ALSÓNÁNA

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

13113 ha 5853 m2
szántó

273 ha 4991 m2

gazdasági erdő

495 ha 4848 m2

védett terület
ipari

hasznosítású

terület
egyéb

Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu,
74/430-103
Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna
Művelődési Ház: 7147 Alsónána, Dózsa u. 34. el: 74/430-103
2. Természeti értékek:
2.1. Alsónánai Horgásztó, Alsónána hrsz. 044/8: A horgásztó a Tasifish Kft.
tulajdonában van (Elérhetőség: Takács Zoltán ügyvezető, 74-430-116, 30/6299399,
tasifish@gmail.com). A
Kft.

az

újonnan

megvásárolt

területet

2011. nyarán kezdte el
felújítani,

átalakítani.

Várhatóak a végleges
arculatát

2012.

tavaszára, nyarára éri el
és ekkor nyílik meg az
érdeklődök számára is.

3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
3.1.Emlékszoba – Kiállítás: 7147 Alsónána, Kossuth u. 29., Tel: 74/430-130,
Vezető: Horváth Árpádné. Az emlékszoba az Önkormányzat épülete mellett található. A helyi
nyugdíjasklub gyűjtötte össze az megtekinthető tárgyakat. Főleg sváb tárgyakról van szó,
hiszen a település is erősen sváb lakosú. Az épület régen moziként funkcionált, a mozi
megszűnését követően (kb. 15 éve) üresen maradt az épület és a helyi nyugdíjasklub kezdete
berendezni. A tárgyak, ruhák az 1950-es évekből származnak, nem tematikus a kiállítás,
minden „termékfajta” megtalálható itt amit az idősebb korosztály megőrzött az utókor
számára. Előzetes bejelentkezés alapján látogatható az emlékszoba.

3.2. Trófea magángyűjtemény, tulajdonos dr. Berta Attila. Kossuth u. 20. 74/530-015.
Előzetes bejelentkezés szükséges, ingyenesen látogatható.
dr. Berta Attila 35 éve vadász, saját gyűjteménye tekinthető meg a házában. Szinte összes
kitömött állat a külföldön lőtt zsákmánya. A 43 preparátum többsége Afrikában – Namíbiában
és Tanzániában –, valamint Ausztráliában esett áldozatul. Elmondása alapján csak medvéje
nincs, melynek oka az engedélyeztetési procedúra sikertelensége volt. A látogatóknak
szívesen mesél élményeiről, az elejtett állatokról, fotóalbumát és vadásztúráinak emlékeit is
megnézhetik az érdeklődök.

3.3. Műemlék, katolikus templom: Dózsa Gy. u. A templom előzetes bejelentkezés
alapján megtekinthető, kapcsolatfelvétel az Önkormányzaton keresztül (7147
Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103).

Maga a templom a két dombvonulat között fekvő falu északi, többé-kevésbé elkülönült részén
található. Az épület támpillérek nélküli poligonális, belül ívesen záródó szentélyből, északról
és délről egy-egy ívesen záródó ablakkal megvilágított, keskeny kereszthajóból, szintén
északról és délről egy-egy ívesen záródó ablakkal megvilágított hajóból és törtvonalú
gúlasisakkal fedett nyugati toronyból áll. A vakolatból húzott órakerettel gazdagított tornyot
barokkos oromfal kapcsolja a hajóhoz. Faluközpontban, kiteresedésben szabadon álló,
egyhajós

templom,

homlokzata

Ny-i

elé

toronnyal,

kilépő
poligonális

szentélyzáródással,

az

oldalhomlokzatok

keleti

részének

rizalitszerű

kiugratásával, nyeregtetővel. A
torony bejárata
szoborfülke.

felett

üres

hajó

D-i

A

bejáratában

faragott

kapuszárnyak.

Faboltozattal

fedett

a

belső,

hajóban

figurális festésű dongaboltozat,
a szentélyben festett félkupola.
A hajó Ny-i végében fakarzat.
Berendezés: 18-19. század. A
szenteltvíztartón

1777-es

évszám. Az egykori ikonosztázion Siklósról idekerült négy alsó képe (1740 körül,
Hrisztoforosz Zefar követője) jelenleg Szentendrén, a Szerb Ortodox Egyházművészeti
Múzeumban. A templomot a rácok építtették (egykori titulusa: Isten Anyja elhunyta), akik
1920-1921-ben elhagyták a falut. 1947 óta: r. k. templom. Az épület falai közel 2 m
magasságig vizesek, a leváló vakolateljes pusztulással fenyegeti a falfestményeket. A
dongaboltozat szintén rossz állapotú, a karzat felőli végén a deszkák vetemedettek. Gyors
felújításra szorul.
3.4. Pincemúzeum, Pincehegy. Tulajdonos: Romvári Jakab. A gyűjtemény előzetes
bejelentkezés alapján megtekinthető, kapcsolatfelvétel az Önkormányzaton
keresztül (7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103).

Egy 60 négyzetméter alapterületű átalakított présházban gyűjtötte össze Romvári Jakab az
alsónánai evangélikus németek tárgyi világát.

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
4.1.Kökény Gyula – méhész: Kossuth u. 16/a, 74/430-509
5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):
5.1. Kökény Gyuláné – amatőr festő, Kossuth u. 16/a, 74/430-509.
A Bárka Művészeti Szalon tagja, 5 éve foglalkozik festészettel. Kezdőnek vallja magát,
betegsége hatására hobbyból kezdett el alkotni. Még nem találta meg saját stílusát, ezért sokat
tanul. Képeiben az érzéseit próbálja meg kifejezni de megpróbál a vidám oldal felé is
kacsingatni. Képeit értékesíti, több kiállítása is volt már.

6. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás):
6.1.Pincehegy Panzió - vezető: Bogdán Károlyné, 7147 Alsónána, első pincesor, tel:
74/430-100, 30/3946-357
6.2.Galagonya Tábor: 7147 Alsónána, Rákóczi u. 19., Tel: 74/430-118, 06-70/5300507
E-mail: galagonya@freeweb.hu Vezető: Puskás Csaba, Puskásné Málinger Zsuzsanna
A falu szélén egy erdővel szegélyezett völgy közepén található a tábor. Itt alakították ki a
szálláshelyeket, az ebédlőt és a foglalkozásoknak megfelelő helyiségeket. Az épület 40 fő
befogadására alkalmas. Saját konyhával rendelkeznek így bármilyen igényt ki tudnak
elégíteni. Lehetőség van önálló tábori programok megvalósítására iskolai közösségi
jelentkezésre. Vállalják minden olyan rendezvény lebonyolítását, mely a pihenést és
kikapcsolódást szolgálja : osztálykirándulás, óvodai kirándulás, továbbképzések, értekezletek.
Tábori sportolási és időtöltési lehetőségek: ping-pong, fajátszótér, lovaglás, lovaskocsizás,
horgászat,

focipálya,

bográcsozó,

nyársaló-és

grillezőhely,

háziállatetetés,

kézművesfoglalkozások, gyékényfonás, csuhéjfonás, szalmafonás, nemezelés, batikolás,
gyergyaöntés, agyagozás, bőrözés, lángossütés, erdei túra, vadmegfigyelés,
6.3.Híd-ház, magánszálláshely. Tulajdonos: Berta Kft., Kossuth u. 20. Információ:
74/530-015, 30/912-1040
7. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név
1.

Alsónánai

Képviselő
Hagyományőrző Horváth Árpádné

Elérhetőség
Dózsa Gy. u. 25.

Nyugdíjas Egyesület
2.

Galagonya Egyesület

Puskás Csaba

Rákóczi u. 19.

8. Rendezvények:
8.1.Szüreti nap minden évben megrendezésre kerül szeptember végén, október elején.

