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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
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1. sz. n a p i r e n d 
 
 

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat  telekkönyvi 
bejegyzési költségei 

 
Ábel János: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy mint mindenki előtt ismeretes, 
megkezdődött a Komlói Német Klub felújítása, egy pályázatnak köszönhetően.  
Ehhez az építkezéshez telket kapott a német nemzetiségi önkormányzat az 
Egyháztól. A Földhivatali bejegyzéshez ezért dokumentumokra volt szükség. A 
beadott dokumentumok kapcsán hiánypótlásra szólították fel a német nemzetiségi 
önkormányzatot, melynek költségeit a város állta. Felmerültek továbbá egyéb 
költségek is, mint a vázrajz munkadíja, bejegyzési és jóváhagyási díj 52.000.-Ft. 
Mivel a szóban forgó telekkönyvi bejegyzéssel kapcsolatban költségek merültek föl, 
ezért javasolta, hogy erre 100.000.-Ft-ot. 
 
Az elhangzottakat 3 igen szavazattal elfogadta a testület és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

51/2015. (X. 07.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta a Komlói Német klub felújításával kapcsolatos telekkönyvi bejegyzéssel 
járó költségeket, melyre 100.000.-Ft-ot, azaz: Egyszázezer forintot különít el.  
 
Felkérte az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát. 
 
 

Határidő:2015. értelem szerint 
Felelős: Ábel János elnök 

 
 

2. sz. n a p i r e n d 
 
 
A 48/2015. (IX.16.) NNÖ.sz. határozat módosítása 
 
Ábel János: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy mint arról már a korábbiakban is 
értesültek, Október 15-én érkezik a németországi Harmónika Zenekar, melynek 
komlói tartózkodását a német nemzetiségi önkormányzat vállalja. Erre egy korábbi 
határozatban 200.000 –Ft-ot különítettek el, javasolja ezt az összeget 300.000.-Ft-ra 
emeljék meg.  
 



A javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta a testület és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

52/2015. (X. 07.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta 48/2015. (IX.16.) NNÖ.sz. határozat módosítását, mely a Komlóra 
látogató németországi Harmónika Zenekar vendéglátására 300.000.-Ft-ot 
különítsenek el. 
 
Felkérte az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát. 
 
Határidő:2015. értelem szerint  
Felelős: Ábel János elnök 
 

3. sz. n a p i r e n d 
 
 A Komló Városi Óvoda,Mecsekjánosi Tagóvodája 
 
Ábel János: Tájékoztatta a tagokat, hogy Schalpha Anett a Komló Városi Övoda 
Mecsekjánosi Tagóvodája beadott egy támogatási kérelmet, melyben 40.000.-Ft 
támogatást kér az intézmény Márton napi rendezvényére. Javasolta a támogatás 
odaítélését. 
 
A testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

53/2015. (X. 07.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta a Komló Városi Óvoda,Mecsekjánosi Tagóvodája támogatási kérelmét, 
Márton napi programjára. Az önkormányzat a programot 40.000.-Ft-összeggel, 
azaz: Negyvenezer forinttal támogatja. 
 
Felkérte az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát. 
 
 

Határidő:2015. értelem szerint 
Felelős: Ábel János elnök 

 
 
 



4. sz. n a p i r e n d 
 
 
 A német nemzetiségi oktatási intézmények és a Komlói Német Klub 
2015/2016. évi programjai 
 
Schalpha Anett: A Mecsekjánosi Óvoda vezetője elmondta, hogy ebben az évben 
is az előzőekhez hasonlóan az éves programtervben szerepelnek olyan ünnepek, 
melyeket minden évben a hagyományos módon igyekszünk megünnepelni csak az 
óvodában és vannak olyanok, melyeknél igyekszünk valami újat is szervezni, és a 
falu, kis közösségünk életét is kicsit belevonni. 
Több alaklommal is bevonjuk az óvodai programokba a helyi sváb nyelvet még jól 
bíró lakókat (nagyszülőket, szülőket), hogy példájukkal, nyelvi, gasztronómiai, 
kultúrájukkal színesítsék mindennapjainkat, ünnepeinket. Ilyen alkalmak a Márton 
nap, Betlehemes, Lakodalmas, Nemzetiségi nap. 
Röviden a programjaink: 
A Komlói napok alkalmával fogadjuk a Neckartenzlingeni küldöttség tagjait az 
óvodában. 
Szeptember 24.-én Áprilly Géza nemzetiségi műsorral kedveskedett a gyerekeknek. 
Október 4.-én a hagyományos Idősek köszöntésére került sor a M.jánosi 
kulúrházban 
Október 9.-én nemzetiségi szakmai délelőtt keretében fogadjuk a Törökbálinti 
Csupa szív óvoda nevelőtestületét (16 fő). 
Október 21.-én hagyományosan nemzetiségi műsorral nyitjuk meg a Generációs 
táncházat a színházban. 
November 11.-én Márton napi felvonulást szervezünk délután, délelőtt pedig 
gőzgombócot főzünk, közösen gyerekek, nagyszülők, szülők, és ezt a gombócot 
kóstoljuk meg a felvonulás után, a tábortűz körül. 
November 14.-én 11 órakor kerül megrendezésre a hagyományos német nyelvű 
szentmise, ahol a Komlói Pedagógus Kórus énekel és dr. Hoppál Péter Államtitkár 
Úr nyitja meg a rendezvényt. A program az óvodában zárul ahol sváb ételek 
kóstolójára lesz lehetőség a déli órákban. 
December 7.-én Mikulást várunk 
December 20.-án 17 órakor gyermekeink Betlehemes játékot adnak elő a M.jánosi 
templomban magyar és német nyelven. 
Február közepén a farsangi mulatságon a Mecsekfalui lakodalmas mintájára magyar 
és német nyelven lakodalmast játszunk. 
Húsvét 
Nemzetiségi napot tartunk az óvodában, áprilisban. 
A tanévzáró után június elején pedig egy két napos nemzetiségi táborba szeretnénk 
elvinni a gyerekeket, Egyházaskozárra, ahol kézműves foglakozások, táncház, stb… 
várja a gyerekeket. 
Természetesen ha valamit kifelejtettem akkor azt az év végi beszámolóban 
pótolom. Előre is köszönöm a segítséget a kért támogatásokhoz mind a megyei, 



mind a helyi nemzetiségi önkormányzatnak, hisz ahhoz, hogy sikeresen tudjuk az 
adott programokat lebonyolítani, szükségünk van a támogatási összegekre. 
 
Judikné Linde Teréz: Elmondta, hogy Németh Erika a Felsőszilvási Óvoda 
vezetője hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen, de őt 
megkérte arra, hogy a programját olvassa fel. Az óvodában német nemzetiségi 
nevelést folytató, kétnyelvű óva. 2015. szeptember 1-től 2 csoportban folyik a 
német nemzetiségi nevelőmunka. Különösen nagy figyelmet fordítanak vegyes 
csoportjaik mindennapjainak megszervezésére. oldott légkörben igyekeznek 
gyermekeiknek az általuk eddig nem ismert idegen nyelvet, kultúrát megismertetni. 
fő céljuk, hogy a nyelvi nevelés az óvodai életbe játékos módon, a gyermekek egyéni 
sajátosságainak és képességeinek megfelelően történjen. A magyar nyelven 
feldolgozott témakörök, élményanyagok zöme német nyelven is feldolgozásra 
kerülnek, egymásra épülnek. Az ismeretanyagokat az évszakok, jeles napok és 
ünnepek köré csoportosítják. Ennek megfelelően első tervezett programra 
szeptember végén kerül sor, német nyelvű vendégelőadó érkezik az óvodába, aki 
évszakokról, őszi gyümölcsökről, szüretelésről szóló kétnyelvű, zenés, interaktív 
programjába bevonja a gyerekeket. Majd a már hagyományosnak tekinthető Kárászi 
kirándulás alkalmával természetes környezetben ismerkedhetnek gyermekeik a 
német nemzetiségi kultúrával. A programon belül meglátogatják Mezei Ottó 
fazekasműhelyt, aki ma is folytatja mesterségét, sváb szavakkal kísérve mutatja meg 
a korongozás szépségét. A gyerekek megtekinthetik a sváb tájházat, 
megismerkednek a mindennapi élet eszközeivel. További tervezett programjaik:  

- Erntedankfest-Szüreti ünnep,  
- Kunterbunt, 
- Martinstag-, 
- Advent, Weihnacht,- 
- Fasching,- 
- Ostern.- 
- Drachenfest,- 
- Abschlussfeier.- 

 
Judikné Linde Teréz: A Komló Városi Óvoda vezetője elmondta, hogy az 
óvodában mindhárom csoportban folyik német nyelvű nevelés, melyhez személyi és 
tárgyi feltételeik adottak.  
 
A német nemzetiségi nevelés megvalósításához olyan nyelvi légkör kialakítására 
törekedtek, melyben a nap egésze során, természetes szituációkban hallják a 
gyermekek a német nyelvet. Előtérbe helyezik az utánzáson alapuló, természetes 
élethelyzetekben történő nyelvelsajátítást. A játékokban megjelenő német nyelvvel 
lehetőséget teremtenek a gyermeki szókincs bővítésére. Szerveznek német nyelven 
folyó értelemfejlesztő, mozgásos játékokat, valamint népi gyermekjátékokat.  
A nyelv elsajátításán kívül nagy gondot fordítanak az identitás megőrzésére, a 
magyarországi németek hagyományainak, szokásainak megismertetésével. A 



nemzetiség tárgyi emlékeit állandó és időközi kiállítások keretében illetve közös 
játékok alkalmával igyekeznek gyermek közelbe vinni. Arra törekednek, hogy a 
német énekes játékok, gyermekdalok, táncok játszása, tanulása mellett hallgassanak 
nemzetiségi népdalt, népzenét.  
 
Szeptember hónapban a köszönési és udvariassági formák, valamint a napirendhez 
kapcsolódó legfontosabb mondatmodellek elsajátítására helyezzük a hangsúlyt. 
Októberben a zöldségek, gyümölcsök neveivel, alakjával valamint ehhez 
kapcsolódóan a színekkel kívánunk foglalkozni.  
Novemberben a testrészeket és ehhez kapcsolódóan a színekkel foglalkoznak.  
 
Novemberben a testrészeket és ehhez kapcsolódóan a ruhadarabok megnevezését 
helyezzük előtérbe. Idén is tervezzük szülők bevonásával a Márton-nap 
megünneplését, ahol a hagyományok felelevenítése által a gyermekek 
megtapasztalhatják az osztozás fontosságát.  
Advent időszakában a Mikulásra és Karácsonyra való készülődés tölti ki 
mindennapjaikat. Az ünnephez kapcsolódóan előtérbe kerül a család.  
Januárban az időjárással és a téli állatvédelemmel foglalkoznak.  
 
Februárban a farsangi készülődésre valamint a közlekedésre helyezik a hangsúlyt.  
 
Március első felében – társadalmi ünnephez kapcsolódóan – előtérbe kerülnek a 
lovagló, vonuló játékok, majd a vizek élővilágával foglalkozunk. Húsvétra 
készülődve a ház körül élő állatokat juttatják kiemelkedő szerephez. 
 
Április hónapban készülnek a hagyománnyá vált nemzetiségi nap ünneplésére, mely 
által a szülők is betekinthetnek az óvodában folyó munkákról.  
 
Május hónap ütemtervét az édesanyák ünnepére illetve a nagycsoportosok 
búcsúztatására való készülődés határozza meg.  
 
Schillingerné Bázing Melinda: A Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója 
elmondta, hogy  2014/2015. tanévben iskolánk 60 éves, a német tagozat 35, a 
kenderföld-neckartenzlingeni diákcsere 25. Nemzetiségi nyelvoktató iskola révén 
természetesen ebben a jubileumi évben is a fő feladataink a német nyelv minél 
magasabb szintű elsajátíttatása, a nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományok őrzése. 
Nemzetiségi tagozatos tanulóink többségénél ez a hagyományokkal való 
megismertetést is jelenti.  
Korábban ez az ismerkedés tanórákon, valamint az alsó tagozaton évtizedek óta 
működő Volkskunde/népismeret szakkör(ök) keretein belül történt. Az előző 
tanévben bevezetett kerettantervnek köszönhetően immár második éve a német 
nemzetiségi népismeretet önálló tantárgyként oktatjuk, felmenő rendszerben.  Azaz 
most az 1-2. ill. 5-6. évfolyamon. Végre bőven jut idő nemzetiségi témákra. 
Ráadásul mi komlói nemzetiségi iskolák szerencsés helyzetben vagyunk. A Német 



Klub rendezvényei, melyeken tanulóinkkal rendszeresen részt veszünk, üde 
színfoltot jelentenek a népismeret oktatásban. Érdemes lenne még jobban 
kiaknázni a lehetőséget. Még gyakrabban alkalmat teremteni „mai gyerekek” és 
„régi magyarországi német gyerekek” találkozására. Akár a Klubban, akár a tanórán, 
akár tanórán a Klubban. 

A német nyelv minél magasabb szintű elsajátíttatásán akárcsak tavaly, heten 
dolgozunk. Kollégáim közül négyen német nemzetiségi tanítók, Gáspár-Theisz 
Bettina és jómagam német- nemzetiségi német szakos tanárok vagyunk. Remek 
kolléganőt kaptunk Bettina személyében, aki továbbra is gyakornoki idejét tölti. 
Mentora változatlanul Rónáné Lusztig Ágnes, ő hetente 1 napot szaktanácsadóként 
tevékenykedik.  Változatos, a tanulók életkorát és a tanulói sokszínűséget 
figyelembe vevő, korszerű módszertani technikákkal igyekszünk tanulóinkkal 
megismertetni és megszerettetni a német nyelvet. A tanítás során egyre nagyobb 
szerepet kap a motiválás és a differenciálás. Ezt segíti a tagozatos csoportbontás is.  

Tanulóink délutánonként szakkörökön is bővíthették tudásukat. Ebben az évben is 
két alsós népismereti szakkört indítottunk A korábbi évekhez hasonlóan 3 
tánccsoportunk működött Wache Jánosné, Margit néni kísérte őket. Iskolai 
rendezvényeink (Jubileumi műsor, német diákok köszöntője) mellett felsős 
táncosaink felléptek a, a városi Nemzetiségi Napon, valamint Pécsett, a Gandhi 
Gimnázium projektnapján. Alsósaink a kenderföldi idősek otthonában, valamint a 
nagycsaládosok karácsonyi rendezvényén szerepeltek. 

A nyelvtudás fejlesztésében kiemelt szerepe van a diákcserének. Október 6-17 
között 16 nyolcadikosunk és 4 hetedikesünk kapta meg a lehetőséget, hogy 10 
napot német gyerekekkel, családokkal eltöltve, számtalan érdekes program és némi 
tanóra során kipróbálja és bővítse némettudását. Ismét hasznos volt a majdnem két 
hét. Új barátokkal, pozitív élményekkel, észrevehetően fejlődött nyelvtudással tértek 
haza. Mi felnőttek pedig ismét meggyőződhettünk róla, hogy mind a 2 
középiskolának, mind Neckartenzlingen városvezetésének fontos a cserekapcsolat. 
Iskolánkat például felkérték a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Realschule 
jubileumi évkönyvében való közreműködésre. Mi május 14-21-ig láttuk vendégül a 
német csoportot. Még jobban összekovácsolódott a társaság. A német partnerek 
elégedetten utaztak haza, jól érezték magukat nálunk. Bízunk benne, hogy legalább 
néhány magyar-német páros még sokáig tartja majd a kapcsolatot egymással. Ahogy 
abban is, hogy a következő cserecsapat (az idei hatodikosok, valószínűleg 
kiegészítve az ötödikesekkel) méltón folytatja a 25 éve elkezdett programot jövő 
ősszel. Az ismerkedést a kinti hatodikosokkal (levelezés) néhányan már 
novemberben elkezdték.  

Tanulóink nyelvtudását ettől az évtől kezdve már nem csak iskolai felmérések 
tesztelik. Június 11-én 6. és 8. osztályosaink az első országos idegen nyelvi 
mérésen vettek részt. Nagyon elhibázottnak tartjuk az időpontválasztást, örülünk, 
hogy jövő tanévben május 18-án lesz a mérés, így várhatóan frissebbek lesznek a 



diákok, kevésbé a nyári szünetre koncentrálnak és komolyabban veszik a 
nyolcadikosok is a megmérettetést. 

Tehetséges tanulóink versenyeken is próbára tehették magukat. 

Az első félév szokás szerint a nyolcadikosok megyei versenyeiről szólt. Ismét 
sikerült az élvonalban végeznünk. A Janus Pannonius Gimnázium német versenyén 
Pintér Boglárka 2., Eisenmann Bonita 7., Farádi – Szabó Martina 8. lett. A Leőwey 
Klára Gimnázium német versenyén Sánta Rebeka 78, Farádi- Szabó Martina 82, 
Wágner Kata 83, Eisenmann Bonita 84 százalékos teljesítményt nyújtott,  Pintér 
Boglárka pedig meg is nyerte a versenyt. Négyen közülük a Leőweyben is tanulnak 
tovább. 
8.b-s tanulóink a második félévet az Országos Általános Iskolai Tanulmányi 
Verseny iskolai fordulójával indították. Ezután a vers- és prózamondóké volt a 
főszerep.  

6 nyolcadikos és 1 4.b-s tanulónk képviselte iskolánkat a megyei német vers- és 
prózamondó versenyen. Farádi-Szabó Martina bekerült az első 5-be, ezzel részvételi 
jogot szerzett a májusi országos döntőre.  

Háziversenyt tartottunk, legjobbjainkkal részt vettünk a magyarszéki járási 
versenyen.  2 kategóriában is kenderföldi diákok bizonyultak a legjobbnak: 3-4. 
osztály: Gelencsér Balázs (4.b) I. hely, Tamás Kata (3.b) különdíj. 7-8. osztály: 
Farádi-Szabó Martina és Pintér Boglárka I. helyezett, Eisenmann Bonita II., 
Wágner Kata III. hely. (Kata Róna Ágnes, a többiek Rónáné Lusztig Ágnes 
tanítványai.) 

A hatodikosok kis csoportja a félév folyamán országos német levelező versenyen 
vett részt.  A 13. helyen végeztek.(Sáfrán É.) 

Programok, rendezvények, továbbképzések 

Szeptember 

 Jubileumi flashmob (TÁMOP) 

 Komlói Napokra érkezett neckartenzlingeni delegáció, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat  vendégeinek kísérése. 
 

Október 

 VII. Komlói Civilek Napja- Felsős tánccsoport fellépése 

 Német Klub 30 éves jubileuma- Felsős tánccsoport fellépése, versmondók 
Prof. Gerhard Seewann történelmi előadása- tanárok részvétele 

 Diákcsere 

 Alsós nemzetiségi kirándulás, 3-4. osztály:Ófalu és Zengővárkony  

 DSD I-továbbképzés (Rónáné)  

 Alsós táncosok: kenderföldi idősek otthona 



 A TÁMOP 3.1.4-pályázat keretében családi pályázat: Őszi receptversenyt 
hirdettünk 

November  

 Jubileumi bál a Szakképző éttermében a Perfect zenekarral 

 Hueber könyvkiadó könyvbemutató (Fehérné, Gáspár-Theisz B., Róna Á., 
Sáfrán É.) 

 ECL vizsgaközpont konferencia (Gáspár-Theisz B., Sáfrán É.) 

December  

 Német Klub karácsonya (6.o.) 

 Nagycsaládosok karácsonya: alsós táncosok 

Február 

 Német Klub: fánksütés 

Március: 

 Sváb ételek kóstolója (Német Klub) 

 Jubileumi est német blokk: vers, próza, prezentáció (diákcsere), tánc 

 4. DaFWEBKON 3-napos internetes konferencia „Deutsch spielerisch 
gestalten” (Sáfrán É.) 

Május 

 Diákcsere  

 Városi Nemzetiségi Nap: felsős tánccsoport  

Ami következik:  

Július 

2-hetes továbbképzés a Goethe-Intézetnél, ösztöndíjjal, Drezdában. Téma: 
Intenationale Jugendbegegnungen. 

Városi kitüntetés 

Miután az előző tanévben a Német Nemzetiségi Önkormányzat Komló 
Németségéért kitüntetésben részesítette iskolánkat, idén még a csere előtt, május 
elsején  Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” kitüntetésben 
részesült tantestületünk „A Komló és Neckartenzlingen közötti iskolai 
partnerkapcsolat kiépítésében, ápolásában és fejlesztésében végzett sokéves 
példamutató tevékenységéért”. Az elismerést a 25 éves diákcsere elindításáért, 
fenntartásáért, fejlesztéséért a tantestület volt és jelenlegi tagjai kapták. Mellettük 
köszönet illet minden diákot és szüleiket, akik 1990 óta részt vettek a cserében; 
valamint mindenkit, aki az elmúlt évek során támogatta az utazásokat-
visszafogadásokat. 



 

Rendezvényeink egy részét nem, vagy csak szerényebb formában tarthattuk volna 
meg  TÁMOP-pályázatok,  BNÖSZ-pályázataink és a Komlói Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása nélkül.  

 
Benkéné Somogyi Gyöngyi: A Felsőszilvási Általános Iskola igazgatója elmondta, 
hogy tervezett programjaik között szerepel a Nagy László verseny, a szászvári 
német vers- és prózamondó verseny, a komlói német vers- és prózamondó verseny, 
DSD nyelvvizsga. Egyéb programok között szerepel a - Márton-napi előadás és 
felvonulás 

- Karácsonyi ünnepély  
- Nemzetiségi ételkóstoló 
- Farsangi fánksütés 
- Egészségvédelem 
- Látogatás a szekszárdi Német Színházba,  

Erősségük: a német tanítók sokéves tapasztalata nemcsak a nyelvoktatásban, hanem 
a nyelvvizsgára való felkészítésben. 
 
Fejlesztendő terület: Évről évre csökkent az érdeklődés az állami nyelvvizsga iránt, 
a DSD iránt több az érdeklődő, nagyobb az elismertsége és ingyenes. A DSD 
nyelvvizsgába idén kapcsolódtak be. 
 
Új feladatok: A kompetenciamérésre a 6.8. osztályosokat készítik fel. Intézkedési 
tervet írnak, folyamatos a feladat, gyenge tanulókat a tagozatos szintre 
felzárkóztatni. Módja: a defferenciált foglalkoztatás, korrepetálás.  
 
 
Vámos Ágnes: A Nagy László Gimnázium  német nemzetiségi oktatásban 
tervezett tevékenységeiről a 2015/16-os tanévben: 
 
Képzéseink 
 

1. Német nemzetiségi nyelvoktató program (heti 5 óra német) 
2. Nyelvi Előkészítős Képzés /NYEK/- új képzés másodízben - német 

nyelven  

- heti 15 ó. - 9. NY évf.  

- heti 5 ó. - 9. évf. 

- heti 5 ó. - 10. évf.   

- heti 4 ó. - 11. évf.  

- heti 3 ó. - 12. évf.  
- Cél: a B2-es középszintű nyelvvizsga 

3. Angol NYEK-en a 2. idegen nyelv a német nyelv (heti 3-4-5 óra) 
4. Emelt szintű érettségi előkészítőt tartottunk 11. és 12. évfolyamon is  



5. Bevezetésre került az új NAT szerint a hon- és népismeret tantárgy a 
nemzetiségi képzésben 

6. Rendészeti és általános képzésben az első, vagy a 2. idegen nyelv a német 
(heti 3-4 óra) 

 
 
Humán erőforrás 
 

1. Németet oktató szaktanárok: 

- Szarka Gabriella anyai örömök elé néz, helyette idén Király Attila 

- Hamvas Viktória,  

- Gradwohl Eszter. 
2. Továbbképzéseken, nevelési konferencián, tankönyv bemutatókon, szakmai 

napokon vesznek részt kollégáink. 
 
Beiskolázási hírek 
 
Míg 3-4 évvel ezelőtt meghatározó számú komlói általános iskolás érkezett a német 
nemzetiségi iskolákból, addig tavaly és idén főleg a környékbeli általános iskolák 
tanulói jelentkeztek – Tavaly: Magyarszék 4 fő, Szászvár 4 fő, Hosszúhetény 1 fő; 
komlói tanulók:1 fő Kenderföldi Ált. Iskolából, illetve 4 fő a Felsőszilvási 
Iskolából. 5 fő a Kodály Zoltán Általános Iskolából és 1 fő a Gagarin Általános 
Iskolából érkezett, ahol a nyelvet csak alap óraszámban tanulják. 
A beiskolázási arány sajnos a tavalyi évhez képest nem sokat változott, sőt 
mondhatjuk, hogy még tovább romlott. A komlói diákok inkább a pécsi képzéseket 
választják és csak a vidékieknek köszönhetően tudjuk fenntartani a nyelvi 
képzéseinket. Az idei évben a német nemzetiségi képzésre 1 tanuló jelentkezett a 
Kenderföldi Iskolából, 1 fő érkezett a Felsőszilvási Iskolából, 4 fő vidéki iskolákból 
és 2 a Gagarin Iskolából, míg a német nyelvi előkészítő képzésre is csak 5-5 fő 
érkezett Szilvásból és a Kodály Zoltán Általános Iskolából 2 fő a Gagarinból és 
Kenderföldről e képzésünkre senki sem jelentkezett. Az idén nem jöttek 
Magyarszékről és Szászvárról is csak 2 fő jelentkezett hozzánk – igaz ők is 
rendészeti képzésre. 
 
A két évvel ezelőtt elindított szakmai napot: „Német nyelv oktatása a 
gimnáziumban” – az idén is szeretnénk megtartani, ezzel is személyes 
tapasztalatokat nyújtani az általános iskolai kollégáknak, hogy tanítványaikat minél 
szélesebb körűen tudják tájékoztatni a nálunk folyó képzésekről.  
 
Tanulmányi versenyek, érettségi vizsgák 
 

1. Diákjaink jelentős részét /1. idegen nyelv német/ készítjük fel a sikeres 
középszintű érettségi vizsgára. 



2. A tehetségesebb tanulókat előrehozott német nyelvi érettségit vizsgára 
készítjük fel. 

3. B2-es szintű középfokú nyelvvizsgára készítés.  
4. Iskolánkban a Corvinus Nyelvvizsgaközponttal együttműködve diákjaink 

számára próba-nyelvvizsga lehetőséget biztosítunk. 
5. OKTV /Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre/ készítjük fel a 

tehetséges tanulókat. 
 
Programok 
 

1. Szeptember - december 

 Hagyományos levelező verseny indítása az általános iskolások részére 

 Nyílt napok, gimibe csalogató (német kvíz) 

 német nemzetiségi tájház látogatás (Ófalu, Mecseknádasd) 

 Német klub karácsonyi műsorán való részvétel 

 Idegen nyelvi matiné 

 OKTV versenyek 
 
2. Január - június 

 Nagy László Napok:  

 nyelvi és ország ismereti vetélkedők 

 Nagy László pályázatok 

 Levelező verseny díjazása 

 Szekszárdi színházlátogatás  

 Nyelvvizsgára készítés 
 

3. Közösségi szolgálat keretein belül segítő tanulókkal közös tevékenységek 
lebonyolítása/ Német Önkormányzat, Német Klub/ 

4. Folyamatos készítés emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára 
5. Bécsi kirándulás NYEK-es és felsőbb éves tanulók számára 

 
Egyéb tevékenységek 
 

1. PTE és a Nagy László Gimnázium között az idén is együttműködési 
megállapodás született, és mint gyakorló iskola veszünk részt német szakos 
gyakornok kolléga mentorálásában – Mentortanár: Szarka Gabriella.  

2.  „Erasmus +” pályázaton veszünk részt egy német iskolával (online 
együttműködés) Hamvas Viktória kolléganő révén.  

3. Jelentős feladatot és munkát vállalunk a Német Klub és az Önkormányzat 
rendezvényein /diákok - szereplés, kollégák – tolmácsolás/. 

4. Rendszeresen zsűrizünk a német szavalóversenyeken. 
 



Pénzbeli támogatás felhasználása 
 

 Tankönyvek vásárlása a könyvtár számára 

 Nyelvvizsgára felkészítő könyvek vásárlása 

 Speciális óraszámhoz igazodó segédkönyvek beszerzése 

 Színházjegyek vásárlása 

 Faluház belépők-tervezett vásárlása 
 
Ábel János: Megköszönte az intézményvezetők tervezett programokról szóló 
beszámolóit, sok sikert kívánt a megvalósításukhoz. 
 
Ezt követően 3 igen szavazattal elfogadta a testület a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

54/2015. (X. 07.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta a német nemzetiségi oktatási intézmények és a Komlói Német Klub 
2015/2016. évi programjait, azok megvalósításához sok sikert kíván. 
 
 
 

5. sz. n a p i r e n d 
 
A klubhasználatra kötött szerződés szüneteltetése 
 
Ábel János:  A német nemzetiségi önkormányzat a Gazdasági Ellátó Szervezettel a 
korábbiakban a komlói német klubra klubhasználati szerződést kötött. Ezt a 
szerződést azonban a most felújítás alatt lévő német klubra, a felújítás idejére 
javasolta szüneteltetni, időben 2015. szeptember 24-november 30-ig.  
 
Ezt követően 3 igen szavazattal a testület elfogadta az elhangzottakat és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

55/2015. (X. 07.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta a Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött klubhasználatra szóló szerződés 
szüneteltetését, a Komlói Német Klub felújítása miatt.  
 
Felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a GESZ vezetőjét.  
 



Határidő: 2015.november 30. 
Felelős: Ábel János elnök 

 
6. sz. n a p i r e n d 

 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés 
módosítása 
 
Ábel János:  Mivel több költségvetési tételben módosítani szükséges az előző 
napirendi pontok alapján, ezért az 1-2 számú mellékletek értelmében módosításra 
szorult a költségvetés. 
 
Ezt követően a testület 3 igen szavazattal elfogadta az elhangzottakat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

56/2015. (X. 07.) NNÖ.sz. ha t á r o z a t a 
 
Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata testülete 3 igen szavazattal 
elfogadta a költségvetés módosítását az 1-2.számú melléklet alapján.  
 
 
Felkérte az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a pénzügyi irodát. 
 

Határidő:2015. értelem szerint 
Felelős: Ábel János elnök 

 
 
Ezt követően megköszönte a testület munkáját, az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
Ábel János        Föglein Károly 
elnök        NNÖ tag 


