
Tisztelt  Polgármester  Úr  ! 

  Tisztelt  Képviselő Testület  ! 

 

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) 2013. évben végzett 

tevékenységéről  az alábbi  beszámolót   terjesztem  elő :   

  

Testületi ülések, határozatok, beszámolók  

A DNNÖ 5 ülést tartott  , melyen 42.  határozatot   hozott  , ebből 32  ügy döntő határozat   

- 2013. március 21-én Közmeghallgatási  beszámolót 

-2013. szeptember 26-án Városi  Önkormányzat részére    beszámolót tartott 

. 

Együttműködési megállapodások 
 

1./ 2013. február 18-án   ÉMNÖSZ    

A tagdíj fizetésére, a kölcsönös információra és a programok látogatására vonatkozóan. 

2./ 2013. február 27-én Dunakanyar Régió NNÖ   

(Berkenye, Dunabogdány, Dunakeszi, Kismaros, Nagymaros, Szendehely, Verőce, Visegrád, 

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzatai között): közös programok szervezése, 

információk átadása, működésre vonatkozó leíratok, pályázatfigyelés  

3./ 2013. október 31-én Dunakeszi Vasutas Nyugdíjas Kirándulók Klubja  

2013. II. félév és 2014. I. félévére vonatkozóan a régiós programok látogatása, közös 

kirándulási programok szervezése  

4./ 2013. november 6-án Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  

A 2013. II. félév és a 2014. I. félévi klubestek, testületi ülések, rendezvényekre és  2014. évre 

a német nemzetiségi néptánc oktatás megszervezésére  

5./ 2013. november 12-én Fazekas Mihály Általános Iskola  

A német nemzetiségi oktatás megszervezése és a 2014-2015-ös tanévben történő elindítása  

 

Német  nemzetiségi  oktatás  elindítása  

 

DNNÖ a német nemzetiségi  közösség nevelésének  oktatási  feltételeit  alapozta  meg a 

Fazekas  Mihály   általános  iskolával közösen együttműködve a 2014 / 2015 évfolyamra 

tervezett nemzetiségi  oktatás elindítása  érdekében .  

A  2013 évben  kezdődő szervezési  munka  nagy sikere  , hogy a   Fazekas  Mihály  általános  

iskolában  2014. szeptember  1.-én    megkezdődött a  nemzetiségi oktatás    32  német  

nemzetiségű  I.  osztályos tanulóval  . 

A  város  életében  ez az új  oktatási forma lehetőséget  ad   a német  nemzetiségi  származású  

tanulóknak  arra , hogy  8 évfolyamos  felmenői rendszerben, heti 5 órában  a német  nyelv 

tanulása mellett  megismerjék  nemzeti közösségük  hagyományát,  kultúráját , történelmét. 

A jövőben  DNNÖ működésében  kiemelkedő feladat lesz  az  iskolai  oktatást kiegészítendő 

nyári  táborok  szervezése, nemzetiségi   az ének-  zene – táncoktatás  elindítása  , az országon 

belüli  német  nemzetiségi  partner iskolai  kapcsolatok  kiépítése.  

A rendkívül  nagy  érdeklődés igazolja a  nemzetiségi  oktatás iránti igényt  , örömmel  

számolunk  be  arról , hogy a   2015  / 2016 tanévre  vonatkozó előzetes felmérésre a  

jelentkezés végső  határidején   belül ( november 30)   már  megtelt  a  32  osztálylétszámra  a 

német nemzetiségű  jelentkezők  listája . 

 

 

 

 



 

DNNÖ  működési körének  a nemzetiségi léttel összefüggő oktatási  jellegű   bővítése   

biztosítja   a  városban  élő  német  nemzetiségiek számára az   anyanyelv használatát , 

hagyományok  megőrzését , ezzel  a   közösség  építő   tevékenysége  hatékonyabbá vált   az  

előző évekhez viszonyítva.  

 

DNNÖ  támogatása  városi   iskolák  részére  

 

1.Szent István Általános Iskola által 2013. március 11-én szervezett német nyelvi és  ország 

ismereti  vetélkedő díjazottjainak és résztvevőinek jutalmazására. 20.000,- Ft 

2.Fazekas Mihály Általános Iskola részére 2013. május 23-24 időszakban  Bécs városba 

szervezett  utazására    27.000,- Ft  

3.Radnóti Miklós Gimnázium érettségiző tanulója Lotz Márton részére 20.000,Ft 

pénzjutalom, a 2013. május 3- ballagáson  

4. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  részére 50.000,- Ft, klubestekre, rendezvényekre , 

kifizetve . 2013.  december 31.ig 

5. Fazekas Mihály Általános Iskola részére 25.000,- Ft  2013. II  félévi rendezvényekre, 

oktatás szervezési  programokra,  kifizetve  2013. december  31.ig 

6 .Tanári – Diák  Lenau-dijak      költsége   ( oklevelek, díszmappák,  virágok )   42.000,- Ft  

Iskolák  részére  nyújtott  támogatások  összesen :  184.000.- Ft  

 

Tanári ,   Diák   Lenau  Díjak. 

A  Kollár  Albin  képviselő -  a Lenau  díj  alapítvány kuratórium  elnöke – szervezésével  a 

DNNÖ képviseletében   2013 évben néhai Mádl  Antal Professzor  Úr (örökös tiszteletbeli  

elnök  )  adta  át a Tanári  Lenau  díjat a  városi  pedagógus napon 

-  Planicska  Szilvia   a  Kőrösi  Csoma  Sándor  Általános   Iskola német  nyelvi   tanárjának 

Dr Mervald  Anna   elnök  az  érettségiző  Diák Lenau  díjat a ballagási  ünnepségen 

- Lotz  Márton  Radnóti Miklós  Gimnázium  tanulójának  

DNNÖ  képviselői  az általános  iskolák ballagási  ünnepségén   

-   5   végzős  tanuló  részére  adták  át  a  Diák Lenau   díjat. 

 

Érdekképviselet  

 

A német nemzetiségi önkormányzat eredményesen képviselte a német  nemzetiségi  

közösséget a város közéletében is  . 

2013. március 21-én az örmény nemzetiségi önkormányzattal közösen kérte az Aradi 

vértanúk emléke színhelyéül szolgáló József Attila park elnevezés  megváltoztatását . 

A városi képviselő-testület 148/2013. (V. 30.) sz. határozatával a József Attila parkot 

átnevezte Aradi vértanúk térre . 

Ezen  levélben javasoltuk a téren meglévő ’48-as emlékművek mellé  olyan emlékmű  

állítását , melyen a 13 kivégzett tábornok neve   szerepel. 

 

A város  által  szervezett  ünnepségeken  -  március  15.-én ,október  6.-án  és október  23.-án 

a képviselők  koszorúzással vettek   részt  . 

Az Országzászló építéséhez 2012.évben anyagilag járult  hozzá a DNNÖ , az emlékmű 

oszlopán kiemelt támogatóként került feltüntetésre.  

Az emlékművet  2013 évben avatták  fel , ezen és  az  országzászló megáldása  ünnepségen a  

képviselők  jelen voltak. 

 

 



 

DNNÖ programjai   

 

1.Kollár  Albin   képviselő  szervezésével a Kőrösi Csoma  Sándor iskolában 

- tavasszal  klubest Kollega Tarsoly István   egyetemi  tanár előadásával  németek 

Magyarországra  történő betelepítéséről.  

- ősszel a 2013. júliusban  elhunyt néhai  Prof. Dr.  Mádl  Antal tiszteletére tartott  emlékesten  

Schuth János  a  Neue Zeitung  szerkesztője  méltatta a germanista professzor hazai és 

külföldi  kitüntetésekkel  elismert tudományos munkásságát , az ELTE  tanszékvezető 

tanárjaként   40 éven  át  tartó kiemelkedő pedagógiai tevékenységét. 

2. Dr  Mervald  Anna  elnök   szervezésével  

- tavasszal a  Farkas Ferenc Művészeti iskolában zenei és  képzőművészeti program  keretén  

belül a zeneiskola  tanulói  működtek közre ,a képzőművészeti kiállításra Vincze  József  

szobrász  és  Magyar  Miklós festő alkotásaiból  lett összeállítva  

-  decemberben a Fazekas Mihály Általános iskolában rendezett ádventi  esten a német  

nemzetiséget a Cantemus  gyermekkórusa német  karácsonyi  dalok előadásával és a  Szent  

István általános iskola bábszínháza képviselte . 

A programokról ,  rendezvényekről  rendszeresen  megjelentek  összeállítások a médiában -

Telekeszi TV-újság , Dunakeszi Polgár ,Dunakanyar Régió,  a  nyilvánosságot biztosította  

továbbá (www.dunakeszinemetek.hu). honlap  is . 

 

Pénzügyi fedezet, bevételek  

      

1. 2012. évből lekötött pénzmaradvány   10.845,- Ft 

2. Állami működési támogatás 2013. évre            221.833,- Ft 

3. Állami Feladatalapú támogatás            533.919,- Ft 

           

Összesen:                      767.000,- Ft 

 

Részvétel az országos , régiós , egyéb megyékben  tartott rendezvényeken 

 

A nyugdíjas  klubbal  kötött  együttműködési megállapodás alapján  a  DNNÖ  egész évben  

megszervezte a német  nemzetiségű klub tagok részvételét 

- januárban a Magyarországi Németek Országos Szövetségének gála programján a  Budapesti  

Kongresszusi   Központban  

- ÉMNÖSZ rendezvényein  Budaörsön , Budapesten a Lendvay  utcai  Kulturális  Központban 

,  Budakalászon  a gála   programján ,  

- Dunakanyar Régió  (Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Berkenye, Szendehely , 

 Visegrád ) német  nemzetiségi  önkormányzatok rendezvényein  

 -   Pest , Nógrád  , Heves  megyében  a nemzetiségi  tájházak  látogatásán  

  

A  beszámoló   végén  a  DNNÖ  Képviselő  testülete   köszönetét   fejezi ki  Dunakeszi  

Város  Vezetőinek -  Dióssi  Csaba  Polgármester  és Dr.  Molnár  György   Jegyző    Úrnak - 

a polgármesteri  hivatal  munkatársainak és Kárpáti  Zoltán  nemzetiségi  tanácsnoknak  

német nemzetiségi  önkormányzat   2013  évi  működését  segítő,   támogató   munkájukért . 

Dunakeszi, 2014. szeptember  15 . 

 

Tisztelettel       Dr.  Mervald  Anna  

         DNNÖ  elnök 

 

http://www.dunakeszinemetek.hu/


 


