
 

Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Nemzetiségi kulturális találkozóval egybekötött, 

a sváb emberek életét, szokásait felelevenítő DVD készítése 

és bemutatása 

 

Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség részéről, 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, 

a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi 

költségvetési támogatása” 

támogatási cél megvalósulása érdekében 

 

NKUL-KP-1-2022/2-000983 pályázata keretében 

 

700 000 Ft (hétszázezer forint) 

 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

 

 

 



    Szakmai beszámoló 
NKUL-KP-1-2022/2-000983 pályázati azonosítószámú  

 támogatás elszámoláshoz 

 

 

 
 

 

Támogató: Miniszterelnökség 

 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  

 

Támogatási összeg: 700.000,- Ft 

Támogatás célja: Nemzetiségi kulturális találkozóval egybekötött, a sváb emberek életét, 

szokásait felelevenítő DVD készítése és bemutatása 

 

A Gannai Német  Nemzetiségi Önkormányzat már első megalakulásakor megfogalmazta és 

célul tűzte ki a nemzetiségi hagyományok ápolását, felelevenítését, továbbadását a fiatal 

generáció számára.  

Ezen célokat szem előtt tartva  rendezi meg évről évre a nemzetiségi kultúrcsoportok 

találkozóját. A rendezvény célja, hogy a helyi és a környékbeli sváb hagyományokat bemutassa, 

azok hasonlóságával és különbözőségével. A találkozó jó alkalmat ad a környékbeli 

nemzetiségi önkormányzatok találkozására is, a kapcsolatok ápolására, a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők szakmai tapasztalatcseréjére.  

A rendezvényre szép számmal visszatérnek a Gannáról elszármazottak,   hogy találkozzanak 

az itt maradottakkal.  A visszatérők nagy része is sváb nemzetiségű felmenői által kapcsolódik 

a településhez. De nagyon szívesen jönnek és vesznek részt azok is, akiknek nincs sváb 

kötődésük. Sokuknak ez az egyetlen alkalom, mikor visszatérnek szülőfalujukba. 

 

Évek óta érlelődik a gondolat, hogy meg kellene örökíteni az utókor számára a gannai sváb 

emberek szokásait, életét, ételeit, ünnepeit.  

Úgy éreztük, hogy ezen célkitűzésünket most már mihamarabb meg kell valósítani, hisz 

egyre kevesebb az olyan idős ember, aki még a mai napig is svábul beszél és jól emlékszik a 

régi korokra.  

Az interjúk készítése  a helyi lakosokkal már a tavasz folyamán megkezdődött, hisz a 

stúdiómunkák, a szerkesztés, a vágás is időt vesz igénybe és a június 4-i nemzetiségi találkozón 

le akartuk vetíteni a filmet a vendégeknek.  

A DVD elkészültével  nem csak emlékeket, szokásokat, ünnepeket sikerült még 

megörökíteni hanem a  gannai sváb tájszólást is és bemutatni a kakasvágást és a kakaspörkölt 

készítését.  

Az anyag elkészült, melyből az idei évben 60 darabot sokszorosíttattunk. Ezekből az 

elszármazott, sváb kötődésű gannaiaknak valamint a még élő Németországba kitelepítetteknek 

és leszármazottaiknak juttattunk el.  

 

 

 



Immár 23. alkalommal szerveztek nemzetiségi napot Gannán, ahol ez alkalommal is színes 

kulturális programok várták a résztvevőket. 

Pilter Mária, a Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében kiemelte, 23 

éve szervezik meg a nemzetiségi napot, mely mindig nagy sikert arat. - Ez arra ösztönöz 

bennünket, hogy minden évben valami újat hozzunk a programba - tette hozzá. 

A kulturális műsor előtt egyperces néma felállással emlékeztek az elmúlt évben fiatalon 

elhunyt Wágenhoffer Kornéliára, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Regionális 

Irodájának vezetőjére. 

Pilter Mária a programot ismertetve elmondta, idén hosszú idő után ismét bemutatkoztak a 

Pápakovácsi Mesevár Óvoda gyermekei Prémus Eszter intézményvezető közreműködésével. 

Emellett meghívták Beszprémi Magda gyűjtőt, akinek a babakiállítását a művelődési házban 

tekinthették meg az érdeklődők. Fellépett a Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar és a Gannai 

Asszonykórus is, így minden generáció képviselteti magát rendezvényen. A közös vacsora 

után pedig a Schwowischi Buam zenekar biztosította a zenét a svábbál jó hangulatához. 

A program részeként, a vacsorát követően a német önkormányzat által elnyert "Nemzetiségi 

kulturális találkozóval egybekötött, a sváb emberek életét, szokásait felelevenítő film készítése 

és bemutatása " című pályázat keretében elkészített filmet is levetítették. A film A gannai 

örökségünk címet viseli.  
 



Ganna Nemzetiségi Találkozó 

2022. június 4. 

Fotódokumentáció 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


