
 
 

 

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Email: jegyzourkut@gmail.com 

Telefonszám: 06-70/662-5373 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a 23. Nemzetiségi Nap rendezvényről 

 

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Kedvezményezett: Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Támogatás célja: 23. Nemzetiségi Nap megrendezése 
Támogatás összege: 300 000,- Ft 
Támogatói okirat száma: NKUL-KP-1-2021/1-001807 
Projekt megvalósulásának ideje: 2022. 06. 15. 
Helyszín:8409 Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok 

 

Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. június 18-án tartotta meg a Nemzetiségi 
Napot, mellyel az úrkúti település sváb gyökereire emlékezik. A rendezvény 100 %-ban német 
nemzetiségi nyelven valósult meg. A Nemzetiségi Nap német nyelvű szentmisével vette 
kezdetét 16 órakor, majd a sportcsarnokba való zenés vonulást követően, 17 órától kezdetét 
vette a kulturális blokk, ahol nemzetiségi szervezetek és nemzetiségi köznevelési intézmények 
léptek fel, adtak elő műsort. Fellépett a Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda, a Hauser Lajos 
Általános Iskola Énekkara és Tánccsoportja, a Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Német 
Nemzetiségi Asszonykórus és a móri Ezerjó Német Dalkör és Tánccsoport. 

 A műsorokat követően vacsorával vendégeltük meg a meghívott vendégeket és a fellépőket.  

Az estet sváb bállal zártuk, ahol a városlődi Johann's Kapelle lépett fel 20 órától, egészen hajnali 
2 óráig.  

A kulturális rész lehetőséget adott a nemzetiségi önkormányzatnak, hogy emlékeztetőt nyújtson 
a lakosság számára, hogy a települést németajkú telepesek alapították és a szocializmust 
megelőzően a település nagy része sváb/német nyelven beszélt. A nemzetiségi kulturális 
csoportok a nemzetiségi nyelv és hagyomány őrzői, melyet becsülni és értékelni kell.  

A munka szervezéssel járó részét társadalmi munkában a nemzetiségi képviselők és további 
lelkes úrkútiak végezték.  

A rendezvényen fellépő kulturális csoportoknak és zenészeknek hangosításra és színpadra volt 
szükségük, melyet Németh Ferenc egyéni vállalkozó biztosított 109 715,- Ft összegben. Az 
Ezerjó Német Dalkor és Tánccsoport utazási költsége, bruttó 95 250,- Ft összeget jelentett. A 
vacsorára a hidegtálat a Kék Túra Vendéglő biztosította br. 120 000,- Ft összegben. A 
svábbálon fellépett Johannes Kapelle szolgáltatása 290 000,- Ft összegbe került.  



 
 

A pályázati forrás és a saját forrás lehetőséget teremtett, hogy a korábbi évek nemzetiségi 
napjaihoz hasonlóan színvonalas rendezvény valósulhatott meg, ahol minden német 
nemzetiségi érzelmű úrkúti büszkén vehet részt. 

Úrkút, 2022. július 11. 

        Kardos Antalné elnök 


