JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. december 6-án 16.00 órai
kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) a közmeghallgatásról tartott nyilvános
üléséről.
Jelen voltak:

Jelen voltak továbbá:

Dr. Albert Vendel elnök
Oszvald József elnökhelyettes
Babits Emil képviselő
Schindler László képviselő
Simonné Rummel Erzsébet képviselő
Róka József és Molnárné Staub Ildikó a Botev Általános Iskola
részéről
Jelinkóné Hackl Hedvig a Gyulaffy László Általános Iskola
nemzetiség tagozatának vezetője
Fertig Erzsébet és dr.Kovácsné Balázs Tünde a Dózsa György
Általános Iskola részéről
Schäffer Mihály a veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzat
képviselője
Schäffer Miklósné a veszprémi Német Kisebbségi Klub tagja
Wágenhoffer Kornélia regionális irodavezető
Krámli János testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető

Távolmaradásukat bejelentették:

Heilig Ferenc és Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselők

A testület a 32/2011. (XII.6.) MNÖ határozattal fogadta el napirendjét, melynek 3. pontja alapján
közmeghallgatást tartott.
Dr. Albert Vendel
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, külön kiemelve a nemzetiségi iskolák képviseletében
megjelent tagozatvezetőket.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent, az ülés
határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta.
Elmondta, hogy először tájékoztatást ad az ez évben bekövetkezett változásokról, fontosabb
eseményekről, majd Schindler László képviselőt kéri fel, hogy az előzetesen elektronikus úton
megküldött – Lovassy László Gimnázium német nemzetiség tagozatának tevékenységét bemutató –
beszámolóját röviden foglalja össze.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2010. októberi általános önkormányzati választások, illetve a 2011.
januári területi kisebbségi választások jelentős változásokat idéztek elő a német kisebbség
vonatkozásában is. Kiemelte, hogy a korábbi 48 nemzetiség település száma 51-re emelkedett és a
testület tagjainak száma csökkent, így a települési kisebbségi önkormányzatoknál a korábbi 5 fő
helyett 4 fő, a területi önkormányzatoknál pedig 9 helyett 7 fő megválasztására volt lehetőség.
A testület éves tevékenységét leginkább a nemzetiségi regiszter készítésében való jelentős
előrehaladás tükrözi, melyet jól jellemez a már elkészült 650 oldalnyi magyar nyelvű anyag.
Schindler László
Ismertette az írásban megküldött beszámolót.
Utalt a csökkenő gyermeklétszámra és a német nyelv iránti érdeklődés visszaesésére, a pár éve
jellemző „angol mániára”, amely szerencsére már visszarendeződni látszik.
Kérte a jelenlévő települési német önkormányzatok képviselőjét, hogy járjanak el annak érdekében,
hogy az általános iskolában ne a német nyelv rovására, hanem amellett tanítsák az angolt.
Hosszú távon gondolkoznak azon is – tekintettel a tagozat iránti csökkenő keresletre -, hogy
félosztálynyi német előképzettséggel nem rendelkező jelentkezőket is felvennének a 9. osztályba, akik
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egyéves intenzívebb német képzést követően csatlakoznának az osztály másik feléhez a 10.
évfolyamban.
Dr. Albert Vendel
Megköszönte a tájékoztatót. Megítélése szerint Veszprém megye büszke lehet a Lovassy László
Gimnáziumra, amely a gimnáziumok sorrendjében az első tíz között szerepel hét szempont
figyelembevételével.
Fertig Erzsébet
Köszönetét fejezte a Deutsches Klub nevében, azoknak a Lovassyba járó diákoknak, akik a
klubfoglalkozások keretében a német nemzetiség hagyományok bemutatásában. ápolásában részt
vettek.
Molnárné Staub Ildikó
Elmondta, szeretné megnyugtatni a jelenlévőket, hogy az iskolájukban újra magasabb számú a német
nyelvet választó tanulók aránya, szemben az előző években tapasztalt „angol őrületével”.
Elmondta továbbá, hogy a Botev Általános Iskola 2012 áprilisában fennállásának 20. évfordulója
alkalmával ünnepi műsort tervez, melyre szeretettel meghívja a testületet, valamint a jelenlévőket.
Dr.Kovácsné Balázsné Tünde
Megítélése szerint a csökkenő gyermeklétszám a legnagyobb gond, de ő is azt tapasztalja, hogy az
elmúlt évekhez képest újra nagyobb az érdeklődés a német nyelv tanulása iránt. Már többször éltek
azzal a lehetőséggel, hogy meghívták a volt diákjaikat -, akik most a Lovassy László Gimnáziumban
tanulnak -, hogy tartsanak beszámolót a gimnáziumi tapasztalataikról. Ily módon próbálják ösztönözni
a diákokat arra, hogy tanulmányaikat a gimnázium német nyelvű tagozatán folytassák.
Jelinkóné Hackl Hedvig
Elmondta, hogy a gyulafirátóti általános iskola alsó tagozatában kétszerese a német nyelvet tanulók
létszáma, mint a felső tagozatban. Ez a trend reményt ad arra, hogy a pár éve felborult sorrend
megváltozik.
Dr. Albert Vendel
Megköszönte az értékes hozzászólásokat, véleményeket, további sikeres munkát kívánt.
A közmeghallgatást 16.40 órakor berekesztette.

K.m.f.
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elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

