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Hagyományõrzõ bálra készül az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Tájházat és óvodát szeretnének

A rangos esemény tette 
idõszerûvé, hogy Falusi Ferenccel 
a német önkormányzat mûködé
sérõl, eredményeirõl és terveirõl 
beszélgessünk.

– Érd történelmi nemzetiségei 
közül az elsők között jelentek 
meg a németek. Már az 1700as 
évek első felében számos német 
lakosa volt Érdnek, akiket nem 
betelepítettek – mint a közeli 
Törökbálintra –, hanem többnyi
re az ország más településeiről, 
például Paripásról, Vértesacsáról 
érkeztek, és önként választották 
Érdet lakóhelyül – meséli Falusi 
Ferenc, a német nemzetiségi 
önkormányzat képviselője. 

– A törökök után a rácok, szer
bek, majd a németek érkeztek 
nagy számban, így olyan idő
szak is előfordult a település 
történelmének folyamán, hogy 
a németek többen voltak, mint 
a magyarok. Még napjainkban 
is feltehetőleg a családok negy
venötven százalékánál – ilyen 
vagy olyan ágon – visszavezethe
tő a német származás. A német 
önkormányzat jelenlegi vezetése 
2006 óta rendületlenül folytatja 
elődei sikeres működését. Úgy 
gondolom, a választási eredmé
nyekből is kitűnt, hogy eredmé
nyes volt a társadalmi feladatvál
lalásunk. Nagy hangsúlyt helye
zünk a német hagyományok és 
szokások ápolására, valamint 
a nemzeti nyelv megőrzésére. 
Ezért tűztük ki célul egy német 
tájház megvalósítását, valamint 
egy német nemzetiségi óvoda 
elindítását.

– Konkrét lépéseket is tettek 
már a megvalósítás érdekében?

– Nemegyszer nyújtottuk be 
javaslatunkat a közgyűlésnek 
a megfelelőnek tartott tájház 
megvásárlására, de eddig – vagy 
politikai, vagy egyéb okok miatt 
– a képviselők minden indoklás 
nélkül elvetették az ingatlan meg
vételét. Erre a célra kiválóan alkal
mas lett volna Ófaluban, egy helyi 
védettséget is élvező, eredeti sváb 
ház, mégsem kapott többséget 
a testületben. Aztán akadt egy 
másik is, de sajnos eladták, amíg 
mi a bürokrácia útvesztőit jár
tuk. Sajnos, egyre kevesebb már 
a német építészeti hagyományok
nak megfelelő ház, de van még 
egy utolsó lehetőség: az Alsó utca 
27. szám alatti ingatlan, amely 
szintén helyi védettséget élvez, és 
alkalmas lenne tájház kialakításá
ra, ezért a német önkormányzat 
benyújtotta rá az igényét. 

– És a német óvoda?
– Ezzel kapcsolatban is egy

előre csak tárgyalások folynak, 
de az előzetes felmérések alap
ján bizonyos, hogy igen komoly 
igény lenne rá. A német múlttal 
rendelkező családok ugyanis 
szívesen adnák be csemetéjüket 
egy olyan iskoláskor előtti intéz
ménybe, ahol már a korai gyer
mekkorban megismerkedhetnek 
őseik nyelvével és hagyománya
ival. Persze, e nagy horderejű 
célok mellett továbbra is foly
tatjuk a német hagyományok 
feltárását és gondozását, az itt 

élt családok múltjának kutatását 
és megismerését. Ugyanakkor 
a nyelv megőrzése és ápolása 
érdekében együttműködési szer
ződést kötöttünk és kötünk a 
környező települések – Diósd, 
Törökbálint, Szigetújfalu – német 
nemzetiségi önkormányzatai
val. Ezzel együtt van egy olyan 
munkatervünk, amely a napja
inkban idetelepült német csalá
dok felkutatásával foglalkozik, 
hogy őket is beintegrálhassuk a 
német nemzetiségi önkormány
zat szárnyai alá. Ebben sokat 
segít Karsch Manfred képzőmű
vész, aki a kezdetektől fogva 
lelkesen részt vesz a nemzeti
ségi önkormányzat munkájá
ban. Van két német kórusunk, 
a Rosenbrücken és a Rozmaring 
vegyes kar, mindkettő szívesen 
vállal fellépéseket.  

A német önkormányzat kép
viselőjétől megtudtuk, hogy 
folyamatban van egy átfogó, a 
történelmi múltra és a német 
hagyományokra is kiterjedő hon
lap készítése, valamint – amennyi
ben lehetőség kínálkozna rá – 
könyv formájában is kiadnák azt 
a hatalmas ismeretanyagot, ami 
a hosszas kutatások során eddig 
összegyűlt. 

Végül Falusi Ferenc arról is 
beszámolt, hogy az Érdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat az 
Északmagyarországi Szövetség 
tagjaként (amihez ötven telepü
lés tartozik) a negyedik helyen 
áll a feladatarányos finanszíro

zási részösszegek lehívásában, 
míg a város kisebbségi, illetve 
nemzetiségi önkormányzatai 
között az első. A nemzetiségi 
önkormányzatok működését 
ugyanis részben az állam finan
szírozza a központi költségvetés
ből, részben a helyi önkormány
zatok támogatják, ám az utóbbi 
években a működési költségük
nek csak egy részét kapják meg, 
míg a finanszírozás másik részét 
csak konkrétan megfogalmazott 
célok elérésére, rendezvények 
szervezésére, illetve kitűzött fel
adatok megvalósítására vehetik 
igénybe. Az ebben a vonatko
zásban említett negyedik és első 
hely tehát önmagáért beszél, 
és azt igazolja, hogy a német 
nemzetiségi önkormányzat sike
resen működik, és a jövőben is 
a kitűzött célok megvalósítására 
törekszik. Bálint Edit    

Ezen a hétvégén immár 
tizenkettedik alkalom-
mal tartja meg szoká-
sos téli, hagyományõrzõ 
rendezvényét az Érdi 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. Mint aho-
gyan a korábbi években, 
az idén is úgy kétszázöt-
ven résztvevõre számíta-
nak azon a bálon, amelyen 
ezúttal a vaskúti német 
hagyományõrzõ együttes  
vendégszerepel. 

A német hagyományápoló Rozmaring vegyes kar Bíró András irodalmi estjén lépett fel

helyi társadalom

Falusi Ferenc régi képek, hagyomány
õrzõ tárgyak társaságában

MEGHÍVÓ
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Érd és Vidéke szervezet vezetõsége

szeretettel meghívja az érdeklõdõket

2009. február 16-án (hétfõn) 18 órakor
kezdõdõ vetített képes rendezvényére.

KALANDOZÁSOK AMERIKÁBAN
(COSTA RICA – SAN FRANCISCO)

Elõadó:
GALAMBOS PÉTER

mérnök, a KÉSZ tagja.

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
Érd, Budai út 4.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

NYÍLT NAP
az érdi Bolyai János 
Általános Iskolában

2009. február 28-án szombaton NYÍLT NAPOT tartunk  
a Bolyai János Általános Iskolában.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat a szülõket, akik kíváncsiak iskolánk 
mindennapi mûködésére, szeretnék megnézni gyermeküket tanulás 

közben.
Várjuk azon kedves szülõk látogatását is, akiknek gyermeke 

a 2009/2010-es tanévben lesz 1. osztályos (2030 Érd, Alsó u. 80.) 
9.00–11.00-ig,

vagy pedig

a 2009/2010-es tanévben lesz 5. osztályos, és szeretnék emelt 
szintû matematika vagy emelt szintû angol/német osztályainkba 

beíratni (2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.)
8.00–12.00-ig.

A nyílt nap részletes programját megtekinthetik honlapunkon:  
www.bolyai-erd.sulinet.hu

Felvilágosítás kérhetõ: Kovács Katalin iskolatitkárnál is 
a 23/365-023-as telefonszámon.

Részönkormányzati ülések
M E G H Í V Ó

Az Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat
2009. február 16-án, hétfõn 17.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (volt II. Lajos Általános Iskola) 
(2030 Érd, Fõ u. 42.) 

M E G H Í V Ó

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat
2009. február 18-án, szerdán 17.00 órakor kezdõdõ ülésére
Az ülés helye: Casino Üzletház (2030 Érd, Balatoni út 66.)

Érdi Városi Polgárõr Egyesület

2030 Érd, Fûtõ u. 41.
Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén 17–18 óra között.

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig. 
Telefon: 06-30/621-2596, Macsotay Tibor elnök

 


