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KÖZMEGHALLGATÁSI  BESZÁMOLÓ 

 

a  Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat ( DNNÖ )  

 2015. évi  tevékenységéről  

 

Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015.  évi tevékenységéről  az  alábbi  

tájékoztatást adom . 

A DNNÖ működését meghatározza a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

Törvényben foglalt feladatok ellátása. 

Tevékenysége  lehetőséget ad a városban élő német nemzetiségi származású családoknak 

nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik megőrzésére, ápolására, ez  erősíti  bennük  az 

identitástudat és az összetartozás érzését. 

 

A DNNÖ    két  területen fejti ki  tevékenységét: 

-  a  városban  élő  német  nemzetiségi  közösség  körében 

-  a város  oktatási , kulturális , társadalmi  életében 

 

 Működésére jellemző : 

-  a folytonosság, 

-  tevékenységi kör  folyamatos bővítése, sikeres közösség építés 

- aktív részvétel a városi közéletben  

 

Tevékenységi  körök :  

- hagyomány ápolás 

- német  nyelv oktatása  - német nemzetiségi  oktatás 

- családfa  kutatás 

- német  nemzetiség   történelmi  múltjával,  jelenével  kapcsolatos  előadások   

- kulturális élet  (  képzőművészeti kiállítások, zenei  műsorok ) 

- városi  közéletben  részvétel 

 

Hagyományápolás  : 

 

Dunakeszin nincs őslakos sváb  közösség , csak az  ország  minden  részéről  idetelepült 

német  nemzetiségi származású  lakosokból  szerveződik   a  DNNÖ tagjainak egyre  nagyobb  

létszámú  köre .  

Hagyományőrző  zenei, ének - tánc együttesek  meghívásával   mutatjuk  be  és  

népszerűsítjük  nemzetiségi  örökségünket . 

 A fellépő  együtteseket az  előző években  a Dunakanyar régió  sváb ős lakossal rendelkező  

településeiről  - Verőce , Kismaros, Nagymaros , Visegrád, Törökbálint – hívtuk  

2015.-  évben   Pécs környékén Villány és Mecseknádasd településen  lévő  német 

nemzetiségi önkormányzatokkal és  nemzetiségi  iskolákkal vettük  fel a kapcsolatot 

Nógrád  megyéből  Berkenye  településen  szeptemberben szervezett kirándulással mutattuk 

be  a nemzetiségi  osztályoknak    a  hagyományos  életformát  a múzeum  megtekintésével . 

A  Dunakeszit  Festen  szeptemberben a  tanulókból  megalakult hagyományőrző  ének ,  tánc  

együttes    lépett  fel .A jövőben  Dunakeszi városi  rendezvényeken , valamint  nemzetiségi  

önkormányzat  rendezvényein előadásukkal   ők  teszik színessé,  változatossá  nemzetiségi 

kulturális  életet . 
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Nemzetiségi  oktatás 

 

A  német  nemzetiségi  oktatás  megszervezésével a  DNNÖ  egy  új tevékenységi  körrel 

bővítette  a  Dunakeszin  élő német  nemzetiség   érdekeinek  képviseletét.  

A  Dunakeszi Fazekas  Mihály  Általános  Iskolában ,  német  nyelvi elnevezéssel  

 (Dunakeszi Mihály Fazekas Deutsche Nationalitätengrundschule)  

2014 /  2015 tanévben  egy osztály 32 német  nemzetiségi  tanuló   

2015/2016. évben kettő osztály 59 német nemzetiségi tanuló létszámmal folyik az oktatás. 

A 2016/2017. tanévre vonatkozó felmérés alapján jelenleg 70 szülő kérte előzetes felvételi 

kérelmét. 

A DNNÖ a  szervezésben  való  aktív  részvételével hozzájárul a nemzetiségi  oktatás 

népszerűsítéséhez . Ebben a   formában  szülők  részéréről  elindult egy   közösség – teremtési  

folyamat mely biztosítja identitásuk  megőrzését ,hagyományaik erősítését , gyermekeik 

részére   történő  átadását , anyanyelvük  gyakorlását  . 

 

A nemzetiségi önkormányzat a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 

Iskolával 2014. november 20-án kötött együttműködési megállapodása foglalta az oktatáson 

kívüli, azt kiegészítő támogatások formáját és ennek feltételeit az alábbi tárgykörökben: 

 - német nemzetiségi  iskolákkal partner   kapcsolatok  kiépítése  , 

- információ átadása oktatással  összefüggő kérdésekről (szakmai dokumentumok, pedagógiai 

program , hivatalos  megkeresések ) 

- közös kulturális és hagyományőrző német nemzetiségi programok szervezése 

-Gyökerek,családtörténet-kutatás a szülői  közösségen   belül 

- a nemzetiségi oktatás  honismereti  tananyagának kiegészítése  

- Tájház látogató kirándulások, táborozások szervezése. 

 

 

Német  nyelv oktatásának  támogatása 

Lenau dijak : 

 Érettségizők  Lenau  díja  :  2  tanuló 

Általános  iskolások  Diák  Lenau  díja :  4  tanuló 

Tanári Lenau  díj  nem  került  kiosztásra 

 

 

Gyökerek kiadvány : 
 

A nemzetiségi önkormányzat már megalakulása óta tervbe vette a nemzetiségi tagok családfa- 

kutatását, a gyökerek megismerését. 

 Ez kizárólag önkéntes alapon történik, aki szeretné, hogy gyermekei megismerjék 

családjának történetét, eredetét, azok részt vehetnek egy családfakutatás programban, melyhez 

a Kölcsey Könyvtár segítséget nyújt.  

A résztvevők maguk döntik el, hogy ezt a kutatást kizárólag saját családi használatra állítják 

össze, vagy hozzájárulnak egy szélesebb körben történő publikáláshoz, így a DNNÖ által 

megjelentetett Gyökerek című kiadványban való felvételhez. 

2015 decemberben  fog  megjelenni  az  első  kötet ,  nyomdai előkészítése folyamatban van  

Cseh  Borbála  szerkesztő   munkatárs  összeállítása  alapján. 
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Testületi ülések  

 

 

A DNNÖ 2015. évben 6 testületi ülést tartott, ezen 45 határozatot hozott. 

2015. október 29-én a városi önkormányzat testületi ülésén beszámolt a 2014. évre vonatkozó 

tevékenységéről. 

A közmeghallgatás I. napirendi pontjaként a 2015. évben eddig végzett és a 2015. december 

31-ig már megszervezett feladatok és programok elvégzéséről számol be. 

A testületi ülések: 

2015. január 20-án: Napirendi pontjaiban elfogadta a 2015. évre vonatkozó program- és 

munkatervét, jóváhagyta a 2015 januárjában a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárral 

és a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskolával 2015. január 12-én 

aláírt együttműködési megállapodást. 

2015. március 9-én: Napirendi pontjaiban a 2015. évi működési költségvetési tervezetét, a 

2014. évre vonatkozó zárszámadását elfogadta. Kezdeményezte a KLIK-nél a 2015/2016. 

tanévre vonatkozóan két nemzetiségi osztály indítását, tekintettel a magas létszámú 

jelentkezésre. 

2015. április 9-én: Napirendi pontjaiban a Gödöllői Járásbírósághoz Dr. Bagi Éva Eszter 

nemzetiségi tagot ülnöknek választotta. Beszámoltak a testvérvárosi programban részt vett 

tevékenységükről Tóth Tamás, Rapcsák Katalin, a DNNÖ megbízottjai a nemzetiségi 

tanácsnoki ülésekre. 

2015. május 12-én: A pénzügyi osztály által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 

módosította a 2014. évi zárszámadását, elfogadta a feladatalapú támogatásra vonatkozó 

költségvetési tervezetét és a 2015. II. negyedévi programjait. Támogatási szerződések 

jóváhagyása és a szerződésben megjelölt összeg átutalásának jóváhagyása. 

A Fazekas Mihály Nemzetiségi iskola részére 50.000,- Ft, a Szent István Általános Iskola 

részére 45.000,- Ft, a Kölcsey Ferenc Könyvtár részére 50.000,- Ft. 

Tanévzáró csomag az első osztályos nemzetiségi tanulók részére 25.000,- Ft. Lenau-díjazottak 

költségeire 70.000,- Ft. 

2015. szeptember 9-én: Költségvetési tervezetét módosította a feladatalapú támogatás 2015. 

II. félévére vonatkozó összegével. Megkötötte az együttműködési megállapodást Dunakeszi 

Város Önkormányzatával. Döntött a 2015. IV. negyedévi programok szervezésében. 

2015  november    3.-án :  

Elnöki  beszámoló utólagos  elfogadása  a  DNNÖ  2014 évi  tevékenységéről  a Dunakeszi  

Városi  Önkormányzat  2015  október   29.  ülésére 

Elnöki  beszámoló  elfogadása  a  DNNÖ  2015  évi  tevékenységéről  a  2015  . november  3.  

a  testületi  ülést  követő  közmeghallgatás   I.  napirendi  pontjához 

Aradi  emlékmű létesítéséhez a  látványterv  elkészítéséhez  anyagi  hozzájáruláshoz 

 

 

Együttműködési  megállapodások  

 

2015 . január  12.-én :  

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) 

A Dunakeszi Kölcsey  Ferenc  Városi  Könyvtár  ( Könyvtár ) 

Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (Dunakeszi  

Mihály Fazekas Deutsche Nationalitätengrundschule)  (  Iskola ) 

Elfogadva  2015  január  20  . testületi ülésen  8 /  2015 ( I. 20. )  határozattal 
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2015. augusztus  7.—én : 

Dunakeszi Város Önkormányzata, képviseli Dióssi Csaba polgármester  

Német Nemzetiségi Önkormányzata, képviseli dr. Mervald Anna elnök 

Elfogadva :  2015   szeptember  9.-  testületi  ülésen   40 / 2015 ( 09.09. )  határozattal 

 

DNNÖ 2015. évben szervezett  programjai, 

 részvétele városi  rendezvényeken 

 

I.  félév 

Február 15.  Nagymaros NNÖ   farsangi  ünnepségen  részvétel 

Február 20. Farsangi ünnepség a nemzetiségi általános iskolában, meghívott a verőcei német 

nemzetiségi gyermek táncegyüttes. 

Március 5.  Kismaros   NNÖ  és  DNNÖ  közös  találkozó  Dunakeszin a Fazekas  iskolában 

Március 12. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban előadás Herczeg Ferenc műveiből, előadó: 

Dr. Bagi Éva Eszter 

Március 15.  Koszorúzás a  városi  ünnepségen  a  Március  15.  téren 

Március 21   Kismaros  NNÖ  sváb  ének, tánc , kórus találkozón  részvétel 

Május 9. Családi mese délelőtt a Kölcsey Ferenc Könyvtárban német nemzetiségi mesekönyv 

írók műveiből válogatás. 

Május 21. Schuth János a Neue Zeitung német nemzetiségi újság főszerkesztőjének előadása 

a média helyzetéről és hatásáról. 

II. félév 

 

Szeptember 12. Dunakeszi Feszt-en részvétel, a német nemzetiségi osztály táncegyüttesének 

fellépése és a Feszt területén a DNNÖ sátrában a látogatók fogadása, gyerekek részére 

programok szervezése. 

Szeptember 19. Német nemzetiségi osztálykirándulás Berkenyére a sváb múzeum 

megtekintésére és Nagymarosra a sváb szüreti fesztiválra és a kiállítások megtekintésére. 

 

Október 2 .  Mecseknádasd NNÖ  és  nemzetiségi iskola  igazgató , tanárok 

– Dunakeszi  NNÖ  és  nemzetiségi  iskola igazgató  találkozó 

Október  3.  Villány  NNÖ és  nemzetiségi  iskola  igazgató , tanárok  

Dunakeszi   NNÖ  és  nemzetiségi iskola  igazgató , tanárok  találkozó 

Október 6.  koszorúzás a   városi ünnepségen az Aradi  vértanuk  terén 

Október 8. Aradi vértanúk emlékére a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban Nyíri Márton 

önkormányzati képviselő, történelemtanár előadása. 

Október 16. Kirándulás Kismarosra a német nemzetiségi két első osztályos tanulói részére, a 

Kismarosi tájház megtekintése, kisvasúttal Királyrétre kirándulás. 

Október 23   Koszorúzás  a  városi  ünnepségen  az  1956-  os emlékműnél 

 

November 11. Márton napi ünnepség a Fazekas Mihály Nemzetiségi Általános Iskolában. 

November 15. Tökölre buszos kirándulás az ÉMNÖSZ gálaműsorára. 

 

December 4. Adventi képzőművészeti kiállítás és irodalmi műsor a Fazekas Mihály 

Nemzetiségi Általános Iskolában.  

December 12. Buszos  kirándulás Kismarosi  nemzetiségi általános  iskola  által rendezett  

ádventi  ünnepségre a   2. osztály  tánc együttesével 

December 17.: Adventi műsor a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a német nemzetiségi 

tagok és családtagjai részére, a Szent István Általános Iskola bábjáték együttesének 

közreműködésével. 
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Városi  közéletben  való  részvétel 

 

Testvérváros 

 

A 2014. évben megválasztott városi önkormányzati képviselő és nemzetiségi feladatokért 

felelős tanácsnok, Dr. Thoma Csaba a német nemzetiségi önkormányzat segítségét kérte 

német testvérváros keresése tárgyában. 

A DNNÖ a nemzetiségi tanácsnok felkérésére 2015  januártól  havonta  vesz  részt a 

tanácsnoki  üléseken , melyen  közösen  beszélik meg a témával összefüggő feladatokat, 

konkrét tennivalókat. 

A DNNÖ által  nyújtott   konkrét  segítség  

- a város bemutatását tartalmazó magyar és német nyelvű honlap tartalmának összeállítása, 

német fordítása 

- a tanácsnok rendelkezésére bocsátotta a Dunakeszin működő német cégek listáját. 

- körlevélben keresi meg folyamatosan a nemzetiségi osztály szülői közösségéből – jelenleg 

96 tanuló szülei részéről – azokat, akiknek osztrák és német területen lévő településen 

kapcsolataik vannak – rokoni, munkahelyi, baráti, turisztikai. 

 

Aradi vértanúk emlékművének állítása 
 

A magyar történelemben a XVIII. századtól kezdve, közel 300 éven át tevékenyen részt vett a 

német nemzetiségi közösség is. 

Az Aradon 1849. október 6-án kivégzett hősök között 5 német, illetve német nemzetiségi 

származású hadvezér volt. 

A DNNÖ 2013. évben kezdeményezte a városi képviselő-testület felé utca vagy közpark 

elnevezését emlékükre.  

A képviselő-testület 2013. május 30-án hozott határozatával a korábban József Attila park 

elnevezésű közterületet átnevezte Aradi vértanúk terére. 

A DNNÖ erkölcsi kötelességének tartja annak támogatását, hogy Dunakeszi város az 1849. 

október 6-án kivégzett aradi vértanúk nevét tartalmazó emléktáblát helyezzen  el  a róluk 

elnevezett köztéren . 

Az emlékmű  kifejezné a város nemzeti öntudatát , ezen  túlmenően   hozzájárulna a 

településen élő nagyszámú ifjúság  hazaszeretetre neveléséhez . 

Az  oktatásuk során  kiemelkedően fontos olyan hiteles példaképek állítása, akik életüket 

áldozták a magyar szabadságért. 

 

Összegezés , köszönetnyilvánítás  

 

A német nemzetiségi önkormányzat 2015. évben is igen magas színvonalon végezte el 

közösségteremtő, értékmegőrző, hagyományápoló feladatát.  

Tevékenységére a sokrétűség és a hatékonyság állapítható meg, ezzel biztosítja a több 

évszázad alatt történelmileg kialakult német közösség értékeinek fennmaradását, átörökítését 

a fiatal nemzedék számára. 

 

A nemzetiségi önkormányzat képviselői, elnök, elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő egész 

éves munkájukat tiszteletdíj nélkül végezték.  

 

A  képviselő testület   köszönetet mond a  DNNÖ  tevékenységében   aktívan  részt  vevő 

német  nemzetiségi  iskola  szülői  közösségének és azoknak   a tagoknak,  külső   
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munkatársaknak,  akik  a  feladatok  megoldásában   munkájukkal segítették  a DNNÖ  

működését: 

Tagok: 

- Dr. Bagi Éva Eszter, aki a Kölcsey könyvtárban szervezte az előadásokat, 

- Rapcsák Katalin, aki a testvérvárosi tanácsnoki üléseken vett részt, 

- Dr. Sápi Szilvia, aki a pályázatokat megírta és az elszámolást végzi, 

- Bodnárné Mócsán Éva, aki (Szent István iskola némettanára) a DNNÖ és a Szent István 

iskola közös rendezvényei szervezésében vesz részt. 

 

Külső munkatársak: 

- Cseh Borbála, aki részben a családfakutatásban, részben a Baranya megyei kapcsolatok 

kiépítésében nyújtott segítséget, 

- Terbe Józsefné, a nyugdíjasklub elnökének és a nyugdíjas klub német nemzetiségű tagjainak 

a rendezvényeken való aktív részvételükért, 

- a Kölcsey Ferenc Könyvtár ez évben nyugdíjba vonult, Csonka Mária igazgatójának a 

DNNÖ és a könyvtár közös rendezvényeinek szervezésében, 

 

A német nemzetiségi iskola: 

Kovács Gáborné igazgató asszonynak és a német nemzetiségi általános iskola tantestületének 

a nemzetiségi oktatás megszervezésében és gyakorlati megvalósításában kifejtett igen magas 

színvonalú tevékenységért. 

 

A Dunakeszi Média részéről: 

- a Telekeszi TV munkatársainak (Kovácsné Dobay Márta főszerkesztő, Molnár László 

operatőr) 

 - a Dunakeszi Polgár és a Dunakanyar Régió újság munkatársainak (Vetési Imre főszerkesztő 

és Katona M. István újságíró). 

 

Dunakeszi Város Vezetése: 

- Dióssi Csaba polgármester úrnak és Dr. Molnár György jegyzőnek,  

- a városi önkormányzat képviselőinek, akik a DNNÖ városi közéletben való részvételét 

segítették. 

 

A beszámolóban érintett egyes témák a közmeghallgatás külön napirendi pontjaiban lesznek 

kifejtve a meghívott előadókkal. 

 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete kéri a tisztelt jelenlévőket, hogy a 

beszámolóra az észrevételeiket, véleményüket, javaslataikat szíveskedjenek megtenni. 

 

Dunakeszi, 2015. november  3 .  

 

 

Dr. Mervald Anna 

     DNNÖ elnök  

 

 

 

 

 


