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Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. novembe
16-i közmeghallgatásán, a Yárosháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti na1y
tárgyalótermében.

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök
B akos Adél elrrökhelyettes
Drabant András képviselő

Dr. Berrkő l(risztir:ra osztá|yv ezető,
Dr. Bárr Zsőfta köztisztviselő,

megjelentek jelenléti ív alapján,

I-Iorváth Andrea, Kuri Ákos apápai Médiacentrum munkatársai.

Pillerné Fódi Ilorra 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
határ ozatot fo gadott el.

A tavalyi évben berryújtott páIyázatok közül lrárom, a szépkieitési verseny és a 2022 évi
nemzetiségi nap nregretrdezésére, illetve a téli egyházi tinnepekhez kapcsolódó német
nemzetiségi programokra benyújtott pályázatok eredményesek voltak. Magyarország
Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrl-n keresztül a német szépkiejtési verseny
nregtarlását 200 ezer forinttal, a2022, évi nemzetiségi nap megrendezését 400 ezer forinttal, a
téli egyházi ünnepekhez kapcsolódó német nemzetiségi programokat 300 ezer forinttal
támogatta, A pápai német nemzetiség kulttrrális, törtérrelrni hagyon-rányainak megörökítéséről
szóló kisfilnrre benyújtoít páIyázat fbrráshiány nriatt 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 széperr felkészültek a versenyre, háromfajta, arany,
ezüst és bronz minősítést, valarnint értékes könyvutalványokat és édességcsomagot kaptak.

Az Önkormányzat biztosította 60 pápai diák városlődi l(ulttrrwettbewerb elnevezésű
rendezvényre történő utazásának buszköltségét, valanrint 40 ezq íbrint 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 városl ő di táb or ozását,

Elmondja továbbá, hogy nagy örömmel szervezték meg a Tíszta sváb című film pápai Petőfi
Moziban történő levetítését, a filmvetítést követő közönségtalálkoző, illetve az előadás
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költségeire 50. 000, Ft-ot biztosítottok. A filmnek roppant nagy sikere vo|t, azt két alkalommal
is levetítették.

A Képviselőtestület tagjai részt vettek a Sclrwetzingen városával í-ennálló testvérvárosi

kapcso lat 3 0. évfordulój a alkalmábó l szerve zett r en dezvénysoro zatotr.

Az Önkormányzat a német nenrzetiségi napot 2022, október 7-ón rendezte meg a Munkácsy
Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktaó 

^ltalános 

Iskolában. A rendezvényen az iskola német

nemzetiségi osztá7yai, és a herendi Nefelejcs Néptánccsoport léptek fel, valamint Schultüte
csonragok átadásával kijszörrtötték a nét,tret nernzetisógi, első osztályos tanulókat. Az esemény

íbgadással zárult.

A Pápai Német Nemzetiségi Örrkorrnányzal I(épviselőtestülete 200.000 Ft tánrogatásban

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

teljes összeget a Pápai Petőíi Sándor Gimnáziumban zallő nemzetiségi oktatás javítására

használhatja fel, valamint 50.000 Ft támogatásban részesítette a Nátuskerti Ovodáért

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

Tagóvodájában zajlő rremzetiségi trevelés iavítására lrasználhat|a 1'el. Az Onkornrányzat aktiv

segítséget nyújtott a Pápai Petőfi Sárrdor Gimnáziumban a netnzetiségi oktatás beindításában.

2022, november 1l-én a téli egyliázi ünnepeklrez kapcsolódó német nenrzetiségi programok

keretében tartották meg Márton napi rendezvényüket a Munkácsy Mihály Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskolában, mely során kézműves íbglalkozáson vettek részt a gyerekek,

válamint libazsíros kenyérre l és teával verrdégelte meg őket az Önkorm ányzat,

Hozzáteszi, lrogy 2022. decetnberben 9-ére tervezik a nrár hagyorrrányossá vált adventi

hangversenyiiket, melyet a korábbi évektől eltérőerr a Murrkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános iskolában szeretnének megtarlani.

Végezetül elrnondja, lrogy az Önkorrnányzat tnindetr évben rnaximálisan támogatja a

nemzetiségi oktatást, nevelést.

Megkérdezi, hogy van-e valakirrek kérdése, hozzás,zőIása az elhan gzoítakhoz. Elrrrondja, hogy

minden, a tevékenységükhöz kapcsolódó kreatív ötletet szívesen vesz.

Bakos Adél elnökhelvettes
Elmondja, lrogy a jövő évben
szinházlátogatást.

Pillerné Fódi Ilona

mindenképp szeretnék megvalósítani a szekszárdi

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

lehátősége is felmerült, hogy a társtrlat látogassorr el Pápára, esetleg több önkormányzatta|

közös szervezésben.

Margl Józseírré pápai lakos
Javaiolja, lrogy Holczirrger Szanclrát hívják meg egy interaktív beszélgetésre az életútjáről,a

svábsághoz való kötődéséről. Véleménye szerint sok tnindetlki más rrrellett Ő egy igazi kincs,

hiszen eddigi tevékerrysége példaértékű. tilképzellretőnek tarda, hogy a terveiben van olyan

témajavaslat , at1,1i az itteni rrémet netrrzetisé g számára is üdvözlendő lehet.
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Megkérdezi, van-e további kérdés, íblvetés, hozzászólás.

ff,?xiíi:i1',]r,,ilJ,lTbbi kérdés, felvetés, hozzászólás sem a képviselők, sem a jelenlévők

MegkÖszÖni a,lelenlévőknek a részvételt és a közmeglrallgatást 16,25 őrakor bezátja.

K. m. f.
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