A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012-es beszámolója
A hagyomány nem a hamu tartása, hanem a láng továbbadása - mondja Morus Tamás.
Ebben az értelemben végeztük tevékenységünket 2012-ben is, azon fáradoztunk, hogy
munkánkat még többen megismerjék és hagyományainkat továbbadjuk. Minden lehet séget
meg kell ragadnunk, hogy hallassuk a hangunkat.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012-ben 11testületi ülést tartott és 71 képvisel testületi határozatot hozott. A testületi ülések jegyz könyvei a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthet k.
Eseménydús év van mögöttünk, sok programot szerveztünk, melyek nagy
látogatottságnak örvendenek.
A német sírkertrész hamarosan elkészül a dorogi temet ben, köszönet érte Polgármester
úrnak és Dorog Város Képvisel -testületének! Az elkészült rész átadását méltóképpen
szeretnénk megünnepelni és németországi testvérvárosaink képvisel it az eseményre
meghívni.
Január 14-én részt vettünk a Nemzetiségi Önkormányzatok Gálam során, Pécsett a
Kodály központban.
Január 28-án volt a megyei svábbál Csolnokon, ahol képviseltettük magunkat.
Februárban meghívtuk a megyei német nemzetiségi testületet az Emlékházba és a
megyei testületi ülést ott tartottuk. Büszkén mutattuk meg nekik a Házat és számoltunk be
eddigi tevékenységünkr l!
Február 11-én megrendeztük Sváb bálunkat.
Március 23-án a Wendlingen Dorog Baráti Egyesülettel közösen Közmeghallgatást
tartottunk.
Áprilisban gyermekkórusunk részt vett Városl dön a magyarországi német ifjúsági
kórusok országos megmérettetésén, ahol ezüst min sítést szereztek.
Ebben a hónapban tartottuk els szavalóversenyünket a dorogi általános iskolások
számára, nagy volt az érdekl dés és elhatároztuk, hogy jöv re is megrendezzük.
Zenekarunk a Sváb party is különböz programokon vesz részt, de amire legbüszkébbek
vagyunk, hogy közrem ködnek a Nemzeti Színház: Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból
cím darabjában. Cikket jelentettünk meg a Neue Zeitungban a zenekarról. A zenekart
egész évben folyamatosan támogatjuk!
Május 12-én a Párbeszéd napján vendégeket fogadtunk partnervárosunkból. Dorogon
köszönthettük Wendlingen város új polgármesterét Weigel urat, és bennünket dorogi
németeket is nagy öröm ért, mivel barátunk Alexander Lencsés, a Dorog-Wendlingen Baráti
Egyesület elnöke kapta a város Pro Urbe díját. Az ünnepi esemény délutánján a
Bányászzenekar adott színvonalas koncertet. Az eseményr l a Neue Zeitung hasábjain is
beszámoltunk.
Május 19-én Vegyes kórusunk Nyergesújfalun lépett fel a Megyei Nemzetiségi
Fesztiválon, nagy sikerünk volt!
Június 16-án a Baráti Egyesülettel kirándultunk Pannonhalmára.
Júliusban rendeztük meg a Sváb parti zenekar és a vegyes kórus közrem ködésével a
Falusi búcsút, wendlingeni barátainkat is meghívtuk erre a rendezvényre. A következ napon
wendlingeni napot rendeztünk az Emlékház kertjében.
Szeptember 2-án díszvendégünk volt a Házban dr. Erd Péter bíboros prímás, BudapestEsztergom-i érsek és eltöltött nálunk néhány kellemes órát.
A Helytörténeti vetélked t az idén a Pet fi iskolában rendeztük meg. A versenyt két
kategóriában hirdettük meg az általános iskolások és a gimnáziumi korosztály számára. A
csapatoknak el zetes feladatként a dorogi német népszokásokat kellett bemutatniuk, majd
következett a szokásos feladatsor a német lakosság életvitelér l, kultúrájáról. A gimnázium
feladatsorát Puchner Ferenc képvisel -társam állította össze, míg az általános iskolásokét
jómagam. A beadandó pályamunkákat a zs ri értékelte. Minden csapat szép dolgozatot
nyújtott be, melyeknek méltó helye lesz a Svábház kiállító termében.

Lehet ségeinkhez mérten támogatást nyújtunk különböz szervezeteknek, de prioritást
élveznek természetesen saját csoportjaink, vegyes kórusunk, gyermekkórusunk, és
zenekaraink. Például a Bányászzenekarnak 100.000 forint támogatást nyújtunk minden
évben.
A helytörténeti versennyel és a szavalóversennyel az iskolákat támogatjuk, a Zsigmondy
Gimnázium jutalomkönyveinek vásárlását és a nyelvi versenyt jutalmazását is segítjük. De
természetesen saját rendezvényeink is pénzigényesek, így a feladatalapú támogatással és
az állami támogatással is ügyesen kell bánnunk.
Legnagyobb szomorúságunkra sajnos egyik óvodában sem indult az idén német
nyelvszoktató program, szomorú ez egy német múlttal rendelkez városban. Amennyiben
újra indulnának ilyen csoportok, azokat ismét támogatnánk.
Májusban kerül sor a Wendlingen- Dorog közötti partnerkapcsolat fennállásának 15.
évfordulójára. Az ünnepség lebonyolításában tevékeny részt vállalunk.
A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik programjaival a lakosság minél
szélesebb rétegét megszólítani és a dorogi németség hagyományát, kultúráját ápolni.
Dorog, 2013.január 10.
Kolonics Péterné
elnök
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