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Németbánya Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24. 

napján 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme 
 
Az ülés típusa: Közmeghallgatás 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Blaskovits Zoltán polgármester, Kiss Albertné alpolgármester, 

Berhidai Péter, Schmidt Attila és Müller Péter képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Draskovics Balázs falugondnok 
      -     Diós Nikoletta jkv. vezető 
      -     Horváth Andrásné Csend V.E. elnöke 
      -     Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott 
 
A lakosság részéről megjelent: 6 fő. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson minden képviselő jelen van.  
 
Blaskovits Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi   
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: 

     „A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügye-
ket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a köz-
meghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

 
Blaskovits Zoltán polgármester előterjesztésében elmondja, hogy igyekszik rövid lenni, ez 
egy rendhagyó alkalom, mert ez az utolsó, ahol ő, mint polgármester vesz részt. Mivel a testü-
leti ülések nyilvánosak, nem szeretne számokba és egyéb részletekbe bonyolódni. Ez a köz-
meghallgatás a lakoságért van, hogy ők tudjanak kérdezni. Mindenki tudja vagy eljutott hozzá 
az információ, hogy 2016. november 2-án lemondott a polgármesteri tisztségéről, és novem-
ber 30-ig még a település polgármestere. Megköszöni a lehetőséget, illetve az együttműkö-
dést, az elmúlt 6 évet. Sokat tanult ez alatt az idő alatt.  Reméli, ami ezután jön, az sokkal 
jobb lesz, és eljönnek a boldog békeidők, a következő időszaknak az együttműködésről kell 
szólni.  
Felkéri Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott urat, hogy tartsa meg a beszámolóját, és utána 
polgárőrség beszámolója következik. Mindenki tudja, hogy Draskovics Balázs is lemondott 
falugondnoki tisztségéről. A zárt ülést közmeghallgatás után folytatja a képviselő-testület, 
döntés még nem született az új falugondnok személyéről, de reméli, a mai napon meg fog 
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születni. Holnap a pályázók tudják majd meg az eredményt, és utána a lakosság is értesülni 
fog. 
 
Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott előterjesztésében elmondja, hogy ő van erre a te-
rületre kirendelve. Az eddigi éveket megelőzőekhez képest változás, hogy történt bűncselek-
mény a faluban. Ez év áprilisában egy helyi lakos melléképületéből loptak el kertészeti gépe-
ket, sajnos rendőrkézre nem kerültek az elkövetők. Egy betöréssel foglalkozó banda is műkö-
dött a területen, ők rendőrkézre kerületek. Volt itt vadorzás fegyverrel és hurokkal is. Fegyve-
res elkövetéssel szintén egy banda volt az elkövető, szarvast, és vaddisznót vittek el, hurokkal 
pedig egy dám szarvastehenet. A hurkozással elkövetett vadorzásnál általában helyi, illetve a 
helyhez közeli lakos volt, vagy lehetett az elkövető, de ez még nem nyilvános. Jó pár bejelen-
tést kaptak, hogy tűzifa, eszközök, szerszámok, kerékpár, jó pár dolog tűnt el, nem tudja ezek 
a dolgok mennyire kerültek meg, de az elkövető az megállapítható, de nevet nem mondhat. 
Jelenleg vizsgálati szakaszban van az elkövetés, sajnálja, hogy ez itt történt meg. Reméli, 
hogy a büntetésé el rettentő erővel fog majd bírni.  Ami még problémát okozott a az a Cross 
motorosok portyázása. Sajnos a rendőrök nem vannak úgy felszerelve, hogy nyomukba tudja-
nak eredni, de Facebookra feltett képek sokat segítik a munkájukat. A közbiztonság megóvá-
sában nagy segítségére van a helyi polgárőrség, Balázs is sok közös szolgálaton részt vesz 
vele. Reméli, hogy ez jövőben sem fog változni. Szeretné megköszönni a támogatást, melyet 
az önkormányzat adott a munkájához, reméli, hogy hozzá is elér majd a támogatás. A lakos-
ságnak is köszöni a munkájához nyújtott segítséget és támogatást. Az ünnepek közeledtével 
békés boldog ünnepeket kíván a falu lakosságának. 
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy az elfogott elkövetőre hány esetet lehet rábi-
zonyítani? 
 
Válasz: 
 
Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott válaszában elmondja, hogy belenézett az ügy ak-
tájába, de sajnos nem adhat tájékoztatást. 
 
Hozzászólás: 
 
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos kérdezi, hogy az elkövető a börtönt nem ússza 
meg? 
 
Válasz: 
 
Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott válaszában elmondja, sajnos erre nem tud vála-
szolni ez nem a rendőrségtől, hanem a bíróságtól függ. 
  
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ő úgy látja, hogy a Németbánya te-
lepülésen áthaladó, fát szállító tehergépjárművek túlsúlyosak. Egyszerűbb nekik a falun ke-
resztül vinni a fát, de házak állapota és az út is romlik. 
 
Válasz: 
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Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott válaszában elmondja, hogy figyelnek rá, és 
szankcionálják is. Amikor a jegesedés volt az erdőben, akkor vették jobban igénybe az utakat. 
Beszéltek az erdészettel is, de elég nehéz megoldást találni. A fuvarosok nagy részével is be-
szélt, kérte őket, hogy figyeljenek oda. Ha nem ezt tették, akkor ők is szankcionálva voltak. 
 
Hozzászólások: 
 
Müller Péter képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az új vezető az erdészetnél a fuva-
rozást is átveszi majd. Ezek után a megoldás is egyszerűbb lesz, ha ez így lesz. 
 
Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott elmondja, hogy az erdészet eddig is partner volt, 
azzal nem volt gond. Inkább a magánfuvarosokkal van gond, velük kapcsolatba léptünk, és a 
jövőben is tartják a kapcsolatot. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a rendőr körzeti megbízott tájékoztatóját. El-
mondja, hogy részt kell venni a közbiztonsági fórumokon, mert ott lehet személyesen beszélni 
a rendőri vezetéssel is.  A támogatás kapcsán meg beszélni kell a kapitány úrral.  
 
Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott elköszön a jelenlévőktől, mert holnaptól a határ-
nál teljesít szolgálatot.  
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester hozzászólásában elmondja, hogy a migráns helyzet Német-
bányát is érinti. Több fórumon hallotta, hogy a pápai rendőrkaptányságról turnusok mennek le 
a határra, és akkor ők nincsenek itt a településükön. A közbiztonsági statisztika is jó, annak 
ellenére, hogy kevesebben vannak a rendőrök. Új vezetése van az erdészetnek, aki németbá-
nyai kötődésű. A mai nyílt ülésen a alpolgármester asszony lemondott, javasoltam Schmidt 
Attila képviselőt alpolgármesternek, ő lesz helyette, neki lesz kapcsolata a hatóságokkal. 
 
Magyar Gábor rendőr körzeti megbízott elmondja, ha ő nincs, akkor a társa általában he-
lyettesíti. 
 
Hellebrandt Jenőné németbányai lakos elmondja, hogy a körzeti megbízott telefonszámát 
szeretné elkérni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester elmondja, hogy felteszik majd a levelező listára.   
Ezt követően felkéri Draskovics Balázst, a németbányai Polgárőrség vezetőjét, hogy tájékoz-
tatóját tartsa meg. 
 
Draskovics Balázs a németbányai Polgárőrség vezetője tájékoztatójában elmondja, hogy a 
2015. évben a polgárőröknek 25 szolgálati alkalom volt, 50 fő polgárőrrel, összesen 58 órá-
ban. Rendőrrel közös óraszám 32, temetői szolgálat 2 alkalom, összesen 6 óra. Rendkívüli 
eseményen 11 alkalommal vettek részt, 46 órával. Sehova nem besorolható eset 11 alkalom 
volt, ennek az óraszáma pedig 38 óra volt. A polgárőrségnek a rendőrséggel jó kapcsolat ala-
kult ki, amiben tudják segítik egymást. Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak, hogy a fa-
luház helyiségét térítésmentesen rendelkezésükre bocsátotta a gyűléseikre, megbeszéléseikre.  
 
Hozzászólás: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester kérdezi, hogy a polgárőrségnek hány tagja van, és ebből  
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mennyi az aktív? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs a németbányai Polgárőrség vezetője válaszában elmondja, hogy a Pol-
gárőrségnek 11 tagja van, s ebből 4 fő az aktív. 
 
Hozzászólás: 
 
Müller Péter képviselő kérdezi, ha az elnök Pápára költözik, akkor is visszajár majd Német-
bányára szolgálatot teljesíteni? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs a németbányai Polgárőrség vezetője igennel válaszol a kérdésre. 
 
Hozzászólás: 
 
Schmidt Tímea németbányai lakos kérdezi, hogy mi volt a rendkívüli esemény? 
 
Válasz: 
 
Draskovics Balázs a németbányai Polgárőrség vezetője válaszában elmondja, hogy pl. ha-
vat kellett lapátolni. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni a Polgárőrség vezetőjének a tájékoztatóját. Vé-
leménye szerint nagy segítség a település részére, attól függetlenül, hogy milyen aktivitással 
működik.  A Polgárőrség jelenléte a községben fontos, és a tudat, hogy állandóan készenlét-
ben állnak.  
 
Az alpolgármester asszony kérte, hogy a szennyvíz pályázatról beszéljen a közmeghallgatá-
son. Elmondja, hogy 2016. augusztus 15-én beadtak egy pályázatot, 53 ingatlan bevonásával, 
amibe a faluház is benne van. Ezt a pályázatot a tegnapi nappal visszavonták. Ez egy techni-
kai megoldás volt. Elkezdtek a hiánypótláson dolgozni, a pályázatíró feltette a kérdést: bead-
ják e így, vagy vonják vissza. Az első körben nagyon kevés pályázat érkezett be, ha tökéletes 
a pályázat akkor biztosan nyer, de sok szempont alapján kellet ezt átgondolni. Azt a döntést 
hozta, hogy vonják vissza a pályázatot, és a második bírálati körre, ami december 14-ke, egy 
sokkal jobb pályázatot tudnak beadni. A pályázat egy rendszerként van kezelve, hiánypótlás 
alatt változtatni nem lehet rajta. Ha valaki azt mondja, hogy mégsem vesz benne részt, akkor 
buktatja a pályázatot is. Konkrétan 3-an jelezték, hogy mégsem akarnak részt venni benne, 
talán ezen tudnak változtatni. Van, aki eladta az ingatlanát, van, ahol családon belül nem volt 
egyetértés. Hiánypótlásban nem lehet ilyen hiányt pótolni. Legoptimálisabb cél az volt, hogy 
a második szakaszban adjuk be újra. Van rá esély, hogy ekkor már senki nem gondolja meg 
magát. Ilonka nagyon sokat segített. Volt olyan ingatlan tulajdonos, aki visszamondta, a rész-
vételét, s őt nem érdekelte a többi 50 ingatlan.  Volt a Területi Vízgazdálkodási Tanács ülé-
sén. Az elnök azt mondta, hogy ez egy nem normális pályázat, nehezebb, mint a 6 évvel ez-
előtti. Nem lett rossz a pályázatuk, minden hiányt tudnak pótolni. Vannak olyan dolgok, hogy 
a TSZP-ben szerepel, hogy el van fogadva vízmintavételi kútnak az ásott kút, most pedig fel-
hívják arra figyelmet, hogy a pályázatban nincs benn a mintavételi kút. Az eljáró hatóság nem 
változott, csak az ügyintéző.  Jobban áll a pályázat, mint az első körben, bízik benne, hogy a 
benyújtásnak nem lesz akadálya.  Pontozási szempont sem mindegy, van náluk egy jó pályá-



 

 

6  

zati anyag, az első kör hiánypótlása Németbányának hozza a pontokat. Reális az esély a siker-
re, de senki ne gondolja, hogy tavasszal már ezek a berendezések működni fognak. Akkor ta-
lán már lesz döntés, de a bírálati szakasz csak a hiánypótlás után lesz. Utána közbeszerzés, 
önerő finanszírozás, ez egy komoly munka lesz, nem mindegy, hogy a település márciusban, 
hogy fog majd dönteni, tehát ezeket vegye figyelembe, aki ezt végig viszi majd. Nem biztos, 
hogy lesz még egy ilyen pályázat. Ezt priorításként kell majd kezelni. Faluház pályázata sem 
elveszett munka, mert a következő évre Németbányának kész anyaga van már.  
Ezt követően felkéri Kiss Albertnét, a Németbánya Települési Értéktár Bizottság elnökét, 
hogy tájékoztatóját tartsa meg. 
 
Kis Albertné TÉB elnök tájékoztatójában elmondja, van egy szlogen, ami neki mindig eszé-
be jut, hogy minden községnek vannak értékei, de lehet, hogy a helyi lakos nem tud erről, 
mert neki természetes, de ha egy szomszéd faluból való embert kérdezünk meg, ő már annál 
többet tud elmondani. A németbányai értéktár tavaly alakult, amit az önkormányzat hozott 
létre. Ahány értéktár, annyi féle módon alakultak meg az elmúlt időkben. Településükön ön-
kéntesen alakult meg, őt pedig az önkormányzat választotta az elnöki feladatok ellátására.  
Nagyon komolyan vette a feladatot, úgy érzi ez neki való, és mindenki komolyan vette a rá 
bízott feladatot. Sok értékes munkát készítettek már, jelenleg 12 bevont értékük van, ezekről 
szeretne röviden tájékoztatást adni. Két bizottsági ülésük volt, ez alatt az idő alatt sikerült 
ezeket az értékeket bevonni.  
 
1. Németbánya monográfiája: ez egy pótolhatatlan összefoglaló a múltukról. Dr. Hudi Jó-
zsef szerkesztette a kiadványt, az első összefoglaló jellegű feldolgozás a község történetéről, 
amely a történelmi koroktól napjainkig mutatja be a község történetét.   
 
2. Emmerich Wenzel: EMLÉKEIM : Németbánya monográfiájával egyidejűleg jelent meg, 
érdekes módon egyik szerző sem tudott a másikról, és mindkettő műnek az elején a „Megbé-
kélés kápolnája” szerepel.  Nagyon értékes mű, úgy gondolja, hogy e nélkül Németbánya nem 
lehet teljes, Wenzel Imre a templomépítő Wenzel Marikának volt az unokatestvére, csak hogy 
faluba is be tudja helyezni. Németül íródott, de szeretne egy részt megosztani a jelenlévőkkel: 
„Emlékeimet leírom, hogy ne menjen feledésbe mindaz, amit átéltünk. Milyen is volt a mi 
életünk? Talán egyszer érdekelni fogja gyermekeinket, unokáinkat milyen volt életünk abban 
az időben, mikor létünket a szegénység határozta meg, és minden dolog, ami ma már magától 
értetődő és az életet kellemessé teszi, számunkra elérhetetlen volt.” A mű autentikus, nagyon 
sok mindent leír, az az egyik értéke, hogy eredeti sváb nyelven íródott. 
 
3.  NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS A FALUHÁZ TÁRLÓIBAN : 2001-ben készült amikor a fa-
luház is épült, és annak a dekorációjaként gyűjtögette a faluból. Akkor nem így nézett ki, 
mostanra normális körülmények között tárolható.  
 
4. Szent Márton Kápolna: azt hiszi ezt sem kell senkinek bemutatni, közadakozásból ké-
szült, Németbánya is sokat segített, a megbékélést hirdeti, a kitelepítettek emlékére épült. 
 
5. Emléksírkert: ezt ő kezdeményezte 2004-ben, miután észrevette, hogy nagyon sok sír dü-
ledező állapotban volt. Miután rájöttek arra, hogy ezek muzeális értékűek, és meg kell mente-
ni a jövő nemzedéke számára, így 2004-ben felavatták. Mind a 35 db sírkő regisztrálva van. 
Az országban talán ez a második ilyen sírkert. 
 
6.  Falukrónika: első demokratikusan választott képviselő-testület polgármestere, Kungl Ig-
nác vásárolta egy osztrák cégtől 50 e Ft-ért, amikor 1994-ben elkezdte kézzel írni, ami a falu-



 

 

7  

ban történt. Mostanra már nagyon vaskos lett, és kb. 10 kg súlyú. Németbányai monográfia 
elkészítéséhez nagy segítség volt, az utolsó 2 évtized megírásához. 
 
7. Németbánya Képeskönyv: A könyv tartalmazza a szokásokat, képeket, hagyományokat. 
Van benne falutörténet, légi felvételek. Le vannak fotózva a házak, ő ezeket megismételte, és 
egymás mellé tette a régi és az új képeket, s látható a fejlődés. Megmutatni csak képen tudja, 
mert holnap mennek Herendre, az Értéktár ünnepre, ahol egy kisebb kiállítás lesz Németbá-
nya értékeiből. Ez egy 400 oldalas könyv. Azt elfelejtette mondani, hogy minden egyes ülé-
sükön jelen van Mihalcsik Márta is, aki nagy segítség számukra.  Ő mondta azt is, hogy kér-
jék abban az önkormányzat segítségét, hogy krónikával együtt digitalizálni tudják majd a jö-
vőben. Kell majd ebből még egy példány. 
 
8.  Zuhatag kút: ezt a javaslatot Schmidt Tímea hozta nekik, nagyon jó szeme van meglátni a 
dolgokat. Fantasztikus érték. Dr. Papp Zoltán egyetemi docens, a korabeli vízemelő gépek 
gyűjtője és restaurátora szerint ebből a típusból ez az egyetlen van az országban, igazi műsza-
ki ereklye, ipari műemlék. Folyamatban van az ágazati szintű nyilvántartásba vétele. Ezt majd 
fel kell újítani, de sajnos magántulajdonban áll jelenleg.  
 
9. Bronzkori halomsírok: Péterváry-Szanyi Brigitta régész javaslatára került be az értéktár-
ba. Sok minden került elő abból az időből.  
 
10. Erdei fürdő: A javaslatot szintén Tímea készítette. Hihetetlen, hogy volt ilyen fürdő Né-
metbányán, Farkasgyepű határában Németbánya és Iharkúti út kereszteződésében, a Vas réten 
betonmedencét építettek. A medencét forrásból nyert vízzel töltötték fel. 1000 m2 területen 
körbekerítették. A gyerekeket ide hozták nyáron fürödni, de Farkasgyepű és Németbánya la-
kossága is használta a forrásokból táplált, hűs vízű medencét. Sajnos ma már eliszaposodott a 
medence és benőtte a fű. 
 
11. Volt egyszer egy falu Iharkút: neki ez a szíve csücske, és a férje révén kötődik hozzá. 
Nincs még egy ilyen falu, amelyhez az egykori lakói ennyire ragaszkodnának. Azért kötődnek 
ennyire, mert temetőjük is itt található.  Az első találkozó 2003-ban volt, és akkor végig vo-
nultak a falun. Neki ez nagyon fontos volt.  dr. Molnár Béla a következőt mondta a javaslat-
ban: „Rendkívül lelkierő kell az egykori lakosoknak ahhoz, hogy visszajárjanak az elpusztított 
falujukhoz, ezt a kötődésüket nemcsak elismerni, hanem értékelni kell. Az emlékhely egyedi 
jellegével kiemelkedik más, emlékörökségek emlékjelek köréből. Ez nem csak helyi, megyei, 
hanem országos minta, példa lehet a szülőföld–örökség megbecsülésére.”  Ez ösztönzött arra, 
hogy beküldje a megyei értéktárba, és mellékelt 10 db DVD felvételt is, és egy 37 oldalas ja-
vaslatot is. A megyei értéktár befogadta, amelyről holnap az értéktár ünnepen átvethetik a 
díszoklevelet.  
 
12. Nagy Sándor képzőművész: A község jeles szülötte, 1869-ben született Nagy Sándor 
festő, üveg, - grafikus és textilművész. Életműve Fülöp Lajos és Heitler László festőművé-
szek támogatásával jutott a kimagasló értékek közé.  A veszprémi Petőfi Színház színes üveg-
ablaka, valamint az épület külső falán látható nagy falikép is az ő alkotása. Életműve annyira 
jelentős, hogy Nagy Sándort a Veszprém Megyei Értéktárba is javasolta a Települési Értéktár 
Bizottság, de még jobban ki kell dolgozni, hogy bekerülhessen a megyei értéktárba. De nem 
nyugodott bele, Márta segítségével felvette a kapcsolatot Govcsa Katalinnal, aki betette a 
Veszprém városi értéktárba, kedden lesz erről döntés. Szerinte be fogják fogadni. Szeretné, ha 
lenne majd egyszer egy Nagy Sándor utca, vagy akár egy tér Németbányán.  
Mindenki tudja, hogy Németbányának eddig 12 db értéke van. Dolgozik jelenleg Németbánya 
épített környezetén, örökségén, gádoros épületek, kocsmák, barlangok, keresztek támákban.  



 

 

8  

Még sok munka áll előttük, de élvezi csinálni. Mai nappal lett kész az értékekről egy kis 
A/4es táblázat. Ha van kérdés, szívesen válaszol. 
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy szép munkát végeztek, 
szeretne ehhez gratulálni. Két dolgot hiányolt az értékek közül: Németbánya élő néprajzi éle-
te, a betyár lét, az éves ünnepkör, ami szerinte kuriózumnak számít, a másik pedig a 
Bakonydraco. 
 
Válasz: 
 
Kiss Albertné TÉB elnök válaszában elmondja, hogy ezek az értékek is felvetődtek, de egy-
előre ezekre nem került még sor, de bárki nyújthat be javaslatot.  Bakonydraco meg lett csi-
nálva, amikor még az Ujvári Szilvia megcsinálta, és ő ezt felolvasta. Ezért kapott a hátára, és 
innentől kezdve ez a folyamat megakadt, vissza lett vonva, bárki megcsinálhatja.  
 
Hozzászólás: 
 
Narancsik Imre németbányai lakos hozzászólásában elmondja, hogy Ősi Attilával kellene 
beszélni ő mégis szakértő ebben. 
 
Válasz: 
 
Kiss Albertné TÉB elnök válaszában elmondja, hogy tárgyalások folynak vele ez ügyben.  
Meglesz majd minden idővel. Két év alatt 12 értéket szedtek össze, de lesz az 16 is. Nem hi-
szi, hogy máshol, ilyen kis faluban is van ennyi érték ki van dolgozva. Lassan haladnak, de 
minden, ami érték, bele lesz véve az értéktárba. Bárki, akinek van kedve és ideje, tehet javas-
latot.  
 
Hozzászólások: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni az elnök asszony tájékoztatóját.  Csak két 
mondatban szeretne Narancsik Imre javaslatára reagálni. Mindenki tudja, hogyan állt fel az 
értéktár Németbányán, milyen feszültségek voltak. A csapat fele elment, és maradt egy lelkes 
kis csapat, aki dolgozik. Az Imre felvetett valamit, ezt köszöni. Az Ünnepkör és a néprajzi 
hagyományok eddig még senkiben sem fogalmazódtak meg, vagy csak hozzá nem jutott el.  
Ez egy nagyon jó ötlet, és reméli, mint történelem tanár, vagy néprajzot hallgató ember, tud 
majd ebben egy vázlattal segíteni. Dinoval teljesen egyetért, végig nézte ennek a történetét, de 
ha most nincs vele dolgozva, az az ügy hasznára válik.  
Tartalmas napot kíván a holnapi napra az Értéktárnak.  
 
Schmidt Tímea németbányai lakos elmondja, hogy Herenden ő fog fényképeket készíteni.  
 
Narancsik Imre németbányai lakos hozzászólásában elmondja, nem volt itt a Márton na-
pon, nem hallotta a lemondó beszédedet Kérdezi, hogy milyen okok vezettek a polgármester 
úr lemondásához.  
 
Válasz: 
 
Blaskovits Zoltán polgármester válaszában elmondja, nem indokolta meg ott sem.  
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Hozzászólások: 
 
Narancsik Imre németbányai lakos hozzászólásában megköszöni a polgármester úr munká-
ját, mert szerinte jól végezte, és meghonosított egy olyan professzionális szemléletet, hogy ezt 
a vonalat kellene tovább vinni. Kihívás lesz az, hogy tudunk együtt dolgozni, mert túl kell 
lépni mindenféle sérelmeken, mert, ha ez nem fog bekövetkezni, akkor úgy érzi, hogy falu 
nagy bajba fog kerülni.  A polgármester úrban azt nagyon kedvelte, hogy tényleg megpróbált 
érzelemmentesen dönteni, emberekhez és helyzetekhez viszonyulni, mindig a falu érdekeit 
szem előtt tartva. Így kellene ezt tovább vinni, egy tervet kitűzni, és ezzel elszámolni, ez egy 
munkahely, és egy szolgálat is egyben. A képviselő-testület a hazát képviseli, és ezt kellene 
mindenkivel megértetni.  Sok sikert kívánok nektek ehhez.  
 
Kiss Albertné alpolgármester kéri Narancsik Imrét, hogy ezt a választások után is mondja 
majd el. 
 
Blaskovits Zoltán polgármester köszöni szépen a hozzászólásokat, ugyanezt fogalmazta 
meg ő is. Bizakodik, hogy van ebben a közösségben annyi bölcsesség, hogy jó irányba halad-
janak.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Blaskovits Zoltán polgármester megköszöni mindenkinek 
a közmeghallgatáson való megjelenést és aktív részvételt. Áldott ünnepeket, és adventi idő-
szakot kíván mindenkinek. Felhívja a figyelmet, hogy Advent 3. vasárnapján Conspirito 
Quartett koncertje lesz a németbányai kápolnában.   
A közmeghallgatást 19 óra 22 perckor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

                       Blaskovits Zoltán Kelemen László 
                         polgármester jegyző 


