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ÉV DECEMBER HÓNAP

ÁLDOTT, BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!
KARÁCSONY ÉJJELÉN
Elmondom nektek a csodát,
Azt a csillagos, téli éjszakát,
Amikor bölcső lett a jászol,
Együtt térdelt király s a pásztor,
Amikor üstökös ragyog.
Nem látta még se föld, se ég,
Sem a messze tűnt századok,
Megnyílt a menny,
S Földön, lenn
Jászolhoz gyűltek az angyalok.
Azon az éjen a világ
Látta, hogy egyszülött fiát
Jászol ölébe tette.
A csodát ámulta minden,
Gyermekké lett az Isten.
Rég volt, bizony.
Mégis, azon a szent napon
Azóta csodák történnek,
Ha újra szól a régi ének,
Angyal suhan a város felett.
Mikor a szív nagyobbat dobban,
Zöld ágak között gyertya lobban,
Csodát kutat a sok gyerek.
Míg a szemükben égi a fény,
Tudni fogod, hogy van remény.
(Gaál Szilárd)

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

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Karácsonyi díszben a bakonynánai római katolikus templom

FROHE, GESEGNETE WEIHNACHTEN
UND EIN GLÜCKLICHES, ERFOLGREICHES
NEUES JAHR WÜNSCHT
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019 SZEPTEMBERÉTŐL ÓVODÁNK
A BAKONYNÁNAI NÉMET NEMZETI S ÉGI
Ö NKOR MÁNYZ AT
FENNTARTÁSÁBA KERÜLT ÁT.
A fenntartóváltás lehetővé tette, hogy
pályázatot nyújtsunk be nevelési - oktatási célok feladatainak megvalósítására.
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 2020. februárjában 2.000.000.-Ft
feladatalapú támogatásban részesült
óvodánk.
A tavasz folyamán új Eu szabványoknak megfelelő játékokkal (négy személyes libikóka, lépegető egyensúlyozó,
Rotikom vár) bővült óvodakertünk,
melyet a gyerekek májusban birtokba is
vehettek.
A játékokkal a gyermekek mozgásfejlődését tudjuk elősegíteni. Kültéri
(Rotikom) mászó elemek (kockák, alagutak, lépcsők, csúszdák) hozzájárulnak a koordináció, az észlelés, fejlődéséhez. A játékok erősítik a gyermekek
izomzatát, és alapvető mozgási tapasztalatokat nyújtanak.
Az óvoda belső udvarrészére felszerelt
árnyékoló a nyári melegben udvari
játékok, kézműves tevékenységek, vagy
a szabadban elfogyasztott tízórai esetén védelmet nyújt a gyermekeknek. Különböző szabadtéri programok (gyermeknap,
bábszínház, óvodai ballagás, évzáró) alkalmával árnyékot ad a
gyerekeknek, fellépőknek.
Augusztusban a két és fél hetes zárlat alatt lehetőségünk nyílt
belső felújítási munkálatok elvégzésére. A gyógypedagógiai
fejlesztő szobánk alapterületének megnövelésével, a fejlesztésre
szoruló gyermekekkel külön helyiségben (mikro csoportban 34 fővel, de akár 8-10 fős csoportban) van módunk fejlesztő foglakozásokat, hittan órákat tartani.

A felújításnak köszönhetően komfortosabbá, esztétikusabbá
vált óvodánk.
Szeretném megköszönni Hadnagy Tamásnak hogy az új homokozónkat támogatásának köszönhetően feltölthettük homokkal,
ifj Turner József és Valler Tamás önzetlen segítségét a felújítási
munkálatokban (festés, lambériázás).
Klesitz Gabriella
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2020. ÉV SAJÁTOS VILÁGA
A BAKONYNÁNAI KATOLIKUS HÍVEK ÉLETÉBEN IS

I

STEN IRGALMÁT KÉRJÜK, KÖNYÖRÜLETÉRT IMÁDKOZUNK.
EZ A JELLEMZŐJE AZ IDEI ÉV KATOLIKUS VALLÁSI ÉLETÉNEK

IS.
A vírus támadása sajátos viselkedést kényszerít ki a mindennapokban belőlünk.
Tudnunk kell, hogy amikor Isten segítségét kérjük, nem szabad csodát várnunk. Bár a csoda kifejezetten az Ő hatáskörébe
tartozik, és bármikor élhet vele, a mindennapjainkban ritkán
alkalmazza. A hívő ember, de minden ember az együttműködésben tud belekapcsolódni az isteni akaratba. A próbatétel
mindig is része volt az ember életének, de aki hitben él, az segítséget kap a Mindenhatótól, hiszen a jót cselekvő ember számíthat arra, hogy Isten kiteljesíti cselekedeteiket, magasabb
értékrendbe emeli azokat. A hitből fakadó cselekedetek az Istennel való együttműködést valósítják meg.
A vírus első támadásakor egyházunk vezetői a kiadott irányelveikben nagy felelősséggel csatlakoztak az állam védelmi intézkedéseihez. A szakemberekből álló testület átgondolt, szakmailag megalapozott intézkedésekkel igyekezett védeni bennünket. Ezeknek köszönhetően viszonylag jól vettük az akadályt, bár komoly áldozatokkal járt ez a teljesítés. Mit tehet jó
szívvel a keresztény ember ebben a helyzetbe? Vállalva az áldozatot és felelősséget érezve embertársai iránt, legjobb tudása
szerint teljesíti a szakemberek és a hatóságok utasításait. Egyházunk vezetői ennek megfelelően szabályozták a közösségi
vallási életet, nagyobb teret hagyva az egyéni vallási cselekedeteknek. Lelki kapcsolat fogja egységgé az egyéni vallási életet,
melyben nagy erő tud megmutatkozni. Tavasszal, amikor zárva maradtak a templomok, így a bakonynánai templom is,
ebben a formában élt az egyházközség is. Élt sok hívőben a
vágyakozás és a remény, hogy hamarosan újraindulhat a liturgikus közösségi élet. Én magam ráadásul műtét utáni hosszú
lábadozásom idejét töltöttem.
Nem szabad elfelejteni, az első hullámban számunkra teljesen
ismeretlen volt ez a vírus. A szabályok betartása úgy látszott,

hogy sikert hozott. Megértettük a szentmisék hiányát, és éltünk a technika lehetőségeivel, amikor a televízió és az internet
adta opciók szerint kapcsolódtunk bele a mise lehetőségébe.
Ilyen körülmények között kellett megünnepelni a kereszténység legnagyobb ünnepét, húsvét szent titkát, megváltásunk
valóságát. Kilátásba helyezték a szakemberek a vírus második
hullámát, és ezért nem szabadott abbahagyni a könyörgést
Isten irgalmas szeretetéért.
Most a második hullám idején folytatnunk kell az imát, hogy
Isten szeretetét élvezhessük.
A fentiek szerint azt mondhatjuk, hogy vallási tekintetben is
különleges évet, időszakot éltünk, élünk. Jelen körülmények
között nagy felelősség hárul ránk, mindannyiunkra, mert a
vírus támadása keményen érint bennünket most is.
Két irányban kell az életünk vezetését folytatni. Általánosságban áldozatos lelkülettel be kell tartani a civil hatóságok aktuális rendelkezéseit, másfelől pedig a hit erejében, az Isten irgalmas szeretetében bízva éljünk. Imádkozzunk azért, hogy sikerüljön jól kezelni a vírus helyzetet, tudjuk megtalálni a betegség ellenszerét Isten segítségével. Amikor az egymásért, különösen a betegekért való imádságra buzdítok, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a betegségben meghaltakért is
tegyünk így. Hasonlóképpen tegyük ezt az elhunytak hozzátartozóinak érdekében is.
Abban a reményben tekintünk a közeljövőre, hogy lehetőségünk lesz méltó és bensőséges módon megünnepelni a Isten
felénk fordulását, a karácsony ünnepét.
Mindent összefoglalva, a jövőre vonatkozóan abban a reményben élünk, hogy a következő évben már láthatóan aktívabban
élhessünk hétköznapi életünkben, és a hitben való életben is.
Horváth Lajos esperes, plébános

KÖNYVTÁRI HÍREINK

A

Z IDEI TANÉVBEN TÖBB PROGRAMOT IS VOLT LEHETŐSÉGÜNK
SZERVEZNI TANULÓINKNAK, AMELYEK A KÖVETKEZŐK VOLTAK.

A három kívánság című meseelőadás
Az önkormányzat udvara zsúfolásig megtelt ovisokkal, iskolásokkal,
nevelőikkel és a szülőkkel. A mindenki által ismert mese, modern feldolgozását láthattuk. A gyerekek hangos nevetéssel és tapssal hálálták
meg a színészek profi játékát. Bár sokszor éreztem úgy, hogy a felnőttek számára többet mondott az előadás. Kellemes délutáni szórakozás
volt mindenki számára.
Robotika foglalkozás
A Blue-Bot padlórobot olyan programozható eszköz, amely tanórai és
tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, kiválóan alkalmas a
diákok motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre (algoritmikus
gondolkodás, problémamegoldás, kreativitásfejlesztés) egyaránt.

a tanulók aktív, cselekvő módon vesznek részt új ismeretek elsajátításában;
épít a tanulók előzetes tudására, egyúttal lehetőséget biztosít az esetleges tévedéseik kiigazítására
segíti az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáinak és formáinak
alkalmazását.
Iskolánkban péntek délután Makai Roland kollégánk tartott két foglalkozást tanulóinknak. A gyerekek vidám hangulatban töltötték a robotokkal ezt a délutánt.
Kutyaduma
Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánkba látogatott Panni kutyus
gazdájával, hogy megmutassa nekünk, hogy egy felelős gazdi mire
tanítja meg kedvenc kutyáját. Meghallgattuk, hogyan kell helyesen
gondozni, ápolni, táplálni egy állatot. Ezután Panni bemutatta, milyen
fortélyokat sajátított el gazdájától.
A programok a Bakonynánai Könyvtári, Információs és Közösségi
Hely szervezésében, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósultak meg.
Tamás Teréz Heléna
könyvtáros
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SZÁMUNKRA IS NYITVA VAN A LEHETŐSÉG!

V

ERŐFÉNYES NAPRA ÉBREDHETTÜNK OKTÓBER 6-ÁN.
A BAKONYNÁNAI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉHÁNY TANULÓJA SZÁMÁRA ELJÖTT A NAGY NAP, MEGRENDEZÉSRE KE-

ZIRCEN A KISISKOLÁSOK ATLÉTIKAI VERSENYE.
A korona vírus helyzetre való tekintettel csak Cseh Zoltán,
Hopotószki Bence, Tóth Krisztián, Jakab Hunor, Valler Erik és
Fojtyik János képviselhette az iskolánkat, bár ezt a névsort még
hosszasan lehetne írni, akik ott lehettek volna az előző tanévekben elért eredményeik alapján. Az önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta a mikrobuszt, amivel elvittem a tanulókat a
kijelölt helyszínre.
Kijelölték a kollégák a helyszíneket, ahol a versenyszámokat
lebonyolíthatták. Bevallom, nagyszerű érzés volt látni a srácok
elszántságát, mely meg is hozta az eredményt. Az egyéni versenyszámokban remekeltek. Cseh Zoltán és Fojtyik János továbbjutottak a megyei döntőkbe, három próbából és 600-, 800méteres futásból. A többi jelenlévő tanulóink szintén érmekkel
gazdagították iskolánk érem kollekcióját.
Irány a megyei döntő! Az időjárás, ezen az október 14-én megrendezett megyei döntőn már nem fogadott kegyeibe bennünket. Morcos arcát mutatta felénk az ég, bár nem esett az eső.
RÜLT

Miután a srácok megittak egy forró csokoládét, elmondtam a
stratégiát. Röviden, nyerni jöttünk!
Megkezdődött a versenyszámok lebonyolítása. A versenyzők
itt már sokkal felkészültebbek voltak, de nem aggódtam, mert
bíztam a sikerben. Cseh Zoltán három próbából arany érmes!
Közben elkezdett esni az eső. Hátra maradt a 600 és 800 méteres futás. János nagyon jól rajtolt, talán túl gyorsan is. Láttam,
hogy baj lesz. Ez most nem az ő napja volt. Végezetül jött a 800
méteres futás. Elrajtoltak! Az első métereknél már Zoli az élre
igyekezett törni, amit úgy 300 méter megtétele után sikerrel
véghezvitt. 700 méternél kezdte a révfülöpi srác behozni a hátrányát Zolival szemben. Odarohantam a pálya szélére és ordítottam Zolinak, hogy most fusson le engem. Együtt futottam
vele a célig. Győzelem!
Odamentem Zolihoz és kérdem tőle, hallottál? „Tanár úr az
utolsó métereknél azt hittem nem bírom tovább, de láttam,
hogy rohan a pálya szélén, csak nem fogom magam hagyni,
hogy lefusson”. Helyes, ezt vártam tőled! Irány Pécs az országos döntő!
Bíró Kálmán
pedagógus

EGÉSZSÉGNAP ÉS VÉRADÁS BAKONYNÁNÁN

Ú

tória a fermentálást mutatták be, kiemelve, mennyivel egészségesebb így savanyítani, majd kóstolót kínáltak ezzel az eljárásÉS VÉRADÁSSAL KÖTÖTTEK ÖSSZE.
sal készült szendvicskrémekből a hallgatóságnak. A véradáson
A szervezet elnöke Bierbaum Tibor, titkára Kiss-Varga Veroni- 16 véradó összesen 72 deciliter vért adott. A szervezők sikereska lett. Munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak a gyerme- nek ítélték a kezdeményezést, és úgy döntöttek, jövőre kétnakekre és az idős emberekre. Céljuk a jó ügyek érdekében össze- pos lesz a program.
fogni a település lakóit. A faluvezetők – Németh Zsuzsanna
Elnökség
polgármester asszony, Szakács László alpolgármester és a testületi tagok – jó példával jártak elöl,
az alakuló ülésen családtagjaikkal
együtt beléptek a szervezetbe. Jövő
évben indulnak a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége által kiírt
Humanitárius település címért, és
pályázatot nyújtanak be a hátrányos
helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására. Az egészségnapot
Nagy Ilona dudari háziorvos nyitotta meg, és a program egész időtartama alatt tanácsokkal látta el a hozzá
fordulókat. Prémné Koczner Éva
helyi védőnő az egészséges táplálkozásról, Döméné Janni Ildikó zirci
védőnő a meridián-torna hatásáról
beszélt és közös tornát vezényelt.
Palik Ferenc, a szápári ökofarm és
biomalom tulajdonosa „Termőföldtől az asztalig” címmel tartott
előadást, bemutatva családi gazdaságuk vegyszer nélküli növénytermesztését, majd házikenyérrel vendégelték meg a résztvevőket. Prémné Koczner Éva és Jakab-Prém VikJJÁALAKULT A KÖZSÉGI VÖRÖSKERESZTES ALAPSZERVEZET A KIS BAKONYI FALUBAN, MELYET EGÉSZSÉGNAPPAL
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INTERJÚ PÉNZES JÁNOSSAL, BAKONYNÁNA ELSŐ POLGÁRMESTERÉVEL
1. Idén van 30 éve, hogy polgármesternek választották. Mi motiválta? Emlékszik arra a konkrét napra, amikor megszületett a döntés, hogy polgármester jelölt lesz?
- Két bányász keresett meg, hogy jelentkezzek polgármesternek, a
bánya dolgozói támogatni fognak ebben.
2. Mit élt meg legnagyobb sikerként és legnagyobb csalódásként a
település közéletében?
- A legnagyobb sikernek azt érzem, mikor 2,5 hónap alatt végrehajtottuk az iskola bővítését. Csalódásom nem volt, mert amibe belekezdtünk, azt sikeresen be is fejeztük.
3. Hogy telnek nyugdíjasként a napjai?
- Csendben eléldegélünk.
4. Mitől válik Ön szerint egy polgármester elfogadottá egy települé-

2

sen?
- Mindig a település érdekeit kell szem előtt tartani.
5. Mi a véleménye a 2019-ben megválasztott képviselő testületről?
- Megvagyok velük elégedve. A polgármester asszonyt becsülöm,
mert kiáll a lakosságért.
6. Ha csak egy fontos gondolatot mondhatna az embereknek, amire
ezekben a hektikus időkben építhetnek, mi lenne az?
- Mindenki tartsa be az utasításokat.
7. Ezt a rendkívüli időszakot, amit a pandémia hozott, hogyan élték
meg?
- A gyermekeink sokat segítettek, az Önkormányzat és az emberek
is segítettek.
Online interjú - Önkormányzat

NEMZETISÉGI INFORMÁCIÓK—2020. ÉV

020-RA IS MEGTERVEZTÜK PROGRAMJAINKAT, ELKÉSZÍTETTÜK PÁLYÁZATAINKAT, DE SAJNOS A PANDEMIAI HELYZET
MIATT BORULT MINDEN.
Március közepéig egy szűkebb körű rendezvényünk volt és egy
színházlátogatáson voltunk. Áprilisra tervezett „Nemzetiségi napunk” is elmaradt. Május 11-én kaptuk a tájékoztatót, miszerint az
összes nemzetiségi önkormányzatnak és nemzetiségi civil szervezetnek a nyertes pályázatai visszavonásra kerülnek. A Német
Önkormányzattól és a Hagyományőrző Egyesülettől összesen
900 000 Ft pályázati összeget vontak vissza. Párhuzamban felajánlották, hogy beruházás jellegű pályázatot készíthetünk olyan céllal, amivel pl. kisvállalkozókat támogathatunk. Ezen a pályázaton
az önkormányzatunk nem nyert, indoklás nem volt. Nemzetiségi
hagyományőrző egyesületünk pályázata viszont sikeres volt. Az
egyesület beruházás jellegű pályázatán 900 000 Ft-ot nyert a Tájház udvarának térkövezésére, amely munkálatok még 2021. év
tavaszán folytatódnak. A pályázati támogatáson felül a Német
Önkormányzat a 2020. évre eső térköves munkálatokhoz még
265 000 Ft-tal járult hozzá.
A Miniszterelnökségi támogatás révén az iskolában és az óvodában is megvalósultak azok a beruházások, melyekre különtámogatás címen 11 000 000 Ft támogatásban részesültünk. Mind két
intézmény 2021. évi külön támogatási igénye is benyújtásra került.
A kulturális programok ugyan elmaradtak a covid miatt, de a
korábban vállalt egyéb feladatainkat megvalósítottuk. A teljesség
igénye nélkül néhányról itt beszámolok:
Megtörtént a Tájház 5-ös számú kiállítóterének a térkövezése és
tolóajtót készíttettünk a Kultúrotthon két kisterme közé 226 000 Ft
értékben. A „Bründel” ez évi első számának nyomdaköltségét a
Német Önkormányzat fizette. Elősegítettük a „Bakonynánai Fiatalok Baráti Körének” a megalakulását. Elkészült a megyei Christkindl-album bővített kiadásához szükséges helyi kétnyelvű anyag,
terveztünk és legyártattunk kétféle „Bakonynána képeslapot”,

Szekszárdról idehívtuk a „Bőrönd színházi” társulatot az alsótagozatosok részére. Rajz, meseíró és versíró pályázatot hirdettünk az iskolásoknak. Elkészítettük 2021. évi nemzetiségi pályázatainkat.
Sajnos a pandemia miatt a „Christkindlizők” és a „Pásztorjátékosok” sem tudják járni karácsony előtt a falut.
Kívánom közösségünknek, hogy a 2021-es év legalább annyira
élményekben gazdag és egészséges lehessen, mint a 2020. év előtti
évek!
Tisztelettel:
Simonné R. Erzsébet
BNNÖ elnök

WÜNSCHE ZUM NEUEM JAHR
ÚJÉVI JÓKIVÁNSÁGOK
Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit
Ein bisschen mehr Güte und Weniger Neid
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass
Ein bisschen mehr Wahrheit –das wäre was.
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut.
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht
Und viel mehr Blumen, solange es geht
Nicht erst an Gräben – da blühn siezuspät.
Ziel sei der Friede des Herzens
Besseres weiß ich nicht.

UNSERE SCHÜLERN
Unsere Schülern aus der 6-ten, 7-ten und 8-ten Klassen nehmen an
dem VUK-Wettbewerb 2020/21 teil. Thema des diesjährigen VUK
Online-Wettbewerbs sind die alten Handwerkerberufe. Der
Wettbewerb findet in online – Formen statt, die erste Runde ist bis
13. November erfolgreich abgelaufen. Aufgabe war zuerst einen
Zunftnamen finden, der sich an eines der traditionellen
ungarndeutschen Handwerkerberufe knüpft. Das Ziel war, dass der
Beruf kreativ in dem Zunftnamen versteckt sein sollte. Die

Jugendlichen sollten außerdem anhand des Zunftnamens ein
Zunftschild für ihre Zunft anfertigen und einen kleinen Vers dazu
schreiben.
Im Moment läuft der zweite Runde, jetzt sollen eit Toto lösen, Frist:
der 4. Dezember.
Viel Glück!
Peter Müller
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ZORGALMAS DIÁKJAINK AZ IDÉN NYÁRON NAGYON KITETTEK MAGUKÉRT.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Nyári Olvasópályázatán
22 diákunk vett részt.
Az első és második osztályosok Csukás István: A téli tücsök
meséi című könyvet dolgozták fel.
Az eredmények a következők lettek:
1. helyezés Waller Emma
II. helyezés Bíró Hanna Sára
V. helyezés Csóka Botond – Berkes Szabó Levente Vajk
VIII. helyezés Pusztai Tamás Barnabás – Popovics Denisz
XII. helyezés Nedvesi Vivien
XIII. helyezés Sümegi Dorka
A harmadikas, negyedikes és ötödikes tanulóink Csukás István: Mirr – Murr kalandjai című könyvével ismerkedtek meg.
Az eredmények a következők lettek:
II. helyezés Németh Anna
III. helyezés Varga Zalán Mihály
V. helyezés Hopotószki Bence – Bajor Kevin – Hopotószki Csa- A legnagyobbak Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
ba – Cseh Richárd
című könyvét dolgozták fel.
VI. helyezés Waller Anna – Popovics Emília
Az eredmények a következők lettek:
V. helyezés Hopotószki Regina
IX. helyezés Bíró Ingrid
XI. helyezés Cseh Zoltán
XII. helyezés Berkes – Szabó Luca
XIII. helyezés Berkes – Szabó Ajnácska
XIV. helyezés Hornyacsek Kira
A pályázaton részt vett még Bíró Mirjam is, aki VIII. helyezést
ért el. Bár ő nem iskolánk tanulója, de szorgalmas könyvtári
olvasóm.
Az ajándékok átadására az őszi szünet után került sor az iskolában. Köszönet mindenkinek, aki támogatta a feladat végrehajtásában a gyerekeket! Remélem, hogy a sok ajándék és az
elért eredmények kedvet adtak a következő pályázaton való
részvételre is!
Tamás Teréz Heléna
könyvtáros

JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÓ
Jogszabályi változásból adódóan, illetve az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225.
§ (1) figyelembe véve : "(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő
zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos."
Belterületen a keletkezett növényi hulladékok szabadtéri
égetése tilos lesz 2021. január 1-ét követően, így abban az
esetben is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.
A törvény be nem tartása tűzvédelmi bírsággal járhat.
Kérjük a tájékoztató tudomásul vételét és annak betartását.
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BAKONYNÁNAI TÁBOR
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YÁRON LEHETŐSÉGÜNK VOLT EGY

NAPKÖZIS ERZSÉBET TÁBORBAN RÉSZT VENNI. 2020.07.13 - 2020.07.17
KÖZÖTT
17 ISKOLATÁRSUNKKAL EGYÜTT, MINDEN

NAP MÁS PROGRAMON VE-

HETTÜNK RÉSZT.

Hétfőn a győri állatkertbe
látogattunk el, ahol a legjobban a tengerimalac vonat tetszett. Kedvenc mackóinkat kerestük Helén
nénivel, de be kellett érnünk a fekete medvékkel.
Kedden virágcserépből
készítettünk világító tornyot. Melinda néni lánya
mazsorett trükköket mutatott nekünk, amit ki is próbáltunk. Ezen a napon Melinda néni és Kati néni segített az alkotások elkészítésében. Délután moziztunk,
melynek keretein belül egy
virológiai videót is megnéztünk.
Szerdán Vinyébe látogattunk, Gabi néni és Kriszti néni jött
velünk. Nagyon élveztük a vonatozást és a túrázást. Hazafelé
Zircen fagyiztunk.
Csütörtökön akadályversenyen oldottunk meg feladatokat és a

végén mindenkinek jutott a megtalált kincsből. Ilona néni és
Zita néni a 4. állomáson érzékszerveinket fejlesztő feladattal
színesítette a napunkat.
Pénteken a Római fürdőhöz terveztünk kirándulást, de az időjárás miatt elmaradt. Így is jól sikerült ez a nap, mert Zsuzsi
néni a sült szalonna illatát
odavarázsolta nekünk.
Ági néni és Peti bácsi
aktívan részt vettek velünk a barkácsolásban,
melynek során szívecske
alakú nyári ajtókopogtatót készítettünk. A hét
zárásaként „just dance”eztünk, amibe a felnőttek
is beszálltak.
Köszönjük a segítő pedagógusoknak és az állandó
kísérőknek, Schöngrundtner Hajnalkának, Hegyi
Editnek és Németh Zsuzsának, hogy színesebbé
tették a nyarunkat!
Waller Emma, 3. osztály
Németh Anna, 4. osztály
Waller Anna, 4. osztály
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ZÁRT KAPU ELLENÉRE IS LEHET TÖKÉLETES A MECCSÉLMÉNY
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ÉGÓTA TERVEZTEM MÁR, HOGY KIMENJEK EGY BAKONYNÁNA-MECCSRE A VESZPRÉM MEGYEI HARMADOSZTÁLYBAN, ÉPPEN EZÉRT ÖRÜLTEM ANNYIRA

A KEZDETI SOKK UTÁN, AMIKOR KIDERÜLT, HOGY A JÁRVÁNY
ELLENÉRE TOVÁBBRA IS RENDEZHETNEK AMATŐR FOCIMECSCSEKET.

Igaz, nézők nélkül, ám a megyei bajnokságokban szereplő
csapatoknál, sőt, még az NB III-asok többségénél is egyszerűen képtelenség úgy zárt kapuk előtt rendezni a mérkőzéseket, hogy ne lehessen kintről látni az eseményeket. Ez
persze közel sem olyan jó buli, mint egy igazi meccsélmény,
de arra azért alkalmas, hogy kis segítséggel új pályákat derítsen fel az ember úgy, hogy sajtósként bemehet a sporttelep
területére!
Viszonylag egyszerű, prózai oka van annak, hogy miért
akartam Bakonynánán meccsre menni. A hazaiakat erősíti
egy volt kollégám, jó barátom, erre a mérkőzésre is vele
mentem, így bőven a kezdés előtt értem oda, volt időm körülnézni a faluban, főleg a pálya környékén.
Béke időben ezeken a padokon mind ülnek.
Bakonynána az Északi-Bakonyban (azon belül a KeletiBakonyban) fekszik, félig-meddig zsákfalu: Dudar felől
közelíthető meg közúton, de erdészeti utakon Tés és Olaszfalu felé is el lehet jutni. Viszonylag magasan, 360 méter felett fekszik a
település, melynek negyede ma is németnek vallja magát.
A falu futballcsapata soha nem szerepelt az ötödosztálynál feljebb,
viszont ezen a szinten mérve komoly teljesítménynek mondható, hogy
az ötvenes évek óta hosszabb szünet nélkül, egy-két szezonos kihagyásokkal folyamatosan működött és működik a klub.
A Bakonynána SE aktuális ellenfele a Balatonkenese volt, róluk egyszer már írtam, igaz, akkor elmaradt a meccs, amit kinéztem magamnak. A Balatonkenese szintén csak megyei szinteken játszott, ráadásul
a klub többszöri újraszervezésére is sor került, ennek ellenére jelenleg
a második a Veszprém megyei harmadosztály keleti csoportjában az
együttes, ugyanitt a Bakonynána a negyedik.
A bakonynánai pálya a falu nyugati végén található egy dombon.
Akár a parkolóból, akár a sporttelepet három oldalról körülvevő dombokról jól rálátni a pályára, ettől függetlenül megtisztelve éreztem
magam, hogy - természetesen az előírásoknak megfelelően mellényben - sajtósként bemehettem a sportpálya területére. Rajtam kívül jó 10
-12 rendező volt még a lelátóként funkcionáló magaslaton, de a parkolóból és egyéb helyekről további nézők is kíváncsiak voltak a találkozóra. A helyiek szerint normális körülmények között a nézőszám ennek a többszöröse szokott lenni, különösen jobb időben.
Említettem, hogy a bakonynánaiakhoz személyes ismeretség révén
kötődöm, sőt, a megyei egyet megjárt védő, Horváth Tamás mellett
még egy Újpest-szurkoló ismerősöm is játszott a hazaiaknál, ugyanakkor barátnőm révén a Balatonkenese is kedves csapat számomra, így
csak azért húztam kicsit jobban a hazaiakhoz, mert mégiscsak lehetővé
tették, hogy a nehéz körülmények ellenére élőben meccset nézzek.
Szerencsére nem volt komoly összetűzés a csapatok között, nem volt
durva meccs, így nem okozott gondot, hogy egyik oldalhoz sem köteleztem el magam teljes szívvel.
Sőt, a játék képe is viszonylag kiegyenlített volt, valamivel élesebbnek
tűnt a Balatonkenese, kicsit veszélyesebbek voltak, ám ez az első félidőben csak két kihagyott ziccerben nyilvánult meg. Az első percekben
pár hazai lehetőséget is láttunk, ám a két védelmi hiba utáni két kenesei gólhelyzet volt a legérdekesebb történés a félidőben. Hiába volt
gyorsabb a védőknél a keneseiek két csatára, mindkét ordító lehetőség
kimaradt, pedig mindkétszer egyedül vihette a támadó a labdát a
kapusra.
Még a kezdés előtt csíptem el egy mondatot a kenesei kispadról: "nem is tudtam, hogy a válogatott ellen játszunk edzőmeccset". Valóban nem semmi ez a
mez a Bakonynánánál!
Meglepően gyorsan eltelt az első félidő, megye háromhoz mérten jó

volt a színvonal. A játékosok többsége ebben a két csapatban is teljesen
amatőr, annyira, hogy nem is tanulta a focit, de ez így van rendjén,
mégiscsak a hatodosztályról van szó. Mivel a hatodosztályban viszont
jobbnak számító csapatok ezek, így persze akadt a megyei egyet megjárt játékos mindkét oldalon.
Érdekesség, hogy a helyi viszonyokat ismerők szerint a Veszprém
megyei harmadosztály keleti csoportjában bárki is lesz a bajnok, nem
indul majd magasabb osztályban az utánpótlásra vonatkozó követlemények miatt. Egyszerűbben - és sokkal szomorúbban - megfogalmazva: nincs elég focizni akaró gyerek ezekben a falvakban, a vasárnap
látott kezdőkben viszont sok volt a helyi (vagy a szomszédos falvakban élő) játékos, kisebbségben voltak a "légiósok".
A hideg idő miatt nem bántam, hogy öt perc volt csak szünet. Autóval
érkeztem Bakonynánára, nem is számítottam rá, hogy ezekben a vészterhes időkben lett volna módom sörözni a meccsen, pedig a hűtőtáskás "büfék" miatt akár ez is belefért volna. Annyira azért nem hiányzott a hideg sör a kezemből, alapvetően a meccsnézés kellékének tartom a poharat a kezemben, most a néhány fokban és a szélben elvoltam nélküle.
A második játékrészt jobban kezdte a Balatonkenese, ennek ellenére a
Bakonynána előtt adódott egy óriási ziccer, ám ahogyan az első félidőben a keneseiek is tették, megint sikerült kihagyni egy olyan lehetőséget, ahol a csatárral szemben csak a kapus állt. Több helyzet volt viszont a túloldalon, néhány szép védés után a 65. percben aztán csak
megszerezte a vezetést a Balatonkenese: egy szöglet után közvetlen
közelről lőtt a kapuba Kuti úgy, hogy vissza is pattant hozzá a labda a
kapusról, aki másodjára már nem tudott védeni.
Őszintén szólva én azt hittem, ezzel eldől a meccs, de nem ez történt!
Mindössze három perccel később egy - ezen a szinten - meglepően
gyors és szép támadás végén Balog jobbról érkező beadása csúszott le
az alapvonaltól pár méterre a játékos lábáról, így egy látványos góllal
egyenlített a Bakonynána.
A meccs utolsó negyedében kiegyenlített játék zajlott, sajnos egyre
több hibával. Mindkét csapat nyerhetett volna, de valamivel jobbnak
tűnt a Balatonkenese, ám amikor eldönthették volna a találkozót egy
védelmi hibát követő újabb egy-az-egy-elleni szituációban, megint
nem sikerült gólt szerezniük.

Folytatás a következő oldalon
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ZÁRT KAPU ELLENÉRE IS LEHET TÖKÉLETES A MECCSÉLMÉNY
Folytatás az előző oldalról
Jellemző volt pedig, hogy még a játékosok is (beleértve a
védőket!) megálltak nézni, ahogy a kenesei csatár egyedül
ment a kapu felé...
A kispad tetején eredményjelző... A kép sarkában lévő házat ezen a
meccsen is eltalálta egyszer a labda. Kulisszatitok, hogy a Bakonynána napos időben mindig erre a kapura támad az első félidőben,
mert a lemenő Nap fénye erősen zavarja a kapust.
Maradt az 1–1, a vége felé kisebb összeszólalkozások ugyan
előfordultak (kíváncsi lettem volna, hogy rendes nézőszám
- és bekiabálások - esetén mennyire korbácsolódtak volna
fel az indulatok), de alapvetően sportszerű meccset láttam,
nem volt nyoma a megyeire olykor jellemző durvaságoknak. Az látszott a végén, hogy a hazaiak elégedettebbek a
döntetlennel, kevésbé siettek, míg a balatonkeneseiek keményen megdorgálták a kapusukat, amikor egyszer húzta az
időt.
A döntetlennel mindkét együttes maradt a helyén, a Balatonkenese harmadjára vesztett pontot a 13 meccs alatt, míg
a Bakonynána első ízben nem nyert hazai pályán, és érdekesség, hogy mindkét csapat csak a listavezető és hibátlan
Balatonalmádi II. ellen szenvedett vereséget. A keneseiek
abszolút papírforma szerint hozták az őszt, a negyedik
Bakonynána mellett a harmadik Felsőörs ellen ikszeltek
még, a Bakonynánának azért becsúszott egy-két döntetlen gyengébb
csapatok ellen is.
Ez egyben a Veszprém megyei harmadosztály keleti csoportjának a
zárása is volt, tavasszal folytatódnak a küzdelmek. A koronavírus

persze rányomta a bélyegét erre az alkalomra is, a tervezett közös
vacsora a pörkölttel elmaradt, de ennél nagyobb csapást ne okozzon a
járvány Bakonynánán
2020/11/16. - írta: pörgeszurkol

K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK , ELÉRHETŐSÉGEK
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.
Telefon: 88/587-320
email cím: bakonynana.onkormanyzat@gmail.com
Németh Zsuzsanna polgármester
Tel: 88/587-320; +36/20-328-4674
Ügyfélfogadás: Kedd: 8-16:00
Péntek: 8-13:30
Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
Telefon: Bakonynána 88/587-320
06-30/69-44-422
Bakonyszentkirály: 88/585-320
email: gyimesine.eniko@gmail.com
Dr. Gelencsér Mária gyermekorvos:
+36/30/237-8836
Bakonynána orvosi rendelő telefonszáma:
88/235-450
Rendelési idő :
Bakonynána: Kedd: 8 - 9
Csütörtök: 12 - 13
Dudar rendelő: 88/487-188
Rendelési idő: Dudar: Hétfő: 11 - 12 30
Szerda: 12 – 13
Péntek: 8 30 – 9 30
Dudar Gyógyszertár:
Tel.: 88-487-006

Dudar:

Hétfõ: 8.00-16.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 7.30-16.00

ro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu ;
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat A szolgáltatás a csak lakás
céljára használt ingatlanokra ingyenes.
Magyar Kürtő Kft.: +36/30-482-6414

KORMÁNYABLAK
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, gépjármű okmányok:
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7-17 óra
Kedd: 8-16 óra
Szerda: 8-16 óra
Csütörtök: 8-18 óra
Péntek: 8-12 óra
Elérhetőség: (88)550-698
e-mail: zirc.kormanyablak@veszprem.gov.hu

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
Zirc, Fáy András u. 7.
Klausz Norbert falugazdász telefon: +36/30869-6285.
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig: 7.30-16.30;
csütörtök-péntek: 7.30-14.

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY:
8420 Zirc, József Attila u. 2.
Tel: (88)550-670
Ügyfélfogadás:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön: 8-14 óra
Péntek: 8-12 óra
Kedden nincs ügyfélfogadás.
Kéményseprés igénybejelentés telefonon:
1818 (9.1 menüpont);
e-mail: kemenysep-

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSSAL, SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK:
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
www.vhkn.hu
Ügyfélszolgálat: Telefon: 88-949-849
email ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
KÖZVILÁGÍTÁS, UTCAI LÁMPÁK HIBÁJÁNAK BEJELENTÉSE:
+36-80/533-533 (ingyenesen hívható)
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KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSE
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ÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ENGEDÉLY
NÉLKÜL LÉTESÍTETT ÉS ÜZEMELTETETT KUTAK VONATKOZÁSÁBAN MEGHOSSZABBODOTT AZ ENGEDÉLYEZÉSI HATÁRIDŐ, MELY

ALAPJÁN AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT KUTAK VÍZJOGI FENNMARADÁSI, ILLETVE VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSÉRE 2023. DECEMBER 31-IG VAN LEHETŐSÉG.

Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma a magyarországi vízkészleteket jelentősen veszélyezteti. Ezért a hatályos
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő
módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást
2023. december 31-ig kérelmezi.”
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fenti jogszabályhelyre alapozott akár média, akár piaci szereplők által történő riogatás - mely szerint 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni minden
kútra, mert jön a bírság - csak azokra a kutakra vonatkozik, melyekre a
létesítésük időpontjában vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni!
A 2018. novemberében kiadott Belügyminisztériumi Tájékoztató alapján:
Ásott kút esetében:
1.) 1965.07.01. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési
engedély
2.) 1965. 07.01. – 1992. 02. 15. között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt kérni ásott kút megépítéséhez és átalakításához, ha:
„a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem
haladja meg;
b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a
környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az
egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik,
amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.”
Belügyminisztériumi Tájékoztató
Továbbá, ha az ásott kutat nem fúrták meg és alakították át rejtett fúrt
kúttá!
(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)

3.) 1992. 02. 15. napja után minden ásott kútra kell vízjogi létesítési
engedély
Fúrt kút esetében:
1.) 1960.08.08. napja előtt létesült, akkor nem kellett vízjogi létesítési
engedély
2.) 1960.08.08. -1992. 02. 15 között nem kellett vízjogi létesítési engedélyt engedély fúrt kút megépítéséhez és átalakításához, ha:
„10 méternél sekélyebb, illetve
kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett,
kizárólag háztartási célokra használatos” Belügyminisztériumi Tájékoztató
(Mindegyik feltételnek teljesülnie kell!)
3.) 1992. 02. 15. napja után minden fúrt kútra kell vízjogi létesítési engedély
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 1992. február 15 után engedély nélkül létesült kutakra (akár ásott, akár fúrt kút) 2023. december
31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni. Amennyiben ez nem történik
meg, a határidő lejárta után bírság helyezhető kilátásba.
Amennyiben bizonytalan valaki a kút besorolását illetően vagy biztosan tudja, hogy engedélyköteles lett volna és fennmaradási engedélyt
kell kérnie, javasoljuk, keressen fel egy jogosultsággal rendelkező kútfúrót. Ezt megteheti például a következő honlapokon:
https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html (Tevékenység: kútfúrás) vagy
http://www.vizkutfurok.hu/tagjaink.html

KUTYAKÖTELESSÉG
A kutyatartás egy örökös probléma. A következő honlapon https://
portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1055767/
kutyatartasi_kezikonyv_2018_2kiad_ON.pdf/6139612a-1f45-305d-93f5
-9e103cc3a970 részletes tájékoztatást kapunk a kutyatartásról. Néhány
gondolatot kiemelek belőle:
a jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul,
hogy az állat fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő életkörülményeket biztosítson, és tartási, takarmányozási igényeit kielégítse (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet)
állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, ide tartozhat pl. állatpanzió dolgozója,
kutyára ideiglenesen felügyelő barát is
közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, valamint a közforgalom elől el nem
zárt állami, önkormányzati tulajdonú magánút
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat megfelelő és
biztonságos elhelyezéséről.

Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség
ellen beoltatni, az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30
napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően
pedig évente.
Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására
képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell továbbá,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének
megakadályozásáról. Kutyánk életterének kialakításakor a biztonságos, szökésmentes elhelyezésre is nagy gondot fordítsunk mind kedvencünk, mind az emberek védelme érdekében. Ennek elmulasztása
esetén a szükséges építési munkák elvégzésére (kerítés építése, megfoltozása, pótlása stb.) kötelezhet az állatvédelmi hatóság.
Polgármesteri hivatal
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F ELÚJÍTÁSOK ISKOLÁNKBAN

A

MINISZTERELNÖKSÉG DÖNTÉSE ALAPJÁN A HELYI NÉNEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENN-

MET

TARTOTT INTÉZMÉNYEKRE FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS-

9.000.000 FT-OT KAPOTT ISKOLÁNK.
A digitális oktatás időszakában megkezdték a munkálatokat.
Megtörtént az utcafronti ablakok cseréje, majd a kihasználatlan teraszrész tetőszerkezetének javítása és beépítése következett, amivel aztán bővült a tanáriszoba, de nemcsak bővült,
hanem korszerűsödött is.
Az iskolai költségvetésből felújítottunk egy tantermet, kicseréltettük az alsó mosdóban lévő villanybojlert.
Elvégeztettük az udvari diófa veszélyessé vált ágainak eltávolítását.
KÉNT

Új megvilágítást kapott az elsős és a második osztályos tanterem.
Köszönjük a felújítást végző vállalkozóknak, segítőknek a pozitív hozzáállásukat, rugalmasságukat.
Megújult az iskolaudvar, köszönhetően a kollégák kreativitásának és szorgalmának. Folytatni szeretnénk még egy tengó
pálya és egy Activity játék felfestésével. Mesefal lett a felső
folyosón (A brémai muzsikosok c. mese egy részletét festette
fel Bierbaum Gabriella-köszönet érte)!
Vannak még terveink, de legyen ez meglepetés a jövőre nézve!
Szöllősi Attiláné
intézményvezető

ERNTEDANKFEST IN UNSERER SCHULE
„Äpfel, Birnen und auch Pflaumen
gibt es viel in diesem Jahr.
Kommt, wir wollen fröhlich tanzen,
weil so gut die Ernte war.”
Helga Müller- Erntefest
Dieses Jahr haben wir das Erntedankfest am 9. Oktober veranstaltet. Die Kinder waren schon sehr aufgeregt, wie dieser Tag verlaufen wird, denn dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, als
gewöhnt. Die Klassen mussten dieses Jahr getrennt arbeiten, doch
ist etwas ganz besonderes und schönes entstanden. Die Schüler der
Oberstufe haben den Hof, die Wandezeitung und das Eingangstor
geschmückt, es wurde ein Bauernhof aus Karton gebaut. Die Kreativität der Kinder zeigten uns die Tiere, die aus verschiedene Ernte
gebastelt wurden. Unter der Leitung von Anita Berkes-Szabó entstanden Blumen und Figuren aus Maisblättern. Auf dem Hof hatten alle die Möglichkeit das Maisrebeln auszuprobieren. Den Tag
hat die Oberstufe mit Maisernte beendet. Die Kleinen haben das
Märchen Der Fischer und seine Frau in der Vorstellung der Deutsche Bühne Ungarn angesehen und sich wunderbar amüsiert.
Az idei évben október 9-én rendeztük meg a Hálaadó ünnepet. A
gyerekek izgatottan várták, hogy ebben a megváltozott helyzetben
miként zajlik majd a nap. Az osztályoknak az idén külön-külön
kellett dolgozniuk, ennek ellenére mégis valami különlegeset és
szépet alkottak. A felső tagozatosok feldíszítették az udvart, a faliújságokat illetve a bejárati kaput. Készült egy makett, mely a régi
idők parasztudvarát mutatja be, a gyerekek kreativitását a termé-

sekből készült állatok is igazolták. Berkes-Szabó Anita vezetésével
csuhé figurák, virágok készültek. Az udvaron lehetősége nyílt mindenkinek a kukoricamorzsolást kipróbálni. A felső tagozatosok
számára a nap kukoricatöréssel fejeződött be. Az alsósok pedig egy
mesével gazdagodtak, a Magyarországi Német Színház bemutatásában A halász meg a felesége című mesét nézhettük meg.
Tóth Gáborné
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R ENDEZVÉNYNAPTÁR /V ERANSTALTUNGSKALENDER
B AKONYNÁNA 2021. AUGUSZTUS 15- IG
Megnevezés/
Veranstaltung

Időpont / Zeitpunkt

Koszorúzás a kitelepítési
emléktáblánál / Kranzniederlegung
Iskolai farsang / Schulfasching
Hagyományőrző Egyesület
éves közgyűlése /
Jahreszitzung der Verein
Nemzeti ünnep – megemlékezés /
Nationalfesttag
Német Nemzetiségi nap/
Nationalitätentag
Anyák napi ünnepség az
óvodában /Muttertag
Anyák napi ünnepség /
Muttertag
Óvodai gyermeknap/
Kindertag

2021. január 31.
10,40

Óvodai ballagás/ Jahresendein der Deutschnat.
Kindergarten
Iskolai gyermeknap/
Kindertag für Schulkinde

2021. május 28.

Helyszín / Wo

Felelős / Kontaktperson

Elérhetőség /Weitere Info
www.bakonynana.hu

Rom.Kat. templomban/ bei dieRöm. Kat.
Kirche
Iskola

Simonné R.E.

30/5288610

Szöllősi Attiláné

2021. február 07.

Kultúrotthon / Kulturhaus

Janás Ferencné, Simonné R.E.

88/587-350
iskola@bakonynana.sulinet.hu
30/5288610

2021. március 12.12
óra

Kultúrotthon / Kulturhaus

Szöllősi Attiláné

iskola@bakonynana.sulinet.hu

2021. április 18.

Kultúrotthon / Kulturhaus
Óvoda Tornaszoba

Simonné R.Erzsébet

dmsv@bakonynana.hu
30/5288610
ovoda@bakonynana.sulinet.hu

Kultúrotthon / Kulturhaus
Német Nemz. Óvoda
Bnána/ Deutschnat.
Kindergarten
Kultúrotthon / Kulturhaus

Szöllősi Attiláné

2021. május 29.

Sportpálya / Sportplatz

Koszorúzás a világháborús
emléktábláknál/
Kranzniederlegung
Iskolai ballagás/Jahresende
in der Deutschnati.
Grundschule
Helyi nemzetiségi tábor
Deutschnationalitäter Lager

2021. 06.06. 10,40kor

Rom.Kat. templomnál/
Röm. Kat. Kirche
Általános Isk. B.nána /
Deutschnat.
Grundschule
Bakonynána

Anna napi búcsú /
Kirchentag/
Kiritog
Gombócfesztivál/
Knödelfestival

2021. július 25.

2021. augusztus 14.

2021. február 13.

2021. május. 6 – 7

2021. május 3. 17
óra
2021. június 04.

2021. június 19 10
óra

2021. június 21-25.

Klesitz Gabriella

Klesitz Gabriella

88/587-350
iskola@bakonynana.sulinet.hu
ovoda@bakonynana.sulinet.hu

Klesitz Gabriella

ovoda@bakonynana.sulinet.hu

Hornyacsek Zita SZMK
elnök
Szöllősi Attiláné
Németh Zsuzsanna
Simonné R.E.

88/587-320
bnanaonk@ktvzirc.hu

Szöllősi Attiláné

88/587-350
iskola@bakonynana.sulinet.hu

Szöllősi Attiláné

88/587-350
iskola@bakonynana.sulinet.hu

Faluközpont és
Rom.Kat. templom

Horváth Lajos pl. Polgármesteri hivatal

88/587-320,
bnanaonk@ktvzirc.hu

Sportpálya

Némethné Simon Zsuzsanna, képviselők,

20/229-76-44, 88/587-320
bnanaonk@ktvzirc.hu

A későbbiekben beérkező változtatásokról, kiegészítésekről a helyben szokásos módon tájékoztatjuk a lakosságot. Szerk.

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG
SZÜLETÉS:
Nagy Naomi
2020.08.13.
Szülők:
Nagy Norbert és Lendvai Alexandra Brigitta
Somfai Péter
2020.09.09.
Szülők:
Somfai Péter és Lévay Lilla Mária
Frisch Luca
2020.09.10.
Szülők:
Frisch Krisztián és Jakab Éva
Prikkel Botond
2020.09.10.
Szülők:
Prikkel Dániel és Huszár Laura Kinga
Molnár Bence Csaba
2020.10.18.
Szülők:
Molnár Csaba és Prrisznyák Adrienn

Pusztai Nikolett
2020. 11. 29.
Szülők:
Pusztai Tamás és Drahovszky Timea

Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Polgár Csaba és Horák Krisztina 2020.06.19.
Lázár István és Taszári Renáta Katalin
2020.07.10.

ELHALÁLOZÁS:
Kovács Lajos
2020.09.06.
Winkler Helga Inge 2020.09.26.
Ertl László
2020.10.16.
Bierbauer Imréné 2020.10.23.
Koczner Józsefné 2020.11.05.
Hujber Imréné
2020.11.08.

Bierbaum Ignácné 2020.11.15. élt 81 évet
Somogyi Sándor

2020.11.17. élt 91 évet

Hujber László

2020.12.11. élt 77 évet

Nagy Márk Benjámin és Horváth Tamara
Gabriella
2020.08.11.
Valler Tamás és Schuszter Dóra 2020.10.21.

Molnár Richárd Attila és Gábriel Katalin
2020. 12. 12.

Sok boldogságot!

élt 75 évet
élt 89 évet
élt 33 évet
élt 82 évet
élt 76 évet
élt 87 évet

Nyugodjanak békében!

†
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SCHENKEN
Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die bedachten
die Gaben wiegen,
sei Dein Gewissen rein.
Schenke dabei,
was in Dir wohnt
an Meinung, Geschmack
und Humor,
so dass die eigene
Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist
ohne List.
Sei eingedenkt,
dass Dein Geschenk
Du selber bist.

BAKONYNÁNA ERZSÉBET TÁBOR II.

A

UGUSZTUS 03. – AUGUSZTUS 07.-E KÖZÖTT 14-EN RÉSZT
VEHETTÜNK A NEKÜNK RENDEZETT ERZSÉBET TÁBORBAN.

Hétfőn rendhagyó módon utaztunk a veszprémi állatkertbe, vonattal, busszal, helyijárattal. Ezek nem minden napi
dolgok voltak a nekünk. A medvék új kifutóját is megcsodálhattuk. A pingvinek és a fókák életébe belátást nyerhettünk. Ebéd
után a Szavanna játszóteret hamar a birtokunkba vettük.
Kedden kézműves foglakozás volt, világítótornyot készítettünk.
Délután a virológiai videót tekintettük meg, „Just dance” és zenehallgatással töltöttük el a nap további részét.
Szerdán vonattal készültünk Agárdra Gárdonyi Géza szülőházához és a rönkvárba. A rossz időjárás miatt a vonatunk késett és
busszal indultunk útnak. Tematikus foglalkozással vártak minket.
Az idegenvezető sok érdekes dolgot mesélt Gárdonyi Gézáról, amit
a továbbiakban be tudunk építeni
a tanulmányainkba. Az Egri vár
csatáját „újra játszottuk”, török és
magyar csapatra osztottak minket.
A csatához a rönkvár alagútjaiban
labdákat kellet gyűjteni, amivel
kidobót játszottunk. Izgalmas volt
az alagútban, a sötétben tájékozódás. A számháború nem mindennapi volt, török és magyar nevek
szerepeltek a táblákon, ami sokunknak nehézséget okozott. Izgalmas napot zártunk!
Csütörtökön a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság munkatársa
tartott előadást az erdő veszélyeiről. Hasznos okostelefon alkalmazást mutatott be „what3words”,
arra az esetre, ha kirándulás során
eltévednénk. Óriásbuborékot és
befőttes üvegből lámpást készítettünk. A focipályán élőtársas játékot
játszottunk, ahol mi voltunk a bábuk.

Pénteken Székesfehérvárra utaztunk a Bory várat látogattuk meg.
A Plázában ebédeltünk és moziba mentünk. „Előre” című filmet
néztük meg.
A vonatozást nagyon élveztük, de a héten a legizgalmasabb, ami
velünk történt, hogy pénteken a hazafelé indulásnál lerobbant a
buszunk. Amíg vártuk a „felmentő sereget”, egy szép tó körül
töltöttük el az időt, ”Felelsz, ha mersz” játékot és játszótéren játszottunk, képeket készítettünk.
Orbán Vanessza, 7. osztály
Panyi Aletta, 7. osztály
Szakács Kinga, 7. osztály
Tóth Melissza, 7. osztály

14.

B RÜNDEL GAJAVÖLGYE

OLDAL

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

M

AGYARORSZÁG

KORMÁNYA

JÚNIUS

18-ÁN

MEG-

SZÜNTETTE A VESZÉLYHELYZETI RENDKÍVÜLI JOG-

RENDET.
A pandémiás helyzetet a település és környéke szerencsésen
átvészelte a kormány gyors intézkedéseinek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően. A lakosság nagy része példaértékűen viselkedett. Köszönjük a falu lakosainak, a szolgáltatóknak, a boltosoknak, a szállásadóknak, a vendéglátóknak a korrekt viselkedést és a helytállást!
A Magyar Faluprogram keretén belül több pályázatot nyújtottunk be: a „közterületek karbantartását szolgáló eszközök,
gépek beszerzésére” vonatkozó pályázatunkat, pozitív elbírálásban részesült. A Prém malomhoz vezető híd felújítására,
közművelődési szakember foglalkoztatására (egy év időtartamra), játszótér létesítésére, szolgálati lakás kialakítására,
fűtéskorszerűsítésre a községházán című pályázataink tartaléklistára kerültek, valamint Erzsébet tábor szervezésére adtunk be pályázatot.
2020.június 25.-én megtartott testületi ülésen Táborosi Árpád
gyógyszerész volt a vendégünk. Elmondta, hogy 1998-ban
kezdte a gyógyszertári működést Bakonynánán, fiókgyógyszertárként működött. Az eltelt 22 év alatt sok minden változott. A dudari gyógyszertárba is nehéz szakembert találni, a
fiatalok számára nem vonzó a vidéki gyógyszertár. Minden
egyes gyógyszertárba megfelelő végzettséggel rendelkező
szakembert kell biztosítani. A dudari gyógyszertárból az önkormányzat közreműködésével megoldható a gyógyszerek
szállítása a betegek részére. Azutóbbi időben már így történt.
Sajnálja, de meg kell lépnie ezt a lépést!
Július elején országgyűlési képviselőnk, Óvádi Péter látogatott
el hozzánk. A korábbi években nyert pályázatok felhasználását néztük meg vele és beszéltünk az elkövetkező idő terveiről.
Erzsébet táborok programjának
keretein belül, napközis tábort 2
turnusban tartottunk:
2020.07.13. - 2020.07.17. - ig, 20
általános iskolás gyermek vett
részt, 2020.08.03-2020.08.07.-ig
14 felső tagozatos diák tudott
részt venni.
Rendhagyó módon és helyszínen tartottuk a Szent Anna napi
búcsút. Az önkormányzat átvállalta a szórakoztatási eszközök
díját. Helyszínéül a foci pálya
feletti sík területet választottuk.
Az önkormányzat tartalékolt a
gyermeknapra, gombócfesztiválra, ezek költségeiből fedeztük ezt a napot!
A 2001 – ben Tiszanánán kezdődött a „Nánatalálkozó” története. Az idei évben Hajdúnánás
látta vendégül a többi települést
(Nána – Szlovákia, Alsónána,
Bakonynána, Felsőnána, Kisnána, Tiszanána). Bakonynánát
egy kisebb csapat képviselte 6

felnőtt és 6 gyermek társaságában.
Ebben az évben is támogattuk a bakonynánai intézményekbe
járó óvodásokat (5 000 Ft), általános iskolásokat (10 000 Ft), a
bakonynánai lakóhellyel rendelkező középiskolásokat (15 000
Ft). Az általános iskolások az állam által támogatott ingyenes
könyvcsomag mellet, a füzetcsomagot is ingyen kapták meg,
önkormányzati támogatás keretein belül. A felsőoktatási hallgatók számára az önkormányzat idén is csatlakozott a „Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatára”. 11 fő pályázati kérelem érkezett. Mind a 11 pályázó tanulmányait tudjuk támogatni 1 éven keresztül.
2020. szeptember 13-án vasárnap a jásdi Szentkútnál tartott
szentmisére látogattunk el. Többen gyalogosan zarándokoltak,
akinek az egészsége már nem engedi meg a sok gyaloglást, az
önkormányzat kisbusszal szállította őket.
A Vadvirág Nyugdíjasklub 2020. szeptember 26.-ára kirándulást szervezett Fehérvárcsurgóra az Európai Dísznövény és
Kertművészeti Napok kiállítás és vásárra.
Az idősek napját nem tudtuk megtartani. Minden 65 év feletti
ajándékcsomagot kapott egy köszöntővel és Bakonynána régi
és mai képekkel összeállított képeslapjaival. Ezúton is kívánom, hogy használják és fogyasszák egészséggel a csomag
tartalmát!
Tavasszal muskátlikkal díszítettük a települést. Elkészültek az
őszi díszek is, az őszi virágokkal. A Gaja utcánál található pad
és szemetes is megújult!
2020. november 04. - én a kormány ismét elrendelte a veszélyhelyzeti rendkívüli jogrendet. Az első hullámban mutatott
példaértékű magatartás követésére kérnék mindenkit!
Vigyázzunk egymásra!
Németh Zsuzsanna
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TANÉVNYITÓ—2020
„Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom
kezdődik az iskola,
csak aszondom”
A szeptember egyet jelent kicsiknek és nagyoknak egyaránt: kezdődik az iskola. A hosszú, otthon töltött hónapok után szeptember
1-jén megszólalt az iskolacsengő, becsengettek az iskolákba.
Nagy izgalommal várta idén is a 14 kis elsős tanuló a tanévnyitó
ünnepélyt. Augusztus óta lelkesen tanulták versüket. Az őszbe
fordult időjárás miatt a tornateremben, a kialakult helyzetre való
tekintettel szűk körben, kizárólag szüleik részvételével zajlott idén
az ünnepély. Meglepetés volt számukra a Bakonynánai Német
Nemzetiségi Önkormányzat ajándéka: a Schultüte, melyet örömmel vettek át.
Az iskola többi tanulója a covid protokollnak megfelelően az iskolarádión keresztül hallgatták meg az iskolaigazgató tanévnyitó
beszédét.

Was bedeutet der September für Kleinere und Größere? Nur eins:
die Schule beginnt wieder.
Am 1. September nach langer, zu Hause verbrachter Zeit klangten
die Schulglocken . Die 14 Erstklässer warteten aufgeregt auf den
ersten Schultag. Sie haben schon seit August ihre Gedichte gelernt.
Nicht nur unsere Laune, das Wetter war auch typisch herbstlich
an diesem Tag, es regnete und es war kühl. Wegen des Ausnahmezustandes lief das Jahres Eröffnungsfeier ausschließlich vor
den Eltern der Erstklässer. Die Schultüte, die die Kinder als
Geschenk von der Nanauer Deutsche Nationalitätenselbsverwaltung bekamen, war eine große Überraschung.
Die andere Schüler unserer Schule hörten die Festrede der Schuldirektorin wegen der Coronavirus- Lage durch den Schulfunk.

FEJTÖRŐK
Három bölcs elmegy a legnagyobb bölcsek bölcséhez, hogy megtudják tőle, ki
közülük a legbölcsebb. A bölcsek bölcse elővesz öt kalapot: három feketét és két
fehéret. Feltesz a bölcsek fejére két feketét és egy fehéret, de a bölcsek nem
tudják, hogy az öt kalapból melyeket teszi vissza a szekrénybe. Mindenki látja
továbbá a másik kalapját, csak a sajátját nem. A bölcsek feladata kitalálni a saját
kalapjuk színét. Egy ideig gondolkodnak, végül az egyikük feláll és
megmondja, hogy a kalapja színe fekete. Hogyan gondolkodott?

Szabó Zita

VENCZEL MIHÁLYNÉ VETEMÉNYESÉBEN
6 KG-OS CUKKINI TERMETT

Megoldás: A bölcs, aki megszólal, lát 1 fehér kalapot és 1 fekete kalapot a másik 2 fejen. A fehér kalapos 2
fekete kalapot lát, tehát nem szól semmit, mert biztosan nem tudhatja, hogy mi van a fején. A másik fekete
kalapos szintén lát 1 fehéret és valamilyet, ám nem szólal meg, ez azt jelenti, hogy emberünkön nem fehér
kalap van, hiszen akkor a másik egyből mondaná, hogy rajta fekete van, hiszen két fehéret látna. De mivel
nem szól, ebből jön rá emberünk, hogy csakis fekete kalap lehet rajta.

Lősung/Megoldás: 27

Das Aquarium Rätsel
Am Sonntag befinden sich 27 Fische im Aquarium von Peter. Eines Nachts
passiert etwas sehr ungewöhnliches:
- Sieben Fische ertrinken.
- Drei Fische schwimmen weg.
- Und zwei Fische verstecken sich für immer unter einem Stein.
Wie viele Fische befinden sich am Montag noch im Aquarium?

A DVENTI

KALENDÁR

HÁNYAT KELL MÉG ALUDNI KARÁCSONYIG ?
Az adventi naptár használatának népszokása 1900
körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához
kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért
egy játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény
papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik
részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen
egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú felnőtt, s nem
felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen
huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.
Nálunk is elterjedt a gyerekek által igen kedvelt adventi naptár, ami ennek az időszaknak az időmérő
eszköze. Az adventi házikók, naptárak ablakaiból
minden nap csak egyet szabad kinyitni, mögöttük
leggyakrabban édesség rejtőzik. Régen inkább kis
képek, vagy karácsonyi jókívánságokra nyíltak az
ablakok.
Az advent az Úr eljövetelének ideje: a Jézus-várás, a
bűnbánat és a megújulás ideje. Advent=eljövet. Az
advent hív: Jézus el akar jönni lelkünkbe, közösségünkbe; és hív, hogy álljunk készen végső eljövetelére. Kegyelem szokott lenni ilyenkor: hogy több időt
szakítunk a közös családi imákra, gyertyagyújtásra,
házaspári beszélgetésre, hogy Jézus eljöhessen közénk. Fontos, hogy már gyermekeinket, s a fiatalokat
a szegényekkel, rászorulókkal való törődésre, a szolidaritásra neveljük. A világban uralkodó sötétségben
a szeretet tetteivel lehet világosságot gyújtani - írja a
pápai enciklika (39).

W ITZKISTE —V ICCEK
„-Du, Opa, die Trompete, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast, ist mein schönstes
Weihnachtsgeschenk” – sagt Peter.
„Wirklich?” – freut sich der Opa.
„Ja, stell dir vor,Mama gibt mir jeden Tag 100
Forint,wenn ich nicht darauf spiele.”
*
Tartalékos bevonuláson sorban szólították az
embereket. Az első szólított Drács Ferenc volt,
aki nem jelentkezett. A főtörzs hátratette a
lapját és mindenki parancs felkiáltással jelentkezett. Egy ember maradt a végén, illetve egy
papír, amikor lezajlott a következő dialógus:
- Drács Ferenc!
Semmi.
- Hol van Drács Ferenc?
Semmi.
- Magát hogy hívják?
- Dr. Ács Ferenc!

*
Egy milliomos üzletembert faggat egy újságíró:
- Mondja, mi az üzleti sikerének a titka?

- Jó döntések.
- És mire alapozza ezeket a jó döntéseket?
- Tapasztalat.
- És honnan szerzi a tapasztalatot?
- Rossz döntésekből.
*
- Szereted az öcsikédet? - kérdezik Tamástól.
- Engem nem zavar, de úgy látom, hogy anya
még nem tudja, mit csináljon vele: hol becsomagolja, hol kibontja.
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