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Tizenhatodik alkalommal került sor a 
Magyarországi Német Önkormányzat-
ok Napjára, 2012. január 14-én, ezú! al 
Pécse   a Kodály Központban. A rendez-
vény védnöke Dr. Matei I. Hoff man, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság 
budapesti nagykövete volt, ünnepi be-
szédet mondo!  Heinek O! ó, az országos 
önkormányzat elnöke és Klaus Riedel, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság 
követe. A gálaműsor keretében adták 
át a magyarországi németség legma-
gasabb kitüntetését három, a német nemzetiségért 
kiemelkedően sokat te!  személyiségeknek. 

Az idei év kitüntete! jei: Dr. Albert Vendel – 1970-
ben megalapíto! a az első német nyelvű klubot Nagy-
vázsonyban, az első választások óta a veszprémi és a 
Veszprém megyei német önkormányzat elnöke, az 
országos önkormányzat Közgyűlésének volt tagja. 
Nagy szerepet játszo!  a német nemzetiségi oktatás 
bevezetésében a Veszprém megyei településeken va-
lamint a Lovassy László Gimnáziumban a nemzetiségi 
tagozat elindításában, a veszprémi német klub társ-
alapítója, a Veszprém-Passau Baráti kör társalapítója. 
Dr. Erb Mária – Véménden nevelkede! , a pécsi 

Leőwey Klára Gimnázium nemzetiségi tagozatán 
ére! ségize! , germanisztikát és történelmet hallga-
to!  az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1997 óta 
az ELTE Germanisztikai Intézete Magyarországi Német 
Kutatóközpontjában tudományos munkatárs, 2006 óta a 
Kutatóközpont vezetője, a nemzetiségi BA és MA kép-
zés koordinálója és kidolgozója, magyarországi né-
met tudományos projektek vezetője (Magyarországi 
Német Nyelvi Atlasz, Magyarországi Német Nyelv-
járások Szótára). Évtizedek óta dolgozik az oktatás 
és képzés területén, a hazai német nyelvjárások ki-
emelkedő kutatója. 
Hambuch Géza – az általános iskolát Mucsiban vé-

gezte, Budapesten ére! ségize! , diplomáját magyar-

német gimnáziumi tanárként szerezte, 
a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban ok-
tato! . 1957-től  a Magyar Rádió pécsi 
stúdiója német nyelvű műsorainak 
szerkesztője. Társalapítója és vezetője 
a „Gruss und Kuss” című műsornak Bu-
dapesten. A Neue Zeitung főszerkesztője. 
1982-ben le!  a Magyarországi Németek 
Szövetsége főtitkára, később ügyveze-
tő elnöke. 1994-2010 közö!  Budapest 
XIII. kerület német önkormányzata elnö-
ke, 1995 óta a negyedévente megjelenő 

Sonntagsbla   szerkesztője.
Az idei évben kilencedik alkalommal került sor 

a Koch Valéria-díj átadására, melyet magyarországi 
német középiskolások kaphatnak meg kiemelke-
dő iskolai teljesítményük és nemzetiségi területen 
végze!  munkájukért, valamint egy friss diplomás, 
német nemzetiségi témában megírt kiváló diplo-
mamunkájáért, a bátaszéki szakrális emlékekről. A 
díjat a gálán Kiss Balázs (Tolnai Lajos Gimnázium, 
Gyönk), Peller Brigi! a (Friedrich Schiller Gimnázi-
um, Pilisvörösvár), Tósoki Dániel (Lovassy László 
Gimnázium, Veszprém) illetve Miskei Réka (ELTE) 
vehe! ék át.

A gálaműsorban felléptek a hazai és nemzetközi 
kulturális fesztiválokon elismerést szerze!  együt-
tesek: az Intermelody Kórus (Szederkény), a Né-
meth-Gallusz Duó (Nagymányok), a Schaumarer 
Musikanten fúvószenekar (Solymár), a Palotabo-
zsok-Mohács-Somberek I$ úsági Fúvószenekar, a 
Siebenschri!  tánccsoport (Solymár), a mohácsi „Tal-
pacskák” gyermek-tánccsoport, a pécsi Harmonika 
Trió, a Czehmann-Quarte!  (Mecseknádasd), Frank 
Ildikó, a Magyarországi Német Színház intendán-
sa, valamint Müller Anna (Pécs), Heil Henrik (Pécs), 
Ritzl Henrie! e (Somberek), Lichtmesz Magdolna 
(Palotabozsok) és Bede Szilvia (Máza) diákok, akik 
német nyelvjárásban adtak elő vidám történeteket.

Német Önkormányzatok Napja Pécsett

Klaus Riedel megnyitója

Koch Valéria-díjasokAz Ehrennadel in Gold/az Aranytű idei kitüntetettei a színpadon
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Bajtai László képriportja a Gáláról

Intermelody Kórus (Szederkény)

Németh-Gallusz Duó (Nagymányok)

Schaumarer Musikanten fúvószenekar (Solymár)

Siebenschritt tánccsoport (Solymár)

„Talpacskák” gyermek-tánccsoport (Mohács)


