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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. november 

16-i közmeghallgatásán, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti nagy 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Drabant András képviselő 

 

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 

megjelentek jelenléti ív alapján, 

 

Horváth Andrea, Kuri Ákos a pápai Médiacentrum munkatársai. 

 

Pillerné Fódi Ilona elnök 

Köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatást 16.17 órakor megnyitja. 

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat az év során – a 

maival együtt 7 ülést tartott, melyeken -a mai ülésen elfogadott határozatokon kívül- 28 

határozatot fogadott el. 

 

A tavalyi évben benyújtott pályázatok közül három, a szépkiejtési verseny és a 2022 évi 

nemzetiségi nap megrendezésére, illetve a téli egyházi ünnepekhez kapcsolódó német 

nemzetiségi programokra benyújtott pályázatok eredményesek voltak. Magyarország 

Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a német szépkiejtési verseny 

megtartását 200 ezer forinttal, a 2022. évi nemzetiségi nap megrendezését 400 ezer forinttal, a 

téli egyházi ünnepekhez kapcsolódó német nemzetiségi programokat 300 ezer forinttal 

támogatta. A pápai német nemzetiség kulturális, történelmi hagyományainak megörökítéséről 

szóló kisfilmre benyújtott pályázat forráshiány miatt nem kapott támogatást. 

 

Az Önkormányzat 2022. május 2-án szervezte meg a német szépkiejtési versenyt. A húsz 

jelentkezőből tizenöten jöttek el a versenyre, pápai és Pápa környéki általános és 

középiskolákból. A gyermekek nagyon szépen felkészültek a versenyre, háromfajta, arany, 

ezüst és bronz minősítést, valamint értékes könyvutalványokat és édességcsomagot kaptak.  

 

Az Önkormányzat biztosította 60 pápai diák városlődi Kulturwettbewerb elnevezésű 

rendezvényre történő utazásának buszköltségét, valamint 40 ezer forint erejéig hozzájárult a 

2022. június 18. napjára tervezett Országos Kulturális Gála elnevezésű rendezvényre történő 

utazás buszköltségéhez, továbbá 50 ezer forinttal támogatta két német nemzetiségi tagozatos 

diák városlődi táborozását. 

 

Elmondja továbbá, hogy nagy örömmel szervezték meg a Tiszta sváb című film pápai Petőfi 

Moziban történő levetítését, a filmvetítést követő közönségtalálkozó, illetve az előadás 
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költségeire 50. 000, Ft-ot biztosítottok. A filmnek roppant nagy sikere volt, azt két alkalommal 

is levetítették. 

 

A Képviselőtestület tagjai részt vettek a Schwetzingen városával fennálló testvérvárosi 

kapcsolat 30. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozaton. 

 

Az Önkormányzat a német nemzetiségi napot 2022. október 7-én rendezte meg a Munkácsy 

Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. A rendezvényen az iskola német 

nemzetiségi osztályai, és a herendi Nefelejcs Néptánccsoport léptek fel, valamint Schultüte 

csomagok átadásával köszöntötték a német nemzetiségi, első osztályos tanulókat. Az esemény 

fogadással zárult. 

 

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 200.000 Ft támogatásban 

részesítette a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa Alapítványt azzal, hogy a 

teljes összeget a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban zajló nemzetiségi oktatás javítására 

használhatja fel, valamint 50.000 Ft támogatásban részesítette a Nátuskerti Óvodáért 

Közhasznú Alapítványt azzal, hogy a teljes összeget a Pápai Városi Óvodák Nátuskerti 

Tagóvodájában zajló nemzetiségi nevelés javítására használhatja fel. Az Önkormányzat aktív 

segítséget nyújtott a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban a nemzetiségi oktatás beindításában. 

 

2022. november 11-én a téli egyházi ünnepekhez kapcsolódó német nemzetiségi programok 

keretében tartották meg Márton napi rendezvényüket a Munkácsy Mihály Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskolában, mely során kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, 

valamint libazsíros kenyérrel és teával vendégelte meg őket az Önkormányzat. 

 

Hozzáteszi, hogy 2022. decemberben 9-ére tervezik a már hagyományossá vált adventi 

hangversenyüket, melyet a korábbi évektől eltérően a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános iskolában szeretnének megtartani. 

 

Végezetül elmondja, hogy az Önkormányzat minden évben maximálisan támogatja a 

nemzetiségi oktatást, nevelést. 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz. Elmondja, hogy 

minden, a tevékenységükhöz kapcsolódó kreatív ötletet szívesen vesz. 

 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Elmondja, hogy a jövő évben mindenképp szeretnék megvalósítani a szekszárdi 

színházlátogatást. 

 

Pillerné Fódi Ilona 

Megerősíti, hogy évek óta szeretnék megszervezni ezt a színházlátogatást. Már annak 

lehetősége is felmerült, hogy a társulat látogasson el Pápára, esetleg több önkormányzattal 

közös szervezésben. 

 

Margl Józsefné pápai lakos 

Javasolja, hogy Holczinger Szandrát hívják meg egy interaktív beszélgetésre az életútjáról, a 

svábsághoz való kötődéséről. Véleménye szerint sok mindenki más mellett ő egy igazi kincs, 

hiszen eddigi tevékenysége példaértékű. Elképzelhetőnek tartja, hogy a terveiben van olyan 

témajavaslat, ami az itteni német nemzetiség számára is üdvözlendő lehet.  
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Pillerné Fódi Ilona 

Jó gondolatnak tartja, hiszen az Önkormányzat tavaly is szervezett előadást a Pápa környéki 

svábok kitelepítéséről, idén pedig filmvetítést tartott.  

 

Bakos Adél elnökhelyettes 

Elmondja, a filmvetítés során kiderült, hogy Holczinger Szandra személyisége rendkívül 

megragadó, hisz mindenkivel kedvesen elbeszélgetett.  

 

Pillerné Fódi Ilona 

Elmondja, hogy támogatják a pápai és Pápa környéki német nemzetiségű gyermekek részvételét 

a megye által szervezett programokon. A jelenlévő Kőszegi József unokája is kijutott 

Németországba egy cserediák programnak köszönhetően, mely nagy élmény volt számára.  

 

Megkérdezi, van-e további kérdés, felvetés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy további kérdés, felvetés, hozzászólás sem a képviselők, sem a jelenlévők 

részéről nem hangzott el. 

 

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást 16.25 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Pillerné Fódi Ilona Drabant András  

 elnök jegyzőkönyv-hitelesítő  

 


