
Évadzáró Német Önkormányzatunknál 
 
Bár minden hónapban beszámoltunk nemzetiségi önkormányzatunk tevékenységeiről, 
eredményeiről, úgy vélem most egy csokorba fogva áttekinthető egész évi igyekezetünk, és  
nemzetiségi identitásunk folyamatos ébren tartása. 
 
Vírus által elrendelt és elvárt visszafogottság minden területen jelen volt, de sikerült minden 
hónapban a programokkal a közösségi életet fenntartani, -a Tájház fejlesztését, karbantartását 
tovább folytatni. 
 
Kora tavasszal elkészült a fészer, majd annak térkövezése, falazatának meszelése. Rendbe 
raktuk és több mint száz palántával virágosítottuk az Ulmi skatulya parkját, továbbá a Tájház 
udvarát, és a Váci úti ládákat is kiegészítettük a hiányzó növényekkel. További fejlesztésünk és 
a Tájház állagának megóvása céljából az udvaron feltöredezett betonrész térkövezése, 
melynek összegét a kormányhivatal által kiírt” Nemzetiségi beruházások” címen elnyert 
pályázatból fedeztük és megvalósulása december elején meg is történt. 
 
További két pályázatunk került benyújtásra 2021.évi teljesítésre.  
Könyvkiadás (Heinczinger János „Ifjúságom elveszett évei” c kiadvány kiegészített 
változatának megjelentetése, továbbá Malenkij robot emléknap támogatása.  
 
December 2. határidővel volt lehetőség beadni a kiírt feltételek mellett pályázatot 
gyermektáboroztatás támogatására. Mindkét pályázat –könyvkiadás és gyermektáboroztatás 
támogatása címen befogadásra került, -az elbírálás kora tavasszal történik meg. 
 
Programjaink, vagy más programokon történő részvétel, együttműködés szinte folyamatosak 
voltak az év folyamán.  
Januárban Malenkíj robot emléknapon vettük részt és ugyanebben a hónapban közös 
akarattal megtörtént a Tájház áldása, Isten kegyelmével dr.Beer Miklós ny.püspök atya 
közreműködésével és sok-sok örömteli résztvevővel. 
Szintén januárban a városi önkormányzat által szervezett forralt bor főző versenyen vett rész 
német önkormányzatunk, ahol is I. helyezést értünk el.  
 
Februárban „Téltemetés” városi rendezvény, amin német dalokkal köszöntek el az óvodások, 
iskolások hagyományos program keretében. Ugyanebben a hónapban nemzetiségi alsó 
tagozatos osztályok német nyelvű szavalóversenyén vettünk részt, és díjaztuk a résztvevőket.  
 
Március -április Tájház beruházással, karbantartással és a látogatok kis létszámú fogadásával 
folytatódott. Húsvéti ünnepi programjainkat nem tarthattuk meg, de az ünnepekre 
igyekeztünk felvirágoztatni környezetünket. Ebben az időszakban testületünk mindhárom 
tagja részt vállalt a „Hálózat” segítő programba is.  
 
Áprilisban együttműködve az Iskolával online sikerült kapcsolatot teremteni a szülőkkel a 
2020/2021. tanévkezdés kapcsán. Együttműködésünk eredményeként az alsó tagozatban 
ismét indul német nyelvet tanuló osztály, melyeket igény szerint támogatunk. 40.000 Ft 
támogatás sváb tánc betanítására megtörtént. Legutóbbi 411.000 Ft támogatásunk 
projektorok beszerzése a nyelvi osztályok részére szintén megtörtént december hónapban. 



 
Május hónap sem telt el esemény nélkül: Tv felvétel készült a Tájházban régmúlt idők, 
használati eszközök és őseink életvitelének bemutatásával. Tájházunk folyamatosan üzemelt. 
A nyitva tartást önkéntesek biztosították.  A lakosság által gyűjteményünk is folyamatosan 
gyarapodott tárgyi és írásos gyűjteménnyel is. ”Emlékezés Krónikája, az utódok főhajtása” 
valamint  helytörténeti gyűjtemény írásos anyaga” A  kezdetektől mai napig”. Mindkettő 
kiadványt  Fischer Erzsébet munkájának köszönhetjük.  
 
Tovább haladva programjainkkal Augusztus hónapban közös rendezvényünk volt 
„Dunakanyar fesztivál” címen. Az egész napos program autentikus játszóház, helyi 
sajátosságok, nevezetességek megismertetése, kézműves foglalkozás. Vendégváró, 
vendégmarasztaló kínálással telt el és nagyszámú résztvevőkkel az egész napos közösségi 
program. A hónap végén a kitelepítettek megemlékezése kapcsán emléknapot tartottunk a 
Tájházban, majd a Mainzi utcai emléktáblánál koszorúzással zártuk a programot.  
 
Szeptember eleje az iskolások évnyitója, amin köszöntöttük a nemzetiségi elsőosztályosokat a 
hagyományos munkakötény(suszterkötény) és egyéb meglepetés átadásával. 
 
Október hónapban négy közösségi programunk is volt a Tájházban. Az épület adottsága a  
nyitott folyosó gyanánt  közösségi programot biztosított  a nagycsaládosoknak . 
Megszerveztük új plébánosunk Csáki Tibor atya  bemutatkozását az idősek hete keretében. 
Könyv bemutót szerveztünk Beer Miklós ny.püspök atya könyvének dedikálásával, továbbá 
rendhagyó óra volt  az alsó tagozatosoknak „Lakóhelyem múltja „ címmel a Tájházunkban. 
 
December a Karácsonyi készülődés hava: meggyújtottuk az első adventi gyertyát a Tájházban. 
Rendeztük és karácsonyi világítást, hangulatot, varázsoltunk az Ulmi skatulyához és a köszöntő 
táblákhoz is. Ebben a hónapban jelent meg a Nemzeti Értékek könyvkiadó országos szintű 
kiadványa a „Mi svábok” címmel, melyben Német Önkormányzatunk is két oldalban helyet 
kapott a bemutatkozásra. Decemberben felmértük az igényt és biztosítottuk a könyv 
megvásárlását a Tájházban. További két könyv is szerkesztés alatt van, melyben szintén 
olvasható lesz német önkormányzatunk bemutatkozása, eredményei a nemzetiségi identitás 
jegyében. 

 
 
 



 
 
Összefoglalva 2020. évünket: az elvárhatóság szerint nem tarthattuk meg nagyobb közösségi 
rendezvényeinket, de a közösség összetartása, a programokon való részvétel igazolja 
életképességünket, a szükségszerűséget, hagyományaink, örökségünk fenntartását, bővítését. 
Mint tudjuk: örökségünk és gyökerek nélkül nem alapozható, építhető a jövő sem. 
Számítunk a jövő nemzedékére, hogy átörökítve hagyományainkat, követni és megtartani 
fogják azt. 
Köszönjük minden nagymarosi lakosnak az együttműködést, az odafigyelést, támogatást. 
Kívánunk derűs, vidám, vírus mentes Új esztendőt egészségben, kitartásban és sok-sok öröm  
siker megvalósulásában. 
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