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Meine sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegen! Liebe Kinder! 

                                               Liebe Gäste!

Im Namen der Seksarder Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung und 
Verein, begrüße ich Sie Alle recht herzlich. Ich freue mich darüber, dass Sie so 
zahlreich unsere Einladung angenommen haben, mit Ihnen feiern zu dürfen.

Ich begrüße: Herrn János Gyurkovics, stellvertretender Bürgermeister der Stadt

                        Herrn Michael Józan-Jilling, Beirat der Landesselbstverwaltung

                        Herrn Georg Krémer, Regionalbüroleiter der Ungarndeutschen

                        Herrn László Csötönyi Vorsitzende der Stadt

                        Herrn Attila Berlinger Direktor des Babits Mihály Kulturzentrums

                        Herrn Gábor Töttős Vorsitzende des Vereins

Sehr geehrte Damen und Herren!

Es ist wieder Adventszeit. Die Seksarder Deutsche Selbstverwaltung feiert in 
dieser Zeit traditionell den Tag der Nationalitäten mit einer Kulturgalen, die mit
unserer Tätigkeit zusammengebunden ist. Leider hat uns die Pandemie fast 
zwei Jahren im Kulturbereich im Griff gehalten. Das wir heute wieder den Tag 
der  Nationalitäten feiern können, bedeutet für mich eine Freude, das diese 
Tradition weitergeführt wird. Zum Glück betrachten Viele in unserer Stadt  
Szekszárd als Aufgabe die Pflege und Übergabe der deutschen Nationalitäten 
Kultur auf einem hohen Niveau. Diese ist unverzichtbar dazu, dass wir im vollen
Wissen der Vergangenheit und Gegenwart, getrost in die Zukunft sehen 
können.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Tisztelt Elnök Urak! Irodavezető Úr!

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesület nevében szeretet-
tel köszöntöm Önöket. Örülök, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat, 
hogy ma este együtt ünnepelhetünk. Ilyenkor Advent időszakában ünnepli 
hagyományosan önkormányzatunk a Nemzetiségek Napját kulturális rendez-
vénnyel, ami az önkormányzati és az egyesületi tevékenységhez szorosan 
kapcsolódik. Sajnos az elmúlt csaknem két évben a járványügyi helyzet nem 
engedte meg nekünk a rendezvény megtartását. Örülök, hogy ma két év után 



ismét lehetőségünk van ezt a hagyományt tovább vinni. Szerencsére városunk-
ban sokan tekintik feladatuknak a német nemzetiségi kultúra ápolását, tovább-
adását. Ezért ez az est alkalom arra is, hogy köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik ezt a munkát segítik, támogatják:

- Szekszárd Megyei Jogú Városnak, nemzetiségi oktatást-nevelést végző intéz-
ményeknek, intézményvezetőknek, kultúrcsoportoknak és vezetőiknek és 
minden közreműködőnek.

A 2020-2021-es évek járványhelyzete megnehezítette a kulturális egyesületek, 
intézmények életét és munkáját, azonban sok kreatív energiát is felszabadított 
és a legtöbb szervezetet megújulásra késztette. Működésük színvonalából nem 
engedtek, továbbra is igényesen, lelkesedéssel látják el vállalt feladataikat.

A hagyományokhoz azonban az is hozzátartozik, hogy visszatekintsünk az 
önkormányzati munka eseményeire, mely sok munkával, eredménnyel, 
változással telt el.

Önkormányzatunk sikeres pályázatainak köszönhetően sikerült programjainkat 
megvalósítani. Mint intézményfenntartó önkormányzat legfontosabb feladatá-
nak tekinti a német nemzetiségi nevelés tárgyi-személyi feltételrendszerének 
biztosítását, valamint a mai kornak megfelelő, költséghatékonyan működtet-
hető intézmény kialakítását. Így kerülhetett sor nagy volumenű infrastrukturális
beruházásra a Wunderland Óvodában. Az épület teljeskörű energetikai felújítá-
sa, a sportudvar kialakítása és a fűtéskorszerűsítés is megvalósult. Közben az 
óvodai játszóudvar is megújult, mely a gyermekek biztonságát és esztétikus 
környezetét hivatott szolgálni.

Több éve már annak, hogy önkormányzatunk pedagógusnapi elismerésben 
részesíti a német nemzetiségi oktatás-nevelés területén kiemelkedő munkát 
végző pedagógusokat. Tesszük ezt minden évben, egy olyan időszakban, 
amelyben a hazai pedagógus-társadalom munkája nincs túlságosan értékelve.

Kulturális tevékenységünk során rajzpályázatot, illusztrációs alkotói pályázatot 
hirdettünk meg általános és középiskolások részére. Célja: a tanulók 
megismertetése a németség történetével, egyben segítséget nyújtson a német 
népismeret oktatásához. Népszerűségét bizonyítja a több, mint 170 beérkezett 
rajz, melynek kiállítását a Babits Művelődési Központban tártuk a közönség elé.



Az „Ungarndeutsche” című televíziós magazinműsor közreműködője és támo-
gatója lett önkormányzatunk. Hozzájárultunk ahhoz, hogy a műsor heti 
rendszerességgel bemutathassa a németség mindennapjait.

Filmvetítéseket szerveztünk melyek az egészen fiatal korosztálytól a felnőttek, 
az idősebb korosztály számára is tartalmas szórakozást nyújtanak, nem csak a 
nemzetiségi származásúaknak biztosítanak ismeretbővítési lehetőséget a 
német nemzetiségi léttel, nyelvvel és a kultúrával kapcsolatban. 

Jó a kapcsolatunk a Német Színházzal. A színház feladatai közé tartozik ‒ a 
fenntartó feladataival összhangban ‒ a német nyelv és szellemi örökség, a 
történelmi tradíciók és a magyarországi német identitás megőrzése és 
támogatása. 

A legnagyobb kulturális projektünk a német nemzetiségi tanösvény. Köszönet 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy lehetővé tette a tanösvény 
kiépítését városunkban. A tanösvény vezérmotívuma: „Az ősök teremtő 
erejének nyomdokain” ugyanis Szekszárd nem csak a bor városa, hiszen több, 
mint jó bor, egyúttal a magyarországi német társadalmi és kulturális sokszínű-
séggel büszkélkedő megyeszékhely.  A tanösvény állomásai arról mesélnek, 
hogy miként rejlik a város ereje és szépsége a sokszínűségben. Köszönet a 
támogatóknak, a megvalósításban segítőknek. A kivitelezés folyamatban van, 
reményeink szerint januárban ünnepélyes keretek között az átadása is 
megtörténik. 

Munkánk során megtapasztalhattuk: egyre nagyobb szükség van olyan 
emberekre, akik megőrzik a kultúrát, a nyelvet és segítenek abban, hogy a 
közös kultúrkincset nemzedékről nemzedékre át lehessen adni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Folytattuk és minden bennünket érintő nehézségek ellenére folytatni fogjuk 
kulturális támogató tevékenységünket, a hagyományápolást.

Most Advent van, a várakozás időszaka. Készülődés az ünnepekre, az 
együttlétre mert az igazi ünnepet a találkozások és az összetartozás öröme 
nyújtja.

Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt!


