
1. Alakulás 
 
Az ANNÖ 2019. október 24-vel alakult meg, előzetesen településen Nemzetiségi 
Önkormányzat nem működött. Az előző évtized tapasztalata, hogy Aparhant település 
lakossága tendenciálisan csökken, egyre több fiatal felnőttként a közeli városokat, 
vagy más településeket választ lakhelyként.  
 
Tagok: 

1. Bareith Magdolna (titkár)  
2. Schmidt János (elnök-helyettes)  
3. Ziegler Teréz (elnök)    

 
2. Célok 
 
Az ANNÖ a helyi közösség kezdeményezésre indult be, mivel a településen élők egyre 
inkább úgy érezték, hogy a közösségnek tennie kell annak érdekében, hogy 
növeljük településünk vonzerejét. 
 
Reményeink szerint a nemzetiségi értékek, kulturális gyökerek ápolásával, a helyi 
közösségi élet élénkítésével, a családok és fiatal nemzedékek számára értékes köz- és 
hitéleti programok megvalósításával az ANNÖ is hozzá tud járulni ahhoz, hogy 
növelni tudjuk lakhelyünk népességmegtartó erejét, amely alapján minél több 
fiatal család itt kíván életvitelszerűen élni. 
 
Célunk a településünkön élő nemzetiségi családok segítése nyelvük, kultúrájuk, 
hagyományaik megőrzésében, ápolásában, amely erősíti bennük az identitástudat és az 
összetartozás érzését.  
 
3. Feladataink 

 
Az ANNÖ működését meghatározza a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvényben foglalt feladatok ellátása.  
 
Az ANNÖ két területen kíván hangsúlyosan szerepet vállalni:  

─ a településen élő német nemzetiségi közösség körében, 
─ a település oktatási, kulturális, társadalmi életében.  

  
Működési elveinknek a következőket határozzuk meg: 

─ folytonosság,  
─ tevékenységi kör folyamatos bővítése,  
─ sikeres közösségépítés,  
─ közösségi összefogások erősítése, 
─ aktív részvétel a települési közéletben. 

  
Alaptevékenységi körünket az alábbiak szerint definiáljuk:   

─ nemzeti öntudat és kultúra és hagyományok ápolása,  
─ német nyelv oktatása - német nemzetiségi oktatás, 



─ német nemzetiség történelmi múltjával, jelenével kapcsolatos előadások,  
─ közösségprogramok, rendezvények,  
─ kulturális élet (kiállítások, zenei programok), 
─ települési közéletben részvétel. 

 
Hosszú távú terveink között többek között az alábbi elképzelések szerepelnek: 

─ „Szomszédolás” nemzetiségi települések rendezvényeire; 
─ Hazai és külföldi települési testvérkapcsolatok létesítése; 
─ Testvértelepüléssel való együttműködések szorgalmazása (kölcsönös 

látogatások, közösen kivitelezett programok); 
─ Igény szerint családfa kutatás; 
─ Aparhant építészeti hagyományait őrző épületek védelmében szerepvállalás 

(nemzetiségi tájház létesítése), 
─ Aparhantról szóló könyvek, kiadványok megjelenésének segítése, támogatása. 

 
 
4. A 2019. év kiemelt eseményei 
 
November 24. – Betlehem állítás  
December 8. – Adventskonzert und Agape (ádventi koncert és szeretetvendégség): 

─ Fellépők: 

 Kisdorogi német kórus 

 Cikói székely kórus 

 Aparhanti énekkar 
December 11. – Nyugdíjasok karácsonyi rendezvényében közreműködés 
December 17., 19. – Óvodás és iskolás gyerekek megajándékozása 

 
 


