1. A 2020. év kiemelt feladatai
1. Együttműködések kialakítása és működtetése
Az Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzat célja - a helyi sajátosságok
figyelembevétele mellett - a német kisebbség érdekeinek átfogó képviselete és védelme,
érdekeinek érvényre juttatása
─ társadalmi,
─ politikai és
─ kulturális területen.
A célok elérése érdekében szorosan együttműködik:
─ Aparhant Község Önkormányzatával,
─ a Tolna Megyei és Országos Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
─ Oktatási és művelődési intézményekkel (Óvoda, Iskola, Könyvtár, Múzeum),
─ a Római Katolikus Egyházzal,
─ Szakmai szervezetekkel,
─ Civil szervezetekkel,
─ a helyi Nyugdíjas Klubbal,
─ a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzattal,
─ környező hagyományőrző kulturális szervezetekkel.
A célok elérése érdekében segíti és támogatja:
─ Német és a "hagyományos" sváb nyelvoktatást,
─ Hagyományőrzést (néptánc, zenekar, stb.)
─ Helytörténeti gyűjtemény létrehozatalát (kulturális értékek, régiségek gyűjtése,
kiadványok elkészítése stb.),
─ Pályázatok írását, pályázati források kiaknázását,
─ Partnerkapcsolati háló működtetését,
─ Nemzetiségi rendezvények szervezését,
─ Községi rendezvények szervezését,
─ A könyvtárban a német folyóiratok, újságok beszerzését.
2. Nemzetiségi nevelés-oktatás
Az Aparhanti Általános Iskolában a 2019 / 2020. tanévben 8 osztályban 93 tanulóval
folyik nemzetiségi oktatás. A Felhőcske Nemzetiségi Óvoda 38 kisgyerek nevelését látja
el az idei évben.
Az ANNÖ a jövőben aktívan hozzá akar járulni a helyi óvoda és nemzetiségi általános
iskola támogatásához, a nemzetiségi oktatás népszerűsítéséhez. Ebben a formában
szülők részéréről elindult egy közösség – teremtési folyamat, mely biztosítja identitásuk
megőrzését, hagyományaik erősítését, gyermekeik részére történő átadását,
anyanyelvük gyakorlását.

Az ANNÖ együttműködési megállapodást kíván kötni a nevelő-oktató intézményekkel az
alábbi tárgykörökben:
─ német nemzetiségi iskolákkal partnerkapcsolatok kiépítése,
─ információ átadása oktatással összefüggő kérdésekről (szakmai dokumentumok,
pedagógiai program kidolgozása),
─ közös kulturális és hagyományőrző német nemzetiségi programok szervezése
(versenyek, iskolai rendezvények, témanap, projektfoglalkozások),
─ gyökerek, családtörténet-kutatás a szülői közösségen belül - a nemzetiségi
oktatás honismereti tananyagának kiegészítése,
─ tájház látogatás, tanulmányi kirándulások, táborozások szervezése.
3. Szakmai program megvalósítása
Nemzetiségi Önkormányzatunk elsődleges célja az aparhanti közösségi értékek,
hitéleti
programok,
nemzetiségi
hagyományok
erősítése,
közösségi
kezdeményezések felkarolása.
Fontosnak tartjuk, hogy az ANNÖ programjain a településünkön élő minden lakosnak
biztosítson lehetőséget a közösségi életbe történő bekapcsolódásra, az együtt
munkálkodásra.
A mostani jogszabályi környezet ugyan kiemelten a Nemzetiségi Önkormányzatok
szakmai és anyagi támogatását teszi lehetővé, de ezt nem azt jelenti, hogy nem
számítunk a közösség minden tagjára közösségi életünk gazdagításában.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy tanulva a múlt történéseiből, jó példát mutassunk
az ifjabb nemzedékeknek a békés együttélésre, az értékes családi és közösségi
életre, a kulturális gyökereink megbecsülésére.
Mivel a 2020. évben az ANNÖ a „nulláról indítja” szakmai tevékenységét, ezért első
körben egy induló munkaprogrammal szeretnénk indítani, amely a térségben élő
nemzetiségek kulturális és hitéleti hagyományainak felelevenítését kívánja szolgálni.
A szakmai program összeállításában és megvalósításában kiemelt prioritást fektetünk:
─ a helyi hitéleti programok szervezésére, erősítésére,
─ közösségi együttműködések, összefogások felkarolására,
─ kulturális értékeik ápolását támogató programok, rendezvények támogatására,
─ az ifjúság nevelésében való szerepvállalásra.
A szakmai program részletes vállalásait a havi rendezvénytárunk tartalmazza.

2. Kiemelt eseményeink 2020-ban

Január 12. - A „Málenkij Robot” áldozatainak és a Mádéfalvi Veszedelem évfordulójára
megemlékezés
Január 31. – Óvodai farsang támogatása
Február 14. – Iskolai farsang támogatása
Február 22. – Famillienfasching (Családi farsang) fánksütéssel, hagyományos ételekkel,
nemzetiségi farsangi műsorral, jelmezbe öltözéssel, tombolával, mulatozással, eszemiszommal
Március 28. - Unsere Erbe (Örökségünk) c. rendezvény:
─ Kiállítás szervezése az aparhanti családok fényképeiből, emlékirataiból,
ereklyéiből hivatalos megnyitóval egybekötve a helyi Könyvtárban
─ Kézműves foglalkozás gyerekeknek
─ Kaffee und Kuchen - Asztalbeszélgetés közösségünk múltjáról és jövőjéről

