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1848 – 1849 Szabadságharcra emlékeztek a 

Gannaiak 2015. március 15-én 
 

Mint minden évben, így az idén is megemlékeztek 

a Gannai Esterházy Nagytemplom hívei az 1848-

1849 szabadságharcban elesett nagyjainkra. A 

megemlékezés szentmisével kezdődött, majd a 

kriptában Nagy Ottó polgármester úr ünnepi 

beszédében emlékeztette a híveket, hogy 

Magyarország szerves része volt az európai 

hullámnak. A nagy Európai átalakuláshoz nagyban 

hozzájárultunk. Ahogy mondta „a nemzeti identitás 

alapköve lettünk”. 

Azok a reformtörekvések, amiket elértek a 

szabadságharc leverése után a mai napig 

meghatározták fejlődésünket, hovatartozásunkat, 

nagy hatást gyakorolva a társadalmi és politikai 

életünkre egyaránt. 

Kis és Nagy Ganna méltán büszke arra, hogy 

kivette a részét a szabadságharcból. Kis-Ganna 23 

fő, Nagy-Ganna 52 fő nemzetőrt adott a 

szabadságharcban megfogalmazott reformok egy 

máig meghatározó részének  eléréséhez. Különösen 

kiemelkedő alakja volt a Gannai származású gróf 

Esterházy Pál kiszolgált császári katonatiszt. A 

Veszprém Megyei önkéntes nemzetőrzászlóalj 

parancsnokaként, később a 18. honvéd zászlóalj 

parancsnokaként. Ezt követően ezredes, 

hadosztályparancsnok, majd egyik aláírója a 

kapitulációnak. Polgármester úr hangsúlyozta, 

méltán lehetünk büszkék nagyjainkra.  

A község nevében  elhelyezte a kegyeleti koszorút 

az Esterházy kerek altemplomban ahová kérésének 

megfelelően Eszterházy Pált örök nyugalomra 

helyezték. A templomi asszonykórus katonai 

dalokat énekelt,  Szalay Evelin iskolás elszavalta 

Petőfi Sándor „Nemzeti dal” című elhagyhatatlan 

versét. A templomi hívek ezt követően a templom 

kertben koszorúzták meg a 48-as emlékművet, 

majd a Táncsics szoborhoz vonultak, ahol 

polgármester úr ismertette érdemeit, munkásságát, 

és  elhelyezte a kegyeleti koszorút az emlékmű 

talapzatánál 

 

A templomi asszonykórus katonadalaival és a 

közös szózat éneklésével zárult az ünnepi 

megemlékezés. Polgármester úr megköszönte a 

híveknek az ünnepi megemlékezésen való 

részvételt. ( VZS) 
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Közérdekű információk 2015.03.16 
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Áprilisi előzetes 
 

2015.04.01 szerda  
- 13 óra- templomtakarítás 

- 16 óra- Húsvéti 

készülődés Kultúrházban 

 

2015.04.04 szombat  

18 óra Tűzszentelés, 

Feltámadási körmenet 

A körmenet után 

ételszentelés. 

 

2015.04.05 Húsvét 

vasárnap-  

-06.30 ételszentelés 

 

-Húsvéti bál: jegyek 

elővételben:Ábrahámné 

Mándl Szilvia, Ábrahám 

Tiborné, Nagy Ákos 

Hivatal: 
8597 Ganna, Fő u. 52. 

Telefon, fax: 89/351-034 

E-mail: 

K7291@koznet.hu 

Honlap: www.ganna.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-csütörtök 7.30 – 16.00 
Péntek  7.30 – 13.00 

Orvosi rendelés 

  Kedd 10.30 - 12.30 

Péntek 10.30 – 12.00 

06/30/3958180 

Könyvtár nyitva tartás 

         pénteken 

17.00 – 19.00 

 
Egyházadót fizetés  
Reichardt György plébános 
úrnál!  

A gannai nyugdíjas klub 

minden héten 

csütörtökön  18.00 órától 

tartja összejövetelét. 

Szeretettel várnak új 

tagokat! 

mailto:K7291@koznet.hu
http://www.ganna.hu/


 

 

Recept ajánló 

 
Zebra kocka 
 

Hozzávalók: 

50 dkg darált háztartási keksz,5 ek. 

kakaópor, 3 e.k barack lekvár, 1 e.k rum, 5 

e.k porcukor pici tej 

3 részre osztjuk. 

Krém:  

3 dl tej, 3 e.k liszt, 1 teás kanál vanília 

kivonat, 5 e.k porcukor, 5 dkg vaj, 15 dkg 

kókusz reszelék 

 

Először a krémet készítem el. 

A tészta hozzávalóit összedolgozom annyi 

tejjel, hogy jól formázható masszát kapjak. 

Három részre osztom. Porcukorral megszórt 

deszkán. 

20-30 cm-es lapokat nyújtok belőle. Az első 

lapot tepsibe helyezem és erre kenem a krém 

felét. Ráteszem a második lapot, majd a krém 

másik fele következik. Végül a harmadik 

lappal befedem. 

 

  Ganna-Döbrönte SE a 

múlt hétvégén 0 – 1 vereséget szenvedett 

Borsosgyőr ellen .  

Hétvégén idegenben játszik a csapat 

Marcalgergelyi ellen, vasárnap 16.00 órai 

kezdettel. 

Szeretettel várják szurkolóikat! 

Húsvéti locsolóvers 

 
Zöld erdőben jártam,  

Kék ibolyát láttam. 

El akart hervadni, 

Szabad-e locsolni?  

 

 

 
E szép házba nyitottam,  

Nefelejcset találtam.  

Nem hagyhatom hervadni,  

Meg szabad-e locsolni? 

Vicc rovat: 

Vidéki kislány felel az ókori 

történelemből. 

- Mondd meg szépen nekem, kivel harcolt 

Achilles a trójai csatában? 

- Plutóval. 

- Egyáltalán nem! Törd még a fejed! 

- Néróval. 

- Nem nem! 

- Akkor Hektorral, de hogy valamelyik 

kutyánkkal, az biztos.  

 

 

HIRDETMÉNYEK  HELYE 

 

Elad, vesz? Hirdetéseit 

megjelentetheti ezen a 

felületen. 

Hirdetések leadása: könyvtári nyitvatartási 

órákban a könyvtárban.  

Hirdetéseik elhelyezésére a későbbiekben a 

kultúrház előtti faliújság mellett felállított 

postaládába nyílik majd lehetőség. 

 

 

 



 


