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III. évfolyam, 1. szám, 2022. december                                              

Kedves Olvasó!
Az idei évben 2022-ben az Alsógallai Baráti 
Egyesület, ha nem is működött teljes gőzzel, 
de már majdnem teljesen visszarendeződött 
a normális kerékvágásba. 

Az év eleje kicsit döcögősen indult, de a kö-
zösségi összefogással hamar kiszabadultunk 
a COVID-19 járvány árnyékából, és meg-
kezdődött az éves terv készítése, amelyben 
szerepelt az épülő tájház további munká-
latai mellett a húsvéti tojásgurító rendez-
vény megszervezése a Tatabányai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, 
a májfaállító, a Pünkösdi felvonulás és bál, 
a Kraut-Schachtel Fest, ahol az Alsógallai  
Német Nemzetiségi Dalkör fennállásának  
30. évfordulóját is együtt ünnepelhettük. 

Részt vettünk a Tatabányai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat által szervezett 
Vendégségben a Múzeumban elnevezésű 
programon a Tatai Német Nemzetiségi Mú-
zeumban, ahol minden kultúrcsoportunk 
remekül szerepelt. A hagyományos szüre-
ti felvonulás és bál sem maradhatott el. A 
menet idén az Alsógallai Szent Gál templom 
elől indult a József Attila Művelődési házig. 
Ezen a rendezvényen ünnepeltük az Alsó-
gallai Német Nemzetiségi Tánccsoport 30. 
évfordulóját. 

Az idei évben visszatértünk a hagyományos 
búcsú bál szervezéséhez is, ami már jó ideje 
alacsony látogatottságú volt. Idén azonban 
egy fiatal zenekart hoztunk erre az alkalom-
ra egészen Pilisvörösvárról, a Die Bergländer 
Buam-ot. A bálnak a József Attila Művelődé-
si Ház adott otthont, mint minden rendez-
vényünknek. Ezúton is köszönjük a résztve-
vőknek, hogy egy remek hangulatú, hajnalig 
tartó mulatozás jöhetett létre.
Végre minden újra a helyére került, a próbák 
a művelődési házban, a jó hangulatú pén-
teki beszélgetések és minden visszakerült a  
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 Az Idén is felállítjuk az Angyal Postát az új Tájház előtt,  
melybe a gyerekek bedobhatják a Jézuskának írt leveleiket!

COVID árnyékából a normális közösségi élet-
be. Sajnos azonban ez az év sem marad el 
szerencsétlenség nélkül. Az energiaválság vál-
totta fel a járványhelyzetet, amelynek követ-
keztében az eddigi közösségi terünkként szol-
gáló József Attila Művelődési Házat a város a 
gázkazán meghibásodása miatt 2022 novem-
berétől bezáratta. 
Nagyon szomorú, hogy közösségünk, csoport-
jaink ismét fedél nélkül maradtak. Így az idei 
évben a karácsonyi műsorunknak új helyszínt 
kellett keresni, és a nemzetiségi csoportok 
próbái is kiszorultak, ameddig a művelődési 
házunk zárva tart.

Az idei évben a város közgyűlése a következő 
határozatot hozta a karácsonnyal kapcsolat-
ban: a városban nem lesz külön karácsonyi 
vásár és az energiaválságra való tekintettel 
meghatározta, hogy minden városrészben egy 
adott dátumon lesz ünnepség.

Schamberger János 
ABE elnök 

A l s ó ga l l a  2 0 2 2 .  d e c e m b e r  1 1 - é n  
következik. A karácsonyi műsorra a Szent Gál 
templom előtt kerül sor, ahol meggyújtjuk 
Alsógalla koszorúján a harmadik gyertyát. 
Szerepelni fognak az Alsógallai Német Nem-
zetiségi Dalkör mellett az Alsógallai Óvoda kis 
óvodásai.

Várunk mindenkit szeretettel! 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben 
gazdag, Boldog Új Évet Kíván az Alsógallai 
Baráti Egyesület vezetősége!
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Az Alsógallai Német Nemzetiségi Tájház
és az azt működtető Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Ala-
pítvány kuratóriuma nevében köszöntöm Alsógalla lakosságát. 
Szeretnék beszámolni az Alapítvány idei tevékenységeiről.

Az elmúlt két év világjárvány miatti „bezártsága” után az idei 
évben ismét találkozhattunk Alsógalla hagyományőrző rendez-
vényein, együtt élhettük meg nemzetiségi kultúránk ünnepeit.
Két év után ismét átadhattuk az Alsógalla Hagyományaiért,  
Jövőjéért Díjat is. Az elismerést 2013 óta nyújtjuk át minden év-
ben azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki Alsó-
galla hagyományainak ápolásában, közösségi életének fejleszté-
sében, művészeti, kulturális és sport életében példaértékűt és 
maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult Alsógalla jó 
hírnevéhez.
Az eddigi díjazottak Martin Schlégl József, Frank György, Dr. Kis 
József, Neukum Jánosné, Magdika, Amschl János, Schlégl János-
né, Hédi, Virág Béláné, Gizi néni voltak.

Nyáron pótoltuk a 2020-ban elmaradt ünnepséget az Alsógal-
lai Német Nemzetiségi Dalkör fennállásának 30 éves jubileuma 
alkalmából. Ezzel egybekötve adtuk át a Dalkörnek is a díjat, 
megköszönve több évtizede végzett lelkes és áldozatos tevé-
kenységüket. Az általuk énekelt dalokat az idősebb generáció 
bevonásával Alsógalláról és környékéről gyűjtötték. Közöttük 
világi és egyházi énekek is szerepelnek.
A kórus fő célja a hagyományápolás, az, hogy a magyarországi 
német népdalokat felelevenítsék és ápolják, és ezzel városunk, 
Tatabánya kulturális életét is gazdagítsák. A dalkör vezetői vol-
tak: Börgöndy Ödönné tanárnő, Neukum Jánosné tanárnő, Dr. 
Kis József volt képviselőnk és háziorvosunk, jelenleg Papné Tisch 
Matild tanárnő.

2022-ben Alsógalla másik mértékadó csoportja, a Német Nem-
zetiségi Tánccsoport is 30 éves jubileumát ünnepelte. Ebből az 
alkalomból a szüreti rendezvény keretében ők is átvehették az 
Alsógalla Hagyományaiért, Jövőjéért Díjat. Működésük 30 éve 
alatt rendszeres résztvevői voltak az országos, megyei és városi 
fesztiváloknak, illetve külföldön is öregbíthették már több ízben 
is Alsógalla hírnevét. Műsoraikban magyarországi német nép-
táncokat elevenítenek fel Manninger Miklós koreográfiáiból.
Minden eddigi eredményük és céljaik elérése kitartásuk mel-
lett nagyban köszönhető tanáraiknak, vezetőiknek, kezdetben 
Moczik Csabánénak, Virágné Boros Piroskának, Fakliné Falusi 
Olgának, a csoportot már évtizedek óta vezető Schlégl Jánosné 
Hédinek, az őt segítő Hubert Orsolyának, és természetesen ko-
reográfusuknak, Manninger Miklósnak.

Az ez évi harmadik díjazott Sas Endréné, Tátrai Éva esetében saj-
nos „lekéstük” a lehetőséget, hogy neki adhassuk át a díjat, az 
élet felülírta a szándékunkat. A díj megalapítása után röviddel 
sajnos elhunyt, így most csak posztumusz tudtuk átadni a díjat 
fiának, Dr. Sas Gábornak. Sas Endréné Schlégl József segítője-
ként mind az Alsógalla történtét bemutató könyv alapjául szol-
gáló forrásmunkában, anyaggyűjtésben, mind pedig a Tájház 
kiállítási tárgyainak felkutatásában és összegyűjtésében aktív 
részt vállalt csakúgy, mint a Tájház és a kiállítás működtetéséért 
felelős Alsógalla Hagyományaiért Alapítvány létrehozásában is.
Gyökereink tisztelete, hagyományaink őrzése, ápolása és megé-
lése nemzetiségi létünk egyik fontos sarokpontja. Nagy a fele-
lősségünk. Ebben a felelősségben osztoztak, osztoznak az idei 
évi díjazottak is. Köszönjük a munkájukat!

Ma már sem Schlégl József, sem Tátrai Éva nem lehet közöttünk. 
Bizonyára mindketten örömmel teli várakozással szemlélnék 
az új Tájház születését, ahol a nemzetiségi kiállítás darabjai új,  
autentikus otthonra lelnek egy megújult, de régi parasztház 
épületében.
Örömmel számolhatok be arról, hogy Magyarország Kormá-
nyának, Tatabánya Megyei Jogú Város vezetésének és Schmidt 
Csaba körzeti képviselőnek köszönhetően ebben az évben ismét 

Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány

nagy lépéseket tettünk a tervek megvalósítása felé. Elkészült a 
térkövezés, a parkoló kialakítása, elkészült a konyha és a szoba 
padlóburkolata, a kamra, a kocsiszín, a pince vakolása, és az is-
tálló rendbetétele is befejezéséhez közeledik. Elkészültek a vil-
lanyszerelési munkák, felkerültek a lámpák és a kapcsolók, és 
befejeződött a kerítés felújítása is. Folyamatban van a padlás 
kiállítóterébe a tárlók és a polcok elkészítése, az épület mögött 
már megépített fedett területen a kemence építése.

A munkálatok előrehaladása révén jövőre a gyűjtemény átköl-
töztetésére is sor kerülhet már, és az év második felében az  
ünnepélyes megnyitót is megtarthatjuk.

Köszönöm minden közreműködőnek és segítőnek a támogatá-
sát és munkáját!

Szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni az Alapít-
ványunknak az idei évben nyújtott támogatásokat, pénzbeli 
adományaikat és adófelajánlásaikat is, és kérjük, hogy továbbra 
is támogassák terveink megvalósítását!

Ezt megtehetik az Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Ala-
pítvány OTP Banknál vezetett számlaszámára történő utalással 
(számlaszámunk: 11740009-20056106.), vagy készpénzben,  
telefonon (Schamberger Ágnes +3630-578-07-68) történt 
egyeztetés után.

Várjuk adójuk 1%-ának felajánlását is! 
Adószámunk: 18606474-1-11.

Kívánok minden alsógallai lakosnak áldott adventet, békés, bol-
dog karácsonyt, jó egészséget és sikeres, boldog új évet!

Tatabánya, 2022. november 15.

Schamberger Ágnes 
kuratórium elnöke
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Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar

Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör
Az idei évben a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum meghívására 
lehetőséget kaptunk – Alsógalla és Felsőgalla – a bemutatko-
zásra. A Dalkör két alkalommal vett részt. Június 27-én a Gall-
avölgye kamaraegyüttessel karöltve, október 7-én pedig a két 
település mutatott be életképeket a svábok mindennapjaiból. 
A Forgórózsa Népművészeti Fesztivál meghívására énekeltünk 
az Agórában. A három napos rendezvényen bemutatkozhattak 
a Tatabányán és környékén élő kisebbségek művészeti csoport-
jai (szlovák, görög, cigány, német), valamint Tatabánya testvér-
városaiból érkezett csoportok, delegációk.

Pünkösd idén nagyon jeles nap volt az alsógallai közösségben. 
Megalakult az Alsógallai Zenekar. Az ünnepi szentmise után a 
templom előtti téren sváb dallamokkal örvendeztették meg a 
hallgatóságot.

Az Dalkör (a Baráti Egyesülettel karöltve) sokat fáradozik azon, 
hogy a szüleink, nagyszüleink hagyományait ne csak őrizzük, 
hanem át is adjuk az utókornak. Így pattant ki a Schachtel-
Fest megszervezésének ötlete, emlékezve elődeinkre, akik 
Ulmer-Schachteleken érkeztek Magyarországra. Az Alsógallai 
Német Nemzetiségi Dalkör 30 éves jubileumát is ezen a napon 
ünnepeltük, vendégkórusok jelenlétével. (Felsőgalla, Tarján, 
Várgesztes). A dalkör 30 év munkásságnak elismeréseként az Al-
sógalla Hagyományaiért Jövőjéért Díj-at vehette át. Schamber-
ger Ágnes a Német Nemzetiségi Hagyományokért Alapítvány 
Kuratórium elnöke nagyon szépen méltatta a 30 éves dalkör 
tevékenységét. Az ünnepen jelen volt Neukum Magdi, a Dalkör 
korábbi vezetője. Isten éltessen őt ezen a fórumon is. Köszönjük 
áldozatos munkáját! Kívánunk további jó egészséget! Mindig 
szeretettel várjuk őt közénk!

Még júliusban meghívás érkezett Környéről német nyelvű szent-
misére. Ezen is képviseltette magát a Dalkör. Majd a templom 
melletti megemlékezésen közösen énekeltünk a környei dalkörrel.
 
A nyári szünet után szeptemberben a Bányásznap alkalmából 
koszorúztunk és énekeltünk Alsógallán a József Attila Művelő-
dési Ház előtt felállított Emlékműnél.
Még ebben a hónapban Agostyán hívott meg bennünket szüreti 

felvonulásra, mulatságra. Vidám dalainkat örömmel fogadták. 
Nagy szeretettel vártak bennünket. 

Októberben, szüretkor az Alsógallai Tánc-csoport ünnepelte 30 
éves jubileumát. Ezen a szép ünnepen is énekelt a Dalkör.
Az Alsógallai Szent Gál templom búcsúján az ünnepi szentmi-
sén a Szent Gál kórussal közösen német énekeket énekeltünk. 
A szentmise után az Alsógallai Zenekar ismét szívetmelengető 
dallamokkal köszöntötte a jelenlévőket.

November 10-én az Alsógallai Német Nemzetiségi Óvoda Szent 
Márton napi megemlékezését színesítette a dalkör egy német 
énekkel a Bem utcai Szent István templomban.

Kívánok mindenkinek csendes, szeretetteljes adventet, áldott 
karácsonyt, örömteli, békés új évet!

Továbbra is hívunk, várunk mindenkit közénk, aki szeret és tud 
énekelni! 
Légy bátor és hívj a következő telefonszámon:
 
   +36-70/576-2424      ~        Papné Tisch Matild

Csatlakozz te is német 
nemzetiségi közösségünkhöz, 

ápold a hagyományokat!

Várjuk jelentkezésedet!
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Alsógallai Német Nemzetiségi Óvoda

Az Alsógallai Óvoda eseményei 
a 2022-es évben
Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a német nemzetiségi 
nevelésre, az egészséges életmódra és a környezet megismeré-
sére, nevelésre. Programjainkat a jeles napokhoz, világnapok-
hoz, évszakokhoz igazítjuk. Az óvoda az „Örökös Zöld Óvoda” 
címet birtokolja, így a nevelési év során sok környezettel kapcso-
latos témát dolgozunk fel a gyerekekkel.

A Víz Világnapján az egészséges életmódra, a vizek védelmére, 
és a vízivás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Ennek keretében 
a gyerekek érdekes, különleges kísérletek során ismerkedhettek 
meg a víz tulajdonságaival. Kirándulásokat, sétákat szerveztünk, 
és a vízivás népszerűsítése érdekében különböző játékos verse-
nyeken vehettek részt óvodásaink. 

Az egészséges életmódra nevelést egész évben szem előtt tart-
juk. Áprilisban egészséghetet szerveztünk sportversenyekkel, 
sok mozgással a szabad levegőn, gyümölcssaláta készítéssel, 
zöldséglevek és gyümölcslevek kóstolásával, játékos ismeret-
szerzéssel, egészséges gumicukor készítéssel, fűszernövények 
ültetésével, táncházzal. Fontosnak tartjuk a mindennapos le-
vegőzést, mozgást a szabad levegőn. Rövid sétákat szervezünk a 
környékre, a gyerekek így könnyedén megismerik közvetlen kör-
nyezetüket, fejlődik térbeli tájékozódási képességük, álló-
képességük.
Német nemzetiségi projekthetünkön a gyerekek megismerked-
hettek a magyarországi németek történetével, életével, hasz-
nálati tárgyaival. Minden csoportunk ellátogatott a tájházba, az 
Alsógallai Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai pedig nemze-
tiségi táncokat mutattak be a gyerekeknek, majd táncházat is 
tartottak nekik. Az óvodában sváb süteményeket sütöttünk, ki-
állítást rendeztünk be régi használati tárgyakból, eszközökből. 
Vizuális kezdeményezéseink témája a nemzetiségi motívumok, 
és a nemzetiségi viselet voltak, amely nagyon tetszett a gyere-
keknek. Az Alsógallai Óvoda gyermekei részt vettek az országo-
san meghirdetésre került TrachtTagon is, melynek jelmondata  
"Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben". Ezen a napon 
népviseletbe öltözve töltöttük a napot, sváb népi játékokkal 
foglalkoztunk.

 

Az év során folyamatosan szerveztünk sporttal, mozgással kap-
csolatos programokat. Az Óvárosi Általános Iskola Ovi olimpiá-
ján nagycsoportosainkkal 3. helyezést értünk el. Ovi-röpi kupán 
is jártunk, ami nagy élmény volt a gyerekeknek. Autómentes 
napot tartottunk kis óvodásaink legnagyobb örömére. A gyere-
kek kismotorral, rollerrel, kerékpárral jöttek aznap óvodába, és 
játékos feladatokat teljesítettek járműveikkel.
Októberben Erntedankfest projekthetet tartottunk. Az óvoda-
pedagógusok sok színes tevékenységgel készültek a gyerekek 
számára. A szülőket, családokat is bevontuk a programba, akik 
csodálatos termésképeket, termésbábokat készítettek. A gyere-
kek minden nap új, izgalmas élményekkel gazdagodtak.
Az állatok világnapja alkalmából héja, sün, bagoly, gabonasik-
ló, vadászgörény bemutatót tekinthettek meg óvodásaink. Sok 
hasznos információval gazdagodtunk, nagyon jól érezték ma-
gukat a gyerekek. Óvodánk „Madárbarát Óvoda”, a gyerekek 

a nyári nagy hőségben madáritatót-madárfürdőt készítettek a 
madaraknak, télen pedig folyamatosan feltöltik a madáretető-
ket. Udvarunk zöld növényekkel, színes virágokkal teli, az udvar 
szépítésében nagyon sokat segítenek a szülők és a családok. 

A gyerekek számára talán az Adventi időszak a legkedvesebb 
része az évnek. Ismét meglátogatjuk a Angyal-postaládát, és a 
városrész többi rendezvényén, eseményén is részt veszünk, me-
lyekre a családokat is szeretettel invitáljuk, ezzel is építve, erő-
sítve az alsógallai közösséget. 

Óvodánkban a nagyon régi, elhasználódott, korszerűtlen gyer-
mekasztalokat és gyermekszékeket új, esztétikus, fából készült, 
ergonomikus gyermekszékekre és asztalokra cseréltük. A több 
évtizedes, régi beépített szekrények helyére is teljes új, korszerű 
szép bútorok kerültek. Az óvoda folyosója és gyermekmosdója 
új festést kapott, és a használaton kívüli, balesetveszélyes me-
dencét is megszüntettük, helyén új közösségi-, és játszóterüle-
tet alakítunk ki. Új fejlesztő szobánk is elkészült ebben az évben. 
A helyiségben teljesen új a padlóburkolat, megújult a falburko-
lat, korszerű gyermekbútorok várják a gyerekeket. Különleges, 
hangulatos led világítással rendelkező sófal, fejlesztő játékok, 
jó minőségű rajzeszközök állnak a pedagógusok és a gyerekek 
rendelkezésére. Ebben az új fejlesztő szobában német nyelvi 
különfoglalkozásokra, logopédiai fejlesztésre, konzultációkra is 
lehetőség van. A fejlesztések polgármesteri, képviselői, és pá-
lyázati finanszírozással valósulhattak meg, melyeket ezúton is hálásan 
köszönünk. 
Intézményünk népszerű az egész városban. Áprilisi nyílt na-
punkon megtelt az óvoda az érdeklődő kisgyerekekkel és szü-
lőkkel, beiratkozáskor pedig azonnal meg is teltek a férőhelyek.  
Minden férőhelyünk betöltött. 

A Pedagógiai Programunk célkitűzéseinek folyamatos megvaló-
sítása miatt az idei év bővelkedett programokban. Óvodásaink 
aktívan részt vesznek a városi, városrészi rendezvényeken (má-
jusfaállítás, pünkösd, szüreti felvonulás, Advent). A jeles napok-
hoz, ünnepekhez kapcsolódóan havonta bábszínházat, előadó-
kat hívunk a gyerekeknek, ezzel színesítjük mindennapjaikat.
Ezúton is szeretném megköszönni a családok és az alsógallai la-
kosok, a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat, az Alsó-
gallai Nyugdíjasklub, az Alsógallai Baráti Egyesület, az Alsógallai 
Német Nemzetiségi Tánccsoport, az Alsógallai Dalkör, városré-
szünk Önkormányzati Képviselője, Tatabánya Megyei Jogú Város 
Képviselőtestülete, és Polgármester Asszony segítségét az egész 
éves munkánkhoz, sikeres, eredményes működésünkhöz. 
Az Alsógallai Óvoda gyermekei és dolgozói nevében, békés,  
boldog ünnepeket kívánok mindenkinek!

Szórád Éva
óvodavezető-helyettes
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Kedves Olvasó! 
Az Alsógallai Tánccsoport életében a 2022-es év sokkal jobban 
alakult, mint az előző. Sok programon vehettünk részt, amely a 
COVID után nehezebb volt, mint gondoltuk. A hosszú és kínke-
serves járványhelyzet után 2022-ben végre újra megtelt élettel 
a József Attila Művelődési ház. Maszk és járványügyi szabályok 
nélkül újra szólt a dalkör és újra hangos volt a zene a tánccso-
port próbáin. 
2022.05.01.-én felállítottuk Alsógalla Májusfáját, ahol kicsik és 
nagyok egyaránt segítettek a fa díszítésében, majd a tánccso-
port tagok közös erővel felállították azt. A májusfa felállítását 
követően a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezett „Vendégségben a Múzeumban” rendezvényen vet-
tünk részt 2022.05.27.-én, amely akkor már második alkalom-
mal került megrendezésre. A 17 órától kezdődő rendezvény a 
néptánc jegyében zajlott, melyen fellépett felnőtt tánccsoportunk.

A Múzeumi program után a nyáron 2022.06.05.-én tartottuk a 
hagyományos Alsógallai Pünkösdi rendezvényt, ahol a májfa-
döntést követően a József Attila Művelődési ház udvarán fel-
állított sörsátorban tartottuk meg a nemzetiségi műsort, amit 
a már hagyományos táncházzal zártunk. Ezután következett a 
nyári vakáció, ahol végre mindenki maga mögött hagyhatta az 
elmúlt évek bezártságát, így a táncpróbák is pihenőre vonultak 
egészen augusztusig, ahol is a „Vendégségben a Múzeumban” 
program zárására készült a csoportunk és a közelgő szüreti fel-
lépésekre. Az idei Alsógallai szüret több dolog miatt is rendha-
gyóra sikerült, egyrészt mert a hagyományokhoz képest sokkal 
később 2022.10.01.-én került megrendezésre, másrészről pedig 
azért, mert a tánccsoportunk idén tartotta fennállásának 30.év-
fordulóját, amelyen az alapító,  a volt  és a jelenlegi tánccsoport 
tagok is együtt ünnepeltek. Azt gondolom, hogy nehéz idősza-
kot tudhat a csoport maga mögött, amelyben voltak olyan pe-
riódusok, amikor azt gondoltuk, hogy be kell fejeznünk a tánco-
lást, de kitartottunk és innentől már határ a csillagos ég.

Német Nemzetiségi Tánccsoport

Pünkösd Alsógallán 
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  Kedves Alsógallaiak!

  Nagy szeretettel köszöntöm 
  Önöket az Alsógallai Hírharang 
  olvasása közben. 
A 2022-es évben végre újra indulhatott az élet a vírusjárvány 
után. Nagy öröm számomra, hogy a „Vendégségben a Múzeum-
ban” rendezvénysorozaton, mely immáron 10. alkalommal ke-
rült megrendezésre, Felsőgalla és Alsógalla is bemutatkozhatott. 
A rendezvény megálmodója a Komárom-Esztergom Megyei Né-
metek Önkormányzata. Köszönjük nekik is a lehetőséget, vala-
mint a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumnak, hogy befogadták 
ezt a programot. Ezen az 5 alkalmas rendezvényen az Alsógallán 
és Felsőgallán működő összes nemzetiségi csoport, valamint a 
nemzetiségi intézmények is bemutatkozhattak. 

Minden alkalomra a színes programok mellé helyi asszonyok 
sütöttek sváb sütemény. Alsógalla és Felsőgalla díjazott borai-
val is megismerkedhettek az érdeklődők. A záró rendezvényen 
harmonikaszó kíséretében savanyú tojás kóstolót is tartottunk. 
Moser Ernő felsőgallai fafaragó művész munkái és a csoportok 
fotókiállítása egészen októberig megtekinthetőek a múzeum 
alsó szintjén. Köszönöm a csoportoknak, segítőknek a példaértékű 
hozzáállásukat!

Pályázatokkal támogatott rendezvényeink:

Magyarország Kormányának kulturális pályázatán 300.000 Ft-ot 
nyertünk: II. Káposztafesztiválra, Alsógalla Húsvéti Locsolóbál és 
Tojásgurítás rendezvényre, Felsőgalla Családi Napra és az Őszi 
Dalostalálkozóra.
Tatabánya város önkormányzatának pályázatán a Felsőgallai 
Szüreti Rendezvényre 350.000 Ft-ot, Alsógallai Szüreti Rendez-
vényre 400.000 Ft-ot nyertünk. Az egyéb költségeket egyéb  
támogatási pénzekből egészítettük ki. 
Tatabánya város önkormányzatának egyedi pályázatán, mely 
csak a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozott, újabb 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung von Tatabánya

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2800 Tatabánya, Szent István út 21.

1.000.000 Ft támogatást sikerült nyernünk. Ebből az összegből 
az Alsógallai Szüreti Rendezvény költségeit egészítettük ki, vala-
mint a Felsőgallai Adventi Emlékműsor és a 2023. évi Alsógal-
lai Locsolóbál és Tojásgurítás rendezvények költségei lesznek 
finanszírozva.

Magyarország Kormányának nemzetiségi táboros pályázatán 
700.000 Ft támogatást nyertünk. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy az idei évben akkora volt a tábor iránt az érdeklődést, hogy 
két turnusra kellett osztani a gyerekeket. A nemzetiségi táncta-
nulás mellett ellátogattunk a környékbeli tájházakba, sütöttünk 
sváb süteményt, a győri kékfestő műhelyben madárkát készítet-
tünk, a tatai nemzetiségi múzeumban „Heimat - Haza” címmel 
érdekes foglalkozáson vehettek részt a gyermekek. Persze a jól 
megérdemelt állatkert és póni farm látogatása mellett a strand 
sem maradhatott el. Köszönöm szuper segítőimnek!
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Magyarország Kormányának "Útmenti keresztek" pályázatán 
1.500.000 Ft-ot nyertünk a Felsőgallán található két kereszt fel-
újítására. John Katalin képviselő asszonytól erre a projektre to-
vábbi 2.500.000 Ft-ot kaptunk, hogy a keresztek körüli területet 
is rendbe tudjuk tenni. A munkát Virág Csaba vállalkozó végzi.
Magyarország Kormányának beruházási pályázatai a vírushely-
zet miatt kissé feltorlódtak. Több projekt fut egyszerre. A ta-
valyi évben Minisztériumi, Városi és Schmidt Csaba képviselői 
támogatásból a tető és a homlokzat, külső falazat szépülhetett 
meg, idén kétszer kaptunk egyedi támogatást 10.000.000 Ft-ot 
és 11.000.000 Ft-ot. Ebből a támogatásból a következő munkák 
valósulhatnak meg: a tájház belsőjének felújítása, padlástér ki-
alakítása, emeleti kiállítótér bútorzat készíttetése, kültéri tér-
burkolat lehelyezése, kerti bemutató pavilon építése, valamint  
egyéb befejező munkálatok valósulhatnak meg belőle decem-
ber 31-re.

A beruházási pályázaton 1.000.000 Ft-ot nyertünk, melyből kül-
téri kemence épül a kültéri kiállítótérbe.
A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskolának kiegészítő tá-
mogatásra 7,4 millió Ft-ot kaptunk, melyből egy új épületszárny 
terveztetési költségét tudtuk kifizetni.
Ezen kívül támogatni tudtuk a Felsőgallán és Alsógallán működő 
nemzetiségi óvodákat 200-200 ezer forinttal, a Felsőgallai Né-
met Nemzetiségi Senior Tánccsoport Jubileumi rendezvényét, 
továbbá részt vettünk a városi koszorúzásokon, megemlékezé-
seken. Rengeteg munka van a hátunk mögött, de úgy hiszem, 
eredményes évet zárhatunk, és ezért csináljuk.
A 2023-as évre hat különféle pályázatot nyújtottunk be, tábo-
roztatásokra, rendezvényekre. Bízunk a pozitív elbírálásban. Saj-
nos a jelenlegi gazdasági helyzet miatt beruházási támogatásra 
jövőre nem számíthatunk. Tervek mindig vannak, meglátjuk, mit 
tudunk belőle megvalósítani.
Köszönet a sok-sok segítőnek, önkéntesnek, akik minden ere-
jükkel és szabadidejük feláldozásával ott vannak, és egy ember-
ként dolgoznak a közös célért, valamint köszönet az Alsógallai 
Baráti Egyesületnek, az Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú 
Alapítványnak, valamint az Univarmix Kft.-nek, Kiprich György 
vezetésével, akik a tájház munkálatokat szakszerűen végzik.
További jó egészséget kívánok!

Horn-Schamberger Anett
Tatabányai 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Boldog Adventi készülődést és 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván az 

Alsógallai Baráti Egyesület!

Alsógallai József Attila Művelődési Ház

Tatabánya ,Táncsics Mihály u. 61. 

06-34/787-480

jozsefmuvhaz@avertesagoraja.hu

avertesagoraja.hu
muvelodesihaz.jozsefattila.7Kedves Alsógallai Lakosság!

Üdvözlöm önöket az Alsógallai Hírharang legújabb számában. 
Engedjék meg, hogy megosszam önökkel az idei év eseményeit, 
történéseit, melyek a József Attila művelődési házban zajlottak.

Rendezvényeinket tekintve elmondhatjuk, hogy az Alsógallai 
Baráti Egyesülettel együttműködve, támogatva, sikeresen meg 
tudtuk valósítani a hagyományos ünnepeinket – úgy, mint a 
Pünkösd, a Káposzta Fesztivál, illetve a Szüreti Felvonulás és Bál. 
Az Alsógallai Baráti Egyesület szervezésében megvalósuló prog-
ramokhoz, jelentős segítséget, illetve támogatást nyújtott a  
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Felsorolt hagyományőrző rendezvényeink mellett számos más 
programot, szórakozási lehetőséget kínáltunk a lakosság számára.

A nyár folyamán, zenés-táncos programokkal vártuk az érdek-
lődőket. A húsvét, és a gyereknap alkalmából zenés, interaktív 
foglakozásokkal és bábszínházzal vártuk a gyerekeket.
Különböző szakköröket indítottunk az év folyamán, a Nemzeti 
Művelődési Intézet koordinálása mellett.

Hímző, gyöngyfűző, valamint mézeskalács készítő foglalkozások 
szinesítették a József Attila Művelődési ház életét.

Galla Színpad és Bábszínházunk hónapról hónapra új tagokkal 
bővül, és büszkék vagyunk rá, hogy az idén már vidékre is kap-
tunk meghívást. 
Jelenleg, és a jövőben is igyekszünk a művelődési házat új 
programokkal tarkítani, és a hagyományőrző rendezvényeket  
továbbra is támogatni, életben tartani – az adott lehetőségek-
hez képest.
Nem utolsó sorban szeretném önöket tájékoztatni szervezeti 
felépítésünkben történt változásokról is. 

2022. májusától a Vértes Agorája ügyvezető igazgatója Lukács 
Zoltán Géza. A szakmai igazgatói feladatokat pedig Seffer Edina 
látja el. Nagyon sok sikert kívánunk munkájukhoz.

Sajnos november 01.-től  2023. március 31.-ig a József Attila  
Művelődési házat – önkormányzati döntés alapján - be kellett 
zárni az épület rendkívül rossz energetikai állapota miatt.
Bízunk benne, hogy a jelenleg fennálló problémák mielőbb 
megoldásra kerülnek, és a művelődési ház ismét aktív közösségi 
színtérként szolgálhatja az alsógallai lakosságot.

Herendi Judit
Művelődési ház vezető


