Szakmai beszámoló
NEMZ-KUL-19-1254 pályázati azonosítószámú
támogatás elszámoláshoz

Támogató: Miniszterelnökség
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatási összeg: 200.000,- Ft
Támogatás célja: Német Nemzetiségi Nap
Bakonypölöskének számos, sváb gyökerekkel rendelkező lakosa van, így a Német
Nemzetiségi Önkormányzat célja megalakulása óta a sváb emlékek felelevenítése, a német
nemzetiségi hagyományok ápolása és továbbadása.
E cél érdekében minden évben megrendezzük a hagyományos Nemzetiségi napot.
A rendezvény kiemelt célja a helyi és környékbeli sváb hagyományok bemutatása,
összehasonlítása.
Jó alkalom kínálkozik a környékbeli nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek
találkozására, kapcsolatok építésére és ápolására, valamint tapasztalatcserére. A meghívott
fellépők által gazdagodnak a sváb szokásokról való ismeretek, s mivel mindenhol kicsit mások
a szokások, alkalom nyílik a hagyományápolás módjainak összehasonlítására.
A falu lakosain kívül minden évben hivatalosak a Bakonypölöskéről elszármazottak is belföldről és külföldről egyaránt. Sokuk kötődik a településhez sváb gyökerekkel, így évrőlévre visszatérnek erre az alkalomra.
A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-ben is - ahogy megalakulása óta
hagyományosan minden évben - megrendezte a Nemzetiségi napot, a település sváb
hagyományainak ápolása érdekében. A rendezvényre június 29-én (szombaton) került sor.
A falu lakóin kívül hivatalosak voltak az innen elszármazottak is, akik most is szép számban
képviseltették magukat. A programokon összességében közel 300 érdeklődő, valamint kb. 40
fő meghívott vendég és fellépő vett részt.

Az idei rendezvény különleges volt, hiszen az események sorozata délután a felújított és
átalakított, többfunkciós közösségi ház átadásával kezdődött. Nemzetiségi önkormányzatunk a
felújítás során konzorciumi tagként működött közre és ide költözik a későbbiekben a német
nemzetiségi termünk és helytörténeti kiállításunk is. Az épületet Meilinger István NNÖ elnök,
Ulaki Béla polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át.
A közösségi ház avatója után a kulturális műsorok következtek. A fellépők előtt közösen
elénekeltük a Himnuszt, valamint a Magyarországi Németek Himnuszát – ez utóbbit a Noszlopi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola bakonypölöskei diákjai vezetésével.
Beszédet mondott Meilinger István, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pillerné Fódi
Ilona a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége elnöke, Ulaki Béla
polgármester, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.
Ezután fellépett a Gannai Asszonykórus, Schlecht József harmonikán játszott, valamint a
Városlődi Pergő Rozmaring Tánccsoport.
A műsor után vacsora várta a meghívottakat, fellépőket, vendégeket. A vacsora után jó
hangulatú bállal zártuk a napot.

