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Szakmai beszámoló 

2021. évi 

 

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, valamint új német nyelvű könyvek vásárlásához kértük a támogatást. Az egyesületünk 

munkáját 10 önkéntes segíti, hogy feladatainkat, céljainkat meg tudjuk valósítani. Az iroda 

működését pályázatok megírásával, elnyerésével biztosítottul. Kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen 

volt az elromlott mobil telefon cseréje. Az első félévben a koronavírus járvány miatt nem tudtunk 

találkozni, így nagy segítségünkre volt a telefon. Az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges 

papír, irodaszer beszerzése mellett, a pályázatból biztosítottuk a banki, postai, telefon költségeink 

kifizetését is. Tagdíjat, valamint a könyvelő bérét is a pályázati pénzből fizettük ki. Az előző évben 

sok gondunk volt a könyvelőnkkel, így januártól egy új könyvelővel kötöttünk szerződést. Az 

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

elengedhetetlenül fontosak, melyeket szintén a pályázatból biztosítottuk. Próbáltuk otthonosabbá 

tenni irodánkat, dekorációval, mindennapos használati eszközök biztosításával. Honlapunk 

fenntartásához, karbantartásához kértük a támogatást. Céljaink megvalósítása érdekében minden 

hónap első szerdáján elnökségi ülést tartottunk, a harmadik szerdáján rendeztük meg a német 

társalgást, német nyelvű játékokat diákoknak. A koronavírus miatt főleg telefonon, e-mailben 

tartottuk a kapcsolatot az első félévben. A "Fedezzük fel ...!"- programsorozatunkat néhány évvel 

ezelőtt Gyulán indítottuk útjára. Ezután minden évben egy újabb németek lakta települést fedeztünk, 

azaz fedeztettünk fel általános iskolásokkal, valamint középiskolásokkal. Így ismertettük meg a 

diákokkal Mezőberény, Gyomaendrőd, Elek, Almáskamarás, Vésztő, Orosháza, Békés történelmét. 

A diákok az utcákon a németek nyomában járva, megoldva a játékos, néhol nehéz feladatokat 

ismerték meg a városok nevezetességeit, a németek múltját, jelenét, közben a német nyelvet 

gyakorolták. Egy-egy alkalommal 30-33 három fős csapat vett részt a versenyen. Ebben az évben 

Békéscsabára látogattunk el, igaz csak online formában, 69 diák vett részt a versenyen. Ez a verseny 

is jól sikerült, a diákoknak tetszettek a feladatok. Játékos formában gyakorolták a német nyelvet.  
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A verseny feladatai segítették a diákoknak, hogy megszeressék, gyakorolják a német nyelvet. A 

visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy nagyon jó úton járunk, a német nyelv megszerettetése 

kapcsán. Jobb lett volna személyesen járni az utcákon, de a diákok jól értettek az online feladatok 

megoldásához is. Négy versenyt rendeztünk meg a német nyelv minél szélesebb körben történő 

használatáért. Témák: „Spiel und Spaß!”címmel német nyelvű társasjátékok segítségével 

versenyeztek a három fős csapatok. A versenyen 45 diák vett részt. Nyolc állomáson kellett megfelelő 

időben teljesíteniük a diákoknak a feladatokat. „Fedezzük fel Békéscsabát ”a németek nyomában, 

Kvíz: „Osztrák Nemzeti Napok” címmel, az egyesületünk tagjainak rendeztünk online versenyt 

német nyelven. 18. „Ki mondja szebben?” német nyelvű prózamondó versenyt rendeztünk, 12 fő 

jelentkezett. 

 2021. 10. 07-én tartottuk meg a "Spiel und Spaß” német játékos vetélkedőt, 45 diák vett részt. 

Települések: Almáskamarás, Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Gyula, Vésztő. Köszönöm a 

segítséget, hogy szinte minden település részt vett  a versenyen!  Külön köszönöm Mittag Roland 

és az állomások (8) vezetőinek lelkiismeretes munkáját. Gratulálok a versenyzőknek. 

Emléklapot, oklevelet, német nyelvű könyvet, füzetet, emblémázott tollat, táskát, mappát, 

csokoládét, szövegkiemelőt kaptak a díjazottak és a résztvevők. A napos délután mindenkinek 

jólesett a finom szendvics, ásványviz. A Díjazottak névsora felkerült a honlapunkra.  

  

2021. 06. 16-án kibővített vezetőségi ülést tartottunk, ahol előkészítettük a közgyűlést. 

Nagyon örültünk, hogy végre személyesen találkozhatunk, nemcsak telefonon tudunk beszélni 

egymással. 

2021. 06. 25-én tartottuk meg 2021. évi első közgyűlésesünket Gyulán, a Gyulai Pálinka 

manufaktúrában tartottuk meg. A beszámolók, költségvetés, közhasznúsági beszámoló, tervek 

mellett a tagok megerősítették a tagsági jogviszonyukat és elfogadták a telephely 

megváltoztatását. 

 2021. 10. 20-án „Fedezzük fel Békéscsabát” 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! 17 általános iskolás (51 fő) 

csapat és 6 középiskolás (18 fő) csapat jelentkezett. Almáskamarás, Békés, Békéscsaba, Elek, 

Gyomaendrőd, Gyula, Vésztő települések diákjai vettek részt a versenyen, összesen 69 fő. 
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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,  csokoládét és az egyesület népszerűsítésére alkalmas 

tárgyakat adtunk át (mappák, tollak, táskák, füzetek, stb). A Díjazottak névsorát a honlapunkon 

tettük közé. Külön köszönöm Dr. Török Zoltánné és Mészáros Ilona segítségét a feladatok 

összeállításában. Eredményhirdetés: 2021. november 10 -én volt.  Békés Megyei Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a verseny megrendezését, Német anyanyelvű gyerek-, 

ifjúsági könyveket kaptunk 250 000,- Ft értékben. 

 2021. 11. 10. Kvíz versenyt: „Osztrák Nemzeti-nap” címmel rendeztünk tagjaink részére. 

Sajnos a feladatok nehezek voltak, vagy a koronavírus miatt csak ketten jelentkeztek és 

oldották meg a feladatokat. Mind a két jelentkező első helyezett lett, gratulálunk Nekik. 

 2021. 11. 18-án tartottuk meg 2. közgyűlésünket Gyulán, a Mogyoróssy János Könyvtárban. 

Nagyon sokan nem tudtak eljönni, többen hivatkoztak a koronavírus járványra, vagy azért, mert 

elkapták és betegek, vagy azért, hogy még nem kapták el és nem szeretnék elkapni, így 

negyvenhárman vettek részt a közgyűlésen. Az eltelt időszakról történt beszámoló. Kérdésként 

merült fel, hogy a következő évben a járványt figyelembe véve milyen terveink lehetnek. 

2021. 11. 18-án tartottuk meg 18. alkalommal a „Ki mondja szebben?” német prózamondó 

versenyünket. Előre meghatározott, kihirdetett öt német nyelvű történet közül választhattak a 

versenyzők. Érdekes történeteket választottunk, a versenyzőknek egyet kellett megtanulni és 

szép kiejtéssel kívülről elmondani a szakavatott zsűri előtt. A verseny segíti, hogy a német 

nemzetiségi emberek, a német nyelv iránt érdeklődők, idősek, fiatalok együtt töltsenek egy 

meghitt délutánt, német meséket, történeteket hallgatva, németül beszélgetve, német 

szépirodalmi könyveket lapozgatva. A közösség aktív tagjai szeretnek a versenyen részt venni, 

nemcsak hallgatóként, hanem versenyzőként is. A német nemzetiségi települések képviselői is 

szívesen segítenek a szervezésben, hogy minden településről érkezzenek versenyzők, s az őket 

kísérő csapat a megmérettetésre. A német nyelv gyakorlására nagyon jó lehetőséget biztosít a 

mesék, történetek világa. 12 fő jelentkezett a versenyre. A jelentkezők száma kategóriánként: - 

Almafa (der Apfelbaum) általános iskolások:5 fő - Hársfa (die Linde) középiskolások: 4 fő - 

Tölgyfa (die Eiche) felnőttek: 3 fő. Sajnos a koronavírus miatt sokan lemondták a jelentkezést. 
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Megfigyelhető volt, hogy a koronavírus hatása, félelme miatt sokan nem merték elengedni a 

gyermeküket a versenyre, féltek a fertőzéstől.  

Voltak középiskolások, akik egyéb elfoglaltságuk miatt csak felolvasni tudták a történetek szövegét, 

de eljöttek így természetesen kaptak díjakat. A könyvutalvány mellett, oklevelet, emblémázott 

pamuttáskát, jegyzetfüzetet tollal vettek át a verseny végén a versenyzők. Természetesen mindenki 

kapott egy emblémás jegyzetfüzetet tollal, és egy emblémás pamuttáskát. A Mogyoróssy János 

Városi Könyvtárban került megrendezésre a vetélkedő, ahol nagyon finom szendvicsekkel 

kedveskedtünk a vendégeknek. A zsűri tagjait megleptük egy kis ajándékkal, így köszöntük meg 

munkájukat. Nagy kihívás a próza megtanulása, de aki rászánta magát megfelelő jutalmat kapott. Az 

elmúlt évben nem tudtuk megrendezni a versenyt a koronavírus járvány miatt, ezért ebben az évben 

nagyon örülünk, hogy ha kevesebb létszámmal, de sikerült megrendezni a versenyt. A 18 év a 

biztosíték a folytatásra, s reméljük, hogy egyre többen szeretik meg a német prózát. A rendezvényt 

mindig november második felében tartjuk, közösségünk megszokta, s várja az ismétlést, a helyszín 

megválasztása is sugallja a kényelmet, meghittséget. Azt szeretnénk elérni a verseny 

megrendezésével, hogy minél több fiatal, felnőt olvasson, meséljen német nyelven történeteket. 

BUSCH 

Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetségének támogatásával egészítettük ki a pályázati 

forrásokat, így tudtuk színvonalasan megrendezni versenyeinket. A megvalósított német nyelvű 

versenyekre 393.750,- Ft – ot nyertünk, vissza nem térítendő támogatást.  

Tárgyi eszközeink pótlására, a német nyelv minél jobb megismertetésére, használatának segítésére, a 

kapcsolattartásra vásároltunk: Notebook, Samsung TV, lézernyomtatót a támogatásból. Német 

nyelvű továbbképzések, vetélkedők szervezésével a német nyelv gyakorlása a célunk. 

Alapszabályunkban meghatározott célok elérése a feladatunk. Egyesületünk népszerűsítéséhez 

szükséges emblémás tárgyak nemcsak ajándék egy-egy versenyen, hanem egyesületünk munkájával 

is szeretnénk minél nagyobb számban megismertetni a településeken élőket. 

 Nyert pályázatok: 

Pályázat megnevezése Pályázat Státusz 
Elnyert 

összeg/Ft 
NCIV-KP-1-2021/1-000214 

Működési pályázat 

2021.01.01- 

2021.12.31. 
Érvényes 1.100.000 

NKUL-KP-1-20211-000724 

„18. Ki mondja szebben?” 

2021.01.01- 

2021.12.31. 
Érvényes 200.000 
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Békés Megyei Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Német anyanyelvű gyerek-, 

ifjúsági könyvek megvásárlása 

költségeinek részbeni fedezete  

 
Érvényes 

250.000,- Ft 
 

BUSCH 

Magyarországi Német 

Iskolaegyletek Szövetsége 

Vetélkedők, versenyek 

megrendezése 

 Érvényes 393.750 

BUSCH 

Magyarországi Német 

Iskolaegyletek Szövetsége 

Notebook, Samsung TV, 

lézernyomtató 

 Érvényes 622.300 

1%   26.019 

Összesen:   
2.342 069 

 

 

Szervezések 

 „Németváros Anno” kiállítás a Német tájházban folyamatosan. 

 Két közgyűlést tartottunk 2021. június 25-én, november 18-án.  

 Egyesületünk taglétszáma: 57 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 

 

A működésünk támogatói 
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