
J e g y z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testületének 2019.
december 13. napján tartott közmeghallgatásról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

Ülés helye: Közösségi Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre út 25-27.

Jelen vannak: Galambosné Wágner Éva elnök, Hermann Istvánné jegyzőkönyv
hitelesítő, Kugl József képviselő, Dr. Jusztinger János polgármester, 
Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető, 55 fő helyi lakos

Galambosné Wágner Éva elnök köszöntötte a megjelent lakosságot és a képviselő-testületet. 
Megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban, 3 fővel jelen vannak, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg és mivel a két napirendi 
pont összefügg, ezért tárgyalják egyben a két napirendi pontot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Miután más napirendi javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkonnányzat 3 szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  az alábbi napirendi pont megtárgyalása mellett döntött:

1./ Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról, fontosabb 
eseményekről, költségvetésről, 2020. évi tervek 
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1.1 Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról, fontosabb 
eseményekről, költségvetésről, 2020. évi tervek 
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

Galambosné Wágner Éva elnök elmondta, mint minden évben az idén is a kölcsönös 
együttműködési megállapodások és a költségvetés elfogadásával kezdték az évet. Részt vettek 
a Magyar Kultúra Napján és a Kocsonya fesztiválon. Azután márciusban sor került az immár 
hagyománnyá váló svábbálukra. Jól sikerült bál volt.
Minden évben megrendezik a Hermann Eszterről elnevezett szavaló verseny a Sásdi Általános 
Iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló alsó tagozatosai számára. Hermann Istvánné meghívott 
vendégként, ő pedig a zsűri tagjaként. A tanulók jutalmazását a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fedezte.
Minden évben az idei évben is tombolatárgyat ajánlottak fel a jótékonysági bálokra. A Hetvelyi 
Általános Iskolának és a sásdi intézményeknek, valamint a Nyugdíjas Kluboknak.
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Márciusban Lóczy Lajos történész érdekes könyvbemutatóját hallgatták meg, amely a svábok 
kitelepítéséről szólt.
A Baranyai Német Táncegyesület részére 30 eFt összegű támogatást szavaztak meg. Jó szívvel 
adták, mert minden év végén a karácsonyi műsorban gyönyörködnek bennük.
Az önkormányzatuk részt vett a „Kultúrák ételei” című rendezvényen. Sok mindent készítettek, 
minden elfogyott.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Deutsch Klub tagjai lehetőség szerint részt vettek a 
különböző városi rendezvényeken, ünnepségeken, kiállításokon. Mint a március 15-i 
ünnepségen, a Voltam a jelenben, éltem a jövőben című kiállításon, a Szakmák éjszakája 
rendezvényen.
A Sásdi Óvoda részére 26 eFt értékű anyagi támogatást nyújtottak a húsvéti készülődéshez. 
Ősszel pedig 19.500,-Ft-ot kapott az óvoda.
Áprilisban egy megható megemlékezés részesei lehettek Tormáson a Nyugdíjas- és Falunapon. 
Az ő énekkaruk is szerepelt a műsorban.
A május hónap a „Grofímutters Küche” című nagyszabású rendezvényükre való készülődés 
jegyében telt. Az idei évben is 600 eFt-ot költöttek el az ételekre és a programokra. Minden 
évben megállapítják, hogy egy rendkívül jó kezdeményezés volt ez Fetzer Anettől és Kugli 
Katalintól.
Részt vettek még az „Önkéntesség hete” programjaink, a Hermann Margitka egy új telefont 
kapott a szervező munkájához. Néhányan részt vettek a Váchartyáni Kórustalálkozón. 
Szekszárdon megnézték a Deutsche Bühne egyik előadását. A legnagyobb élményt azonban a 
hajósi kirándulás jelentette. A séta a kalocsai belvárosban, a hajósi pincefaluban felejthetetlen 
élményt jelentett. Megtekintették a Hajósi Tájházat, kastélyt, templomot. Élvezetes előadást 
hallhattak a bátyai Paprikamúzeumban.
A sásdi általános iskolások erdélyi útjához 24 eFt-ot adtak a biztosítási díjakra.
Még májusban szerepeltek egy kórustalálkozón barátúri barátaiknál a templomban.
A tanév végén jutalmat kapott egy alsó és egy felső tagozatos tanuló, aki német nyelvből a 
legjobb volt az adott tanévben.
Megfordultak néhányan a Kaposszekcsői Fúvószenekari találkozón, de ott voltak a Tékában a 
Pizza partin is, az Original Hüttmoser Fúvószenekar fellépésén is, a Szomszéd ünnep 
rendezvényén, és a Sásd Város Koncert Fúvós Zenekar jubileumi ünnepségén is. Köszönetét 
mondtak nekik az 50 eFt-os támogatásért, amelyet a külföldi útjukra szavaztak meg. Részt 
vettek még a Fúvószenekarok éjszakáján, a Villányi Sváb Zenei Hétvégén, valamint a 
Nagyhajmási Német Nemzetiségi Napon. Ott voltak Páléban a Páléi Elszármazottak 
találkozóján, és az oroszlói szüreti mulatságon.
Természetesen tevékenyen vettek részt a Pite- és Borfesztiválon. Szerepeltek és pitéket is 
sütöttek. A Vidám Kórusok találkozóján is szerepeltek, ezen kívül 100 eFt-tal szponzorálták is 
a rendezvényt.
Az önkormányzati választások után nagy változás nem történt. A testület összetétele nem 
változott az előző ciklushoz képest, a 3 fős testület név szerint: Galambosné Wágner Éva, 
Hermann Istvánné és Kugl József.
Javasolták Sásd Város Önkormányzatának, hogy valamelyik bizottság feladatát egészítse ki a 
nemzetiségi ügyekkel.
Elfoglalták az új helyüket a Történeti Tékában. Reméli, hogy a következő évben a 
tulajdonviszonyokat is tudják rendezni a tulajdonos önkormányzatokkal. Ezen kívül pedig a 
megtakarított pénzükből és remélhetőleg a testvértelepülés anyagi segítségével az udvart és az 
udvari épületeket szeretnék felújítani.
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Az őszi kirándulásuk útvonala ezúttal Lengyel-Závod-Mecseknádasd volt. Mindhárom 
településen élnek német nemzetiségű lakosok. Lengyelen a kastélyt és a közeli Anna-furdőt, 
Závodon a Fachwerkhaus-t, és a gyönyörűen felújított sváb házak homlokzatait csodálhatták 
meg. Mecseknádasdon végig mentek a német nemzetiségi tanösvényen, és megnézték a 
Tájházat. Nem hagytak ki egy borkóstolót, majd a Bagoly vendéglőben vacsoráztak.
Az Általános Iskola tanulóinak a szekszárdi színház német nyelvű előadására a 92 eFt 
útiköltséget az önkormányzatuk átvállalta.
A Márton napra ezúttal az óvodásoknak a dísztököket, amelyekből löklámpásokat készítettek, 
az iskolásoknak pedig a zsíros kenyeret és teát vásárolták meg.
Ajándékcsomagokat ajánlottak fel a sásdi Óvoda és a Hetvehelyi Általános Iskola báljára.
A Kolbásztöltő Fesztivál és az Ádventi Vásár sem múlt el nélkülük. Hangulatos, kellemet 
időtöltés volt mindkettő. A hátrányos helyzetű gyerekek megajándékozásához ők is 
hozzájárultak, a Deutsch Klub is személy szerint maguk is néhányan.
Sásd Város Önkormányzata által szervezett Mikulás ünnepség ajándékainak megvásárlásához 
az önkormányzatuk 50 eFt-ot adott.
December 7-én egy gyönyörű Karácsonyi Koncerten vettek részt a Kodály Központban.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Vezetősége nevében hálás köszönetüket fejezte ki a 
klubtagoknak, akikre mindig lehet számítani, ha autóra van szükség az utazásaikhoz, ha sütni 
kell, ha költözni kell, stb. Megköszönte August Krivecz úrnak, hogy kiváló összekötő Sásd és 
Raaba-Grambach között, és Sásd Város Önkonnányzata dolgozóinak, aki segítik a munkájukat.

Továbbá elmondta, hogy a 2020-as évre szintén ugyan úgy, ahogy idén is szerveznek 
rendezvényeket, kirándulásokat és programokat.
Javasolta a testületnek, hogy a 2019. évről szóló beszámolót és a 2020. évi terveket fogadja el. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak.

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkonnányzata 3 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2019. (XII. 13.) KTH. számú határozata

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót és a 
2020. évi terveket elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Galambosné Wágner Éva elnök

Mivel több napirendi pont nem volt, Galambosné Wágner Éva elnök megköszönte a 
megjelenést és a közmeghallgatást bezárta.



Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől

M E G H Í V Ó

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart, melyre 
ezúton tisztelettel meghívja a város polgárait.

A közmeghallgatás időpontja: 2019. december 13. Péntek 17.00 óra
r

A közmeghallgatás helye: Sásdi AMK Ebédlőterme
7370 Sásd, Szent I. u. 25-27.

Napirend:

1. ) Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról,
fontosabb eseményekről, költségvetésről

r

Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

2. ) A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tervei
Előadó: Galambosné Wágner Éva elnök

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Sásd, 2019. december 2.

r

Galambosné Wágner Éva s.k. 
elnök

Kiadmány hiteléül:
Sásd, 2019. dpcenátper 2.

Tollár Mónika 
titkársági főelőadó



J E L E N L É T I  I V

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. december 13. napján 
megtartott közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent

képviselők részére.

Dr. Jusztinger János 

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea — <-

Nagy Lajos László


