KÖZMEGHALLGATÁS HELYETT
Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről, jövőbeni
terveiről, elképzeléseiről
2020. december 21.
Tisztelt Hidegségiek, Kedves Lakosok!
Mint minden évben szokás, a Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatáson ad
számot elmúlt évi tevékenységéről, rendezvényeiről, jövő évi terveiről. A jelenlegi
veszélyhelyzetben sajnos közmeghallgatást sem tarthatunk, így tájékoztatónkat
ezúton tesszük közzé településünk honlapján.
Tájékoztató a Hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
tevékenységéről, jövő évi terveinkről.
Év eleji feladatunk volt az elmúlt évi zárszámadásunk és az idei költségvetésünk
elfogadása. Felülvizsgáltuk, illetve elfogadtuk az Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodásunkat.
Február hónapban részt vettünk a hagyományos Horvát bálon Undon.
Sajnos a pandémia miatti zárlat meghiúsította a Privlakai tervezett utazásunkat a
Húsvéti Fesztiváljukra.
De elmaradtak a zarándoklatok is: Győr, Máriazelli Vándormária, Országos Horvát
Zarándoklat.
A községi rendezvényeket sem tartottuk meg: Stangli Fesztivál, Horvát Nap.
Meghiúsult a horvátországi utazásunk is.
Viszont a nyár folyamán lehetőségünk volt pályázni horvát nemzetiségi pályázatra,
így községünk Hivatalában a nagyterem belső padlózata, elektromos hálózata
felújításra került összesen 995 ezer Ft. Értékben. Örülünk, hogy hozzájárultunk a falu
vagyonának gyarapításában.
Természetesen elmaradt az Országos Horvát Nap megrendezése is, de elmaradtak a
helyi ünnepségek is, mint az Idősek köszöntése, az Adventi gyertyagyújtás, a
Gyerekek karácsonya is.
A Nemzetiségi Önkormányzat az időseknek és a gyermekeknek ebben az évben is
biztosított pénzbeli támogatást.
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A jövő évi terveinkről röviden: A szokásos programjaink: zarándoklatokon való
részvétel. Országos programokon részt veszünk, Horvát nap, más rendezvények.
A Privlakai testvérkapcsolatunkhoz utazunk, mivel az idei elmaradt.
A községünkben rendezett programok szervezésében aktívan részt veszünk: Stangli
Fesztivál, Horvát Nap, Idősek Napja, Gyermekek karácsonya, Adventi ünnepség.
Terveink között szerepel egy horvátországi út is.
A Horvát Klub szépen működik, minden hónap első keddjén találkozunk,
megbeszéljük a tennivalókat.
Mindenki aktívan kiveszi részét a teendőkből a községi rendezvényeken, sütemény
sütés, egyéb munka.
A Klubunk nyitott, mindenkit szeretettel várunk. Célunk, hogy a horvátságunk
voltát megismertessük a fiatalokkal, a horvát identitásunkat tovább erősítsük.
Hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi programterve.
Január Részvétel a hagyományos Und-i horvát bálon.
Március: Zarándoklat Celindorf Máriaczelli Vándor Mária.
Március: Privlakai viszont látogatás 2 napos.
Május Gradistyei Horvát Zarándoklat Győrben.
Május: Országos Zarándoklaton való részvétel Drvljanci.
Június: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapest.
Július Stangli Fesztivál.
Július Utazás Horvátországba,
Augusztus: Hagyományos Horvát Nap megrendezése.
November Országos Horvát Napon való részvétel Budapest.
November Idősek köszöntése.
December Adventi ünnepség.
December Adventi vásárba utazás.
December Gyermekek karácsonyi ünnepsége.
Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységével kapcsolatban kérdésük,
véleményük van, kérem, írásban tegyék meg és küldjék el a penzugy@fertohomok.hu
címre.

Hidegség, 2020. december 21.
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