Nemzetiségi nap díszvendéggel

S

Szeptember első vasárnapján rendezte meg Németbányán a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos nemzetiségi napját. A német nyelvű szentmise
végén emléktáblát avattak a kápolna építtető Maria
Todte tiszteletére.

Mint eddig minden alkalommal, most is zenés ébresztővel indult a nap. Ezúttal a városlődi Weisz
Ádám örvendeztette meg harmonikájával a korán
kelőket. A délelőtt folyamán gyermekeknek szóló
sportrendezvények és népi játékok sorjáztak a falu
sportpályáján és a Fő téren. Délután megnyílt a településen élő Tóth András képzőművész, karikatúrista
kiállítása. Huszonnégy éves munkássága alatt több
tárlata volt már Kapolcson, a megyében és országhatáron túl is. Grafikái után papírból kezdett szobrokat
készíteni. Humoros papírszobrai melyek a gegek,
szóviccek alapján működnek, nagy tetszést arattak.

A délután legmeghatóbb eseménye a Mail József
apát és Stadler László Dezső plébános által koncelebrált német nyelvű szentmise után következett.
Az elszármazott kül,- és belföldi németbányaiakat,
valamint a Németországból érkezett 85 éves Maria
Todte asszonyt, (született Wenzel Mária) Draskovics
Balázs a helyi német nemzetiségi önkormányzat
elnöke és Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszöntötte. Mária 22 évvel ezelőtt kezdeményezője, és építtetője volt a széleskörű összefogással
épült emlékkápolnának. Az 1948-ban 13 éves Wenzel Máriát egész családjával együtt kitelepítették
Németbányáról, de szülőföldjéhez, egykori honfitársaihoz mind a mai napig erős szálakkal kötődik. 25
évvel ezelőtt, 1995-ben 60. születésnapján Brühlben,
rokonai és barátai társaságában elhatározta, hogy a
szülőföldjükről kiűzött mintegy 250 honfitársa emlékére kápolnát épít. Egy évvel később megrendezte
az egész világba szétszóródott németbányaiak világtalálkozóját, melyen pénzt gyűjtött az általa létrehozott Kápolna alapítványba. Különféle kül,- és
belföldi egyházak, magánszemélyek, és a szülőfalu támogatásával valamint családi adományokból
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Maria Todte a templom
10 éves jubileumán
(2008-ban) Mága
Zoltánnal

megindult a kápolna építés. Hihetetlen energiával
tárgyalt hivatalokkal, vállalkozókkal ő volt az építés
lelke és motorja. Álma a kitelepítés 50. évfordulójára valósággá vált. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek,
Dr. Mail József apát és Mátrai Brunó helyi plébános
1998. június 28.-án beszentelték a kápolnát, mely
azóta a megbékélés szimbólumává vált. Mária nélkül Németbányának sohasem lett volna temploma.
(Az istentiszteleteket addig az „iskolatemplomban
tartották.) Családi kezdeményezésre, a Német Nemzetiségi önkormányzat támogatásával, egy emléktáblával köszönte meg a hálás faluközösség Mária
áldozatos munkáját 85. születésnapján. A kápolna
belső falára felhelyezett emléktáblát dr. Mail József
apát és Stadler László Dezső plébános áldották meg.
Ezen a napon szentelték be a zarándokutakra készült új templomzászlót is.

A szokásos kultúrprogram a falu közösségi terén
zajlott. Német nemzetiségi együttesek – mint a Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes, a Bakonyjákói Nefelejcs Vegyeskar, az Úrkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Farkasgyepűi Gyöngyvirág
Tánccsoport, és a bakonyjákói óvodások mutatták
be őseik tánc és dalkincsét. A szabadtéri színpadon
fellépő Adászteveli Kulturális Egyesület Bí-Borvirág tánccsoportja olyan fergeteges mezőségi táncot
ropott, hogy a fagerendás színpad beszakadt alattuk. Az utánuk következő együttesek már az utca
aszfaltjára kényszerültek. Mindannyian felejthetetlen órákat szereztek a hálás közönségnek. A Száva
Zoltán mesterszakács által főzött vadpörkölt vacsora
után ifj. Morczona Péter harmonikás szórakoztatta a
helyi és elszármazott vendégeket.
Kiss Albertné
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