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Szakmai beszámoló 

 

Az Iskolaegyesületünk célul tűzte ki maga elé, hogy Békés – Csongrád megyében visszahódítsa 

a német nyelv használatát és a német nemzetiségi hagyományok ápolását. Az egyesület irodájának 

bérleti díjához, működéséhez, valamint új könyvek, folyóiratok vásárlásához használtuk fel a 

pályázati támogatást. Az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges papír, irodaszer 

beszerzése mellett, a banki költségeink kifizetését is a pályázati támogatásból biztosítottuk. Az 

egyesületünk népszerűsítéséhez szükséges emblémás táskák, tollak, noteszek, mappák, 

kulcstartók elengedhetetlenül fontosak, így ezeket ebben az évben is megvásároltuk, kiosztottuk 

a tagjainknak, a versenyeken résztvevőknek.. Az alapfeladatok megvalósításához, az irodánk 

működtetéséhez szükségünk volt Honlapunk fenntartásához, melyhez kaptunk támogatást. 

Iskolaegyesületünk célja a német anyanyelv megőrzése, nyelvi szokások kialakítása, átörökítése, 

az iroda kialakításának folytatása, német nyelven történő társalgás lehetőségeinek biztosítása, 

találkozások szervezése. További feladata a minőségi - szolgáltató iroda működtetése, 

rendezvények szervezésével a német emlékek megismertetése a tagokkal, érdeklődőkkel. Az 

egyesület irodájában folyóiratok, német nyelvű könyvek, CD-ék elhelyezésével a kölcsönzési 

rendszer kiépítése. Honlap működtetésével az információ áramlásának biztosítása, havi 

tájékoztatás továbbképzésekről, eseményekről, hagyományokról, nemzetiséggel kapcsolatos 

törvények változásáról.  

 2020. 02. 05. Quiz Nachmittag „Entdecke das Salzkammergut” címmel szerveztünk 

vetélkedőt (3 fős csapatoknak) 7-8. osztályos diákoknak. Iskolánként maximum két csapat 

vehetett részt, Mittag Roland vezetésével. A verseny német nyelven folyt és a délután többféle 

színes kvíz feladatokat kellett megoldani ország ismeret (Landeskunde im DACH) témában. 

A feladatok alapszintű nyelvtudással is megoldhatóak voltak, a diákok versenyzés közben is sok 

új információra tehettek szert és bővíthették szókincsüket, nyelvtudásukat miközben használták 

egyéb képességeiket, kreativitásukat és fantáziájukat is. A diákok nagyon ügyesen oldották meg 

a feladatokat. 
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 Német anyanyelvű előadókkal szerveztünk, „Gyermekek fejlődési lap vezetése!” akkreditált 

továbbképzést, de sajnos a koronavírus miatt a tavaszi előadások elmaradtak.  „Spiel mit mir” 

játékos vetélkedőt is el kellett halasztanunk.  

 2020. 06.24-én online, meetinget, közgyűlést szerveztünk, ahová nagyon sok tagunk 

bekapcsolódott (48 fő). 

 2020. 11. 04-én „Fedezzük fel Békést” a németek nyomában játékos német nyelvű 

csapatversenyre hívtuk az általános iskolák felső tagozatos tanulóit, valamint a középiskolák tanulóit. 

A koronavírus járvány miatt online versenyt szerveztünk! 20 általános iskolás (3 fős) csapat és 5 

középiskolás (3 fős) csapat jelentkezett. Almáskamarás, Békés, Békéscsaba, Elek, Gyomaendrőd, 

Gyula, Orosháza, Vésztő települések diákjai vettek részt a versenyen, összesen 72 fő. 78 diák 

jelentkezett, de a koronavírus miatt csökkent a létszámuk. Köszönöm a versenyen való részvételt 

minden diáknak, külön köszönöm a kapcsolattartó pedagógusoknak a segítséget. Gratulálok minden 

diáknak és külön a díjazottaknak. Értékes ajándékokat német nyelvű könyveket, szótárakat, 

társasjátékokat, csokoládét és az egyesület népszerűsítésére alkalmas tárgyakat adtunk át (mappák, 

tollak, táskák, füzetek, stb). A Díjazottak névsorát a honlapunkon tettük közé. Külön köszönöm a 

verseny megrendezésében, értékelésében résztvevő: Dr. Illyés Józsefné, Marsi Katalin, Takács 

Istvánné iskolaegyesületi tagok és Daróczi Klára önkéntesünk segítségét. Köszönöm a települések 

iskolaegyesületi tagjainak, hogy az ajándékok kiszállításában segítettek.  

 „Österreich 2020” online vetélkedőt szerveztünk az egyesületi tagok és érdeklődők részére. A 

német nyelvű feladatokat Mittag Roland állította össze. Hatan mérettették meg magukat, a díjazottak 

névsora a honlapunkon megtalálható. Külön gratulálunk Dr. Török Zoltánnénak a kiváló 

teljesítményéért.  

 2020. 08. 31-én önkénteseinknek szerveztünk egy bemutatkozást az egyesületünk munkájáról, 

20 fő vett részt az előadáson.  

 2020. 09. 23-án közgyűlést tartottunk, ahol beszámoltunk az eddigi tevékenységünkről, 

közösen terveztük a jövő rendezvényeit a koronavírus helyzetre való tekintettel. 

 18. alkalommal szerettük volna megrendezni a „Ki mondja szebben?” német prózamondó 

versenyt három kategóriában, sajnos a koronavírus miatt nem tudtuk lebonyolítani a rendezvényt.  
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Szervezések 

 „Németváros Anno” kiállítás a Német tájházban folyamatosan. 

 Két közgyűlést tartottunk 2020. június 24-én, szeptember 23-án.  

 Egyesületünk taglétszáma: 59 fő. 

 10 fő önkéntes segítette egyesületünk céljainak megvalósítását. 

 Változatlanul jó kapcsolatot ápolunk az Osztrák Képzési Központtal.  

 2009. februártól működik az egyesület honlapja. www.bcsmni.hu 

 Nyert pályázatok: 

Pályázat megnevezése Pályázat Státusz 
Elnyert 

összeg 
NEMZ-CISZ-20-0055 

Működési pályázat 

2020.01.01- 

2020.12.31. 
Érvényes 1.500.000 

Békés Megyei Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Német anyanyelvű gyerek-, 

ifjúsági könyvek megvásárlása 

költségeinek részbeni fedezete  

 

 Érvényes 200.000 

Összesen:   
1. 700. 000 

 

1/2021. (VI. 25.) számú BCSMNI közgyűlés határozata: 

A közgyűlés elfogadta a 2020. évről szóló szakmai beszámolót. 

 

 

A működésünk támogatói 
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