Szám: Nb/49-9/2020.

Németbánya
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 5. napján 16
óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyv

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 8581 Németbánya
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
október 5. napján 16 óra 30 perckor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Németbánya – Faluház tanácsterme.
Az ülés típusa: Közmeghallgatás.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Draskovics Balázs elnök és Narancsik Imre elnök-helyettes.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
A lakosság részéről megjelent: 4 fő.
Draskovics Balázs elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a közmeghallgatáson két képviselő-testületi tag van jelen. Kungl
Ignác képviselő úr kórházban van, súlyos betegsége miatt nem tud jelen lenni a mai
közmeghallgatáson. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Narancsik Imre elnökhelyettes urat jelöljék ki.
Hozzászólás:
Narancsik Imre elnök-helyettes a jegyzőkönyv hitelesítését vállalja.
Draskovics Balázs elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint:

helyi

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

Draskovics Balázs elnök gondolatébresztőként tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idén tervezi a képviselő-testület a Márton napi rendezvény, a falunaptár támogatását, az adventi ünnepségeken való részvételt. Január 6-án hagyományosan megemlékeztek a kitelepítés évfordulójáról, lesz szentmise, emlékező beszédét, majd koszorúzás és mécses gyújtás is. Az Artisjus felé bejelentették a Német Nemzetiségi Nap zeneszámait, várják tőlük a számlát.
Az információs tábla másik fele is készülőben van, ezen egy térkép lesz, s Németbánya nevezetességei, látnivalói lesznek feltüntetve. Tóth András végzi ezt az előkészítő munkát.
Terveik között szerepel a németbányai Fő téren álló kemence LED-es megvilágítása is.
Hamarosan elkészül a Németbányai Sváb szakácskönyv is.
Az idei évben támogatták a németbányai nemzeti emlékhely kialakítását, a Hutta Germanica
Egyesület, a Római Katolikus Egyház Bakonyjákói Egyházközség működését, az emléktábla
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elkészítését. Sátrakat vásároltak a rendezvényekre, támogatták a Német Nemzetiségi Napon
fellépő csoportokat, személyeket.
Kéri a megjelenteket, hogy közérdekű hozzászólásaikat tegyék meg.
Hozzászólások:
Kiss Albertné TÉB elnök hozzászólásában elmondja, hogy égető probléma, ill. feladat a régi
kocsma udvarán lévő Zuhatag kút. A több mint 100 éves kút a németbányai értéktár része, és
mivel az országban egyetlenegy példány van ebből az ipari műemlékből, megmentése fontos
feladatuk. Amikor még nem volt szó arról, hogy a Straub kocsma, mint ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerülhetne, ki akarták emelni a kutat a telekről olyan céllal, hogy a Fő
térre áthelyezik, és ott restaurálva megőrizik az utókornak. Tudott dolog hogy a kút már ajándékozási szerződéssel önkormányzatunk birtokában van, de most úgy tűnik, a községé lehet
az ingatlan is, kár lenne bárhová is áthelyezni a kutat. Települési értéktár tárgyalt a szakértővel, aki restaurálná a kutat. Korábban a 250.000 Ft árajánlatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta, és határozatot hozott a restaurálás kifizetésére, a munkák megkezdésére.
Sajnos azonban ez mind a mai napig nem kezdődött el. Pedig állaga napról napra romlik, s ha
már megvan a határozat, mielőbb el kellene kezdeni a restaurálást. Le kell szerelni, el kell
szállítani, mert a helyszínen nem lehet javítani - közölte kb. 2 évvel ez előtt dr. Papp Zoltán
győri szakértő. S mire a tájház elkészülne, ez is kész lehetne. Kéri, hogy a Települési önkormányzattal vegyék fel a kapcsolatot ez ügyben.
Elmondja, hogy a Straub kocsma önkormányzatnak ajándékozása ügyében is előrelépés történt. Pozsgai László vette kezébe a kocsma örökösei lemondó nyilatkozatának beszerzését.
Pozsgai László a Polgármesteri Hivatalon kívül E-mail-ben megküldte az értéktárnak is az
összes magyarországi örökös lemondó nyilatkozatát, már csak 1 kanadai és 2 német örökös
nyilatkozatára várnak, hogy az ajándékozási szerződés megtörténhessen a települési önkormányzat javára. Amint a házas ingatlan az önkormányzat nevére kerül ajándékozási szerződéssel, megkezdődhet a bontás, a tervezés, a pályázat egy tájházra. A tervezési feladatokat
Pozsgai László helyi építészmérnök, míg a kivitelezést dr. Tölgyesi József vállalta fel. Dr.
Tölgyesi József, aki ifjú kora óta kötődik Iharkúthoz, szeretné, ha a tájház tervezője figyelembe venné az elpusztított falu Iharkút egykori lakóinak azt a kívánságát, hogy a németbányai
tájház egy szobájában Iharkút tárgyi és szellemi emlékei is helyet kapnának. Mindezek az elképzelések az ajándékozási szerződés létrejötte után realizálódhatnának.
Schmidt Attiláné németbányai lakos, a TÉB tagja hozzászólásában elmondja, hogy dr.
Papp Zoltán volt egyetemi tanár vállalja a kút felújítását, az országban ez az egyetlen ilyen
kút, megtiszteltetésnek veszi, hogy őt kérik fel erre a munkára. Nemrég Bábolnán volt egy
kiállításon, ahol hasonló elven működő, általa felújított kutak bemutatására volt lehetősége, s
igen nagy volt az érdeklődés. A felújított kutat egy mozgatható alapra helyezi, egy ember tudja majd mozgatni. Egy tartályból emeli ki a vizet a kút, melynek fala átlátszó, jól megfigyelhető a működése. Az ilyen kúttal 50 m mélyről is hoztak fel vizet, de ilyen mélységnél már
nagy erőt kellett kifejteni. Szerinte friss árajánlatot kell kérni, ütemezni kell a felújítási munkát, s szerződést kell kötni a felújító szakemberrel.
Ruppert Lászlóné a Németbányai Hutta Germanica Egyesület elnöke véleménye szerint
pályázati lehetőséget kellene keresni a kút felújítására.
Draskovics Balázs elnök hozzászólásában elmondja, hogy fel fogja venni a kapcsolatot a települési önkormányzattal, együttműködés céljából. Jövő tavasszal lehet tervezni a zuhatagkút
felújítását. Új árajánlatot lehet kérni a felújítást végző szakembertől.
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Kiss Albertné TÉB elnök hozzászólásában elmondja, hogy októberben elkészül a németbányai Sváb szakácskönyv. 2020. október 20. napján lesz Pápán a könyvtárban a szakácskönyv
bemutatója, melyet összekötnek egy németbányai Értéktár bemutatóval is. A bemutatón az
értéktár értékeit ismertetik az érdeklődőkkel egy vetített képes előadás során, melyet ő fog
tartani. Felvetődött, hogy valamilyen dallal, verssel lehetne színesíteni az előadást, ezért megkereste Sclecht Benedek tangóharmonikás fiatalembert, hogy ebben segítsen. A szakácskönyv
tiszteletpéldányai kiosztására készített egy listát, melyet jó lenne figyelembe venni.
Kelemen László jegyző hozzászólásában javasolja, hogy dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselőnek, dr. Kontrát Károly BM államtitkárnak, dr. Áldozó Tamás Pápa polgármesterének, Fodor Béla Adásztevel község polgármesterének, Farkas Árpád Homokbödöge község
polgármesterének és Németh József Adásztevel Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
is juttassanak el egy-egy tiszteletpéldányt a Sváb szakácskönyvből.
Schmidt Attiláné németbányai lakos, a TÉB tagja hozzászólásában elmondja, hogy a férje,
az alpolgármester elkészíti a zászlótartót, ezért azt nem kell vásárolni. Elmondja, hogy nagyon
szép a németbányai „Képesfa”, melyen kegytárgyakat, képeket helyeztek el, legutóbb egy kereszt került a fára.
Draskovics Balázs elnök hozzászólásában elmondja, hogy az első képet Csíksomlyóról hozta, a másodikat úgy vásárolták, a harmadikat pedig egy idős nénitől kapta.
Kiss Albertné TÉB elnök hozzászólásában elmondja, hogy tavasszal olvasta a Veszprém
Megyei Naplóban, hogy megnyílt a Nagy Sándor 150 (1869-2019.) „Egészélet szigete” elnevezésű vándorkiállítás, a Nagy Sándor emlékév tiszteletére. Természetesen megtekintette a
kiállítást egy későbbi időpontban. A Vándorkiállítás megtekintése után jött az ötlet: Meg kellene szervezni, hogy a vándorkiállítás Nagy Sándor szülőfalujába, Németbányára is eljuthasson. Sikerült felvenni a kapcsolatot Körösfői Kriesch Györggyel, a kiállítás kurátorával, aki
Nagy Sándor sógorának unokája. Elmondta neki, hogy Németbánya vezetősége nagy megtiszteltetésnek venné, ha egyszer a szülőfalu, Németbánya is tiszteleghetne Nagy Sándor művészi
nagysága előtt! Körösfői Kriesch György nagyon örült megkeresésének és készen áll egy kiállítás megrendezésére. Októberben személyesen érkezik Németbányára, a részletek megbeszélésére. Eddig a COVID 19 vírus miatt csúszott a megbeszélés. Jövő tavaszra tervezik a kiállítás megszervezését.
Tervezik, hogy ebben a pici, alig 100 lelket számláló kis bakonyi faluban utcát is nevezzenek
el róla. Szobrot, ill. emléktáblát avathatnának a tiszteletére. A beltéri faszobor elkészítését
Kulinyi Márton fafaragó ajánlotta fel, tiszteletdíjként, ill. munkadíjként 100.000 forintot jelölt
meg.

Mivel több hozzászólás nem volt, Draskovics Balázs elnök megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, és a közmeghallgatást 17 óra 02 perckor bezárja.
Kmf.
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elnök

Narancsik Imre
jkv. hitelesítő

