B AKONYNÁNA K ÖZSÉGI Ö NKORMÁNYZAT

N ANAUER D EUTSCHE N ATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG

Bründel
GAJAVÖLGYE
XIX. ÉVFOLYAM , 2. SZÁM

2022. ÉV AUGUSZTUS HÓNAP

BALLAGÁSOK—2022

Az óvodai ballagók (balról jobbra)
Waller Bence Kristóf, Simon Máté, Gerván Lili, Fürst Ákos,
Ternyák Kiara Zselyke, Waller Máté, Schmidt Linett, Bognár
Dominik, Pásztor Lilla, Frisch Marcell, Rechner Hanna Laura

TISLERICS RENÁTA:
BALLAGÁS

Az általános iskolai ballagók (balról-jobbra):
Első sor:
Orbán Vanessza, Tóth Melissza, Berkes-Szabó Luca, Tankó Boglárka,
Pallás Enikő - osztályfőnök, Szakács Kinga, Rátódi Lídia,
Folli Dorka Panna
Második sor:
Szilizlicsenkó Boglárka, Valler Benjamin, György Kitti, Panyi Aletta,
Sleider Dániel, Nagy Dzsenifer, Bierbauer Alex
Hátsó sor:
Jakab Hunor Nándor, Haász Kevin
*
„Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért?”
(Mi vagyunk a Grund)

Az életed egy új fordulatot vesz,
Egy régi ajtó zárul be előtted.
De ne félj, hiszen ez nem a vég,
Hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép.

Tudni akarod, hogy mit gondolok?
Rendben, neked elmondhatom.
Új diákok, tanárok és új iskola,
Sok minden változik, de te maradj önmagad.

Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek,
Soha ne fordíts hátat az embereknek.
Szeresd a szépet, keresd a jót,
Ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok.

Ha megfogadod a tanácsom,
Semmi baj nem érhet a világon.
De légy erős, kitartó és bátor,
Amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot!
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MÉHECSKE HÉT AZ ÓVODÁBAN
018 ÓTA MÁJUS 20.-A MÉHEK VILÁGNAPJA, EZÉRT ÓVODÁNKBAN IS EGY HÉTEN KERESZTÜL VÁLTOZATOS TEVÉ-

KENYSÉGEKET SZERVEZTÜNK A GYEREKEK SZÁMÁRA,
AMELYNEK CÉLJA AZ VOLT, HOGY MEGISMERKEDJENEK A MÉHEK
ÉLETÉVEL ÉS A MÉHÉSZEK MUNKÁJÁVAL.

A méhek nem csak mézet állítanak elő, ők végzik a különböző
növények beporzását is, nélkülük nem hozna termést a növény. A
gyerekek megismerkedhettek a kaptár felépítésével, a mézkészítés
folyamatával, de még a méhcsípés veszélyeivel is. Sok érdekes
dolgot tudtunk meg ezekről a szorgalmas kis állatokról. A legérdekesebbek voltak számunkra hogy, rövid élete alatt annyit repül,
hogy háromszor megkerülhetné a földet és hogy, tánccal értesítik
társaikat a nektárforrás irányáról és távolságáról. Alkalmunk volt
megismerni a méhészek eszközeit, ruháját, sapkáját, amivel megközelíthetik, a méheket, hogy ne csípjék meg őket. A méhészkalapot a gyerekek is felpróbálhatták, kis méhészekké változhattak.
Mézet nagyon régóta fogyasztanak az emberek, kezdetben egyszerűen elvették a vadon élő méhek odújából, ma már a kaptárokból
kerül a méz az asztalunkra. A különböző mézek megkóstolására is
sor került, amit a legtöbb gyerek szívesen fogyasztott el. A hét
folyamán különböző technikákkal készültek a méhecskék, festettünk, ragasztottunk, színeztünk. Sok dalt, mesét, ismerhettek meg
ezekről a kis állatokról, akik jól szervezett méhcsaládokban élnek.
Egy országosan meghirdetett pályázatra nagyon szép rajzokat
készítettek a nagycsoportosaink.
Janás Ferencné
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LÁTOGATÁS A BAKONYNÁNAI TÁJHÁZBA

022. MÁRCIUS 25-ÉN ÓVODÁNK MINDKÉT CSOPORTJA ELLÁTOGATOTT A BAKONYNÁNAI TÁJHÁZBA.
Óvodásainkat Simonné Rummel Erzsébet a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, a Tájház „megálmodója” vezette végig a kiállításon.
A gyerekek megismerkedhettek a hajdan bakonynánára betelepült
svábok mindennapjaival, életterével, a tisztaszobával, a konyhával,
az ott található tárgyakkal, használati eszközökkel.
A fiúk felpróbálhatták a leventék szalagos kalapját, a tűzoltók sisakját, az asszonyok téli berliner kendőjét, de a fiatal lányok ünnepi hímzett kendőjét is.
A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a történeteket, a tárgyakhoz,
képekhez, a Szent Családot ábrázoló zenedobozhoz fűződő törté-

neteket.
Köszönjük Erzsi néninek, hogy végigvezetett bennünket a kiállításon, és bepillantást nyerhettünk a svábok életébe.
Klesitz Gabriella

A

25. MÄRZ 2022 BESUCHTEN BEIDE GRUPPEN UNSERES
KINDERGARTENS DAS HEIMATMUSEUM IN BAKONYNÁNA.
Frau Erzsébet Simonné Rummel, die Präsidentin der Deutschen
Nationalitäten gemein, die Träumerin des Heimatmuseum führte
die Kinder auf der Ausstellung herum. Die Kinder konnten der
Alltag, Wohnraum, Rein Raum, Küche und die Geräte der eingerichtete Schwaben in Bakonynána kennenlernen. Die Jungs
M
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LÁTOGATÁS A BAKONYNÁNAI TÁJHÁZBA
konnten den Schleifenhut der Levanten und den Helm der Feuerwehrmänner anprobieren. Die
Mädchen konnten berliner
Winterschal und die junge Mädchen
festliche bestickten Schal auch anprobieren. Die Kinder mit große Interesse
hörten den Gesichten über die
Gegenstände, Bildern und Musikbox
auf der Heiligen Familie. Wir danken
Tante Erzsi für die Führung durch die
Ausstellung und den Einblick in das
schwäbische Leben.
Klesitz Gabriella

FARSANG ÉS TRACHTTAG

F

EBRUÁR 25-ÉN RENDHAGYÓAN ÜNNEPELTÜK A FARSANGOT. A MEGSZOKOTT KULTÚRHÁZI MŰSOR HE-

LYETT OSZTÁLYSZINTEN MULATTUNK: FORDÍTOTTÓRÁK, FARSANGI ISMERETTERJESZTŐFILM, MAJD JÁTÉK ÉS TÁNC
SZÍNESÍTETTE A NAPOT.

Persze mindezt farsangi jelmezben. Bátor, vállalkozószellemű diákokkal kiszebábot égettünk a sportpályán, a tél elűzése okán.
Müller Péter

Am 25. Februar hatten wir eine ungewöhnliche Karnevalsfeier behalten. Statt des üblichen Ortes (Feiertag im Kulturhaus) hatten wir Spaß auf Klassenebene: Rollenwechsel/
Rückwärtsunterricht, ein Karnevals-Lehrfilm und anschließend Spiel und Tanz verschönerten den Tag. Natürlich im
Karnevalskostüm. Und der Höhepunkt des Tages: manche
tapfere, unternehmungslustige Studenten verbrannten den
sogenannten „Kisze“- balg auf dem Sportplatz.
Peter Müller

A

NÉPVISELET NAPJÁN ISMÉT ALKALOM ADÓDOTT MEGMUTATNI A HAGYOMÁNYOK IRÁNTI TISZTELETÜNKET ÉS A

Köszönjük minden közreműködőnek a részvételt és a segítséget,
nagyon élveztük a mókát.

FANTÁZIADÚS GONDOLKODÁSUNKAT.
Mi a népviselet? Ami LÁTSZIK. Hát most megtörtént! Felvettük és
messziről láthatóvá tettük – a sportpályán kirajzoltuk a gyerekekkel a TRACHTTAG szót, majd drón segítségével lefényképeztük.

Müller Péter

Am Tag der Trachten – also am TRACHTTAG - gab es eine weitere
Gelegenheit, unseren Respekt vor Traditionen und unser phantasievolles Denken zu zeigen. Um die Traditionen zu pflegen hattedie Tanzgruppe eine kleine Aufführung vorgestellt. Dabei
nahmen die 1.2.3 und 5. Klasse teil. Traditionsbewahrender Moment war auch die Fotographie durch Fotowand – die Kinder
konnten frei Fotos mit Tracht anfertigen und gut spielen in der
Heimat-Eck, was wir vorher eingerichtet hatten.Was ist
Volkstracht? Was man trägt und auch wichtig, wie es trägt? Und
du siehstes. Nun, jetzt ist es geschafft! Es war eine Idee und davon haben wir ein lebendes Bild als Werbunggeschafft – wir
haben mit den Kindern auf dem Sportplatz das Wort TRACHTTAG herausgestellt, und dann haben wir den Blitzeinschlag mit
Hilfe einer Drohne fotografiert. Bilder anbei. Vielen Dank an alle
Mitwirkenden für ihre Teilnahme und Hilfe, wir haben den Spaß
wirklich genossen.
Peter Müller
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ÓVODÁNK KÜLSŐ KAPCSOLATAI
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE UTÁN ÓVODÁNK FOLYTATTA A KÜLSŐ KÖZÖSSÉGEKKEL KAPCSOLATAINAK ÁPOLÁSÁT, ÉS ÚJ KAPCSOLATOKAT IS SIKERÜLT KIALA-

KÍTANUNK.
A kisgyermekek minden programon örömmel vettek részt, új ismeretekkel, tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtak.
Március 18-án a bakonynánai könyvtárba látogattak nagycsoportosaink, ahol Tamás Heléna tanító néni tartott játékos foglalkozást, a gyerekek ismerkedtek a könyvtárral, mesét hallgattak, énekeltek, verset
mondtak.
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából meglátogatott bennünket
Bachstetter Flóra védőnő, aki érdekes foglalkozást tartott az egészséges életmódról, színes képekkel keltette
fel a gyerekek érdeklődését, mindenki lelkesen bekapcsolódott a
feladatokba.
Március 23-án és április 6-án az iskolában
jártak a nagycsoportosok, izgatottan várták
a találkozást a tanító
nénikkel, és a régi
ovisokkal. Az eső
alkalommal
játékos
matematika,
mese,
technika, és mozgással, énekkel összekötött német foglalkozásokon vettek részt a
gyerekek. A második
alkalommal
játékos
matematika órán vettek részt, az elsősökkel
közösen az interaktív
táblán oldottak meg
érdekes feladatokat.
Mindkét napon élményekkel telve érkeztek
vissza az óvodába,
egymás szavába vágva
mesélték kinek mi
tetszett legjobban.

Az idei évben két alkalommal is meglepték óvodásainkat a Vadvirág
Nyugdíjas klub ügyes kezű tagjai, karácsonyra apró manókat horgoltak, húsvétra papír tyúkanyót készítettek a gyerekeknek. Viszonzásképp Nyugdíjasok- Óvodások találkozójára hívtuk a szép korúakat.
Óvodásaink rövid műsorával, finom süteménnyel és teával köszöntünk
meg a nyugdíjas klub figyelmességét. A gyerekek táncát hangos tapssal
és sok dicsérettel köszönték meg.
Május 19-én és 20-án gyöngyfűző kiállításra látogattunk óvodásainkkal
a kultúrházba, ahol a Bakonynánai gyöngyfűző klub tagjai által készített szebbnél szebb nyakláncokat, karkötőket, hajcsatokat, fülbevalókat,
gyűrűket nézhettünk meg a gyerekekkel. A program folytatásaként
Hegyi Edit segítségével minden kisgyerek karperecet készíthetett szép
gyöngyökből.
Május 27-én a Veszprém megyei Könyvtárellátási Szolgálat szervezésében húsz kisgyermekkel ellátogattunk az iskolába, interaktív ügyességi
játékokat próbálhatott ki a mindenki: szivacsos darts táblát, célba dobást, társasjátékot élő bábukkal, óriás labirintust, célba lövést lézeres
fegyverekkel. Egy óra játék után fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza az óvodába.
Június 7-én különleges NYÁR INDÍTÓ rendezvény helyszíne volt óvodánk, az elmúlt két évben sajnos nem tarthattunk ilyen jellegű rendezvényt, ezért most meghívtuk az első és második osztályosokat is, hogy
bepótolhassák az elmaradt élményeket. A program 14 órakor Kalap
Jakab vidám előadásával kezdődött, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében. Folytatásként Lippert Ferenc néptánc oktató táncoltatta
meg az óvodásokat és óvó néniket. A vidám közös táncot követően a
szülők által sütött süteménnyel és üdítővel frissíthette magát mindenki.
A program folytatásaként trambulinozás, arcfestés, csillámtetoválás
következett, melyben segítségünkre voltak a szülők is. Öröm volt látni
milyen jól érezték magukat együtt óvodások és kisiskolások.
Örülünk, hogy ilyen sok programmal volt tudtuk színesebbé tenni az
óvodások mindennapjait. A kapcsolatépítést, óvodánk továbbra is
fontos feladatának tartja.
Kerner Zoltánné

EURÓPAI MÉZES REGGELI

A

Z IDEI TANÉVBEN ISMÉT LEHETŐSÉGÜNK ADÓDOTT ARRA,
HOGY ISKOLÁNK RÉSZT VEGYEN AZ

EURÓPAI MÉZES REGGELI

PROGRAMJÁN.
Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel, külső előadókat nem hívhattunk. Azonban rajzpályázatot hirdettünk három kategóriában.
A pályázat témája: a méhek élete, a méhészek munkája és a mézfogyasztás volt. Rengeteg pályamunka készült! Az eredmények a következők lettek:

I. korcsoport:
1. helyezés: Farkas Gréta
2. helyezés: Horváth Bíborka és Zokob Dominik
II. korcsoport:
1. helyezés: Csóka Botond
2. helyezés: Sümegi Dorka
3. helyezés: Nedvesi Vivien

III. korcsoport:
1. helyezés: Waller Anna
2. helyezés: Zsoldos Ábel
3. helyezés: Hegedüs Mátyás
A pályaművek az iskolában lettek kiállítva.
Tanulóink mézes kenyérrel lakhattak
jól a szünetekben, nyerteseink pedig 1 –
1 kg méznek örülhettek. A mézet Tóth
Péter, Moór Lajos, Földesi Zoltán és
Kovács József méhész biztosították a
tanulóinknak. Köszönöm a gyerekek,
Ági néni és minden Kolléga munkáját, akik lehetővé tették, hogy egy
ilyen vidám napon vehettünk részt.
Tamás Teréz Heléna
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022. MÁJUS 27-ÉN GYEREKNAPI VIGASSÁGOT SZERVEZTÜNK A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSÁVAL: FENNTARTHATÓSÁGI ELŐADÁSOK UTÁN
JÁTÉKOS AKADÁLYVERSENYEN VETTEK RÉSZT A GYERKŐCÖK,
MAJD A SPORTPÁLYÁN ISKOLAI RANGADÓ FOCIMECCSEKEN
IZGULHATTUNK.

Tanár-diák meccsek zárták a focitornát, miközben ügyeskezű anyukák kézművesfoglalkozásokkal szórakoztatták a
gyerekeket. Miközben fincsi hot-dogok készültek, Hopotószki Balázs apuka motoroztatta a bátrakat. A tűzoltók
csapata a nagy piros autót és a kézi locsolót bocsátották
rendelkezésünkre, de a rend éber őrei is jelenvoltak egy
járőrautóval. Fergeteges hangulat, jókedv, móka jellemezte a
gyereknapot, köszönet a szülőknek a szervezésért, köszönet
a gyerekeknek a részvételért, köszönet a tűzoltóságnak és a
rendőrségnek a bemutatóért!

A

M

27. MAI 2022 HATTEN WIR MIT UNTERSTÜTZUNG
EINE KINDER-

DER ELTERNARBEITSGEMEINSCHAFT
TAGSFEIER ORGANISIERT:

Nach den Nachhaltigkeitsauftritten nahmen die Kinder an
einem spielerischen Ausflug mit Hindernisrennen teil, und anschließend konnten wir uns auf die Schulfußballspiele freuen Sport-

platz.
Lehrer-Schüler-Spiele beendeten das Fußballturnier, während
geschickte Mütter die Kinder mit Bastelaktivitäten unterhielten. BalázsHopotószki bereitete köstliche Hot Dogs zu und
trieb die Mutigen an. Ein Team von Feuerwehrleuten stellte
uns ein großes rotes Auto und einen Handsprenger zur Verfügung, aber auch Wachposten des Ordens waren in einem
Streifenwagen anwesend. Der Kindertag war geprägt von
bester Stimmung, Spaß, Spaß, danke an die Eltern für die
Organisation, danke an die Kinder fürs Mitmachen, danke an
die Feuerwehr und die Polizei für die Präsentation!
M.P.J.

KIBŐL LESZ A „CSEREBOGÁR”?

B

AKONYNÁNÁN MÁR HAGYOMÁNYA VAN A KÜLÖNBÖZŐ SPORTÁGAKBAN ELÉRT JÓ, VAGY KIMAGASLÓAN JÓ EREDMÉNYEKNEK.

ISKOLÁNK

TANULÓI ŐSZI ÉS TAVASZI VERSENYEKEN VETTEK

RÉSZT.

Ki kell emelnem ezen sportágak közül a futballt, melyre kitartóan
készültünk egész tanévben.
Két korcsoportban mérettünk meg III. és IV. korcsoportban. Az őszi
forduló nem sikerült valami fényesre, de a tavaszi mérkőzéseken kiköszörültük a csorbát. Kimagasló futballt játszottak a srácok, így a IV.
korcsoporttal bejutottunk a megyei döntőbe. Tapolcán került megrendezésre az esemény. A csapattagok a következők voltak: Adler Márton (kapus), Fojtyik János (csatár), Benke Bálint (középpálya), Valler
Erik (bal hátvéd), Valler Benjamin (jobb hátvéd). Csere játékosok: Hopotószki Csaba (csatár), Hopotószki Bence (jobb hátvéd), Benke Mátyás (bal hátvéd). Izgalmas meccseket játszottunk, s végül tizenegyesek döntöttek, negyedikek lettünk a megyében.
A III. korcsoportban szintén jól teljesítettek a srácok, így sikerült a
bronzérmet megszerezniük. Itt, ebben a csoportban a Hopotószki
testvérek, valamint a Horváth ikrek cipelték hátukon a csapatot. Nagy
Kristóf óriási védéseket produkált, ámulatba ejtve ellenfeleinket.
Csapattagok: Hopotószki Csaba (csatár), Horváth Tamás
(középpálya), Hopotószki Bence (jobb hátvéd), Horváth Bence (bal
hátvéd), Nagy Kristóf (kapus). Csere játékosok: Valler Rajmund (bal
hátvéd), Ternyák Milán (jobb hátvéd).

A Kisiskolák Atlétika versenyén érmek sokaságával tértünk haza. A
futball csapat tagok szinte mindegyike itt is megmérette magát és
sikeresen vették az akadályokat. Sleider Dániel szintén érmek sokaságával gazdagította iskolánk érem táblázatát.
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KÖSZÖNET A NÉMET NEMZETISÉGI
SZAVAZÓKNAK!
A Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat
ezúton is szeretné megköszönni azon bakonynánai választópolgárok közreműködését, akik regisztráltak a
német nemzetiségi névjegyzékbe, és a választásokon
aktív részvételükkel segítettek bejuttatni Ritter Imrét az
Országgyűlésbe. Ezzel hozzájárultak többek között az
óvodánk és iskolánk további fejlődéséhez, és a megkezdett munkák folytatásához.
A választások eredménye is bizonyítja, hogy az országos
pártlistás eredményt a nemzetiségi szavazatszámok
matematikailag gyakorlatilag nem befolyásolták, az
egyéni országgyűlési jelöltekre pedig a nemzetiségi lista
mellett is lehetett szavazni. Fontos tehát, hogy nem vettünk el mandátumot egyetlen parlamenti párttól sem, de
hozzájárultunk ahhoz, hogy a településünk jobb helyzetbe kerüljön azáltal, hogy sikerült nemzetiségi képviselőt
bejuttatni a parlamentbe.
Ritter Imre bejutása az országgyűlésbe egy hajszálon
múlott, épp, hogy meglett a szükséges szavazatszám.
Emiatt ezúton is kérjük mindazokat, akik még nem regisztráltak, vagy időközben töröltették magukat a listáról, mert féltek attól, hogy a pártlistás eredményt befolyásolják, gondolják át a fentieket, és ha tudnak azonosulni a német nemzetiségi identitással, valamint fontos
számukra településünk oktatás-nevelési intézményeinek
jövője, regisztráljanak a német nemzetiségi névjegyzékbe. (Ehhez a nemzetiségi önkormányzat szívesen ad
segítséget.)
Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat

NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK 2022. ÉV

Pályázó

Téma

Német Önkorm.

Nemz. nap
NKUL-KP-1-2022/1-000706
Máriazelli kirándulás
NKUL-KP-1-2022/1-000392
Gombócfesztivál
NKUL-KP-1-2022/1-000657
Működési támogatás
NCIV-KP-1-2022/1-000352
Adventi zenei találkozó
NKUL-KP-1-2022/1-000679
Beruházás, felújítás, karbantartás
NBER-KP-1-2022/1-000262
FCA-KP-1-2021/3-001465
Múzeumfejlesztés
(2021-ről átjövő)
Kiegészítő támogatás
(óvodai tároló felújítása)

Német Önkorm.
Hagy. Egyesül.
Hagy. Egyesül.
Hagy. Egyesül.
Hagy. Egyesület

Hagy. Egyesület

Német Önkorm.

Kért támogatás

Elnyert
összeg

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

---------

2 088 790 Ft

900 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

1 710 880 Ft

1 710 000 Ft

402 568 Ft

402 568 Ft

8 229 000 Ft

8 000 000 Ft

Német Önkorm.

Működési tám.

-

1 040 000 Ft

Német Önkorm.
Német Nemz. Iskola

Feladatalapú támogatás
NKUL-KP-1-2022/1-000606
(Tatai kirándulás)
NTAB-KP-1-2022/1-000278
(helyi nemzetiségi tábor)

-

1 692 040 Ft

300 000Ft

300 000 Ft

365 000Ft

300 000Ft

1 540 900Ft

700 000Ft

Német Nemz. Iskola
Német Nemz. Iskola

NTAB-KP-1-2022/1-000363
(kőszegi nemzetiségi tábor)

BAKONYNÁNAI ÖRÖM EGERBEN!

G

YERMEKKORUNK TALÁN LEGSZEBB ÉS LEGOLVASOTTABB REGÉNYE AZ EGRI CSILLAGOK.

2022-ben Eger városa Gárdonyi Géza emlékévet rendez. Az író örök
nyugalmát őrzi a kereszt, melyet a sírja elé állítottak a Bebekbástyánál. Egy tanítványommal, akit Benke Bálintnak hívnak, május
14-én fejet hajthattunk és méltón megemlékeztünk kedvenc írónkról a
helyszínen.
Eger városa adott helyet, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem biztosította a helyszínt az ország legrangosabb földrajz versenyéhez. A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz versenyen az Anyaországból a megyék legjobbjai, valamint Budapestről 3 versenyző vehetett részt. Hozzájuk csatlakozott még Erdély két tanulója, a Felvidék
két tanulója, Kárpátalja és a Vajdaság 1-1 legfelkészültebb diákja.
Pénteken 13-án érkeztünk a városba, de már nem diákként, hanem
diákkal. Három napos versenysorozat állt Bálint előtt, bevallom kicsit
aggódtam. Mennyire fog fényesen ragyogni ez a bakonynánai csillag
Egerben? Egy hosszadalmas, de rendkívül színvonalas versenyen
végül a 28 tanuló közül Bálint 24. lett. Legyünk büszkék rá, hiszen a
verseny színvonalát jelzi, hogy az ország legjobb iskoláinak a tanulóival versenyezhetett diákunk.
IHÁLY NAPI
Hamarosan itt a nyári szünidő. Egy jó könyv elolvasása hozzájárulhat
a tanár és diák feltöltődéséhez egyaránt. Vegyük elő az Egri Csillagokat és olvassuk el újra, és emlékezzünk szeretett írónkra, valamint
bízzunk a jövőben, hogy Bakonynánán is születhetnek, élhetnek Csillagok”.

M

Bíró Kálmán
földrajz-történelem tanár

FORGATAG
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MATEMATIKA VERSENY

A

NEVEM
GYEDIK

RUND UM DIE DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER
VOM MÄRZ

CSÓKA BOTOND. NEOSZTÁLYOS

BIS

MAI HABEN DREI SCHÜLERINNEN UND ZWEI SCHÜLER
KLASSE AM WETTBEWERB DEUTSCH PLUS TEILGE-

AUS DER VIERTEN

TANULÓ

NOMMEN.

VAGYOK
A
BAKONYNÁNAI
NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.

Sie haben in drei Runden interessante Aufgaben im Thema deutschsprachigen Länder gelöst. Wir haben unter anderen deutsche
Hunderassen kennengelernt, „im Namen der Kaiserin“ ein Brief
geschrieben und ein gutes Kaiserschmarrn Rezept ausprobiert. Gute
Laune und Kreativität waren keine Frage. Wir sind auf die Ergebnisse
schon sehr gespannt!

Tavaly sajnos betegség miatt nem tudtam
indulni a Zrínyi Ilona matematika versenyen, ezért már nagyon vártam az idei
fordulót. Sokat gyakoroltunk rá Adri
nénivel, ezúton is köszönöm neki a felkészítést! A megyei forduló 2022. 03. 07-én
volt. Nagyon izgultam előtte. Pár nap
múlva behívtak a díjátadóra, ahol kiderült, hogy hatodik lettem és bejutottam az
országos döntőbe. Itt még nehezebb feladatok voltak, de szép eredményt értem
el. Remélem jövőre is tudok indulni ezen
a versenyen.
Csóka Botond

DEUTSCH PLUS VERSENY A NEGYEDIK OSZTÁLYBAN
A NEGYEDIK OSZTÁLYBÓL ÖT LELKES TANULÓ VETT RÉSZT A DEUTSCH
PLUS NYELVI LEVELEZŐVERSENYEN.
A három forduló feladatait márciustól májusig kellett megoldani. A
témakörök nagyon változatosak voltak, sok új ismerettel bővült diákjaink tudása a német nyelvű országokkal kapcsolatban. Kedvenc témakörünk a német kutyafajták volt, levelet írtunk Sissi hercegnő nevében
az utókornak és volt, aki kipróbált egy új császármorzsa receptet is.
Jókedv és kreativitás jellemezte a gyerekek munkáját, kíváncsian várjuk az eredményhirdetést.
Tóth Gáborné

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
WORLD OF ROBOTS KIÁLLÍTÁS
Áprilisban World of Robots kiállításon jártunk a felsős osztályokkal.
Sok érdekes dolgot láttunk, a robotkutyától egészen Vasember maszkjáig. Interaktív játékokat próbálhattunk ki. De sok élményt adott a
vonatút, az óriási plázában való bolyongás és mozgólépcsőzés is. Kedvencünk BellaBot volt, akit kedvünkre simogathattunk.
P.E.

KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK A SULIBAN
"...s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható..."
-írta Radnóti Miklós 1944-ben.
Mennyire pontosan megfogalmazta azt az érzést, hogy milyen gyerekként élményeket, emlékeket gyűjteni. S mennyire aktuálisak ma is ezek
a sorok, az okoseszközök és a közösségi oldalak világában.
Vannak dolgok, amik mindig frissek, fontosak maradnak, ilyenek a
versek.

Áprilisban két napot ezért a magyar
költészet ünneplésével töltötte az
egész iskola.
A gyerekek magyar versrészletekkel
küldhettek egymásnak titkos üzeneteket, amiket a lelkes nyolcadikos
verspostások kézbesítettek.
Április 11-én, József Attila születésnapján pedig minden szünetben - a
gyerekek személyében- egyszerre öt
"versautomata" működött, akik a
költőnk fejével díszített különleges
pénzekkel jöttek működésbe.
Ezen felül alsó- és felsőtagozaton is
rengeteg vers született a költészet
napi pályázatra, ahol a gyerekek
kipróbálhatták magukat, s Petőfi
Sándor, József Attila, Arany János
vagy Nemes Nagy Ágnes nyomdokaiba léphettek.
P.E.
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KELL EGY JÓ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSHOZ ?

BRAUCHT MAN FÜR EINE GUTE

ISKOLÁNKNAK VOLT ÉPP SZÁZ KÍVÁNCSI LURKÓJA,

NEKIINDULTUNK HÁT NYÁRELŐHAVÁNAK NYOLCADIK NAPJÁN
KETTŐ AUTÓBUSSZAL A VIZEK VÁROSA,

TATA FELÉ.
Az alsó volt az első, őket követte a felső. Tanárok vegyesen, nem feleslegesen, így szerda délelőtt megtekintettük a tatai várat, aljában a
római kőtárat.
Mátyás egykori vízivárában kapott helyet a Kuny Domokos Múzeum:
állandó kiállítások ismertetik meg a diákokkal a római kor, illetve a
középkor történetét, emellett egy római szoba töredékei emlékeztetnek a múltra. Megismerkedhettek továbbá Tata újjászületésének történetével, illetve a tatai céhesek és a főurak életének sajátosságaival is.
A vár után a Német Nemzetiségi Múzeum (néhai malom) felé vettük
az irányt, ahol az alsósok „Mindennapi kenyerünk“ címmel mesés
módon megismerkedhettek a kenyér útjával, egészen onnantól, hogy
a búzakalász kibújik a földből. A játékos felfedezés során kipróbálhatták a kéziőrlést és egy sváb süteményrecepttel is gazdagodhattak.
A felsősök „Heimat? Haza?“ foglalkozás során beleképzelték magukat
a németek helyzetébe, olymódon, hogy milyen érzésekkel hagyhatták
el országukat egy jobb jövő reményében, milyen nehézségekkel kellett
szembenézniük útjuk során, illetve milyen körülmények várták itt
őket. A tanulók megépíthették saját házaikat, a benépesítésreváró
környék alapanyagaiból és saját gazdaságot indíthattak be.
Délután szabadprogram: fagyizás, séta, vásárlás – mindezt a leszakadó zápor rekesztette be, így hazaindultunk másfél óra után. Köszönjük a szervezőknek és segítőiknek a tartalmas, érdekes programot!
M.P.J.

S

K LASSENFAHRT ?

SCHÜLER,
CHÜLER

UNSERE

SCHULE

HATTE FAST HUNDERT NEUGIERIGE

TAG DES VORSOM„STADT DER WÄSSER“,

ALSO FUHREN WIR AM ACHTEN

MERMONATSMIT ZWEI

BUSSEN

IN DIE

TATA.
Der Boden war zuerst da, gefolgt von der Spitze. Die Lehrer mischten
sich, nicht unnötigerweise, also besuchten wir am Mittwochmorgen
die Burg von Tata, am Erdgeshoß fanden wir den römischen Steinlagerschuppen.
Das Kuny Domokos Museum ist in der ehemaligen Wasserburg von
Matthias untergebracht: Dauerausstellungen führen die Schüler in die
Geschichte der Römerzeit und des Mittelalters ein, und Fragmente
eines Römerzimmers erinnern an die Vergangenheit. Sie konnten
auch etwas über die Geschichte der Wiedergeburt von Tata und die
Besonderheiten des Lebens der Gilden und Lords von Tata erfahren.
Nach dem Besuch des Schlosses gingen wir zum Museum Deutscher
Nationalität (früher war es eine Mühle), wo die Unterstufe mit dem
Titel „Unser tägliches Brot“ den Weg des Brotes auf fabelhafte Weise
kennenlernte, gleich nachdem die Weizenähre herauskam vom Boden. Während der Entdeckung des Spielers konnte er das manuelle
Mahlen ausprobieren und sich mit einem schwäbischen Kuchenrezept
erlernen.
Die Oberstufe„Heimat? Zu Hause?“ konnte sich die Situation der
Deutschen vorstellen, wie sie ihr Land in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft verlassen könnten, die Schwierigkeiten, denen sie auf ihrer
Reise gegenüberstanden, und die Umstände, die sie hier erwarteten.
Die Schüler konnten ihre eigenen Häuser aus den Rohstoffen des zu
besiedelnden Gebiets bauen und einen eigenen Bauernhof gründen.
Freies Programm
am
Nachmittag:
Eis essen, spazieren gehen, Souvenieren einkaufen –
all das wurde
durch den Platzregen unterbrochen,
sodass wir nach
anderthalb Stunden die Stadt verließen.
Vielen
Dank an die Organisatoren und ihre
Helfer für das
si n n v ol l e ,
interessante
Programm!
M.P.J.
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ZARÁNDOKLAT CSEHORSZÁGBA
NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÉS A PRÁGAI KIS JÉZUS NYOMÁBAN
022.JÚNIUS 11 - 13 –

HÁROMNAPOS CSEHORSZÁGI
PETŐ ESZTER ÉS TELL NÁNDOR
HITOKTATÓ ,
AZ
ANNA T OURIST UTAZÁSI IRODA
SEGÍTSÉGÉVEL. A KIRÁNDULÁSON 36 FŐ VETT RÉSZT A BAKONYNÁNAI,
DUDARI, CSETÉNYI ÉS A SZÁPÁRI KATOLIKUS KÖZÖSSÉGÜNKBŐL.
A kirándulás színvonalát emelte idegenvezetőnk, Nagy Ildikó, aki
hasznos és érdekes információkat adott át a résztvevőknek.
Első napon a morva-cseh határon fekvő Zdarnad Sazavou városban a
Zelena Hora nevű dombon álló zarándoktemplomot tekintettük meg,
melyet Nepomuki Szent János tiszteletére emeltek a 18. sz. első felében
KIRÁNDULÁST SZERVEZETT

IG,

gótikus és barokk stílusban és 1994. óta a Világörökség része. A
templom különlegessége, hogy öt kapu, 5 kápolna, 5 oltár található
benne és az alaprajza is ötágú csillagot formáz.
A délutáni órákban értünk Prágába, ahol a szállás elfoglalása előtt még
városnézésre mentünk. Séta Prága Újvárosában, Vigadó, Lőportorony,
Vencel tér.
A második napot Prágában töltöttük: délelőtt a belvárosi Szent Henrik
templomban részt vettünk a Szentháromsági magyar misén. Ezután
ismerkedtünk a prágai várnegyeddel: Sztrahovi kolostor, Lorettotemplom, Szt. Vitus-székesegyház, királyi palota, Szt. György-bazilika,
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Z ARÁNDOKLAT C SEHORSZÁGBA
Arany utcácska. Ezután a Kisoldalon, Szt. Miklós templom, Kisoldali
főtér, Máltai lovagok tere, Kampa-sziget.
A karmelita kolostorban, a „Prágai Kis Jézus” megtekintése, majd séta
a város legnevezetesebb hídján, a Károly-hídon át az Óvárosba és a
városnézés folytatása a Moldva óvárosi oldalán (Óvárosi főtér,
Zsidóváros).
A harmadik napon zarándoklat Nepomukba. A dombokra épült
néhány ezer lakosú település leghíresebb szülötte Nepomuki Szent
János, aki 1340 körül itt született. A szent szülőháza a mai főtér

A

közelében állt, helyére később kéttornyú barokk templomot emeltek.
Ezután látogatás Dél-Csehország egyik leglátogatottabb városába,
Cesky Krumlovba. A Schwarzenberg grófok egykori várkastélyával az
UNESCO Világörökség része.
Élményekben gazdag utazás, csodás idő, napi megtervezett
programokkal, úticéllal. Nagyon jó volt!
Köszönjük a szervezést és a részvételt!
Szakács Lászlóné

P OLGÁRMESTERI
2022-ES

ÉV AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA IS A TÉRSÉGI

KÖZÜLETI

SZOLGÁLTATÁSOKBAN

JELENTKEZŐ

KÖLTSÉGEK

EMELKEDÉSÉVEL KEZDŐDÖTT.
Nőtt a hozzájárulásunk pl. a háziorvosi ügyelethez, a gyermekjóléti
szolgálathoz. A színvonal megőrzése érdekében tudomásul vettük az
új díjtételeket. Ismét felmerült a zirci háziorvosi ügyelet vállalkozói
keretben történő működtetése. Ennek oka, hogy a térségünkben működő háziorvosok koruk miatt már nem tudják vállalni ezt a plusz ügyeleti feladatot. Februárban a bakonynánai önkormányzat képviselőtestülete megvitatta és elfogadta a 2022-es év költségvetési tervét. Erről
elmondhatjuk, hogy a kieső bevételek és adóelvonások ellenére a költségvetés teljesíthető. Az önkormányzat idén is folytatja a korábban
bevezetésre került szociális jellegű támogatásokat, így a babaszületési,
beiskolázási, helyi lakáscélú, temetési és egyéb rászorultsági támogatásokat, elérhető:
Bakonynána Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.
27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának szabályozásáról, https://or.njt.hu/
Most a tanévvégével a kiemelt tanulmányi eredményt elért diákoknak
aktuális lehet:
(1) Az önkormányzat a bakonynánai általános iskola 7. és 8. évfolyamán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákokat, valamint a településen lakóhellyel rendelkező 22. életévét be nem töltött,
kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, nappali tagozatos, érettségi
vizsgára felkészítő középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező
diákokat - kivéve az OKJ-s képzéseket - tanévenként egyszeri tanulmányi támogatásban részesítheti tanítási év lezárását követően, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének húszszorosát.
(2) Kiemelkedő tanulmányi eredmény
a) minden tantárgyból 5-ös osztályzatot elért, kitűnő bizonyítvánnyal
rendelkező diák,
b) 4,9-es, 4,8-as és 4,7-es tanulmányi átlaggal rendelkező diák,
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tanulmányi átlagba nem számít
bele a magatartás és a szorgalom jegy.
(4) Külön támogatásban részesül az a tanuló, aki az érettségi vizsgán
minden tantárgyból 5-ös érdemjegyben részesült.
(5) A támogatás összege
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulmányi átlag esetén
30.000 Ft,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányi átlag esetén
20.000 Ft,
c) a támogatás összege a (4) bekezdésben meghatározott esetben
30.000 Ft.
(6) A támogatás benyújtására vonatkozó kérelmet az adott tanév lezárását követő július 15-től augusztus 15-ig van lehetőség a bizonyítvány
másolatának becsatolásával benyújtani a rendelet 1.melléklete szerinti
kérelemnyomtatványon.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
Településünk sikeresen pályázott a Lechner Tudásközpont által kiírt
település rendezésiterv pályázatára, az elnyert támogatás 3 millió
Forint. A nyár folyamán lakossági fórum keretében egyeztetések kerülnek megrendezésre a település rendezési terv készítése kapcsán,
melyek időpontjáról a lakosságot tájékoztatni fogjuk. A korábbi rendezési terv felülvizsgálatát törvény írja elő. A lakossági fórumok fontosak, hiszen az itt élők el tudják mondani igényeiket, melyeket az ide
vonatkozó jogszabályok, törvények, figyelembe vételével be lehet

BESZÁMOLÓ

építeni az új rendezési tervbe. A településrendezés feladata, hogy
szabályokat fogalmazzon meg a település területének és telkeinek
hasznosítására, valamint az építési rendre vonatkozóan. A településrendezés az adott település jellegzetességeit és adottságait szem előtt
tartva támogatja annak működését. A támogatás során a települések a
környezeti ártalmak minimalizálására törekednek. A fő célok mellett a
településrendezés összegzi a rendezett és fenntartható fejlődés kereteit, egyben biztosítja a működéshez szükséges infrastruktúra-hálózat és
zöldinfrastruktúra rendszerét. A dokumentum elkészítése során az
építészeti, a természeti és a tájképi arculat megőrzése, valamint a település szerkezetének védelme egyaránt prioritást élvez.
Februárban beadtuk a Magyar Faluprogram felhívására pályázatainkat. 4 pályázat került benyújtásra, ebből 1 pályázatunk nyert pozitív
elbírálást, 3 pályázatunk tartalék listára került.
A februárban kitört orosz – ukrán háború miatt kialakult menekülthelyzet településünket is érintette. A bakonynánai vöröskeresztes
csoport és az önkormányzat felhívására nagyon sokan járultak hozzá a
menekültek ellátásához. Köszönjük mindenkinek az adományokat és
az önkéntesek munkáját.
Április 03.-án megtartott választások Bakonynána szavazókör eredményei:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 786
Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok száma: 11
Megjelenési adatok (szavazókörben lakcímmel rendelkezők)
Megjelent: 527 (67,05%)
Nem jelent meg: 259 (32,95%)
Ovádi Péter

FIDESZ

Csonka Balázs
LMP

DK

JOBBIK

MOMENTUM

MSZP

PÁRBESZÉD 150 (28,90%)

Kovacsics Zsolt
Vértesi Benjamin
Simor István

KDNP 317 (61,08%)

MI HAZÁNK 39 (7,51%)
MKKP 10 (1,93%)
MEMO 3 (0,58%)

Idén is iskolakezdési, óvodakezdési támogatásban részesítjük a családokat. A bakonynánai intézménybe járó óvodáskorú gyerekek : 10 000
Ft, az első osztályos tanulók: 35 000 Ft, 2-8 osztályos tanulók: 15 000 Ft,
középiskolás tanulók: 20 000 Ft egyszeri támogatásban részesülnek.
További részletekről augusztusban egy külön tájékoztató jelenik meg!
Németh Zsuzsanna, polgármester
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022.

JÚNIUS

18-ÁN

D IE W EIHE DER S CHULFAHNE IN DER
N ATIONALITÄTEN G RUNDSCHULE IN N ANA

AZ ÜNNEPÉLYE BALLAGÁSI ÉS TANÉVZÁRÓ

ÜNNEPÉLYEN VALÓRA VÁLTOTTUK EGY RÉGÓTA DÉDELGETETT
VÁGYUNKAT: ISKOLAZÁSZLÓT AVATTUNK.

A zászlót egy diákunk, Berkes-Szabó Luca 8.osztályos tanuló tervezte,
melyen a motívumokat iskolánk legfőbb külső jellemzői alkotják. Az
udvaron álló több évtizedes diófa és az iskola falán díszelgő színes
ceruzák.
A zászló fő színe a német nemzetiséget
jelképező kék szín, rajta pedig iskolánk
neve németül.
Hagyomány született ezen a napon: a
zászlóra a ballagó 8. osztályosok innentől kezdve minden tanévben egy neveikkel ellátott szalagot kötnek, amelyet
aztán átadnak a 7. osztályosoknak.
Reméljük e szép hagyomány sokáig
megmarad és méltóképpen fogja megélni a felnövekvő nemzedék!

AM 18-TEN JUNI 2022

RAHMEN DES SCHULABSCHLUSSFESTES
TRAUM WIRKLICHKEIT GEWORDEN: WIR
HABEN DIE WEIHE UNSERER SCHULFAHNE GEFEIERT.
Die Fahne wurde von einer Schülerin aus der 8-ten Klasse (Luca Berkes-Szabó) geplant. Die Motive stellen das äußere Charakteristikum
unserer Schuledar: der Nussbaum, der seit mehreren Jahrzehnten auf
dem Schulhof steht und die Buntstifte an der Schulwand. Die Hauptfarbe der Fahne ist blau, die die deutsche Nationalität symbolisiert. Auf der Fahne ist der Name der Schule auf deutsch zufinden. Ab
diesem Jahr möchten wir eine Tradition einführen: die Schüler und
Schülerinnen aus der 8-ten Klasse binden ein Band mit ihren Namen
an die Fahne. Danach übergibt die Klasse 8. feierlich der Klasse 7. die
Fahne.
Wi rhoffen, dass wir und die spätere Generationen diese Traditon
lange bewahren können.
UNSER

IST IM

LANGERSEHNTER

Bakonynana, den 18-ten Juni 2022.
Szöllősi Attiláné
Schulleiterin

Bakonynána, 2022. június 18.
Szöllősi Attiláné, intézményvezető

V ADKÁRRAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK !
Bakonynána mezőgazdasági vadkárral kapcsolatos ügyintézésben
két vadásztársaság illetékes. A települést a Kossuth utca –
Alkotmány utca vonala választja el. Nagyesztergár, Olaszfalu felé
eső területek a Fizkút Vadásztársasághoz, a Jásd, Tés felé eső
területek a Tési Fennsík Földtulajdonosi Vadásztársasághoz
tartoznak.
A Fizkút Vadásztársaságnál a vadkárral kapcsolatos kérdések
vonatkozásában elsősorban Kaufmann Domonkos hivatásos
vadászt (telefonszám: 06/706725461) kell keresni, elektronikus
levelezési címe: fizkutvadasz@gmail.com.
A Tési Fennsík Földtulajdonosi Vadásztársaságnál a vadkárral
kapcsolatos
kérdések
vonatkozásában
Dr.
Mile
Imre
vadásztársaság elnök, telefonszám: +36/30-997-2391, Bognár
Mihály: +36/30-345-5832
Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a
következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

őszi gabona: október 1. – augusztus 15.
tavaszi gabona: április 1. – augusztus 1.
kukorica: április 15. – november 30.
burgonya: április 15. – október 15.
napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.
borsó: március 1. – augusztus 30.
szőlő, gyümölcsös: egész évben
Vadkárnak minősül: a szarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a
muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban
okozott kár.
Továbbá: az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a
gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a
csemetekertben okozott kár tíz százalékot meghaladó része.
Egyúttal szeretném, felhívni a gazdák figyelmét arra is, hogy a
vonatkozó jogszabályok alapján a vadkár megelőzése, illetve
elhárítása a gazdálkodók kötelezettsége is.

T ÁJÉKOZTATÁS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
Tájékoztatás csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kötelezettségekről
Tisztelt Ingatlantulajdonos/Ingatlanhasználó!
A közterületi árkok tisztán tartásának kérdése

értelmében a telken belüli csapadékvíz elvezetése és az ingatlan
tulajdonosának, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.
Az országos településrendezése és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdése szerint a telek, a
terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a
terepen és az építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást,
kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne
akadályozza.
A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a
szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és
rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak
zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a
környezetéből a telkekről csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének
hozzájárulásával történhet.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységről szóló 1/1986. ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdés
a) pontja szerint az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület), valamint a ugyanezen jogszabály b.) pontja
szerint a tulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
E jogszabályhelyeket azért tartjuk fontosnak felidézni, mert a köztudatban
már az a vélemény nyert teret, hogy az árkok, átereszek tisztán tartása,
karbantartása, kiárkolása vagy az állami közútkezelő vagy az
önkormányzat feladata, az ingatlan tulajdonosa pedig csak az árok
Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat/ingatanhasználókat, hogy
fűnyírási, kaszálási teendőit tartja magára nézve kötelezőnek.
az itt előírtak szerint járjanak el, ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a
A csapadékvíz közterületre való kivezetésének kérdése
nyílt árok és műtárgyai tisztaságát, a csapadékvíz elvezetés
A csapadékvíz közterületre történő kivezetésével kapcsolatban a szabályosságát és tegyenek eleget a jogszabályi kötelezettségeiknek.
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (6) bekezdése

Gyimesiné Bognár Enikő, jegyző
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NEMZETISÉGI HÍREK

NÉMET NEMZETISÉGI NAP
2022. április 24-én lezajlott közösségünk kulturális napja. Úrkútról a
nemzetiségi tánccsoport és nemzetiségi dalkör érkezett hozzánk. A
helyi Edelweiß dalkör és a helyi Wasserfall quintetten kívül még iskolánk tánccsoportja és óvodás gyermekeink adtak színes, emlékezetes
műsort. Zárásként a talpalávalót a „Tatai bőrnadrágos banda” szolgáltatta. Szomorú tapasztalatunk viszont az, hogy az óvodás szülőknek
csak kicsiny része tiszteli meg jelenlétükkel, akár csak rövid időre is, a
többi fellépő kultúrcsoportot. Az identitás erősítése pedig nemcsak az
voda és iskola feladata.
Sné R.E.
NEMZETISÉGI EGYESÜLETI GYŰLÉS
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület a szokottól eltérő
időben tartotta meg 2022. március 27-én közgyűlését. Kellemes tavaszias időben első alkalommal „kemencepartival” ünnepelhetett a tagság a Tájház udvarán.
Janás Ferencné
NÉPTÁNCCSOPORT
A Német közösség kezdeményezésére néptáncoktatás indult 2022.
februárjában. A Miniszterelnökségen keresztül, a BGA Zrt. lebonyolításával a Német Nemz. Hagyományőrző Egyesület működési támogatásán belül jutottunk forráshoz. Lippert Ferenc táncoktatóval kötöttünk szerződést 2022. évre. Amennyiben kitartóan tanul a 16 fős csapat, abban az esetben 2023-ban is folytatóhat az oktatás. Bízunk abban,
hogy sikerül a következő évre is pályázati támogatáshoz jutni. Továbbra is várjuk férfiak és nők jelentkezését 13 éves kortól.
Janás Ferencné

KOMATÁL
2021-ben úgy döntött a helyi Német Önkormányzat, hogy egy régi
hagyományt felelevenít, de nem feltétlenül a régi módon. A „Komatál”
szokása szinte teljesen kiveszett a családok köréből. Ezért most a helyi
Német Önkormányzat komatállal kedveskedik azon bakonynánai
családoknak, ahol újszülött érkezik a családba.
Sné R.E.

VÉDEKEZÉS A PARLAGFŰ ÉS AZ EGYÉB GYOMNÖVÉNYEK ELLEN

A

Z IDEI ÉVBEN IS FOLYTATÓDIK A KIEMELT FELADATKÉNT
KEZELT PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS.

2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. § (1) bekezdés c)
pontja szerint
„A termelő, illetve a földhasználó köteles…az a) pont alá nem tartozó
egyéb károsítók (nem zárlati és nem vizsgálatköteles nem zárlati károsítók)
ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált
növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet
védelmét.”
Az Éltv. 17. § (4) bekezdés szerint:
„A
földhasználó
köteles
az
ingatlanon
a
parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani."
Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben
kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények
ellen, ez nemcsak a parlagfűre, hanem az egyéb károsító
gyomnövényekre is vonatkozik.
Júniusban megkezdődnek a parlagfűvel fertőzött területek
országos felderítései. Az idei évben is nemcsak földi felderítés
zajlik, hanem az előző évekhez képest megnövelt területen lesz légi
felderítés is.
A hatósági ellenőrzések mellett, a parlagfűvel fertőzött területek
felderítésében az állampolgárok is hatékonyan közre tudnak
működni, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján bejelentéseikkel
jelentős mértékben hozzájárultak a hatósági tevékenység
eredményességéhez, és a parlagfű elleni védekezéshez. A jelentős
számú lakossági bejelentés könnyebb kezelhetősége érdekében
minden évben a bejelentők és a hatóság munkáját megkönnyítendő
idén is működik a Parlagfű Bejelentő Rendszer (a továbbiakban:
PBR), amely az alábbi linken érhető el https://pbr.nebih.gov.hu.

A parlagfű mellett belterületen nagy gondot tud okozni az egyéb
gyomnövények megjelenése az elhanyagolt területeken. Ezeken a
területeken az uralkodó gyomfajok a fűfélék mellett, a fehér
libatop, a szőrös disznóparéj, a réti lórom lehet a leggyakrabban
megjelenő kétszikű gyomfaj.
Belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetében a hatósági
ellenőrzés lefolytatására, annak keretében a helyszíni szemle
megtartására a jegyző jogosult, mivel a földművelésügyi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint: az Éltv. 50. § (1) és
(4) bekezdése alapján belterületen, a növényvédelmi tevékenység
keretében, a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának
ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése tekintetében
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el.
A helyszíni szemléről az ügyfél jelenléte esetén jegyzőkönyvet,
egyéb esetben feljegyzést kell készíteni, az Ákr. 78. § (1)
bekezdése szerint. A jegyző a károsítók elleni védekezési
kötelezettség elmulasztásának tényét megállapító, rögzítő
jegyzőkönyv, feljegyzés birtokában az Ákr. 101. § (1) bekezdés a)
pontja alapján megindítja a hatósági eljárást és közérdekű
védekezést rendel el az Éltv. 50.§. (4). bekezdés szerint.
A közérdekű védekezés elmulasztása esetén (vagyis ha a
földhasználó az előírt határidőig nem végezte el a védekezést) az
Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi bírságot
kell kiszabni azzal szemben, aki a 17. § (1) bekezdés c) pontjában
előírt kötelezettségét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kötelezése
ellenére elmulasztja.
A növényvédelmi bírság kiszabására a 383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján az illetékes megyei
kormányhivatal jogosult.
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SZAKKÖR

021-ES ÉV ŐSZÉN LEHETŐSÉGE VOLT AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SZAKKÖRI ALAPANYAGOKRA PÁLYÁZNI.

Éltünk is a lehetőséggel, gyöngyfűző szakkört indítottunk
településünkön. A Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével 5 fő részére nyertünk alapanyagot a foglalkozások
lebonyolításához.
December elején kezdtük a foglalkozásokat. A résztvevők
lelkesedését mutatja, hogy eleinte kéthetente, később hetente,
majd heti két alkalommal jöttünk össze.
A foglalkozások során az aszakkor.hu felületen megtalálható
online videós anyagok alapján tanultuk meg a különböző
fűzési technikákat. Készítettünk nyakláncokat, karkötőket,
fülbevalót, gombot, kitűzőt, hajcsatot. Sokféle technikát megtanultunk. Az elkészült művekből egy kéthetes kiállítást szerveztünk, melynek megnyitója május 21.-én zajlott le. Ezután
hétköznap délelőttönként, valamint szombat délelőtt látogatható volt a kiállítás a kultúrházban. A jövőben több műhelymunkát is tervezünk, amely során bárki megtanulhatja nyakláncok, karkötők fűzés technikáját. Ezen alkalmak pontos időpontját

a megszokott helyeken hirdetjük majd: honlapunkon, facebook
oldalunkon, valamint plakáton.
Hegyi Edit

S ZÍNHÁZLÁTOGATÁS

A

VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZBA SZERVEZTÜNK
SZÍNHÁZLÁTOGATÁST,
MELYRE
18-AN

JELENTKEZTEK. AZ ŐSSZEL MEGVÁSÁROLT
BÉRLETEKKEL A 2021/22-ES ÉVADBAN ÖT ELŐADÁST VOLT
LEHETŐSÉGÜNK MEGTEKINTENI.

Elsőként novemberben az Ahogy tetszik című
vígjátékot néztük meg, melyben jól ismert, kedves
alakok tűntek fel és elhangzott az ismert monológ is:
„Színház az egész világ és színész benne minden férfi és
nő…”. Ezután januárban a Lili bárónő következett,
mely egy jól ismert, kedves történetet dolgozott fel.A
következő színházlátogatásra áprilisban került sor.A
Mozart! című darab hiteles irodalmi alapanyagokból,
levelezésből táplálkozó, kifejezetten tanító jellegű
alkotás volt.A májusban megtekintett Hőstenor a
clevelandi operaházba látogató világhírű olasz tenor
érkezésének bonyodalmait dolgozta fel.
Júniusban egy félreértésekre épülő, szellemesen
fordulatos történet került sorra, a Bál a Savoyban. Ezt az operettet a
soproni Petőfi Színház társulta tolmácsolta a veszprémi
közönségnek, az V. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál
zárónapján. Különösen nagy élmény volt ez az utolsó előadás a
bakonynánai színházlátogatóknak, hiszen a társulat tagjai
pezsgővel köszöntötték a nézőket. Az előadás után apró ajándékkal
is elbúcsúztak a színészek a színház és operett kedvelőktől.

A bérletes színházlátogatók mellett szinte mindegyik előadásra
becsatlakoztak néhányan egy-egy előadás erejéig. Településünkről
általános iskolás kortól egészen a nyugdíjasokig voltak jelentkezők,
így elmondhatjuk, hogy minden korosztály képviseltette magát.
A következő évadra is tervezzük színházlátogatás szervezését,
reméljük ismét lesz legalább ennyi jelentkező.
Hegyi Edit

T AVASZI TÚRÁK

A

MIHÁLY NAPI TELEPÜLÉSI KÖRSÉTA SIKERE ÉS A LAKOSOK
RÉSZÉRŐL ÉRKEZETT MEGKERESÉSEK OKÁN A MÁRCIUSI
HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE KIRÁNDULÁST HIRDETTÜNK.

Forsthoffer István ismét szívesen vette a felkérést, hogy kalauzolja
az érdeklődőket. Ezúttal azonban az őszinél egy kicsit hosszabb túrára indultunk: a Csengő-hegyi kilátót céloztuk meg.
Már a plakátok kihelyezése után nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk, így István bácsival kicsit meglepődve álltunk ¾ kilenckor

a Kultúrház bejáratánál, hogy senki nem érkezett még. Azonban
nagy örömünkre kilenc óráig hirtelen megtelt a Kultúrház udvara.
Minden korosztály képviseltette magát, a legfiatalabb résztvevő 4,
míg a legidősebb 74 éves volt. Rövid megbeszélés és tájékoztató
után el is indultunk. A falu végén még négyen csatlakoztak hozzánk, így hatvan kiránduló egy négylábú kísérővel vágott neki a kilátó felé vezető útnak. A Zsidó-hegy – Nagyetető – BongóZsomboly – Ördög-lik – Ördögszántás útvonalon jutottunk el úticé-
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T AVASZI
lunkhoz. Több rövid pihenőt tartottunk útközben. Minden pihenőre jutott egy István bácsi történeteiből, melyet mindenki érdeklődve hallgatott. A Csengő-hegyi kilátóra felmászva csodálatos látvány tárult elénk. Itt hosszabban megpihentünk, elfogyasztottuk a
magunkkal hozott elemózsiát. A Nagyszikla – Kánkút – Fahíd útvonalon indultunk haza, néhányan pedig rövidített útvonalon tértek vissza a településre.
Április 30.-án folytattuk a tavaszi túrák sorát, második úticélunk
Veim volt. Ismét sokan tartottak István bácsival, ezúttal harminc-

TÚRÁK

nyolcan vettek részt a kiránduláson.
Az 1. kereszt
– Zirci híd –
2. kereszt útvonalon jutottunk el a
magtárhoz.
Ezen a túrán
nemcsak István bácsi, hanem Koczor
Tibor is mesélt a régi időkről. Megtekintettük a temető, bolt, iskola maradványait. Ezután elfogyasztottuk az ebédet, néhányan otthonról hoztak szendvicset, és volt, aki helyben sütött szalonnát. A pihenő és
beszélgetés után a Kék túra útvonalán tértünk vissza Bakonynánára.
Fárasztó, de élménnyekkel teli nap volt mindkét túra a résztvevők
számára. Több úticél is van, ahova szeretnénk még hasonló programot szervezni, ezért ősszel folytatjuk túra sorozatunkat.
Hegyi Edit

A

B IOLÓGIA ÉS KÉMIA VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEK
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK NEM KÖNNYŰ, DE NAGYON ÉRDEKES TANTÁRGYAK.
NAI

NÉMET

A 2021/2022-ES TANÉVBEN A BAKONYNÁNEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANULÓINAK SZÁMOS BIOLÓGIA ÉS KÉMIA VERSENYEN NYÍLT LEHETŐSÉGÜK, TUDÁSUK MEGMÉRETTETÉSÉRE.

A Kontra József Országos Kémia Verseny2022-ben indult először útjára a Somogyi Műszaki, Természettudományi és Közgazdasági Egyesület (SOMTESZ) megrendezésében. Iskolánk 8. osztályos tanulói: Jakab
Hunor Nándor és Szakács Kinga az I. fordulóban lehetőséget kaptak
tudásuk felmérésére, módjuk nyílt egy online rendszer kipróbálására.
Mindketten sikeresen vették az akadályokat és Kinga részt vett a II.
fordulón is (Hunor szóbeli felvételi vizsgája miatt nem tudott részt
venni).
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) SzentGyörgyi Albert Szakkollégium megszervezésében indult útjára az Id.
Szántay Csaba Országos Általános Iskolai Kémiaverseny. Ezen a csapatversenyen iskolánkat Bíró Ingrid, Breglovics Réka Eszter, 7. osztályos, valamint Jakab Hunor Nándor és Szakács Kinga képviselték. Az
I. online forduló során,2022. március 31.-én, egy feladatsort oldottak
meg. A II. online forduló során, 2022. május 9.-én egy rövid feladatsort
és egy keresztrejtvényt kellett megoldaniuk a versenyzőknek. A rejtvény megoldásaként kapott kifejezés témájában egy rövid, 3–5 perces
videót kellett készíteni, amelyben szerepelnie kellett a csapatból minden versenyzőnek. A videónak tartalmaznia kellett otthon is biztonságosan elvégezhető kísérlet/kísérletek bemutatását, valamint az elméleti háttér ismertetését is. A videó készítéséhez bármilyen eszköz és
módszer felhasználható volt, ugyanis a szakmai tartalmon túl a kreatív
megoldásokat is értékelték. Bár a szakmai tartalom volt az elsődleges.
Az így elkészült videót YouTube-ra kellett feltölteni. A feladatok megoldásához általános iskolai természettudományos (elsősorban kémiai,
de emellett fizikai és biológiai) ismeretek is szükségesek voltak. Az
online fordulókban előfordultak az iskolai tudáson túlmutató, azonban ahhoz szorosan kapcsolódó kérdések is. (Megjegyzem, kémiát 7.
osztályban hetente 1, a 8. osztályban hetente 2 alkalommal tanulnak a
gyerekek az iskolában.) A Zöld Okos Kupa Palánta egy többfordulós

fenntarthatósági tudáspróba 7-8. évfolyamos hazai és határon túli
magyar diákok számára. A Kupán I.A.B. csapanévvel vettek részt
iskolánk 7. osztályos tanulói: Benke Bálint, Berkes-Szabó Ajnácska és
Bíró Ingrid. A 3 előforduló, a megyei elődöntő teljesítése után, a nyugati regionális középdöntőben a 9 legjobb induló csapattal mérték
össze tudásukat, és az előkelő 7. helyezést érték el.
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
által kiirt Indulj el egy úton…természetismereti turisztikai vetélkedőn
idén a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán kalandoztunk. Iskolánk túrázást, természetjárást, a kalandokat kedvelő tanulói
két csapatban jelentkeztek. Az Agyban Nagy(ok) csapat felkészítő
tanára Bíró Kálmán tanár úr volt. A csapat tagjai: Bajor Kevin, Jakab
Dávid Csaba, Németh Anna, Popovics Emília 5. osztályos tanulók 60
csapattal mérték össze tudásukat. Berkes-Szabó Ajnácska, Bíró Ingrid,
Jakab Hunor Nándor és Szakács Kinga a Nánai gyökerek csapatnevet
választották 43 induló csapattal mérkőztek. A 3 írásbeli/levelezős
forduló feladatai segítségével megismertük a Dél-dunántúli Kéktúra
által érintett tájakat, az Őrségi Nemzeti Park értékeit. A döntőbe mindkét csapatmeghívást nyert. Az Agyban Nagy(ok) csapata a dobogó 3.
helyezését érte el, a Nánai gyökerek csapat pedig a 4. helyezett lett.
Főleg logikára épülő játékos feladatok megoldásával új ismeretekre
tettünk szert. Meg kell említenem Berkes-Szabó Luca 8. osztályos tanuló hozzájárulását az írásbeli feladatok elvégzéséhez, melyet ezúton is
nagyon szépen köszönünk.
(Hozzáteszem, természettudományt 5. osztályban hetente 2, biológiát
7. osztályban hetente 2, 8. osztályban hetente 1 alkalommal tanulnak a
tanulók.)
Említett tanulóink teljesítményére nagyon büszke vagyok. Mindannyian szorgalmas gyerekek. Ezek az eredmények iskolai közösségünk
munkájának gyümölcsei. Köszönöm az iskola vezetőségének a támogatást, a tantestület tagjainak, hogy helyettesítettek, amikor mi a versenyek fordulóin vettünk részt, a szülőknek a megértést, a türelmet.
Remélem, a következő tanévben újult erővel, még nagyobb sikereket
fogunk elérni.
Bíró Tímea, biológia és kémia tanár
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A KOVÁCSMESTER ÉS GYŰJTEMÉNYE

A

GYŰJTÖGETÉS, MÁR ŐSIDŐK ÓTA OTT VAN AZ EMBEREK ÉLETÉBEN.

FIATAL KORBAN SZINTE MINDENKI GYŰJTÖTT VALAMIT.
Ki szalvétákat, bélyegeket, machboxokat, és még sorolhatnám ezt a
végtelenségig.
A Bakonynánán élő, 80 éves Schöngrundtner Lőrinc bácsinak is megvan a saját maga gyűjtőszenvedélye. Ő ugyanis a magyarság történelmével és történetével kapcsolatos tárgyakat gyűjti, vagy éppen készíti/
készítette el – kovácsolással. Lévén, hogy ez utóbbi egyben a szakmája
is, amelyben több évtizedet dolgozott.
Nemrégiben otthonában kerestem fel, hogy meséljen nekem, erről a
mesterségről, munkáiról és a gyűjtőszenvedélyéről.
Az önmagát büszkén sváb származásúnak valló, Lőrinc bácsi 1956 ban kezdte el a kovács szakmát - mint inas - az egykori Holonics kovácsműhelyben (a kultúrotthonnal szemben), amely egyben a falu
kovácsháza is volt. Közben, elérzékenyült mosollyal hozzátette, hogy
szakmáját voltaképpen, a néhai feleségének közbenjárásának köszönheti.
A szépen kitanult mesterségének számos fellelhető munkája ékesíti a
falut. Mint például: a „Házhelyek” falurészen a korábban ledőlt, és
összetört útszéli kereszt, kovácsoltvas replikája, számos kerítés a faluban, vagy éppen emlékmű. Munkái eljutottak később más, környező
falvakba is. Csakúgy, mint a tengerentúlra, Kanadába.
Tartott előadásokat, bemutatókat is Falunapkor a kovácsolás folyamatáról, amelybe bárki önként részt vehetett, és ki is próbálhatta azt. De
akadt arra is példa, hogy az otthonában fogadta, az érdeklődő diákokat. Ugyan kissé szomorúan mesélte, hogy azt vette észre, a mai ifjúságot már nem nagyon érdekli - ez a remélhetőleg nem kihalóban lévő
mesterség - amelynek ő az utolsó képviselője, itt a faluban.
Gyűjtőszenvedélyének első darabja egy Cinka Pannát ábrázoló festmény volt. Az évek során aztán sorra jöttek az újabb és újabb tárgyak.
Térképek, szobrok, kardok, és még sorolhatnám. Utóbbiból saját maga
több félét is kovácsolt, hogy dísze lehessen a 25 évvel ezelőtt kialakított
szobának. Csakúgy, mint a nemzeti színű szalaggal ékesített regruta
kalap, vagy éppen a Szent Korona replikája. Kedvenc tárgyat azonban

nem tudott megnevezni.
Azt
mondta mindegyiket szereti, mert
mindegyiknek
saját története van.
Elmesélte továbbá,
hogy sokszor beszokott jönni ebbe
a szobába. Van,
hogy csak leül
pihenni és nézegeti a gyűjteményét,
esetleg meg - megérint néhány tárgyat.
A jövővel kapcsolatban elmondta,
hogy
szeretné
tovább gyarapítani
gyűjteményét,
saját maga és rokonsága segítségével, akik számos
magyar történelmi
festménnyel, valamint tárgyi emlékkel lepték már meg. Legutóbb például egy tusrajzzal, amely egy kovácsot ábrázol, amely épp az üllőn
kalapál.
A fiataloknak azt üzente, hogy legyenek büszkék magyarságukra, és
történelmünkre. Valamint, tanulják ki a kovácsmesterséget - tette hozzá elmosolyodva.
Juhász Zsolt

TÁJÉKOZTATÓ
A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) négy településen (Bakonynána, Borzavár, Jásd, Nagyesztergár) felméréseket végez a
települések rejtett kincseiről a Veszprém—Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretein belül. A projekt kulcseleme a
kettő hetes terepmunka, mely során az 5-6 fős szakértői csapatok a helyi lakosokkal is szeretnék felvenni a kapcsolatot egy-egy beszélgetés
erejéig. A kutató-fejlesztő csoport tagjai július 18-tól tartózkodnak a településen, fogadják őket szívélyesen.
Bakonynána Községi Önkormányzat

ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG
SZÜLETÉS:
Polgár Tamás
2022. 01. 14.
Szülők: Polgárné Horák Krisztina és Polgár Csaba
Plesa Mira
2022. 02. 07.
Szülők: Plesa-Scheibenhoffer Nikoletta és
Plesa Márk
Németh Ákos
2022. 04. 08.
Szülők: Valler Klaudia és Németh Gábor
Nagy Dominik
2022. 04. 28.
Szülők: Nagy Alexandra és Nagy Tamás
Kiss Hanga és Kiss Benedek 2022. 05. 11.
Szülők: Sápi Adrienn és Kiss Roland
Lajkó Noel
2022. 05. 20.
Szülők: Lajkó Barbara és Németh Zsolt

HÁZASSÁGKÖTÉS:

ELHALÁLOZÁS:

Béndek Renáta és Hegedüs Gábor
2022. 03. 04.

Hujber József

Gratulálunk!

Bauernfeind Bianka és Schöngrundt Péter
2022. 07. 29.
Sok boldogságot!

Valler Erika és Simon Csaba 2022. 04. 29.
Forgács Nóra és Horváth Krisztián
2022. 05. 21.
Simon Karolin és Kiss Zsolt
2022. 06. 11.
Kőrösi Tünde és Vaska-Potharn Zsolt
2022. 06. 14.

2022. 02. 07. élt: 84 évet

Markó Andrásné (Makai Edina)
2022. 03. 02. élt: 49 évet
Csizik Éva

2022. 03. 15. élt: 44 évet

Kálazi Istvánné (Juhász Margit)
2022. 05. 15. élt: 81 évet
Forsthofferné Schekk Zsuzsanna
2022. 05. 22. élt: 45 évet
Strausz Ferenc

2022. 06. 16. élt: 74 évet

Hernád Zsuzsanna és Bajor Péter
2022. 07. 02.

Balázs Juliánna

2022. 07. 21. élt: 87 évet

Szüszenstein Zsanett és Simon Sebastian
2022. 07. 16.

Nyugodjanak békében!

†
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ÉRDEKES ÉS MOTIVÁLÓ TÖRTÉNETEK,
HASZNOS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSOK
Folytatódik interjúsorozatunk, amelyben a Bakonynánai Német
Nemzetiségi Általános Iskola egykori tanulóit kérdezzük arról,
mi történt velük a ballagás óta. Ebben a számban Horváth Bettinát kérdezzük, akinek Hegedűs Gabi adta át a stafétát.
Idén már 17 éve, hogy elballagtál a bakonynánai általános iskolából. Mi történt veled azóta?
Igen, utána a zirci III. Béla gimibe jártam, ott érettségiztem, majd
Veszprémbe, a Padányiba jártam Kisgyermekgondozó-nevelő
szakra. A suli elvégzése után Ausztriába (Pamhagenbe) mentem
dolgozni egy hotelba gyerekanimátorként. Ott egy szezont voltam, majd mentem tovább Ausztrián belül (Wagrainbe) egy hotelba, ahol kipróbáltam magam pincérként. 3 évet voltam ott, de
hiányzott, hogy gyerekekkel foglalkozzak, így gondoltam, kipróbálom, milyen lenne családnál bébiszitterként dolgozni.
Így végül a határ mellé költöztem, Szentgotthárdra, és onnan
jártam ki dolgozni Ausztriába, Fürstenfeldbe. Nagyon megtetszett
ez a munkakör, szerettem csinálni. Az első család után jött a második, és összesen több mint 2 évet voltam a két helyen. Ezt követően arra gondoltam, kipróbálom Svájcot is, ezért Samnaunba
költöztem, ahol újra a vendéglátásban dolgoztam felszolgálóként
és szobalányként. Egy évet voltam ott, amikor újra elkezdtek hiányozni a gyerekek, ezért megint visszatértem a szakmámhoz.
Ausztriában (Gosauban) találtam egy nagyon jó szállodát, ami
kifejezetten gyerekekre specializálódott, jelentkeztem, és hamarosan mehettem is dolgozni.
Több mint egy éve dolgoztam már ott, mikor megismerkedtem
egy nagyon kedves családdal, akik éppen bébiszittert kerestek a
három gyerekük mellé (Düsseldorfban), és megkérdezték, hogy
lenne-e kedvem nekik dolgozni, én pedig igent mondtam. Így
költöztem ki Düsseldorfba, és a mai napig is náluk dolgozom.

Mit tanácsolsz azoknak, akik hasonló pályát választanának?
Akik hasonló pályát választanának, tegyék meg, mert nagyon jó
érzés gyerekekkel együtt „dolgozni”, nagyon sokat lehet tőlük
tanulni. Türelemre tanítanak, nagyon viccesek, és sok szeretetet
tudnak adni. A nyelvtanulást nagyon fontosnak tartom, mert sok
helyen el lehet vele helyezkedni, akármilyen munkaterületen.
Mit szeretsz leginkább szülőfaludban? Mi az, amit Bakonynánának, a helyi iskolának, illetve az itt élőknek köszönhetsz?
A szülőfalumban legjobban az otthonomat szeretem, amit anyukámék annyira otthonossá tettek, hogy imádok hazajárni, leülni
hátul a kertben olvasni vagy csak hallgatni a csendet. A Gombócfesztivált és természetesen a Római fürdőt is nagyon szeretem,
hálás vagyok, hogy ilyen szép helyen nőhettem fel. Bakonynánának az iskolát is köszönöm, de főleg a német nyelv tanulásának a
lehetőségét. Szerintem sokan egyetértünk abban, hogy Nagy Kati
néninek igazán hálásak lehetünk. Ő volt az, aki velem megszerettette a németet és meg is tanította. Ezt ezúton is köszönöm neki.
A bakonynánaiaknak pedig, hogy ennyire közvetlenek és kedvesek. A mai napig akármikor haza megyek, valakinek mindig van
egy jó szava az utcán, vagy csak megkérdezik, hogy mi újság velem. Remélem, ez megmarad nagyon sokáig.
Kinek adnád át a stafétát? Mit kérdeznél tőle?
Szöllősi Enikőnek, és kíváncsi lennék, hogy vele mi történt és
merre halad most az élete.
Az interjút készítette: Bierbaum Adrienn

Ha te is szívesen mesélnél az életedről, vagy ismersz valakit, akinek a története érdekes lehet másoknak is, jelentkezz a bierbaumadrienn@gmail.com email címen!

RENDEZVÉNYNAPTÁR /VERANSTALTUNGSKALENDER
BAKONYNÁNA—2022. II. FÉLÉV
Megnevezés/Veranstaltung

Időpont /Zeitpunkt

Helyszín / Wo

Helyi nemzetiségi tábor
Deutschnationalitäter Lager
Kőszegi német nemzetiségi tábor
Deutschnationalitäter Lager
Erzsébet –tábor Zánkán
Anna napi búcsú /Kirchentag/Kiritog

2022. június 27. július 1-ig

Bakonynána

2022. július 3-8.

Kőszeg

2022.július 24-29.
2022. július 31.

Gombócfesztivál/Knödelfestival
Nevelési év kezdése az óvodában /
Tanévkezdés az iskolában / Schulanfang

2022. augusztus 13.
2022. szeptember 1.
2022. szeptember 1.

Idősek napi rendezvény / Seniorentag
Okt. 23-i megemlékezés/ National fest-Gedenkfeier
Őszi szünet az iskolában, óvodában/Herbstfehrien
Lampionos felvonulás/Laternenumzug
Betlehem megáldása/ Einsegnung des Betlehems
Adventi koncert/ Adventskonzert
Falukarácsony /és vásár / WeihnachtsfestWeihnachtsmarkt
Pásztorjátékosok és Christkindl-járás/ ChristkindlSpiel
Téli szünet az iskolában és óvodában Winterfehrien

2022.október
2022. október 21.
2022.október 24-től november 1-ig
2022. november 11.
2022. november 27. 9:45-kor
2022. december 3. vagy 4.
2022. december 10. vagy 11.

Zánka
Sportpálya mellett és Római Katolikus
templom
Sportpálya
Ném. Nemz. Óvoda—Kindergarten
Német Nemz. Ált. Iskola
Deutsch Nat. Grundschule
Kultúrotthon / Kulturhaus

2022. december 17-től
2022. december 21-től 2023. január 2ig

Faluközpont
Faluháznál
Római katolikus templomban
Faluháznál
Bakonynána belterületén

T ÁROLÓ FELÚJÍTÁSA

ÓN

2019 SZEPTEMBERÉTŐL A BAKONYNÁNAI
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT.
A 2020 –as költségvetési évtől kezdődően így lehetősége van óvodánknak a Német Önkormányzat keretein belül feladatalapú támogatásra
pályázatot benyújtani.
A 2022-es évre Tároló felújításra adtunk be pályázatot, így a Miniszterelnökségen keresztül óvodánk 8.000.000.-Ft támogatásban részesült.
A Bakonynánai Önkormányzat udvarán álló régi, elhanyagolt kisház
felújítása 2022 tavaszán – nyarán valósult meg. Az épület teljes körű
felújítása (tető csere, külső homlokzat, belső pucolás, ablak, és ajtó
csere, csatorna, és vízelvezetés, járda kialakítása) történt meg, melynek
eredményeként két helyiségből álló tárolót tudtunk kialakítani.
A felújításnak köszönhetően a tudatos állagmegóvás mellett, hasznos
tárolóval gazdagodott óvodánk. A szépen felújított épületnek köszönVODÁNK FENNTARTÓJA
ÉMET

hetően az Önkormányzat udvara, a
falu
központja
rendezettebb, gondozottabb lett.
Klesitz Gabriella,
óvodavezető

P ALACSINTA PARTI

A

FARSANGI SZEZON UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN RENDEZTÜK MEG A
TÉLŰZŐ MULATSÁGOT ÉS PALACSINTA PARTIT.

A délutánt kézművesfoglalkozással indítottuk. A gyerekek álarcokat
készítettek és színesre festett tésztából fűztek nyakláncot. Ezalatt a
felnőttek a gyöngyfűző szakkör tagjainak segítségével gyöngykokárdát fűzhettek. A közelgő nemzeti ünnepünkre tekintettel többen
éltek is a lehetőséggel. Sőt, néhányan úgy belejöttek, hogy több darabot is készítettek.
A programon résztvevők közül sokan beöltöztek, gyerekek és felnőttek egyaránt. Mindannyian nagyon várták a jelmezes felvonulást,
amely végén mindenki ajándékot kapott, aki jelmezben érkezett. A
délután folyamán vicces, játékos versenyekre és nevezhettek a gyerekek.
De természetesen a legnagyobb sikere a nap főszereplőjének, a palacsintának volt. Többféle töltelékkel is kóstolgathatták a résztvevők:
volt túrós, kakaós, nutellás, diós, lekváros. Aki pedig sós harapnivalóra vágyott, retró szendviccsel csillapíthatta éhségét.
Ha valaki nem volt ott, de most kedvet kapott, annak jó hír, hogy
jövőre is tervezzük a palacsinta parti megszervezését. Szeretnénk, ha
hagyománnyá válna, hogy együtt búcsúztatjuk a telet.
Hegyi Edit

LACH MIT! - NEVESSÜNK EGYÜTT!
Die Meinung von Herrn Professoren Otto
Kimmig klingt so: „Mancher hätte in der
Schule des Lebens nicht so viel
durchzumachen, wenn er die Schule seiner
Jugend besser durchgemacht hätte.“ Aber
auch von den Eltern hören viele Schüler
Tag und Tag, dass man gut lernen müsse,
sonst könne man im Leben nichts erreichen.
Klara besuchte die achte Klasse, als der
digitale Unterricht begann. Die Pandemie
führte zu einer besonderen Situation: die
Schüler mussten alles von zu Hause, vor
dem Computer sitzend erlernen, ohne die
übliche Unterstützung der Pädagogen zu
haben.
Mathe gehörte nicht zu Klaras Lieblingsfächer, und sie hatte auch Schwierigkeiten
damit. Eines Tages war sie nach den vielen
Online-Stunden echt müde, und sie musste
noch die Mathe-Hausaufgabe lösen. Als
ihre Mutti den Jammer ihrer Tochter hörte,
bat sie um das Heft und löste die Aufgaben

selbst.
Am nächsten Tag ging Klara zu ihrer Mutti:
„Der Lehrer hat deine Hausaufgabe benotet.“
- „Und? Habe ich eine 5 bekommen?“
- „Nein, nur eine 3. Nächstes Mal erwarte
ich eine bessere Leistung von dir!
*
Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet
van. Az elfoglalt szülők helyett Pistike
nagymamája vesz részt rajta.
A tanárnő panaszkodik Pistikére:
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest
fog kapni, történelemből meg is fog bukni.
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama.
- De lesz, magatartásból. Mert egyébként
aranyos, szófogadó kisfiú - mondja a tanárnő.
- Na látja: amire én tanítom, abból 5-ös,
amire pedig önök, abból megbukik!

- BRÜNDEL -
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