
Tobbnaposrendezvenysorozatszin-
helye volt junlusban varos~nk.

Az el6keszuletek idejen a szervez6k
izgalommal vartak a Magyarorszagl
Nemetek Orszagos c>nkorrnanyzata-
nak donteset. akik vegul is apr1lis 29-
en elfogadtak. hogy Budaorson allit-
sak reI az 1946/47-es kitelepitesre
emlekezve az orszagos emlekhelyet. az
orszag legregibb es legnagyobb 6teme-
t6jeben.

Az esemenysorozatra Bretzfeldb61
hivatalos kuldottseg erkezett harom
busszal- kepvisel6k. varoshazi dolgo-
z6k. Sokan jottek a kltelepitettek ko-
zul is haza. Barati talalkoz6k es melt6-
sagteljes emlekezesek valtottak egy-
mast.

A 7 eves Bretzfeld-Budaors testver-,...varosi 
kapcsolal alkalmab61 a vende-

gek egy heteves tolgyfat hoztak. amit a
Sport utca elejen lev6 buszmegall6nal.
az erre kialakitot~ helyen elultettek. A
csutortok esti Bretzfeld-Budaors Ba-
ratl Tarsasag bork6stol6val egybeko-
tOll talalkoz6jan regl es uj Ismerosok
udvozoltek egymast.

Junius 7. A stuttgarti nyllatkozat
szellemeben. a megbekeles es a kozos
jovO remenyeben az emlekhely alap-
kovel Magyar Balint muvelodesl mi-

Junius 7-8-9.
niszter. Kerner U>rinc. a Magyarorsza-
gi Nemetek Orszagos Onkormanyza-
tanak elnoke. WittinghoffTamas. Bu-
daors yaros polgannestere es Ritter
Imre. Budaors yarOS Nemet Kisebbse-
gi Onkonnanyzata elnoke helyezte el.
Beszedet mondott Magyar Balint es
Kerner U>rinc.

Az unnepseg zaroszavaban Ritter
lmre arra figyelmeztetett. hogy egy
nep addig el es fej16dik. amig siIjait
apolja. es bolcs6jet ringatja.

A kes6 delutani orakban a vendegek
megtekintettek a Parlamentet. Szak-
mat talalkozo volt a muvel6desi haz-
ban. ahol a ket yaros polgarmestere
bemutatta a Varoshaza dolgozoit. a
kepvtse16ket.

Junius 8. Delutan a Pest megyei
nemet nemzetisegi egyuttesek muso-
raban felleptek az ujhartyaniak. a tak-
sonyiak. a cegledberceliek. a zsambe-
kiak. a torokbalintiak hagyomany6r-
z6 csoportjai. a vecsesi es a zsambeki
fuvoszenekarok. A hangulatos-szines
musor megtekintese utan a vendegek
a kitelepitesi emlektablahoz vonultak.
Beszedet mondott Wittinghoff Tamas

es Thomas Fohl. Bretzfeld polgarmes-
tere. Ezt az esemenyt a rendez6k azert
Iktattak a programba. mert a januarl
emlektabla-avatason az Id6jaras mi-
att sok Id6s ember nem tudott eljon-
nl.

Ezt kovet6en rovtd seta utan a Hel-
mat Museumban az emlekklallitas
megny1tasan talalkoztak nagy szam-
ban az erdekl6d6k. A kiallitast dr.
Kovacs Jozsef Laszlo rendezte buda-
orsi anyagbol es Matthias Schmidt
Bretzfeldben mar bemutatott gyujte-
menyeb61. A kiallitason dokumentu-
mokat. fenykepeket lathattunk a regi
Budaors kulturalis eleteb61.

A napot musoros est zarta a muvel6-
desl hazban. Kozremukodott a bretz-
feldl fuvoszenekar. a Lyra Dalkor. a
Pro Muslca Korus. Itt Susanna Karly-
Berger a magyarorszagl nemetek kuz-
delmes 250 ever6l beszelt. Michael
Ritter pedlg a budaorslek szeretetebe
ajanlotta a most megjelent ..Egy nap-
tan ev szokasai Budaorson cimu
konyvet.

Junius 9. Orvendetesen sok fiatal
segitett az umapi vtragsz6nyeg elke-
sziteseben. A delutanl nemet nyelvu
misen a hivek betoltottek a templo-
mot. [get hirdetett Martin Ritter.


