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Beszámoló az NDK-s Magyarok Közhasznú Egyesület 2017-es évi 

tevékenységéről, programjairól.  
Közhasznúsági jelentés 

Tisztelt Közgyűlés!  
 
Egyesületünk az alapszabályában megfogalmazott célok elérése szerint működött. A testület          
az ülésein minden esetben határozatképes volt. Ezúton is köszönöm minden vezetőségi tag            
munkáját. Szinte minden elnökségi ülésen a tagságból voltak érdeklődő résztvevők, akik           
aktívan szóltak a napirend egyes pontjaihoz.  
A Felügyelő Bizottság minden esetben képviseltette magát az elnökségi üléseken.  
 
Az éves tevékenységünkből kettő eseményt emelek ki mely meghatározta munkánkat és eltért            
az előző évekhez képest. 
 
1.) Már az előző évben elfogadtuk azokat a személyre szóló feladatokat, amelyek a jubileumi              
megemlékezésre vonatkoztak. A megalakult bizottság folytatta munkáját. Komoly        
összehangolt tevékenységet végeztek annak érdekében, hogy a jubileumi megemlékezés         
méltó legyen.  
Nagyobb és összetettebb feladatok hárultak a vezetőségre és segítőikre, a jubileumi           
megemlékezésekkel kapcsolatosan.  
Az Országos Találkozó programjait is sikerült úgy összeállítani, hogy minden részvevőnek           
visszatérjen fiatalságuk kedves emléke. Ezt szolgálta a meglepetés vendég Frank Schöbel           
előadó művész is, aki meghívásunknak eleget téve részt vett az Országos Találkozón. Előadói             
művészetén túl nagyságát az is jelezte, hogy a szálláson és az étkezésen kívül saját maga állta                
a költségeit. Tiszteletdíjat nem kért. 
 
2.) Ugyancsak kiemelkedő és sikeres esemény volt a témával kapcsolatos szimpózium is, ahol             
többek között korabeli vezető, politológus, újságíró is meg lett szólítva és úgy szakmai, mint              
személyes tapasztalataikat osztották meg a jelenlévőkkel. Nagy sikere volt az ötletgazdák és a             
szervezők műsorának is. 
 
Gazdálkodásunkkal kapcsolatosan 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. Több pályázatot adtunk be, melyeket befogadtak,            
azonban annyira hátra sorolták a sorban, hogy nem volt esélyünk pályázati nyereményre. 
  
A Felügyelő Bizottság ellenőrzést tartott az elnökség előírás szerint tevékenységével          
kapcsolatban, jogellenes tevékenységet nem talált.  
 
Lépéseket igyekeztünk tenni a tagság fiatalítása érdekében.  
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Továbbra sem sikerült minden szabályzatot befejezni ebben még van lemaradásunk. Minden           
követelményt kielégítő szabályzat – szabályzatok kiadása a cél. 
 
A vezetőség a különböző és természetes viták mellett jó hangulatban és légkörben végezte             
munkáját. 
 
Ezúton is köszönjük az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Windt Zsuzsa           
elnök asszonynak, hogy helyet biztosított az üléseink megtartására.  
 
A tagi létszám alakulásáról: 
A tagság létszáma emelkedett. Egyre több nem az NDK-ban dolgozó jelentkezőt vettünk fel             
az egyesületbe. Vannak azonban még olyanok is akik csak most találtak meg minket és              
jelentkeztek, hogy Ők is az NDK.ban dolgoztak, és egyesületi tagok  szeretnének lenni. 
Úgy gondoljuk, hogy a színvonalas programjaink és a médiában megjelent riportok, is            
vonzzák a jelentkezőket. 
A tagdíjfizetéssel elmaradók tisztázására jóval több időt és költséget kell fordítanunk. Ezzel            
kapcsolatosan még sok feladat hárul az elnökségre.  
 
Jelenleg 217 regisztrált tagja van az egyesületnek. 
 

Beszámoló a 2017-es programokról 
 
2017-ben igyekeztünk a programtervezet szerint haladni, azonban az 50. évforduló miatt át            
kellett ütemezni a programjainkat.  
 
Januárban a tervezett szerint teadélutánnal indítottuk az évet, melyen 28 fő vett részt. Közös              
teázással kezdtük az Új évet, vidám történetekkel tettük hangulatossá az együtt töltött            
délutánt. 
 
Februárban az Idegenvezetők Világnapján hajós városnézésre, majd délután színházba         
mentünk. A városnézésen 122-en vettünk részt, a színházlátogatáson 146-an voltunk.          
Programunkhoz csatlakoztak a más egyesületek tagjai is. 
 
Márciusban Dunaújvárosba látogattunk el. Egy vetített képes előadás keretében mutattuk be           
egyesületünket. A megjelent érdeklődők meséltek az NDK-ban töltött időkről, élményeikről.          
Előzetesen 32 fő jelentkezett a dunaújvárosi programra, a művelődési házban azonban közel            
100-an hallgatták előadásunkat. A bemutatkozás végén többen kérték felvételüket az          
egyesületbe. 
 
Áprilisban nosztalgiaúton 45-en vettünk részt. Utunk Budapest, Karlovy-Vary, Greiz, Gera,          
Zeitz, Zwickau, Altenburg, Pöhl, Plauen útvonalon vezetett. Tiszteletünket tettük         
Elsterbergben az egykor a városban dolgozott és élt magyarok által felállított kopjafánál,            
fogadott minket az elsterbergi polgármester, megtekintettük a várost, az Elsterbergben élő           
magyarokkal együtt egy közös vacsorán vettünk részt. Plauenben tett látogatásunk során           
fogadott minket a város magyar származású alpolgármestere Sárközy Levente.  
 
Májusban Hajdúszoboszlón jöttünk össze a X. Országos találkozónkra. A találkozón          
megemlékeztünk az NDK és a Magyar Népköztársaság által 1967-ben kötött két állam közötti             
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egyezmény megkötésének 50. évfordulójáról. A találkozón 350-en vettünk részt. A találkozón           
vendégünk volt Frank Schöbel népszerű táncdalénekes, aki elismerését fejezte ki, hogy ilyen            
szép számmal összejövünk és együtt emlékezünk az NDK-ban töltött fiatal éveinkre. 
 
Júniusban 20-an kirándultunk Királyrétre. A kisvonatozás, az erdei túra után, a közös ebédet             
követően megtekintettük azon társaink előadását, akik az Újpesti Német Nemzetiségi          
Önkormányzat tánccsoportjában táncolnak és Verőcén léptek fel.  
 
Júliusra tervezett programunkat elhalasztottuk. 
 
Augusztusban Bánkon egy hétvégét töltöttünk együtt azon társainkkal, akik szeretnek          
horgászni. A 30 részvevő között örömmel láttuk, hogy ezen a programon több unoka is részt               
vett.  
 
Szeptemberben 147-en vettünk részt a harkányi szüreti fesztiválon. A rossz idő ellenére            
sikerült közös programot is kialakítani, a táncos est mellett vidám vetélkedővel színesítettük a             
hétvége programját. 
 
Októberben közel 100-an vettünk részt azon a szimpóziumon, melyen megemlékeztünk az           
NDK és a Magyar Népköztársaság által 1967-ben kötött két állam közötti egyezmény            
megkötésének 50. évfordulójáról. Vendégünk volt Gyarmati István külpolitikai szakértő,         
Földes György történész, Feledy Péter újságíró, rádió és TV riporter, Nesztor Tamás egykori             
állami megbízott.  
 
Novemberben ellátogattunk Sopronba, társaink által szervezett városnézésen vettünk részt,         
közös ebédnél találkoztunk Sopronban és környékén élő társainkkal, délután pedig 86-an           
mentünk színházba. 
 
Decemberben közös mikulás ünnepségen 101-en örültünk egymásnak. 
 
A programjaink létrehozásában egyesületünk vezetősége és sok más segítő közreműködésével          
sikerül egyre tartalmasabb programokat létrehozni, melyet mindenkinek nagyon köszönünk. 
 
 
 
2018. március 04. 
  
 
                                                                                            Pénzes Zoltán Ferenc 
                                                                                                         Elnök 
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