
Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt s kedves Családját, Szeretteit!

A mögöttünk álló esztendő sok munkával telt és ennek köszönhetően számos kellemes és
szép programra emlékezhetünk vissza. A Német Klub színes és változatos alkalmakkal látta el
egyesületünk aktív tagságát. A kirándulások, a tájházak, a baráti kapcsolatok mind-mind remek
alkalom  volt  arra,  hogy  megéljük  identitásunkat,  hogy  közösségünkkel  tovább  erősítsük  a
kapcsolatainkat. 

Az idei évre is igyekszünk Önnek számos lehetőséget biztosítani mindehhez. Mint arról már
több tagtársunk értesült, a Klub vezetésében az elmúlt év végén személyi változás következett be.
Scherer-Csabai  Gyöngyi  távozása  után  ez  évtől  Häfner  Adél  mellé  Rónai  Évát  kértük  fel  a
programszervezésre. Bízunk benne, hogy az általuk szervezett programokra a következőkben is
sokan ellátogatnak. 

Ezúton is köszönjük Gyöngyi kedvességét és munkáját, amely hosszú idő után ismét életre
hozta a Klubot, és amely annyi szép emlékhez juttatta az egyesület tagságát! 

Ki  szeretném  emelni  a  programszervezés  mellett  Adél  pályázatírásban  mutatott
eredményeit,  melyek  segítségével  ismét  megnyugtató  az  egyesületünk  anyagi  helyzete.  E
pályázatok  a  mindennapok  működésén  túl  természetesen  a  programok  költségeinek  bizonyos
részét is fedezik. 

 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is azon fáradozik, hogy a helyi

németség egyesületeit  erősítse,  hogy az  általános iskolákban folyó német nemzetiségi  munkát
támogassa  és  hogy  megfelelő  feltételeket  biztosítson  intézményének,  a  Wunderland
Kindergartennek a működéshez, fejlődéshez. 

Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket mind az iskolák, mind az óvoda számára, de
természetesen a korábbiakhoz hasonlóan odafigyelünk a szociális ellátásban adódó alkalmakra is.
Ilyen volt a tavaly ősszel pályázati támogatásból elnyert mikrobusz, mellyel a szekszárdi idősök
számára történő ételkiszállításhoz tudtunk hozzájárulni. 

Mi, szekszárdi németek évtizedek óta összetartó közösség vagyunk, régóta támaszkodunk
egymásra.  A mi  közösségünk  nem  csak  az  örömben,  hanem  a  nehézségekben,  gondokban,
munkában,  gyászban  is  osztozik  egymással.  Összetartó  közösség  vagyunk,  melynek  alapjai  a
közös eredetben, a közös kultúrában és a közös értékrendben van. 

Ahhoz, hogy a szekszárdi németség továbbra is olyan életerős és a város kulturális életét
annyira  meghatározó  erő  maradhasson,  mint  eddig,  arra  van  szükség,  hogy  felvállaljuk
identitásunkat  és  életben  tartsuk hagyományainkat.  Ehhez pedig mindössze  részt  kell  venni  a
közösségi alkalmakon. 

A  magyarországi  németség  nem  egy  kiszáradó,  öreg  fa,  amelyet  megszokásból  és
tiszteletből  nem  vágtak  még  ki.  Mi  svábok  életerős,  a  múltban  mélyen  gyökerező,  de  friss
hajtásokat is hozó közösség vagyunk, tele értékekkel és tervekkel. 

Kérem, tegyen Ön is a közösségünkért, álljon a szekszárdi németség mellé és vegyen részt
az egyesület és a társegyesületek által szervezett programokon, eseményeken!

Adjon ehhez Önnek és családjának a jó Isten erőt, kitartást és egészséget!



Levelünkhöz mellékeltünk egy befizetési csekket, amelyen az egyesület éves tagdíját tudják

befizetni.  A csekken  konkrét  összeg  nem  szerepel,  mindenki  a  lehetőségei  szerint   (minimális

összeg  1000  Ft)  erősítse  meg  a  befizetéssel  ezévi  tagsági  szándékát,  hiszen  a  számítógépes

feldolgozás nyilvántartás miatt a különböző rendezvényeinkre a meghívókat ennek megfelelően

fogjuk elpostázni. Kérjük a tagdíjat pontos név és lakcím megjelöléssel  2017.04.30-ig befizetni

szíveskedjenek, ezzel jelezve, hogy az egyesület tagjai kívánnak maradni!

A  tagnyilvántartás  miatt  kérjük  azokat  is,  akik  adójuk  egy  részét  az  egyesületünknek

ajánlják fel, hogy a mellékelt csekken egy jelképes összeg (pl. 500 Ft) feladásával jelezzék tagsági

szándékukat. Erre azért van szükség mert az adófelajánlás anonim és csak a csekken befizetők

személyi  adatai  alapján  tudjuk  az aktuális  egyesületi  tagnévsort  összeállítani.  Ha ismeretségi

körében  olyan  személyt  ismerne,  aki  az  egyesület  tagja  kívánna  lenni,  kérjük,  irányítsa  őt  a

vezetőséghez, hogy felvehessük vele a kapcsolatot.

Bővebb információkat  a Magyarországi Németek Regionális Irodájában, a Garay tér 4. sz.

alatt, Krémer Györgynél ( Tel: 74/419-948) is beszerezhetnek.

Kérjünk minden adót fizető tagtársunkat, hogy adóbevallásukban  kedvezményezettként a

Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesületet tüntessék fel !

(Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, adószám: 19230559 - 2 – 17 )

Szeretnénk ezért ezúton is köszönetet mondani mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 % -át

felajánlották  egyesületünk  részére  és  reméljük  az  idei  adóbevallás  során  újra  élnek  ezzel  a

lehetőséggel.

Tisztelettel és üdvözlettel: 

Töttős Gábor
egyesületi elnök

Szekszárd, 2017. március 27.


