Göltl Annamária
1973. 03. 19-én születtem Csornán. Születésem óta Győrsövényházon
élek, itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat is. A győri Deák Ferenc
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, majd a budapesti Gábor
Dénes Főiskolán Informatikus Közgazdász diplomát szereztem.
Felsőfokú német nyelvvizsgával és közép szintű angol nyelvtudással
rendelkezem, munkám során mindkét nyelvet napi szinten használom.
1996 júniusa óta egy győri nagyvállalatnál dolgozom, a közel 25 év alatt a
pénzügyön belül több területet is megismertem, számos különböző feladatom volt.
2014. óta a Győrsövényház Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője vagyok. Családom,
édesapám révén német gyökerekkel rendelkezik, közel áll hozzám a német nyelv, a német
hagyományok és szokások ápolása, őrzése.
Fontosnak tartom a német nyelv oktatását, az idősebb korosztályon túl településünk fiataljainak is az
ösztönzését a német nemzetiségi kultúra fenntartására, a közösségi élet ápolására.

Göltl Annamária
Am 19.03.1973 bin ich in Csorna geboren. Seither lebe ich in Győrsövényház, auch die Grundschule
habe ich hier absolviert. In der Ökonomische Fachmittelschule Deák Ferenc habe ich Abitur gemacht,
danach an der Hochschule Gábor Dénes in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik Diplom erworben.
Ich verfüge über eine Sprachprüfung mit Oberstufe in deutscher Sprache und englische
Sprachkenntnisse in Mittelstufe. Beide Sprachen benutze ich täglich während meiner Arbeit.
Seit Juni 1996 arbeite ich bei einem Großunternehmen, in den fast 25 Jahren habe ich mehrere
Bereiche innerhalb Finanz kennengelernt, und habe verschiedene Aufgaben gehabt.
Seit 2014. bin ich Mitglied der deutschen Selbstverwaltung von Győrsövényház. Meine Familie hat,
durch meinen Vater deutsche Wurzeln, die deutsche Sprache, die deutsche Traditionen, Bräuche, und
deren Pflege und Behütung liegt mir nahe am Herzen.
Für besonders wichtig halte ich das Unterrichten der deutschen Sprache, die Motivation der
Jugendlichen des Dorfes sowie der älteren Generation um Erhaltung und Weitergabe der deutschen
Kultur, und Pflege des Gemeinschaftslebens.

Tradition ist nicht die Asche, die man behütet, sondern es ist die Glut, die wir am brennen
halten. (Jean Jaures 1849-1914, franz. Philosoph)

