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Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 
     Képviselő-testülete 8581 Németbánya 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 

december 1. napján 15 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia elnök és Draskovics Balázs elnök-helyettes. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
      -     Kelemen László jegyző 
      -     Baksa Gizella jkv. vezető 
 
A lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Ujvári Szilvia  elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatásról csak Kungl Ignác képviselő hiányzik, aki 
előzetesen jelezte, hogy súlyos betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen. Javasolja, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Draskovics Balázs elnök-helyettest jelöljék ki. 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja. 
 
Ujvári Szilvia elnök 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.” 

 

Ujvári Szilvia elnök tájékoztatójában elmondja, hogy a 2016-os év nagyon változatos volt, 
sok munkát fektettek bele. Kezdődött a márciusi gyapjúfesztivállal, amikor elmentek Székes-
fehérvárra az érdeklődőkkel, és megnézték, hogyan lehet feldolgozni a gyapjút.  
 
A juniális alkalmával, 2016. június 19-én kisvonattal mentek a Bakonyba. A kiránduláson 70 
fő vett részt, szinte a település összes lakosa ott volt. A bakonybéli Csillagdában egy fél dél-
előttöt töltöttek el, ami rendkívül érdekes volt. Utána pedig egy szeretet vendégségre hívták 
meg őket, zsíros kenyérre és mindenféle jóra Hubertlaknál. Utána pedig hazavonatoztak. Ez 
volt lényegében a nemzetiségi napi kirándulás. Közben megtekintették Huszárokelőpusztánál 
a vadászati kiállítást, Bakonybélben a templomot és a tavat. Nagyon élvezetes egész napos 
kirándulás volt. Ezen a napon kiírták Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat juniális 
rajzpályázatát. 
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Tóth András képviselő lemondott a tisztségéről, és helyébe Kungl Ignác képviselő úr lépett. 
Ez egy nagy változás volt, ugyanakkor örömteli, hiszen egy, a svábságot régóta képviselő 
személy lépett a helyébe.  
 
Gombaismereti előadást szerveztek 2016. június 25-én, Takács Ferenc gombaszakértő és 
fitoterapeuta szervezésében, melynek alkalmával a nyári gombafajtákat ismerték meg. 
 
Elindították a Hutta Germanica Egyesületnek a megalapítását.  
 
Ezek után a nemzetiségi nap következett. Labdarúgó kupát szerveztek felnőtteknek és gyere-
keknek is, lovas íjász bemutatót tartottak, kézműves vásár volt egész délután a Szarvaskör 
Egyesület szervezésében. Póni kocsikázás zajlott közben, arcfestés volt a kicsiknek. Jöttek a 
hujákolók, akik hatalmas bábokkal szórakoztatták a közönséget. A kulturális program kereté-
ben tánccsoportok léptek fel. Idén új tánccsoportokat és énekkarokat is hívtak, Úrkútról, 
Mihályházáról, de természetesen képviseltette magát Városlőd és a bakonyjákói óvodások is. 
Egy nagyon jó hangulatú sörivó versenyt rendeztek még utána, férfiak és nők is megméretet-
ték magukat.  
 
Együttműködési megállapodásokat kötöttek a könyvtárral, Bakonyjákó Önkormányzatával, 
Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzatával, Németbánya Önkormányzatával, a Ma-
gyar Dinoszaurusz Alapítvánnyal, a Hutta Germanica Egyesülettel, a Csend Völgye Nonprofit 
Kft-vel.  
 
Nyers étel tanfolyamot is tartottak Németbányán. Az elsőt még a nyáron, amelyen a német 
irányzatot mutatták be, hogyan lehet egészséges ételeket becsempészni a hétköznapjaikba.  
 
Ezt követően, az ősszel újra szerveztek egy gombatanfolyamot, amely a gyógygombákról 
szólt és, ami egy nagyon jó kirándulással volt összekötve, szintén Takács Feri bácsival. Ennek 
célja az volt, hogy a helyi értékeket, és ezen belül a helyi gasztronómiát erősítsék, a gombából 
készült fogásokat utána ki is próbálták, közösen el is fogyasztották.  
 
Utána a kukoricamorzsoló est volt, melynek előzménye volt, hogy reggel Náci bácsi területén 
leszedték a kukoricát, a nap jó hangulatban telt. Este sokan jöttek össze, a sváboknak azt a 
hagyományát elevenítették fel, hogy összejöttek az emberek, és együtt kötötték, morzsolták a 
kukoricát. Közben nagyon jó kukorica ételeket készítettek, valamint az asszonyok hoztak  
kóstolót, kukoricalisztből, kukoricadarából készült ételekből.  
 
Határoztak arról, hogy üstöket is vásárolnak, hiszen mindig úgy kellett kölcsön kérni a német 
nemzetiségi rendezvényekhez.   
 
Karácsonyi készülődést is szerveztek, ahol különböző díszeket-koszorúkat készítettek. Kö-
szöni Somkúti Máriának a közreműködést.  Mayer Christina falunk megbecsült lakója folya-
matosan tartja a horgolást a gyerekeknek, ahol készülnek a karácsonyi díszek.  
 
Nemrégen megint egy nyersétel készítő tanfolyamot szerveztek, ahol most süteményeket ké-
szítettek. Nagy volt az érdeklődés, 18-an voltak. Fantasztikus süteményeket készítettek, me-
lyeket elfogyasztottak. 
 
Ismét előfizettek újságokra, s nagy munkába fogtak: át kellett költöztetni a Betlehemet, mert a 
Kézműves kuckó megnyitotta kapuit. Találtak neki egy másik helyet a kemencénél, ahol 
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szebb, és jobb a hely neki, mert aki bejön a faluba az rögtön látja. Felújították a bábukat, és 
készítettek egy bocit. Terveik között szerepel, hogy minden évben készítenek egy új állatot.  
Minden adventi hétvégén van gyertyagyújtás, az önként jelentkező falubeliek adnak egy kis 
műsort, ami meghitt és családias. Utána a faluházban egy kis süteményt, és egy kis forralt bort 
fogyasztanak.  
 
A hagyományoknak megfelelően, idén is fognak a németbányai gyerekeknek Mikulás ajándé-
kokat osztani.  
 
2017. január 6-án a kitelepítettekre fognak emlékkoszorúval és egy rövid beszéddel megem-
lékezni.  
 
Ennek az évnek a lényege az volt, hogy meg próbálták a hagyományokat a mai rohanó világ-
ba belecsempészni. Ezek a hagyományok élhetőek, és tudnak vele szép pillanatokat adni. 
Mint elnök, nagyon fontosnak tartja, hogy a következő évben is folytassák ezt a munkát, hi-
szen a falu azért tart itt, mert a gyökerek a nemzetiséghez húznak vissza. Fantasztikus, hogy 
amiért dolgoznak, azért feladatalapú támogatásként kapnak pontokat, és ez által a következő 
év kulturális programjának a felét tudják finanszírozni. Jellemző a falura hogy olyan progra-
mokat szerveznek, ahol a helyi lakosok tudnak fejlődni, illetve a szórakozási lehetőség is 
adott. Köszöni a képviselő társainak ebben az évben végzett munkáját.  
 
Kéri a megjelenteket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Kelemen László jegyző kérdezi, hogy milyen gyógyító gombák vannak Németbányán? A 
nyersétel készítő tanfolyamon milyen ételeket készítettek? 
 
Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy nagyon sokféle van, alapvetően az összes 
gomba az. Vannak olyan gombák, amelyeket por alakban kell fogyasztani, mert így fejtik ki a 
hatásukat. Vannak olyan tapló félék, melyek lereszelve, vagy por alapján fogyaszthatók.   
Két nyers ételkészítő tanfolyam volt az idén megrendezve, az első volt Roh und Gesund. Ez a 
német irányvonalat követi, ők ezt a mindennapokba is bevezették, a magyar boltokban is be 
lehet szerezni. Frissen turmixolt gyümölcsöket, és zöld turmixokat készítettek. Volt főzés nél-
kül készített leves, mely kesudió krémmel volt bolondítva. Spagettit is készítettek, cukkíni 
helyettesítette a tésztát. Ehhez aszalt paradicsomot adtak. Megcsinálták a golyókat, amelyeket 
egy aszalógépbe tettek be. Utána süteményeket készítettek datolyából, magvakból. Karácsony 
alkalmából készítettek egy olyan lapot, ami aszalt alma szeletekből állt, megkenték dióval, és 
datolyával, majd feltekerték, mint a bejglit. Jelen lévők közül sokan voltak, akik vendéglátás-
sal foglalkoznak, így nekik is könnyebb, ha olyan jellegű ételt kérnek, akkor meg tudják csi-
nálni. Készítettek glutén-, tojás-, tejcukor mentes ételeket, mert egyre több ember érzékeny 
ezekre az anyagokra. Voltak süti csodák, amikor kókuszzsírt kevernek ki kesudióval. Ez egy 
ilyen hideg érzetet kelt, de nagyon finom. Kis szeleteket adnak, de nagyon laktató. Nagyon 
érdekes volt, és sok új dolgot tanultak.  
 
Hozzászólás: 
 
Nagy Gábor németbányai lakos kérdezi, milyen tervei vannak jövőre a nemzetiségi önkor-
mányzatnak? 
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Válasz: 
 
Ujvári Szilvia elnök válaszában elmondja, hogy az alapprogramok jövőre is lesznek. Ezen 
kívül felmerült a szépírástan is. Az öregek nagyon szépen írtak, meg lehetne tanulni úgy írni, 
mint a régiek, ez gótikus betűírás. Ez egy nagyon régi álom, és kapcsolódik ehhez. Lesz na-
gyobb kirándulás is, lehet, elmennek külföldre, és ott megnéznének valami hagyományos me-
zőgazdasági dolgot. Ha marad keret, akkor besegítenek a konyha berendezéseinek felújításá-
ba. Blaskovits Zoltán polgármester úrral való egyeztetés alapján kellene bögre és lába a kony-
hába.Tányérok, evőeszközök, poharak is kellenének, erre 100 e Ft-ot be lehetne tervezni.  Van 
hova költeni a pénzt. Balázs volt a közgyűlésen Veszprémben, mondott egy nagyon jó hírt. 
Ismét megduplázzák a finanszírozást, csak nem biztos, hogy feladatalapú támogatásként, ha-
nem pályázatok útján lehet hozzájutni. 
 
Hozzászólások: 
 
Draskovics Balázs elnök-helyettes hozzászólásában elmondja, hogy a közgyűlésen legtöbbet 
az iskolákról beszéltek, hogy átvehetik a működtetésüket a nemzetiségi önkormányzatok. A 
KLIK vezetője is elmondta erről a véleményét, hogy jobban át lehessen látni. 
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, örömmel látja, hogy Németbányán a Telepü-
lési Értéktár Bizottság is milyen jól működik. Kérdezi, hogy a dinók miért nincsenek benne az 
értéktárban? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy az értéktárban óriási munka van, renge-
teg kutatással jár. Veszprém városa is jelentkezett az egyik javaslatért, amit ők dolgoztak ki. 
A dinó kutatás még kidolgozás alatt van, Ősi Attilával lesz egyeztetve. Herenden is képviselte 
Németbányát a TÉB.  
 
Hozzászólások: 
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, amikor még benne volt az értéktárban, akkor 
felvette Ősi Attilával a kapcsolatot. Ő támogatja, hogy bekerüljön az értéktárba. Sokáig tar-
tott, amíg végigment a szabályszerűségen, nehogy nekik gond legyen belőle, mert ha értékké 
nyilvánítják, akkor nem lehet hozzá nyúlni. A Németbányáról szóló könyv nagyon nagy érték, 
azt óvni kell mindenképpen.  
 
Nagy Gábor németbányai lakos hozzászólásában elmondja, ha kell sátor valamilyen nemze-
tiségi rendezvényre, akkor szóljanak, a LEADER-en keresztül megoldják. 
 
Ujvári Szilvia elnök hozzászólásában elmondja, hogy jövőre Németbányán, a német nemze-
tiségi napon lehetne olyan labdarúgó mérkőzéseket szervezni, ahol falvak csapatai mérkőz-
hetnének meg egymással. Tóth Andrásnak van még egy nagyon jó ötlete a nemzetiségi napra, 
csak még nem tudják, hogy oldják meg. Németországban látott már többször olyat, hogy a 
fesztiválokon, hogy felosztanak egy kisebb focipályát hálósra, mindegyik négyzetben van egy 
szám. Bevisznek egy tehenet, és lehet fogadást kötni arra, hogy mondjuk két óra alatt melyik 
számú területre helyez el „csomagot” a tehén. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia elnök megköszöni a jelenlévőknek az aktív 
közreműködést, és a közmeghallgatást  15 óra  31 perckor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Ujvári Szilvia                                               Draskovics Balázs 
                                  elnök                                                         jkv. hitelesítő 


