
 

 

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Német Nemzetiségi Nap 2022. 

 

Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség részéről, 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, 

a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi 

költségvetési támogatása” 

támogatási cél megvalósulása érdekében 

 

NKUL-KP-1-2022/1-000799 pályázata keretében 

 

300 000 Ft (háromszázezer forint) 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

 

            

 



Szakmai beszámoló 

NKUL-KP-1-2022/2-000799 pályázati azonosítószámú támogatás elszámoláshoz 

 

 

 

Támogató: Miniszterelnökség 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Támogatási összeg: 300 000 Ft 

Támogatás célja:  Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi költségvetési támogatása 

     Német Nemzetiségi Nap 2022. 

 

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat már megalakulása óta őrzi, sokszínű 

kulturális rendezvényeivel ápolja a sváb hagyományokat és igyekszik azokat átörökíteni az 

ifjabb generáció számára. 

Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022-ben is megrendezte a hagyományos német nemzetiségi 

napot. A rendezvényre 2022. június 25-én (szombaton) került sor. A rendezvény kiemelt célja, 

mit minden évben, a helyi és környékbeli sváb hagyományok bemutatása. A falu lakosain kívül 

minden évben hivatalosak a Bakonypölöskéről elszármazottak is - belföldről és külföldről 

egyaránt. 

Délelőtt a Kitelepítettek emlékművének megkoszorúzása történt a bakonypölöskei Szent 

Márton római katolikus templomnál. 

Délután a programok a Művelődési ház udvarán felállított rendezvénysátorban a megnyitóval 

kezdődtek, a kulturális műsorok előtt beszédet mondott Meilinger István, a Német nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, valamint Ulaki Béla polgármester. A megnyitó után következtek a 

himnuszok eléneklése - a magyarországi németek himnuszát a német nemzetiségi nyelvoktató 

általános iskola bakonypölöskei diákjai adták elő -, majd a kulturális műsorok: Schlecht 

Benedek harmónikás fellépése, a bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar, a városlődi Pergő-

Rozmaring Tánccsoport és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes. 

A kulturális műsor után vacsorával és bállal vártuk a vendégeket. 

A nap folyamán lehetőség nyílt a nemzetiségi önkormányzat helytörténeti gyűjteményének 

megtekintésére. 

A gyerekek számára kísérő programként a délután folyamán ugrálóvárral készültünk. 
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