
Hopp, egy hartyáni a Pest Megyei Német Önkormányzatban! 
Nádas Barbara interjúja 

 

Mi jut eszükbe, ha azt mondom Majeczki Martin?  18 éves, a Kiss büfével szemben lakik, és mostanában 

mindig mindenhol ott van. Valami ilyesmi, ugye? Nos, a 18 éves Majeczki Martin, tudják, ott a Kiss büfével 

szemben, most a Pest Megyei Német Önkormányzat tagja lett.  A Hartyáni Sváb Fiatalok összefogóját, a 

mindig aktív és pozitív, ötletekkel és lelkesedéssel teli Martint faggattam a sikereiről. 

- Milyen posztra kerültél be? 

Egész pontosan a 7 fős Pest megyei német közgyűlés tagja lettem. Ide az ÉMNÖSZ (Észak- Magyarországi Német 

Önkormányzatok Szövetsége) által állított listáról lehetett bekerülni, én a 7. helyet foglaltam el ezen a listán. Míg helyi 

szinten a nemzetiségi képviselők választása is közvetlenül történik, addig (az idei választásokon először) a területi és az 

országos önkormányzatokba listákon keresztül. Tehát aki a nemzetiségi választáson az ÉMNÖSZ listáját támogatta, az 

azzal együtt engem is, amit ezúton is köszönök. Remélem, rászolgálok a választók bizalmára. 

- Hogyan sikerült ez ilyen fiatalon elérned? 

2011-ben kezdtem el először aktívan részt venni Újhartyán nemzetségi és kulturális életében. Itt végeztem az 

érettségihez szükséges közösségi szolgálatot is. Időközben egyre inkább megszerettem ezt a tevékenységet és úgy 

döntöttem, a jövőben is ezért az ügyért szeretnék dolgozni. Mivel kevés fiatal érzi ezt igazán fontosnak manapság, 

szükség van minden lelkes fiatal lendületére. Sok rendezvényen, eseményen vettem részt az elmúlt években, jó néhány 

cikket is írtam a Neue Zeitungba és a Deutscher Kalenderbe és több versenyen is kipróbáltam magam (Blickpunkt, 

Abgedreht!) Talán ezért váltam egyre ismertebbé német nemzetiségi körökben. A nyáron Villányban a GJU 

(Magyarországi Német Fiatalok Közössége) 25 éves jubileumán kaptam a felkérést, amit nagy megtiszteltetésnek tartok 

ilyen fiatalon és természetesen elfogadtam. Egyébként országosan is a fiatalítás a tendencia. 

- Mi a feladatod, és mit képviselsz ebben az önkormányzatban? 

48 helyi nemzetiségi önkormányzat tartozik a PMNÖ (Pest Megyei Német Önkormányzat) alá. Tehát természetesen 

ezeknek az önkormányzatoknak (köztük az Újhartyáninak) a képviselése, munkájának segítése és összefogása a 

feladatom. Emellett elsősorban a fiatalság képviselete tartozik a hatáskörömbe, ezért is kértek fel a pozícióra. Nekünk is 

lesznek üléseink, komoly és felelősségteljes munkára számítok. A hétvégéim nem igazán lesznek szabadok, sok megyei 

rendezvényen kell majd megjelennünk.  

- Mi az indíttatásod, amiért szívesen vágsz bele ebbe a nagy feladatba? 

Örülök, hogy a megyében még több német nemzetiségű település életébe, munkájába tekinthetek bele, fontos 

tapasztalatokat gyűjthetek, még több fiatalt ismerhetek meg, akik aktívak ezen a téren. Ezeket a tapasztalatokat 

szeretném itthon Újhartyánon továbbra is kamatoztatni. Kitartok amellett, hogy minél több fiatalt kell a 

hagyományőrzésbe bevonni, megismertetni velük múltunkat és felhívni figyelmüket saját identitásukra, ezt a tudatot 

erősíteni bennük. Szeretném lángra lobbantani a szikrát. Mert szerencsére még van szikra! Persze ez nem megy akkor, 

ha mindenhez görcsösen ragaszkodunk, az eredeti szokásokat meg kell tartani, de ezt folyamatosan megújítva a mai kor 

igényeinek megfelelően kell számukra is érdekessé tenni. Szeretném, ha minél többen „újratanulnák” a nyelvet, lenne is 

alkalmuk ezt baráti társaságokban és különböző programokon használni. Úgy gondolom, jó az az irány, amit a Hartyáni 

Sváb Fiatalok Baráti Körével képviselünk, ezért szeretném, ha megyében is minél több hasonló megmozdulás lenne. A 

GJU-val ez közös célkitűzésünk, hogy a szervezetet Pest megyében is megerősítsük. Szeretném, ha a megyében élő 

német származású fiatalok jobban megismernék egymást. Programokkal, közös projektekkel lehetőséget kell 

biztosítanunk a találkozásukra.  

Végül, ami számomra az egyik legfontosabb, hogy Újhartyánt és az itt élő embereket is megyei szintén is képviseljem. 


