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POLGÁRMESTERI ÉVÉRTÉKELŐ 2021-RŐL
Kedves Lakosok!
Nem volt könnyű a 2021-es év sem, sajnos a világjárvány hatásait még mindig éreztük és kihatott közösségi életünkre. Azonban
ennek ellenére mégis azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív mérleggel zárhattuk az évet, hiszen rengeteg olyan dolog történt, ami
községünk és közösségünk fejlesztését, fejlődését szolgálja.
Kezdhetnénk a sort azzal, hogy a polgármesteri lobbiknak
köszönhetően Barnag is bekerült a falusi CSOK települései
közé, ami több családnak is újabb távlatokat nyithat az építkezésben, felújításban.
A családbarát intézkedések sorát településünk is szélesítette,
hiszen ebben a 2021-es évben sikeresen pályáztunk és komoly
ellenőrzést követően megkaptuk a Családbarát Önkormányzat
védjegyet, amit büszkén viselünk.
Ugyanilyen büszkék vagyunk arra is, hogy településünk immáron sorozatban, harmadszorra nyerte el a kiváló minősítést a
Virágos Veszprém Megyéért versenyen.
Tavasszal helyi közösségünknek hála sikerült az immáron retro-buszmegállónkat egy kicsit kicsinosítani és helyi látványosságot
csinálni belőle, ami nemcsak érdekes, de hasznos is az idelátogatóknak. A könyvváró buszmegállóval még a Tv-be is bekerültünk, az
M2 adott hírt a barnagi érdekességről. Nyár végéig díszítették azok
a csodás gyerekrajzok az épület ablakait, amit a barnagi gyerekek
rajzoltak a tavaszi rajzpályázat keretében.
Szintén településünk jóhírnevének fejlődését fogja szolgálni a
szeptemberben átadott fedett Lovarda a Szmrecsányi Kánságnál, amely a Balaton-felvidék egyetlen fedett lovardája. Ahogy a
megnyitón is elhangzott, ez az épület nemcsak a lovas sportnak,
hanem a kulturális rendezvényeknek is új távlatokat nyit. Büszkék vagyunk, hogy ez a beruházás Barnagon valósulhatott meg.

Számos érdekes és izgalmas kulturális esemény színesítette a
nyári időszakban a közösségi életünket. Idén először gyönyörködhettünk a templomaink fényfestésében is, de élvezhettünk
improvizatív színházi előadásokat, vagy csodálatos festményeket,
de résztvehettünk csillaglesen, drogprevenciós előadáson is és készíthettünk karácsonyi bon-bonokat is.
Kulturális életünk talán egyik legmeghatározóbb eseménye volt
az augusztusban megrendezésre kerülő Bourdon népzenei tábor.
Fantasztikus élmény volt mindenkinek, hogy igazi népzene töltötte be a falut egy héten keresztül. Borzasztó büszkék vagyunk arra,
hogy a 9 év tihanyi részvétel után Barnagot választotta a szervező
alapítvány és megelégedésüket mutatja, hogy már a tábor utolsó
napján megállapodtunk a 2022-es tábor időpontját illetően.
Bizton állíthatjuk, hogy a Bourdon népzenei tábor is bekerült
a hagyományossá váló rendezvényeink közé. Ugyanilyen nagy
sikere volt az először megrendezésre kerülő adventi vásárnak is,
ahol helyi és környékbeli kézművesek, termelők mutatkozhattak
be. A nagy sikerre való tekintettel a 2022-es évben is tervezzük
ezeknek a rendezvényeknek a megvalósítását.
A település fejlődésért dolgozó civil szervezeteknek és az önkormányzat dolgozóinak is köszönöm azt az áldozatos munkát,
amellyel hozzájárultak a környezetünk szebbé és jobbá tételéhez, valamint segítik és támogatják közösségi életünket is.
Nem állunk meg a munkával, a 2022-es évben is számos beruházás, fejlesztési projekt elé nézünk, ami mind az itt élőknek,
mind az idelátogatóknak komfortosabbé és élvezhetővé teszi
településünket.
Sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánok mindenkinek!
Horváth Zoltán
polgármester

2

BARNAGI HÍRMONDÓ - ÉRTÉKTÁR

MÚLTUNK ÉRTÉKEI
Néhány gondolat Barnag település „első” írásos említéséről.
A Szent Mihály arkangyal oltalma alatt álló veszprémi egyházmegye az egyik legkorábbi Szent István király által alapított egyházmegye volt. Joghatósága kiterjedt Veszprém, Kolon (Zala),
Somogy, Fejér és Visegrád (Pilis) megyékre is, amelyekből Somogy kivételével tized is megillette. A püspökség a fenntartására
szolgáló birtokadományokból az alapításkor uralkodói kegyből
részesült. Ezek szántóföldeket, réteket, erdőket, halastavakat,
malmokat jelentettek, amelyeken különféle szolgáltatásokra kötelezett szolgálónépek laktak.
A püspök és a székesegyház papjainak életközössége a XII.
század végétől kezdett felbomlani. Ezzel párhuzamosan a kanonokok összessége önálló jogi személlyé, testületté alakult, amit
a hiteleshelyi tevékenység és pecséthasználat kiterjesztése követett. A káptalanok saját jövedelmeikre lettek utalva, amit kezdetben a püspök biztosított. A veszprémi káptalan kialakulását
követően már saját birtokállománnyal is rendelkezett. Alapvetően négyféle módon kerültek újabb szerzemények a tulajdonába:
birtokvásárlás, csere, kárpótlás során vagy peres úton, illetve
adomány és végrendelet révén.
A veszprémi Szent Mihály egyház javainak első fennmaradt
összeírása egy Szent László király nevében kiadott, 1082-re
keltezett hamis oklevélben található, amit 1318 és 1327 között
szerkesztettek. Az okiratot a káptalan később az uralkodókkal
többször is átíratta és megerősíttette, és több birtokperben is
felhasználták.

A kép forrása: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban Veszprém
Metalia 1. (DF 200611.) jelzet
Az összeírás rendkívül részletes, 38 faluról és 30 prédiumról
tartalmaz adatokat, amelyeken a kanonoki testület 136 ekealja és
800 holdnyi földet, 212 szőlőt, 31 malmot és 6 malomhelyet, 59
rétet, 10 erdőt, 11 „szérűskertet”, 9 üres telket, 4 halászóhelyet
és kb. 700 vegyes jogállású szolgálónépet birtokolt.
Sok esetben az összeírt javak szám szerint is megegyeznek
az egyéb okleveles forrásokban említettekkel, legtöbbször valós
jogi helyzetet tükröznek. Károly Róbert király birtokrestaurációs törekvéseivel szemben a káptalan a földjeit a szent királyok
tekintélyével óvta.
A Barnagra vonatkozó bejegyzés:
„In villa Burlog habet ecclesia terram ad duo aratra, quatuor prata,
siluam communem, sex pulsatores.” -Barnag faluban bír az egyház két
(ekényi) szántófölddel, négy (kaszáló) réttel, közös erdővel és hat harangozóval.
A 11-13. századi egyházi birtok lakói körében sajátos helyet
foglaltak el azok a szolgálónépek, akiknek kötelezettsége az
egyház liturgikus tevékenységéhez kapcsolódott. Dusnokok
vagy másképpen torlók, harangozók és mások alkották ezt a
szakrális rendeltetésű társadalmi réteget. Végrendelkezők vagy

elhunyt személyek rokonai adományozták őket a különféle egyházaknak, s szabták meg — egyházi sugallatra — különleges
feladatukat.
Más szolgálónépekhez hasonlóan sajátos kötelezettségükről
kapták nevüket, amely lakóhelyük nevévé is válhatott. A dusnok-torló réteg léte a halotti liturgiához kapcsolódott. Azért
adományozták őket az egyháznak, hogy egykori uruk vagy
rokonsága túlvilági boldogulásáért a temetéskor és a temetés
évfordulóin halotti lakomát, tort rendezzenek: meghatározott
mennyiségű húst (élő állat formájában), kenyeret és italt (bort
vagy sört) adjanak a halott lelki üdvéért miséző és emléklakomát tartó papságnak.
A dusnok-torló réteggel ellentétben a harangozók névadó
kötelezettsége nem korlátozódott a halotti liturgiára; harangozásukra széleskörűen szükség volt az egyház liturgikus tevékenységében. Mégis a harangozókról jóval kevesebb települést
neveztek el. Mindössze három Harangozó helynevet sikerült
találni a középkori Magyarországon.
A harangozók királyok és főleg magánszemélyek — gyakorta
asszonyok — jámbor adományaiból kerültek az egyházi népek
közé. Nincs nyoma annak, s nem is valószínű, hogy az egyházi
földesúr az egyház népei közül valakit is harangozóvá tett volna.
A király udvarnokait, a magánszemély pedig servusait rendelte
erre a feladatra. Minden esetben férfiak, tehát tényleges vagy
potenciális családfők lettek harangozóvá, akik az egyházi birtok
többi népéhez hasonlóan szoros tulajdonosi függésben éltek,
sajátos kötelezettségük apáról fiúra öröklődött, s az egyház kötelékéből inkább csak szökéssel, mintsem legális módon szabadulhattak ki.
Az első hiteles 1121. évi felbukkanása után az oklevelek gyakran emlegetik a harangozókat, akik a 12. században élték virágkorukat. Később is adományoztak szolgát harangozói feladatra,
utoljára valamikor a 14. század elején. A harangozók minden
bizonnyal egymást hetenként felváltva látták el szakrális feladatukat az egyház székhelyén. A korszerűtlenné váló munka
járadék pénzen való megváltását a 13. századi társadalmi és gazdasági változások kényszerítették ki, és azt eredményezte, hogy
a harangozást a szolgarendű elemektől fokozatosan az erre a
feladatra alkalmazott személyek vették át. Az a folyamat, amelynek során a szolgarendű harangozóból jobbágy lett, és szakrális
feladatát egyházi alkalmazott vette át, a nagyobb egyházi intézményekben a 13-14. század fordulójáig lezárólag, a kisebbekben
valamivel később zajlott le.
Az eddigiek alapján talán érthetőbbé válik a Veszprémi Káptalan barnagi birtoklásának alapja: 1318. július 10-én a Székesfehérvári Káptalan előtt Gyöngy asszony (Örsi Vylina ispán
lánya, Bálint esztergomi kanonok testvére), Mencshelyi Móric (fily Buza, de Menchel) özvegye bevallást tett. Ebben az
örökös nélkül elhunyt fiának, Petőnek (Peteu) a végrendeletét
végrehajtva, Barnag (Barlag) faluban a királytól adományként
kapott birtokot és a hitbér és hozomány címén őt megillető
földeket a szomszéd birtokos Veszprémi Káptalanra hagyja
úgy, hogy ellátásáról az egyház gondoskodjék. Így kerültek hát
a királynéi tulajdonból a veszprémi káptalan birtokába a barnagi területek.
(Karlovszky Balázs és Solymosi László nyomán)
Források:
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius IV./99; Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387)/98.
Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 2. Budapest, 1953.
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A Feczkó család új élete Barnagon
- Hogyan kerültetek Barnagra? Mi fogott meg
benneteket a faluban?
Tivadar: Veszprémben laktunk 2019-ig, hozzávetőleg 1,5 évtizeden át. 2007-ben volt egy kis megtakarított pénzünk, és akkor a Balaton-felvidéken kerestünk építési telket azzal a szándékkal, hogy egyszer
majd ott építkezünk és talán nyugdíjas korunkban
oda költözünk. Több szép települést is megnéztünk,
de Barnag az első pillanattól fogva megtetszett nekünk, a telekár és a Veszprémtől való távolság is mellette szólt. Az akkor még faluvégi telket Kiss Gábor
bácsiéktól vettük. Az élet úgy hozta, hogy sikerült
Németországban is dolgoznunk, 5 éve jöttünk haza,
így a tervünk hamarabb valóra vált.
Adél: Már 2007-ben elültettük a gyümölcsfáinkat.
Az öreg, több mint 75 éves fáinkat Gábor bácsi ültette el fiatal korában, nagyon vigyázunk rájuk, virágzáskor a hatalmas cseresznyefa nagyon gyönyörű. Barnag csendes, természetközeli lakóhely, ideális élettér
gyerekekkel.
- Hova valósiak vagytok? Mennyire volt ismerős
nektek ez a falusi élet?
Adél: Gyermekkorunkban mindketten nagyon
szerettük a nagyszülőknél a falusi környezetet, hasonló kis falvakban szép emlékeket őrzünk a nyári
vakációkról, én Tolna megyéből származom, Tivadar
Veszprém megyéből.
Tivadar: Gyerekkoromban a veszprémi szülői háznál mindig voltak háziállatok, ezt a hobbimat az itteni nagy kertben tovább tudtam fejleszteni. A tyúkok
és a nyulak mellett szezonálisan bárányt is tartunk,
igyekszünk minél inkább önellátók lenni.
- Mivel foglalkoztok?
Tivadar: Eredendően mind a ketten a Pannon
Egyetemen végeztünk kutatómunkát. Vegyészként
egyfelől hőtároló anyagokkal és azok épületekben
való alkalmazásával foglalkozom annak érdekében,
hogy az energiahatékonyságot növeljük. Másik kutatási területem gyógyszerek késleltetett hatóanyagleadása, mellyel azok hatékonyabbá tehetők.
Adél: Én szerves kémiával és molekuláris biológiával foglalkoztam. Legkisebb lányunk 3 éves, születése
óta vagyok itthon. Vezetem a háztartást és rendezem
3 gyermekünket. 1,5 évvel ezelőtt kistermelőként
elkezdtem zöldségkrémeket és gyümölcsönteteket
készíteni, amik Tazika terméknévvel már a barnagi
boltban is megtalálhatóak. Korábban elvégeztem egy

bonbon- és csokoládékészítő tanfolyamot is, jelenleg
ezirányba kacsingatok. Tavaly nyáron sikerült beépíteni a tetőterünket, így apartmanjainkban már tudunk szállóvendégeket fogadni, az ezzel kapcsolatos
tennivalók is rám hárulnak.
- Hogy érzitek magatokat itt Barnagon? Terveztek
már hosszútávra, vagy egyelőre még ismerkedtek az
itt léttel?
Tivadar: Szeretünk Barnagon élni, hiszen sok jószándékú és a közösségért tenni akaró embert ismertünk meg itt. Hála Istennek viszonylag sok gyermekes
család is otthonául választotta a falut. A falu vezetése
is szívét-lelkét kiteszi, hogy segítsék az itt élőket és
élénk közösségi élet legyen a faluban. A gyerekek is
sokkal jobban kötődnek már az itteni élethez, mint
a korábbi városihoz, a Balaton és a természet közelsége őket is megbabonázta. Hosszútávra tervezünk
Barnagon, bár az élet néha felülírja a terveket.
Adél: Nekem nagyon hiányzik a labormunka, így
hobbi szappankészítőként komolyan gondolkodom műhely kialakításában is.
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KASSAI LOVASÍJÁSZ ISKOLA SZMRECSÁNYI
LOVASÍJÁSZ KÁNSÁG EGYESÜLET
2021 jelentős év volt egyesületünk számára. Magyarország Kormányának nagylelkű támogatásának
köszönhetően megépült a fedett lovarda és a kiszolgáló helyiségek, elkészült az új istálló és felpezsdült
egyesületi életünk a járvány ellenére is. Lovasíjászatra és bemutatókra is alkalmas lovardát építettünk,
mellyel a Kassai Völgy után az országban a második
legnagyobb lovasíjász központot hoztuk létre.
Az avató ünnepséget 2021. szeptember 24-én
tartottuk, melyen beszédet mondott Kontrát Károly államtitkár, Dallos Gyula a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért
felelős miniszteri biztos, Horváth Zoltán, Barnag
Község polgármestere és Kassai Lajos, a Lovasíjász Világszövetség alapítója, végül Gondos Gábor református lelkipásztor mondott áldást. Csapatunk lovasíjász bemutatóval készült, melyen a
lélekemelő kísérő zenét Navratil Andrea népdalénekes és társai nyújtották.
A beruházásnak köszönhetően olyan új lehetőségek nyíltak meg csapatunk számára, melyek elősegítik a hatékonyabb fejlődést. Reményeink szerint
ez nem csak a sporteredmények javulásában lesz
látható, hanem a környék lovas életének felpezsdülésében is, mindamellett hogy európai szintű négy
évszakos helyszíneink lehetővé teszik egész évben a
folyamatos munkát, hazai és nemzetközi
programok szervezését is. Mivel a Ló és Művészet
Kutatóműhely székhelye szintén nálunk található,
rendszeres művészeti programjainkkal fel tudjuk
élénkíteni a kulturális életet és a lovardában kiállításokat is tudunk rendezni. A beruházás az egész
település számára új lehetőségeket teremt, hiszen
egyesületünk elkötelezett Barnag fejlődésében, kulturális életének felvirágoztatásában.
Barnag iránti szeretetünket sport, művészeti és
kulturális programok szervezésével szeretnénk kifejezni, bízva abban, hogy ezzel segítjük a falu fejlődését, minőségi turizmusát, helyi vállalkozásait.

Lovas- és lovasíjász edzéseink napi rendszerességgel folynak. Évente két alkalommal rendezünk
lovasíjász világkupa fordulót. Büszkék vagyunk lelkes apród csapatunkra, közülük kiemelkedik Szmrecsányi Fülöp és Szmrecsányi Benedek, akik junior kategóriában világbajnoki arany- és ezüstérmet
szereztek 2021 júliusában. A versenyek mellett részt
vettünk lovas- és lovasíjász showkban, bemutatókban, mint például augusztusban a Megszállottak
Klubjának rendezvényén képviseltük a lovasíjászatot csapatunkkal Balatonalmádiban.
2022-ben szeretnénk elindítani egy új programot,
és megnyitjuk kapunkat. Terveink szerint nyílt napokat fogunk tartani, melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt, akik betekintést nyerhetnek
munkánkba és lehetőséget nyújtunk az íjászat kipróbálására is.
Az elmúlt két évben a járvány miatt művésztelepeinket elhalasztottuk, de reményeink szerint
nemzetközi programunk idén nyáron folytatódni
fog. Kiállításokkal, zenei és irodalmi programokkal
készülünk, melyekről további információ honlapunkon és Facebook oldalunkon lesz elérhető.
www.szmrecsanyi.hu
www.horseandart.hu
www.facebook/szmrecsanyi.kansag
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BARNAG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY
2021-ben az elhúzódó járvány ellenére is sikeres évet zárt a Barnag
Jövőjéért Alapítvány.
2021. július 5–9.: Német nyelvi és nemzetiségi tábor Barnagon
A 2020/2021-es tanév iskolabezárásai után július 5-én ismét táborozó gyermekekkel telt meg a barnagi Faluház könyvtára és udvara.
20 általános iskolás gyerek érkezett Tótvázsonyból, Barnagról, Nagyvázsonyból és Balatonfüredről az alapítványunk által meghirdetett
napközis német nyelvi és nemzetiségi táborba. A tábor csapatépítő
számháborúval és vidám nyelvi játékokkal vette kezdetét. Délelőtt német nyelvi foglalkozások, délutánonként pedig nemzetiségi kirándulás,
túra, strandolás, barkácsolás volt a program. A tábor zárásaként közös
előadással és kiállítás keretében mutatták meg a gyerekek a szüleiknek,
hogy mi mindenben volt részük az öt nap alatt.
Célunkat elértük, nagyon jó volt a tábor visszhangja mind a gyerekek, mind a szülők körében. Ezt a kezdeményezést hagyománnyá
szeretnénk fejleszteni.
Köszönet a barnagi önkormányzatnak a helyszínért és az anyagi
támogatásért, a gimnazista önkéntes segítőknek és a szülőknek, akik
bizalmukkal és sok finomsággal támogatták a táborunkat.
2021. július 31.–aug. 29. „Mi svábok mindig jó magyarok voltunk…” – sváb kiállítás Vászolyon
A Vászolyi Nyár 2021 programjainak keretében a Balaton-felvidéki
és bakonyi svábokat bemutató gazdag kiállítást rendeztünk Vászolyon,
a Mesterségek Háza két kicsi szobájában. Vászoly a Balaton-felvidéknek éppen egy olyan települése, ahol nem jött létre német közösség.
Ugyanakkor nyaranta sok vendég fordul meg ott, ők látogatják a koncerteket és kiállításokat.
A július végétől augusztusig nyitva tartott kiállítással be akartuk
mutatni, hogy a Balaton-felvidéken vagy a Bakony falvaiban járva lépten-nyomon németekkel találkozunk: az ő építészetüket csodálhatjuk
meg sok egyutcás településen, ők formálták a Balaton-felvidék szőlővel
betelepített tájait, ők állítottak sok keresztet, kápolnát, kálváriát.
A kiállítás mottójául Bindorffer Györgyi szociológus egy könyvcímét
választottuk, mert az páratlan tömörséggel fejezi ki a magyarországi németek kettős identitását: „Mi svábok mindig jó magyarok voltunk…”.
A kiállításnak ez volt a legfontosabb célja: bemutatni, hogy mivel gazdagították Magyarországot a 18. század folyamán bevándorolt svábok,
ugyanakkor mi mindenben alkalmazkodtak az új hazához. A kiállított
tárgyakon és színes tablókon mindvégig ez a kettősség követhető.
A kiállítást a „klasszikus” népismereti témák köré szerveztük: betelepítés, építészet, hitélet, szokások, viseletek, étkezési kultúra, háború
utáni elűzetés. A magyarországi németekről szóló általános információk mellett minden témában kínáltunk a régióból származó érdekességeket. Vajon tudják-e az oda látogatók, hogy Zánka középkori műemlék
templomát református svábok építették újra, vagy honnan származnak
a különleges kislődi családnevek? A sváb „Pirgerek” egyesületei csak
a mi régiónkban léteztek, ennek és a sváb lányok betlehemezésének
(„Christkindlizés”) a környékünkön nem csak múltja, de jelene is van.
A kiállítást a Lovassy Gimnázium 9.b. (nemzetiségi) osztályával állítottuk fel, nagyszerű élmény volt velük dolgozni, ötleteikkel gazdagodni. A fiatalok a megnyitót megelőző előadáshoz is hozzájárultak:
az előadás után városlődi fiatal sváb zenészek szórakoztatták a közönséget. A sok különleges tárgy – viseletek, abroszok, marhalevél-iktató,
cselédkönyv, festett ágy, gyermekméretű harmonika – Barnagról, Hidegkútról, Vöröstóról, Herendről került a kiállításra. A Duna Televízió
német nemzetiségi adása 2021. augusztus 10-én részletesen beszámolt
a kiállításról és az azonos címmel tartott előadásról.

A vászolyi Mesterségek Háza vendégkönyvének bejegyzései alapján a
kiállítás elérte célját, mert sok látogatót „szíven talált” – erről a vendégkönyvbe írt néhol könnyfacsaró, máskor szívet melengető üzenetek
tanúskodnak. A kiállítás az Ars Sacra országos fesztivál keretében szeptember 4. és 12. között is nyitva tartott, ekkor a környékbeli nemzetiségi iskolák iskolái is felkeresték.
Dr. Sz. Kósa Anikó egyetemi docensnek a kiállításhoz kapcsolódó,
2021. július 30-án tartott „ráhangoló” előadása népes közönséget vonzott a vászolyi „faluszínbe”.
www.veol.hu/programajanlo/2021/08/svab-kiallitas-vaszolyon
2021. szeptember 11.: Középkori vásári forgatag a Zádor-várban, Barnag fölött
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület és Barnag község önkormányzatának szervezésében egy napra élettel teltek meg a Barnag és
Pécsely között található Zádor-vár romjai. A középkori forgatagban
zenés történelmi programok, bemutatók zajlottak, és bemutatkoztak
a Balaton-felvidéki kézművesek is. A rendezvényhez alapítványunk is
csatlakozott, önkénteseink segítségével egész napos szendvics- és rétesbüfét üzemeltettünk a várlátogatók nem kis örömére.
2021. november 2.: Nemzetiségi kirándulás
Ausztriába tervezett, a világjárvány miatt meghiúsult kirándulásunkat igazán méltó módon pótolta az az utazás, amelynek keretében 2021
novemberében önkéntes diákokkal és egyetemi hallgatókkal északnyugat-magyarországi német településeket kerestünk fel: Tatán, Csolnokon és Budaörsön jártunk.
A barátságtalan időben a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban
kezdtük a napot, német nyelvű vezetéssel ismerkedtünk a kiállítás tárgyaival. Az egykori malomépületben kialakított múzeum kiállítóterében sváb rejtvényt is megoldottunk, a játék nyertese idegenvezetőnk, a
múzeum néprajzos kolléganője lett…
Ezután meglátogattuk az újonnan felújított tatai Esterházy-kastélyt
is. Csolnokon a magyarországi német tanösvényt jártuk végig, majd Budaörsön a magyarországi németek kitelepítési emlékművét kerestük fel.
kunymuzeum.hu/nemet-nemzetisegi-muzeum/
lehrpfad.hu/csolnok/?lang=hu
Alapítványunkat 2011 decemberében hozta létre a barnagi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, 2012 tavaszán jegyezték be, így 2022-ben
az alapítvány 10 éves fennállását fogjuk ünnepelni. Programjaink Magyarország kormánya és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat
támogatásával valósultak meg.
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BALATON KÖRNYÉKI NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
A 2021-es évben bár több programot is terveztünk, sajnos a
pandémia utóhatásai miatt szinte mindegyiket el kellett halasztanunk. Először júniusban nyílt lehetőségünk arra, hogy az Eddz
a szabadban program keretén belül találkozzunk újra egymással,
élvezve a sport nyújtotta lehetőségeket.
Közösségünk sikerrel pályázott az immáron hagyományos
Zádor vári vásári forgatag rendezésére. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 1 millió forinttal támogatta javaslatunkat, amely
lehetővé tette a vásár újbóli színvonalas megrendezését, valamint olyan tárgyi eszközöket tudtunk beszerezni, amelynek a
jövőben is hasznát veheti közösségünk.
A 2021-es évben is megtartottuk a hagyományos vendéglátási
programjainkat: a Zádor vári vásáron langallóval, a novemberi
adventi vásáron pedig sült kolbásszal kényeztettük a vásárra kilátogatókat. Középiskolás önkénteseink pedig egyéb izgalmas feladatokkal szórakoztatták a vendégeket. Nagyon örültünk, hogy
lehetőségünk volt bevonni a fiatalokat a közösség munkájába, életébe és nagyon jó volt látni, hogy mennyire élvezték a feladatot.
Önkénteseink nemcsak a barnagi rendezvényeken, hanem
idén először a községen kívül is teljesítettek szolgálatot: a komáromi Mag-Ház felújítási munkálataiban vettek részt.
Az idei évben a környezeti tudatosság volt a fókuszban. Egyesületünk elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért 2021-ben
újra megrendezésre került a ruhabörze, amely eredményeként
az összegyűlt ruhaneműk a szemét helyett újrafeldolgozó üzemekbe kerülnek további felhasználásra.
Felvettük a kapcsolatot a Minden csepp számít mozgalommal
is, így településünkön is lehetővé vált a használt sütőolaj szelektív gyűjtése. A sütőolaj csatornába öntése óriási károkat okoz,
mind környezetileg, mind anyagilag, ezért különösen fontosnak
tartottuk, hogy részesei legyünk a szelektív gyűjtésnek, és boldogan tapasztaljuk, hogy szépen gyűlik az olaj a tárolókban.
Szintén fontosnak tartottuk, hogy a veszélyes hulladéknak
minősülő elemek és akkumulátorok se kerüljenek a szemetesbe,
valamint az elromlott műszaki berendezések is kellő feldolgozó
helyre kerüljenek. E célból 2021-ben műszaki selejtezésre is adtunk lehetőséget a település lakóinak, valamint elemgyűjtő dobozt helyeztünk el a barnagi vegyesboltban.

Mindezek ugyan apró lépésnek tűnhetnek, de mi büszkék vagyunk arra, hogy az így összegyűjtött 950 kg ruhanemű, 50 liter
használt olaj, 20 kg alkáli elem és közel 250 kg műszaki cikk nem
a szemétben végezte. Igyekszünk gyermekeinknek példát mutatni, hogy ők már úgy nőjenek fel, hogy számukra természetes
a szelektív szemétgyűjtés és a környezetünk védelme.
Egyesületünk a 2021-es évben is tovább folytatta élelmiszermentési programját. A program keretében minden kedden 3
nagy balatonfüredi áruházból hozzuk el az élelmiszerszállítmányt és osztjuk szét az immáron közel 35 család között.
Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy javaslatunkra az Önkormányzat megpályázta és meg is nyerte a Családbarát Önkormányzat védjegyet. Örülünk, hogy az itt élő és idelátogató
családoknak komfortossá tudtuk varázsolni a sokszor hideg és
rideg közigazgatási épületeket.
Nagyon köszönjük a tagjainknak és az önkénteseinknek, hogy
2021-ben is támogatták egyesületünk munkáját és bízunk benne, hogy a 2022-es év is hasonló sikereket tartogat számunkra!
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A Bourdon Tábor új otthona Barnag
2021 augusztus első hetében népzenészek „szállták” meg falunkat. Zenéltek a faluházban, a pajtákban, a falu szélén…még a bokor aljáról is dudaszó
hallatszott.
A Pásztorcsillag Alapítvány 10 évvel ezelőtt hívta
életre a Bourdon népzenei tábort és 9 évig Tihanyban
került megrendezésre. 2021-ben – kinőve a tihanyi
helyszínt – Barnagra esett a választásuk, településünk
adott otthont a közel 150 főt számláló egyhetes tábornak.
A tábor a nevét a bourdon hangzás után kapta,
amely jellemző zenei stílust jelentett a középkorban.
A bourdonhang, a hangszerek kísérőhúrjain, bourdonhúrjain megszólaló alaphangot jelenti. Így például a duda, a tekerőlant, a citera képes a dallamhangok
mellett kísérő alaphangokat is megszólaltatni, amely
gazdagítja a hangzást, de még nem használ váltakozó
akkordokat, amelyek csak a későbbi korokban jelennek meg a zenekíséretben.
A kitartott bourdon-hang és a fölötte mozgó dallam egységére épülő zene harmóniájának mély természeti oka az, hogy zenei hangsorunk egybeesik a
folyamatosan szóló alaphang felhangrendszerével.
A bourdon-zene meghatározó szerepű Európa középkori kultúrájában, átível egészen a barokk zenéig,
majd újra megjelenik Kodály és Bartók műveiben.
Ugyanígy meghatározó szerepe van számos keleti zenekultúrában is. A magyar népzene gazdag hangszerkészletének minden típusában megtalálhatók a bourdon-zene játszására alkalmas hangszerek: a duda, a
citera, a tekerőlant. Sőt, a bourdonszerű kíséret még
az általában mozgó harmóniákat alkalmazó vonószenekarok játékában is megjelenik. Ezeken a hangszereken tanultak és gyakoroltak a tábor résztvevői,
méltán híres, a mai magyar népzene kiemelkedő népzenészeitől és népdalénekeseitől.

A tábor programjai között a hangszeres és énkeoktatás mellett szakmai előadások, kirándulások, népi
játékok, kézművesség, esti mese és színházi előadás,
esti mulatságok és borkóstoló is szerepelt.
De olyan kuriózumokkal is elkényeztettek minket,
mint a református templom tornyából megszólaltatott tárogató zene, vagy a hosszú furulyás hangfelvétel a katolikus templomban, de élvezhettük Berecz
András mesemondó estjét is az utolsó éjszakán.
A tábor szervezői és résztvevői is beleszerettek
Barnagba és a barnagi vendégszeretetbe, ezért már a
tábor utolsó napján megállapodtunk a 2022-es tábor
időpontjáról.
Visszavárjuk őket sok szeretettel!
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK
2021-ben az Éltető Balaton-felvidék Egyesület kezelésében lévő támogatási rendszeren belül sikerrel
pályáztunk arra, hogy a faluházban található régi öltözőket szálláshellyé alakítsuk. A turisztikai fejlesztéssel tovább tudtuk növelni az idelátogató turisták,
valamint az itt töltött vendégéjszakák számát.
A háromemeletes ágyak segítségével 12 főt tudunk elhelyezni a szálláshelyen. A nyári foglalások
már azt bizonyították, hogy az ötlet bevált. Az
eddig üresen álló helyiségek újra funkciók kaptak
és lehetővé tették, hogy a szálláshely bevételéből
újabb fejlesztéseket hajthassunk végre.
A szálláshely fejlesztéssel egyidőben a település
honlapját is továbbfejlesztettük. Új aloldalak, új
funkciók jelentek meg rajta.
2021-ben sikeresen pályáztunk a faluházi asztalok és sörpad garnitúrák lecsérélésére. Az új asztalok komfortosak, szépek, rakásolhatóak, így tárolásuk és mozgatásuk is könnyebb lesz.
Dupla mobil garázst szereztünk be, hogy az önkormányzat gépeit egy helyen tudjuk tárolni.
Az orvosi rendelő eszközfejlesztését követően
megkezdtük az ingatlan energetikai fejlesztését is.
A fűtéskorszerűsítéssel a régi, költséges gázkonvektoros fűtésrendszert korszerű, hőszivattyús
rendszerre cseréltük, amelyet napelemrendszerrel bővítve tettünk még költséghatékonyabbá. A
korszerű hőszivattyú nemcsak a fűtést, hanem a
melegvízellátását is biztosítja a jövőben az épületnek. Az ingatlan homlokzati és födémszigetelése
és a nyílászárók cseréje is tovább növeli fejlettségi
szintjét. A régi, kopott lépcső és feljáró elbontásra
került és új, akadálymentességnek minden mértékben megfelelő feljáró került megépítésre. Az orvosi rendelő megközelítésében is várhatóak változások, az ingatlan telekrendezése is folyamatban van.
Nyár végén kaptuk a jó hírt, hogy településünk
sikerrel pályázott az Országfásítási Programban
és 2022 tavaszán 20 db fa ültetésével járulhatunk
hozzá településünk zöldebbé tételéhez.

Az év végén még egy nagyon jó hír érkezett,
miszerint kérelmünk a faluház fűtésrendszerének
korszerűsítésére meghallgatásra talált a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságán. 14,8
millió forint forrást biztosítottak arra településünknek, hogy a korszerűtlen és már zömében nem
is működő konvektoros fűtésrendszert korszerű és
költséghatékony fűtésrendszerre cseréljük.
2021-ben településünk két új – hivatalosan bejegyzett - utcával lett gazdagabb:
1. az új Lovarádhoz vezető Lovarda utca
2. A Kút utcával szembeni Kab-hegy köz.
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fejlesztési célok 2022-ben:
Január elején elindult a vegyesbolt felújítása,
amelyre szintén sikerrel pályáztunk. Az épület
energetikailag is megújul, valamint lehetőségünk
lesz a gépek cseréjére, energiatakarékos, modern
gépek és bútorzat beszerzésére.
Az átmeneti időszakot a bolt Faluházba történő
költöztetésével tudjuk „kihúzni”. Bízunk benne,
hogy vevőink türelmesek lesznek az átmeneti időszakban is.
Tovább szeretnénk folytatni az önkormányzati
ingatlanok fejlesztését, felújítását: mind a Faluház,
mind az orvosi rendelőnél található szolgálati lakás
felújítására és korszerűsítésére fogunk pályázni.
A Mindenegyüttmegy Egyesülettel közösen pályáztunk az Európa Kulturális Fővárosa Projekt
kapcsán., ami megértő fülekre talált Veszprémben.
Így sikeres pályázatunk van a Kút utca rendezésére
egy családbarát és látogatóbarát park kialakítására, valamint a növényvilágot érintő 4-5 rendezvény
megvalósítására. Bízunk benne, hogy a park rendezési munkálatai is elkészülnek 2022-ben.
Önkormányzatunknál továbbra is fókuszban van
a Temetői út fejlesztése, valamint az árkok további
rendbe tétele.
A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben is pályázunk
a Magyar Falu Programban a játszótér felújítására, egy új sportpark kialakítására is. Célunk, hogy
a faluház udvarán minden korosztály megtalálja a
magának való mozgási formát a legkisebbektől a
nyugdíjasokig.
A tavalyi évben szintén sikeres Hungarikum pályázatunk keretein belül olyan sétaútat tudunk majd
kialakítani, ami a régi hely és dűlőneveket, valamint
azoknak a történetét, jelentőségét, a mindennapi

életben való szerepét dolgozza fel. Ill. ezzel párhuzamosan készül a település első írásos emlékektől
való helytörténeti feltárása is.
Bízunk benne, hogy 2022-ben megtaláljuk a
buszmegálló Könyv-váró épület felújítására is a
forrást. Lehetőség szerint a legtöbb pályázatot benyújtjuk, hogy forrást szerezzünk fejlesztéseinkhez és bízunk benne, hogy ezeknek a nagy része
megvalósulhat és hozzájárulhat településünk további fejlődéséhez.
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MIT ÉPÍTHETÜNK ÉS HOGYAN BARNAGON?
Barnag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a törvényi előírásoknak megfelelve
– 2018 decemberében elfogadta településképi arculati kézikönyvét, majd ennek ajánlásával megalkotta önkormányzati rendeletét a településképről védelméről, mely Barnag község teljes közigazgatási területére vonatkozik, és 2018. január 1-től érvényes.
Jelen írásunkban a rendeletben foglalt, ún. településképi bejelentési eljárást ismertetem részletesebben. A bejelentési eljárás rendelete a 312/2012 (XI.8) kormányrendelet előírásain alapszik.
A bejelentési eljárás 2019 január 1-óta létezik a településen. A rendelet megalkotása és betartása, betartatása azért fontos, mert így biztosítható a település pozitív arculata, rendezettsége, mely remélhetőleg mindannyiunk célja és érdeke, még az építési engedély nélkül
létesíthető épületeknél is.
Hogyan kell a bejelentést megtenni?
Javasolt előzetesen az építési tevékenységgel kapcsolatban a főépítésszel egyeztetni. Nem mindegy, hogy hova építünk a telken!!! Az építési szabályokat attól függetlenül be kell tartani,
hogy nincsen építési engedélyezési eljárás!
A bejelentő lap elektronikusan megtalálható a település honlapján, vagy papíralapon a hivatalban.
Értelem szerinti kitöltés után, a lapon felsorolt mellékletekkel együtt le kell adni a polgármester úrnak.
A polgármester úr, a főépítész szakmai véleményét figyelembe véve a kérelmezett építési tevékenységet határozatban feltétel meghatározásával vagy anélkül tudomásul veszi vagy megtiltja az
építési tevékenységet, illetve a rendeltetésváltoztatást.
Mikor lehet megkezdeni a bejelentéssel kérelmezett építést?
• ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges,
• ha a polgármester a bejelentést tudomásul veszi
• ha a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem bírálja el.
Ha további kérdései vannak az eljárással kapcsolatban kérjen segítséget! A főépítész elérhetősége:
barnagfoepitesz@gmail.com
Kéri Katalin
települési főépítész
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Rendőrségi
körzeti
megbízott:
Szelektív
szemétszállítási
időpontok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február 11.
március 11.
április 8.
május 13.
június 10.
július 8.
augusztus 12.
szeptember. 9.
október 14.
november 11.
december 9.

Giczi István – c.r. főtörzszászlós
Tel: +36 30 600 4588
Fogadó óra:
minden hónap 1. szerdáján 13-14
óráig, melynek helyszíne:
Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2.

Körzeti háziorvosi rendelés:
Dr. Ferenczy Zsófia
www.totvazsonyirendelo.hu
Tel:

(88) 266-333
+36 70 676 7084
+36 70 676 7085

Barnag, Fő u.

Hétfő: 11:30 – 12:00

			

Szerda: 11:30 – 12:00

Sürgős esetben hétköznap 16 és 8 óra
között, valamint munkaszüneti napokon a veszprémi orvosi ügyelet kereshető: Veszprém, Kórház u. 1.
Tel:

+36 70 370 3104

Horváth Zoltán,
polgármester

Körzeti családsegítő
munkatárs:

polgarmester@barnag.hu
Tel: +36 70 600 4855
Fogadó óra:
telefonos egyeztetés alapján

Tel: +36 20 259 2133

Törökné Inhof Ágnes
Fogadó óra: minden páratlan héten,
kedden 10-12:45 óráig
a barnagi faluházban

● Időszaki lap Megjelenési gyakoriság,: éves ● Megjelenés Barnag területén
● Ingyenes kiadvány ● Kiadja: Barnag Község Önkormányzata ● ISSN 2732-3331
● Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán ● Tördelés: OOK PRESS Kft. Veszprém
● Kapcsolattartó: Horváth Zoltán, polgármester tel: +36706004855, e-mail: polgarmester@barnag.hu

