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KEDVES BALLAGÓ  
NYOLCADIKOSOK! 

 
A ballagás egy külön-
leges pillanata az élet-
nek: valami véget ér: 
benne van a búcsú, az 
emlékezés, de benne 
van egy kapu, mely 
nyitva van egy isme-
retlen, vágyakozással, 
kíváncsisággal, élmé-
nyekkel teli útra.  

Az, hogy ezen az úton 
mi történik veletek, az 
nemcsak az úton, ha-
nem rajtatok is múlik. 
Mi éveken át megpró-
báltunk térképet adni 
ehhez, hiszen mi ma-
gunk is jártunk rajta, 
és sok-sok tanítvá-
nyunkat engedtük 
már át ezen a kapun.  

Egyik legfőbb feladatunknak tekintettük a tanításon túl, hogy 
segítsünk benneteket személyiségetek, jellemetek formálásá-
ban, még akkor is, ha ti ezt oly sokszor kemény szívvel elutasí-
tottátok. 

Természetesen csak a lehetőséget tudtuk megadni, de hinnetek 
kell magatokban, erőt adni a feladatba, és soha nem feladni.  

Mi már sokatokban láttuk ennek kezdeményeit, ezért bízunk 
abban, hogy szüleitek tovább segítenek ezen a vonalon, találtok 
olyan pedagógusokat, baráti közösségeket, akik segítségével 
sikerül megvalósítani vágyaitokat, terveiteket és jó emberek 
lesznek belőletek. 

Részei voltatok az iskola életének, mi is része voltunk a ti élete-
teknek, ez így van rendjén. Vigyetek ebből el mindent, ami 
szép volt, használjátok belátásotok szerint, csak arra emlékez-
zetek, ami arra érdemes, azt idézzétek fel, ami hasznotokra 
válik, amiből építkezhettek azon a bizonyos úton.  

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.  

Azt kívánom minden ballagó tanítványunknak, hogy az isko-
lánkban szerzett tudás és képességek birtokában sok sikert 
érjenek el új iskoláikban és később felnőtt életükben! 

       

Szöllősi Attiláné  
iskolaigazgató 

 
 
 

„Fény vagy te is, lobogj hát, 
Melegíts és égess,  

Hinned kell, hogy a világ 
Teveled is ékes.” 

 
(Tóth Árpád) 
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2 018. ÁPRILIS 6–ÁN NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK TALÁL-

KOZÓJÁN LÉPTEK FEL KÖZÉPSŐ ÉS NAGYCSOPORTOS ÓVO-

DÁSAINK.  

Az immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő térségi nemzetisé-

gi óvodák találkozójának az idei évben a veszprémi Egry úti óvo-

da biztosított helyszínt. A találkozón a veszprémi óvoda gyerme-

kein kívül 12 óvoda (Kislődi, Úrkúti, Magyarpolányi, Bakonyjá-

kói, Tótvázsonyi, Zirci, Olaszfalui, Márkói, Szentantalfai, Zánkai 

és Bakonynánai) gyermekei adták elő a nemzetiségi hagyomá-

nyokra épülő táncokból, dalokból, mondókákból álló csokrukat. 

Helyi óvodásaink műsorát Janás Ferencné és Klesitz Gabriella 

állította össze. A találkozóra óvodásainkat elkísérték a szülők és a 

német nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, akik a többi óvoda 

képviselőivel együtt nagy érdeklődéssel figyelték gyermekeik 

műsorát, majd tapssal jutalmazták műsorunkat. A fellépés után a 

gyerekeket megvendégelték majd az óvoda két csoportjában be-

rendezett „kukoricás” népi játszóházba is bekapcsolódhattak.  

A nemzetiségi találkozó zárásaként emléklapot vehettünk át az 

óvoda vezetőjétől. 

 

Nemzetiségi műsorunkat a helyi német nemzetiségi napon 

(2018.04.22-én) is bemutattuk községünk lakóinak. 

 

          Klesitz Gabriella 

6 
-EN APRIL IM JAHR 2018 TRITTEN DIE KINDER AUS DER 

MITTELGRUPPE UND GROßGRUPPE AUF DEM TREFFEN VON 

DEUTCHER NATIONALITÄTER KINDERGARTEN AUF.  

Der Schauplatz war der Egry-Strasse KIndergarten im Veszprém, 

diese Treffen ist siebenmal veransteltet geworden. Auf dem Tref-

fen nahmen 12 Kindergarten außerhalb der Kindergarten im Vesz-

prém teil: Kislőd, Úrkút, Magyarpolány, Bakonyjákó, Tótvázsony, 

Zirc, Olaszfalu, Márkó, Szentantalfa, Zánkai und Bakonynána. Die 

Kinder stellten eine schöne Vorfolge vor, dieses Programm 

konsturierte auf nationalitäte Volkstänze, Lieder, Sprüche. Die 

Hörfolge des örtliches Kindergartens stellte Ferencné Janás und 

Gabriella Klesitz auf. Auf dem Treffen begleiteten die Eltern der 

Kinder und der Präsident von deutcher nationalitäter Selbstver-

waltung auch, die mit den anderen Vertretern in anderen Kinder-

garten zusammen mit große Interesse die Hörfolge der Kinder 

achteten, dann lohnten sie mit Händeklatschen das fantastische 

Programm. Nach dem Auftrirr traktierten die Kindergärtenrinen 

im Veszprém die Kinder, dann konnten die Pups in dem mais-

lichen völkischen Spielhaus in beiden Gruppen des Kindergartens 

spielen. Zum Schluss des nationalitätes Treffen konnten wir 

Denkmal von dem Leiter des Kindergartens annehmen. 

Wir führten unsere nationalitäte Hörfolge auf den örtlichen natio-

nalitäten Tag (22. 04. 2018) auch für die Bürgern im Bakonynána 

vor. 

         Frómann Kamilla 

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK TALÁLKOZÓJA—TREFFEN 
DEUTSCHER NATIONALITÄTER KINDERGARTNER 



Z 
IEHEN WIR AN EINEM WOCHENT-

AG EINEN TEIL UNSERER DE-

UTSCHEN TRACHT AN, UND MAC-

HEN EINEN DURCHSCHNITTLICHEN FREI-

TAG ZUM FEIERTAG!  
 

Das Ungarndeutsche Kultur- und Infor-
mationsszentrum hat die Ungarnde-
utschen darum gebeten, an diesem Tag 
ein Trachtenkleid oder Kleidzubehöre 
zu tragen. Damit hätten wir gern, das 

Leben unserer Vorfahren uns näher zu 
bringen, an sie und daran zu erinnern, 
was wir in unseren Herzen von ihnen 
wahren.  
Vegyük fel egy hétköznapon a német 
népviseletünk egy darabját, és tegyünk 
ünneppé egy átlagos pénteket! A népvi-
selet napja A Magyarországi Német 
Kulturális és Információs Központ és 
Könyvtár (Zentrum) arra kérte a ma-
gyarországi németeket, hogy válassza-
nak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy 
kiegészítőt, és azt a hétköznapi ruhájuk-
kal összekombinálva április 27-én egész nap vagy egy napszakban 
viseljék. A mi iskolánk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez 
és egy-egy verssel, tánccal igyekeztünk színesebbé, emlékezeteseb-
bé tenni ezt az alkalmat. Így kívánjuk közelebb hozni elődeink 

életét a sajátunkhoz, emlékezni rájuk és mindarra, amit a szívünk-
ben őrzünk róluk. 

B.A. 
 

TRACHT TAG 
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„A SVÁBSÁG EGY BATYUVAL JÖTT IDE, EGY BATYUVAL IS MENJEN!” 
A SVÁBOK BETELEPÍTÉSÉNEK 275., ELŰZÉSÜKNEK 70. ÉVFORDULÓJÁRA 

EMLÉKEZTEK BAKONYNÁNÁN 

A 
 SVÁBOK A 18. SZÁZAD ELEJÉN ÉRKEZTEK DÉL ÉS KÖZÉP 
NÉMET TERÜLETEKRŐL MAGYARORSZÁGRA. 
SZAKTUDÁSUKKAL HOZZÁJÁRULTAK A TÖRÖK IDŐK UTÁN 

ELNÉPTELENEDETT ORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉHEZ. 

A német telepesek nagy része nem volt vagyontalan, egy bizo-
nyos kezdő tőkével kellett rendelkezniük a Magyarországi élet 
megkezdéséhez. Az akkori időkben kb. 200 gulden-re volt szüksé-
gük, amit házra, használati tárgyakra, állatokra, földműveléshez 
szükséges eszközökre és megélhetési tartalékra fordítottak, az 
első magyarországi aratásig, betakarításig.  
Nána pusztára 1743-ban 24 német család érkezett. Szorgalommal, 

takarékoskodással sikerült gyökeret ereszteniük. 1752-re már volt 
templomuk, lelkészük, tanítójuk. 
Tíz évvel később már mészárszék, deszkametsző malom, vadász-
ház, vízimalom, sőt kocsma is működött.  Az 1770-es években a 
földműveseken kívül faszénégetők, mészégetők, szerszámkészí-
tők, takács, pék, molnár, bognár is volt a faluban. 1785-re a szépen 
gyarapodó településen 89  házban 127 család élt. A 19-20.század 
fordulójára a magyarországi németség jelentős szerepet töltött be 
az ország életében. 

200 évvel azután, hogy a svábok gyökeret eresztettek Magyaror-
szágon, a Nemzeti Parasztpárt 1944-ben a földreform végrehajtása 
érdekében kijelentette:” A svábokat ki fogjuk telepíteni, távozza-
nak!” 
Bakonynánán az 1941-es népszámlálás alkalmával az 1204 fő ná-
nai közül 720 fő vallotta magát német anyanyelvűnek és 267 sze-
mély német nemzetiségűnek. 
Bakonynánán 1948. január 25.-i Szentségimádási napon dobolták 
ki, hogy január 27-én fogják lebonyolítani a kitelepítést. A csalá-
dok fejenként 80 kg-os csomagot vihettek magukkal. A januári 
hidegben meleg ruhák, ágyneműk, edények, evőeszközök, élelmi-
szerek kerültek a batyukba, zsákokba. A férfiak szerszámokat is 
elpakoltak, hiszen nem tudták hová viszik őket. Fontos volt az 
imakönyv, a rózsafüzér, a biblia, és a családi fotók. Minden egye-
bük elveszett. A zirci vasútállomásról fűtetlen marha vagonokban 
vitték őket az ismeretlenbe. A rokonság és az együtt érző lakosság 
a falu határáig kísérte őket. A vasútállomáson mindenki kapott 
egy igazolást miszerint 1948. január 28-ig magyar állampolgár 
volt. 
 A németek elűzetésének 70. évfordulójára emlékeztek a bakony-
nánai templomban. Az emlék misét Horváth Lajos, bakonynánai 
esperes és Mathias Kocner német plébános mutatta be. Ezután 
Schindler László az MNOÖ Oktatási Bizottsága elnöke beszélt a 
dél-németországi németek  betelepítéséről, majd bakonynánai 
általános iskolások olvastak fel a kitelepítettek visszaemlékezései-
ből. Simonné R. Erzsébet alpolgármester beszédében utalt arra, 
hogy 1948-ban Bakonynána 171 szorgalmas, hazáját szerető em-
bert veszített el, akik közül többen abban reménykedtek, hogy 
még visszatérhetnek szülőfalujukba.  
A kitelepítettek utolsó magyarországi óráit, a csomagolást az is-
meretlenbe, a búcsút a szülőföldtől, bakonynánai diákok elevení-
tették fel. A jelenlevő német és bakonynánai megjelentekben, 
mély érzelmeket keltettek, szinte átélték e szomorú pillanatokat. 
A kitelepítési emlékműsort a helyi Edelweiß dalkör színesítette.  

A templom falán egy új emlék-
táblát szenteltek fel, az áldoza-
tokra emlékezve. Heilig Ferenc 
a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzatok elnöke arra 
biztatta a XXI. századi leszárma-
zottakat, hogy legyenek büsz-
kék elődeikre és őrizzék hagyo-
mányaikat. Ebben a helyi iskolá-
nak, óvodának és a családnak is 
nagy a felelőssége. A megemlé-
kezés végén a Német Önkor-
mányzat-, a Települési Önkor-
mányzat-, a Hagyományőrző 
Egyesület képviselői és az egy-
ház képviseletében a plébáno-
sok koszorúzással fejezték ki 
tiszteletüket. 
Köszönet a szervezésért, és a 
méltóságteljes megemlékezésért 
Simonné Rummel Erzsébetnek, 

a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének. 

 
Misikné Kovács Ágnes 
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D 
IE SCHWABEN 
SIND ANFANG 
DES 18 JAHRHUN-

DERTS VON SÜD UND 
MITTELDEUTSCHEN GEBIE-

TEN NACH UNGARN GE-

KOMMEN.  
 

Mit ihrem Fachwissen 
haben sie stark dabei 
geholfen, die entvölkerten 
Länderteile nach der 
Türkenzeit in Ungarn neu 
bauen. Den größeren Teil 
den deutschen Siedlern 
waren keine besitzlosen 
Leute, sie müssten etwas 
haben, damit in ihrer neu-
en Heimat alles von vorne 
anfangen zu können. 
Damals brauchten sie ca. 
200 Gulden, was sie bis 
zur ersten Ernte ausgeben 
müssten für verschiedene 
Dinge wie zB.: Lebensmit-
tel, Viehfutter, Haushalt, 
Ackerbau usw. Zu Nanaer 
Heide wurde 24 deutschen 
Familien im Jahre 1743 
angekommen. Mit viel 
Fleiß und Sparsamkeit haben sie starken Wurzeln erreicht. Bis 
zum Jahre 1752 hatten sie schon eine Kirche mit Pastor, Lehrern, 
zehn Jahre später sogar Metzger, Mühlen, Jagdhaus und auch 
natürlich eine Kneipe. Im Jahre 1770 hatten sie außer Ackerbau 
mit verschiedene andere Berufen beschäftigt wie zB.: 
Werkzeugmacher, Bäcker, Kalkbrenner, Weber usw. Bis zum 
Jahre 1785 lebten schon in 89 Wohnungen ca. 127 Familien. Bei 
der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts hatten die Ungarnde-
utschen eine bedeutende Rolle in Ungarn gespielt.  
200 Jahre nachdem die deutschen eine zweite Heimat in unserem 
Land gefunden haben hat die Nationale Bauernpartei wegen der 
Verwirklichung des Ackerreforms folgende Aussage gemacht: 
„Wir werden die Schwaben aussiedeln! Sie sollen weg!“  
Nach der Volkszählung im Jahre 1941 haben in Nana von 1204 
Personen 720 Leute gesagt, dass sie deutsche Muttersprache 
haben und 267 Leute, dass sie zu der deutschen Minderheit 
gehört. In Nana wurde am 25. Jänner 1948 am Tag der Anbetung 
des Allerheiligsten angekündigt, dass die Aussiedlung am 27. 
Jänner stattfinden wird. Die Familien dürften nur ein Bündel mit 
80 kg mit sich nehmen. Es war Winter, die Leute haben zuerst 
warme Kleidungen eingepackt außerdem Sachen aus der Küche 
wie Besteck, Geschirr, Lebensmittel. Die Männer haben auch 
Werkzeuge mit sich genommen, sie wussten überhaupt nicht, wo 
sie gebracht werden. Sehr wichtig waren die Bibel, Gebetsbücher 
und Familienfotos, alles andere haben sie verloren. Von der 
Bahnstation in Zirc sind sie in die Unbekannte gefahren in un-
geheizte Rinderwagons. Die Verwandten und die Leute aus dem 
Dorf haben sie bis zur Grenze der Siedlung begleitet. Bei der 
Bahnstation haben alle ein Ausweis bekommen, dass sie bis 
28.Jänner 1948 ungarische Staatsbürger waren.  
Am 15. März 2018 war in Nana bei der Kirche die Erinnerung auf 
den 70 Jahrestag der Aussiedlung der Ungarndeutschen aus dem 
Dorf. Die Gedenkmesse wurde von Lajos Horváth Oberpfarrer 

und Mathias Kocner deutschen Pfarrer, stammt aus einer vertrei-
benen  Familie von Nana zelebriert. Nach der Messe hat László 
Schindler Vorsitzender der Ausbildungskommission der Selbst-
verwaltung der Ungarndeutschen über die Ansiedlungen der 
Süddeutschen gesprochen. Das Programm wurde mit Erinnerun-
gen von vertriebenen  Ungarndeutschen fortgesetzt, was von 
Grundschulkindern vorgelesen wurde. Frau Elisabeth Simon-
Rummel Vizebürgermeisterin von Nana hat die Aufmerksamkeit 
darauf gerufen, dass das Dorf im Jahre 1948 171 fleißige, aufrechte 
Patrioten verloren hat, die noch dabei eine Hoffnung hatten, dass 
sie einmal zurückkehren können. Die letzten Stunden von ausge-
siedelten Leute in Nana haben Grundschulkinder wiederbelebt. 
Sie haben alles genauso gemacht, was die Menschen vor 70 Jahren 
vermutlich getan haben, die Sachen zusammengepackt und noch 
einmal zurückgeblickt haben. Die Scene war sehr beweglich, viele 
hatten weinerliche Gefühle. Das Programm war mit dem ört-
lichen Sängerchor Edelweiß bunter gemacht.  
An der Wand der Kirche wurde eine Gedenktafel für die Erinne-
rung der Vertreibung geweiht. Franz Heilig, Vorsitzender der 
Deutschen Selbstverwaltung im Komitat Veszprem hat die Ab-
gestammten der XXI. Jahrhunderts gesagt, dass sie besonders 
stolz darauf sein müssen, dass sie deutschen Abstammung haben 
und sie sollen die Sitten und Bräuche aufbewahren. Dabei hat 
natürlich eine große Verantwortung des örtlichen Kindergartens, 
Schule und auch die Familien. Am Ende des Programmes haben 
die Nanaer Selbstverwaltung, die Nanaer Selbstverwaltung der 
Ungarndeutschen, der Kulturverein der Deutschen in Nana sowie 
in Nahmen der Kirche die Pfarrer den Kranz der Erinnerung an-
gelegt.  
Danke für die Organisation und die hoheitsvolle Erinnerung der 
Vorsitzenderin der Nationalitätenselbstverwaltung in Nana Frau 
Elisabeth Simon-Rummel.  

Übersetzer: Peter Reichardt 

„DIE SCHWABEN SIND MIT EINEM BÜNDEL HIERHERGEKOMMEN, SOLLEN AUCH MIT 
EINEM BÜNDEL WEGGEHEN!”  

ES WURDE IN NANA ZU DEM 275 JAHRESTAG DER EINWANDERUNG SOWIE DEM 70 
JAHRESTAG DER VERTREIBUNG DER SCHWABEN ERINNERT 



 6. OLDAL  BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

A  NÉMETEK BEVÁNDORLÁSÁNAK 275 ÉVES ÉVFORDULÓJA, ÉS EL-

ŰZETÉSÜK 70 ÉVES ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN TERVEZETT EMLÉK-

NAPRA (2018.03.15.) A BAKONYNÁNAI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT EM-

LÉKTÁBLÁT KÉSZÍTTETETT.  
Az emléktábla grafikáját Zsoldos Márton természetfestő és illusztrá-
tor, helyi lakos, a kivitelezési munkát Sax László pilisvörösvári kő-
szobrász készítette. 

 

VOLT BAKONYNÁNAI KITELEPÍTETT LAKOS  
KÖSZÖNŐ GONDOLATAI 

 

Liebe Frau Simon-Rummel, 
 

mit der Übermittlung der Bilder und Ihren Ausführungen zur Ge-
denkfeier haben Sie mir eine sehr große Freude gemacht, dafür möch-

te ich mich von Herzen bedanken. 
Gestern habe ich auch Frau Koczner angerufen, die mir sehr aus-

führlich über den Verlauf der Gedenkfeier und dem sich anschließen-
den Zusammentreffen der Dorfbewohner im Kulturhaus berichtet hat. 

Es hat mich innerlich tief bewegt und das Bedauern, nicht dabei 
gewesen zu sein, ist sehr groß. Vor allem berührt mich, dass die 
Einwohner von Bakonynana auch nach 70 Jahren dieser menschlichen 

Schicksale gedenken. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man 
nicht vergessen ist. Allen die dazu beitragen die Erinnerung wach 

halten, vor allem Ihnen liebe Frau Simon-Rummel, gilt mein aufrich-
tiger Dank und Anerkennung. 

 

Ihr Theodor Lancendorfer 
Vertriebener aus Nana 

BETELEPÍTÉS ÉS ELŰZETÉS  
EINWANDERUNG UND VERTREIBUNG 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEK 

Településünkön Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester 
virágcsokorral és ajándékkal köszöntötte családja körében 90. 
születésnapja alkalmából özv. Forsthoffer Lőrincné Verus né-
nit, akit  gyermekei és közeli, távoli  rokonai  is meglátogattak 
ezen a napon.  
Isten éltesse egészségben Verus nénit még sokáig!  
 

Településünk legidősebb asszonyát, özv. Bierbaum Györgynét 
95. születésnapja alkalmából is felköszöntötte az önkormány-
zat nevében  
Simonné Rum-
mel Erzsébet 
alpolgármes-
ter. Hosszasan 
elbeszélgettek, 
majd Hedi 
néni hálásan 
megköszönte 
az ajándékot 
és a virágcsok-
rot, örült, 
hogy az ön-
kormányzat is 
gondolt rá. 
Isten éltesse 
egészségben 
Hedi nénit 
még sokáig!  
 

A szerk. 
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M 
ÁJUS ELEJÉN ANYANYELVI FELADATMEGOLDÓ VERSENYT HIR-

DETETT A VÁMBÉRY ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLA CSETÉNYBEN.  
Iskolánkat négy tanuló képviselte. Közülük az eredményhir-

detésre meghívták Breglovics Réka Eszter 3. osztályos és Szakács Kinga 
4. osztályos tanulókat. 
 
Az eredményhirdetésre 2018. június 13-án délután 16:00 órakor kezdődő 
Vámbéry gálaműsoron került sor.  
Eszter 3. helyezést, Kinga 2. helyezést ért el. 
 
Gratulálunk nekik!  
 
 

Felkészítő tanáraik Sápi Adrienn és Tamás Teréz Heléna. 
 

ANYANYELVI VERSENY CSETÉNYBEN 

MESEORSZÁGBÓL A SZÁMOK ORSZÁGÁBA BALLAGNAK A 
BAKONYNÁNAI APRÓNÉPEK NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA GYERMEKEI 

Waller Emma, Bíró Hanna Sára, Dietzel Márk, Megyesi  Viktória  Georgina, Somogyi Hunor, Varga Virág Bianka, Pap Hanna,  
Hevesi Ármin Gábor, Fekete Viktória, Bol Fülöp Rüben, Hornyacsek Vivien, Oláh Rebeka Szabina. 
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2 018. ÁPRILIS 20-ÁN ÓVODÁSAINKKAL ÉS SZÜLEIKKEL BUDA-

PESTRE UTAZTUNK, A MINIPOLISZBA ÉS AZ ELEVEN PARKBA.  

A Minipolisz egy mini város, a gyerekek méreteire szabva. A 

helyszínek (pl. Bank, drogéria, bevásárló központ, pizzéria, fodrász 
szalon, posta, virágüzlet stb.) teljesen élethű, akár nap, mint nap talál-
kozhatnak ezekkel a helyszínekkel a gyerekek. A három órás játék 

alatta gyerekek kedvük szerint választhattak a helyszínek közül és 
lehettek tűzoltók, rendőrök, fodrászok, fogorvosok vagy éppen bolti 

eladók, postások.  

A Minipoliszban eltöltött délelőtt után négy órás kötetlen mozgásos 
játék következett az Eleven parkban. A hatalmas csúszdák, légvárak, 

autók, trambulinok stb. között játszva hamar elrepült a délután. Min-
den kisgyerek, de a szülők is megtalálhatták a számukra érdekes 

mozgásos játékot. 

Fáradtan, de sok élménnyel gazdagon tértünk haza Bakonynánára.  

Klesitz Gabriella 

KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE 

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK 

A Z ELMÚLT TANÉVHEZ HASONLÓAN, AZ IDÉN IS 
RÉSZT VETTEK ISKOLÁNK TANULÓI AZ EÖT-

VÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR KÜLÖNBÖZŐ 

PÁLYÁZATAIN.  
A Téli Gyermekkönyvhét keretében meghirdették 
a „Szívesen olvastam, olvasd el Te is!” című olvas-
mányajánlót. Iskolánkat két tanuló képviselte. 

Berkes – Szabó Luca 4. osztályos tanuló első helye-
zést ért el korosztályában. Gratulálunk neki!  

Az olvasópályázatokon tanulóink nagy lelkesedés-
sel vesznek részt. A olvasás élményén túl, igen sok 

ismerettel gazdagodnak a művek megismerése 
után. Olvasáskészségük fejlesztésén kívül, szöveg-
értésük fejlesztésére is van így lehetőségük. Nagy 

örömünkre, egyre több gyermek jelentkezik és 
vállalja ezt a fajta többletmunkát. A legutóbbin 

Kertész Erzsébet: Panthera: a hógömb fogságában 
című könyvével ismerkedtek meg. 12 kisgyermek 

olvasta el, majd oldotta meg a könyvhöz tartozó 
feladatsort. Ennek eredményeként a következő 
helyezéseket érték el tanulóink: 

2. Hegedüs Zsófia 
5. Csillag Dóra, Berkes – Szabó Luca 

7. Csillag Antónia 
8. Tóth Melissza 
9. Cseh Richárd 

10. Cseh Zoltán 
12. Breglovics Réka Eszter 

13. Nagy Dzsenifer 
14. Berkes – Szabó Ajnácska 

16. Hopotószki Regina 
17. Hornyacsek Kira 
Felkészítő tanáraik: Bognár Angéla, Sápi Adrienn, Tamás Teréz Heléna. 

CSILLAGÁSZATI ELŐADÁS 
 

2018. 04. 26 – án érdeklődő gyerekek töltötték meg a kultúrház nagyter-
mét.  

A Bakonyi Csillagászati Egyesület előadását tekintette meg a közönség.  
 Ivanics Ferenc az egyesület alapítója, fő feladatának az ismeretterjesz-

tést tűzte maga elé. Célja a fiatalokat fogékonnyá tenni a természettu-
dományok iránt. Előadását követően úgy éreztem, hogy ez itt nálunk 

most sikerült. 
 Tanulóink interaktív előadás keretein belül ismerkedhettek meg a 
bolygókkal, azok tulajdonságaival. Sok gyermek kedvenc filmjén – a 

Star Wars-on - keresztül mutatták be a Naprendszer bolygóit. Felidéz-
ték a film legfontosabb szereplőit, helyszíneit. Érdekes kérdések segít-

ségével kalauzolt el előadónk a csillagászat világában, de rengeteg új 
információval is gazdagabbak lettünk. 
A diák képei, a kézzel tapintható dara-

bok közvetlen megismerése mind – 
mind érdekes ismeretekkel gazdagítot-

ta az érdeklődők tudását. Egy sztereó – 
mikroszkóp segítségével megvizsgál-

hattunk néhány maradványt is. Az 
előadás aktív résztvevői, akik tudásuk-
ról többször is számot adtak, értékes 

ajándékokkal térhettek haza. Reméljük, 
hogy a következő tanévben is vendégül 

láthatjuk egy érdekes előadás kereté-
ben az egyesületet! 

                               
     Tamás Teréz Heléna 

                                                 könyvtáros 
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KÖRNYEZETTUDATOSSÁGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI TÉMANAPOK 

A 
 KÖRNYEZETI 
NEVELÉS O-
LYAN FOLYA-

MAT, MELYNEK CÉLJA, 
HOGY A VILÁG NÉPES-

SÉGE KÖRNYEZETTU-

DATOSAN GONDOL-

KODJÉK, FIGYELJEN 
ODA A KÖRNYEZETRE 
ÉS MINDEN AZZAL 
KAPCSOLATOS PROBLÉ-

MÁRA.  
 

Rendelkezzen az eh-
hez szükséges tudás-
sal, beállítódással, 
képességekkel, moti-
vációval, valamint 
mind egyéni, mind 
közösségi téren eltö-
kélten törekedjék a 
jelenlegi problémák 
megoldására és az 
újabbak megelőzésére. 

A korai környezeti nevelés elengedhetetlen, hiszen a gyermekek 
által befolyásolható a jövőben a társadalom környezeti értékrend-
jének alakulása, ők lesznek a jövő tudatos fogyasztói, ha nevelé-
sük ma megfelelő. 
Mindezeket szem előtt tartva két napon keresztül olyan progra-
mokat szervezett iskolánk április 26-27-én, melyeken keresztül 
remélhetőleg jó irányba fejlődtek tanulóink a környezetvédelem 

terén. A tanórák tartalmát a környezettudatosság kialakításához 
választottuk. Beszélgetésekkel, prezentációkkal, filmvetítésekkel 
győztük meg a tanulókat, hogy a természettel együtt kell élni, 
nem tönkre téve, hanem kölcsönösen segítve egymást. Második 
nap osztályonként szerveződve akadályversenyen vettünk részt, 
ahol játékos feladatokban adtak számot arról, hogy mennyire is-
merik a természetet, annak védelmét.  

L-né 

A LEGNAGYOBB ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E 

„ÜDVÖZ LÉGY SZÜLETÉSED NAPJÁN, MAGYAR SZABADSÁG! ELŐ-

SZÖR IS ÉN ÜDVÖZÖLLEK, KI IMÁDKOZTAM ÉS KÜZDÖTTEM 
ÉRETTED, ÜDVÖZÖLLEK OLY MAGAS ÖRÖMMEL, AMILYEN MÉLY 
VOLT FÁJDALMAM, MIDŐN NÉLKÜLÖZTÜNK TÉGEDET!” 
Ezekkel a szavakkal kezdődött iskolánk emlékező műsora, 
melyekkel a 170 éves forradalmunkat köszöntötte egy év eltel-
te után az első felelős magyar kormány. 
A hagyomány szerint, az idei évben is a hetedik osztályosok-
nak köszönhetjük a méltó megem-
lékezést, az ő szavaik repítettek 
bennünket időben és térben az 
1848-as évbe, amikor március idu-
sa nemzetünk számára sorsfordító 
pillanattá vált. Rendhagyó módon 
az összeállítás, a kivetített képek a 
korszak azon kiemelkedő emberei-
ről szóltak, akik valamilyen téren 
nagyot alkottak művészetben, tu-
dományban, irodalomban, melyek 
nélkül a reformkor s az azt követő 
romantika kora sem jöhetett volna 
létre. Szinte mindnyájan részt vet-
tek a forradalmi eseményekben is, 
lelkesen szervezve vagy éppen a 
csatatéren harcolva. Példákká vál-
tak számunkra, akik akartak vala-
mit, vállalták a döntés kockázatát, 

emlékeznünk kell rájuk.  
1848. március 15-e a mi ünnepünk, boldog ünnepünk, mert a 
közös ügyért való összefogást jelenti számunkra. 
 
Köszönjük a hetedikeseknek a színvonalas műsort, az énekkar-
nak a szép dallamokat, az iskola közösségének a részvételt. 
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 KONZERTREIHE KLASSIK IM LICHT DER FREUNDSCHAFT MIT 
ZSOFIA TURCSANYI  

D IE GEMEINDE JADE HAT SEIT 17 JAHREN EINE PARTNERGEMEINDE 
BAKONYNÁNA IN UNGARN.  

Die Gründer sind alle immer noch aktiv dabei!  

Der Austausch der beiden Gemeinden findet jährlich einmal statt – 
Einmal fahren die Jader Bürger mit einem modernen Reisebus nach 

Bakonynána, im nächsten Jahr besuchen die ungarischen Freunde 
Jade. Meistens wohnt man in privaten Haushalten oder Familien, 
sodaß sich im Laufe der Jahre viele Freundschaften entwickelten.  

Es wird immer ein kulturelles Programm für diese Tage erstellt. Es 
wird gemeinsam gegesssen, getrunken, musiziert und es werden auch 

unsere Musik, Parks, Museen und Kulturstätten vorgestellt. Frühstück 
und Abendessen findet meist bei den Gastfamilien statt.  
Auf diesem Weg entdeckt man die fremden Kulturen auf einfache 

Weise.  
2017 war unter anderen auch Zsofia Turcsanyi , Musikstudentin mit in 

Jade untergebracht bei Robert und Ulrike Schmitt im Atelier Rimaschi.  
Nach Abschluss Ihres Studiums und Masterabschlusses an der Musik-

hochschule, hat Sie nach ihrem Aufenthalt in Deutschland auch Ihre 
Prüfung in Deutsch erfolgreich abgelegt.  
Ihr Spezialgebiet ist Viola/Bratsche und damit hat sie auch schon 

mehrere Konzerte in Europa gegeben.  
Zur Unterstützung ihres beruflichen Starts und zum Sammeln von 

europäischen Erfahrungen, hat der Kulturverein Jade e.V. sie deshalb 
eingeladen , in Jade und dem Landkreis , gemeinsam mit Musikern 

aus der Wesermarsch, an drei Orten Ihre Musik zu präsentieren.  
Die Konzerte tragen den Titel“ Klassik im Licht der Freundschaft!  

Sie finden unter Leitung und Mitwirkung von Gaby Menzel vom Haus 
der Musik in Schweiburg statt.  

Am Sonntag, den18.Februar spielt sie ein Solostück und begleitet den 
Gottesdienst in Varel  
bei der Baptistengemeinde um 10 Uhr.  

Am 18. Februar in Eckwarden in der Kirche um 19 Uhr mit Ju-
gendlichen aus der Wesermarsch.  

Am 24.Februar in der St. Vitus Kirche in Schweiburg.  
Der Kulturverein Jade e.V. ist Veranstalter der Konzerte. Jedoch ohne 

die Hilfe der Kulturellen Institutionen der Gemeinde Jade und der 
Kulturstiftung des Landkreises Wesermarsch und Olaf Michalowski 
könnten diese Veranstaltungen nicht stattfinden. Hiermit danken wir 

vorab all diesen  
Unterstützern.  

Der Kulturverein hüllt für diese Veranstaltung die St.Vitus Kirche, 
Schweiburg in buntes Licht  
Im Inneren werden Farben, Licht und Musik in Harmonie beein-

drucken.  
Zsofia und Musiker aus der Wesermarsch wollen uns an diesen Aben-

den in außergewöhnlicher Atmosphäre verzaubern.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

RENDEZVÉNYNAPTÁR—VERANSTALTUNGSKALENDER  
BAKONYNÁNA  2018. ÉV 2. FÉLÉV 

 

Óvodai ballagás/ Jahresendein der Deutschnat. Kindergarten  2018. június 1. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Gyermeknap/Kindertag für Schulkinde 2018. június 02. Sportpálya / Sportplatz 

Koszorúzás a világháborús emléktábláknál/Kranzniederlegung 2018. 06.10. 10:40-kor Római katolikus templomnál/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 

Lomtalanítás 2017. július 17. Bakonynána 

Anna napi búcsú /Kirchentag/ - Kiritog 2018. július 29. Faluközpont és Római katolikus templom 

Hittantábor külföldön 2018. augusztus 1 -6-ig   

Gombócfesztivál/Knëdelfesttag 2018. augusztus 11. Sportpálya 

Az új kenyér és Szt. István király ünnepe/Verfassungstag  2018. augusztus 20. Római katolikus templomnál 

Tanévkezdés az iskolában / Schulanfang 2018. szeptember 03. Német Nemz. Ált. Iskola 
Deutsch Nat. Grundschule 

Idősek napi rendezvény 
Seniorentag 

2018. október ….. Kultúrotthon / Kulturhaus 

Okt. 23-i megemlékezés/ National fest-Gedenkfeier 2018. október  19. Német Nemz. Ált. Isk. 

Lampionos felvonulás/Laternenumzug 2018. november  09. Indulás az iskolától/ Hauptstrasse 

Betlehem megáldása/ Einsegnung des Betlehems 2018. november 02. 09:45-kor Faluháznál 

Adventi zenei találkozó/ Adv.konzert 2018. december  9. Római katolikus templom / in der Röm. Kat. 
Kirche 

Falukarácsony és vásár / Weihnachtsfest-Weihnachtsmarkt 2018. december  16. 16,30-kor Faluház / beim Dorfshaus 

Pásztorjátékosok és Christkindl-járás / Christkindl -Spiel 2018. december  10-től ill. 24-én Bakonynána—bei die Familien 
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FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOK TÁJÉKOZTATÓI   
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI 
TARTALÉKOS SZOLGÁLATFORMÁRÓL 

A 
 MAGYAR HONVÉDSÉG ÁTALAKÍTJA ÉS MEGÚJÍTJA 
ÖNKÉNTES TARTALÉKOS RENDSZERÉT, MELYNEK ÚJ 
ELEMEKÉNT, A HELYI KÖZÖSSÉGEKRE ÉPÍTVE HOZTA 

LÉTRE AZ ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS SZOLGÁ-

LATI FORMÁT. 

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven 
szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok meg-
alakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendel-
kezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A terü-
letvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával 
olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi kö-
zösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi 
vagy katasztrófavédelmi helyzetről. 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehe-
tővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy 
kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati 
forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad 
arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását 
országunk védelmében. 

A jelentkezés menete 

 1. Regisztráció: a megyei toborzó és érdekvé-
delmi központban (Veszprém, Jutasi út 20.), a 
Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, 
az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon. 
A regisztrációhoz a személyes okmányokra, vala-
mint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t 
igazoló bizonyítványokra lesz szükség 

 2. Alkalmasság vizsgálat - általános foglalko-
zás egészségügyi vizsgálat, pszichológusi vizsgá-
lat. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség 
fizeti.  

 3. Szerződéskötés. 

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona 
részére adható főbb juttatások, járandóságok: 

1. tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos 
igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfoko-
zatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruháza-
ti ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés. 

2. Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi 
illetményalap 75%-a (2018. évben: bruttó 32.333, 
Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése 
esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. 
napjáig kerül kiutalásra). 

3. Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített 
szolgálati évenként a mindenkori minimálbér 
összege (138.000 Ft, mely a szerződés időtartama 
alatt évente, a szerződés évfordulójától számított 
két hónapon belül kerül kiutalásra).  

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybe-
vétele 

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása 
helyben történik, fő szabályként a járásban, eset-
leg a megyén belül. A felkészítésekre a lakóhely-
hez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül 
sor.  

A felkészítés 20 napos, amely nem egyszerre, hanem modulá-
ris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra, 
tervezetten munkaidőn kívül, hétvégenként. Az állomány 
feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahely-
zetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendez-
vénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési fel-
adatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.  
 

Bővebb információk a katonai szolgálatról: 

www.iranyasereg.hu,  

vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu 

 

A Veszprém megyei toborzó ügyfélszolgálat címe, elérhető-
sége: 

8200 Veszprém, Jutasi út 20. 

Telefon: 06/88/576-650 

E-mail: veszprem.toborzo@mil.hu 
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Megjelent a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Emberi Erőforrá-

sok minisztériuma támogatásával a WASSERFALL KVINTETT CD-je. 
Megvásárolható az önkormányzati hivatalban. 

MEGJELENT A WASSERFALL KVINTETT CD-JE  

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK ÉS NYERTES NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK  

 2018. évi nemzetiségi támogatások és nyertes német nemzetiségi pályázatok - Bakonynána 

                                                                                                                    
  

Szervezet Pályázati azonosító Téma Támogatott összeg 

Német Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-18-0134 Karácsonyváró programsorozatok 200 000 Ft 

Német Önkormányzat NEMZ-KUL-EPER-18-0133 Német Nemzetiségi nap 200 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület NEMZ-KUL-EPER-18-0135 

Tradiciona lis sva b é télék fésztiva lja -
Kno délféstival 

300 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület NEMZ-KUL-EPER-18-0136 Hú sz é vés a Heimatmuseum gyú jtémé nyé 200 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület NEMZ-CISZ-EPER-18-0071 Működési támogatás 350 000 Ft 

Bakonynánai Német Nemzetisé-
gi Nyelvoktató Általános Iskola NEMZ-TAB-EPER-18-0411 Hagyományőrző tábor Bakonynánán         400 000 Ft 

2018. évi német nemzetiségi támogatások  

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

  

Német Önkor-
mányzat EMMI 

 20/56 

Intézményfenntartói egyedi  
kiegészítő támogatás 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola világítás felújítása és térkövezés. 1 400 000Ft 

Német Önkor-
mányzat 

Működési költségek kiegészítő 
támogatása 3 500 000 Ft 

  

Német Önkormányzat 
EMET - Feladatalapú költség-
vetési támogatás 

Nemzetiségi érdekképviselettel-, nemzetisé-
gi kulturális autonómiával- és nemzetiségi 
léttel összefüggő feladatokra 

2 302 164 Ft 
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RAMAZURI BÁBSZÍNHÁZ - ITT A KIRÁLY, HOL A KIRÁLY 

2 018. JÚNIUS 2 -ÁN DÉLELŐTT 
ZSÚFOLÁSIG MEGTELT A 
KULTÚRHÁZ NAGYTERME.  

Szülők és gyerekek várták izgatottan 
az előadást Mátyásról, az igazságos-
ról. Mondákkal ismerkedtek meg, 
amikben a már jól ismert királyuk 
cselekedetei és jellemvonásai tükrö-
ződtek vissza. A korhű jelmezek, a 
gyerekek számára érthető előadás-
mód, a mimika, mind – mind érthe-
tővé tette az előadást. Két szereplő, 
ezer arccal és mozdulattal varázsolta 
elénk királyunk életét. Az előadás 
során bevonták a gyerekeket a mű-
sorukba, amellyel még közelebbé és 
érthetőbbé tették azt. Nagyon lekö-
tötte a figyelmet az is, hogy mindez 
vásári bábelőadás formájában való-
sult meg. A műsort hatalmas tapssal 
köszönte meg a lelkes közönség.  

                                  Tamás Teréz Heléna  

SZÜLETÉS: 
Mail Csenge 2018.03.03.  
Szülők: Mail Gyula és Jakab Enikő 
Kovács Márton 2018.04.05. 
Szülők: Kovács Tibor és Grüll Szabina 
Kertész Mira 2018.05.02. 
Szülők: Kertész Zoltán és Aschenbren-
ner Ildikó 
Vajda Dominik 2018.05.02 
Szülők: Vajda Emánuel és Einreinhoff 
Noémi 
                     

Gratulálunk! 
 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Fekete Richárd és Mármarosi Ildikó 
2018.04.14. 
 
Sok boldogságot! 
 
ELHALÁLOZÁS: 
Ihász József    2017.12.21.    
       élt 59 évet 

Hevesi Istvánné  2018.02.13.    
       élt 89 évet 

ifj. Bierbauer József  2018.02.19.  
       élt 52 évet 

Maill Gyula    2018.02.25.    
       élt 70 évet 

Kapui Lajosné   2018.03.15.   
        élt 75 évet 

Rottenbücher József  2018.04.11. 
        élt 75 évet 

Berkes Zoltánné   2018.04.25.  
        élt 51 évet 

Prém József     2018.04.28.    
        élt 54 évet 

Ertl Tivadarné    2018.05.16.   
        élt 73 évet 
 
Nyugodjanak békében! 

† 

 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

Kérjük a lakosságot, hogy akik az elmúlt 25 évben előre sírhelyet vásároltak a bakonynánai temetőben, jelezzék 
azt a legrövidebb időn belül az önkormányzati hivatalban, hogy azt a számítógépes nyilvántartásba felvihessük. 
Akinek van erről bizonylat, kérjük azt hozza el magával.  

Bakonynána Képviselőtestülete a 2015. december 28-i rendkívüli testületi ülésén az alábbiak szerint határozott:   
Egyszemélyes sírhely megváltása 25 évre: 10.000 Ft  
Két- vagy többszemélyes sírhely megváltása 25 évre: 15.000 Ft  
Urna sírhely / urnafülke megváltása 25 évre: 5.000 Ft  
Temető fenntartási hozzájárulás vállalkozói tevékenységet folytató részére: 5.000 Ft / nap 

A jelenleg gondozott, de még meg nem váltott sírok megváltására is van lehetőség. A befizetéseket ügyfélfoga-

dási időben (kedden és pénteken) lehet megtenni. 

Önkormányzat 

TEMETŐVEL KAPCSOLATOS  INFORMÁCIÓK 
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„FÉL NYOLCKOR KRUMPLI PUCOLÁS, MINDENKI OTT LESZ”, „ÉN HOZOK 
HAGYMÁT”, „ÉN SZALONNÁT”, „ÉN MEGVESZEM A KENYERET”, „ÁLLOM 
A VIRSLIT ÉS A KOLBÁSZT”, „DOBJUNK ÖSSZE GYORSAN 80 KG KRUMP-

LIT”, „MINDENKI SÜT EGY ADAG POGÁCSÁT” ÉS EFFÉLE MONDATOK 
HANGZOTTAK EL AZON A BIZONYOS ÁPRILIS 7-I  ESTÉN, AMIKOR MEG-

ÁLLT A RENDŐRSÉG A SZÁPÁRI PLÉBÁNIA ELŐTT.  
Hogy mi is történt? Készültünk a hittanos találkozóra...  Zsongott az 
egész falu. A rendőrök pedig nem tudták mire vélni a nagy gyüleke-

zést. A szavazóhelység közelsége végett akár a kampánycsend sértő 
rendezvény lehetősége is felmerülhetett… Végül a polgármester asz-

szony magyarázta el nekik, hogy csupán zajlik az élet a plébánián, 
most éppen a hittanos találkozóra készülünk.  

Ez úton is szeretném megköszönni a Szápári és Bakonynánai Plébáni-
ákhoz tartozó 5 falunak (Bakonynána, Dudar, Csetény, Szápár, Ba-
konycsernye), de különösen is a vendéglátó Szápárnak azt az összefo-

gást, ami lehetővé tette, hogy 2018. április 14-én 2. alkalommal kerül-
jön megrendezésre a zirci esperesi kerület hittanosainak találkozója.  

A találkozón egybegyűlt több mint 120 személyt a vendéglátó plébá-
nia részéről Ft. Horváth Lajos esperes, bakonynánai és szápári plébá-
nos atya, a Veszprémi Főegyházmegye részéről pedig Csomay Tünde 

hitoktatási főkoordinátor köszöntötte. 
9 órától különböző játékokban mérhették össze tudásukat a hittano-

sok: foci, zsákban futás, mocsárjárás, kirakó, összekötött lábbal való 
futás, Jézus korabeli játék, bizalomjáték. A plébániatemplommal és a 

pár hónapja közterületen felállított Szűzanya szoborra való ismerke-
dés sem maradt el. 
A „Ki mit tud?” keretében 5 plébánia hittanosai mérték össze tudásu-

kat, mutatták be azt a műsort, amellyel felkészültek. A zirci plébánia 
hittanosai énekeltek, verset mondtak és az „Egy kis szív története” 

című jelenetet adták elő, felkészítőjük Vinter Ferencné hitoktató volt. 
A bakonyszentlászlói hittanosoknak Szamosi Béláné hitoktató Max 

Lucado: „Zöld orr” című jelenetét tanította be. A cseszneki plébániáról 
érkezettek az „Imák a bárkából” című jelentettel készültek, felkészítő-

jük Ferenczy-Majoros Éva hitoktató volt. A  rédei gyerekek előadásá-
ban verseket hallgathattunk meg, felkészítőjük Földes Kinga hitoktató 

volt. A Szápári és Bakonynánai Plébániák közösen Passiójátékkal ké-
szültek, felkészítőjük Pethő Eszter és jómagam. A zsűrit a jelenlévő 
atyák alkották. Döntésük értelmében a Szápári és Bakonynánai Plébá-

niák közös Passiójátéka lett az első helyezett. Ez úton is szeretnék 
köszönetet mondani a Passióban szereplő gyerekeknek a kitartásukért, 

a Csetényi Önkormányzatnak azért, hogy az ő kisbuszukkal hordhat-
tuk a gyerekeket a próbákra, a Szápári Önkormányzatnak, a szülők-

nek és mindenkinek, aki segítette az előadás létrejöttét. 
A szentmise főcelebránsa Ft. Prímász G. Róbert OCist., helyettes espe-
res,  esztergári és jásdi plébános atya volt. A zenei szolgálatot az atta-

lai (Tolna megye) Szentháromság zenekar látta el. A zsoltárt és az 
alleluját Skrabák Fanni (3. o.) és Domavári Hanna (4. o.) énekelte. 

A szentmise után eredményhirdetés, majd ebéd.  
Hálát adok az Úristennek a jó időjárásért és azért, hogy szépen sikerült 
a hittanos találkozó. Azért, hogy mindenki élményekkel, és mint aho-

gyan azt a prédikációban Róbert atya is kiemelte katolikus barátokkal 
gazdagabban térhetett haza. Ugyanakkor az Úristen végtelen szeretete 

és gondoskodása mellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindig 
van, aki ellenünk dolgozik, aki meg akar hiúsítani mindent, ami szent, 

ami jó, ami szép. Ez a valaki az ördög. Most is megpróbálkozott: a 
találkozóról hazatérőben egyik hitoktató társunk karambolozott a 
szápári elágazóban. De az Úristen hatalma mindig erősebb! Az Úristen 

végtelen, az ördög véges. Bár a kocsikban nagy kár keletkezett, az Úr 
nem engedte, hogy komolyabb sérülés érjen akár egyetlen személyt is. 

Ezért is hála legyen az Úrnak! 
Tell Nándor , hitoktató 

A ZIRCI ESPERESI KERÜLET HITTANOSAINAK TALÁLKOZÓJA SZÁPÁRON 
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ELÉRHETŐEK VAGYUNK! 

www.bakonynana.hu 

ERFOLGE AM REZITATIONSWETTBEWERB IN 
MOSONMAGYARÓVÁR—2018 

Am 2. März 2018 vertraten unsere Schule drei begabte Schülerinnen - 
Nóra Csapó, Zsófia Hegedüs und Antónia Csillag- an dem Regionalfi-

nale des ungarndeutschen Rezitationswettbewerbs in Mosonma-
gyaróvár in der Kategorie "Mundart". Dank ihrer erfolgreicher Leis-

tung können sie am 18. Mai an dem Landesfinale in Budapest teilneh-
men. Wir gratulieren und wünschen ihnen weitere Erfolge.  

Mindhárom tanuló továbbjutott a május 18-án, Budapesten megrende-
zésre kerülő országos döntőbe. Gratulálunk! 

B.A. 

WITZKISTE—VICCEK 

Hans fragt seienen Freund Klaus: 
-Weißt du, wielangeFische leben? 
-Ist doch klar, genauso wie kurze, 

* 
Ein Polizist beobachtet, wie ein Mann ein 
Stck Papier auf die Straße wirft. 
-„Sie, das istverboten”, – sagt er – „das 
kostet  zehn Euro Strafe!” 
Er kassiert das Geld und stellt eine 
Quittung aus. 
-„Was soll ich denn mit dem Zettel?” 
knurrt der Mann. 
-„Den können Sie wegwerfen.” 

* 
Egy férfi fölkeres egy válóperes ügyvé-
det, és megkéri, hogy segítsen diszkréten 
elválasztani a feleségétől. 
- Természetesen vállalom - mondja az 
ügyvéd -, de azért árulja el nekem, mit 
ért maga diszkrét lebonyolítás alatt!? 

- Azt szeretném, ügyvéd úr, hogy a fele-
ségem ne tudja meg, mert agyonüt!  

* 
A lagziban Gizike néni a boldogságtól 
sugárzik, és elérzékenyülve mondja az 
ifjú párnak: 
- Drága gyerekeim! Azt kívánom nektek, 
úgy süssön rátok a boldogság fényes 
napja, ahogy annak idején apátokra és 
rám sütött! 
Jani bácsi a bajusza alatt morogja: 
- Na, gyerekeim, akkor ti sem fogtok 
napszúrást kapni! 

* 
Tanárnő: - Na, Móricka itt van a térkép. 
Mutasd meg rajta Amerikát! 
Móricka: - Tessék, itt van! 
Tanárnő: - Na, osztály, azt tudjátok, ki 
fedezte fel Amerikát? 
Osztály: - Móricka!  

 


