Beszámoló Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata
2013. évben végzett munkájáról

KÖZMEGHALLGATÁS

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékozatja a 2013. évi tevékenységéről és
elvégzett munkáról beszámolója. Felmerülő kérdések, vélemények, javaslatok megbeszélése.
A munka végzése 2013. évben is a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott
szempontok szerint történtek.
Napirendjei a következő voltak: 2013. évi Új évköszöntő és a Landesrat Gálán való részvétel.
2013. évi költségvetés és munkaterv megtárgyalás. A tavaszi takarítás a temetőben a
Polgárőrség Egyesület tagjait és a Német Nemzetiségi Kör Egyesület tagjaival együtt.
Az alsó buszmegállónál virágosítás, hagyományőrző májusfaállítás közösen a helyi Polgárőr
Egyesülettel és a Német Nemzetiségi Kör Egyesület tagjaival – majd kiéneklése és döntése a
Margaréta Dalkörrel.
Koszorúzás a templomfalánál a kitelepítettek a emléktáblájánál, a május 12-én mise után a
helyi plébános méltató és emlékeztető beszéde után a templomi énekkar részvételivel és a
hívekkel.
Sajnos a tervezett Svábbal elmaradt anyagi érő és hely hiánya miatt. 2013.június 14-én
hagyományőrző Nemzetiségi Napot rendeztünk meghívott vendégekkel és fellépőkkel, akiket
finom ebédel és üdítővel kínáltunk.
Borfesztivál a Német Partnerkapcsolatnál ahol szíves fogadtatásban részesültünk.
Augusztus 18-án hagyományokhoz hívén ismét megrendezésére került a Horgászverseny.
Örömünkre az idén is jó volt jelentkező száma a versenyben, melyben első három helyezett
és egy Külön díjazásában részesültek. A horgászverseny finom ebéddel és jó hangulattal
fejeződött be.
Móri Bornapokra tervezett megjelenésünket kihagytuk az idén, jelentkezés hiányában.
Október 18-án idősek napja lett tartva melyen minden meghívott süteményt kapott és a 90ven felüliek ajándékcsomagot kaptak. A községi Önkormányzat vacsorával a helyi
Vöröskereszt egységcsomagot küldött a megjelenni nem tudó időseknek.
Őszi takarítás a temetőben a közös parcellánál a Polgárőr Egyesülettel és a Német
Nemzetiségi Kör Egyesülettel.
November 02-án Mindenszenteki megemlékezés és koszorúzás a temetőben a közös helyre
állított nemzetiségi és hozzá tartózók nélküli fejfáknál.
Márton napi fáklyás és lampionos felvonulás a Nagyesztergári felső falu végétől indulva le a
futballpályáig. Odaérkezve kedves Márton napi műsort adtak ellő az Óvodások majd az
Iskolai tanulók követték Őket a műsorban és a Margaréta Dalkör énekével fejeződött be az
ünneplés. Meleg teával forralt borral és kaláccsal kínáltuk a résztvevőket.
Molnár Istvánné elnök elmondja, hogy minden eddig tervezett programunkat jó tejesítettük.
Vissza van még az Adventi Ablaknyitogatás; Ányos Pál költőre emlékező koszorúzás és a Falu
Karácsonya.
Molnár istvánié elnök, ismerteti a Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.
évi költségvetést.
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Tájékoztatja a megjelenteknek, hogy idén az állami támogatást valamivel emelkedett, amely
221 e Ft lett az előző évről áthozott 575 e Ft és augusztusban kapott feladatalapú támogatás
700 e Ft, a Veszprém Megyei Német Önkormányzati támogatás 20 e Ft, a konditermi
használati díj 39 e Ft képezi a bevételi főösszeget az-az 1.556 e Ft és a kivételi főösszeget azaz 1.556 e Ft
Ezen kívül megjelent a Margaréta Dalkörnek az első CD – Ein Liedjahr.
Az „Örökség Kultúra”Oktatási E- Könyvtár megjelent a Nagyesztergár XX. században
Grossestergaj írója Irányi László levéltári dokumentumok alapján szerezetője Hofferné
Hanich Erika.
Elkészült Nagyesztergár Dudar felőli falu végén a Partnerkapcsolati tábla a régi megrongált
illetve elveszett helyett, közös közreműködéssel a Német Nemzetiségi Kör Egyesülettel.
Molnár Istvánné elnök ismerteti még a jövő 2014. évi tervezet programokról, maradnak a
hagyományos programok, mint új évköszöntő, májusi faállítás és döntés, koszorúzások
(templomfalánál és temetőben), takarítási munkák – tavasszal és ősszel, Partnerkapcsolat
ápolása, Nemzetiségi Nap, Horgászverseny, Móri bornapok, Idősek napja – legidősebb
közöntése, Mindenszentekről megemlékezés, koszorúzás, Márton napi fáklyás felvonulás
adventi ablaknyitogatás valamint a Falu Karácsonyi Ünnepség.
Továbbá, hozzáteszi, hogy még nincs tejesen kész a tervezet program, lehet, hogy még jön
hozzá vagy nem, ezt majd a februári gyűlésen átbeszéljük.
A 2013. évi program megvalósításainak ismertetése után a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői a Német Nemzetiségi Kör Egyesület tagjai és a meghívottak
elismerően fogadták a beszámolót.
Más egyéb kérdés nem merült fel.
Ezután Molnár Istvánné elnök megköszöni a megjelentek figyelmét és az együttműködést, s
az ülés 13 óra 53 perckor bezárja.

Nagyesztergár, 2013. november 11.

Molnár Istvánné
elnök
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