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A Porvai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. óta szoros együttműködésben 

dolgozik a helyi önkormányzattal és a falu további intézményivel. Testületünk sok-sok célt, és 

feladatot tűzött ki maga elé az elmúlt évek folyamán.  

Ezen célok és feladatok középpontjában minden esetben az állt, hogy a falu, Porva érdekeit 

szolgálja. Számos rendezvényt szerveztünk az elmúlt években és ehhez hasonlóan szeretnénk 

tenni a jövőben is. Rendezvényeinket nagyrészt befolyásolja az időjárás , vannak kisebb 

sátraink, pavilonjaink, azonban a 2016-os nemzetiségi napon egy hatalmas viharjelentős 

részüket tönkretette.  

Nagy szükségünk volt  egy rendezvénysátor beszerzésére, mely nagyrészt megkönnyíti a 

szervezését, lebonyolítását egy-egy eseménynek. Ezért a rendezvénysátor beszerzése volt a fő 

célja projektünknek . 

Lehetőségeinkhez mérten színesítgetjük településünk német nemzetiségi intézményeinek 

rendezvényeit, programjait és a projekt eredményeként beszerzett rendezvény sátorral , 

amellyel kizárjuk az időjárást mint kockázati tényezőt. Emellett a kötelező 

nyilvánosságbiztosítás feladatait és a 

projektmenedzsmentet is biztosítottuk a projekt keretében. 

Az évek során  megvalósított rendezvényeink: 

- Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda rendezvényei 

- Egyházzenei koncert és német nyelvű mise szervezése, fellépők vendégül látása, fogadás 

tartása, 

- Kitelepítés 70. évfordulójára megemlékezést tartottunk, koszorúzás az 

emlékműnél a templom udvarában, fogadás tartása 

- Gyermeknap a településen élő gyermekeknek ( Óvoda, Iskola ) az Intézmény vezetőkkel 

- Bajor fúvószenekar fellépése, vendégül látásuk 

- Porvai Nemzetiségi Falunap szervezése az elmúlt évekhez hasonlóan a településen élők 

vendégül látása egy tál étellel. 

- Külföldi tánccsoport fellépése a nemzetiségi falunapon.  

- Őszköszöntő sátras-bál szervezése. 

- Márton-nap (német nemzetiségi hagyomány) ünneplése az óvodában az általános 

iskolásokkal, községi szinten együttesen. 

Rendezvényeink többsége szabadtéri, mely során a beszerzésre került sátor segített kivédeni az 

időjárás viszontagságait. A felsorolt eseményeket már évek óta folyamatosan megtartjuk és 

hagyományozó jelleggel és a sátor segítségével biztosítjuk állandóságát a településen. A 

rendezvényeinkkel erősítjük a helyi identitást és a falu társadalmi aktivitását is. 
 

A rendezvénysátor : 

 

Professional 8x20x2,6 m-es rendezvénysátor 



A sátorlap PVC anyag, 550 gr/m2 dupla hálós belső szövéssel, UV ellenállás (hiteles SPF 80 

+), hegesztett varratoknak köszönhetően 100%- ig vízálló, tetőponyva egy darabból készül. 

A kétszeres tető vasalás lehetővé teszi az egész tető terhelhetőség növelését. 

Átlós merevítők minden oldalsó sarokelemeken keresztül erősebbé teszik a vázat. 

Nagyobb stabilitás érdekében padlókeret összekötő. 

 

A projektmenedzsment tevékenységek és a kötelező nyilvánosságbiztosítása is megvalósult a 

projekt során.  

A projekthez kötött együttműködési megállapodások továbbra is élnek és a járványügyi helyzet 

alakulásától függően válnak aktívabbá.  

 

A projekt során szemelőt tartottuk a z esélyegyenlősségi szempontokat is  

1. nők esélyegyenlősségének javítása a rendezvények megtartásával sokat erősödött, hiszen ők 

azok, akik ennek szervezésében, lebonyolításában legtöbbet tudnak tenni ( pl. 

ételkészítés, vendéglátás ) . A Porvai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is nő.  

 

2. a projekt szempontjából releváns, és egyértelműen esélyegyenlősségi szempontként 

tekinthető a 

rendezvényeket helyben tartó tevékenységünk valósul meg. Ez sokat jelent a kis zsák falu 

lakosságának, hiszen sokan (idősek, kis gyermekes családok, fogyatékosok) nem tudnak 

elutazni településről, hogy kulturális eseményen vegyenek részt. 

 

A környezetvédelmi szempontok közül is figyelembe vettük az alábbiakat:  

 

1. a projekt a környezeti állapot javítását, szebbé tételét is megvalósította, mert a 

rendezvényeink helyszínén és környezetében mindig rendet teszünk (szemét szedés, 

fűnyírós stb.)  

2. a megvalósítás során a vidéki életmód előnyeinek kihangsúlyozása, népszerűsítése is 

megvalósul, hiszen ez az egyik fő célja a nemzetiségi önkormányzatunknak. A 

hagyományőrző rendezvényeinken keresztül szeretnénk ezt biztosítani. 

 
 

 A fejlesztés eredményként vásárolt rendezvény sátor hasznosulása a fenntartási időszakban 

mind a nemzetiségi, mind a helyi önkormányzat és a legfőbb kulturális szervezete a Pro Porva 

Alapítvány által biztosított, mivel a település számos rendezvényét mi bonyolítjuk le. Porva 

mindig is sok eseményt biztosított és egy nagyszabású HUNGARIKUM FESZTIVÁLLAL is 

gyarapodott a kínálata, amely országos jelentőséggel bír. A  rendezvénysátor megvételét 

követőén nagyobb pénzügyi kiadásra nem számolunk, hiszen ez egy új sátor lesz, melyre több 

éves garancia van.  

 

 A projekt illeszkedik a HFS- ben megfogalmazott célokhoz: Erősebb helyi identitás és 

társadalmi aktivitás elérése a cél. 


