
MEGHÍVÓ 

Idéén  22.  alkalommal  kérüü l  sor a  Magyarorszaégi  Néémét  ÖÖ nkormaényzatok Napjaé ra,  mélyét  mindén
éévbén  janüaé r  maé sodik  héé tvéégéé jéén,  az  élsoő  íézbén  1994  décémbéréébén  vaé lasztott  kisébbséégi
oü nkormaényzatok mégalakülaé saénak éévfordüloé jaén üü nnépélüü nk.

A  Magyarországi  Németek  Országos  Önkormányzata  (MNOÖ)  2018.  január  13-án  a  pécsi
Kodály  Központban  (7622  Pécs,  Breuer  Marcell  sétány  4.)  15  órai  kezdettel  gálaműsort
rendez, amelyre a sajtó képviselőit is szeretettel várjuk.

ÜÖ nnépi  bészéédét  mond Volkmar  Wenzel, a  Néémétorszaégi  Szoü vétséégi  Koü ztaé rsasaég  magyarorszaégi
nagykoü vété.

A gaé lamüő sor kérétéébén adjük aé t a magyarorszaégi néémétséég légmagasabb kitüü ntétééséé t haé rom, a néémét
némzétiséégéé rt kiémélkédoő én sokat tétt széméé lynék. Az idéi észténdoő  kitüü ntététtjéi:

Hartmut Koschyk (Berlin, Németország)  Bündéstag-kéépviséloő ,  a néémét szoü vétséégi kormaény volt
kivaéndorlaé s- éé s némzéti kisébbséégüü gyi mégbíézottja,

Oszvald József (Városlőd) nyügalmazott pédagoé güs,  iskolaigazgatoé ,  a néémét némzétiséégi  oktataé s
iraént élkoü télézétt oktataé si szakéértoő ,

Schőn Mária (Hajós) nyügalmazott pédagoé güs, nééprajz- éé s nyélvjaé raé s-kütatoé , koé rüsvézétoő .  

Az idéi éévbén tizénoü toü dik alkalommal adjük aé t  a Koch Valééria  Díéjat,  mélyét magyarorszaégi  néémét
koü zéépiskolaé sok kaphatnak még kiémélkédoő  iskolai téljésíétméényüü k éés némzétiséégi térüü létén véégzétt
münkaé jük  alapjaén,  valamint  friss  diplomaésok  néémét  némzétiséégi  téémaéban  mégíért  kivaé loé
diplomamünkaé jükéért. A díéjat a gaé laén Czigány Matthias (Koch Valééria Gimnaéziüm Péécs), Nagy Szonja
(Néémét  Némzétiséégi  Gimnaéziüm  Büdapést),  valamint  Holczinger  Szandra (Eoü tvoü s  Loraénd
Tüdomaényégyétém Büdapést) véhéti aé t.

Immaér  hagyomaény,  hogy  a  müő sor  koü zrémüő koü doő i  a  legszínvonalasabb  német  nemzetiségi
szólisták, illetve kulturális fesztiválokon elismerést szerzett együttesek koü züü l  kérüü lnék ki. Az
idéi gaé la félléépoő i a Palotabozsok-Mohaécs-Sombérék Ifjüé saégi Füé voé szénékar; a Véémééndi Düoé  (Tillmann
Floé ra  éés  Ravasz  Dorina);  Kéémééndi  Tamaés,  Trésznér  Béncé  Bénédék  éés  Héidér  Patrik
harmonikamüő véészék;  Maüsz  Férénc  trombitamüő véész;  a  péécsi  Koch  Valééria  Iskolakoü zpont
gyérméktaénccsoportja; a Néün Branaüér Müsikantén zénékar; a Raé tkai Düoé  (Endréésznéé  Goü tz Jülianna
éés  Molnaé rnéé  Maé jér  Erzséébét);  Szügfill  Eliza (Boé ly),  Mravinaé c  Anna (Pilisvoü roü svaé r),  Radnai  Tamaés
(Pilisszéntivaén)  éé s  Emmért  Béttina  (Baja),  akik  nyélvjaé raé si  toü rtéénétékét  adnak  éloő ;  a  székszaé rdi
Magyarorszaégi  Néémét  Szíénhaé z  taé rsülata;  a  szédérkéényi  Intérmélody koé rüs éés  a  biatorbaégyi  Füü zés
Taéncégyüü ttés. A gaé la szüü nétéébén a babarci Bawazér Dorfmüsikantén zénékar, az ésti baé lon pédig a
Diamant Kapéllé jaé tszik. 

Büdapést, 2018. janüaé r 8. 
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