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E 
LÉRKEZETT HÁT EZ A 
NAP, A BALLAGÁSUNK 
NAPJA.   

 

Most, hogy  itt  van,  talán  in-
kább  visszapörgetnénk  az  időt  
- de ez lehetetlen.  Legtöbbünk-
nek  itt  kell  hagynunk  ezt  az  
iskolát,  ahol  nyolc  éven  át  
koptattuk  a  padokat  és  a lép-
csőket.  Ahonnan annyiszor 
mentünk  volna  haza  aludni  
egy-egy  esős reggelen, az  ép-
pen  aktuális  témazáró helyett, 
de  ahol  mindig  volt,  aki  át-
öleljen, amikor valami baj volt, 
és ahol egy nap sem telt el neve-
tés nélkül, és mindig volt kinek 
kitárni a szívedet. Egészen kü-
lönleges érzés ballagóként itt 
állni. Most, mikor visszagondo-
lunk arra, milyen is volt elenged-
ni anyu kezét, és hagyni, hogy  
hazamenjen  nélkülünk, most, 
hogy el  kell  menni  és  itt hagyni  sok 
olyan embert, akiket már szinte család-
tagoknak érzünk. Az osztály persze 
gyorsan összeszokott, hála Marika né-
ninek és Adri néninek, akik mindig 
vigyáztak,  hogy  a  vitákból  nehogy  
nagyobb  rendetlenkedés  legyen  vagy,  
hogy  a veszekedések után gyorsan 
kibéküljünk.  Persze velük nemcsak   a   
vitákról   veszekedésekről   vagy   bo-
londozásokról   szólt   az   élet. Tanul-
nunk is kellett, mégpedig nagyon is  jól.  
Az ő kezük  munkája  a  mai  írástudo-
mányunk, és, hogy nem akadunk el ott, 
hogy mennyi 8×8. Életre szóló barátsá-
gok születtek itt, és persze az utóbbi 
években a szerelmesek világába is be-
léptünk.   
Felsőben ismét mi lettünk a legkiseb-
bek, vagyis az ötödikesek. Angéla néni 
megszerettette velünk a németet és 
vigyázta lépéseinket. Hatodikban már 
Peti bácsival tanultuk a német nyelvtan 

varázslatait. Bár nemegyszer  fordult  
elő,  hogy sikerült tanárainkat a szo-
kottnál jobban felbosszantanunk, de 
reméljük, hogy tudják: mindettől füg-
getlenül   hálásan   köszönjük   a   sok   
türelmet,   a   felfelé   kerekített   osz-
tályzatainkat   és természetesen a sok 
tudást, amit kaptunk. 

      
8. osztályos tanulók 

 

„S 
IE WAREN IMMER FÜR UNS DA, 
BEI KLEINEN UND BEI GROßEN 
SCHWIERIGKEITEN, NUN MAC-

HEN SIE SICH EINFACH RAR, DAS KÖN-

NEN WIR NOCH NICHT BEGREIFEN.  
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute auf 
Ihrem weiteren Weg, uns ist unwohl 
zumute und das ist der Beleg, dass Sie 
ein toller Lehrer waren, das haben wir 
erst jetzt erfahren.” 
 

Unbekannt 

Liebe Lehrer, Freunde, liebe Gäste, 
liebe Eltern! 

 

Dieses Schuljahr ist auch vorbei, er ist 
seit 8 Jahren geflogen und verabschie-
det sich wieder von der Abschlussklas-
se. Jeder sucht seinen Weg. Das letzte 
Mal zusammen in dieser Schule nach 
vielen Abenteuern, Erfahrungen, Mis-
serfolgen und Erfolgen. 
Dieser Tag - der Tag unseres Abschlus-
ses - ist also gekommen. Jetzt, im diesen 
Moment, möchten wir vielleicht lieber 
die Zeit zurückdrehen - aber das ist 
unmöglich. Die meisten von uns müs-
sen diese Schule hier verlassen, wo wir 
seit acht Jahren Bänke und Treppen 
abgenutzt haben. Von dort, wo wir an 
einem regnerischen Morgen so oft nach 
Hause gegangen wären, um zu schla-
fen, anstatt das aktuelle Thema zu 
schließen, aber wo immer jemand zu 
umarmen war, wenn etwas nicht 
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stimmte und wo kein Tag ohne Lachen verging und es immer 
jemanden gab, dem dein Herz öffnen konntest. Es fühlt sich 
ganz besonders an, hier als Absolvent zu stehen. Wenn wir 
jetzt daran zurückdenken, wie es war, Mamas Hand loszulas-
sen und sie ohne uns nach Hause gehen zu lassen, fühlen wir 
uns jetzt, da wir viele Menschen zurücklassen müssen, fast wie 
Familienmitglieder. Die Klasse hat sich natürlich schnell anei-
nander gewöhnt, dank Frau Marika Kárner und Frau Adrienn 
Sápi, die immer darauf geachtet haben, die Diskussionen nicht 
durcheinander zu bringen oder sich nach den Streitigkeiten 
schnell zu versöhnen. Natürlich ging es im Leben nicht nur um 
Streit oder Narren mit ihnen. Wir mussten auch sehr gut ler-
nen. Die Arbeit ihrer Hände ist unser heutiges Schreiben, und 
dass wir dort nicht stecken bleiben, ist wie viel 3 × 3. Hier wur-

den Freundschaften fürs Leben geschlossen, und natürlich sind 
wir in den letzten Jahren auch in die Welt der Liebenden ein-
getreten.  
In der Oberstufe wurden wir wieder die jüngsten: die Fünft-
klässler. Frau Angela Kerner verliebte sich in den Deutschen 
und kümmerte sich um unsere Schritte. Im sechsten Jahrgang 
lernten wir mit Herrn Peter Müller die deutsche Grammatik. 
Obwohl es mehr als einmal vorgekommen ist, dass wir unsere 
Lehrer mehr als sonst verärgern konnten, hoffen wir, dass sie 
es wissen: Trotzdem sind wir dankbar für die viel Geduld, un-
sere aufgerundeten Noten und natürlich das große Wissen, das 
wir haben empfangen. 

 
die 8 Klasse  
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I 
M SEPTEMBER  
BIN ICH  AUF-

GEREGT  AUS 
DEM KINDERGAR-

TEN IN DIE SCHULE 
A N G E K O M M E N , 
ABER ES IST BALD 
KLAR GEWORDEN, 
MAN SOLL KEINE 
ANGST VOR DER 
SCHULE HABEN.  
 

Die Schule ist ein 
ganz phantas-
tischer Ort, unsere 
Lehrer sind sehr 
nett. 
Meine Mitschüler 
habe ich schon aus 
dem Kindergarten 
gekannt. Ich durfte 
neben meiner Fre-
undin Platz neh-
men. 
Fast jeden Tag 
haben wir Mathe. 
Am Ende des 
Schuljahres kann 
ich schon bis 20 
rechnen, addieren und auch subtrahieren. 
Ich kenne schon die Buchstaben auch. Ich kann alles vorlesen- 
die Namen der Geschäfte, die Schilder auf der Straße, die Titel 
der Bücher. Meine Eltern sind sehr stolz auf mich. 
Ich   weiß  schon deutsch die Begrüßungen, die Namen der 
Tiere, die Speisen. 
Für meine Klasse ist der Sportunterricht am spannendsten. Wir 
mögen am besten das Laufen, die Fang- und  Ballspiele. 
Es war sehr schwer, von zu Hause online zu lernen, aber meine 
Eltern haben dabei viel geholfen. Ich und meine Mitschüler 
können uns allein in der Online -Stunde einwählen und das 

Mikrofon ausschalten. 
Ich  warte  sehr  auf  die  wohlverdiente  Erholung,  a u f 
die Sommerferien. 
Und ich hoffe, dass ich mich im September wieder mit meinen 
Schulkameraden und Lehrern treffe. 

 
 

Ein Mädchen aus der ersten Klasse 

ES WAR SO, IN DER ERSTEN KLASSE 
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D 
ER TRACHTTAG WURDE DIESES JAHR AM 23. APRIL IN 
UNSERER SCHULE VERANSTALTET.  

 

Da die Schüler der Oberstufe noch nicht am Präsenzunter-
richt teilnehmen durften, hatten wir uns anders vorberei-
ten müssen. Auch mit den Kleinen konnten wir nicht auf 
gewöhnter Weise diesen Tag feiern. Trotzdem verlief der 
Tag in guter Laune. Einige Jungen haben den ganzen Tag 
einen Hut, getragen, und auch einige Mädchen trugen 
Röcke. In der Volksstunde haben wir traditionelle 
schwäbische Tracht entworfen auf dem Hof wurden Fotos 
gefertigt. Für die zu Hause gebliebenen haben wir ein in-
teraktives Bild mit Spielen und Videos zusammengestellt. 
Die Bilder des Tages wurden in einem PPT zusammenge-
fasst. Trotz der Schwierigkeiten konnten wir die Nachricht 
des Tages wie Traditionspflege und Ehre der Vergangen-
heit weitergeben. 

* 
Az idei tanévben április 23-án rendeztük meg iskolánkban 
a népviselet napját. Felső tagozatos tanulóink még digitális 
munkarendben tanultak, ezért úgy készültünk erre a nap-
ra, hogy ők is részesei lehessenek. A kicsik közül sokan 
vettek fel kalapot és szoknyát ezen a napon. Népismeret 
órán az alsós tanulók népviseleti ruhát tervezhettek ma-
guknak, az udvaron a szünetekben vidám fotózás tette 
különlegessé a napot. A felső tagozatosok számára egy 
játékokat, videókat tartalmazó interaktív kép és zenés ppt ösz-
szeállítás készült. A Trachttag legfontosabb üzenetét, a hagyo-

mányok ápolását és múltunk tiszteletét vidám hangulatban 
tudtuk átadni tanulóinknak. 
 

         Tóth Gáborné 

TRACHTTAG 2021—NÉPVISELET NAPJA 2021 

SZAKMAI DÉLUTÁN AZ ÓVODÁBAN 

2 021. JÚNIUS 6-ÁN A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓ-

GIAI SZAKSZOLGÁLAT ZIRCI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
KOLLÉGÁI TÁJÉKOZTATÓRA, SZAKMAI BESZÉLGE-

TÉSRE INVITÁLTÁK AZ ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐKET, ÓVODAPE-

DAGÓGUSOKAT INTÉZMÉNYÜNKBE. 
 

A téma középpontjában az óvodás gyermek fejlődése állt. 
Segítségnyújtás, tanácsadás a zökkenő mentesebb iskola-
kezdéshez, és a későbbi tanuláshoz. 
A tájékoztatót Detre Anita fejlesztőpedagógus, és Csepin 
Judit logopédus tartotta. 
Az előadók beszéltek az iskolaérettség kritériumairól, az 
egyes területek fejlesztéséi lehetőségeiről. 
Hasznos tanácsokat osztottak meg az egyes területek csa-
ládon belül, játékos formában történő fejleszthetőségéről 
pl. meseszövés, mesélj a képről, irányított mozgás a sza-
badban, labdázzunk együtt anyával stb. 
Felhívták az érdeklődők figyelmét arra, hogy a nem meg-
felelő életkorban korlátok nélküli mobiltelefon, és tablet 
használat, gátolja, illetve egysíkúvá teszi a gyermek kog-
nitív fejlődését.  
A sikeres iskolakezdéshez fontosnak tartják a harmonikus 
mozgásfejlődést, a finommotorikus készségek fejlesztését, me-
lyet legegyszerűbben, gyurmázással, fűzéssel, gombolással, 
csipegetéssel /bab, lencse stb/, rajzolással, színezéssel valósít-
hatunk meg otthon. 
Az előadók hangsúlyozták, hogy az óvoda az a hely ahol a 
gyerekek egymás között, játékos formában, biztonságot nyújtó 
napirendben, életkoruknak megfelelő fejlesztésben részesülnek 

és sajátítják el a közösségi együttélés szabályait, szocializálód-
nak. 
Bízom abban, hogy a jelenlévő anyukák megerősítést kaptak 
arról, hogy gyermeküket támogatják a sikeres iskolakezdésben, 
illetve ötletet és támpontot kaptak arra vonatkozva, hogyan 
tudják megkönnyíteni gyermekük zökkenő mentesebb iskola-
kezdését. 
 

Klesitz Gabriella 



RÖVID, DE NEM KEVÉSBÉ JELENTŐS HÍREK 
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IRÁNY KECSKEMÉT! 
 

Örömmel jelentjük, hogy az idei Diákolimpia szezonban, a Kis 
iskolák sportversenye atlétika országos döntőjét mégis meg 
tudják rendezni! Az eseményre azért kerülhet sor, mert a tanév 
elején sikerült a körzeti és megyei versenyeket lebonyolítani, 
júniusra pedig már újra lehetőségünk nyílik, az óvintézkedése-
ket betartva a versenyen való részvételre. Iskolánkat, Cseh Zol-
tán 8. osztályos tanulónk képviseli a Kecskeméten megrende-
zendő nívós eseményen. Hajrá Zoli! 

         Bíró Kálmán 

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT 
 

Iskolánk 8. osztályos tanulója, Cseh Zoltán ezüstérmet szerzett 
a Kisiskolák  Országos Sportversenyén Kecskeméten, IV.  kor-
csoport, több próba egyéni kategóriában. Büszkék vagyunk 
rád, szívből gratulálunk ehhez a szép eredményhez! 

        

Az iskola pedagógusai  

 

A bakonynánai 
iskola Diákönkor-
mányzata 2021. 
május 20-án (csütör-
tökön) 14 órától vas 
és elektronikus hul-
ladékgyűjtést szer-
vezett a települé-
sen.  
Köszönjük, akik fel-
ajánlásaikkal  támo-
gatták gyermekeink 
szabadidős prog-
ramjait, nyári tábo-
roztatásukat.   

 
Diákönkormányzat 

* 

Iskolánk két pályá-
zatot nyert német 
nemzetiségi tábo-
roztatásra, 20-20 fő tanulóra. Az egyik: nagyrészt helyben meg-
valósítandó, egy bajai kirándulással tarkítva. Erre 400 000 Ft 
támogatást kapunk. 
A másik, egy 1 hetes tábor, melynek helyszíne: Kőszeg. Erre is 
jelentős támogatást nyertünk, 700.000 Ft-ot, de sajnos ez nem 
fedezi 20 fő tanuló egy hetes teljes ellátását és a programokat, 
ezért a Bakonynánai Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány 
120.000 Ft-tal járul hozzá a táboroztatás megvalósításához, és 
még valamennyi önrészt kell kérnünk a jelentkező tanulóktól, 
ha addig nem sikerül támogatót találnunk. 
Mindkét táborban hagyományőrző programokat kínálunk ta-
nulóinknak (például sváb gasztronómia, ruhaviselet újra gon-
dolva, kézműveskedés…). 

          Szöllősi Attiláné 

OLVASÓVERSENY 

E 
GY NÉPSZERŰ IFJÚSÁGI KÖNYV SZER-

ZŐJE EZT MONDTA EGY INTERJÚBAN: 
„Minden (...) könyvnek lelke van. Mind-
egyikben benne rejtőzik annak a lelke, 
aki írta, és mindazoké, akik olvasták, 
átélték és álmodtak róla.” 
A mai világban sajnos egy-
re kevesebb fiatal vesz 
könyvet a kezébe, de a 
tanévben két tanulónk is 
nagy lelkesedéssel forgatta 
ifjúsági regények lapjait. A 
HEBE Kft. által meghirde-
tett országos őszi és téli 
olvasóversenyen Berkes-
Szabó Ajnácska és Berkes-
Szabó Luca is kiemelkedő 
helyezést értek el. Ajnácska 
országos tizenegyedik he-

lyezést ért el. Luca az első körben orszá-
gos negyedik, a másodikban pedig nyol-
cadik helyezett lett. 

      Pallás Enikő 
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TAVASSZAL TÖRTÉNT 
HÓVIRÁG HÉT  

 
Március első hetében a „tavasz hírnőkével” a hóvirággal is-
merkedhettek meg a gyerekek. 
Mondókákat és verseket tanultunk és különféle technikával 
hóvirágot készítettünk. 
Kirándulást tettünk a közeli Prém malomhoz is, ahol lehetősé-
günk volt rá, hogy a természetes élőhelyükön is láthassuk. 
Sokat beszélgettünk róla, hogy fokozottan védett növény, ezért 
nem szabad leszedni őket. A gyerekek nagyon óvatosan sétál-
tak közöttük, nagyon figyeltek arra, hogy nehogy rájuk lépje-
nek. 
A délelőtt folyamán nagyon jól éreztük magunkat az erdőben, 
élményekkel gazdagodva mentünk vissza az óvodába. 
 

KÜLÖNLEGES ANYÁK NAPJA  
 

„Nincsen a gyermeknek 
Olyan erős vára, 

Mint mikor az anyja 
Őt karjaiba zárja.” 

 
Az év egyik legszebb 
napja május első vasár-
napja, amikor az édes-
anyákat és nagymamá-
kat köszöntjük. 
Idén a járványhelyzet 
miatt egy különleges 
meglepetéssel készül-
tünk az anyukáknak, 
Anyák napja alkalmá-
ból. A gyerekek a hét 
során mondókákat, 
verseket, énekeket és 
dalokat tanultak az 
anyukáknak és nagy-
mamáknak. A csoport-
szobákat a gyerekek 
által készített dekoráci-
ókkal díszítettük fel. 
Ahogy a műsor össze-
állt felvettük videóra és 
a szülői csoportba fel-
töltöttük, ahol minden 

anyuka megnéz-
hette. Nem ma-
radhatott el az 
ajándék sem, amit 
a gyerekek nagy 
izgalommal ké-
szítettek. Az elké-
szült alkotásokat 
örömmel vitték 
haza, hogy átad-
hassák anyuká-
juknak, nagyma-
májuknak. 
 

FAÜLTETÉS AZ 
ÓVODÁBAN 

 
„Ha a jövő évről 

akarsz gondoskodni 
- vess magot. Ha 

egy évtizeddel szá-
molsz - ültess fát.” 

 

Óvodánk nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Idén 
egy új hagyományt indítottunk el. A ballagó nagycsoportosok 
óvodánk kertjébe ültettek egy fát, amelyre a ballagók neve és 
jele is felkerült.  
A kicsikkel-, nagyokkal közösen gondozzuk majd és szeretet-
tel várjuk vissza őket bármikor a fa árnyékot adó lombja alá, 
hogy együtt idézhessük fel óvodás éveiket. 
 

BILLEGÜNK-, BALLAGUNK 
 

Június 04-én megtartottuk óvodánk udvarán nagycsoportosa-
ink ballagását.  
A gyerekek a hét során sokat készültek verseket, éneket és egy 
táncot is tanultak.  
A közös búcsú vers után jött a legmeghatóbb pillanat, amikor 
is a nagycsoportosok a jeleiket itt hagyva a ballagó batyujukat 
kapták meg. A középsőcsoportosok is elbúcsúztatták a nagyo-
kat, majd a hagyomány szerint a ballagók átadták nekik az 
óvodánk zászlaját.   
Kívánunk a leendő kiselsősöknek, sok piros pontot, dicséretet 
és jó tanulást. 

Somogyi – Simon Szabina 

Besorgt sagt der Arzt zu Herrn Freitag: 
   „Es steht ziemlich schlecht um Sie. Sie haben Wasser in den Bei-
nen,      Kalk in den Adern und Steine in den Nieren!“ 
Freut sich Herr Freitag: 

    „Und wenn Sie mir jetzt noch sagen, dass ich Sand im Kopf habe, 
      fange ich gleich zu bauen an!“ 

* 
Ein Ehepaar sitzt im Flugzeug. Die Frau blickt aus dem Fenster und 
sagt zu ihrem Mann: 

  „Sieh mal hinunter, die Menschen sehen aus wie Ameisen.“ 
  „Das sind Ameisen! Wir sind noch gar nicht gestartet!“ 

- Bocsánat főnök a késésért, a feleségemet kellett bevinni a szülé-
szetre! 
- De az előző héten is ezt mondta! Mondja, mi a maga felesége, 
nyúl? 

- Nem uram, szülésznő. 
* 

- Kedves mester! Nem lesz nagyon vékony ez a fal? - kérdezi a meg-

bízó. 
- Dehogy uram! Jön még rá a tapéta! 

WITZKISTE—VICCEK 
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BALLAGÓ ÓVODÁSOK 

ZÖLD ÓVODA LETTÜNK! 

2 020. AUGUSZTUSÁBAN PÁLYÁZATOT ADOTT BE INTÉZMÉ-

NYÜNK A ZÖLD ÓVODA CÍM ELNYERÉSÉRE. 
Intézményünkben hosszú évek óta hangsúlyosan jelenik meg a 
környezeti nevelés, melyet Pedagógiai Programunk folyama-
tos megújításával a Zöld Óvoda cím kritériumrendszeréhez 
igazítottunk.  
A hétköznapokban hangsúlyosan jelennek meg a környezeti és 
egészségnevelési prioritások, a néphagyományok, jeles napok 
megünneplése. 
Az egészségnevelés témakörön belül zöldség, gyümölcs hete-
ket, egészség hetet, sport napot, túrákat, kirándulásokat, és a 
víz fogyasztását népszerűsítő programokat szerveztünk. 
A környezettudatos nevelést a csoportszobákban elhelyezett 
szelektív kukákkal, az újrahasznosított anyagok (papírdoboz, 
újság papír, műanyag flakonok, tojástartók stb.) tevékenységek 
során történő felhasználásával, az elektronikai hulladékok 
szülőkkel közös gyűjtésével, óvodánk kertjébe, bokrok, fák 
ültetésével, madarakról való gondoskodással valósítjuk meg 
óvodánkban. Természetesen a hétköznapokat csoportos és 
óvodai programokkal gazdagítjuk a témakörön belül 
(Takarítási világnap, Állatok világnapja, Föld napja, Madarak 
fák napja stb.). 
A gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, 
gazdagítása, népszokások, jeles napok (Márton nap, Mikulás, 
Karácsony Farsang, Húsvét stb.) ünneplése megvalósul az 

 

Regenye Elizabet, Hornyacsek Milán, Karsai Kristóf Ferenc, Bajor Emma, Gerván Zalán,Valler Szofi, Rechner Ármin Zsolt, Simon Luca, Kovács Áron, Németh Levente Gábor.  
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ZÖLD ÓVODA LETTÜNK! 

óvoda életében, ezáltal is gazdagítva a gyerekek 
ismereteit, újabb és újabb élményhez juttatva őket. 
Beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, 
melyet oklevéllel és Plakettel díjazott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztéri-
um.  
A címet büszkén viseljük, és nevelőmunkánkban 
továbbra is a megfogalmazott célokat valósítjuk 
meg! 

        
 

Klesitz Gabriella 

INTERJÚ HEGEDÜS GABRIELLÁVAL 
Idén már 14 éve, hogy elballagtál a bakonynánai általános 
iskolából. Mi történt veled azóta? 

2007-ben végeztem a nánai iskolában, ezután még hosszú 
évekig koptattam a gimis és egyetemi padokat. A veszprémi 
Lovassy gimi elvégzése után Pesten kezdtem el tanulni. Az 
ELTE-n hat évig voltam egyetemi hallgató, ahol a pszicholó-
giát és a jogot tanultam. Mindkét szakterület iránt érdeklőd-
tem, és úgy döntöttem, belevágok, lesz, ami lesz. Lett belőle 

egy pszichológia BA és egy jogi diploma. �  Ez a pár év tele 
volt sok és kemény vizsgaidőszakkal, mégis jó visszagondol-
ni az életem ezen szakaszára. Megpróbáltam kihozni belőle 
annyit, amennyit lehetett, és visszagondolva elégedett va-
gyok. 

Viszont miután végeztem az egyetemen, nehezen találtam 
meg a helyem, kicsit meg voltam zavarodva azzal kapcsolat-
ban, mivel is szeretnék igazán foglalkozni, mi lenne szá-
momra az ideális munkahely. Akkor már egy ügyvédi iro-
dában dolgoztam ügyvédjelöltként Pesten, amikor kaptam 
egy ösztöndíj lehetőséget a göttingeni egyetemen egy német 
jogi mesterképzés elvégzésére. Nagy dilemmát okozott, 
hogy elfogadjam-e. Mindig is próbáltam kihasználni a kül-
földi cserekapcsolatok, ösztöndíjak adta lehetőségeket, gon-
dolva akár a jade-i cserekapcsolatra, gimis, egyetemi part-
nerkapcsolatokra vagy az Erasmus ösztöndíjra. De ez nehe-
zebb döntés volt, hiszen már volt egy állásom. Elkezdtem a 
hároméves ügyvédjelölti munkát, és bizonytalan voltam ab-
ban, jó választás-e újra visszaülni az iskolapadba. Végül a lehe-
tő legjobb döntést hoztam meg (legalábbis most így gondolom) 
azzal, hogy belevágtam abba, ami nagyon izgatott: milyen 
lehetőségei vannak egy magyar jogásznak külföldön. 

A göttingeni német jogi részképzést imádtam, sok új barátot 
szereztem, akikkel még ma is tartom a kapcsolatot, és nem 
utolsó sorban elkezdtem érdeklődni egy olyan jogterület iránt, 
amiről otthon nem igazán tanultam, ami az uniós gazdasági és 
tőkepiaci jog. Elvégeztem egy gyakornoki képzést is egy frank-
furti bankban, és megírtam a szakdolgozatomat, aminek a té-
mája az EU tőkepiaci jogi szabályozása. Jelenleg Zürichben 
dolgozom egy befektetéskezelő cégnél, ami többek között az 

uniós piacra bocsájt ki strukturált pénzügyi termékeket. Ennek 
a jogi dokumentációjáért felelek. 

Ez nagyon komoly és felelősségteljes munkakör, ráadásul biz-
tosan nem nyolcórás munka... Van azért időd kikapcsolódni, 
feltöltődni? Mivel foglalkozol szabadidődben? 

Svájc nagyon szép ország, rengeteget lehet kirándulni, szóval 
hétvégenként leginkább ez a program, a természet feltölt ener-
giával. A közeljövőben tervem, hogy többször tudjak találkoz-
ni a barátaimmal. Mivel a legtöbb barátom valahol külföldön 
él, sajnos a koronavírus miatt manapság csak videón látjuk 
egymást. 

Tanulsz most valamit? Ha nem, tervezel még tanulni valamit? 

Nem, és nem is tervezek új képzést elkezdeni. Most arra kon-
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INTERJÚ HEGEDÜS GABRIELLÁVAL 

centrálok, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzek, 
mert azt megtanultam az elmúlt pár évben, hogy ennek na-
gyon nagy értéke van a munkaerőpiacon. 

Mit tanácsolsz azoknak, akik hasonló pályát választanának? 

Mindegy, mivel foglalkoztok, de tanuljatok nyelveket! Minél 
jobban, minél többet, annál jobb. És nem csak akkor, ha külföl-
dön képzelitek el a jövőtöket. 

Ha jogot szeretnél tanulni: a jogi egyetemeken egy nagyon 
széles körű és alapos képzést kaptok a magyar jogrendszer 
működéséről. Ha már most tudod, hogy külföldön szeretne 
érvényesülni, érdemes elgondolkodni azon, nem éri-e meg 
jobban külföldön elvégezni az egyetemi képzést, ahol mond-
juk lehet nemzetközi/uniós jogi irányba szakosodni. Magyar-
országon ilyenre nincs lehetőség az 5 éves egyetemi képzés 
alatt. 

Ezen kívül, minél hamarabb kezdjetek el gyakorlati tapasztala-
tot szerezni, hogy kialakuljon bennetek, mi is az, ami a legjob-
ban érdekel, és az, amivel szívesen foglalkoznátok. A későbbi 
munkaadók ezt nagyon fogják értékelni. 

Nem utolsó sorban, vegyetek részt az egyetemi köz,- és tudo-
mányos életben és bulizzatok sokat! 

Kanyarodjunk vissza kicsit Bakonynánára. Mit szeretsz leg-
inkább szülőfaludban? Mi az, amit Bakonynánának, a helyi 
iskolának, illetve az itt élőknek köszönhetsz? 

Amit kiemelnék, az a jade-i cserekapcsolat, nekem ez volt egy 
első németországi utazásom és az első élményem német anya-

nyelvi környezetben. Hálás vagyok, hogy volt lehetőségem 
éveken keresztül részt venni ebben a partnerkapcsolatban. 

A nánai suliból pedig hálás vagyok a tanáraimnak, akik segí-
tettek felkészülni, hogy a Lovassyban tanulhassak tovább. Ott 
megtanultam, hogy nem ciki (jól) tanulni. 

Viszont amit a legjobban szeretek a szülőfalumban, az a csalá-
dom, akik mindenben támogatnak, ami főleg az egyetemi vizs-
gaidőszakokban lehetett nehéz. Egyszer alig volt időm felké-
szülni az egyik jogi vizsgámra. Anya segített felkészülni úgy, 
hogy előre átolvasta nekem a tananyagot és szövegkiemelővel 
kihúzta a lényeget, hogy csak azt kelljen már elolvasnom és 
megtanulnom. Sok hasonló sztorim van, de ezt szerettem vol-
na kiemelni, mert ez nagyon jó emlék maradt nekem (anyának 
nem biztos.) 

Kinek adnád át a stafétát? Mit kérdeznél tőle? 

Szívesen olvasnék Horváth Betti sztorijairól, tudom, hogy ő is 
nagyon sok helyen élt és dolgozott, biztos, hogy sok mesélni 
valója van. 

Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál az interjúra, és szív-
ből kívánok neked sok sikert a továbbiakra, valamint élmé-
nyekben és egészségben gazdag, boldog életet! 

 

Az interjút készítette: Bierbaum Adrienn 

A 
 VÉDŐNŐKET GYAKRAN EMLEGETIK A SZÜLŐK ELSŐ 
SZÁMÚ TÁMASZAIKÉNT, DE MÉG INKÁBB NEVEZHET-

NÉNK A KISBABÁK VÉDŐANGYALAINAK.  
 

Mi, bakonynánaiak nem is olyan régen elveszítettünk egy 
védőangyalt. 
Azt hiszem, mindenki nevében írhatom, hogy „Nem értem, 
nem hiszem!” Sokáig bíztunk benne, hogy nem így lesz. 
Éva több mint 30 éve dolgozott védőnőként. Sosem számolta 
a munkaidejét, munkáját hivatásként élte meg. Bármikor ke-
restük az esti órákban, de akár hétvégeken is fordulhatunk 
hozzá kérdéseinkkel. Szívvel lélekkel végezte a munkáját. 
Közvetlen személyiségével fáradhatatlan lendületével példát 
mutatott mindenkinek. Részt vett az egészségügyi szűrőprog-
ramok összefogásában. Nyári napközis táborokban egészség-
nevelési programot, a fiataloknak ifjúsági klubot, a babát váró 
szülőknek babamasszázs tanfolyamot szervezett. Az óvodá-
ban aktívan részt vett a gyermekek egészségtudatos nevelésé-
ben. Nagyon jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel és a gyerekkel. 
1994 – 2002 között a település közéletében aktívan közremű-
ködött, képviselő testületi tagként is kivette részét a település 
életéből. 
Testvértelepülési kapcsolat erősítésében is mindig a segítsé-
günkre volt! 
Sajnálatos, hogy ilyen fiatalon, és ennyi megpróbáltatás után 
így ért véget a földi élete! Számunkra, a településen élők szá-

mára sok-sok kedves emléket hagyva maga mögött! 
Búcsúzunk Tőled Éva! 

BÚCSÚ EGY VÉDŐANGYALTÓL 
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VÖRÖSKERESZT BAKONYNÁNAI ALAPSZERVEZETE 

KEDVES FALUBELIEK! 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy egy évesek lettünk! 
Nagy lelkesedéssel és tervekkel vágtunk bele a szervezet újraélesz-
tésébe a tavalyi évben. Sokan csatlakoztak hozzánk, amivel kivív-
tuk az elismerést, hiszen egy kis település vagyunk, és jelentős 
taglétszámot tudhatunk a magunkénak. Az ifjúság, az aktív korú-
ak, és a nyugdíjasok támogatására is számíthatunk. Ha valaki sze-
retne csatlakozni hozzánk, örömmel fogadjuk a jelentkezését. 
A település érdekei, és az itt élő emberek fontosak számunkra. Egy 
összetartó csapatot kovácsolunk, ahol számíthatunk egymásra. 

Igyekszünk véradásokat szervezni, tervezzük az idei évben is az 
Egészségnapot, és reményeink szerint ruha osztást is fogunk tudni 
tartani. Szeretnénk megszerezni a Humanitárius település címet, 
illetve pályázatokon részt venni. Üröm az örömben, hogy a terve-
inket lassítja a világjárvány, ami sajnos minket sem kímél. 
A befizetett tagdíjak nagy része, az alapszervezet kasszájába kerül. 
Tavaly Mikulás ünnepséget terveztünk, de sajnos nem tarthattuk 
meg. A befizetett összeg átkerül az idei évre. 
Bízunk benne, hogy az idén egy közös ünnepléssel emelhetjük az 
Adventi időszak fényét. 

 
Kiss-Varga Veronika 

E 
Z A KIS NÉPDAL JUTOTT RÖGTÖN 
ESZEMBE, AMIKOR NEMRÉGIBEN 
FELHÍVTAK, HOGY PÁR GONDOLA-

TOT ÍRJAK EGY MANAPSÁG MÁR ALIG 
ISMERT - ÁM BAKONYNÁNÁN NEMRÉGI-

BEN ÚJRA FELELEVENÍTETT - NÉPSZOKÁS-

RÓL, A KOMATÁLRÓL.  
 

Amely leginkább a falusi környezetben 
élőkre volt jellemző. 
   Maga a hagyomány úgy tartja, hogy a 
gyermek leendő keresztszülei elsőként 
látogatják meg az édesanyát és családját, 
hogy azoknak bőséges ételt vigyenek az 
újszülött megszületése utáni napokban. 
    Az idők folyamán viszont nemcsak 

maga a komatálozás merült feledés-
be. Hanem - a modern dolgokhoz 
szokott, rohanó világunknak kö-
szönhetően - a szülők is már egyre 
ritkábban szólítják „komának, és 
komaasszonynak”, a keresztszülő-
ket. 
Talán ez utóbbi is közrejátszhatott 
abban, hogy a bakonynánai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
szerették volna megőrizni legalább 
az előbbi hagyományt, a jövő nemze-

dék számára. Ezért aztán még eb-
ben az évben  eme népszokást újra 
gondolva és modernizálva, - közösségi 

komatál - formában újra feltámasz-

tották. Hiszen az újszülöttet nem-
csak a családjuk fogadja nagy - 
nagy szeretettel, hanem a lakókö-
zösség valamennyi tagja is. 
Az első komatálak átadása április-
ban már meg is történt. A pandé-
mia miatt azonban kissé visszafo-
gottabb lett most ez az esemény. 
Mivel a szervezők elsősorban a 
biztonságra törekedtek, amikor is 
átnyújtották a kék szalaggal átkö-
tött, finomságokkal teli kosarat 
Németh Enikő és Horák Krisztina 

kismamáknak, és azok családtagjainak, 
akik meglepődve és szeretettel fogadták 
azt. 
  A tagok lelkesedése azóta is óriási! Így 
aztán a későbbiekben is szeretnék majd 
meglepni a következő újszülöttek család-
jait, az ő sajátos komatáljukkal. És már 
izgatottan várják, hogy a legközelebbi 
kosárra kék vagy pedig most, rózsaszín 
szalag kerül - e. Jelezvén országnak - 
világnak, hogy milyen nemű aprócska 
jövevény is érkezett a nánaiak kis közös-
ségébe. 
 

    Juhász Zsolt 

     KOMATÁLAT HOZTAM, MEG IS ARANYOZTAM... 

FELHÍVÁS 
2021. szeptemberben Mihály napi program 
megrendezését tervezzük. Ennek keretében, több 
más programelem mellett szeretnénk lekvár- és 
szörpversenyt lebonyolítani, melyre már most 
érdemes készülni. Aki szeretne majd erre a 
versenyre saját készítésű lekvárral vagy szörppel 
nevezni, a befőzési szezonban készítheti a 
finomságokat. 
A programmal kapcsolatos bővebb információkkal 
szeptemberben jelentkezünk.  

Bakonynána Községi Önkormányzat 

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT 
Egy új szakrális emlékhellyel bővül Bakonynána a 
közeljövőben. Templomunk védőszentjének Szent  
Annának állítunk szobrot. A szobor rendelése folyamatban 
van. A Községi Önkormányzat megépíti a fülkét, melyhez 
a Német Önkormányzat is hozzájárul. A szobor vásárlása 
közadakozásból történik, a korábban meghirdetett módon 
teljesíthetők (személyesen az Önkormányzatnál és Pethő 
Eszter kántornál valamint az Oktatási Kulturális és Sport 
alapítvány számlaszámára: 73900229-10000018-közlemény: 
„Anna szobor”.  

Községi  Önkormányzat 
(A fotó illusztráció) 
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„INDULJ EL EGY ÚTON…” 

A 
 BAKONYNÁNAI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI EBBEN A TANÉVBEN ELSŐ 
ÍZBEN VETTEK RÉSZT A SEREGÉLYESI BAPTISTA ÁLTA-

LÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTAL MEGHIRDETETT 
„INDULJ EL EGY ÚTON…” TERMÉSZETISMERETI TURISZTIKAI 
VETÉLKEDŐN.  
 

A három kategóriában meghirdetett versenyen iskolánk 4. év-
folyamáról a Nánai természetjárók csapatnévvel Hegedüs Má-
tyás, Német Anna, Popovics Emília és Waller Anna tanulók 
jelentkeztek. Felkészítő tanáruk osztályfőnökük, Hegedüs Me-
lida tanítónő volt. Bíró Tímea tanárnő vezetésével a 6. évfo-
lyam tanulói Berkes-Szabó Ajnácska, Bíró Ingrid, Breglovics 
Réka Eszter és Hornyacsek Kira a Bakonyi leányok csapatnevet 

választották. A 7. évfolyam Nánai gyökerek csapatát Berkes-
Szabó Luca, Jakab Hunor Nándor, Péter Szabó Hanna Dóra és 
Szakács Kinga alkotta. Felkészítőjük földrajz tanáruk, Bíró Kál-
mán volt. 
A verseny során megismertük a diákokkal az Országos Kéktú-
ra útvonalát; egy elérhető határon átívelő útvonalat, az Al-
pannónia túraútat; a Balaton-felvidéki és az Őrségi Nemzeti 
Parkot, a Bakony-Balaton Geopark földtani értékeit; hazánk 
rejtett kincseit; a magyar turizmus és hegymászás történetét, 
eredményeit; feladatok segítségével végigjártuk a Kéktúra által 
érintett tájakat. 
Részt vettünk a három írásbeli /levelezős/ fordulón, ahol főleg 
logikára épülő játékos feladatokat oldottunk meg. 

N 
EHÉZ ÉS SZOKATLAN HÓNAPOK ÁLLNAK MÖGÖTTÜNK. 
KÖZÖSSÉGÜNK 2020. 03.04-ÉN BONYOLÍTOTTA LE 
2020. ÉVI UTOLSÓ PROGRAMJÁT.  

 

Nyertes pályázataink is visszavonásra kerültek, csak a műkö-
déshez szükséges pénzeket kaptuk meg. Majd 2020. év nyarán 
lehetőséget kapott  Hagyományőrző Egyesületünk egy beruhá-
zás jellegű pályázat elkészítésére, melynek kivitelezése során  
kisvállalkozóknak adhattunk munkát. Így nyert az egyesület 
900 000 Ft-t a tájház térkövezéséhez. Ez az összeg természete-
sen nem fedezte a teljes költséget, hisz a járdától a pincéig ter-
veztük a munkálatokat. Ezért a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat még  1 500 000 Ft-aljárult hozzá a munkálatokhoz, 
valamint a Községi Önkormányzat dolgozónak munkája is 
bőven hétszámjegyűre tehető. A kulturális programok ugyan 
elmaradtak a covid miatt, de a korábban vállalt egyéb feladata-
inkat megvalósítottuk. Megtörtént a Tájház 5-ös számú kiállí-
tóterének a térkövezése, elkészült a megyei Christkindl-játék 
bővített kiadásához szükséges helyi kétnyelvű anyag, tervez-
tünk kétféle „Bakonynána képeslapot”, tolóajtót készíttettünk 
a Kultúrotthon kistermei közé, Szekszárdról idehívtuk a 
„Bőrönd színházi” társulatot az alsó-tagozatosok részére, két 
pedagógusnak népviseleti ruhát varrattattunk. Rajz, meseíró és 
versíró pályázatot hirdettünk az iskolásoknak. 2019. 
év őszétől a nemzetiségi óvodának is a Német Ön-
kormányzat a fenntartója. Az iskolában a tavaszi 
járványidőszak alatt online oktatás folyt, az óvo-
dánkban ügyeleti formában dolgoztak. Ezzel egy 
időben ki lett nagyobbítva az óvodakert és új játék-
elemek kerültek elhelyezésre. A vállalkozón kívül 
minden óvónő, dada, és települési önkormányzati 
dolgozók is kivették a részüket a munkálatokból. A 
Miniszterelnökség révén mindkét intézményben 
megvalósultak azok a beruházások, melyekre 2020-
ban különtámogatás címen 11 000 000 Ft-t támoga-
tásban részesültünk.  
2021. évben a Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Egyesület három sikeres pályázatnak örvendhet, a 
Német Önkormányzat pedig kettő pályázatnak. 
Ezen felül  a BnNNÖ működési és feladatalapú tá-
mogatásban is részesül. Kiegészítő támogatás címen 
5 000 000 Ft-ból lesznek felújítva az óvoda mosdói és 
öltözői. Kiegészítő támogatásból kezdhetjük el egy 
tornacsarnok építését, melynek küzdőtere 360 m2 

lesz. Ez ügyben járt nálunk február 19-én  nemzetiségi képvise-
lőnk Ritter Imre, Soltész Miklós államtitkár úr és Óvádi Péter 
képviselőnk. A tervezés már folyik és a pénz is megérkezett. A 
nyár folyamán megjelenik a „Mi svábok” című kötet, melyben 
Bakonynána is helyet kapott. Elérhető lesz a könyvtárban és az 
iskolában, de megvásárolható a Német önkormányzatnál is. Év 
elején elkészítettük egy hat állomásos, kétnyelvű tanösvény 
anyagát is, de sajnos nem nyertünk az Országos Német Önkor-
mányzat pályázatán. Kultúrcsoportjaink 97 %-a oltakozott, 
tehát 2021.második félévében ők készen állnak a közönségta-
lálkozókra. Ez évben lesz az Edelweiß dalkör húsz éves. Ezt 
egy hasznos és szép kirándulással fogja megünnepelni a cso-
port. Június hónapban nagy mennyiségű német nyelvű köny-
vet kapott a Német Önkormányzat egy jásdi hagyatékból. A 
könyveket Pintér József volt jásdi képviselő, nyugdíjas bányász 
szállította el hozzánk. Köszönjük az adományt. A könyvek 
rendszerezésére csak a későbbi hónapokban kerül sor.  
Bízunk abban, hogy további terveink, programjaink is megva-
lósulhatnak. Ehhez kíván minden kedves bakonynánai lakós-
nak jó egészséget és békességet a Bakonynánai Német Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében    

Simonné R. Erzsébet 
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NYERTES PÁLYÁZATOK 
 

 

2021. évi nyertes német nemzetiségi pályázatok és nemzetiségi támogatások - Bakonynána 

  

Szervezet Pályázati azonosító Téma 
Támogatott  

összeg 
  

Német Önkormányzat NKUL-KP-1-2021/1-001425 Kirándulás 200 000 Ft 

  

Német Önkormányzat NKUL-KP-1-2021/1-001299 Német Nemzetiségi nap 200 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület 

NKUL-KP-1-2021/1-001580 
Adventi zenei találkozó 

200 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület 

NKUL-KP-1-2021/1-001456 
Tradicionális sváb ételek fesz-
tiválja -Knödelfestival 

200 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület 

NCIV-KP-1-2021/1-000312 Működési támogatás 700 000 Ft 

Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület 

NEMZ-BER-20-0307 
Élhető Tájház közösségi tevé-
kenységi célból/térkövezés 

900 000 Ft 
2020-ról 
átjövő 

Bakonynánai Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 

 NTAB-KP-2021/-000320  
 „A magyarországi németek 
nyomában Kőszegen”  

 700 000 Ft    

Bakonynánai Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 

 NTAB-KP-2021/-000342  
 „Ulmer Schachtel-Die Hoff-
nung Zukunft”  

 400 000 Ft    

2021. évi német nemzetiségi támogatások 

Német Nemzetiségi Önkormány-
zat 

Működési támogatás Működésre  ill. nemzetiségi szakfeladatra 1 040 000 Ft 

Német nemzetiségi Önkormány-
zat 

Feladatalapú költségve-
tési támogatás 

Nemz. érdekképviselettel-, nemz. kulturális 
autonómiával- és nemzetiségi léttel összefüggő 
feladatokra 

1 696 940Ft 

Német Nemze-
tiségi Önkor-
mányzat 

NEMZ-N-21-
0086  

Intézményfenntartói 
egyedi kiegészítő támo-
gatás 

Nemzetiségi óvoda mosdóinak, öltözőinek 
felújítása 5 000 000 Ft 

NEMZ-E-21-
0044 

Nemzetiségi intézmé-
nyek  támogatása beru-
házásra, felújításra 

Nemzetiségi Iskola részére tornaterem építése 
244 823 868 Ft 

A Nánai természetjárók csapata a 25 versenytárs között a 3. 
helyen jutott a döntőbe. A Bakonyi leányok csapatának 53 ver-
senytársukat legyőzve 1. helyen sikerült a döntőbe kerülni. A 
Nánai gyökerek csapat számára a 41 versenytárs között az elő-
kelő 17. helyet sikerült elfoglalni. 
A két részből álló döntőre 2021. május 20-án csütörtökön, 14 
órakor került sor. A Nánai természetjárók csapata a 4. helyen 
végzett, a Bakonyi leányok pedig a 8. helyezést érte el. 
Szeretném megköszönni a gyerekek kitartását, a szülők támo-
gatását. Jövőre, ha tudjuk folytatni, a Dél-dunántúli Kéktúra 
következik, melyre szeretettel hívunk és várunk túratársakat. 

 
Bíró Tímea 

„INDULJ EL EGY ÚTON…” 
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ICH HABE PATENSCHÜSSEL GEBRACHT UND AUCH VERGOLDET… 

D 
IESES KLEINES VOLKSLIED WURDE MIR SOFORT EINGEFAL-

LEN, ALS ICH VOR KURZEM ANGERUFEN UND GEBETEN 
WURDE, EIN PAAR GEDANKEN ZU EINEM VOLKSBRAUCH, 

ÜBER DIE PATENSCHÜSSEL ZU SCHREIBEN, DER HEUTE KAUM BE-

KANNT IST– ABER IN NANA NEUERDINGS WIEDERBELEBT WURDE. ES 
WAR EHESTENS FÜR DIE BEWOHNER LÄNDLICHER GEBIETE CHARAK-

TERISTISCH. 
 

Die Tradition selbst besagt, dass die zukünftigen Paten des Kindes 
die ersten sind, die Mutter und Familie besuchen, um ihnen in den 
Tagen nach der Geburt reichlich Essen zu bringen.  
Im Laufe der Zeit wurde nicht nur die Patenschüssel in Vergessen-
heit geraten, sondern die Eltern heißen die Gevatterin und den 
Gevattersmann immer weniger als „Patenonkel” und „Patetante” 
– dank unserer an modernen Sachen gewöhnten, laufende Welt. 
Vielleicht sollten die oben Geschriebenen auch dazu mitwirken, 
dass die Mitglieder der Deutschen Nationalitäten Selbstverwal-
tung von Nana zumindest diese Tradition für die zukünftige Ge-
neration bewahren möchte. Deshalb haben sie diese Tradition 
noch dieses Jahr neugedacht und modernisiert und als gemeind-
liche Patenschlüssel erweckt. Schließlich wird das Neugeborene 

nicht nur von seiner Familie mit großer Liebe gegrüßt, sondern 
auch von allen Mitgliedern der Wohngemeinschaft.  
Die Übergabe von den ersten Patenschlüsseln wurde schon in 
April geschafft. Aufgrund der Pandemie ist diese Veranstaltung 
nun jedoch etwas zurückhaltender geworden. Die Organisatoren 
wurden sich vorwiegend nach der Sicherheit gestrebt. Sie haben 
die mit blauen Schleifbändern umgebundenen und mit Feinheiten 
vollgepackten Schlüssel für die – Enikő Német und Krisztina Ho-
rák – werdenten Müttern und für ihren Familienmitgliedern 
zugegeben, die diese überraschend und liebevoll angenommen 
haben.  
Die Begeisterung der Mitglieder ist auch seitdem enorm! So möch-
ten sie in Weiterem die Familien der nächsten Neugeborenen auch 
mit eigenen Patenschüsseln überraschen. Sie warten es auch be-
geistert, ob auf die nächste Schüssel blaue oder rosa Schleifband 
kommt, mit diesem für die ganze Welt anzuzeigen, dass das 
winzige Neugeborene der Gemeinde von ’Nana Knabe oder 
Mädel ist.  

 
    Überzetzte: Peter Reichardt  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A 
 2020-AS MINDENKI SZÁMÁRA EGY RENDKÍVÜLI ÉV VOLT. 
AZ ÉV NAGY RÉSZÉBEN NÉLKÜLÖZNÜNK KELLETT A TÁR-

SAS KAPCSOLATOKAT, KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNKET.  
 

A karácsonyi ünnepeket is szűk családi körben tudtuk megtartani. 
A 2021-es év hozott némely változást az életünkben. A vakcina 
megjelenésével, az oltási program kidolgozásával nagy előre lépés 
történt az országban. A településünkön élők többsége oltatott, 
ezzel mi is hozzájárultunk, ahhoz, hogy gyermekeink visszatér-
hessenek az oktatási intézményekbe, visszakaphassuk a minden-
napjainkat. Ezúton is köszönöm az egészségügyi dolgozóknak, azt 

a megfeszített munkát, amit az elmúlt hónapokban tapasztaltam. 
A településünk viszonylag jól átvészelte a COVID-19 harmadik 
hullámát. 
A 2021-es év a települések életében nem a fellendülés éve, tovább-
ra is mértékletességet kell tartanunk. A gépjárműadót az idei évtől 
már a NAV felé kellett megfizetni, az értesítőt is a NAV küldte 
már meg minden gépjármű tulajdonosnak. A kommunális adó, 
építményadó, illetve az iparűzési adó összegével számolhat a tele-
pülés a költségvetésében. Az iparűzési adóban történt változás, az 
iparűzési adó mértének 1 % feletti részét a vállalkozásoknak nem 

RENDEZVÉNYNAPTÁR—2021. ÉV II. FÉLÉV 

Megnevezés/Veranstaltung Időpont / Zeitpunkt 

Anna napi búcsú /Kirchentag/ Kiritog 2021. július 25. Sportpálya 

Gombócfesztivál/Knödelfestival 2021. augusztus 14. Sportpálya 

Nevelési év kezdése az óvodában /  2021. szeptember 01. 

Tanévkezdés az iskolában / Schulanfang 2021. szeptember 1. 

Német Nemzetiségi nap/ Nationalitätentag 2021. október 3. Kultúrotthon 

Idősek napi rendezvény/Seniorentag 2021. október  10. Kultúrotthon 

Okt. 23-i megemlékezés/National fest-Gedenkfeier 2021. október 22. Iskola 

Őszi szünet az iskolában, óvodában/ Herbstfehrien 2021.október. 22-től november 2-ig 

Lampionos felvonulás/ Laternenumzug 2021. november 12. 

Betlehem megáldása/ Einsegnung des Betlehems 2021. november 28.  9:45-kor/Faluháznál 

Adventi koncert/ Adventskonzert 2021. december 5. Róm. kat. templomban 

Falukarácsony /és vásár / Weihnachtsfest-Weihnachtsmarkt 2021. december 12. vagy 13. Faluháznál 

Pásztorjátékosok és Christkindl-járás / Christkindl -Spiel 2021. december 17-tól 

Téli szünet az iskolában és óvodában Winterfehrien 2021. december 21.-2022. január 3. 

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



 13. OLDAL BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

kell megfizetni, ha, azt a NAV- nál rendszeresített nyomtatványon 
igényelte! Az 1 % feletti részt településünk a központi költségve-
tésből teljes egészében megkapja. Az idegenforgalmi adót a szál-
lásadó nem kérheti a vendégektől, és az önkormányzat felé sem 
kell megfizetni, de havonta (és évente egyszer) bevallást kell lead-
niuk, melyben fel kell tüntetni a vendégéjszakák után számítandó 
IFA-t. Ez azért fontos, mert az önkormányzat ennek alapján tudja 
ezt az adónemet a központi költségvetésből megigényelni. 
2020-as évben nyert pályázatok közül a „Közterület karbantartás 
eszközbeszerzés” című pályázaton belül az eszközök beszerzése 

megtörtént. Egy új kis traktort, 3 
oldalra billenthető pótkocsit, padka-
kaszát, hótolólapot, STHIL eszközö-
ket vásároltunk. Az eszközök átadá-
sánál jelent volt Ovádi Péter ország-
gyűlési képviselőnk és a ALP AG-
RO Kft. A faluház fűtéskorszerűsíté-
se a nyár folyamán valósul meg.  
2021. január 01-től kötelező közmű-
velődési szakembert foglalkoztatni a 
településen, Hegyi Edit személyé-
ben. A szakképesítéshez tanfolya-
mot kell elvégeznie, ingyenes a tan-
folyam. Az ez évi munkabérét pá-
lyázati forrásból fedezzük. Kötelező 
nyitva tartása lesz a művelődési 
háznak. Az óvodában vizesblokk 
felújítás valósul meg a nyár folya-
mán, ezért az óvoda július végéig a 
művelődési házban fog működni. A 
felújítások befejeztével újra nyitja 
kapuit a művelődési ház. Erről tájé-
koztatni fogjuk a lakosságot.  
 
A Magyar Falu Program 2021-ben 
megjelent kiírásai közül az önkor-
mányzat a következőkre adta – illetve adja - be pályázatait: 
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok: a posta előtti ház 
felújítására, pedagógus -szolgálati lakás felhasználásra; 
- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámo-
gatás – 1 fő közösségszervező alkalmazása egy évre; 
- Út, híd felújítása; 
- Felelős állattartás elősegítése – kutyák, macskák ivartalanítása és 
chippel való ellátása; 
- Sport Egyesület pályázatott eszköz beszerzésre; 
- Az egyesületek támogatása az idei évben a következőképpen 
történik: 

A 2020-as év végén lehetőség volt az egyesületeknek működési 
költségekre pályázni. Éltek ezzel a lehetőséggel és a Sport Egyesü-
let, Önkéntes tűzoltó egyesület, Polgárőr egyesület, egyesületen-
ként 300 000 Ft támogatásban részesült, melyet a 2021-es évre for-
díthatnak. A hagyományőrző egyesületnek munkában segítünk, a 
tájház udvarának térkövezésében. 

 
 

Községi Önkormányzat 
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 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

SZÜLETÉS: 
 

Gaál Beniel   2021.01.29 
Szülők: Gaál Dániel és Németh Enikő 
Polgár Csaba  2021.01.29 
Szülők: Polgár Csaba és Horák Krisztina 
Nagy Alicia Eszter 2021.02.22 
Szülők: Nagy Márk és Nagyné Horváth Ta-
mara 
Saher Zente   2021.05.15 
Szülők: Saher Kaizad Adil és Szöllősi Niko-

lett 
Véber Nátániel  2021.05.21 
Szülők: Véber Dániel és Véber-Pinkova 
Andrea 
 

Gratulálunk! 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Véber Dániel és Pinkova Andrea 
2021.01.27 

Vincze Réka és Magashegyi Ádám 
2021.02.23 

Árgyusi Mária Magdolna és Molnár Zsolt 
2021.06.05 
 

Sok boldogságot! 

 
ELHALÁLOZÁS: 
Molnárné Tiszttartó Zsuzsanna 
2020.12.24 Élt 81 évet 

Tiszai István  
2020.12.27 Élt 43 évet 

Forsthoffer Lőrincné 
2021.01.06 Élt 92 évet 

Sashalmi Ferencné 
2021.01.24 Élt 77 évet 

Ertl Lászlóné 
2021.01.29 Élt 55 évet 

Fürst Ferenc 
2021.02.10 Élt 89 évet 

Strausz Béla 
2021.03.06 Élt 66 évet 

Prémné Koczner Éva 
2021.03.12 Élt 55 évet 

Véber Lászlóné 
2021.03.23 Élt 56 évet 

Einreinhoff Ferenc 
2021.03.28 Élt 79 évet 

Einreinhoff Ferencné 
2021.03.31 Élt 74 évet 

Moór Istvánné 
2021.04.21 Élt 84 évet 

Hofherr József Ferenc 
2021.04.05 Élt 72 évet 

Tavas Józsefné 
2021.04.06 Élt 90 évet 
 

Nyugodjanak békében! 

† 

Személyi változás történt a közös hivatal részéről! Imre István-
né (Marika) nyugdíjba vonult! Ezúton is kívánunk neki erőben, 
egészségben bővelkedő boldog nyugdíjas éveket! 

 „Egy pálya útja véget ér. 
A gyorsvonat megáll, 

s a búcsúzó útitárs 
más vonatra száll. 

Az idő vonatán 
lassan döcög tovább, 
s ha kinéz ablakán, 
nem fut el úgy a táj, 

ahogy elfutott - az ifjúság. 
Az ember a múltba 
ezerszer visszanéz, 
s szeretné újraélni 
mindazt, ami szép. 
Lassítaná az időt,  

s megállítaná a legszebb perceket, 
de az idő kerekét 

megállítani nem lehet. 

Amilyen hosszú volt az út, 
annyi szépet rejt a múlt! 

Ahogy este a Nap leszáll, 
úgy válik múlttá a jelen, 

míg pirkad a hajnal, 
a jövő csak sejtelem. 
Az ember a múltba 
ezerszer visszanéz, 

könnyűnek látszik a búcsúzás. 
De búcsúzni mindig nehéz.” 

 
A bakonynánai hivatal munkaszervezése a következő képpen 
alakul:  
Bakonyszentkirályról keddi napokon Horváth Brigitta jön át 
dolgozni, ő adóügyekben és anyakönyvvezetői ügyekben illet-
ékes. 
pénteki napokon Erdős Angéla, aki pénzügyi problémák meg-
oldásában segíti a lakosságot. 

 
Községi Önkormányzat 
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KAPUNYITOGATÓ - MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

H 
OSSZÚ SZÜNET UTÁN AZ ORSZÁGOS KAPUNYITOGATÓ 
PROGRAMOKKAL EGY IDŐBEN ÚJRA KINYITOTTUK A 
KULTÚRHÁZ KAPUIT. 

2021. május 15-én Madarak és Fák napi kalandozásra vártunk 
kicsiket és nagyokat. Kézműves foglalkozáson készítettünk 
házikó alakú ajtódíszt kismadárral, cserépbe szúrható mesebeli 
madárkát és fa alakú ceruzatartót. A résztvevők a Kultúrház 
udvarán egy képzeletbeli erdőben kakukktojást mentettek, 
toboz kosárlabdáztak, madárfészekre vigyáztak, különböző 
állatok járását utánozták. Volt képkirakós játék, totó, állat felis-
merés. A feladatok teljesítésével az összegyűjtött pecséteket a 
gyerekek beválthatták egy kis ajándékra. 
Néhány anyuka - akiknek ezúton is szeretném megköszönni – 
süteménnyel, pogácsával érkezett, amit jóízűen fogyasztottak 
el a jelenlévők. A községi önkormányzat üdítővel, ásványvíz-
zel és a barkácsolás alapanyagaival járult hozzá a rendezvény 
sikeréhez. A bakonynánai Fiatalok Baráti Köréből érkezett két 
segítőnek is szeretném megköszönni a közreműködést. 
Nagyon jó hangulatban telt ez a szép napsütéses szombati nap. 
A kultúrház kapui az óvoda felújításának ideje alatt (nyári 
időszak) nem, de utána minden szombaton nyitva állnak. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Hegyi Edit, Közművelődési munkatárs 

VAN KIÚT? 

A 
Z INTERNETEN, AZ EGYIK KÖZÖSSÉGI OLDALON A KEZ-

DŐLAPON MINDEN ALKALOMMAL A KÖVETKEZŐ KÉR-

DÉS JELENIK MEG: „MI JÁR A FEJEDBEN?” 
Nem igazán fordul elő, hogy semmi sem jár az ember fejében. 
Valamin mindig jár az eszünk. Néha egészen semmitmondó 
dolgok, máskor pedig egészen fontos, esetleg életbevágó prob-
lémákon jár az eszünk. Esetleg bosszankodunk, vagy éppen 
örülünk valaminek. Mégis, amikor kedvünk lenne válaszolni a 
feltett kérdésre, és valami okos, magvas gondolatot szeretnék 
leírni, egy fekete lepel ereszkedik az elménkre. 
Vajon mi az, amit érdemes a világ elé terjesztenem? Mi érdekel-
heti a majdani olvasót? Vagy a pillanatnyi gondolatom, témám 
nem csak engem érdekel? 
Van aki megragadja az alkalmat, és bátorítást merít a kérdés 
nyomán és ír. Sokszor csak azért, mert szeret írni, akár különö-
sebb tartalom nélkül is. 
Az elmúlt másfél év sajátos helyzetet biztosított mindannyiunk 
számára. A kényszeres helyzet kényszeres reakciókat is szült. 
Sokan a vágyaikat vetítették ki, és olyan dolgokat fogalmaztak 
meg, esetleg nagy lelkesedéssel, amivel a „szabad” életében, 
régebben nem sokat törődött. 
Az egyházi életben, ahol a feltételek adottak vagy megteremt-
hetőek voltak, megjelentek az „onlájn” misék, istentiszteletek. 
Nem kell különösebb készület, öltözködés, az otthon és a temp-
lom közötti távolság leküzdése, csak néhány kattintás, és a ked-
vünkre kiválasztott templom papja máris megjelent a képer-
nyőn. A pandémiás kényszerhelyzetnek egész jól megfelelt ez a 
megoldás. Már a régebbi tapasztalatokból és megnyilvánulá-
sokból is látszott, hogy egyesek használták a normál időszak-
ban is a tv-s – rádiós misét. Fel sem merült bennük, hogy az 
azok érdekében van akik betegek, és képtelenek elmenni a 

templomba. Az elektronikus média gyakorlatából éppen a leg-
lényegesebb elemek hiányoznak, ezért nevezhetők kényszer-
megoldásnak. Hiányzik belőle a személyesség: akár a Szentségi 
Jézussal, akár a többi hívővel, de hiányzik belőle a résztvevő 
erőfeszítéséből következő áldozati jelleg is. Más lelki értéket 
képvisel a közösségi jelenlét, mint az otthoni (vélt) teljesítés. 
Egészen más kipipálni egy kötelezettség teljesítését, mint vala-
milyen élménynek részese lenni. Az anyu temetését sem videó 
felvételről nézzük meg, hanem részt veszünk a szertartáson, a 
személyes-imádságos búcsúvételen.  
Akik hiányolták a templomi alkalmakat, azok most érezzenek 
felelősséget önmaguk és Isten előtt, hogy amikor a pandémiás 
korlátozó szabályokat lazítják, feloldják, ne felejtsék el az értük 
működő templomot és az értük végzett istentiszteletet. 
Általános vágyakozás, hogy térhessünk már vissza a régi életvi-
telünkhöz! Ennél azonban fontosabb lenne az esendőségünk 
tudatában egy jobb, minőségibb életet kialakítani. Tanuljunk a 
járvány időszakának megpróbáltatásaiból! 
Sokakban felébredt a félelem az alattomos kór miatt. Sokakban 
idegesítő érzést keltett a sok járványügyi hír, jelentés. Sokakban 
mély sebet hagyott a betegség okozta szenvedés, vagy éppen 
szeretteik elvesztése. Vigyázzunk a magunk és mások testi-lelki 
életére, egészségére. Keressük a legjobb megoldásokat, hogy 
életünk egyre jobb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb legyen. 
Ehhez kínálja segítő erejét és szeretetét Jézus. Mi pedig nyissuk 
ki a szívünket, hogy képesek legyük befogadni az Ő ajándékát. 
Érdemtelenek vagyunk, Jézus mégis irgalmas szeretetet tanúsít 
irántunk személyválogatás nélkül minden élethelyzetben. 
Íme Jézussal van kiút! 

 
Horváth Lajos esperes, plébános  



ABLAK A VILÁGRA 

T 
ISZTELT OLVASÓK! EMLÉKSZÜNK-E MÉG A MAGYAR TELEVÍZIÓ 
„ABLAK” CÍMŰ MŰSORÁRA?   

 

Kisgyermekként, minden pénteken a nagyszüleimmel Bálint gazda 
tanácsait néztük, hogy hogyan kell a kertben óriás dinnyét ter-
meszteni, meg a kártékony rovarokat miként lehet elzavarni a 
konyhakertünkből. Nagyapám mintakertjét sokszor meglátogat-
tam. Mindennek kijelölt helye volt. A szerszámjaira rendkívül 
odafigyelt, bárki nem vehette a kezébe! 
Sok víz lefolyt már a Tiszán az eltelt időszak óta, s az „Ablak” cí-
mű tévéműsor sok-sok éve megszűnt. Egy valami azonban még 
most is él, ez a kert, a természet szeretete és iránta való tisztelete 
még mindig motivál, tettekre sarkall. 
Szeptemberben a sors, a szőke Tisza mellől, ide a Dunántúlra röpí-
tett családommal. Már ekkor felvetettem a Bakonynánai Német 
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatónőjének, Szöllősi Attiláné-
nak az ötletemet, hogy alakítsunk ki a kertben egy iskolakertet. 
Elmondása alapján tudomásomra jutott, hogy régebben működött 
ilyen kert az iskolában. Megkértem Valler Tamást, hogy szárzú-
zózza már le a dudvát, mert így lehetetlen felszántani. Szárzúzás 
után, iskolánk nagyra becsült nyugdíjas igazgató-tanára, Forsthof-
fer István felajánlotta, hogy felszántja a kertet őszi szántásnak. Így 
köszöntötte a tavaszi kikelet leendő tankertünket. 
A tavasz első napsugarai serény munkálatok között 
találtak minket, hiszen a magvakat el kellett ültetnünk 
a szaporító tálcákba. Aktívan kivették a részüket a 3. és 
a 4. osztályos tanulók a veteményezésből, Hegedűs 
Melinda és Sápi Adrienn tanítónők irányítása alatt. 
Vetőmagvakra is pályáztunk, de oly csekély mennyisé-
get küldtek, hogy kénytelen voltam más forrás után 
nézni. Az iskola vezetősége biztatott, hogy ne aggód-
jak, nyugodtan beszerezhetem a magvakat, mert bizto-
sítanak forrást a finanszírozásukra. Így sikerült: vető-
mag burgonyát, dughagymát, csemege-kukoricát, cék-
lát stb. vásárolni. Iskolaudvarunk virágosabbá tételére, 
saját magunk által vetett és nevelt, bársonyvirág, sar-
kantyú és napraforgó virágokkal ültettünk be több 
virágos ládát, melyek ott díszlenek az ablakokban. 
A palánták felnevelése nem ment olyan könnyen, mert 
a pandémia miatt elrendelt rendkívüli szünet miatt a 
palánták nevelését átvette iskolánk két dolgozója, akik 
vigyázó szemeiket folyamatosan rajtuk tartották. 
A várva várt tavasz okozott néhány meglepetést szá-
momra, de megnyugtattak, hogy ez a Bakony nem az 
Alföld, na, erre én is rájöttem. Az iskola ablakából kinézve, 

nem sok jót reméltem a palántáinknak! Eszembe jutott nagyapám 
mondása: „Nincs rossz föld, csak rossz gazda!ˮ Remélem, hogy mi 
itt a gyerekekkel, tanárokkal és minden bakonynánai lakossal jó 
gazdákká válhatunk, mert az elméleti tudást, a tankertünkben 
gyakorlati formában alkalmazhatjuk a jövőben is. A feltételek 
adottak, csak kitartóan dolgoznunk kell érte! 
Pénteken, azaz május 21-én sikerült körbe kerítenünk a kertet Né-
meth Zsuzsanna polgármester asszony és férje, Németh Krisztián 
vállalkozó segítségével. A kerítést iskolánk 8. osztályos fiú tanulói, 
valamint Müller Péter és Csóka Krisztián tanárok nagyon gyorsan 
és tőlünk elvárható módon felállították, mellesleg, én is ott téblá-
boltam közöttük. Remélem az őzek ezen túl, a kerítés túl oldaláról 
nézhetik kertünket! 
Iskolánk tanulói előtt kinyílt egy új világ, egy ablak, melyen ke-
resztül gyönyörködhetnek munkájuk gyümölcsében és megtapasz-
talhatják, hogy fáradságos munkával kell minden egyes betevő 
falatot megtermelni! Óvnunk kell természetünk és csak annyit kell 
elvenni tőle, mely szükséges számunkra, ahhoz, hogy élni tudjunk 
ezen a bolygón! 
 

       Bíró Kálmán 
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