
Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi tevékenységéről 

Tisztelt Elöljáróság, Érdeklődő Lakosság, kedves Környeiek! 

Önkormányzatunk a tavalyi tájékoztatónk óta eltelt időszakban gazdaságosan és 

szabályszerűen működött, céljaiban, eszközeiben és tevékenységében jelentős változások 

nem történtek. 

Nemzetiségi önkormányzatunk a működési, ill. a feladatalapú támogatásokból gazdálkodik 

évek óta. Igyekszünk a kapott összegeket megfelelően, sokoldalúan felhasználni. 

Beszámolómban különös tekintettel szeretnék arra kitérni, hogy a részünkre megállapított 

feladatalapú támogatást, mire költöttük. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe célja, hogy képviselje a Környe község 

területén élő német nemzetiségű lakosság érdekeit, biztosítsa jogait, segítse az itt élő német 

közösség identitásának megőrzését, közvetítse a többségi társadalomnak a német kulturális 

értékeket, támogassa a helyi általános iskolában folyó német oktatást, segítse, fejlessze a 

németországi partnerkapcsolat ápolását. 

A német nemzetiségi rendezvények szervezésén és a hagyományok ápolásán túl arra 

törekszünk, hogy a nemzetiségi kultúrát minél egyetemesebben és elképzeléseinket tágabban 

értelmezve valósítsuk meg. A zene, ének és tánc hagyományokon túl - amik természetesen 

igen fontosak fennmaradásunk és identitásunk megőrzése céljából –, hangsúlyt kívánunk 

fektetni a mindennapi életben felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint például a 

gazdasági hagyományok, a tradíciók ápolása és a közösségi élet. 

A községünkben működő valamennyi nemzetiségi hagyományt ápoló civil szervezettel, 

csoporttal igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani és munkájukat támogatni. 

Környe Község Önkormányzatával igyekszünk a harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatra, 

törekszünk a problémák közös, minden fél számára legkedvezőbb megoldására, hiszen a 

célunk közös: egy jól működő, élhető község megvalósítása. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy képviselőként elsősorban a felnövekvő generáció érdekeit 

kívánjuk képviselni, nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetiségi oktatásban résztvevő 

intézmények munkájának segítésére. 

Pár szót szeretnék szólni a nemzetiségünkhöz kapcsolódó egyéb kulturális és egyéb 

programokhoz ezen belül a megyei szervezésű programokról melyek bennünket is 

közvetlenül érintenek. 

Szoros kapcsolatot tartunk a megyében működő többi német nemzetiségi önkormányzattal. 

Havi rendszerességgel találkozunk a megyei üléseken, ahol megbeszéljük a bennünket érintő 

kérdéseket és összehangoljuk a megye német nemzetiségi programjait. 

2019. január Tartottuk községünkben a búcsút. Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

gondolta, hogy szeretné feleleveníteni a búcsú hagyományát. Éveken keresztül sajnos az volt 

a tapasztalat hogy nagyon kevesen látogatják a sportpálya mellett a búcsút, ezért gondoltuk, 

hogy az óvoda főtere talán szerencsésebb helyszín lenne a rendezvény lebonyolításához. A 



szentmisét követően meleg teával forralt borral, pogácsával és élő zenével vártuk az 

odalátogatókat.  

2019. 01. Pécsre utazott megyénkből közel 80 fős delegáció. Minden évben igyekszünk 

községünkből mást delegálni, mintegy jutalmazásként a német nemzetiségért végzett 

munkájáért. Tavaly 4 fő részesülhetett ebben a kitüntetésben. 

2019 februárban Tarjánban került megrendezésre a Megyei Német Nemzetiségi Svábbál, ahol 

nemcsak községünkből, de a környező falvakból is nagyon sokan képviseltették magukat.  

Februárban megtartottuk a második Tollfosztást. A rendezvényről elmondhatjuk, hogy 

nagyon sikeres volt, közel 60 fő jött el és töltött el egy csodálatos délutánt.  

Márciusban Önkormányzatunk a Művelődési házzal közösen Húsvéti barkácsolást tartott, 

nagy örömünkre egyre többen jönnek el kézműves rendezvényeinkre. 

Önkormányzatunk szervezésében húsvétkor 11 diák indult kerepelni a faluban, ezzel ismét 

sikerült egy régi hagyományt felelevenítenünk. 

Áprilisban került megrendezésre a Tavaszi Dalos találkozó, melyen több környező település 

nemzetiségi dalköre képviseltette magát. A rendezvény teljes költségeit a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat állta! 

Április 30-án Környei Németek Baráti Körével és kultúregyesületével két helyszínen 

felállítottuk a májfákat.  

2019.-ben Pünkösdi vigasságok megrendezése volt a legjelentősebb eseményünk. Két 

helyszínen bonyolítottuk le, a Tájház udvarán és a Szökőkútnál. 

Környei Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyerekcsoportnak családi délutánt szerveztünk, 

jutalomként gyerekeknek, szülőknek egész éves kitartó munkájukért.  

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola ünnepélyes tanévzáróján, kiosztásra kerültek az 

önkormányzatunk által adományozott jutalomkönyvek. 

2019 júliusában került megrendezésre községünkben a Nemzetiségi-és Sörfesztivál, ahol 

fellépett a Környei Német Nemzetiségi Dalkör. A vendég nemzetiségi csoportok fogadásáért 

Önkormányzatunk volt a felelős. Ennek a rendezvénynek a keretein belül volt a német nyelvű 

szentmise, amelyen szintén aktív közreműködője volt a Német Nemzetiségi Dalkör.  

2019. augusztus 26-án tartottuk a kitelepítés 72. évfordulójára rendezett megemlékezést, mely 

hagyományosan két helyszínen bonyolódott.  A Római Katolikus templomban, a Kitelepítési 

emlékműnél. 

2019 szeptemberében rendeztük meg a hagyományos Szüreti felvonulást. Elmondhatjuk, hogy 

minden idők legnagyobb szüreti felvonulása volt. 2 hintóval 8 lovaskocsival, dottóval és 

hátaslovakkal. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a környei vállalkozóknak, akik segítettek a 

lovasok verbuválásában. Sajnos 2 szomorú esemény is beárnyékolta a tavalyi felvonulást, 

ugyanis a falu két végére kitett szalmabábú egyikét felgyújtották. A másik pedig, a felvonulás 



során az egyik lovaskocsi irányíthatatlanná vált és anyagikáros balesetet okozott! Szerencsére 

személyi sérülés nem történt, viszont az idei évre át kell értékelnünk ennek a rendezvénynek a 

lebonyolítását. Rendőrséggel egyeztetve, ekkora felvonulást ilyen forgalom mellett és ekkora 

létszámmal már nem tudják garantálni a rendezvény biztonságos kimenetelét. A menetben 

egyébként több mint 160 főt vett részt.  

Októberben megtartottuk a Kukoricafosztó és kézműves délutánt. 

Október végén a Művelődési házzal közösen megtartottuk a Kürbis Schnitze Fest-et, ahol a 

tavalyi évben már közel 100 tököt faragtunk ki a gyerekekkel, és kihirdethettük a faluban 

termett legnagyobb tök nyertesét. 

Hatrmann Miklós a Széna illata c. könyv folytatásának az Örömóda c. könyv bemutatója 

novemberben volt. Hatalmas érdeklődés volt a könyv után, hisz részben Környei helyszínen 

és környei valós emberekről szól.  Önkormányzatunk az iskola könyvtárának is vásárolt 

mindkét könyvből hogy a gyerekekhez is eljusson ez a történet! 

2019. november megrendezésre került a Márton napi dalos találkozó és bál. A bálon ezúttal 

Németh Attila zenekar szolgáltatta a zenét.  

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe pályázatot ír ki azon tanulói jogviszonnyal 

rendelkező fiatalok számára, akik államilag elismert középfokú  ,,c’’ típusú német 

nyelvvizsgát tesznek, Önkormányzatunk pénzjutalomban részesíti. 

Feltételek: 

- állandó környei lakos 

- tanulói jogviszonnyal rendelkezik 

- 2019. október 31-ig eredeti bizonyítványt bemutatja, ill. fénymásolatát 

Önkormányzatunknak eladja 

- 2019. évben letett nyelvvizsga 

Idén sajnos nem volt olyan diák, aki jelentkezett volna. Természetesen idén is kiírjuk ezt a 

pályázati lehetőséget remélve, hogy egyre több fiatal tesz majd le középfokú nyelvvizsgát 

német nyelvből! 

Ádvent előtt versenyt hirdettünk Mézeskalács sütésre a Művelődési Házzal közösen! 

Eredményhirdetésre ádvent második hetében került sor mikor a gyerekeknek megrendezésre 

került a Weihnachtsbäckerei nevű programunk, ahol közel 7 kg mézeskalácsot díszítettünk ki 

a gyerekekkel! 

Német Nemzetiségi Dalkör valamennyi falun kívüliszereplésére, buszt biztosított 

önkormányzatunk. 

Ahogy a Polgármester úr beszámolója elején is hallhatták, Környe Község Önkormányzata 

évi 1 000 000 HUF támogatja a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, a német nemzetiségi 

hagyományok ápolására. Ebből az összegből biztosítjuk a Német Nemzetiségi Dalkör és a 



Hagyományőrző Gyermekcsoport vezetőinek javadalmazását, valamint ebből finanszírozzuk 

az egyes kulturális programokat, illetve a fellépések költségeit. 

Szeretnék köszönetet mondani Környe Község Önkormányzatának az anyagi támogatásért, 

valamint Polgármester úrnak, képviselőtestület tagjainak, Jegyző asszonynak és a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az egész éves segítő támogatásáért. 

Köszönöm a figyelmet. 

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre! 

 

 

 


