A Magyarországi Német Önkormányzatok Napja
Idén nyolcadik alkalommal került sor
a Magyarországi Német Önkormányzatok Napjára, amelyet a kisebbségi
önkormányzatok alakulásának évfordulóján, minden év januárjának második szombatján ünnepelnek a magyarországi németek. A rendezvényre 2004. január 10én, a Kongresszusi Központban került sor.
Heinek Ottó, elnök köszöntõje után Dr. Hiller István,
a nemzeti kulturális örökség minisztere mondott ünnepi beszédet – a jelenlévõk nagy tapsa mellett, német nyelven.
A gálamûsor keretében átadták a magyarországi
németség legmagasabb kitüntetését négy olyan személynek, akiknek a német nemzetiségért végzett kiemelkedõ, áldozatos munkásságát, ismerték el:
Böhm András (61) – Ágfalva. Több mint negyven éve
aktív résztvevõje a német nemzetiségi politikai és kulturális életnek. 1963-tól tagja volt a Magyarországi
Németek Szövetségének, melynek kétszer alelnökévé
is választották. A 70-es években összegyûjtötte a szülõfalujában fellelhetõ énekeket. Megszervezte az ágfalvi fúvószenekart és 1993-ban újraalakította az ágfalvi „Morgenröte” énekkart. 1994-ben összeállított
egy kétkötetes könyvet „Agendorfer Mosaik” címmel,
melyben bemutatja Ágfalva történetét, egyházi és világi hagyományait. Néprajzi magángyûjteményét
1999-ben egy kilenc szobából álló falumúzeumban
helyezte el. 1995-ben az ágfalvi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke lett, és bevezette az óvodában
az „egy személy-egy nyelv” modellt. Megyei szinten is
sokat tesz a hazai németségért, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének elnökhelyettese.
Neubrandt Piroska (65) és Ferenc (68) – Pilisszentiván.
A házaspár három évtizede fontos résztvevõje a hazai
német kultúrának. Mindketten tagjai a Magyarországi
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa
Egyházzenei Szekciójának. Piroska nyugdíjazásáig
óvónõként dolgozott, számos zenei továbbképzést
tartott óvónõknek. Férjével együtt alapító tagja a pilisszentiváni Vegyeskórusnak, majd tíz évvel késõbb
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megalapította a kóruson belül a nõi Kamarakórust.
Ferenc vezetése alatt a harminc éves kórus számos
hazai és külföldi fesztiválon vett részt – mindenütt
nagy sikerrel. 11 éve a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Kórust is õ vezeti. Rendszeresen tart továbbképzéseket a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa szervezésében. Összegyûjtötte a Pilisben élõ németség népdalait, egyházi kórusmûveit és népénekeit, és az érdeklõdõk számára hozzáférhetõvé tette. A környékbeli kórusoknak rendszeresen ad szakmai segítséget. Összeállította és kiadta
„Lobet den Herrn” címmel a Pilisszentiván és környékén
fellelt német nyelvû imádságok és egyházi énekek
gyûjteményét. Jelenleg a Solymáron gyûjtött egyházi
énekek kiadásán dolgozik.
Dr. Paul Ginder (91) – Stuttgart. Az észak-bácskai
Csávolyban született jogászt 1946-ban kitelepítették.
1949-ben egyik alapító tagja volt a badenwürttembergi Magyarországi Németek Szövetségének.
1975-tõl 1984-ig a szervezet ügyvezetõjeként, majd
1984-tõl 1991-ig kulturális referenseként dolgozott
társadalmi munkában. Ebben az idõben számos kiállítást, szemináriumot és konferenciát szervezett a magyarországi németek történelmével kapcsolatosan,
melynek egyik legjobb ismerõi közé tartozik. Errõl tanúskodnak elõadásai és cikkei a különbözõ kiadványokban. Legkiemelkedõbb munkái az 1999-ben megjelent „Ungarn und Deutsche – Aufsätze zur donauschwäbischen Geschichte und Kulturgeschichte” (Magyarok és németek – kultúrtörténeti és történelmi tanulmányok)
és a 2000-ben megjelent „Die ungarndeutsche Tragödie im
20. Jahrhundert” (A magyarországi németek XX. századi
tragédiája) címû könyve.
Az idei évben elõször került sor a Valeria-Koch-díj átadására, melyet az Oktatási Bizottság döntése alapján
három magyarországi német középiskolás kapott meg
kiemelkedõ iskolai teljesítménye és nemzetiségi területen végzett munkája alapján, és egy frissdiplomás
német nemzetiségi témában megírt kiváló diplomamunkájáért. A díjat a gálán Feith Ágnes (Bánd), Kun
Alexandra (Somberek), Kuti Csilla (Hajós), illetve
Gonda Gábor (Nagynyárád) vehették át.
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