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Beszámoló az NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesület 2016-os évi 

tevékenységéről, programjairól /Tervezet/ 

 
 

Egyesületünk az alapszabályában megfogalmazott célok elérése szerint működött. Az elmúlt 

évben a részben újonnan felállt Elnökség, vezetőség öt alkalommal ülésezett.  

Minden esetben határozatképes volt a testület. Ezúton is köszönöm minden vezetőségi tag 

munkáját. 

Már az Őszi üléseken elfogadtuk azokat a személyre szóló feladatokat, amelyek a jubileumi 

megemlékezésre vonatkoztak. Többek között felállítottunk egy szervező bizottságot, melynek 

vezetője Bobák János lett.  

Minden elnökségi ülésen a tagságból voltak érdeklődő résztvevők, akik aktívan szóltak a 

napirend egyes pontjaihoz.  

Folyamatosan értesültünk a gazdasági vezetőnktől az Egyesület pénzügyi helyzetéről. 

Továbbra is nagyon jó a kapcsolat és az együttműködés a gazdasági vezető és a könyvelőnk 

között. 

Lépéseket igyekeztünk tenni a tagság fiatalítása érdekében, melyben csak részleges sikert 

értünk el. Van még feladat ezen a téren is. 

Ugyancsak feladatunk a hiányzó belső szabályzatok kiadása. Sokat tárgyaltunk róla, de 

végleges döntés még nem született. Egy minden követelményt kielégítő szabályzat –

szabályzatok kiadása a cél. 

Az Országos Találkozót követően csökkennek a feladataink, és újra nekilátunk a szabályzatok 

véglegesítéséhez.  

A Felügyelő Bizottság minden esetben képviseltette magát a az elnökségi üléseken.  

A vezetőség a különböző és természetes viták mellett jó hangulatban és légkörben végezte 

munkáját. 

Az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Windt Zsuzsa elnök asszonynak, 

hogy helyet biztosított az üléseink megtartására.    

 

A tagi létszám alakulásáról: 

2016.01.01.  induló létszám: 190 fő, 

2016-ban elhunyt 2 fő: /Bihariné Molnár Hajnalka és Vántus József/,  

Kilépett 4 fő: /Fülöp Ildikó,Marton Ildikó,Nyilas Endréné  és Tamás Ferenc/, 

Új belépők: 17  fő/ Bogátiné Bekes Mária , Bögner János, Csallóközi Csabáné, Cserhalmi 

Ibolya, Hartmann Gyula, Hoppe Petra, Hoppe Herald, Hrivnák Sándor, Joó László, Koméné 

Koroknai Irén, Kovács Katalin, Kovács László, Mojzes Lajos, Pénzes Z. Ferencné, Polyák 

Erik, Gyarmatiné Törőcsik Erzsébet, Vidó Bálintné. 

2016.12.31,-i állapot : 201 fő. és van 2 fő pártoló tagunk: Axnix István és Kőváriné Siska 

Ágnes  

 

 

 

A közgyűlés által elfogadott programokat igyekeztünk megvalósítani. 
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Januárban a Budapesti Planetárium látogatáson vettünk részt, mely programunkhoz több 

család is csatlakozott, összesen 41-en voltunk. 

Februárban ismételten részt vettünk az Idegenvezetők Világnapján, majd közös 

színházlátogatásra került sor, melyen a Székesfehérvári Természetjáró Szövetség tagjai is 

részt vettek, A színházban 90 fővel vettünk részt a budapesti városnézésen pedig 118-an 

voltunk. 

Márciusban a Liszt Ferenc repülőtér látogatásra került sor. Egyesületi tagjaink közül többen 

érkeztek vidékről, gyerekekkel. A szervezésnek igen nagy sikere volt, egy 53 fős buszt 

töltöttünk meg. 

Áprilisban az immár hagyománnyá vált nosztalgiautunkkal egybekötött emlékfa ültetésen 

vettek részt egyesületi tagjaink, NDK-ban dolgozott társaink, Budapestről 53 fővel utaztunk. 

2016-ban emlékfát ültettünk Bischofswerdában, Neustadt in Sachsenben és Ebesbachban. 

Bischofswerdában Dr.Holm Grosse polgármesterrel együtt ültettük el az emlékfát, majd a 

csoporttal együtt egy közös vacsora mellett beszélgettünk el vele a Bischofswerdában eltöltött 

évekről, érdeklődött milyen volt fiatalon Bischofswerdában élni. A városban élő társunkkal 

együtt Zámbori Andrással ellátogattunk egykori lakóotthon épületéhez, ami sajnos lakatlanul 

áll. András megvendégelte a csapatot délután kávéval és süteménnyel, amit a gyár kantinjában 

fogyaszthattunk el, emlékezve a régi időkre.  

Neustadt in Sachsenben részt vettünk egy gyárlátogatáson, mely korábban kombájnokat 

gyártott, ahol a magyarok is dolgoztak, ma lakókocsikat gyárt a cég és igen keresettek 

termékeik. Ma is dolgoznak ebben az üzemben magyarok. A neustadt in sachseni emlékfát 

Peter Mühle polgármesterrel és a városban működő magyar klub vezetőjével Pajkó Istvánnal 

együtt ültettük el. Természetesen a kint élő magyar társaink és a Magyarországról kiutazott 

társaink is segítettek a faültetésben.  

A faültetésnél köszöntő beszédet mondott Gilicze János, aki Makóról érkezett erre az útra. Az 

estet a Neuastadt in Sachsenben élő magyarok klubházában töltöttük, ahol megvendégeltek 

minket, közös vacsora mellett lehetőségünk volt  Peter Mühle polgármesterrel, a kint élő 

társainkkal beszélgetni.  

Jó volt látni az összetartó közösséget, akik részt vesznek a város életében, a városi 

rendezvényeken segítenek. A nosztalgiautunk utolsó napján Ebersbachban ültettünk emlékfát, 

melyen Verena Hergenröder polgármester asszony is részt vett. Sajnos elég kevés ideje volt 

velünk lenni, de ez alatt az idő alatt megtudhattunk tőle, hogy neki is magyar gyökerei 

vannak, nagyszülei magyarországi németek voltak, akiknek a háború után sajnos el kellett 

hagyniuk hazájukat, de mindig szívesen látogat Magyarországra.  

Az emlékfa ültetésnél nagyon sokat segített a Pietschmann házaspár, akik a faültetés után 

megvendégelték magyar társaikat. Vendégszeretetükre még sokáig emlékezni fogunk.  

A nap délutánján Bautzenben találkoztunk ott élő magyar társainkkal, akik városnézést 

tartottak nekünk, majd egy közös vacsorán beszélgettünk el velük.  

Májusban a 9. országos NDK-s találkozónkat Balatonfüreden tartottuk, melyen több, mint 

300 társunk vett részt. Állandó kiállításunk anyagából rendeztünk egy kisebb kiállítást, közös 

játék, filmvetítés, megemlékezés szerepelt a programjaink között.   

Itt tartottuk meg az Egyesületünk közgyűlését és választásra is sor került. 

Az Elnökségben történt változás – lemondások miatt- újabb választást időpontját kellett 

kitűzni. 

Júniusban hónapban rendkívüli közgyűlésen lett megválasztva a jelenleg is működő 

Vezetőség.  

Ebben a hónapban Vácra látogattunk, ahol új tagok is csatlakoztak hozzánk. Itt találkoztunk 

új egyesületi tagunkkal Mojzes Lajossal, aki annak idején Schwedtben dolgozott. Feleségével 

együtt bemutatták nekünk a várost. A kiránduláson 25-en vettünk részt. 
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Júliusban Veresegyházra látogattunk az újonnan felépült Szent Lélek templomot tekintettük 

meg, majd ellátogattunk a medve farmra, melynek unokáink nagyon örültek. Az esős idő 

ellenére 22-en vettünk részt a programon. 

Augusztusban az állandó DDR kiállításunk színhelyén tartottunk egy nagyobb, közös 

beszélgetéssel, játékkal egybekötött összejövetelt, melyen igen szép létszámmal vettünk részt. 

Augusztus végén 30 fővel a Szerencsi Csokoládéfesztiválra látogattunk el. Molnárné Nyakó 

Katalin segítségével megismertük a várost, Matyikó Miklós Sárospatakon kalauzolt el minket. 

Szeptemberben az immár hagyománnyá vált szüreti fesztiválokat látogatjuk meg.  

Ebben az évben ismét Kiskunmajsára látogattunk, ahol 120-an vettünk részt a kemping 

rendezvényein és találkozhattunk a környéken élő volt NDK-ban dolgozott társainkkal.  

Októberben Ráckevére látogattunk, megnéztük a szerb templomot, a csodás kilátást a 

Tűztoronyból, a János vitéz szökőkútját, a vízimalmot és 20-an ebédeltünk a Savoyai kastély 

éttermében, ahol örömmel köszöntöttük új egyesületi tagunkat Hrivnák Sándort és feleségét, 

akik először vettek részt egyesületi programon. 

Novemberben Győrbe utaztunk, ahol kis városnézés után elkölthettünk egy közös ebédet 

társainkkal, találkozhattunk a Győrben élő és a környéken lakó volt NDK-sokkal, majd együtt 

néztük meg a Beatles.hu előadást, melyen a kaposvári Meteor természetjáró egyesület tagjai 

és a Székesfehérvári Természetjáró Egyesület tagjai is részt vettek. Jó volt ismerősként 

üdvözölni őket. A színházlátogatáson 127-en voltunk. 

Decemberben az évzáró mikulás estünkön köszönthettük tagjainkat, több, mint 100-an együtt 

készültünk az ünnepre. 

Az egyik tagtársunk segítségével a múlt évben ismét sikerült egy családnak örömet szerezni.  

Egy Németországban élő, vegyes házasságból származó fiú kereste magyar édesapját. Rigó 

Erik segítségével sikerült egymásra találniuk és a nyár folyamán, a Balatonon találkozhatott a 

két család.  

 

A programjaink létrehozásában egyesületünk vezetősége és sok más segítő közreműködésével 

sikerül egyre tartalmasabb programokat létrehozni, melyet mindenkinek nagyon köszönünk. 

 

 

 

2017. március 13. 

                                                                                            

 

                                                                                            Pénzes Zoltán Ferenc sk. 

                                                                                                         Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


