Beszámoló a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
munkájáról
Legfontosabb feladataink:
o anyanyelv megőrzése, hogy minél többen beszéljék őseink nyelvét,
o nemzetiségi oktatás magasabb szintre emelése,
o német nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartói jogának átvétele a nemzetiségi
önkormányzatok által
o hagyományápolás, szokások felelevenítése, ápolása, tovább örökítésé, gasztronómia
o egyetemes német kultúra alaposabb megismerése, szülőföldről elköltőzöttekkel és
külföldi partnerközségekkel kiépített kapcsolatok ápolása,
o világi és egyházi kultúra, kapcsolattartás,
o közösség építése, család erősítése a közösség erejével, gyerekek, fiatalok bevonása,
o nemzetiségi identitástudat erősítése,
o érdekvédelem, érdekképviselet
o nemzetiségi politika: egyre jellegzetesebb a folyamatos együttműködésre építve, a
helyi önkormányzatokkal, nemzetiségi óvodákkal, iskolákkal, német nemzetiségi
egyesületekkel, német tájházzal,
o kommunikáció, híradás tevékenységeinkről,
o építeni, fejleszteni a Békés megyei németség fennmaradásának feltételeit.
Az Önkormányzat a 2018-as évben az SZMSZ-ében szabályozott éves munka- és
rendezvénytervnek megfelelően végezte munkáját, több rendezvényen is képviseltették
magukat a testület tagjai.
2018-ban 4 alkalommal tartottunk nyílt ülést és egyszer a törvényi előírásoknak megfelelően
közmeghallgatást.
Nagy örömömre szolgál, hogy az üléseinken nem csak a 7 képviselő, hanem minden
településről jelen vannak meghívott vendégeink, hiszen fontos, hogy mindannyian együtt
gondolkodjunk a jövőnkkel kapcsolatban.
Sok programunk volt ebben az évben, csak néhányat szeretnék kiemelni.
Január 13-án részt vettünk a Magyarországi Németek Országos Gáláján, Pécsett, köszönjük,
hogy Hack Mária képviselő asszony összefogta a csoportunkat, a busz költségét 233.172
forintot önkormányzatunk fizette ki.
Januárban, a 73. évforduló alkalmából a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkásokra emlékezve több településen is megemlékezéseket tartottunk.
Január folyamán Orosházán és Gyomaendrődön nagy sikerű sváb bálakat tartottak.
Elkezdtük a felkészülést az Országgyűlési választásokra, hiszen célul tűztük ki, hogy a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának jelöltjét Ritter Imrét támogatni
szeretnénk abban, hogy Német Nemzetiségi Parlamenti képviselője legyen a haza
németségnek.

Februári ülésünkön elfogadtuk a költségvetésünket és a munkatervünket is. Együttműködési
megállapodást kötöttünk a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésével.
Március 23-28-ig Orosházán ismét megrendezték a Német Kultúra Hetét, ez alkalommal az
Osztrák hetet. A rendezvény fővédnöke Mag. Elisabeth Ellison-Kramer osztrák nagykövet
asszony volt, aki dr. Karsai Krisztina tiszteletbeli konzullal együtt megtisztelte a rendezvényt.
A programot 80.000 Ft-tal támogattuk.
Április 18-án a Szarvasi Gál Ferenc Főiskolán ismét nemzetiségi konferenciát szerveztek,
ahol Önkormányzatunk több taggal is képviseltette magát, és a nemet szekcióban
közösségünk tagjaiból nagy számmal vettünk részt, tartottunk előadásokat.
Nagy öröm számunkra, hogy az áprilisi országgyűlési választásokon nagy fölénnyel jutott be
német nemzetiségi képviselőnek Ritter Imre, megyénkben regisztráltak a legtöbben a németek
arányaihoz képest.
Nyáron több településen rendeztek német nemzetiségi tábort: Gyomaendrődön, Gyulán,
Vészton és Békéscsabán az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatásával sok gyermek
részvételével.
Júliusban több településen tartottak megemlékezéséket a malenkij robotról hazatérérés és a
németek kiűzetése alkalmából.
Augusztus 3-5-ig került megrendezésre az Elekik világtalálkozója, ebben az évben Dr. Gutai
Hajnalka a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának irodavezetője is részt vett a
nagysikerű rendezvényen.
Szeptember 1-én Megyenapot tartottak Békéscsabán, ahol a nemzetiségünk értékeit mutattuk
be. A rendezvényen és a felvonuláson sokan reszt vettünk. Erre a rendezvényre 100.000 Ft-ot
különítettünk el megvendégelésre.
Sajnos augusztus végén elhunyt Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának elnöke, temetésén szeptember 20-én Budapesten többen is részt vettünk.
A temetési koszorúra szánt összeget 30.000 Ft-ot a Békés Megyei Német Önkormányzatok
Szövetsége közreműködésével nemzetiségi fiatalok támogatására átutaltuk.
Október 20-án került megrendezésre a XXVII Békés Megyei Németek Anyanyelvi és
Kulturális Napja Békésen, melynek megvalósításához Önkormányzatunk 100.000 Ft anyagi
támogatást is biztosított. A kulturális napon minden Békés megyei német nemzetiségi
település feltárta a maga értekéit, legyen szó jellegzetes ételről, italról vagy népviseletbe
öltöztetett babákról, miközben a színpadon produkciókkal mutatkoztak be. A kulturális nap
célja a közösség erősítése, nemzeti összefogás, a hagyományok átörökítése a következő
nemzedékre. Rendezvényünket megtisztelte Ritter Imre Országgyűlési Képviselő Úr is.
November 11-én a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat több településsel
együttműködve Márton napot rendezett. Ezeket a programokat 60-60.000 Ft-tal támogatta.
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November 12-én Orosházán, december 7-én pedig Gyomaendrődön ünnepelték a települési
német nemzetiségi önkormányzat megalakulásának 20. évfordulóját. A rendezvényen
önkormányzatunk képviselői is jelen voltak.
Az Eleki Jantyik utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adventi rendezvényét 60.000 Ft-tal
támogatta.
December 14-én részt veszünk a Békés Megyei Nemzetiségek Napján Békésen, ahol Rau
Mihály Mezőberényi képviselő kapta meg a nemzetiségi kitüntetést, melyre önkormányzatunk
terjesztette fel.

