhoz. Ennek részeként Bakonyná-
nán is legalább meg kellene duplázni a 2014. évi adatokat. 
Bakonynánán a legutóbbi népszámlálási adatokhoz viszonyít-
va kevesen regisztráltak, és még kevesebben kérték a kiter-
jesztést a regisztráláskor az országgyűlési választásra.  

Ritter Imrét jelenlegi szószólónkat és munkáját ismeri már a 
német közösség. Összefogással a Parlament szavazati joggal 
rendelkező, teljes jogú képviselőjévé választhatja őt a lakos-
ság, ha akarja.  Ez egyben ÉRDEKÜNK is! 

 
UNGARNDEUTSCH – STEH DAZU! 

 
Regisztrálni lehet: 
Papír alapon és az interneten. 
 
 
A nemzetiségi választópolgárként történő  nyilvántartásba-
vétel, illetve a nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti 
kérelem minta lapja a következő oldalon található. A szemé-
lyes adatok kitöltése értelemszerűen történik. 

 

 
Simonné Rummel Erzsébet 

                           BNNÖ elnök 

  Milyen lehetősé-
gei vannak a 
szószolónak 

Milyen lehetősé-
gei vannak egy 
képviselőnek 

Felszólalás az 
ülésen 

Csak nemzetiségi 
témában 

igen 

Ülés összehívásá-
nak kezdeménye-
zése 

nem igen 

ülés kezdemé-
nyezése 

nem igen 

Szavazati jog nem igen 

Határozati javas-
lat előterjesztése 

nem igen 

Módosító javaslat 
benyújtása 

Csak nemzetiségi 
témában 

igen 

Interpelláció nem igen 

Kérdés Csak nemzetiségi 
ügyben 

igen 

Azonnali kérdés nem igen 

Napirenden kívü-
li  felszólalás 

 Mentelmi ügy – 
két perc  Rendkí-
vüli ügy – ülés-
nap végén 

 Mentelmi ügy – 
két perc.  Rendkí-
vüli ügy – ülés 
kezdetén 

Telepü-
lés 

Nép-
szám-
lálási 
adatok 

A német 
nemzetiségi 
névjegy-
zékben 
szereplők 
száma 

A német nemzetiségi 
névjegyzékben sze-
replők száma az or-
szággyűlési választá-
sokra kiterjedően 

Bakony-
nána 

283 fő 122 fő 47 fő 
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KATASZTRÓFAVÉDELEM 
ELŐZZÜK MEG A KÉMÉNYTÜZEKET 

 
Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fűtenek, mint amilyen 

tüzelőanyag elégetésére az adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg 
nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberendezésüket. A nem rendel-

tetésszerű használat jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülé-
sekkel járó tűzesetekhez is vezethet. Több korom rakódik le az olyan 

égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot – lakkozott, festett, vagy nedves fát – 
égetnek. A lerakódott koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad 

és akár kéménytűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz pedig másodper-
cek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére és egyéb részeire.  

 A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény karban-
tartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához 

hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a 
kéményseprők részére. A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szer-
ve elérhető a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ webolda-

lon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben. 
 Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszá-

mot! 
 

A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYAI 

 
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha 
az adott település rendelkezik az égetésre vonatkozó önkormányzati 
rendelettel, ebben az esetben is csak a benne meghatározott időpon-

tokban és feltételek mellett. A külterületen történő lábon álló növény-
zet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék szabadtéri égetése pedig csak abban az esetben lehetséges, ha 
az arra vonatkozó illetékbélyeggel – aminek összege 3000 Ft - ellátott 

kérelmet 10 nappal korábban benyújtják az illetékes tűzvédelmi ható-
ságnak, így az ajkai, a pápai, vagy a veszprémi katasztrófavédelmi 
kirendeltségnek és ott engedélyezik az égetés végrehajtását. 

A lakóingatlanok közvetlen környezetében a bográcsozás, szalonna 
sütés vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakó helyeken történő tűz-

gyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is ügyelni 
kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a 
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Min-

den esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, víz-
ről, homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szer-

szám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének 

kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a 
közelben könnyen lángra kapó dolgok, legyen az akár ruhanemű, 
száraz avar, gallyak, vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles 

időben lehetőleg ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen 
továbbterjedhetnek. 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra kéri a lakos-

ságot, hogy embertársaik, környezetük, anyagi javaik védelme és biz-

tonsága érdekében tartsák be a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó 

szabályokat! 

TUDNIVALÓK A SZÉN-MONOXIDRÓL 

A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid veszé-
lyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt 

hatásai könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a 
gáz az otthonokban leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely 

meggátolja a véráramban az oxigén szállítását. 
Általános szabály, hogy csak kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőbe-

rendezést, kályhát (tűzhely) csatlakoztassunk a kéményhez, hiszen 
használat közben nemcsak a füst áramolhat ki a réseken, hanem a 
szikra is kipattanhat a hézagokon. Fontos a kémények évenkénti ellen-

őrzése, majd legalább négyévenkénti műszaki felülvizsgálata. A biz-
tonságos fűtéshez időnként a gázkazánokat is át kell vizsgáltatni. 

Még a fűtési szezonban sem késő átvizsgáltatni a különböző tüzelő-
fűtő berendezéseket, mivel a gázfűtéses lakásokban a visszaáramló 

légnemű égéstermék is tragédiát okozhat. A fél éve nem használt tüze-
lőberendezésekben meglazulhatnak a tömítések, elmozdulhatnak az 
alkatrészek, ezért célszerű használat előtt megfelelő képesítésű szak-

emberrel átvizsgáltatni őket. 
Sok helyen fűtenek vegyes tüzelésű kazánnal. Ebben az esetben nem 

elég csak a kéményt, ajánlott a berendezés átvizsgálása is. Veszélyfor-
rásként jelentkeznek a tüzelőanyagok is, ha nem megfelelően tárolják 

azokat. Mindenképp biztosítani kell a kazán és a tüzelőanyag közötti 
távolságot, továbbá el kell távolítani a felhalmozott éghető anyagokat 
is a fűtőberendezés környezetéből. 

A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne 
használjunk tűz vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot.  A füstcső 

hézagmentesen illeszkedjen, mert a visszaáramló füstmérgezést, a 
széteső cső tüzet okozhat. A füstcsövet 1,5 méterenként – de legalább 
egy helyen – fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni és a 

kéménybe hézagmentesen csatlakoztatni. A koromzsák- és tisztítóajtót 
tartsuk folyamatosan zárt állapotban. A padlástérben a kémény leg-

alább egy méteres környezetében éghető anyagot ne tároljunk. 
Az embereket a korszerű, jobban záródó nyílászárókat választanak, 

azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy ezek a veszélyt is fokozzák, 
főleg ahol a nyílt égésterű berendezések (bojler, kéményes konvektor, 
kazán) elszívhatják az oxigént. Megoldást jelenthet a problémára a 

szabályozott szellőző-berendezés, valamint a rendszeres szellőztetés. 
A szén-monoxid –elkeveredve a levegővel –belélegzés esetén fulladást 

okozhat. A gázkészülékekkel ellátott helyiségekben érdemes lehet 
szénmonoxid-jelzőkészüléket is felszereltetni a balesetek elkerülése 

céljából. 
Baj esetén azonnal tárcsázzuk a 112-es telefonszámot! 
 

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL 

Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, 

hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem 
pedig attól, hogy fűtési időszak van-e. Gázüzemű és zárt égésterű 

tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente érkezik a kéményseprő.  
A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A ké-

ményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postalá-
dába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem 

találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvé-
gezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 

egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, 
közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni 

a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem 
csekken, vagy átutalással. 

A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a ké-
mény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatá-

sok vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, 
illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképessé-

gének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért 
változatlanul fizetni kell. 

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormun-

kán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as 

telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásá-

val elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka 

között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák 

elvégzése költségtérítés terhére történik. A kéménysepréssel kapcsola-

tos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 

weboldalon.  
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RENDEZVÉNYNAPTÁR—VERANSTALTUNGSKALENDER—BAKONYNÁNA 
  2018.  AUGUSZTUS 11-IG  

SZÜLETÉS: 
 

Kiss Fruzsina Anna 2017. 07. 17. 
Szülők: Kiss Tibor és Varga Veronika 

Tóth Andor Milán 2017. 07. 19. 
Szülők: Tóth Andor és Bakonyi Mária 

Jakab Kornél 2017. 10. 31. 
Szülők : Jakab Péter és Prém Viktória 

Városi Réka 2017. 11. 28. 
Szülők: Városi Zsolt és Bierbaum Adrienn 
                     

Gratulálunk! 
 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 

 
Molnár Balázs és Hüll Gabriella 
2017. 09. 08. 

Mohosi Krisztián és Lévai Laura 
2017. 09. 30. 

                     

Sok boldogságot! 

 

ELHALÁLOZÁS: 

 
Galló Nándorné (Fatér Erzsébet) 
2017. 08. 16.  Élt: 69 évet 
Csillag Imréné  
2017. 12. 02.  Élt: 78 évet 
 

Nyugodjanak békében! 

 

† 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

Megnevezés/Veranstaltung Időpont / Zeitpunkt Helyszín / Wo 
Kitelepítési emlékműsor, 70 éves 
évforduló   / 70 Jahre Vertreibung 

2018. Római katolikus templom / 
bei dieRöm. Kat. Kirche 

Iskolai farsang / Schulfasching 2018. február 3. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Hagyományőrző Egyesület éves köz-
gyűlése /Jahreszitzung der Verein 

2018. február 11. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Katolikus farsangi bál/
Katolischerfaschingsball 

2018. február 4. Csetény 

Nemzeti ünnep – megemlékezés / 
Nationalfesttag 

2018. március 14. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Húsvéti locsolóbál 2018. április 01. Kultúrotthon 

Kerületi hittanos találkozó 2018. április 14. Szápár 

Német Nemzetiségi nap/ 
Nationalitätentag 

2018. április 22. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Elsőáldozás  /ErsterKommunium 2018. április 29. 10 óra Római katolikus templom / 

Röm. Kat. Kirche 

Anyák napi ünnepség  az óvodában /
Muttertag 

2018.  május 3 - 4. Óvoda Tornaszoba 

Anyák napi ünnepség  /Muttertag 2018.  május 4. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Bérmálás / Firmung 2018. május 06 Római katolikus templom /  
Röm. Kat. Kirche 

Óvodai gyermeknapi Manótúra /
Kindertg in Kindergarten 

2018. május 25. Német Nemzetiségi  Óvoda 
Bakonynána/ Deutschnat. 
Kindergarten 

Óvodai ballagás/ Jahresendein der 
Deutschnat. Kindergarten 

2018. június 1. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Gyermeknap/Kindertag für 
Schulkinde 

2018. június 02. Sportpálya / Sportplatz 

Koszorúzás a világháborús emléktáb-
láknál/Kranzniederlegung 

2018. 06.03. 10:40-kor Római katolikus templom-
nál/ 
Röm. Kat. Kirche 

Engesztelő imanap 2018. június 16. Csonoplya 

Iskolai ballagás/Jahresende in der 
Deutschnati. Grundschule 

2018. 06. 16. 10 óra Általános Isk. B.nána / 
Deutschnat. Grundschule 

Helyi nemzetiségi tábor 
Deutschnationalitäter Lager 

2018. 06.18-22. 
  

Bakonynána 

Vendégek a testvértelepülésről 2018. 06. 23–tól  2018. 06. 
30-ig 

Bakonynána 

Anna napi búcsú /Kirchentag/ 
Kiritog 

2018. július 29. Faluközpont és római katoli-
kus templom 

Hittantábor külföldön 2018. augusztus 1 -6-ig   

Gombócfesztivál/Knëdelfesttag 2018. augusztus 11. Sportpálya 

 

SZOLGÁLATI  
GÉPJÁRMŰ  

A BAKONYNÁNAI 
POLGÁRŐR  

EGYESÜLETNEK 
 

 

A Bakonynánai Polgárőr Egyesü-
let  elnökségi  tagjai  2017. nov-
ember 14-én a Budapesti Készen-
léti Rendőrségtől átvehette első 
VW Golf típusú gépjárművét 
szolgálati célra. A Készenléti  
Rendőrség  részéről Szőke Dániel 
adta át a járművet. 
 

 
A szerk. 
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S 
ZORGALMAS KÖNYV-
MOLYAINK AZ IDEI 
TANÉVBEN IS SIKERE-

SEN SZEREPELTEK AZ EÖT-

VÖS KÁROLY MEGYEI 
KÖNYVTÁR OLVASÓPÁLYÁ-

ZATAIN. 
A nyári fordulóban két 
korosztályban indultak 
tanulóink. A kicsik A va-
kond nadrágja c. könyvvel 
ismerkedtek meg, a nagyok 
pedig A szeleburdi család 
életébe nyerhettek betekin-
tést. 
Eredményeik a követke-
zők: 
2. hely Csillag Antónia 
5. hely Cseh Richárd 
6. hely Hopotószki Regina 
23. hely Hornyacsek Kira. 
Az EKMK Dózsavárosi 
Könyvtár által meghirde-
tett – Ronja, a rabló lánya c. 
olvasópályázaton 8 tanu-
lónk képviselte iskolánkat. 
Lelkiismeretes munkájuk 
eredményeként a követke-
ző dobogós helyeket érték el: 
1.  Berkes – Szabó Luca 4. o. 
Cseh Richárd 3. o. 
Nagy Dzsenifer 4. o. 
Hopotószki Regina 5. o. 
Péter – Szabó Hanna Dóra 4. o. 
Breglovics Réka Eszter 3. o. 

Csillag Antónia 5. o. 
3. Hornyacsek Kira 3. o. 
Felkészítő tanáraik: Sápi Adrienn, Bognár Angéla, Tamás Te-
réz Heléna  

                
  Tamás Teréz Heléna, könyvtáros 

 

OLVASÓPÁLYÁZATOK 

A 
UF DEM 22. KULTURWETTBEWERB IN VÁROSLŐD NAHMEN 
AUS UNSERER SCHULE 6 SCHÜLER TEIL. 3 SCHÜLERINNEN 
NAHMEN IN DER KATEGORIE MUNDART MIT ERFOLG TEIL.  

Zsófia Hegedüs erreichte den 1. Platz, Antónia Csillag den 2. Platz, 
Nóra Csapó den 4. Platz, so sie werden am Rezitationswettbewerb 
in Mosonmagyaróvár auch teilnehmen.  
Wir gratulieren euch zum Erfolg! 
 

 
Angela Bognar 

* 
 
A 22. városlődi német nemzetiségi kulturális vetélkedőn iskolánk-
ból hat tanuló vett részt. Közülük három tanuló az anyanyelvi 
(sváb) kategóriában szép sikereket ért el. 
1. helyezett:  Hegedűs Zsófia 
2. helyezett: Csillag Antónia 
4. helyezett: Csapó Nóra  

Ők tavasszal részt vehetnek a térségi kulturális vetélkedőn Moson-
magyaróváron.  
Gratulálunk! 

22. KULTURWETTBEWERB - VÁROSLŐD 
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Advent első hétvégéjére ismét elkészült a „Szent család szállása”. Az adventi időszakra a Faluháznál felállított Betlehemet H orváth Lajos 
esperes úr december 3-án áldotta meg. 

BETLEHEM A FALUHÁZ ELŐTT 

TAKARÍTÁSI VILÁGNAP AZ ÓVODÁBAN  

A 
 Takarítási Világnapot hivatalo-
san 1992-ben hirdette meg az 
ENSZ Környezetvédelmi prog-

ramja.  
 

Jelszava: gondolkodj világméretben és cse-
lekedj otthon. Ezen a napon arra buzdítják 
a Föld lakóit, hogy tisztítsák meg, tegyék 
élhetőbbé a környezetüket, és az ered-
ményt hosszútávon őrizzék meg. Ehhez a 
kezdeményezéshez csatlakozott óvodánk 
is. 
A kisgyermekek élményei, benyomásai 
egész életre szólóak, ezért fontosnak tartjuk 
a környezettudatos magatartás, életszemlé-
let kialakítását, melyet játékos formában a 
tapasztalatszerzésre alapozva valósítunk 
meg. 
A programot az óvoda tornaszobájában 
tartottuk, melyen a középső és nagycsopor-
tos kisgyermekek vettek részt. Ezen a na-
pon mi a szelektív hulladék gyűjtésére 
fektettük a hangsúlyt. Megbeszéltük, mi-
lyen fajta hulladékkal találkozhatunk ott-
hon és az óvodában, melyik hulladék gyűj-
tőbe kell elhelyezni. A korábban összegyűj-
tött papír, műanyag, üveg és fém hulladékot közösen szétválogat-
tuk, minden gyerek beletehette a megfelelő színű gyűjtőbe, amit mi 
színes műanyag karikákkal helyettesítettünk. A műanyag flakono-
kat, papírdobozokat örömmel taposták össze, hogy minél kisebb 
helyet foglaljanak el. A tapasztalatszerzés után két csapatot alkot-
tak a gyermekek, s összemérték tudásukat és gyorsaságukat a hul-
ladék szétválogatásában, az eredmény döntetlen lett, lelkesedésü-
ket apró ajándékkal jutalmaztuk. Végül az összes hulladékot elvit-
tük a faluban található hulladékgyűjtő szigetre, ahol beledobták a 
megfelelő gyűjtőbe. A program befejezéseként a Nagytakarítás a 

Napnál című mesét dramatizáltuk a gyerekekkel, melyet többször 
is eljátszottunk, hogy több szerepet is kipróbálhassanak a kisgyer-
mekek. Mindenki nagyon jól érezte magát, lelkesen mesélték élmé-
nyeiket a kiscsoportosoknak és az óvó néniknek. 
Az ilyen játékos, élményszerű programokon szerzett tapasztalatok 
megalapozzák a kisgyermekek környezettudatos magatartását, 
hogy tudatos természet és környezetvédő felnőttekké váljanak, s a 
Föld szépségeit ugyanúgy megtapasztalhassák, mint mi.  
 

Kerner Zoltánné, óvodapedagógus 



  13. OLDAL BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

BETLEHEMESEK ÉS CHRISTKINDLIZŐK 
 

AZ ELSŐ  
OSZTÁLYOSOK  

NÉVSORA   
BETŰRENDBEN 

  
Árvai Viktória Katalin 

Bajor Kevin 
Bauernfeind Roland 

Csapó Áron Péter 
Fojtyik László Norbert 

Frisch Gergő 
Hegedüs Mátyás 

Hopotószki Bence 

Horváth Bence 
Horváth Lajos Ádám 

Horváth Tamás 
Nagy Kristóf 

Németh Anna 

Simon Sebestyén 
Ternyák Milán lászló 

Valler Rajmund 
Valler Ramóna 

Waller Anna 
Zsoldos Ábel  

Betlehemezők (nagy kép): Valler Benjamin, Csillag Antónia, Jank Barbara, Simon Anna, Vincze Ferenc,  Varga Bence,  Cseh Zoltán,  Cseh Richárd, Mészáros Ildikó, 
Szilizlicsenkó Boglárka, Jank Ádám 

Christkindlizők (jobboldalt, lent): Szakács Kinga, Tankó Boglárka, Varga Dóra, Barcza Krisztina, Szakács Fanni  



 

VICCEK—WITZKISTE 
Zwei Jungen geben mit ihrem Vater an. Der eine sagt: 
„Mein Vater ist klasse! Kennst du den Plattensee? Er hat 
das Loch dafür gegraben!” 
Der zweiteJunge: 
„Hast du schon mal vom Toten Meer gehört? Mein Vater 
hat’s erschlagen!” 

* 
Richter zum Angeklagten: 
„Wann haben Sie Geburtstag?” 
Der Angeklagte schweigt verstockt. 
Der Richter wiederholt: 
„Also, wann haben Sie Geburtstag?” 
Schließlich der Angeklangte mürrisch: 
„Was soll die Fragerei, Sie schenken mir ja doch nichts!” 
 

* 
- Tegnap végre bementem a főnökhöz és nagyon határo-
zottan fizetésemelést kértem. 
- És hogy sikerült megegyezni? 
- Kompromisszumos megoldás született... 
- ??? 
- A fizetésem nem emelkedik, én meg cserében maradha-
tok.  

* 
- Rossz a kocsim fékje, kérem, javítsa meg! 
- Rendben, hétvégére meglesz. 
- Hamarabb nem lehetne? 
- Nem. 
- De nagyon sürgős lenne. 
- Ha ennyire siet, akkor minek a fék?  

- 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 

 

LABDARÚGÓINK 

   

            

Álló: György Tibor, Kropf Tamás, Kovács Bence, György Máté, Csomai Marcel, Vágenhofer Richárd, Hujber László, Szöllősi Attila, Sz alai Péter, Zavargó Patrik, 
Szakács László technikai vezető. Guggol: Valler Tamás, Szabó Renátó, Jakab Richárd, Vitáris Károly, Valler Krisztián, Véber Martin, Bierbaum Dániel, Molnár 
Levente.  

Hiányzók: Csomai József, Janás Ádám, Szita János, Kovács Tibor 


