
A Kaposvári Német Közhasznú Egyesület 

2015. 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 2015-ös év igen mozgalmas és eseményekkel teli volt. Egyesületünk taglétszáma 35 fő, ezen kívül 

pártoló tagjaink is vannak. A 2014. évi eredményes újjászerveződés következtében jelentős 

összegben tudtunk személyi jövedelemadó 1%-okat fogadni, amely komoly bevételi forrást jelentett. 

Az évet a hagyományos, a nemzetiségi önkormányzattal együtt szervezett Sváb-bállal indítottuk, 

ahol a tagok a közös fellépés után, egy vidám, éjszakába nyúló mulatozáson vehettek részt. 

Az év legjelentősebb eseménye a rodewischi (Vogtland/Sachsen) női kórus kaposvári látogatása és 

fellépése volt. Ebben a szervező munkában az egyesület szinte minden tagja aktívan részt vett. A 

látogatást a „Miénk a város” rendezvényhez igazítottuk, a fellépés a hivatalos program részét 

képezte. A három napos program utolsó része egy balatonfüredi és tihanyi kirándulás volt, 

borkóstolással egybekötve. Ezek a programok mind hozzájárultak a tagok német nyelvgyakorlásához 

és a német kultúra ápolásához. 

Ebben az évben is megszerveztük a hagyományos őszi gálánkat (Galaabend). Szintén a 

hagyományoknak megfelelően részt vettünk a „Treffen der Musiker mit alten Instrumenten” 

rendezvényen, amely ezúttal Úrkúton, és 13. alkalommal került megtartásra. Zenészeink (Harsányi 

László, Schlichter György) felléptek és Schlichter Györgyné a sombereki énekesekkel együtt 

szerepelt, mindannyian sikert arattak. 

Felléptünk az igali fürdő területén, Kaposváron megemlékeztünk a Soroksáron kihantolt 2200 sváb 

honfitársunkról, akik a kaposvári nyugati temetőben leltek végső nyughelyre. Gödrén Schober József 

kántorra és zeneszerzőre emlékeztünk és szerepeltünk is a kórussal (Schober József a legismertebb 

magyarországi német Mária énekek szerzője). Ebben az évben is szerepeltünk Pécsett a belvárosi 

templomban, ahol énekkarunk szolgáltatta az istentisztelet zenei részét orgona kíséret mellett.  

Megújításra és bővítésre került a magyarországi németek tárgyi emlékeit gazdagon bemutató 

emlékszoba (múzeum), valamint több éves előkészítés után megjelentettük a Mári néni daloskönyvét, 

amelynek nagy volt a sikere. 

Az adventi időszakban, az év méltó zárásaként két alkalommal is karácsonyi műsorral 

kedveskedtünk a kaposvári főtéren felállított Pajta Színházban. 

 

Kaposvár, 2016. május 18. 
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