
MNNÖ 2018 évi programjai 
 
 
Január hó: 

1. Ünnepség a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából (január 20., Szt László 
templom) Emlékező német  szentmise, megemlékezések, dalkör fellépése, 
koszorúzás, vacsora a meghívottak részére. Szervezés a községi 
önkormányzattal közösen. 

2. Sváb bál, január 27. Zenekar: 
3. Német nemzetiségi dalkör részvétele a Megyei Értéktár helyi 

záróprojektjén. Sváb népviselet, hagyományok, ételek bemutatása… 
(január 31. Faluház) 

4. Helyi német nemzetiségi óvoda fenntartási feladatainak  számbavétele, 
aktuális kérdések megvitatása (folyamatos). 
 

 Február hó: 
1. Döntések a megbízási szerződések, együttműködési megállapodások, 

meghosszabbításáról, fizatandő tagdíjakról. 
2. Költségvetési tervek, beszámolók, pályázati elszámolások elkészítése. 

 
Március hó:    

1. Virágvasárnapi kálváriajárás a német “ Der Schmerzhafte Rosenkranz” 
imádkozásával  -  nyugdíjasklub, sváb dalkör, helyi polgárok részvételével 
(március 25. Kálvária stációi és kápolna) 

 
Április hó: 

1. A német nemzetiségi Óvoda vezetői és szülői munkaközössége bálja a 
kultúrházban ( április 07.) 

2. Német nemzetiségi dalkör és német nemzetiségi tánckar részvétele az 
Edelsbach-i tulipán-ünnepen, meghívásra, partnertelepülési kapcsolatok 
ápolása ( április 15, Ausztria, Edelsbach –  szentmise a templomban, 
kultúrprogram, ebéd) 

3. Trachtentag a német nemzetiségi Óvodában – felvétel a youtube-on. 
(április 27.)    
     

Május hó: 
1. Pfingstnegel játék a gyerekek részére és német nemzetiségi tánckar  

fellépése Pünkösd alkalmából (május 20. Köztér, vagy Plébánia kert) 
2. Pünkösdi templomi Koncert, amelyen fellép a német nemzetiségi dalkör ( 

május 20. )  
3. Német nemzetiségi dalkör részvétele a Polányi Passió előadásain (május 

18, 19, 20, 25, 26, 27) 
4. Német nemzetiségi dalkör rézvétele a Hősök napi megemlékezésen 

(május 27, Temetőkert) 
5. Ausztriai (edelsbachi) gyerekek és vezetőik (18+2 fő) vendéglátása 

Magyarpolányban, a Pünkösd utáni héten. 
 

 
 



 
Június hó: 

1. Német nemzetiségi dalkör részvétele a kitelepítési megemlékezésen 
Zwönitzben ( szentmise, koncert, megemlékezések, rokonok 
felkeresése….) (községi önkormányzat szervezésében, június 7 – 11.) 
 

Július hó:  
1. Német nemzetiségi dalkör részvétele a megyei német önkormányzat által 

szervezett pápai “Terményünnep”-en, meghívásra ( német mise, 
felvonulás, kultúrális program – július 1. , Pápa) 

2. Harmonikatábor és német nemzetiségi tánctábor – továbbképzések a 
karvezető és a  táncköri vezető részére 

 
 
Augusztus hó: 

1. Német nemzetiségi dalkör szereplése Bakonybélben a német nemzetiségi 
napon, meghívásra (augusztus 04.). 

 
 
Szeptember hó: 

1. Német nemzetiségi kórus szereplése a kislődi templomi koncerten 
meghívásra (szeptember 09) 

2. Német nemzetiségi nap Magyarpolányban: német mise, zenés levonulás, 
kultúrális program, vacsora (szeptember  08.)  

 
Október hó: 

1. Német nemzetiségi kórus részvétele az úrkúti templomi koncerten, 
meghívásra  (október 6.) 

 
November hó: 

1. MNNÖ részvétele az Idősek napja megszervezésében, sváb dalkör 
fellépése az ünnepség keretében, (november 17.) 

2. Kisiskolások Márton napi felvonulása, (november 12. tea, péksütemény- 
kínálás) 

 
December hó: 

1. Adventi templomi koncert a templomban, a Német nemzetiségi dalkör 
fellépésével,(december 15.) 

2. A német nemzetiségi általános iskola karácsonyi műsora a Kultúrházban, 
(december 21.) 

3. Sváb betlehemjárás,  karácsonyi hagyományőrzés, (december 24,25,26.). 
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