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M 
ÁR NEM CSAK A TEMPLOMOK-

BAN, DE KÖZTEREKEN ÉS CSA-

LÁDOK NAPPALIJÁBAN IS HE-

LYET KAPOTT A KARÁCSONY ELŐTTI IDŐ-

SZAKBAN AZ ADVENTI KOSZORÚ.  
A karácsonyra való előkészület kísérője, 
és minket kíván szolgálni a figyelmezte-
tés szintjén. 

Mivel is figyelmeztet? Alapvetően a 
puszta létével. Az ilyen koszorú a maga 
részleteiben is beszédes. A zöld koszorú 
alap az örök élet reményére figyelmeztet. 
A zöld szín a liturgiában a keresztény 
remény színe, a kör alak pedig ennek a 
reménynek az örök életbe való kapcsoló-
dásnak a jele. A négy gyertya a készületi 
idő négy vasárnapját jelenti. Három 
gyertya lila színű, ami a lélek felkészíté-
sét, megtisztítását jelentő bűnbánatot 

szimbolizálja, mivel a lila a bűnbánatot 
szimbolizálja. A harmadik vasárnap 
gyertyája rózsaszínű. Ekkor előre tekin-
tünk és mintegy erőt nyerünk, hogy már 
közel van amire-akire várunk, de a ké-

születet buzgón folytatjuk, 
mondhatni megújult, 
örömteli lelkülettel. Ez a 
gaudete, vagyis az öröm 
vasárnapja. Örüljetek, 
mert közel az Úr! Hamaro-
san a négy gyertya lángjá-
nak teljes fényessége beve-
zet bennünket a karácsony 

mennyei fényességébe. 
A készületi idő második 
felében még segítség és 
buzdítás az a régi szokás, 
hogy gyerekek családok-
hoz, házakhoz viszik a közelgő ünnep 
örömét a betlehemezéssel.  Mintegy át-
fogja a készülődés cselekedeteit az öröm-
teli megérkezéssel. 
Itt találkozunk a másik szimbólummal, a 
karácsonyfával. Az adventi koszorú kis 

zöldje kiterebélyesedik nagy fává, meg-
erősítve bennünk a reményt. Ez a szent 
remény abban válik majd teljessé, Aki-
nek a tiszteletére ezt a „zöld reményt” 
csillogó pompával díszítjük fel. Alatta az 
ajándékok a szeretetteljes öröm megtes-
tesítői, jó esetben a kis Jézus jászola kö-

rül. Ez a mi világunkat 
jelképezi, de ugyanakkor 
a fára föltekintve szemün-
ket az ég felé vezeti ma-
gasba nyúló csúcsával. A 
karácsonyban az Isten 
végtelen ajándékát ünne-
peljük Fia születésében, az 
Isten ajándékát az ember 

számára. Ennek az öröm-
teli, szeretetteljes ajándé-
kozásnak a másolata a fa 
alatt lévő ajándék szerette-
ink családunk részére. 

Őszintén remélem, hogy az ünnep szim-
bólumai segítenek mindannyiunknak a 
Legszentebb születésének méltó ünnep-
lésében, mely a karácsonyi szent mise 
ünneplésében csúcsosodik ki, hogy be 
tudjuk fogadni az ünnep isteni, lelki 

ajándékait, és egy kicsit még jobb embe-
rekké tudunk lenni, Isten dicsőségére és 
az embertársak javára. 
 

Horváth Lajos  
esperes, plébános 

 



MADÁRETETÉS AZ ÓVODÁBAN 

A 
 HIDEG, TÉLI IDŐJÁRÁS BEKÖSZÖNTÉVEL AZ EDDIGI 
HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN IDÉN SEM FELEDKEZTÜNK 
MEG A MADARAKRÓL, ÉS KIKERÜLTEK AZ ÓVODA UD-

VARÁRA A MADÁRETETŐK.  
 

A gyerekek nagy örömmel töltötték fel az etetőket téli madár-
eleséggel, napraforgó, kender-, len, lóhere - maggal, olajos 
magvakkal. Fűztünk fel karikára szeletelt almát, olajos magok-
ban gazdag faggyú gombócot is. Ezeket közösen kiakasztottuk 
az óvoda kertjében található fákra, bokrokra.  
A téli időszakban rendszeresen ellenőrizni fogjuk, hogy kell-e 
újra tölteni eleséggel az etetőket, vagy a befagyott vizet cserél-
ni, pótolni kell –e. A gyerekeknek fontos tudniuk, hogy a ma-
darak etetését, egész télen át, folyamatosan kell végeznünk, 
mert fő táplálékuk, a rovarvilág ezernyi képviselője ilyenkor 
mélyen a föld alatt vagy a fák kérge alatt rejtőzik, így a kis ma-
darak számára elérhetetlenek a fagyos téli papokon. Ha elfeled-
kezünk, kis barátainkról a hosszú tél folyamán elpusztulnak.  
Az etetők feltöltése közben sokat beszélgettünk a költöző, az itt 

maradó és a 
hazánkban tele-
lő (átutazó) ma-
darakról, hasz-
nukról, életük-
ről. Beszéltünk 
arról, hogy mi-
vel ne etessük a 
madarakat télen 
(pl. kenyérféle, 
zsemle, fűszeres 
húsok). A gye-

rekeknek elmond-
tuk, hogy ha télen 
folyamatosan gon-
doskodunk kis ba-
rátainkról, akkor 
azok nyáron bizto-
san meghálálják a 
gondoskodásunkat. 
A gyerekek tudják, 
hogy apró baráta-
ink sok hernyót, 
kukacot, bogarat 
pusztítanak el, és ezzel a legtermészetesebb módon védik meg 
kertünk gyümölcsfáit, a kártevők pusztításaitól. Az emberek 
számára fontos, hogy a madarak éneke, csicsergése élettel tölti 
meg kertjeinket egész éven át. 
Az etetők mellett szintén fontos eleme a madarak gondozásá-
ban az itató is, ami szintén rendelkezésre áll az udvarunkba 
látogató madarak számára. Madárbarát Óvodaként a környe-
zettudatos szemléletmód, a természet szeretete, az állatok véd-
elme mind szerepet kap óvodánkban. Tavasszal a cseresznye-
fánkra, vadgesztenyefánkra kihelyeztük a fészekrakásra alkal-
mas madárodúkat. Nyáron a nagy melegben többször helyez-
tünk ki apró edényeket, melyből a kertben és a közeli bozótos-
ban lakó madarak fürödhettek, ihattak. 
A madáretetés egész télen át meghatározó lesz az óvoda életé-
ben, hiszen ezt a témát többször feldolgozzuk óvodánk mind-
két csoportjában.  
 

Klesitz Gabriella 
óvodapedagógus 

 2. OLDAL  BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 

E 
GYIK LEGSZEBB HÓNAPUNK A DECEMBER, MIVEL EZ AZ IDŐ-

SZAK AZ ADVENTI KÉSZÜLŐDÉSRŐL SZÓL. 
Csoportjainkat az ünnepnek megfelelően díszítettük fel a gye-
rekekkel. Karácsonyi mondókákat, verseket, énekeket tanul-
tunk, valamint a Betlehemi történettel is megismerkedtek a 
gyerekek. 
A legjobban várt program a mézeskalácssütés volt. A gyerekek 
nagy örömmel vetették bele magukat a munkába. Segítettek ki-
mérni a hozzávalókat, gyúrták, nyújtották és végül szaggatták 
a tésztát. A sütés után pedig a díszítésbe is kivették a részüket. 
Mára már hagyománnyá vált, hogy ünnepekkor apró meglepe-

téssel készülnek 
a gyerekeknek a 
Vadvirág Nyug-
díjas klub tagjai. 
Hálánk jeléül 
meghívtuk őket 
az idei karácso-
nyi ünnepélyre, 
ahol óvodásaink 
Betlehemi mű-
sorral, mondó-
kákkal, versek-

kel és karácso-
nyi énekekkel 
kedveskedtek 
nekik. 
A gyerekek 
műsorát han-
gos tapssal és 
sok dicsérettel 
k ö s z ö n t é k 
meg. Az elké-
szített ünnepi 
m é z e s k a l á -
csokkal és teá-
val kínáltuk 
meg őket. Egy kis ajándékot is átadtak óvodásaink nyugdíjas 
klub tagjainak egy saját készítésű mézeskalács angyalkát. 
Itt is szeretnénk megköszönni a Vadvirág Egyesületnek, hogy 
mindig gondolnak óvodásainkra. 
 

Somogyi – Simon Szabina  
      óvodapedagógus 

„MÉZEST SÜTÜNK KARÁCSONYRA, NAGY SEGÍTSÉG VAGYOK ÁM!” 



PILLANATKÉPEK AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL 

A 
 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉV ELSŐ FELÉBEN 
VÁLTOZATOS PROGRAMOK SZÍNESÍTETTÉK A 
KISGYERMEKEK MINDENNAPJAIT.  

 

A programok egy részét csoport szinten valósítottuk 
meg, több rendezvényünk pedig a külső kapcsolatok 
ápolásának jegyében zajlott. 
Szeptemberben két héten keresztül gyümölcs hét 
volt az óvodában. A gyerekek otthonról sok fajta 
gyümölcsöt hoztak, melyeket változatos formában 
készítettek el az óvó nénikkel közösen, készült gyü-
mölcs tál, gyümölcssaláta, és sütemény. 
Szeptember 30, a népmese napja, ezen a napon szü-
letett Benedek Elek ilyenkor rá is emlékezünk. Az 
óvodában a gyerekek minden nap hallhatnak népmeséket, de ez alka-
lomból anyukák vállalták ezt a nemes feladatot, a Süni csoportban 
Begány Tóth Mariann, a Szivárvány csoportban Garbacz Jánosné Kata 
mondott egy-egy szép mesét. 
Október 4-én az Állatok világnapja, ez alkalomból a gyerekekkel sokat 
beszélgettünk a háziállatokról, és a vadállatokról egyaránt. Képeket és 
filmet néztünk róluk, s különböző módon ábrázoltuk is őket. 
A témahetet egy állatokról szóló 3D-s mozi film koronázta, melyet az 
óvoda tornaszobájában nézhettünk meg közösen. Különleges élmény 
volt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Ebben az évben október 7-én Mihály napi vásárt tartottunk óvodánk-
ban, melyre a gyerekek már egész héten készültek az óvó nénikkel, 
dalokat, verseket tanultak, melyeket rövid műsor keretében előadtak a 
szülőknek, nagyszülőknek. Erszényt barkácsoltak, amibe egész héten 
gyűjthették a csengő pengőket”, a vásárban pedig az óvó nénik és 
dajka nénik által készített portékákat megvásárolhatták. 
A Szülői Munkaközösség tagjai pedig szendviccsel, süteménnyel és 
teával kedveskedtek a gyerekeknek. A hangulatot a Réparetekmogyo-
ró együttes interaktív előadása még tovább fokozta mindenki öröm-
mel vettek részt a közös táncban, játékban. 
A november 7-i hét a Márton napi készülődés jegyében telt. A gyere-
kek megismerték Szent Márton legendáját, dalokat, verseket tanultak, 
lampiont barkácsoltak. Pénteken a szülőkkel közösen csatlakoztunk az 
iskola által szervezett lampionos felvonuláshoz, erre az alkalomra a 
Szülői Munkaközösség tagjai libás nyaklánccal kedveskedtek minden 
óvodásnak. A felvonulás után az iskolában teával, zsíros kenyérrel 
láttak vendégül bennünket a szervezők. 
Novemberben két héten keresztül a zöldségekkel foglalkoztunk. Az 
otthonról hozott zöldségeket a gyerekek megfigyelték, megbeszéltük 
mely részüket fogyasztjuk, milyen a színük, formájuk, s közben meg is 
megkóstolták őket, a tízóraihoz, uzsonnához is többször fogyasztottak 

belőlük. A hét zárásaként 
pedig különböző figurákat 
barkácsoltak belőlük. 
December 6-án az óvodába 
is megérkezett a Mikulás, a 
gyerekek énekkel, verssel 
várták, ő pedig minden-
kinek átadta a várva várt 
csomagot. 
December 19-én karácsonyi 
műsorral készültek a gye-
rekek, melyet délelőtt a Vadvirág nyugdíjas klub tagjainak adtak elő, 
délután pedig a szülőknek és nagy szülőknek. Mindkét alkalommal 
nagyon ügyesek voltak a szereplők. A műsor után az óvodások az 
általuk sütött és díszített mézeskaláccsal 
kínálták a vendégeket. 
December 20-án az óvodában csoportszinten is tartottunk bensőséges 
karácsonyi ünnepséget. 
Ünnepi terítékkel kedveskedtünk a gyerekeknek, karácsonyi dalokat 
énekeltünk, megcsodáltuk a karácsonyfát. A Jézuska idén is sok aján-
dékot csempészett a fa alá, a kis ovisok örömére, a délelőtt folyamán 
mindenki csak az új játékokkal játszott. A gyerekek külön örömet oko-
zott a Vadvirág nyugdíjas klub tagjai által készített apró kézműves 
manó, és az SZMK tagok csoki szelete. 
Örülünk, hogy ilyen sok változatos programot sikerült megvalósíta-
nunk az elő félévben, ezeket a kedves hagyományokat a továbbiakban 
is szeretnénk folytatni, mert a kisgyermekek boldog arca igazi elisme-
rés számunkra. 
 

Kerner Zoltánné  

óvodapedagógus 
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NAPKÖZIS NEMZETISÉGI TÁBOR 

2 022. JÚNIUS 27. NYITOTTUK MEG NAPKÖZIS NEMZETISÉGI 
TÁBORUNKAT, MELYNEK FŐ TÉMÁJA A GASZTRONÓMIA 

VOLT.  
 

Igyekeztünk minél többször saját készítésű sváb ételekkel felele-
veníteni a hajdanvolt világot, lelkes segítőinkkel, a gyerekekkel.  
A tábor alapvetően az alsós korosztálynak szólt, a felsősöknek 
júliusban szerveztünk Kőszegre nemzetiségi tábort.  
Hétfőn sajtot, paprikás krumplit és pogácsát készítettünk három 
helyszínen, a közös ebéd után minden csapat saját plakátot ter-
vezett magának. A festékeket Timi néni, a kémiatanárnő segítsé-
gével keverték ki diákjaink. 
Kedden a szápári biofarmot látogattuk meg, ahol a malom meg-
tekintése után a legeltetést, állattartást néztük meg egy öreg 
UAZ segítségével, végül sajtos veknit kóstolhattunk. A farmon 
rengeteg állatot, növényt szemléltünk meg. 

Szerdán egy öreg, de mai napig működő vízimalmot látogattunk 
meg Veszprémben, a Séd patak völgyében, ahol a igazi búzát 
őröltünk, igazi malomkeréken, kézi őrlőkővel, darálóval, rácso-
dálkoztunk az egérliftre, hűtőmágnest fabrikáltunk. 
A csütörtöki nap a sportról szólt: asztalitenisz és ügyességi ver-
senyek követték egymást, drámajáték és rétessütés. Nyújtott ré-
tes házi ízekkel: káposztás, krumplis, meggyes falatok – meny-
nyei! 
Pénteken a Heimatmuseum vendégei voltunk, majd totót töltöt-
tünk ki, amely a templomról-tájházról –kálváriáról szólt. A tá-
bort fenséges bajor csirkével zártuk, melyet a kemencében készí-
tettünk el. A záróakkord fergeteges vízibomba-csata volt, szem 
és ruha nem maradt szárazon. 
 

Müller Péter 
 



A 
 MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIA ÉS MÓDSZERTANI INTÉ-

ZET ÁLTAL SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSEN VETTÜNK RÉSZT AZ 
ŐSZ FOLYAMÁN. 

 

„A játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban és általános iskolák-
ban” nevű programon húszan voltak jelen. A résztvevők az egész Du-
nántúlról érkeztek, óvodapedagógusok, tanítók, és tánc oktatok. A 
hatvan órás továbbképzés alatt elméleti és gyakorlati tudásra is szert 
tettünk. Dr. Imre Mária előadást tartott számunkra a svábok kitelepíté-
séről, valamint a népviselet jellemzőiről.  Hertrich Ágnesnek köszönhe-
tően megismerkedtünk a népszokásokkal és különböző tájszólásokkal. 
Agárdi-Hohmann Anett, zenepedagógus gyermekdalokat tanított a 
résztvevőknek. A táncokat és kőrjátékokat Heil Helmut segítségével 
sajátítottuk el. Az itt tanultakat felhasználjuk a mindennapi munkánk 
során, hiszen célunk, hogy a tánc és a hagyományápolás a gyerekek 
életének részévé váljon.  A közös tánc  örömet jelent számukra, már 
óvodás korban fontos elkezdeni az ilyen típusú rendszeres mozgást, 

hiszen nagyon sok területen fejlődnek ezáltal pl: ritmusérzék, egyen-
súlyérzék, helyes testtartás. A tanfolyamon részvevők elsajátították, 
hogyan taníthatják játékosan meg a gyermekek számára a különböző 
tánclépéseket. A megtanult táncokból egyszerű koreográfiákat készítet-
tünk, amit felhasználhatunk majd a későbbiekben. A tánc és a zene 
segítségével kiszakadhattunk a szürke hétköznapokból, egymást segít-
ve egy vidám közösség kovácsolódott össze. Minden résztvevő jó ered-
ménnyel, sikeresen zárta tanfolyamot. Köszönet a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvo-
da támogatásának, hogy lehetővé tették két óvodapedagógus számára 
a továbbképzésen való részvételt. 

Janás Ferencné 
óvodapedagógus 

TÁNC TOVÁBBKÉPZÉS VÁROSLŐDÖN 

 4. OLDAL XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM                                                          

ERZSÉBET – TÁBOR 

A 
Z IDEI ÉVBEN IS LEHETŐSÉG VOLT NAPKÖZIS ERZSÉ-

BET – TÁBOR SZERVEZÉSÉNEK, LEBONYOLÍTÁSÁNAK 
KÖLTSÉGEIRE PÁLYÁZNI.  

Az önkormányzat élt is ezzel a lehetőséggel. 22 gyermek 
jelentkezett, ők a jelképes összegű önrész befizetése után 
minden programon ingyenesen vehettek részt az egyhetes 
turnus ideje alatt.  
Sok szép helyre kirándultunk, de helyben is folyamatosan 
aktív kikapcsolódást biztosítottunk a gyerekeknek. A hétfői 
napon Tésre látogattunk, ahol Ferkó bácsi ismertette meg 
velünk a település nevezetességeit és természeti környeze-
tét. Kedden a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ-
ban töltöttük a napot, ahol sok érdekességet láttunk és az 
okos játszóteret is kipróbáltuk. Szerdán a Kultúrházban 
Tulipános Kata volt a vendégünk egy közös festegetésre. 
Csütörtökön a Római fürdőhöz és a Vadalmás forráshoz 
kirándultunk. Innen egy kis csapatépítő számháborúzás 
után indultunk haza. Pénteken a focipályán töltöttük a 
napot, ahol kipróbáltuk a biliárd focit, vízipisztolyoztunk 
és pizzáztunk. 
Igyekeztünk színessé varázsolni a hetet, ami a gyerekek 
egész heti lelkesedését látva, azt hiszem sikerült is. 

Hegyi Edit 

A 
M 27. 06. 2022 ERÖFFNETEN WIR UNSER NATIONALITÄTEN-

LAGER, DESSEN SCHWERPUNKT GASTRONOMIE WAR.  
Mit unseren begeisterten Helfern und Kindern haben wir so oft 
wie möglich versucht, die einstige Welt mit hausgemachten 
schwäbischen Speisen wieder aufleben zu lassen. 
Dieses Lager war für die Unterstufe gedacht, wir haben im Juli in 
Kőszeg ein Nationalitätencamp für die Oberstufe organisiert. 
Am Montag hatten wir drei Scenen auf die Bühne getragen: die 
Kinder hatten Käse, Paprikakartoffeln und Pogatschen gemacht 
und nach dem gemeinsamen Mittagessen hat jedes Team sein eige-
nes Poster gestaltet. Mit diesen wurde der Turnsaal dekoriert.  Die 
Farben wurden von unseren Schülern mit Hilfe von unserer Che-
mielehrerin Timea Biró gemischt. 
Am Dienstag besuchten wir den Bio-Bauernhof in Szápár, wo wir 
uns nach der Besichtigung der Mühle mit Hilfe eines alten UAZ 
die Beweidung und Tierhaltung anschauten und zum Abschluss 
einen Laib (mit Käse gewürzt) verkosten konnten. Wir haben viele 
Tiere und Pflanzen auf dem Hof beobachtet. 
Am Mittwoch besuchten wir in Veszprém im Tal des Baches Séd 

eine alte Wassermühle, die noch heute in Betrieb ist, wo wir echten 
Weizen mahlten, auf einem echten Mühlrad, mit einer Handmühle, 
Mühle, wir bestaunten den Mäuselift. Wir haben noch auch einen 
Kühlschrankmagneten gebastelt. 
Der Sport stand ganz in der Mitte am Donnerstag: Tischtennis und 
Geschicklichkeitswettbewerbe folgten aufeinander, Schauspiel und 
Strudelnbacken. Streckgebäck mit hausgemachten Gesch-
macksrichtungen: Kohl, Kartoffel, Kirsche - himmlisch! Am 
Nachmittag hatten die Schüler Dekorationen aus Korn, Teig und 
Stroh gebastelt. 
Am Freitag waren wir zu Gast im Heimatmuseum, und dann 
haben wir ein Toto ausgefüllt, in dem es um die Kirchenlandschaft 
Haus-Kalvarienberg ging. Wir haben das Lager mit majestätischem 
bayerischem Hähnchen abgeschlossen, das wir im Ofen zubereitet 
haben. Der Schlussakkord war eine rasende Wasserbom-
benschlacht, Augen und Klamotten blieben nicht trocken. 

 
Peter Müller 

SOMMERFERIEN-LAGER IN DER NATIONALITÄTENSCHULE 
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A  2022. ÉV MÁSODIK FELE A VÁRTNÁL IS KISZÁMÍTHA-

TATLANABB LETT.  
 
Az Orosz-Ukrán háború következményeként Magyarorszá-
got energia, gazdasági válság sújtja! Folyamatosan emelked-
nek a megélhetési költségek, legyen szó a rezsiről vagy az 
élelmiszerekről. Érdemes megállni és megvizsgálni, hogy 
vajon hány dolgot vásároltunk az elmúlt hónapokban, ami-
re igazán nincsen szükségünk. Tehát legyünk tudatosabb 
vásárlók! Másik dolog, hogy meg lehet próbálni a már nem 
használt tárgyakat értékesíteni, és ebből kiegészíteni a csalá-
di kasszát. Sok kicsi sokra tud menni. Ugyanide tartozik, 
hogy érdemes megnézni, vajon kihasználjuk-e a manapság 
divatos szórakoztatási szolgáltatásokat, vagy már csak meg-
szokásból vannak? Automatikusan levonják a számlánkról 
az előfizetési összeget, és már el is felejtettük, hogy havi sok 
ezer forintot költünk ilyenekre. Fontos azt is megnézni, 
hogy az esetleg éppen lejáró biztosításunkat újra tudjuk-e 
kötni kedvezőbb feltételekkel. Esetlegesen szükség lehet a 
banki szolgáltatások felülvizsgálatára is. Nehéz időszak 
előtt állunk, azt kérném mindenkitől legyünk tudatosabbak!  
Az önkormányzatnak is folyamatosan emelkednek a költsé-
gei, 2022 szeptemberben a vásárolt szociális étkezés draszti-
kus áremelése miatt szükség volt a költségvetés módosításá-
ra. Ez a feladatellátás 50-60 fő közötti nyugdíjast érint, az 
önkormányzat havi költsége 200 -250 ezer forinttal nőtt. 
A művelődési ház nyitva tartását a téli hónapokban korlá-
toztuk, a szolgáltatók fűtés nélkül tudják igénybe venni.  
A mostani fűtési szezont még biztonságban ki tudja fizetni 
az önkormányzat, 2023 október 01-ig biztosított a szerződés 
a gázszolgáltatóval. 
2023 januártól a közvilágítás díja a háromszorosára nő! Ez 
nagyságrendileg úgy fog alakulni, hogy a havi 170 - 180 
ezer forintos költség háromszorozódik meg.  
"Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciós politika gyö-
keresen megváltoztatták a gazdasági folyamatokat", ennek 
hatására a pénzügyminisztérium újra tervezi a 2023-as évi 
gazdasági és pénzügyi folyamatokat. A kormány többlettá-
mogatást nyújt a közvilágítás fenntartásához az önkor-
mányzatoknak. A jogalkotó lehetőséget adott az önkor-
mányzatoknak a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, 
hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a közvi-
lágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos 
kérdéseket rendeletben szabályozza. Bakonynána képviselő 
testülete is meghozta ezt a rendeletet, a Közös Önkormány-
zati Hivatal településeihez hasonlóan. Miszerint a települé-
sen kizárólag a veszélyhelyzet fennállása alatt 0 órától 04 
óráig lekapcsolásra kerül a közvilágítás. Ez a folyamat enge-
délyezési eljáráshoz kötött, melynek ügyintézési határidejé-
ről a szolgáltató nem tudott tájékoztatást nyújtani számunk-
ra. A megvalósításról külön fogjuk a lakosságot tájékoztatni! 
A település rendezési terv módosítása elkezdődött, ezzel 
kapcsolatban lakossági fórumra hívtuk a lakosságot július-
ban. Ez a folyamat 1-1,5 év. Ehhez a korábbi helyi építési 
szabályzat adhat iránymutatást, mely a https://or.njt.hu/
onkorm/1:-:3419:-:-:1:-:-:-/13/10 weboldalon megtalálható! 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 
 

A településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban az 
önkormányzat településrendezési tervet készít, mely a tele-
pülési önkormányzatok esetében a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ). 
A helyi építési szabályzatok részét képezi a szabályozási 
terv, mely az építési helyi rendjének, szabályainak vizuális, 
térképi megjelenítését szolgálja. 
2022. július 31. – én tartottuk a hagyományos Szent Anna 
búcsút. 
2022. augusztus 13. – án szombaton (augusztus második 
szombatja) tartottuk a Gombócfesztivált. Kellemes, jó han-
gulatban, zökkenő mentesen zajlott az esemény! Ezúton is 
köszönöm a vendégeknek, a fellépőknek, a résztvevőknek, a 
segítőknek, a szolgáltatóknak a részvételt, a munkát! 
2022 szeptemberében beiskolázási támogatást nyújtottunk 
24 óvodáskorú gyermek, 71 általános iskolás korú gyermek, 
37 középiskolás gyermek részére, összesen 2 240 000,- forint 
összegben. 
2022. október 09.-én köszöntöttük a szépkorúakat műsorral, 
vendéglátással és ajándékkal. A legidősebb hölgy Szántay 
Jánosné (98 év). A legidősebb férfi Bierbauer József (89 év), 
sajnálatos módon Dr. Nagy Ilona doktornő már nem tudta 
átadni neki az ajándékot!  
65 év feletti lakos: 164 fő, 67 fő férfi, 97 fő hölgy. 
80 év feletti 40 fő. 
Lehetőség volt ismét kedvezményes színház bérletek vásár-
lására a veszprémi Petőfi Színházba. Az első színházlátoga-
tásra 2022. november 12. – én került sor. Ebben az évadban 
32 bérlet vásárlására történt meg. 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2023: az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév: a 2022/2023 tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve, 6 fő részesül az ön-
kormányzat részéről támogatásban.  
Az idei évben önkormányzatunkhoz 3 db lakáshoz jutási 
támogatási kérelem érkezett, mind pozitív elbírálásban ré-
szesült! 
Mikuláscsomaggal kedveskedtünk a 14 év alatti gyermekek-
nek, összesen 174 csomag került kiosztásra! 
Az Adventi időszakban a korábbi évekhez hasonlóan meg-
tartottuk a megszokott rendezvényeket. Betlehem, adventi 
koszorú áldás, Adventi koncert, falukarácsony. 
Bakonynána képviselő testülete támogatásával személyes 
látogatással, jelképes csomaggal köszöntöttük az egyedülál-
lókat. 
 

 
Németh Zsuzsanna 

 
„Isten békességre teremtette az embert, s nem háborúságra, 
s mindenkinek megadta a maga helyét, hogy éljen, s mit 
végezzen. Az Úristen tudja, mit csinál.”  

(Wass Albert) 
 
 
 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

https://or.njt.hu/onkorm/1:-:3419:-:-:1:-:-:-/13/10
https://or.njt.hu/onkorm/1:-:3419:-:-:1:-:-:-/13/10
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AZ EKF PROGRAMRÓL  

V 
ESZPRÉM VÁROS 2018 DECEMBERÉBEN A 
RÉGIÓVAL KÖZÖSEN NYERTE EL A 2023-
AS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 

(TOVÁBBIAKBAN: EKF) CÍMET, EZÉRT NEM VÉLET-

LEN, HOGY A PROGRAM ALAPKÖVE, HOGY A VESZ-

PRÉM-BALATON-BAKONY RÉGIÓ KÖZÖS ERŐVEL 
MUTASSA MEG A VILÁGNAK ÉRTÉKEIT, KULTURÁ-

LIS SOKSZÍNŰSÉGÉT. 
2021–ben Bakonynána is csatlakozott a program-
hoz, melynek keretében két társintézménnyel és 
több településsel közösen valósulnak meg a prog-
ramok. Ezek a programok a 2022 és 2023 évet 
érintik. 
A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) vezetésével 
a Bakony-Balaton régió négy településén – így Bakonynánán, Borzavá-
ron, Jásdon és Nagyesztergáron –, valamint tágabb környezetükben 
megvalósuló „Semmi különös? A Bakony ékkövei” projekt fő célkitű-
zése, hogy a települések értékeire hívja fel a figyelmet, támogassa a 
helyi közösségeket a belső értékek megismertetésében, javítsa a telepü-
lések közötti és a településen belüli kohéziót. Az értékek kutatása, 
tudatosítása út lehet a társadalmi összefogásra a régi lakosok és új 
beköltözők között, a négy település és környezetük értékeinek együt-
tes fejlesztése a szolidaritás erősítését eredményezheti. A Bakony-
Balaton régió Magyarország kincse, a projekt révén ezt szeretnénk 
tudatosítani. A projekt részeként: 2022 július 17. és 31. közti kutatási 
időszakot a településeken töltötte a kutatócsoport:  
Dr Szabó Mariann szakmai projektvezető 
Dr Ballabás Gábor természetjáró, túraútvonal fejlesztő kutató 
Bozsoki Fruzsina mentális térképeket rajzoltató, környezeti nevelést 
kutató 
Dr Kiss János Péter térségi kapcsolatokat feltáró kutató 
Rezner Hajnalka projektmenedzser 
Ebben a kéthétben ismerkedtek a településsel, a település környezeté-
vel, a lakosokkal. Az„Életek és ételek Bakonynánáról” interjúsorozatot 
Keszey Judit készítette a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
támogatásával. A lakossággal készült beszélgetések a QR kód alatt 
tekinthetők meg a YouTube nyilvános videómegosztó webhelyen.  
 A Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúsá-
gért szervezet Érték-köreink projekt, 
mely Veszprém megye 3 térség 9 telepü-
lését érintve valósul meg: 
- Bakonynána-Bakonyoszlop-Olaszfalu 
- Berhida-Jásd-Küngös 

- Nyirád-Halimba-Zalahaláp 
Ez a projekt 2 beszélgetős délutánnal kezdődött, melynek keretében a 
résztvevőknek kellett kiemelni, meghatározni a helyi értékeket.  
A bakonynánai Értéktár bizottság 2013. november 20-án alakult meg 
azzal a céllal, hogy összegyűjtse a településhez szorosan kapcsolódó 
kulturális, szakrális, természeti és alkotói értékeket. 
Az Értéktár bizottság tagjai: 
    Simonné Rummel Erzsébet 
    Szakács Lászlóné 
    Szöllősi Attiláné 
A helyi értéktár többek között az alábbiakat tartalmazza:  Adventi 
énekes találkozó, Bierbaum Gabriella – Üvegcsiszoló, Christkindel-
Spiel, Czeglédi Tibor - Népi bútorkészítő, Czeglédiné Budai Katalin - 
Bútorfestő, üvegfestő, Edelweiß dalkör, Farkas Róbert – Keramikus, 
Gaja-szurdok/Római fürdő, Gombócfesztivál, Innen-Tour túraútvo-
nal, Séta a Római fürdőhöz túravonal, Ördöglik túravonal, Isten veled 
szülőföldem című kiadvány, Kálvária, Lampionos felvonulás,  Nánai 
geológiai rétegek, Német nemzetiségi ifjúsági tánccsoport, Német 
nemzetiségi nap, Régi Sváb ételek Bakonynánáról-receptfüzet, Római 
katolikus templom, Sírkőpark, Tájház, Út-menti keresztek, Veres D. 
Csaba: Bakonynána Története, Wasserfall kultúrcsoport.  
2022-es év a Szent-Mihály napi értéknappal zárult. 

 
Németh Zsuzsanna 

NEMZETISÉGI ESEMÉNYEK 2022. MÁSODIK FÉLÉV 
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ÉS NÉMET HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

A  PANDEMIÁS IDŐSZAKOT KÖVETŐEN 2022-BEN LASSAN BEINDULT 
A KULTURÁLIS ÉLET A TELEPÜLÉSEKEN.  

A 22 éves Edelweiß dalkörnek hat sikeres fellépése volt. A 19 éves 
Wasserfall kultúrcsoport is helyben és vidéken nyolcszor szórakoztatta 
a közönséget.  A tavasz óta szorgalmasan gyakorló helyi nemzetiségi 
tánccsoport az idősek napján mutatta be nagy sikerrel első német tán-
cát.    

 * 
 160.000 Ft-tal támogattuk a gombócfesztivált. 

 * 
Boldogság volt látni azokat az anyukákat, akiket felkerestünk a 
„komatállal”. Örömmel tölt el bennünket boldogságuk. Ismét négy 
családnak adtuk át a Német Önkormányzat ajándékát. 

 * 
Újból támogattuk a kis elsősöket édességgel és írószerekkel megtöltött 
„cukorsüveggel”. Ezt a szokást német földről vettük át. 

 * 
Méterárut vásároltunk majd a dalkör új tagjainak és a tánccsoport 
tagjainak folyamatosan készülnek a fellépő ruhái. 

A „Falukarácsonyi” program vendéglátása most sem maradhatott el a 
Német Önkormányzat támogatása nélkül. 
Pályázati támogatásból valósult meg: 
Pályázati támogatásból és Német Önk.-i kiegészítéssel megújult a 
tájház udvarán lévő pince ajtaja, újra lettek festve a melléképület ajta-
jai, egy konyhaszekrény, elkészült a 4. kiállítótér ajtaja előtti féltető. A 
tájház udvarának templom felölöli alacsony támfalához szükséges 
anyagokat is pályázati összegből vásároltuk.  
Német közösségünk szeptember végi ausztriai (Mariazell) zarándokla-
tát a BGA Zrt. által folyósított összegből, önerőből és civiltámogatásból 
valósítottuk meg. 
Az ősz folyamán támogatásból és feladatalapú keretből támogattuk 
három fő táncképzését. 
300 000 Ft pályázati összegből valósult meg az adventi zenei találkozó. 
A Tájház működéséhez szükséges összeget a Miniszterelnökség folyó-
sítja és a Német Önkormányzat egészíti ki.  Múzeumfejlesztésre még 
további (2021.-ből átjövő) 402 000 Ft támogatást kaptunk. 

 

Simonné R. Erzsébet 
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HÍRMORZSÁK AZ ISKOLÁBÓL  

2 022. SZEPTEMBER 1-JÉN KILENC KICSI ELSŐS KEZDTE MEG TANUL-

MÁNYAIT ISKOLÁNKBAN. 
Egy új életszakasz kezdődött el az életükben. Kinőtték az óvodai kis-
széket, kiságyat, és a potyogó fogacskák is jelezték, hogy iskolaérettek 
lettek. Kati és Melinda tanító néni bevezeti őket az olvasás, a számok 
és a betűk varázslatos világába. Kati néni lesz számukra az, aki féltő 
gondoskodással és szeretettel óvja őket és az iskolában kicsit az anyu-
kájuk is lesz. 
 

Iskolánk 2. és 3. osztályos tanulói november 7-én a "Szörnyek és sel-
lők" című foglalkozáson vettek részt. 
Köszönjük Deli Kitti drámapedagógusnak, hogy egy interaktív fog-
lalkozás keretében közelebb hozta a gyerekekhez a Balaton-felvidék 
természeti értékeit. 
A projekt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Program segít-
ségével valósult meg. 
 

A tanévben iskolánk harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályos 
csapata vett részt a megyei Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen. 
Tanulóink remekül szerepeltek, két kiemelkedő eredmény is született. 
A harmadikos csapat megyei kilencedik, az ötödikesek pedig -ahogy 
arról már korábban tudósítottunk- megyei másodikak lettek. 
Gratulálunk nekik! 
 

„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik!” 
Az elsősök és másodikosok kisütötték, majd mind megették a linzer 
tésztából készült finomságokat. A Márton-napi lámpás felvonulás is jó 
hangulatban telt óvodásokkal és szülőkkel együtt. A libazsíros kenyér 
és meleg tea jólesett mindenkinek a program végén. 
 

8. osztályos tanulóink pályaválasztási napon vettek rész a Veszprémi 
Pannon Egyetem aulájában. Reméljük segítséget kaptak életük fontos 

döntéséhez! 
 

Ebben a tanévben 
is csatlakoztunk az 
„Európai mézes 
reggeli” program-
hoz. Ezen a napon 
minden tanulónk 
mézes kenyeret ka-
pott tízóraira. Eb-
ből az alkalomból 
meghirdetett rajz-
pályázatunk nyer-
teseinek pedig fi-
nomabbnál-finomabb méz volt a jutalma. 
 

Az idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. A Szülői Munkaközösség és 
a Községi Önkormányzat jóvoltából 2 csomagot kapott minden tanuló. 
Köszönjük nekik a gyerekek nevében! 
 

Téli versmondó versenyünk nagyon színvonalas volt. Szebbnél-szebb 
versekkel örvendeztettek meg minket a résztvevő tanulók. A legsikere-
sebbek a Falukarácsonyi ünnepségen is előadták verseiket. 
 

A fenntartó Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat ajándé-
kaként egy „Bőröndszínházi Karácsonyi mese” részesei lehettek alsós 
tanulóink. 
 

Tartalmas, értékes programokkal telt a tanév decemberig. Nagyon 
szépen köszönünk minden erkölcsi és anyagi támogatást, amely tanu-
lóink javát szolgálta. Reményeink szerint 2023 januárjától innen foly-
tatjuk. 

         Szöllősi Attiláné 

REZITATIONSWETTBEWERB  IN ZIRC  

A 
M 20. OKTOBER WURDE VON DER REGULY ANTAL GRUND-
SCHULE DER DEUTSCHSPRACHIGE REZITATIONSWETTBEWERB 
ORGANISIERT.   

Zehn Schüler aus unserer Schule haben die Möglichkeit bekommen mit 
Gedichten in Zirc anzutreten. Die Jury hatte bei der Bewertung der 
Produktionen eine schwere Aufgabe, Aussprache, Intonation 
Vortragsweise und Flüssigkeit wurden in den vier Alterskategorien 
bewertet. Unsere Ergebnisse sind: Kevin Bajor gewann den ersten 
Platz, zweite Preis ging an Ingrid Bíró, den dritten Platz erhielten Esz-
ter Réka Breglovics, Csaba Hopotószki, Lajos Ádám Horváth, Sonderp-
reis bekamen: László Márk Balta, Bianka Mikus und Elizabet Regenye. 
 

Tóth Gáborné  

RENDEZVÉNYNAPTÁR  
VERANSTALTUNGSKALENDER BAKONYNÁNA—2023.  ELSŐ FÉLÉV  

 Megnevezés/Bezeichnung  Időpont /Zeitpunkt 

Koszorúzás a kitelepítési emléktáblánál /Kranzniederlegung 2023. január 29.  10,40 

Iskolai farsang / Schulfasching 2023. február 10. 

Nemzeti ünnep – megemlékezés /Nationalfesttag 2023. március 14. 

Német Nemzetiségi nap/Nationalitätentag 2023. április 23. 

Anyák napi ünnepség  az óvodában /Muttertag 2023. május 4. 5. 

Anyák napi ünnepség   iskolában/Muttertag 2023. május 8. 

Óvodai gyermeknap/ Kindertag 2023. május 26. 

Óvodai ballagás/ Jahresende in der Deutschnat. Kindergarten 2023. június 3. 

Iskolai gyermeknap/Kindertag für Schulkindern  2023. május 26. 

Koszorúzás a világháborús emléktábláknál/Kranzniederlegung 2023. június 04. 10,40-kor 

Iskolai ballagás/és tanévzáró / Jahresende in der Deutschnati. Grundschule 2023. június 17. 10,00 ó. 

Helyi nemzetiségi tábor/Deutschnationalitäter Lager 2023. június 26—július 7-ig 

Anna napi búcsú /Kirchentag/Kiritog 2023. július 30. 

Gombócfesztivál/Knödelfestival 2023. augusztus 12. 
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 ANYAKÖNYVI HÍREK LAPZÁRTÁIG 

SZÜLETÉS: 
Hegedüs Mira  2022.09.05. 
Szülők: Hegedüs-Béndek Renáta és Hegedüs 
Gábor 
Simon Gréta  2022.10.07. 
Szülők: Szüszenstein Zsanett és Simon Se-
bastián 
 
Gratulálunk! 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 

Hüll Kinga és Sebők Gergő 2022.12.16. 

 
Sok boldogságot! 

ELHALÁLOZÁS: 
Holonics József Ede 2022.08.17. élt: 67 évet 
Pihokker Károlyné (Valler Mária)    
     2022.09.22. élt: 86 évet 
Fürst Tibor   2022.09.22. élt: 77 évet 
Bierbauer József 2022.10.09. élt: 89 évet 
Grószeibl Zoltán 2022.10.24. élt: 63 évet 
Strausz Árpádné (Gremsperger Terézia)  
     2022.11.04. élt: 88 évet 
Véber Anna  2022.12.01. élt: 87 évet 
Juhász Antalné (Ölveczky Amália)   
     2022.12.12. élt: 68 évet 
Valler Ferenc  2022.12.27. élt: 67 évet 
Nyugodjanak békében! 

† 

HELYESBÍTÉS 
 

A Bründel - Gajavölgye előző számában 
nyomdai hiba miatt tévesen megjelent szüle-
tési anyakönyvi hír helyesbítése: 
 
Lajkó Noel  2022.05.20. 
Szülők: Lajkó Barbara és Lajkó Zsolt 

 
Az érintettektől elnézést kérünk! 

Kérjük, személyi jövedelemadója társadalmi szervezetek számára felajánlható  

1%-ával támogassa a  

Bakonynánai Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványt! 

Alapítványunk fő célja a helyi közösség oktatási, kulturális és sport életének segítése,  

támogatása.  

Adószám: 18923621-1-19 

Felajánlásaikat előre is köszönjük! 

2 022. DECEMBER 21-ÉN KIS ELSŐSINK ÉS MÁSODIKOSAINK, A BETLEHEMEZŐK ÉS A 
CHIRSTKINDLIZŐK VARÁZSOLTAK ÜNNEPI HANGULATOT ISKOLATÁRSAKNAK, 
SZÜLŐKNEK, PEDAGÓGUSOKNAK. 

TÓTH ÁRPÁD FERENC: UGYE, HALLOD SZAVAM? 

 KARÁCSONY 

Karácsony van! Kisjézusom, 
ugye, hallod szavam? 
Segíts nekem, hogy még jobban 
ismerhessem magam! 
 
Segíts, hogy a testvéremnek 
jó testvére legyek, 
szeretetem tőled kapjam, 
és hogy szeressenek! 

Segíts, hogy szüleimnek 
jó gyermeke legyek, 
Megérthessem a világot 
és az embereket! 
 
Karácsony van, Kisjézusom! 
Téged ünnepelünk. 
Hit, a béke s a szeretet 
legyen mindig velünk! 
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EURÓPAI MÉZES REGGELI  

A 
Z IDEI EURÓPAI MÉZES REGGELI PROGRAM 2022. NOVEMBER 18-
ÁN, PÉNTEKEN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE. 

A hazánkban is nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi kezde-
ményezés az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium Köznevelé-
si Államtitkársága és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) közreműködésével valósult meg. 

Magyarországon valamennyi iskolának és óvodának lehetősége van 

arra, hogy csatlakozzon – a méhész szakemberek segítségével – a 

kezdeményezéshez a hivatalos nyitónapon, vagy egy másik időpont-

ban egyaránt. A cél az, hogy felkeltsék a fiatalok figyelmét a mézfo-

gyasztás fontosságára, annak egészséges táplálkozásban betöltött 

szerepére, valamint a Beporzók Évére tekintettel a beporzók védelmé-

nek fontosságára. 

A korábbi években nagy sikerrel megrendezett esemény idei folytatá-

sához is szakmai segítséget nyújtottak a méhészek, és külön megegye-

zés szerint mézet is biztosítottak az iskolai rendezvények számára. A 

mi iskolánk hosszú évek óta aktív résztvevője a rendezvénynek. Az 

idén Tóth Péter szaktanácsadó látogatott el hozzánk. Előadását nagy 

figyelemmel kísérték a gyerekek. A mézet is ő és méhésztársai biztosí-

tották tanulóinknak. Ezen kívül rajzversenyt is hirdettünk, amelynek 

jutalma 10 kg méz lett. 

Az előadáson kívül nagy mézeskenyér evészet is folyt a nap során!  

Tamás Teréz Heléna 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

S 
ZEPTEMBER 23 - ÁN DÉLUTÁN,  A KACAGÓ BÁBSZÍNHÁZ TÁRSU-

LATA SZÓRAKOZTATTA AZ OVISOKAT, ALSÓSOKAT ÉS A FELNŐTT 
KÖZÖNSÉGET.  

A Piroska és a farkas c. mese újszerű feldolgozását nézhettük meg. 
Remek szórakozást nyújtott felnőttnek és gyermeknek egyaránt. 
Iskolánkban október 14 – én délután, Makai Roland kollégám tartott 
két foglalkozást a negyedik és ötödik osztályos gyerekeknek. Tanuló-
ink vidám hangulatban töltötték a robotokkal ezt a délutánt. Nagyon 
hasznos időtöltés volt ez számukra, hiszen szociális kompetenciájuk 
nagymértékben fejlődött. Lehetőségük volt előzetes tudásuk, kreativi-
tásuk bemutatására, fejlesztésére.  
Olvasópályázatok: 
Az idén nyáron iskolánk 20 tanulója szorgoskodott! Az eredményeik a 
következők lettek: 
 

KOLOZSI LÁSZLÓ - A HOLD EMLÉKEI 
 

 4. Csóka Botond 
 5. Berkes-Szabó Levente Vajk 
 6. Nedvesi Vivien 
 6. Sümegi Dorka 
 7. Pusztai Tamás Barnabás 
 9. Waller Emma 
10. Polgár Viktória 

11. Kékesi Ramóna 
12. Valler Rajmund 
 

 TAMÁS ZSUZSA - 
MIMI NAPLÓJA 

 
 1. Valler Szofi 
 1. Karsai Kristóf Fe-
renc 
 3. Simon Bertalan 
 4. Bajor Emma 
 5. Németh Levente 
 6. Kovács Áron 
11. Regenye Elizabet 

 

RUFF ORSOLYA - VOLT EGY HÁZ 
4. Cseh Richárd 
6. Hopotószki Csaba 
7. Benke Bálint 
7. Balta László 

Gratulálunk az elért eredményekhez! 
 

Tamás Teréz Heléna 
könyvtáros 

KIRÁNDULÁS MARIAZELLBE 

E GY KÖZEL 50 FŐS TÁRSASÁGGAL INDULTUNK EL SZEPTEMBER 17-

ÉN MARIAZELLBE A KORAI REGGELI ÓRÁKBAN.   

Zökkenőmentes utunkat először Klein-Mariazellbe szakítottuk meg. 

Megtekinthettünk egy gyönyörű Bazilikát és kolostort, illetve a szen-

tek ereklyéit. Itt nem időztünk túl sokat, indultunk is Mariazell felé, 

de előtte még megnéztük az Erlaufseet ami Mariazelltől mindössze 4 

kmre található gyönyörű kristálytiszta vízzel és csodás kilátással. A 

környéken még megnéztük a Mária-vízesést is. Ez után Maria-

zellbe  mentünk ahol közösen felsétáltunk a Kálváriára, imádsággal, 

énekekkel összekötve a Kálvária tetejéről gyönyörű kilátás fogadott 

minket. Ezt követte egy szabad program   melyben szerencsénk volt 

a  helyi bazárokat megnézni. Ez után következett 

mise a Bazilikában, amelyet Lajos és Róbert atya 

celebrált. Tündi néni és Eszter néni pedig meg-

szólaltatták a gyönyörű orgonát. Mise után már 

indultunk is haza. A hűvös esős idő ellenére 

szerintem örök élményt szerezhettünk, feltöltőd-

hettünk és emlékeket szerezhettünk.  

Köszönjük a szervezést Simonné Rummel Erzsi 

néninek! 

Varga Dóra 

A 
M 17-TEN SEPTEMBER HABEN WIR AUS BAKONYNANA MIT 

UNSEREN BEKANNTEN AUS DER UMLIEGENDEN SIEDLUNGEN 

NACH MARIAZELL GEFAHREN. 

Zuerst haben wir Klein-Mariazell besucht, wo wir die wunderbare 

Basilika besichtigt haben. Wir waren von der Größe der Kirche ganz 

begeistert. Danach sind wir in Mariazell angekommen, wo wir zuerst 

den Erlaufsee, dann den Marienwasserfall bewunderten. Sowohl der 

berühmte See als auch der Wasserfall in der wunderschönen Umge-

bung waren atemberaubend. Unser Weg hat dann in die Stadt ge-

führt, hier haben wir den Kreuzweg Jesu gebetet. Nach einer kleinen 

Freizeit hat unsere Gruppe eine Heilige Messe gefeiert. Die Menschen 

aus verschiedenen Ländern, die 

Athmosphäre der Kirche haben 

unser Herz tief berührt. Diese 

Fahrt war für mich ein bleibendes 

Erlebnis. 

Bence Varga  

Schüler 
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BETAKARÍTÁSI ÜNNEP 

A  BETAKARÍTÁSI ÜNNEP KULTURÁLIS HÁTTERŰ ESEMÉNY, ISKOLÁNK 
HAGYOMÁNYOS TÉMANAPJA.  

Hosszú évek óta színes forgatag zajlik ezen a napon. A programokban 
minden osztály részt vesz, az alsósok kézmű-
veskednek, terményekből képet, szobrot, 
játékfigurákat készítenek. A felsősök szőlőt 
szüretelnek, majd mustot készítenek belőle, 
krumplit szednek, kukoricát törnek, esetleg 
répát, tököt gyűjtenek. A betakarított termést 
az iskola udvarán feldolgozzák. Az idei év-
ben – szülői segítséggel – tócsnit sütöttek. A 
lányok Ilike - Ági - Timi nénivel a hagyomá-
nyos almás pitét, sós és sajtos aprósüteményt 
sütötték. Semmi nem ment veszendőbe, a 
maradék tésztából ún. „Hamis hablegényt“ 
készítettek.  
Az ötödik osztály Enikő nénivel tököt fara-
gott, a kifaragott tökök udvarunkat díszítik. 
Az alsósok a rejtélyes 
kukoricadarálót is 
felfedezhették, itt a 
munka játék volt. A 
sütik finomak voltak, 
a tócsni után gyü-
mölcssaláta, forró tea 
és frissen préselt must 
járt mindenkinek. 
Ebéd után a SETUP 
együttes ütős koncert-
jét élvezhettük. A 
félórás zeneelőadás 
méltóképpen koronáz-
ta meg a napot, min-
denki jókedvűen, 
elégedetten ment 
haza. 

D 
AS ERNTEFEST ODER ERNTEDANKFEST IST EIN FEST MIT KUL-

TURELLEM HINTERGRUND, EIN TRADITIONELLER THEMENTAG 
UNSERER SCHULE, UND AN DIESEM TAG FINDET SEIT VIELEN 
JAHREN EIN BUNTER WIRBELWIND STATT.  
Alle Klassen nahmen an den Programmen teil, die Junioren 
bastelten Bilder und Spielfiguren aus Kastanien. Die Se-
nioren ernteten Trauben, machten dann Most daraus, ernte-
ten Kartoffeln, knöckelnten Mais, sammelten Karotten und 
Kürbisse und verarbeiten das Erntegut dann auf dem Schul-
hof. In diesem Jahr wurden mit Hilfe der Eltern Kartoffel-
puffer gebacken. Die Mädchen backten den traditionellen 
Apfelkuchen, Salz- und Käsekekse mit Frau Ilike - Ági - 
Timi, nichts wurde verschwendet, der geblieben Teig wurde 
zu sogenannten "Blinder Schaumjungen" gemacht - der 
Schaum wurde von mehreren Personen gefertigt. 
Die fünfte Klasse schnitzte Kürbisse mit Frau Enikő, die 
fertigen Arbeiten können auf dem ganzen Hof bewundert 
werden. Auch die geheimnisvolle Maismühle konnten die 
Junioren entdecken, hier war Arbeit Spiel. Die interessanten 
Objekte im Ausstellungsraum boten einen glanzvollen 
Rahmen, die Kuchen waren köstlich und nach der Kartoffel-
puffer gab es Obstsalat und heißen Tee, frisch gepressten 
Most. 
Nach dem Mittagessen konnten wir das Konzert der SETUP-

Gruppe genießen, die 
halbstündige Musik-
darbietung krönte den 
Tag gebührend, alle gin-
gen glücklich und zuf-
rieden nach Hause. 
 

 
Müller Péter János 

 

AZ EGÉSZSÉG ÉS BÉKESSÉG FELÉ VEZETŐ ÚTON - TIBETI HANGTÁLAKKAL 

2 023 JANUÁRJÁTÓL A BAKONYNÁNAI ÓVODA TORNATERMÉBEN 
RENDSZERES LEHETŐSÉG NYÍLIK HANGFÜRDŐKÖN, HANGTÁL-
MEDITÁCIÓKON VALÓ RÉSZVÉTELRE. 

 

Dr. Tóth Edward gyógyszerész invitál mindenkit, aki szeretne tenni az 
egészségéért, a jobb közérzetéért, az egyre gyakrabban átélt stressz 
minél hatékonyabb kezelése érdekében. 
Hogyan működik a rendszer? Gondoljunk csak bele, hogy egy 
számunkra idegesítő hang vagy zene, milyen károkat képes okozni 
bennünk: feszültek leszünk, megfájdulhat a fejünk, felszökhet a 
vérnyomásunk...és minél tovább tart ez a helyzet, annál "mélyebbre" 
hatolnak és egyre jobban állandósulnak ezek a káros folyamatok. 
Azonban azt is biztosan mindenki átélte, hogy egy olyan zene, ami a 
"lelkünknek kedves", milyen erőt képes adni, milyen boldog állapotba 
tud minket repíteni. 
A hangfürdőkön használt eszközök - hangtálak, gongok, 
kristálypiramis, koshi, tingsha stb. - azonban az emberi szervezet 
számára speciálisan behangoltak, a hangszerek által keltett hangok 
emiatt hatékonyak az olyan esetben, ahol a stressz áll a háttérben. Ide 
tartoznak a már említett problémákon túl az alvászavarok, 
figyelemzavarok, depresszió, az emésztési problémák és 
immunrendszeri problémák nagy része, izomfájdalmak, szellemi és 
fizikai kimerültség stb. 
Azt gondolom, érdemes megtapasztalni, milyen pozitív változásokat 
képes előmozdítani ez a mindenki számára elérhető, de a legtöbbek 
számára sajnos ismeretlen lehetőség.  

Edward szeretettel fogadja az 
é r d e k l ő d ő k  k é r d é s e i t 
a  d r . t o t h . e d w a r d -
@gmail.com email-címen, de a 
hangfürdők előtt és után is 
nyílik erre alkalom. Be-
jelentkezni pedig a 06/20/280-
1225-ös telefonszámon, vagy 
Facebookon a DrTóth Edward 
Lélekringató név alatt lehet-
séges.  
Zárásként pedig álljon itt egy 
idézet Bálint Györgyi tollából: 
"A tibeti hangtálak kísérő 
hangokban gazdag har-
móniáiban valami olyat ta-
lálunk, ami az elkülönültség 
érzését át tudja alakítani úgy, 
hogy lelkünket a békesség 
érzése tölti ki." 
 
Mindenkinek jó egészséget kívánok!  

 
Dr. Tóth Edward  



Ami költőnknek az Alföld, 
az nékem a Bakony, 

ha azt kérded: „miért?”, 
elmondom hát, figyelj nagyon! 

 

Itt élek, egy mesés tájon, 
hol esténként, a múló napon, 

tündöklő színekben pompázik, 
a hegyekre boruló alkony. 

 

Megcsodálom az égboltot, 
amint búcsúzik a Nap, 
gyönyörűszép látvány,  
néhány pazar perc alatt. 

 

De mikor az égi jelnek vége, 
szürkület uralja a tájat, 

mocorgás hallatszik, 
a közelben tán éhes sün járhat? 

 

Szuszog, morog, matat, 
apró léptekkel kutatja az ételt, 

a zajokból tudjuk, 
hogy nem találta még meg. 

 

Reggelre tovább áll, 
vackában alszik egy nagyot, 

ideje sincs megcsodálni 
a hamarosan felkelő Napot. 

 

Ércesen szól a kakas, 
harangszóval egyidőben, 

kicsi falu éled éppen, 
ki-ki a dolgára készülőben. 

 

Pipálnak már a kémények, 
szürke füstöt eregetnek, 

fák tetején a madarak 
csendesebben csicseregnek. 

 

Kitekintve a határba: 
bágyadtan az őszi ködben, 

ébredezik a természet, 
teszi mindezt néma csöndben. 

 

Az ágakon a levelek 
sárgák, pirosak, itt-ott még zöldek, 

csípősek már a reggelek, 
tejfehérek odalenn a völgyek. 

 

Ám, midőn a köd elillan, 
próbálgatja erejét a Nap, 

ismét csodálhatod 
a természet jelmezét - magad. 

 

Erdőn – mezőn fák, s a bokrok 
ezer színben tündökölnek, 

hegytetőn, a szélben ringva, 
ismerősként üdvözölnek. 

 

De figyelj csak: 
nézd a mókust, hogy szalad, 

pár ugrással a fán terem, 
szélsebesen, s eláll szavad! 

 

Benn, az erdő sűrűjében, 
a fürge őz nagyot ugrik, 

odébb csak nem kisnyúl lapul, 
vagy talán egy róka bújik? 

 

Kertek alatt, kövek között 
hűs kispatak csörgedezik, 

falu végén, a párjával 
boldogan ölelkezik. 

 

A kettő immár egyként halad 
útja kanyargó medrében, 
majd eltűnik a mélyben,  

sziklába vájt, habzó vízesésben.  
 

Fáradt ősszel a természet, 
és aludni vágy? 

Éberebb, és színesebb az, 
miként Te azt elgondolnád! 

 

Nem csoda, és nem véletlen, 
hogy e tájat ezerszer bejárva, 
cseppet sem érzem magam 

hegyek közé bezárva. 
 

Tavasz, majd nyár, ősz után tél, 
a Bakonyban mindig kaland, 

szülőfölded éppen ezért 
az életben meg ne tagadd! 

 

Itt éltem le éveimet, 
most már itt is maradok, 
folyjék csak a víz a Gaján, 

lesznek még szép pillanatok! 
 
 

Fürst Gábor  
2022. október  
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ITT ÉLEK, EGY MESÉS TÁJON...  

KOMATÁL 

Idén a második félévben öt újszülött édesanyjának adtuk át szívből jövő jókívánságainkat 
és a hagyományokra épülő komatálat.  

Simonné Rummel Erzsébet 



WITZKISTE—VICCEK 
SCHULHELDENEPOS 

 
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 Lieblings-
fächer, 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 be-
notet.“ 
- „Und? Habe ich eine 5 bekommen?“ 
- „Nein, nur eine 3. Nächstes Mal erwarte 
ich eine bessere Leistung von dir! 

* 
NYUSZIKA ÉS AZ OROSZLÁN 

 
A nyuszika ül a bokorban, és a körmét re-
szeli. 
Arra megy a róka: 
- Hát te mit csinálsz, nyuszika? 
- Várom az oroszlánt, és ha erre jön, jól bele-
döföm az éles karmaimat.  
Később jön a medve: 
- Hát te mit csinálsz, nyuszika? 
- Várom az oroszlánt, és ha erre jön, jól bele-
döföm az éles karmaimat.  
Arra megy az oroszlán: 
- Hát te mit csinálsz, nyuszika? 
- Reszelgetem a körmömet, és közben buta-
ságokat beszélek... 

- BRÜNDEL  -  GAJAVÖLGYE - 
 

NANAUER DEUTSCHE 
NATIONALITÄTEN-

SELBSTVERWALTUNG 
BAKONYNÁNA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT       
 

SZERKESZTETTÉK:  
SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET,  

FÜRST GÁBOR 
 

ELÉRHETŐSÉGÜNK:  8422 BAKONYNÁNA 
ALKOTMÁNY UTCA 3. 

 

 
Telefon/fax: (88)587-320 

E-mail: bnanaonk@ktvzirc.hu 
lisil.bnana@gmail.com  

furstgabor60@gmail.com 
 

 
AZ INTERNETEN IS  

ELÉRHETŐEK VAGYUNK! 

www.bakonynana.hu 

 

Bort, búzát, békességet, 
sötétségben fényességet! 
Új esztendő újat hozzon,  
régi jótól meg ne fosszon. 

Ki barát volt, az maradjon, 
ki elindult, az haladjon! 

          
B. Ú. É. K.! 

 
BAKONYNÁNA KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 

 
Das neue Jahr ist angekommen, 
Haben wir uns vorgenommen, 
Euch zu wünschen in der Zeit 

Glück und Fried und Einigkeit. 
Soviel Tröpflein in dem Regen, 
soviel Glück und soviel  Segen. 

 
     GLÜCKSELIGES NEUES JAHR! 

 
DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG NANA 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐK 

 

Es war ein erfolgreicher Auftritt im Waschludter Kulturwettbewerb. Unsere 
Schülern Elizabet Regenye und Bence Hopotószki sind weitergekommen. 
Wir gratulieren ihnen! 

KULTURWETTBEWERB IN WASCHLUDT  


