
A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 

2014. évi közhasznúsági jelentése 

 

Az egyesület – alapszabályának 2.2. pontja alapján – az alábbi közhasznú tevékenységeket 

folytatja:  

- a magyarországi német nemzetiség történelmi, földrajzi és kulturális hagyományainak, 

tárgyi és szellemi kultúrájának ápolása és gyarapítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés; 

- a német nyelv ápolása, őrzése és gyarapítása; 

-  kulturális tevékenység folytatása, rendezvényszervezés; 

- a „Herbstrosenchor” nevű énekkar működtetése; 

- kapcsolattartás a kölcsönös érdekek alapján és a közös feladatok megoldása céljából a 

Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával; 

- kapcsolattartás más magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel; 

-  kapcsolattartás a német nyelvterületen működő kulturális intézményekkel és 

szervezetekkel. 

 

Az alapszabály 2.3. pontja úgy rendelkezik, hogy az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit 

a nemzetiségek jogainak biztosításával kapcsolatos közfeladathoz kapcsolódóan végzi, amelyet 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tartalmaz. 

 

A 2014-es év az egyesület számára a mélyreható átalakulás, újjászerveződés és fejlődés évét 

jelentette. Egyesületünk taglétszáma 30 fő fölé emelkedett, ezen kívül pártoló tagjaink is vannak. 

Újjáalakult az elnökség, a hagyományok megőrzése jegyében tiszteletbeli és örökös és 

tiszteletbeli elnököt választottunk. Megőriztük a közhasznú státuszunkat, miután a jogszabályi 

előírásoknak mindenben megfeleltünk. Ezáltal a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására is 

alkalmas lett egyesületünk. 

Az évet a már hagyománnyá vált, saját a nemzetiségi önkormányzattal együtt szervezett Sváb-

bállal indítottuk, ahol a tagok a közös fellépés után, egy vidám, éjszakába nyúló mulatozáson 

vehettek részt. 

Kórusunk és egyesületünk 2013. évben vette fel a kapcsolatot a rodewischi (Vogtland/Sachsen) 

női kórussal, akiktől németországi fellépésre kaptunk meghívást, amelynek eleget is tettünk. 

2014. június hónapban voltunk Rodewischben, ahol egy 200 fős rendezvényen léptünk fel, és 

alkalmunk nyílt több német kórussal is beszélgetni, a közös kultúrát ápolni. A műsor az összes 

jelenlévő kórus együttes éneklésével ért véget, beleértve a Herbstrosenchort is. A hivatalos 

fellépést követő kísérő programok is hozzájárultak a nyelvgyakorláshoz és a német tájak és 

emberek megismeréséhez.  

Ismételten megszerveztük a hagyományos őszi gálánkat (Galaabend), ezen kívül októberben 

meghívást kaptunk egy szuloki rendezvényre, ahol szintén felléptünk és más nemzetiségű 

kórusokkal, kulturális egyesületekkel is kapcsolatba kerültünk. Novemberben a zimányi 

falunapon való részvétellel bővítettük fellépéseink számát.  

Az adventi időszak szépségét megkoronázta a budapesti Mátyás templomban Kodály Zoltán 

emlékére megrendezett ünnepi hangverseny, amelyre kórusunk is meghívást kapott, és ahol nagy 

sikerrel szerepeltünk.  

Az év méltó zárásaként karácsonyi műsorral kedveskedtünk a kaposvári főtéren felállított Pajta 

Színházban. 

 

Kaposvár, 2015. április 21. 
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