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BALLAGÁS—2015
MAI NAP MEGFELELŐ ALKALOM ARRA, HOGY EGY PILLA-

NATRA MEGÁLLJATOK, ÉS NE
SZÉGYELLJÉTEK HANGOSAN
IS KIMONDANI EZT A SZÓT: KÖSZÖNÖM.

Először szüleitek felé hangozzon el a
hála szava, akik néha erejükön felül is
nagyon sokat tettek azért, hogy az elmúlt 8 év gondtalan tanulással telhessen. Köszönjétek meg, hogy veletek
együtt izgulták át a sok-sok dolgozatírást, hogy mellettetek álltak a sikerekben és a kudarcokban.
Köszönet illeti tanáraitokat, tanítóitokat
is, hitoktatóitokat, akik nagyon sokat
fáradoztak azért, hogy biztos tudással
kopogtathassatok életetek következő
állomásának kapuján. Az alapokat leraktuk. Rajtatok áll, hogy mit építetek
rá.
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.
Első iskolátok emlékeit őrizzétek meg magatokban!
Azt kívánom minden ballagó tanítványunknak, hogy az iskolánkban szerAz Élet szeretet, add át magad,
zett tudás és képességek birtokában sok sikert érjenek el új iskoláAz Élet küzdelem, harcold meg,
ikban és később felnőtt életükben.
Az Élet kaland, vállald,
Kalkuttai Teréz anya gondolataival szeretnék elköszönni tőletek:
Az Élet álom, tedd valósággá,
Az Élet egyetlen esély, vedd komolyan,
Az Élet, ígéret, teljesítsd!
Az Élet szépség, csodáld meg,
Az Élet kötelesség, teljesítsd,
(Részlet a 2015. június 13-i igazgatói ballagási beszédből)
Az Élet játék, játszd,
Az Élet érték, vigyázz rá,

A

NEGYVEN ÉVI TANÍTÁS UTÁN...
MAI BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEN NEMCSAK TŐLETEK BÚCSÚZUNK, HANEM EGY NAGYON KEDVES TANÍTÓ NÉNI-

TEKTŐL, EGY MÉLYEN ÉRZŐ, NAGY SZAKMAI TUDÁSSAL
RENDELKEZŐ KOLLÉGANŐTŐL, BAZSÓNÉ KÁRNER MÁRIÁTÓL, MARIKÁTÓL, AKI 40 ÉVI TANÍTÁS UTÁN NYUGDÍJBA VONUL.

Nem hiszem, hogy szavakba tudom önteni mindazt, ami méltóképpen kifejezi, amit most mindnyájan érzünk. Marika egy olyan
pedagógus, aki megtiszteltetésnek, és nem napi nyűgnek fogja fel
a gyermeknevelést. Mindannyian ilyen pedagógusok szeretnénk

lenni, amikor kikerülünk a főiskoláról, egyetemről. Aztán vagy
sikerül, vagy nem, mert a hétköznapok gondja-baja gyakran elfeledteti velünk eredeti álmainkat.
De Marikának sikerült! – ő nagyon jól tudta, érezte, hogy a hivatás - amit választott - nagy felelősséggel jár, de ugyanilyen sok
szépséget is rejt magában. Csak rá kellett néznünk, ahogy lehajolt
a gyerekekhez: törődés volt minden mozdulata, okító volt minden
szava. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét
tartotta szem előtt.
Folytatás a 3. oldalon
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1000 FŐS
VENDÉGSEREGÉT A 7. GOMBÓCFESZTIVÁL
BAKONYNÁNÁN.
VÁRTA A KÖZEL

Nem véletlen, hogy a bevezetőmben ilyen sok számot
említek, mert az idei rendezvény nagyon sok szempontból rekordernek számít a
fesztivál történetében.
Amit évről-évre tapasztalhatunk, hogy egyre többen
érkeznek vidékről, beleértve
Budapestet vagy a Balatonpartot is. Ez a trend folytatódott idén is, és ezen vendégek aránya már meghaladta a
40%-ot, amit a fesztiválozók
által a helyszínen kitöltött
kérdőívekből is tudunk.
Szem- és fültanúja voltam
annak is, amikor egy taxi utasa
érdeklődött a főúton, hogy merre találja a
fesztivált…
Az idei év volt az első, amikor a rekord
mennyiségű gombóc még estére sem fogyott el. A látogatók többek között megkóstolhatták a mákos szilvás, sárgabarackízes,
csoda-csokis, gőz, túrós, sült és aludttejes
gombócokat, amelyekhez különféle mártásokat választhattak. Nagy sikere volt a
húsos különlegességeknek is, így szép
számmal fogyott a zsemlegombócos vadas,
a mini-gombócos tárkonyos raguleves és a
tepertős káposztás krumpli gombóc is. A
szervezők olyan újdonságokkal is vártak
minket, mint a medvehagymás, kecsketúrós, laktózmentes túró- és fűszeres sajtos
gombóc. Ezek nagy sikerére való tekintettel
biztosak lehetünk benne, hogy jövőre is
tovább fog bővülni a kínálat.
A változatos programoknak köszönhetően
minden korosztály aktívan tölthette el a

Egyre többen érkeznek vidékről, beleértve Budapestet, és a Balaton-partot is.

napsütésben bővelkedő napot. Nem volt
hiány gyermekprogramokban, humorban
és színvonalas zenében sem. A műsorban
fellépett a Kávészünet, az Apacuka zenekar, Jolly és Suzy, Nagy Eszter és Bíró Kristóf, a gyulafirátóti Kék Madár színjátszó
csoport, Trabarna, Szilizlicsenkó Erzsébet
és a Kid Rock and Roll SE, a Fláre Beás
együttes, a móri kistérségi Rozmaring nemzetiségi néptáncegyüttes, valamint Dred és
Doris. A rendezvény legnépszerűbb eseménye talán a már említett Jolly és Suzy előadó páros volt, koncertjük alatt szinte már
alig volt hely a rendezvénysátorban. Az
ugyancsak megrendezésre került főzőversenyre 12 csapat jelentkezett, közülük a női
focicsapat vihette el az első díjat. Nem maradhatott el a szokásos tombolahúzás sem,
amelyet utcabál követett a Fúzió együttesnek köszönhetően.

A visszajelzések alapján az idei rendezvény
színvonala igencsak magasra tette a mércét,
és mindez az önkormányzatnak nem került
többe 1 millió forintnál, amihez kisfalunk
összefogása nagyban hozzájárult. (Az idei
költségvetés tervezésekor pont ennyit szántunk rá.) Az önkéntes segítőknek ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani, számukra
ősszel „hálavacsorát” szervezünk, utána
pedig bál lesz, ahova már mindenkit várunk szeretettel!
Terveink szerint már idén elkezdjük szervezni a jövő évi fesztivált, hogy még színvonalasabb programokkal várhassuk a
látogatókat, illetve hogy minél több olyan
neves támogatót tudjunk megnyerni magunknak, mint amilyen idén a Pöttyös volt.
Éppen ezért várjuk az ötleteket, javaslatokat: e-mailben, Facebookon és személyesen
egyaránt.
Fürst Imre

KÖSZÖNET
Köszönjük, hogy idén is éltek a lehetőséggel, és a Bakonynánai Oktatási Kulturális és Sport Alapítványnak ajánlották fel adójuk 1%-át.
119 felajánlótól összesen 344.080 Ft felajánlás érkezett. Még egyszer köszönjük, és bízunk benne, hogy ezután is számíthatunk a segítségükre.
(Az alapítvány adószáma 18923621-1-19, számlaszám: 73900229-10000018)
Önkormányzat
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N EGYVEN ÉVI TANÍTÁS UTÁN ...
Folytatás az 1. oldalról
Alig van ház a faluban, akinek valamely családtagját ne tanította volna. Ő, a nagybetűs tanító
néni, több generáció nevelője. Több
száz gyermeket, ma már felnőttet tanított meg
írni, olvasni, számolni.
Marika! Köszönjük azt, hogy nemcsak a gyerekeket, hanem minket is, kollégáidat, tanítottál,
neveltél annyi éven át.
Köszönjük azt is, hogy iskolánk történetében
követendő értéket alkottál pedagógiai munkásságod során.
A költő szavait idézem:
„Minden embernek kell, legyen egy feladata,
egy titkos küldetése, mely Istentől való.”
A te feladatod a tanítás volt! Mérhetetlen türelemmel, mosolyogva, meleg szeretettel és következetes szigorral. Sokszor beszélgettünk a
világ változásairól és arról, hogy megváltozott
vele együtt a gyermek is, akinek gondolkodását, a tanuláshoz, az élethez való viszonyát mi
idősebbek, már nehezen tudjuk tolerálni. De te
tetted a dolgodat, vetetted a magot, reménykedve, talán kikel, ha későn is, de megfogan!
E számvetés után senki nem vitatja, hogy jöhet
a megérdemelt pihenés, egy új életforma. Ismét
a költő szavait idézem:
„A múlt rövid villanás csupán. A jövőt még be
kell teljesíteni. Járd végig utadat, mindig csak
egy lépést lépve - bátorsággal, hittel, határozottsággal. Emeld fel fejedet, s helyezd álmaidat a csillagok fölé. Lépteid hamarosan határozottá válnak, szilárdan állsz majd a földön. Sose
álmodott út tárul fel előtted, ez lesz a legegyszerűbb, legsimább ösvény, mit valaha remélni
mertél. Bízz magadban állhatatosan, és vágj bele az új utazásba.

míthattunk Rád.

Drága Marika!
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szívből jövő szeretettel köszöntünk, köszönjük az együtt töltött éveket és azt, hogy mindig szá-

(Részlet a 2015. júniusi búcsúztató beszédből, amelyben Szöllősi
Attiláné igazgató asszony búcsúzik a kollégák és a tanítványok nevében egy kedves kolléganőtől nyugdíjba vonulása alkalmából)

M INDENSZENTEK —H ALOTTAK NAPJA
Mindenszentek (november 1.) és Halottak napja (november 2.) a halottakra való emlékezés ünnepe.
Mindenszentek napja a megdicsőült Egyház ünnepe. Az összes üdvözült lélek ünnepe, és ezen a napon emlékeznek meg azokról a szentekről is, akiknek nincs külön emléknapjuk a kalendáriumi év folyamán.
A 9. század óta ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő, és a meghalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. Mindenszentek a 20. században a Halottak napja előestéje, vigíliája lett.
Halottak napja a szenvedő Egyház ünnepe, amelyet 998 óta tart meg az
Egyház. A római katolikus egyházban az összes meghalt hívő emléknapja. Mindazokra emlékezik ilyenkor az Egyház, akik a keresztségben
hunytak el, és akikről úgy hiszik, hogy a purgatóriumban vannak,
minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön haltak meg.
Azt a hetet, amelybe a Halottak napja esik, halottak hetének nevezik.
Szokás ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe tétele, feldíszítése. Virágokat, koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére.
Forrás: www.sulinet.hu
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K ÖZBIZTONSÁGI

A

ÉS BŰNMEGELŐZÉSI FÓRUM

Közbiztonságot érintő terveink a jövőre nézve: korszerű kamerarendszer kialakítása a rendőrséggel és polgárőrséggel együttMÁBAN.
működésben; gyakoribb közbiztonsági fórumok (következő
Július 7-én egy általános tájékoztatót hallhattunk a falu közbiz- alkalom: az éves közmeghallgatáson, ennek várható időpontjátonsági helyzetéről, július 16-án pedig kifejezetten a nyugdíja- ról később tájékoztatjuk a lakosságot).
sokat érintő bűnmegelőzési tanácsokról volt szó.
Összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy a falu közbiztonsági
Bakonynána Községi Önkormányzat
helyzete jó, a környéken azonban megszaporodtak a trükkös
lopások, ezért arra kérjük a lakosságot, tartsák be az alábbi tájékoztatóban felsorolt tanácsokat.
KÖZELMÚLTBAN KÉT HASZNOS FÓRUMOT TARTOTT

TELEPÜLÉSÜNKÖN A RENDŐRSÉG, KÖZBIZTONSÁG TÉ-

A TEMETŐ RENDJÉRŐL

A

MELLÉKELT FOTÓ SAJNOS AZT IGAZOLJA, HOGY A TEMETŐLÁTOGATÓK EGY RÉSZE A TEMETŐ BEJÁRATÁNÁL HELYEZI EL A NEMKÍVÁNATOS HULLADÉKOT.

Kérjük a helyi és a vidéki temetőlátogatókat, hogy a temető délnyugati
oldalán kialakított kettő db. szeméttárolóba helyezzék az élővirágos koszorúkat és elszáradt növényeket. A négy db. 120 literes tartály műanyag
és üveg tárolása céljából lett kihelyezve.
A kapubejáró mellett kommunális hulladék céljára elhelyezett tároló és
annak környezete nem alkalmas a fentiekben említett hulladék tárolására.
Kérjük a fentiek szíves betartását!
Köszönettel:
Bakonynána Önkormányzata
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T ORNASZOBÁVAL BŐVÜLT ÓVODÁNK
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015 SZEPTEMBERÉBEN EGY ÚJ, AZ ÓVODÁSOK MINDEN IGÉNYÉT KIELÉGÍTŐ TORNASZOBA VÁRJA A GYEREKEKET INTÉZMÉNYÜNKBEN.

A tornaszoba kialakításának gondolata, már
évek óta foglalkoztatott bennünket. Fontosnak
tartjuk, hogy az óvodás gyerekek hatalmas mozgásigényét kielégítve, a mindennapos testnevelés, a torna foglalkozások, megtartása, megfelelő
méretű, akadályok nélküli szabad mozgás végzésére alkalmas helységben valósuljon meg.
A szülők és a fenntartó támogatta ötletünket. Az
önkormányzat épületében a volt Múzeum helyiségét ajánlották fel a tornaszoba kialakítására.
A szülők, támogatók és az óvoda valamennyi
dolgozója az intézményi rendezvények színesítéséhez és sikeres lebonyolításához sütemény sütéssel és vásárlással járultak hozzá. A 2014-2015ös nevelési évben három alkalommal szerveztünk óvodánkban elektronikai hulladékgyűjtést
a szülőkkel közösen. Pénzbeli támogatásban
részesítette óvodánkat Bierbaum Adrienn, Magna Miklós és a West Forest Kft. Az így befolyt
támogatásokat a tornaszoba kialakítására haszSzeptember elsejétől birtokba vették a gyerekek az új tornaszobát
náltuk fel.
Céljaink megvalósításához az óvoda pályázatot
nyújtott be a Johnson Controls, Blue Sky programjának keretén A tornaszobát 2015 szeptemberében birtokba vették a gyerekek,
belül. A pályázatban megfogalmazott cél az óvoda tornaszobájának melyet reményeink szerint sokoldalúan tudunk hasznosítani, hikialakítása volt.
szen lehetőségünk nyílik a mindennapos testnevelés foglalkozások,
A tornaszoba 75 m² laminált padlóját Dietzel Gyula közbenjárásá- tornafoglalkozások lebonyolításán túl, egyéni fejlesztések, táncfognak köszönhetjük.
lalkozások, ovi foci megtartására, és természetesen közösségi térA tornaszoba kialakítása több lépésben valósult meg:
ként is tud működni óvodánk rendezvényein, kézműves délutánoBejárati ajtó cseréje.
kon, ünnepélyeken.
Falburkolati hibák kijavítása.
A pénzbeli támogatások, a pályázati támogatás segítette, hogy elkéSportszertároló kialakítása a teremben.
szülhetett tornaszobánk.
A terem kifestése.
Köszönjük a Szülőknek, Bierbaum Adriennek, Magna MiklósLambériázás.
nak, a West Forest Kft.-nek, és a Johnson Controls, Blue Sky
Laminált parketta lerakása.
programjának támogatását.
Köszönjük Dietzel Gyulának a laminált parkettát.
Radiátor védőburkolatának elkészítése, felszerelése.
Sportszerek / óvodai bordásfal, tornapad, zsámoly ugrószekrény A megvalósulásnál azonban nagyon sokat segítettek azok, akik
stb., játékok / labdák, szivacsok, hullahopp karikák stb./ beszerzé- szabadidejüket nem sajnálva napokon keresztül végezték az éppen
aktuális munkafolyamatot.
se.
Tornaszoba, és sportszertároló szerelvényezése /fogasok, polcok Szeretném megköszönni munkáját: Bierbaum Dezsőnek,
felfúrása, sportszerek /mászókötél, bordásfal, lámpavédő rácsok Einreinhoff Gábornak, Fróman Tamásnak, Fürst Imrének, Hujber
Dánielnek, ifj. Hujber Lászlónak, ifj. Janás Ferencnek (parketta
felfúrása rögzítése /, berendezése.
Az új tornaszoba eszközállományához év kezdésre hozzájárult a lerakása), Jakab Károlynak, Turner Józsefnek, Valler Gyulának,
Községi Önkormányzat is, 25 db labdával, és 25 db hulahoppkari- Valler Tamásnak és Vaskó Miklósnak.
kával.
Klesitz Gabriella

D EUTSCHER N ATIONALITÄTENTAG
D

IE NANAER DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG
GRÜNDET SICH IM JAHR 1995.

Bei Anfang haben wir für kurtze und für längerer Zeit geplant die
Zielen. So wurde jedes Jahr gehalten unserer Nationalitätentag. Am
12. April sind von Vesprim Eingeladene Gäste gekommen: Dr.
Wendelin Albert
Vorsitzender der Gemeinschaft der
Ungarndeutschen Selbstverwaltungen im Komitat Wesprim, Franz
Heilig Vorsitzender der Deutschen Selbstverwaltung im Komitat
Wesprim, Kornelia Wagenhoffer Regionalbüroleiterin im Komitat
Wesprim, Pfarrer Lajos Horvath und Ester Pethö Kantorin aus

Nana. Im diesem Jahr haben wir eingeladen die Musikschule aus
Zirc, von Vaschludt die Frauenchoor und die Tanzgruppe, die
Nanaer Edelweiß Frauenchoor. Das Programm schliest die
Srammlikings Duo.

Elisabeth Simon-Rummel
Leiterin der DNsw Nana
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N ÉMET N EMZETISÉGI

B

NAP

AKONYNÁNÁN HÚSZ
ÉVE MŰKÖDIK A NÉMET
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT.

Az első egy-két év az „útkereséssel” és a tárgyi emlékek
gyűjtésével telt el. Rövid- és
hosszú távú terveket állítottunk
fel. Ilyen volt az évente megrendezésre kerülő Nemzetiségi
nap is. 2015-ben április 12-én
délután került sor a kultúrműsorra. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Albert
Vendel a Veszprém Megyei
Német Önkormányzatok Közösségének elnöke, Heilig Ferenc a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke és
Wagenhoffer Kornélia a Veszprém megyei regionális iroda
vezetője, Horváth Lajos plébános és Pethő Eszter kántor. A
hálás közönség kiváló fellépőknek tapsolhatott. Elsőként a
zirci zeneiskola növendékei
léptek fel. Őket követte a Bakonynánai ifjúsági tánccsoport,
a Városlődi vegyes kar, a
bakonynánai Edelweiß dalkör,
Elsőként a zirci zeneiskola növendékei léptek fel.
majd a Városlődi Pergő rozmaring tánccsoport. Rendhagyó
módon először szárfellépőket is meghívtunk. A Sramlikings duó
Simonné R. Erzsébet
szórakoztató műsorával zárult a nemzetiségi kultúrdélután.
Német Önkormányzat elnöke

N ÉMETNYELVŰ EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ B AKONYNÁNÁN
F EST DER UNGRANDEUTSCHEN K IRCHENMUSIK

D

IE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG

NANA HAT DIE INTERESENTEN CHÖREN EINGELADEN ZUR
UNGARNDEUTSCHEN
KIRCHENMUNANA.
Am 27. 06. 2015 die deutschprachige
Messe hat Pfarrer Lenardt Nagy
zelebriert. Dieser war der erste
Kirchenmusikfest in Nana mit
deutschprachige Messe gehalten. In
der nanaer Katholischen Kirche
tretet auf die Dreifaltigkeit Chor aus
Olaszfalu, die Frauenchor aus Urkut,
der Gemischter Chor aus Zirc und der
Edelweiß Chor aus Nana. Die
Bemühung hat sich gelohnt. Wir treffen
uns am nächstes Jahr wieder in einem
ungarndeutschen Dorf in Komitat
Veszprem.
Fr. Simon
SIKFEST IN
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ÉHÁNY ÉV KIHAGYÁS UTÁN AUGUSZTUS 8-ÁN ÚJRA RÉSZT
VETTÜNK EPLÉNYBEN A TELEPÜLÉSEK TÍZPRÓBÁJÁN.

Mivel aznap munkanap volt, nem ment könnyen a csapatok összeállítása, és végül 6 település helyett csak négy (Bakonynána, Bakonyszentkirály, Eplény és Várpalota) tudott kiállni a nagy napon.
Különböző feladatokban mértük össze a tudásunkat: volt női foci,
főzőverseny, erőpróba, ügyességi és kombinációs játékok, természetrajzi vetélkedő, fafűrészelés, létrafutás és szánhúzás.
A nagyon rutinos, évek óta győzedelmeskedő bakonyszentkirályi
csapat nyerte a tízpróbát, és nagyon sportszerű módon tanácsaikkal segítették, támogatták fiataljainkat. Jó hangulatban telt a nap, a
kánikula se vette kedvünket. A bakonynánai fiúk és lányok ügyesen teljesítettek, de a véghajrában, az utolsó duplapontos feladatban, sajnos 3 másodperc híján lecsúsztunk a biztosnak látszó második helyről. Végül a dobogó harmadik fokán zártuk a versenyt,
vagyis pontosabban a Pepében egy sütivel/fagyival. J
A tízpróbával párhuzamosan ping-pong verseny is zajlott, ahol
Szüszensteinné Szilizlicsenkó Éva elhozta az arany érmet (amatőr
kategóriában), és a női focicsapat edzője, Berkes Tamás is szép
eredménnyel végzett a profi kategóriában. Ezúton is gratulálunk
nekik és az egész csapatnak a jó teljesítményért.
Résztvevők: Adamecz Alexandra, Adamecz Dóra, Berkes Tamás,
Bierbaum Adrienn, Bierbaum Ferencné, Bölcsik Blanka, Dietzel
Csilla, Hujber Bálint, Hujber László, Kovács Bence, Tölösi Ákos,
Janás Judit, Kaufmann Gergő, Kropf Tamás, Somogyi Ibolya, Szabó Betti, Szüszenstein Dzsenifer, Szüszensteinné Szilizlicsenkó
Éva, Szüszenstein Zsani, Valler Rebeka, Vargyas Ágnes, Vessző
Barbi
Jövőre veletek (és másokkal, akik szintén csatlakozni szeretnének)

Ú JABB
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ugyanitt.
P.S. Addig is, ha tud valaki szerezni egy verhetetlen szuperfűrészt, hajrá!



SZÍNFOLTTAL BŐVÜLT A TURISZTIKAI LÁTNIVALÓK SZÁMA
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TUS

25-ÉN ÁT-

ADÁSRA
KERÜLT A ZSIDÓHEGYI
GEOLÓ-

GIAI ALAPSZELVÉNY ÉS
ERDEI PIHENŐHELY.

A Verga Veszprémi
Erdőgazdaság
Zrt.
jóvoltából került felújításra az 1970-es évektől
elhanyagolt terület az
un. „új úton”. (Bakonynána 5/D, EOV koordinátái:
X:569529,
Y:214328). A fejlesztést
Schumacher István a
Verga Zrt. vezérigazgatója, Puskás Zoltán
BFNPI igazgatója és
Szedlák Tibor a Verga
Zrt. termelési vezéri g a z ga tó - hel y e t t e s e
adta át a környékről
meghívott polgármesterek jelenlétében.
Sné

A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. jóvoltából került felújításra az 1970-es évektől elhanyagolt terület

B RÜNDEL GAJAVÖLGYE

8. OLDAL

K ÉRDÉSEK

ÉS VÁLASZOK

Az elmúlt hónapokban sok kérdés felmerült az önkormányzat, a
polgármester és a képviselőtestület munkájához kapcsolódóan,
ezeket most itt is szeretnénk tisztázni:
K1: Meg vagy győződve róla, hogy az önkormányzat / a polgármester / a képviselőtestület nem megfelelően gazdálkodik a falu
pénzével? Hallottál valamit, ami mélységesen felháborít? És
mindezek után nem teszel semmit azon kívül, hogy pletyka szinten
továbbadod az ismerőseidnek?!
V1: Ha ilyen gyanúd van, azonnal fordulj az illetékesekhez, és kérdezz rá, van-e valóságalapja az adott pletykának, sőt, nyugodtan
elszámoltathatod a polgármestert és a képviselőtestületet minden
egyes forinttal. Jogod van tudni, mire költik a falu pénzét. Egy jó
tanács: mindig első kézből tájékozódj, ne a pletykáknak higgy!
Nyugodt lehetsz afelől, hogy sem a polgármester, sem a képviselők nem fogják rossz néven venni a kérdéseidet, hanem igyekezni
fognak kimerítő, minden részletre kiterjedő választ adni. Ha a polgármestert nem mered megkeresni (de miért ne mernéd?!), akkor
fordulj ahhoz a képviselőhöz, akire azért szavaztál, mert bízol benne, és azt gondolod, a te érdekeidet képviseli.
K2: Igaz, hogy harangláb épül a Rákóczi utcába, 2 millió forintért?
V2: Nem igaz. Az önkormányzatnak nincsenek ilyen tervei.
K3: Az ovisoknak készült tornaszoba kapcsán: miért fizet az önkormányzat festőt, ha van főállású festő alkalmazottja?
V3: Az önkormányzat nem fizetett a festésért. A projekt részben
Klesitz Gabriella, óvodavezető által beadott pályázaton elnyert
forrásból, részben az óvodapedagógusok, valamint az ovisok szüleinek áldozatos munkájának köszönhetően került megvalósításra.
A pályázaton elnyert forrás része volt az is, hogy a pályázati pénzt
biztosító vállalat alkalmazottai munkaidejük egy részét a felújítási
munkára fordíthatták, és cserébe aznap nem kellett bemenniük
dolgozni (részletes információkkal Klesitz Gabriella óvodavezető
tud szolgálni).
K4: Miért ugrál a polgármester jógaórán, ahelyett, hogy munkahelyet teremtene?
V4: J Ez nem vicc, tényleg megfogalmazódott ilyen kérdés, ezért
válaszolunk rá. Azon túl, hogy a polgármesternek jogában áll a
szabadidejében azzal foglalkozni, amivel akar, fontos hangsúlyozni, hogy Bakonynánán messze az országos átlag alatt van a munkanélküliségi ráta. A környéken rengeteg álláslehetőség van, bátran
kijelenthetjük tehát, hogy a Bakonynánán élő egészséges, munkaképes emberek közül huzamosabb ideig csak az nem dolgozik, aki
nem akar. Azzal persze tisztában vagyunk, hogy nem feltétlen az
álomállás jön szembe elsőre, de a semminél minden több, és csak
addig kell kibírni a „nemszeretett” munkahelyen, amíg nem jön
egy jobb lehetőség. Jobb lehetőség pedig nagy valószínűséggel
akkor jön, ha nem kényelmesedsz bele a helyzetedbe, ha nem kívülről várod a megváltást, hanem teszel azért, hogy jobb állásod/
több fizetésed legyen. Járj nyitott szemmel és füllel, figyelj arra,
hogy milyen munkaerőre van szükség és/vagy milyen kiegészítő
kereseti lehetőségek vannak, és ha valamelyik terület közel áll
hozzád, akkor kezdd el kitanulni az adott szakmát, tanulj meg egy
idegen nyelvet, stb.. Tanulni soha nem késő, és a pénz sem lehet
kifogás, hiszen az első kettő OKJ-s szakma megszerzése mindenki
számára ingyenes, (államilag támogatott), de ezen kívül is rengeteg
lehetőséggel élhetsz, feltéve, hogy élni akarsz vele. Például a közelmúltban Zircen ingyenes gyógynövény ismeretterjesztő előadássorozat futott (a gyógynövényeké és a biogazdálkodásé a jövő, tehát
érdemes képezni magad a témában, mert jelentős keresetkiegészítésre tehetsz szert általa, sőt, idővel akár főfoglalkozás is
lehet belőle), de akár C és E kategóriás jogosítványt is szerezhetsz
ingyenesen, és azonnal munkába is állhatsz. Info: „Újabb hiányszakma képzésében vállal úttörő szerepet a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium. A kormány 5 milliárd forintos uniós és hazai támogatással mintegy 6000 leendő gépjárművezető részére fedezi a C és E
kategóriájú jogosítvány megszerzésének költségeit…” és „A kormány ingyenes programján felül, most a Waberer’s-nél is megszerezhető ingyenesen a C+E kategóriás jogosítvány és a GKI megszerzésében is segítenek! Most a Waberer’s International Zrt, megfinanszírozza neked az E jogosítvány megszerzését, és hosszú távú
munkát ajánl neked, kiemelkedő, elérhető havi 400 ezer forintos
nettó fizetésért, szakmai betanítási programmal!”
Az álláslehetőségekről igyekszünk rendszeresen értesíteni a lakosságot, és több állásbörze, fórum is volt már, ahol még tesztírási
lehetőség is volt. Azon pedig folyamatosan dolgozunk, hogy idővel minél több helyben végezhető munkalehetőség is legyen. A
fentiek miatt azt gondoljuk, jó helyzetben van a helyi lakosság, a
választási lehetőség pedig mindenkinek adott: eldöntheted, hogy
sajnáltatod magad, keseregsz, és a körülmények áldozatának tartod magad, vagy kézbe veszed a saját életed irányítását, és tudatosan, lépésről lépésre haladva teszel azért, hogy egyre jobb életet
élhess. Talán megfigyelted már, hogy az ember akkor hajlamos
másokat kritizálni, és rosszmájú megjegyzéseket tenni, ha a saját
életével elégedetlen, és/vagy nem meri megtenni azt, amit mások
igen, mert fél tőle, hogy mit szólnak az emberek… Pedig ez téged
nem visz előbbre, és akit kritizálsz, azt jellemzően nem érdekli a
véleményed, mert ő halad a saját útján. Változtat ez bármin? Jobb
lesz neked ettől? Amikor elégedetlenkedsz az életeddel, csak egy
kérdést tegyél fel magadnak: mit tettél és teszel azért, hogy jobb
legyen?
Egy idevágó idézet: „Az új gondolatokat először nevetségesnek bélyegzik és megvetik, aztán nyilvánvalónak minősítik és elvetik, míg végül
általánosan ismertté válnak.” /William James/
Visszatérve a jógára: egy külön cikkben olvashatsz jótékony hatásairól. Abban választ találsz arra is, hogy miért „ugrál” jógaórán a
polgármester és a többi rendszeres óralátogató…
K5: Miért takaríttat az önkormányzat a közmunkásokkal bizonyos árkokat és járdákat, amikor ezt minden ingatlantulajdonosnak magának kellene intéznie?
V5: Tényleg minden ingatlantulajdonosnak kötelessége kitakarítania a hozzátartozó árkot és járdaszakaszt. Pont ezért, ahol nincs
szükség arra, hogy a közmunkások takarítsanak, büszke lehet magára a tulajdonos, hogy az ő portája rendben van, és az önkormányzat nevében ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy erre
odafigyel. Ez rengeteget számít a csapadékvíz-elvezetési problémák szempontjából, ami Bakonynánán sajnos több helyen is elég
kritikus. Utóbbi miatt döntött úgy a polgármester, hogy az elhanyagolt szakaszokat a rendelkezésre álló közmunkások segítségével egyszer rendbe teszi az önkormányzat, utána viszont elvárja a
tulajdonosoktól, hogy a jövőben odafigyeljenek rá, és lesz következménye annak, ha nem. Ha bárkinek van még ötlete arra, hogy
milyen feladatokkal lehet hasznosan kitölteni a közmunkások
munkaidejét, jelezze a polgármesternek vagy a képviselőknek.
K6: Miért költöztet be az önkormányzat mindenféle „gyüttmentet”
és/vagy nagycsaládost az önkormányzati bérlakásokba, akik aztán nem fizetnek lakbért, és csak tartozást hagynak maguk után?
V6: Jó a kérdés, és rögtön egy kis visszatekintéssel kezdenénk,
hogy mindenki értse az összefüggéseket. Anno, amikor az önkormányzat ezeket a házakat a Széchenyi pályázat keretén belül megvette és felújította, ez az ötlet egy zseniális stratégiai lépés volt,
mert az általános iskola életben maradását jelentette. (Hogy miért?
Gondoljunk csak a tési iskolára…)
Folytatás a 9. oldalon
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Folytatás a 8. oldalról

Abban az időszakban a bérlakások még akkor sem voltak ráfizetésesek, ha adott esetben az ott lakó nem fizetett lakbért, mert az
önkormányzat jelentős állami normatívát kapott minden egyes
iskolás után, tehát egy nagycsalád sok plusz bevételt jelentett a
falunak, még úgy is, ha levonjuk a lakbértartozást.
2013 óta azonban az általános iskola fenntartója nem az önkormányzat, hanem a KLIK, és ez azt jelenti, hogy az önkormányzat
egy forint támogatást nem kap iskolafenntartásra.
Azaz 2013 óta minden olyan bérlakás, ahol a lakó nem fizeti rendesen a lakbért és a közüzemi számlákat, ráfizetéses. Éppen ezért ez
volt az egyik terület, amit a választások után kiemelten kezeltünk.
Mostanra sokat javult a fizetési hajlandóság, ezáltal a falunak bevétele képződött, és már csak egy olyan lakás van, ahol jelentős a
hátralék. Jó hír, hogy ott is sikerült már a tartozás egy részét behajtani, és a jövőben minden olyan bérlővel felmondjuk a szerződést,
aki nem együttműködő.
Fontos tudni azt is, hogy ezekre a házakra még sok évig él a pályázati kötöttség, ami azt jelenti, hogy más célra nem használhatjuk
fel őket, pl. nem lehet eladni ezen ingatlanokat, stb. Éppen ezért a
falunak is az az érdeke, hogy lehetőleg az értéküket megtartva
„vészeljék át” ezt az időszakot. Mindenki tudja, hogy egy üresen
álló ház rohamosan amortizálódik, veszít az értékéből, ezért
mindannyiunknak az az érdeke, hogy olyan lakók költözzenek be,
akik értékelik ezt a lehetőséget, együttműködőek, rendesen fizetik
a lakbért és a közüzemi díjakat, nem mellesleg vigyáznak az ingatlan állapotára. Akik ezeknek a szabályoknak megfelelnek, azokat
pedig kötelességünk segíteni a beilleszkedésben. Mindenki megnyugtatására álljon itt egy kis összefoglaló arról, milyen intézkedéseket hoztunk a közelmúltban annak érdekében, hogy ezen lakások amellett, hogy teljesítik az eredeti célkitűzéseket, ne legyenek
ráfizetésesek:
- új lakó kizárólag kéthavi kaució befizetésével költözhet be az
ingatlanba;
- feltétel továbbá, hogy legalább az egyik szülő igazolja, hogy munkaviszonya van (munkáltatói igazolást kérünk);
- közüzemi számlákat és/vagy nullás igazolásokat is be kell mutatniuk, hogy legyen információnk arról, korábban rendszeresen fizették-e a közüzemi számlákat;
- megvizsgáljuk a család jövedelmi és vagyoni helyzetét, hogy
lássuk, reális-e, hogy ki tudják fizetni a lakbért és a közüzemi
számlákat;
- több ponton módosítottuk a bérleti szerződést (pl. bekerült, hogy
a tulajdonos havi rendszerességgel jogosult ellenőrizni az ingatlan
állapotát);
- feltöltő kártyás villany- és (ahol lehet) gázórákat szereltetünk fel,
így a bérlők csak annyi energiát tudnak fogyasztani, amennyit
előre kifizetnek, a Bakonykarsztnál pedig rendszeresen érdeklődünk az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó számlaegyenlegekről.
Az Ady utca 39-be költöző új lakók ezen feltételeknek megfeleltek,
ezért kérjük, ne ellenségesen fogadjátok őket, hanem barátilag.
Nekik semmi közük ahhoz, hogy az előzőleg ott lakó család milyen
károkat okozott.
K7: Tényleg lesz még mosógépcsere pályázat? Hogyan pályázhatok?

V7: Információink szerint hamarosan újra meghirdetik a mosógépcsere pályázatot. Az előző pályázat tapasztalatai alapján a következőkre érdemes figyelni:
Mivel az előző pályázati lehetőséget meghirdetése után rögtön fel
is függesztették, sokan azt gondolták, egyáltalán nem lehet pályázni. Szemfülesebbek észrevehették, hogy a pályázati oldalon elhelyeztek egy rövid tájékoztatót, miszerint a felfüggesztésről szóló
tájékoztató megjelenését követő 24 órában még lehet pályázatot
beadni, azaz 1 napja volt mindenkinek arra, hogy feltöltse a pályázatát.
Könnyen lehet, hogy a következő kiírásnál is így lesz, ezért mindenképpen készülj fel előre. Ami a legfontosabb: legyen ügyfélkapud, ezt az okmányirodában tudod elintézni, csak e-mail cím és
személyigazolvány szükséges hozzá. (Ez sok más ügynél is hasznos lesz a későbbiekben.)
Válaszd ki a mosógépet, amit szeretnél megvenni, és írd fel a márkáját, típusát. A régi mosógéped márkáját és típusát is írd fel.
Szükség lesz a személyes irataid szkennelt/fényképezett verziójára, mert ezeket is fel kell tölteni a pályázati oldalon.
(személyigazolvány, lakcímkártya mindkét oldala, adóazonosító
igazolvány)
Ha a fentiek megvannak, internet-hozzáféréssel 10 perc lesz beadni
a pályázatot, tehát akkor sem csúszol majd ki az időből, ha csak 1
napod lesz a beadásra (Ha további segítségre van szükséged, jelezd a polgármesternek.)
K8: Miért nincs ebben a faluban semmi? Miért nincs ebben a faluban egy normális program sem?
V8: Sok program van ebben a faluban, és sokan vannak, akik eljönnek ezekre, és jól érzik magukat, de könnyen lehet, hogy téged
egyik sem vonz. Ezt megértjük, és nincs semmi gond, mert mi szeretnénk olyan programot is szervezni, amire te eljönnél, csak
mondd meg, hogy mi legyen az. Már folyamatban van a jövő évi
programterv összerakása. Pont azért szeretnénk ennyire korán
véglegesíteni, hogy a jövő évi költségvetést már a programterv
ismeretében tudjuk összeállítani. Azért, hogy lehetőleg mindenre
jusson pénz, amire lakossági igény van. Ha pedig nem jutna rá
pénz, legyen idő külső forrásból pénzt szerezni, támogatókat találni. Minden javaslatot szívesen veszünk, és minden kérést igyekszünk teljesíteni, de azzal nem tudunk mit kezdeni, ha csak azt
hangoztatod, hogy ebben a faluban nincs semmi… Mi legyen? Kit
hívjunk meg? Mondd meg, mit szeretnél, és a lehetőségeinkhez
mérten teljesítjük. Bármilyen témájú és típusú programot/
rendezvényt megszervezünk, ha van rá igény, legyen szó szabadidős tevékenységről, buliról, szakmai előadássorozatról, tanfolyamról, stb.
K9: A polgármesternek nem ezzel és azzal kellene foglalkoznia,
nem igaz?
V9: De, lehet, hogy igaz. Könnyen lehet, hogy a polgármester és a
képviselők nem jól mérik fel a lakossági igényeket, de sajnos nem
vagyunk gondolatolvasók. Csak az alapján tudunk dolgozni, amit
látunk és hallunk. Mondd meg, hogy miért nem ezzel és azzal kell
foglalkozni, és tegyél javaslatot, hogy helyette mivel kellene. Nyitottak vagyunk minden ötletre/javaslatra, de megint hangsúlyozzuk, hogy azzal nem tudunk mit kezdeni, ha valaki csak magában
(esetleg az ismerősének/szomszédjának) dünnyög, és nem meri
felvállalni a véleményét olyan emberek előtt, akik változtatni tudnak ezen (elsősorban a polgármester és a képviselők).
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JÓGÁZZUNK ?

ENGETEGEN SOSEM PRÓBÁLJÁK KI A JÓGÁT, MERT AZT

izmokat, gyakran álmodnak vékony, hosszúkás, szép izomzatról. Sajnos izmaink alakját nem tudjuk megválasztani,
de a rendszeres jóga segíthet a rugalmasságuk megőrzésében, a hosszuk megtartásában, ezáltal, elméletileg, az alakjuk is akár szebb lehet;

HISZIK, HOGY JÓGÁZNI ANNYIT JELENT, MINT LÓTUSZ
ÜLÉSBEN KÉZFEJEINKET A TÉRDEINKRE HELYEZVE ÉS UJJBE-

GYEINKET ÖSSZEÉRINTVE „MMMMMMMM” HANGOT KELTENI.

A másik tévhit, hogy a jóga egyszerű nyújtás. Nem kell sokszor
jógázni ahhoz, hogy megérezzük, a jóga nem az izmok nyújtását
jelenti elsősorban, ez annál sokkal több, sokkal jobb és a hatása is
gyümölcsözőbb!



megóv a sérülésektől - heti 2-szer 20 perc jóga már jelentősen hozzásegít ahhoz, hogy a testünk reagálni tudjon a
hirtelen érkező behatásokra (pl. egy rossz lépés futás közben, egy hirtelen megemelt nehéz tárgy), és ne kelljen lesérülnünk;



regenerál, ha megsérülsz - a sérülés típusától függően jót
tehet az enyhe nyújtás. Erről mindig kérdezd ki előbb orvosodat, mert bizonyos sérülésekre tilos nyújtani, csak a pihentetés segít rajtuk!;



kitartásra és türelemre nevel, szívóssá tesz - természetesen
a nyújtást tartalmazó gyakorlatok jó része nem mindig
olyan kellemes... amíg megtanuljuk kontrollálni az akaratunkat, megzabolázzuk az elménket, hogy legyőzzük a jóga
fájdalmat és 5-10 lassú lélegzetig kitartjuk a pózt, addig
rengeteget fejlődünk kitartásban, amely az élet egyéb területeire is kihat - jobban álljuk majd a sarat, elviseljük a nyomást, a stresszt! A türelmünket az is edzi, hogy a pózok
elsajátítása időbe telik. Nem ciki elesni, fel kell tudni állni
és folytatni;



levezeti a stresszt - rengeteg stresszhatás ér minket. A felgyülemlő negatív energiák különböző testrészeinkben tudnak tárolódni, akár testi fájdalmat, görcsöket is okozva
bennük. Ilyen területek a nyak, a vállak, a hát felső része, a
derék, és hatalmas stressz raktár a farizom. Az izmok elernyedéséhez ahhoz van szükség, hogy minimum 15 mp-ig
tartsunk ki egy pózt. Ahogy az izomzat megnyúlik, úgy
nyugszik meg, úgy távozik belőle és belőlünk is a feszültség;



megismertet önmagaddal - a jóga hozzásegít ahhoz, hogy
rájöjj, hogyan is működik valójában a tested a saját akaratod szerint. A jógázások alkalmával megtanulod úgy irányítani a tagjaidat, ahogyan szeretnéd (ez most furcsán
hangozhat, de hidd el, hogy a puszta létezésed még nem
jelenti azt, hogy érzed és irányítani tudod a tested). Másrészről a jógázások megnyugtatnak, minden gyakorlás
során tehetsz egy barangolást gondolataid körül, ezáltal is
közelebb kerülve önmagadhoz;



nemtől és kortól függetlenül gyakorolható - nők és férfiak,
fiatalok és idősek egyaránt végezhetik;



meghosszabbítja az egészséges életet - a jógik nem ritkán
még 80 év felett is aktívak és egészségesebbek, mint oly sok
fiatal manapság;



és végső, de nem utolsó sorban energiával lát el!

Ezért érdemes jógáznod:



erősít - számos olyan gyakorlat létezik, amely igénybe veszi az izmokat. Ezek lehetnek statikus ászanák, de akár
dinamikus gyakorlatsorok is. Amíg kitartjuk a pózokat
vagy egyikből a másikba vezetjük át a testünket, megtartjuk és mozgatjuk a saját testsúlyunkat, addig hihetetlen
nagy munkát végzünk. Formálódnak, erősödnek az izmok,
inak, ízületek, nő a funkcionális erőnk.



fogyaszt - a jóga típusától függ, hogy mekkora energiát kell
befektetned a gyakorlatok elvégzésébe. Egy jó Ashtangajógaóra nemcsak az izmaidat dolgoztatja meg, de a sorozat
végére jelentősen meg is izzadsz, igen jól felpezsdíti a vérkeringésedet, kimelegít, megedzi a szívedet, tágítja a véredényeket;



méregtelenít – bizonyos gyakorlatok, gyakorlatsorok (pl.
Ashtanga jóga) a test méreganyagainak távozására lettek
összeállítva, de maga a jógázás is izzadással jár, ezáltal is
távoznak a testből a méreganyagok;







gyógyít - számos könnyekig megható példa van rá, hogy a
jóga milyen csodákra képes, a mozgásszervi betegségektől
kezdve a vérnyomás problémákon át a lelki bajokig képes
elűzni a gondokat. A jógán belül ászanák és gyakorlatsorok
különíthetők el a különféle gondok kezelésére (fejfájás,
magas vérnyomás, menstruációs fájdalmak, hormonális
problémák, emésztési zavarok, depresszió stb.);
hajlékonnyá tesz - természetesen mindenkinek van egy
maximuma, nem születtünk mindannyian hajlékonynak.
Fejlesszük magunkat, hozzuk ki magunkból a maximumot
(nem ciki segédeszközöket használni - egy téglát, ha nem
tudunk a földig lehajolni vagy egy jóga szalagot/
törölközőt, ha nem érjük el a lábujjainkat). Ne feledjük,
hogy a saját fejlődésünket kövessük! A fejlődésnek nem
kell gyorsnak lennie, akár évekbe is beletelhet, míg elérjük
a céljainkat. Azonban a következetességre szükség van. Ha
kitartóan gyakorolunk, egyszer még mi is sokkal többre
leszünk képesek, mint amiről valaha is álmodtunk, de addig is rengeteget számít, hogy minden alkalommal bőven
elegendő az a stimulus, amit a testünk éppen kap és amit
éppen elvisel - még ha nem is vagyunk olyan hajlékonyak,
mint akik annak születtek. Még egyszer hangsúlyozom: ne
másokhoz hasonlítsuk magunkat!;
formálja az izmokat - méghozzá két módon is. Egyrészt
azért, mert a pózok kitartása erősíti őket (pl. a különböző
háromszögek), másrészt pedig maga a nyújtás miatt. Az
egyéb edzések végi nyújtásoknak is van egy ilyen pozitív
mellékhatása, hogy nem engedi "összesűrűsödni" és megrövidülni az izmokat. Azok a nők, akik nem szeretik a vastag

Ha eddig nem ilyen szemmel tekintettél a jógára, akkor remélem,
hogy kedvet kaptál hozzá.
Forrás: http://www.nepbetegsegek.hu/miert-jogazzunk.html
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IS TAKARNAK PONTOSAN EZEK A SZÁMOK ?

URÓPA ÉS EGYBEN A VILÁG TALÁN LEGRÉGEBBI KERÉKPÁROS
VERSENYÉT, AMIT

1891 ÓTA RENDEZNEK, IDÉN 18-DIK ALKALOMMAL, ELEINTE ÉVENTE, MAJD TÍZÉVENKÉNT AZ UTÓBBI
ÉVTIZEDEKBEN PEDIG NÉGYÉVENTE.

Mára a verseny jellegét átvette a nonstop teljesítménytúra, ezzel a
legnagyobb presztízzsel bíró ultrakerékpáros esemény lett a világon.
1230 kilométer Párizs-Brest-Párizs távolsága közúton, rengeteg
szintemelkedéssel és csodálatos tájakkal. 90 óra a résztvevőknek
biztosított maximális időkeret (bár lehet indulni 80 és 84 órás időlimiten is).
Miért vág neki valaki egy ilyen őrült útnak?
Talán ezt a legnehezebb megválaszolni. Két éve kezdtem újra biciklizni és az ultratávokban találtam meg a szépséget. Egy ilyen mértékű kihívás már nem feltétlen egészséges, nem hordoz magában túl
sok örömöt és sokszor órákig tartó szenvedés. De mégis megéri,
mert hatalmas élmény, mikor az ember túllép a saját korlátain.
Idén júliusban véglegesítették a francia rendezők a nevezésem, amihez szükség volt négy kvalifikációs teljesítménytúra végigtekerésére.
Mivel a létszám limitált (kb. 4000 fő) és gyakran négyszeres a túljelentkezés ezért számít a minél jobb eredmény a megelőző eseményeken. Ettől kezdve csak az augusztus 16-odikai rajtomra koncentráltam. A zökkenőmentes utazás után másfél nap pihenés jutott a rajt
előtt. Ez alatt sikerült felfedezni a verseny központját, új ismeretségekre szert tenni, véglegesíteni a regisztrációt és a kerékpárt
homologizáltatni
Hétfőn reggel 5 óra 15 perckor rajtolt a 84 órás mezőny. Harminc
perccel a kezdés előtt meg kellett jelenni, feliratkozni a rajtolók közé.
A korai indulás és sötét ellenére sokan eljöttek buzdítani minket a
rajtnál. A francia szurkolók fanatizmusáról mindent elárul, hogy
napokig az utak mellett álltak és hangos biztatásokkal segítettek át
minket a nehézségeken. Rengeteg helyen állítottak fel asztalokat,
ahol vízzel, teával, kávéval és süteménnyel kínálták a bringásokat,
amiért cserébe egy közös fotót, célba érkezést vártak.
Legfőbb tervem a célba érkezés sikerült. Az 1230 kilométeres távot
80 óra alatt teljesítettem. Előzetesen 70 – 80 óra közti idővel kalkulál-

tam, sajnos az időjárás ezt meghiúsította. Az első napom kiválóan
sikerült Párizsból Loudéacba érkeztem négy ellenőrzőponton keresztül. Sikerült 21 óra alatt 450 kilométert tekernem, viszont itt hajnali kettőkor már a hideg megakadályozta, hogy hosszabb megállás
nélkül elérjek Brestbe. Ekkor két és fél óra alvást, evést és egy zuhanyzást engedélyeztem magamnak. Reggel hat óra körül indultam
útnak bevenni Brest városát. A hátralevő alig 100 mérföld vidám
hangulatban telt, ekkor másztunk meg két nagyobb hegyet, ahol a
helyiek a buzdításukkal szinte feltoltak minket. Brestből 20 perc
alvás, egy finom ebéd és az óceán emlékével indultunk vissza Párizsba. Második napom mérlege 330 kilométer lett sajnos éjjel talaj
menti fagyok voltak, így lehetetlen volt számomra, hogy néhány
várost még hátrahagyjak. Szintén két óra alvás, reggeli és zuhany
következett. Az utolsó másfél napra elosztottam a maradék távolságot és egy kellemes túrázós tempót terveztem be, sok nézelődéssel
és pékséglátogatással. Így még tudtam aludni három órát és rengeteg helyet meglátogatni. Útközben nem csak a táj, hanem a résztvevők sokszínűsége is magával ragadó volt. Együtt tekert idős és fiatal,
és ismeretlenek a világ minden szegletéből (53 országból voltak indulók), akiket egy közös cél hajtott: elérni Párizst. Sajnos, ez nem
sikerült mindenkinek, majd az indulók fele feladta vagy időn kívül
ért célba, ami jól mutatja a kihívás nehézségét.
Az egyik legfontosabb szám talán a 10/10. Tíz magyar indulóból,
mindenki célba ért, időn belül és épségben. Magyaron kívül két
nemzet mondhatja el ezt magáról.
Furcsa érzés volt ez a három nap, sokszor hősként kezeltek minket,
akik kiszakadnak a komfortzónájukból eljönnek egy idegen országba, hogy kergessék az álmukat és ezzel tartást adjanak a többi embernek, hogy nincs lehetetlen. Mérhetetlen mennyiségű biztatást
kaptunk, hol hangos 'ALLEZ', hol vállon veregetés formájában. Felemelő volt nagy elődök és az idei Tour de France egy szakaszán
tekerni, aki valaha is ült a kerékpár verseny közvetítés előtt és cserélt
volna bringásokkal, annak bátran ajánlom és remélem, találkozunk
2019-ben.
Bon Courage!
Csomai Krisztián
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A 2014-15-ÖS TANÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI
EGYÜK SORRA AZ ÉV LEGSZEBB PILLANATAIT, AZOKAT, MELYEKET TANULÓINK

–

TANÁRAIK ÉS A SZÜLŐK EGYMÁSRA

SZÁMÍTVA, BÍZVA EGYMÁSBAN, KÖZÖSEN VALÓSÍTOTTAK,
VALÓSÍTOTTUNK MEG.

Fő feladatunk természetesen a sok-sok új ismeret, az önálló ismeretszerzés elsajátíttatása volt, azonban a tanórán kívüli rendezvények
során a gyerekek megtapasztalhatták az összetartozás örömét, a természet szeretetét is. A színházi előadások, az ünnepi megemlékezések
úgy gondolom mind-mind hozzájárultak tanulóink esztétikai, erkölcsi
érzékének erősítéséhez.
Hagyományos programjaink és ünnepeink az idén is sikeresek voltak.
Szeptemberben: Esélyegyenlőségi napot tartottunk, ahol tanulóink
átérezhették, hogyan élik a fogyatékkal élők mindennapjaikat. Ugyancsak ebben a hónapban az iskolai egészségnevelési programnak megfelelően megkezdődtek az iskolafogászati, iskolaorvosi és védőnői
vizsgálatok.
Októberben: Az iskolarendőr prevenciós foglalkozásokat tartott az
életkori sajátosságoknak megfelelő témákban alsó és felső tagozatban
is. Elkezdődtek az őszi labdarúgó bajnokságok és még ebben a hónapban volt a felsős színházbérleteseknek szóló első előadás. Az érdeklődő tanulók gróf Nádasdy Borbála könyvbemutatóján vehettek rész a
kultúrotthonban.
Novemberben: Mesevetélkedőn vettek részt a 4. osztályosok, a Bolyai
anyanyelvi versenyen pedig az 5. osztályosok csapata.
A papírgyűjtésnél újra bizonyíthatták tanulóink szorgalmukat.
Az óvodásokkal közösen megünnepeltük a már hagyománnyá vált
felvonulással a Márton- napot, aminek a végén a DÖK minden résztvevőt libazsíros kenyérrel és meleg teával vendégelt meg.
Decemberben: A SZMK kezdeményezésére, sok lelkes szülő és nagyszülő segítségével azt gondolom sikerült mindenki számára megteremteni a karácsonyvárás igazi hangulatát.
A karácsonyi ünnepélyt kis elsőseink tették meghitté.
Januárban: Rendhagyó síelési program vette kezdetét, ha beépül a
kerettantervbe a sportág, akkor szélesebb körben is folytatódhat.
Január 22-én, a”Magyar Kultúra” napján pedig csatlakozott iskolánk
az „Együtt szaval a nemzet” országos programhoz.
Februárban: „Farsangi rendezvényünk jó hangulatban telt az ötletes
jelmezesek és az osztály produkcióknak köszönhetően. A Zrínyi Ilona
matematika versenyen 10. helyezést ért el Szakács Fanni, iskolánk 4.
osztályos tanulója.
Márciusban: A 7. osztályosok ünnepi műsorával emlékeztünk az
1848/49-es szabadságharc évfordulójára. Az ünnepi hétvégén pedig
„Országfutáson” vettek részt tanulók és felnőttek egyaránt.
Áprilisban: A zirci Masszi József szavalóversenyen 3. helyezést ért el
Balta Regina 3. osztályos tanulónk, az anyanyelvi vetélkedőn pedig
szintén 3. helyezést iskolánk 4. osztályos csapata. Eközben sportolóink

A nyári tábor részvevői

is több érmet szereztek a területi és a megyei atlétika versenyen. Ebben
a hónapban bonyolítottuk le a szülőkkel közösen
„Közlekedésbiztonsági vetélkedőnket”, aminek eredményeképpen
iskolánk 193 000 Ft értékben nyert egy pályázatot. A pályázati pénzből
egy mobil kresszpályát és egyéb eszközöket tudtunk vásárolni, aminek
a későbbiek folyamán nagy hasznát tudjuk venni.
„Mobil közösségi tér” kialakítása pályázaton 600 000Ft értékben nyert
iskolánk eszközöket (bútorokat: ülő babzsák, mobil székek, sportszereket, társasjátékokat) amiket folyamatosan nyár végéig szállítanak.
Dicséretben részesültek azok a tanulók, akik az Erzsébet vetélkedőn
vettek részt.
Májusban: Felejthetetlen élményben volt részük az 5. osztályosoknak,
akik Budapesten Az Erkel Színházban opera kalandtúrán vettek részt.
Ebben a hónapban mentek az alsós színházbérletesek az utolsó előadásra és a Német Önkormányzat támogatásával még a szekszárdi
német színházba is eljutott 20 fő az elsős és másodikos tanulók közül.
Továbbá csatlakoztunk az országos „Te szedd” mozgalomhoz, bízva
tanulóink környezettudatos magatartásának fejlődésében.
Júniusban: A gyereknapi rendezvény az eddigiekhez hasonlóan a
szülőkkel közösen került megrendezésre.
Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy ilyen sok megyei, területi versenyen, pályázaton vettek részt diákjaink, szép eredményekkel. Köszönöm a gyerekek hozzáállását, kollégáim munkáját és az Önök segítségét is. Ezen eredmények mutatják azt, hogy a törekvő diákok az iskola
és a szülői háttér támogatásával milyen eredményekre képesek.
Versenyeredményeinket és programjainkat külön is olvashatják az
iskola Facebook oldalán.
A nyári szünetre is szerveztünk programot tanulóinknak: június 23-tól
26-ig napközis táborban vehettek részt, júliusban pedig 40 tanulónk
Balatonberényben táborozhatott.
(Részlet a 2014-15-ös tanévet lezáró igazgatói beszédből)

THEATERBESUCH IN SZEKSZÁRD
Am 27. Mai besuchten die erste
und die zweite Klasse unserer
Schule die Deutsche Bühne
Ungarn in Szekszárd, wo wir die
Vostellung
„Struwwelpeter”(„Kócpeti”)
anschauten. Wir genossen das
lehrhafte Schauspiel mit sehr viel
Musik.
Von
einem
der
Schauspieler bekamen wir sogar
ein Autogramm! Nach dem
Csatlakoztunk az országos „Te szedd” mozgalomhoz

Vortrag hatten wir noch Zeit, Eis
zu essen. Die Fahrt und der
Theaterbesuch waren durch die
großzügige Unterstützung der
Nanauer
Deutschen
Nationalitätenselbstverwaltung
für
uns
kostenlos.
Der
Theaterbesuch
war
ein
angenehmes Erlebnis für uns!
Ildikó Mármarosi
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GYERMEKNAP
KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
BAKONYNÁNA,
ALKOTMÁNY UTCA 3.

2

015. 06. 06-ÁN A GYERMEKNAPI RENDEZVÉNY
LEGELSŐ PROGRAMJAKÉNT A KÁVÉSZÜNET
ZENEKAR LÉPETT FEL A KULTÚROTTHONBAN,
DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR.
A nézőteret vidám gyerekek, szülők, pedagógusok
töltötték meg. Hallhattuk a mai és a közelmúlt legnagyobb költőinek megzenésített verseit. Felidéztük,
majd gyakoroltuk az általános iskola alsó tagozatában megismert alkotásokat. Ezután meghallgattuk a
dalokat, majd mindenki együtt énekelt az énekessel.
Olyan jó hangulat kerekedett, hogy gyerek és felnőtt
egyszerre tapsolt és táncolt a színpadon lévőkkel.
A rendezvényen 96 gyermek és 30 felnőtt vett részt.
Szeretnék köszönetet mondani az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárnak, hogy a rendezvénnyel színesebbé tehettük a bakonynánai gyerekek ünnepét.
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében valósult meg
Tamás Teréz Heléna
Szervező, könyvtáros
Bakonynána, 2015. 06. 12.
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TÉRSÉGI MEGEMLÉKEZÉS A HEGYI IMRE EMLÉKPARKBAN

A

BAKONYCSERNYEI
VÁN

NAGYOT

SIMEK ISTA

ÁLMODOTT.

TÉSI ERDŐ SZÉLÉN ÖNERŐBŐL ÉS
ÖNKÉNTESEK TÁMOGATÁSÁVAL

EMLÉKPARKOT ALAKÍTOTT KI AZ
NUÁRBAN

–

FEBRUÁRBAN

1945.

JA-

ELHURCOLT LE-

VENTÉK EMLÉKÉRE.

Második alkalommal került sor 2015. június
6-án az ünnepi megemlékezésre, ahol a
térség településeinek képviselői megkoszorúzták az emlékhelyet. A bakonynánai
önkormányzat képviseletében Simonné
Rummel Erzsébet alpolgármester, a hagyományőrző egyesület képviseletében Venczel András koszorúzott.
Leventetörténetek (összeállította: Sné R.E.)
Az alábbiakban részleteket közlünk a
„Megyei tükör”-ben 2015. 03. 22-én leközölt írásból, visszaemlékezésből.
/szerk./
„Bakonycsernyén és a zirci járás minden településén 1945. február 27-én kidobolták, hogy
másnap, 28-án reggel 8 órakor egy kis hátizsákkal, két-három napi élelemmel felpakolva minden 14. életévét betöltött fiú jelentkezzen a
községháza előtt. Lovas kocsik várták a kamaszokat és a zirci vasútállomásra fuvarozták
őket…….Késő délután indult el a szerelvény
Győr felé,… Győr után Bécs, majd Prága következett…..Dortmundig meg sem
állt a szerelvény-… hatalmas szövetségi légitámadás érte a vasútállomást és a
repülőteret. A leventéket az oltáshoz vezényelték,… A szerelvény utasai szétszakadtak: … A kelet felé menekülők amerikai fogságba kerültek, …A Dániába
menekültek gyalog mentek egészen északra, Frederikshavenig. Ott érte őket a
háború vége. ….1946 tavaszán Passuból 2 – 3 hetente indult vonat haza.
Minden levente álma az volt, hogy arra a szerelvényre feljuthasson. ….Az
egyik csapatot Passuból Komáromba vitte a vonat, majd onnan Zircre. A
dániai csoportnak kalandosabb útja volt. Amikor a szerelvény elérte az orosz
zónát Bécsnél, az oroszok át akarták venni a vonatot: vitték volna az ifjakat
egyesen Szibériába. Az angolok azonban nem engedtek, Kaposvárig kísérték a
csoportot.”
Az időközben előkerült amerikaiak által összeállított listán négy
bakonynánai levente neve is fellelhető: Forsthoffer Albert (1929. 08.
24.), Juhász Miklós (1930. 12. 03., Lénárt Sándor (1930. 06. 21.), Turner
Zoltán (1929. 10. 15.) /szerk./
Az alábbiakban részleteket közlünk a „Hírhozó”-ban 2015. 02. 19-én
megjelent levélből./szerk./
„Beleborzong az ember, ha elképzeli, mit érzett az a szülő, akinek 15 – 16 éves
gyermekét vitték erővel el sírva, zokogva, puskatussal ösztökélve…. A nemzet
színe-virágát hurcolták el ’44-45-ben. …. Sokan nem tudják, de 1921-45-ig
létezett a levente intézmény. 12 évestől 21 éves korig! ….Az 1939-es véderő-

törvényben első helyre került a „leventekötelezettség”. Heti 4 órát tett ki a
kötelező leventefoglalkozás. ….Először még tetszett is a fiataloknak a nótás
menetelés, alakzatokba történő felfejlődés, a testedzés, könyvtárak. A ’40-es
években azonban már egyre keményebb és durvább lett a kiképzés, tisztelet a
kivételnek, ahol ezt nem engedte a parancsnok…… 3 korcsoport volt. Az első:
12-15 éves korig, a második: 16-18 éves korig, a harmadik: 19-21 éves korig.
Íme a leventetörvény:
A levente Istenfélő és hazájához mindhalálig hűséges.
A levente elöljáróinak bizalommal és készséggel engedelmeskedik
A levente kötelezettségét híven teljesíti
A levente mindig igazat mond
A levente lovagias
A levente a zászlót és barátait sose hagyja cserben
A levente legfőbb kincse a becsület!
Köszöntésük a „Szebb jövőt!”volt.
„Egész életükben lelkükben hurcolták a nehéz terhet. Beszélni nem lehetett
nyíltan róla, mert a „nyugatos”sokszor jelentett hátrányt iskolai továbbtanulásnál, vagy egy jobb állásnál…..Több, mint 100 ezer leventét hurcoltak el
Magyarországról. Voltak olyan embertelenek, akik kivégezték a szökött fiatalokat még itthon. …. túlnyomó részük még gyerek volt!”….Remélem ez a kis
írás is hozzájárul, hogy a mai 15-20 éves korosztály megismerje a levente szó
jelentését….. Egy nemzet akkor lesz erős, ha a múltját tiszteli.”

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2015.05.30. Holonics Andrea és Töltősi Sándor
2015.08.22. Véber Szabina és Sümegi Zsolt
2015.09.26. Varga Veronika és Kiss Tibor

Sok boldogságot!
SZÜLETÉS:
Benczik Márk 2015.05.07.
Szülők: Benczik Péter és Reichardt Hajnalka
Ternyák Kiara Zselyke 2015.07.01
Szülők: Ternyákné Ertl Anita és Ternyák
László
Rom Réka 2015.05.12.

Szülők: Rom-Kerner Katalin és Rom Henrik
Fürst Ákos 2015.05.16.
Szülők: Fürst Gergely és Fürti Kálmán Katalin
Valler Szofi 2015.07.20.
Szülők: Valler László és Valler Izabella
Simon Máté 2015.07.31.
Szülők: Simon Géza és Fancsali Tamara
Bajor Emma 2015.08.14.
Szülők: Bajor Péter és Hernád Zsuzsanna
Waller Bence Kristóf 2015.09.04.
Szülők: Lénárt Imréné és Waller Zsolt
Waller Máté 2015.10.14.
Szülők: Waller Gábor és Hegyi Edit

Gratulálunk!

ELHALÁLOZÁS:
Jakab Józsefné
2015.03.22. élt 68 évet
Janus Sándorné
2015.05.07. élt 88 évet
Hujber József
2015.05.09. élt 80 évet
Valler Antal
2015.05.12. élt 46 évet
Einreinhoff Márkusné 2015.05.13. élt 92 évet
Rosta István
2015.06.05. élt 68 évet
Valler Imre
2015.06.07. élt 75 évet
Bodó Ferencné
2015.06.18. élt 80 évet
Véber Imre
2015.07.18 élt 56 évet
Mail József
2015.10.06. élt 73 évet
Kurucz József
2015.10.20. élt 51 évet

Nyugodjanak békében!
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IZENNÉGY BAKONYNÁNAI CSALÁD KÉPVISELTETTE MAGÁT

EZÚTTAL AZ
JADEBAN.

ALSÓ-SZÁSZORSZÁGI

A 23 fős vegyes korosztályú csoport
július 3-án este indult el Bakonynánáról. A tizenkét szállásadó család
az evangélikus közösségi házban
fogadta a nánai vendégeket. A szervezők gazdag programot állítottak
össze. Az első napon az állat- és
élményparkban eltöltött idő igazi
„bemelegítés” volt mindenki számára. A magyar csoport egy szorgos
farmercsalád mindennapjait és a
Rimaschi művészcsalád műhelytitkait is megismerhette. Apálykor
biológus kíséretében egy 1 km-es
tengeri felfedezőúton vehetett rész
mindenki. A dagály megérkezésekor pedig fürdésre is sor került.
Betekintést nyertek a magyarok
hátrányos helyzetűek mindennapjaiba, és hajón kirándulhattak a
Weser folyón egy szigetre. Páratlan
élményben
volt
részünk
a
Bremenhafeni konténerkikötőben is.
A kikötővárosban szabadprogramot
kapott a magyar csoport, majd este a
schweiburgi evangélikus közösségi házban
búcsúesten köszöntünk el vendéglátóinktól. A Veszprémi Volán két kiváló buszsofőrje az utolsó napot már csak pihenéssel
töltötte, ezért a szervezők maguk vitték el a
magyar csoportot abba a jaderbergi iskolá-

A tizenkét szállásadó család az evangélikus közösségi házban fogadta a nánai vendégeket.

ba, akikkel a korábbi években a
bakonynánai iskolának comenius program
keretében iskolaközi kapcsolata volt. Élményekkel gazdagon felvértezve indult vissza
a busz július 10-én este Magyarországra.
A jadei önkormányzat területéről 2016-ban

június 18 és június 26 között várjuk Bakonynánára a vendégeket.
Sné R. Erzsébet
csoportkísérő - tolmács

F AHRT NACH J ADE . B UNTE P ROGRAMME , IMMER WIEDER GUTE F REUNDSCHAFTEN
14 UNGARISCHE FAMILIEN INSGESAMT 23
PERSONEN WAREN DIESES JAHR AUF DER
FAHRT NACH JADE – NIEDERSACHSEN.
Die Gruppe war am 3. Juli 2015 aus Bakonynána losgefahren und nach ca. 14 Stunden
später in Jade angekommen. Die Gastgeber
aus der deutschen Seite waren schon bei dem
Treffpunkt:
Evangelischen
Kirchengemeindehaus Jade. Das Wetter war
nicht nur für die Leute aus Ungarn
anstrengend, sondern auch für die Jader, die
selten eine Höchsttemperatur von 34-36 Celsius erleben. Das Programm war wie früher
auch sehr abwechslungsreich und interessant.
Am ersten Tag hat die Gruppe das Tier – und
Freizeitpark in Jaderberg aufgesucht und hat
einen wunderschönen Tag mit Tieren, Spielen
und Erlebnissen verbracht. Ein Kulturtag hat
mit dem Besuch der Galerie Schönhof
begonnen, später die Galerie Rimaschi war
Teil des Programmes, wo Ulrike Schmitt eine
wahre Künstlerin – auch Gastgeber – der
Gruppe ihr Lebensraum gezeigt hat und wer
wollte die verschiedenste Art von Kunst
ausprobieren konnte. Die Geschichte der Jader
Evangelischen Kirche mit der Führung von

Uwe Niggemeyer war nicht nur für die
ungarischen Gäste
spannend
und
hochinteressant, sondern die Leute aus Jade
haben bestimmt etwas Neues mitbekommen.
Am Nachmittag konnte die Gruppe auch eine
Landwirtschaft ansehen mit der Führung von
Familie Folkens, die auch als Gastgeber aktiv
waren.
Titel des nächsten Tages konnte das Leben im
Wasser sein. Eine Wattwanderung barfuß im
Schlick ist gar nicht ein leichtes Programm,
trotzdem sehr interessant. Baden in der
Nordsee war natürlich auch Teil des
Programmes, was der ganzen Gruppe sehr
gefallen hat.
Der Besuch nach Ovelgönne zu dem Hotel
von Griechenland war auch ein erstaunliches
Erlebnis. Bei diesem Institut arbeiten
behinderte und nicht behinderte Menschen
zusammen und betrieben ein Hotel mit einem
Restaurant. Am gleichen Tag ging die Fahrt
durch Brake weiter zu der Insel Harriersand
mit einem Schiff.
Der letzte ganze Tag war auch sehr intensive.
Eine Rundfahrt durch die Hafengelände von
Bremerhaven war auch für diejenige sehr

interessant, die wenig mit der Hafenarbeit zu
tun haben. Die riesengroßen Räder der
Windkraftwerke waren bei jeder Ecke zu
finden. Am Nachmittag war etwas leichter ein
wenig Bummeln und Einkaufen in der Stadt
musste schon jeder erledigen. Der Abend war
schon die Zeit des Abschiedes. In dem
Schweiburg Gemeindehaus waren alle Gäste
und Gastgeber da, und konnten ein
faszinierendes Programm ansehen, auch ein
Zauberer hatte einen Auftritt gehabt.
Der Tag der Rückreise war auch nicht
langweilig, die Leute die Lust hatten konnten
das Footgolf ausprobieren. Das ist eine
Mischung von Fußball und Golf, aber sehr
interessante Mischung was auch die
Erwachsene genossen haben. Der Bus ist
abends um 18:00 Uhr vor der Jader Kirche
nach Ungarn losgefahren mit Leuten, die sehr
viel und unvergessliche Erlebnisse gesammelt
haben.
Die deutsche Gruppe wird voraussichtlich
zwischen 18. und 26. Juni nach Ungarn
fahren, worauf die Gemeinde Bakonynána
schon sehr wartet.
Peter Reichardt

E SKÜVŐI MENET B AKONYNÁNÁN

W ITZKISTE /V ICCEK
Ritkán látott esküvői menet Bakonynánán 2015-ben – Holonics Andrea és Töltősi Sándor esküvője

T ALÁLÓS

KÉRDÉSEK

„Oh Mami”, bittet der kleine Sohn,
Hol tartja a kocsis az ostorát?
„ich möchte keinen Spinat essen.”
„Iß nur, mein Junge, davon bekommst du
doch so eine scöne frische Farbe im Gesicht!”
„Ich will aber keine grünen Backen haben…!”

A nyelén

W ITZKISTE - V ICCEK

***

Melyik betű nem állhat soha hátul?

A kezdőbetű

***
Télen ad jó meleget,
ősszel táplál tégedet,
nyáron árnyékot terít,
tavasszal meg felderít. Mi az?
Fa

***
„Herr Ober! Was soll das? In meiner Suppe
schwimmt ja eine Wespe!”
„Tut mir sehr leid, mein Herr. Aber die Fliegen
sind uns ausgegangen!”
***
Pistike bőg, mikor az anyja hazaér. Kérdezi, mi
a baj?
- Az apu kétszer is megvert.
- Miért?
- Megmutattam az ellenőrzőt.
- És?
- Tele volt egyessel, kettessel.
- Ezt megértem, de miért vert meg másodszor
is?
- Mert kiderült, hogy az ő gyerekkori bizonyítványát mutattam meg.

- BRÜNDEL -

GAJAVÖLGYE

-

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

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

