
A Német Nemzetiségi Önkörmányzat Csömör idoszaki kiadványa

A 2010-ben megalakult Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Csömör elsődle-
ges és legfontosabb céljának a telepü-
lésen élő sváb hagyományok felélesz-
tését, a német nemzetiségi kultúra és
nyelv ápolását tűzte ki. Az eltelt kilenc
évben jelentős eredményeket értűnk el a
sváb tradíciók újrahonosítása terén,
amiben sokan voltak segítségünkre,
energiát és szabadidőt nem sajnálva.
Már maga a felsorolása is hosszú
mindazoknak a rendezvényeknek, ese-
ményeknek, melyek mára beépültek
Csömör közösségi életébe.
Dióhéjban a felelevenített és újrahono-
sított események, eredmények: német
nemzetiségi oktatás bevezetése a
településen, a Csömöri Sváb Baráti Kör

mintájára a Csömöri Sváb Fiatalok
Baráti Körének (Jungendlicher Freun-
deskreis) megalakulása, a Freundeskreis
Chor tagjainak hagyományápolása, a
Málenkij Robot Emléknap, a Farsang-
farka, a sváb locsolóbál, a Maifest, az
Úrnapi Körmenet, a Schultüte, a szüreti
mulatság, a Márton-napi felvonulás és a
közös adventi gyertyagyújtások.
Több szakmai kirándulást szerveztünk,
nemzetiségi fórumokon vettünk részt, jó
kapcsolatokat alakítottunk ki sváb
településekkel, és kiváló az együttmű-
ködés az Észak-magyarországi Német
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövet-
ségével. Sikerült táncházat indítanunk
minden korosztály számára, valamint
német nyelvtanfolyamot a felnőtteknek,
illetve nyelvvizsgára történő felkészítést
a fiataloknak. Több fiatalnak tudtunk
lehetőséget biztosítani a közösségi

szolgálatra, aminek azért is örülünk,
mert ezáltal sokan csatlakoztak a
csömöri sváb fiatalok köréhez.
2015-2016-ban fotó és eszközkiállítást
rendeztünk Csömöri sváb őseink
nyomában címmel, melyhez nagy
örömmel hozták a csömöri svábok a
fotókat, eszközöket, írásos dokumentu-
mokat. 2016-ban készítettük el az Így
főzünk mi csömöri svábok receptgyűj-
teményt, 2017-ben a rekonstruált
fotókból naptárt készítettünk.Három
alkalommal jelentettük meg Független-
ség újságunkat.
Meggyőződésünk, hogy mindezek
egyrészt arra hivatottak, hogy a német
kulturális örökséget ápolják, másrészt
mindezen túlmutatva közösségé ková-
csolják a Csömörön élőket, gyarapítsák
az egyetemes magyar kultúrát.

(Folytatás a 2., 3., 4. oldalon)

A nemzetiségi önkormányzati
választás napja 2019. október 13.

A szavazókör pontos címét és a választópolgár nemzetiségét
(amennyiben regisztráltatta magát a névjegyzékben) a meg-
küldött értesítő tartalmazza. Amennyiben az értesítő megkül-
dése után, de szeptember 27-én 16 óráig regisztrál nemzeti-
ségiként, akkor ugyanabban a szavazókörben szavazhat, ahol a
helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre.
A korábbiaktól eltérően nincs külön nemzetiségi szavazókör,
ugyanabban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a települési,
területi (megyei, fővárosi), illetve országos nemzetiségi önkor-
mányzatokra is, ahol a polgármesterre és a képviselőkre.

Amit megvalósítottunk

Kormetszet a csömöri németségrôl 2019 ôszén
Látszólag könnyű, hiszen nagyon is
kézzel foghatók, mégis nehéz felsorolni
mindazon eseményeket, melyek az el-
múlt években történtek a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Csömör és a
csömöri svábság életében. Mégis
kísérletet teszünk arra, hogy összefog-
laljuk dióhéjban, hiszen nagyon so-
kan, nagyon sokat dolgoztunk, tettünk
azért, hogy településünkön folytassuk
és újrateremtsük a sváb hagyományo-
kat. Az eltelt közel egy évtizedre vissza-
tekintve úgy érezzük, hogy nagyon-
nagy utat jártunk be, sikeresen, eredmé-
nyesen, együtt, az Önök segítségével!
Köszönjük a támogatásukat!

Dunavölgyi Illés Sándorné
a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Csömör elnöke
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Hatalmas siker a német nemzetiségi oktatás meghonosítása
településen. Az óvódában és a Csömöri Mátyás Király
Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévtől szabad felvétel
alapján látják el a német nemzetiségi oktatást, mely felmenő
rendszerben működik. A nemzetiségi oktatás célja a nem-
zetiségi önazonosság megőrzése és erősítése, a tanulók
kétnyelvűségre nevelése. A német nemzetiségi program
nyitott a német nemzetiséghez tartozók és azok számára is,
akik meg szeretnék ismerni ezt a kultúrát, ezt a nyelvet.
A német és a német nemzetiségi nyelvet választó tanulók két
kultúra elsajátításának részesei, az iskola nemzetiségi tanulói a
német nemzetiség dalait és táncait tanulják, több hagyományt
is ápolnak, mind például az Einschulungsfest (elsősök
köszöntése), Schultüte, Márton-napi lámpás felvonulás,
adventi gyertyagyújtás, iskolai karácsonyi műsor, a magyar-
országi németek kitelepítésének emléknapja, télbúcsúztató
felvonulás, Kulturnachmittag és megemlékezés Nepomuki
Szent Jánosról. A továbbiakban részt vesznek iskolai és
regionális vers- és prózamondó és énekversenyeken, húsvé-
tolnak, majálisoznak a német hagyományok szerint. A nyári
szünetekben német nemzetiségi hagyományőrző táborokban
vehetnek részt a gyerekek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör 2014 óta,
minden év január negyedik vasárnapján rendezi meg a
Málenkij Robot Emléknapot.
A településről 25 embert vittek el kényszermunkára 1945
januárjában. Az elhurcolt német ajkú csömörieknek a német
nemzetiségi önkormányzat emléktáblát állíttatott Csömör
főterén. Az emléknapon a közös megemlékezés német nyelvű
szentmisével kezdődik, melyet koszorúzás és ünnepi megem-
lékezés követ az emléktáblánál.

(bővebb beszámoló a 2019-es Málenkij Robot Emléknapról
a 11. oldalon)

A Farsang-farka igen régi sváb szokás. Annak idején sokan
maskarát is öltöttek, úgy járták végig a falut. Időközben el-

elcsentek egy kis sonkát a kamrákból, levették titokban a
kolbászt a füstről, majd az így megszerzett jófajta élelmet
összehordták a település közepén rakott tűzhöz. Ezt követően
már csak annyi volt az emberek dolga, hogy megfőzzék,
megsüssék a tojásokat és a húsokat, s azt közösen, jóízűen
elfogyassza a falu lakossága a kedd esti, Farsang-farka
mulatságon.
A báli szezon vége hivatalosan hamvazószerdára esett, ekkor
kezdődött a nagyböjt. A településen negyedik éve felvo-
nulással és bábú égetéssel temetik a telet. Az első bábukat a
csömöri Weckermann család készítette, azóta a német
nemzetiségi iskolások nép- és honismereti óra keretein belül
alkotják meg tél aput és tél anyut. 2018-ban a lelkes Sváb
Baráti Kör tagjai korhű jelmezben játszották el a jelenetet. A
svábok tartották az utolsó téli bált, s ők is tartották az elsőt a
böjt és a feltámadás után.

Bár eredetileg sváb szokás volt, Húsvétkor Csömörön a sváb
és a tót fiúk együtt járták végig a falut, locsolták meg a
lányokat. Sokan a szerelmüknek csoportos szerenádot is
adtak, a lányos házaknál behívták őket és megvendégelték.

Az egész eseménysorozat szimbolikus jelentőséggel bír.
Ezért is határozta el a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Csömör, hogy feleleveníti a húsvéti sváb locsolóbált.
2016-tól nagy izgalommal várja mindenki a nagyböjt utáni
első bált. Állandó zenekar a mányi Die Eber Kapelle, és
fantasztikus táncukkal a Lochberg Tánccsoport kápráztatja a
vendégeket. Az első locsolóbál előtt fórumot tartottunk és
berendeztük az akkori Schick vendéglőt. Az Újhartyáni Sváb
Fiatalok táncházzal kedveskedtek a bálozóknak.

A Maifest, azaz a tavaszköszöntő sváb majális is kitűnő
alkalom a közösségteremésre. Az eseményre érkezőket kék
szalaggal átkötött rozmaring ágacskákkal várják, mely a
magyarországi svábok jelképe. Már kilencedik alkalommal
rendeztük volna meg idén a majálist, de az időjárás közbeszólt,
így a Pfingstfest került megrendezésre. Az évek során több
tucat fellépő tisztelte meg előadásával a csömörieket.

A német nemzetiségi
oktatás meghonosítása

Málenkij Robot
Emléknap januárban

Télbúcsúztatás sváb
módra: a Farsang-farka

Svábok, tótok együtt járták a falut,
a húsvéti locsolóbál

A Maifest:
köszöntjük a tavaszt!
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A csömöri Úrnapi Körmenet gyökerei a régmúltba nyúlnak
vissza. A településre elsősorban Buda környékéről (Budaörs,
Budakeszi) települtek svábok, akik főként katolikusok voltak.
Már az 1721. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvben jegyzik,
hogy a falu fölötti dombon egy kápolna romjai voltak, amely
feltehetően a középkorban épülhetett. Csömör 1731-ben került
a birtokába Grassalkovich I. Antalnak, aki leginkább a kato-
likusok betelepítését szorgalmazta. A jelenlegi katolikus
templom és a vele egyidejűleg épült Nepomuki Szent János
szobor a patak hídjánál is neki köszönhető. A legelső katolikus
tanító 1735-ben érkezett Csömörre.
A templomot 1773-ban a Szentháromság tiszteletére
felszentelték. A plébániának az egyházi nyelve a XIX. század
elejétől magyar, német és szlovák volt, majd 1903-tól
kizárólag magyar nyelven folyt az istentisztelet.
ASzentháromság vasárnapja a Pünkösd utáni első vasárnap, az
ezután következő csütörtök az Úrnapja, amely Krisztus Szent
Testének és Vérének ünnepe: a néphagyományban a
legünnepélyesebb hittétel. A XIV. században, Németország-
ban állítottak először négy oltárt a négy égtáj felé, majd ezt a
szokást 1820-ban Róma is jóváhagyta.
A csömöri Úrnapi Körmenet hagyománya messze földön
híres. A betelepített svábok honosították meg a XIX. század
elején. E hagyományt a Csömörön élők mind magukénak érzik
és minden évben szorgosan gyűjtik a virágokat a mezőkről,
hogy segítsék azon utcák lakóit, ahol a virágszőnyeget fut
végig.
A vasárnapi körmenet előkészületei már a hét közepén
elkezdődnek. Szombaton a koszorúkat kötik az erre kijelölt

házaknál, a házigazda családok vállalják az egész
munkafolyamat lebonyolítását. Hozzájuk hordják a falu
minden részéből a szálas virágokat és az összegyűjtött
szirmokat, melyeknek helyet biztosítanak, valamint elegendő
asztalt és széket a kötéshez, sőt még enni-innivalóról is
gondoskodnak. A füzérek, a virágköltemények, a 300-400
darab koszorú közel 2-3 ezer szál virág felhasználásával
készül, ebben rokonok, barátok, gyerekek, falubeliek, munka-
társak mind közreműködnek. Hajdanán a legtöbb helyen csak
a vadvirágokat használták fel a körmenet virágszőnyegéhez,
az '50-es évektől a mezei virágok mellé felhasználtak ter-
mesztett virágokat is.
Vasárnap hajnalban megindul a szőnyeg lerakása, a kápolnák
díszítése. Hat órakor az utcák már olyanok, mint a méhkas,
mindenki eggyé válik a munkában, vallásra, felekezetre, korra
való tekintet nélkül. Szívesen segítenek azok is, akik nem

hívők.Akápolnák mindegyike zöld nyárfaágakból (topolyafa)
építetten, 300–400 virágkoszorúval bélelve, szentképpel,
gyertyákkal, oltárdíszekkel ékítetten, bejáratán dús virágko-
szorúval, tetején virágkereszttel várják az Oltáriszentség
befogadását. A hithez való hűség mellett szép példája a
virágszőnyeg Csömör három nemzetiségének egymást
erősítő, emelő kulturális hatásának is.

Az igazi sváb szüreti felvonulás és mulatság rekonstruálása
nem volt könnyű a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Csömör számára. Kevés volt a tárgyiasult formában
megmaradt emlék, sajnos azon sváb származású idős emberek
száma is jócskán megfogyatkozott, akik tudtak volna segíteni
megélt tapasztalataikkal a szüret korhű felelevenítésében. A
kitartó forráskutató munka ugyanakkor meghozta eredményét,
2017-ben fantasztikusra sikeredett a szüreti felvonulás és
mulatság.
Volt sváb bíró házaspár, akik hintóval mentek végig a falun,
nem maradhatott el a Freundeskreis Chor éneklése, a német
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Az Úrnapi Körmenet
sváb kötôdése

A sváb szüreti
mulatság felelevenítése

2019. október

nemzetiségi osztály tanulóinak tánca, előadása sem. Fellépett
a zsámbéki Lochberg Tánccsoport, a muzsikát a Schwowischi
Buam szolgáltatta. A sváb szüreti felvonulás „kellékeként” a
bohóc és a cigány sem hiányozhatott.
Pénteken délután útnak indult a kisbíró és a bíró, hogy
kidobolják a szombati eseményt. A szüret napján már délelőtt
gyűltek az emberek, egyre többen lettek, megérkezett a hintó,
jöttek a fogatok, elindult menet a bírói házhoz. Az egész napos
mulatságot, egy igazi sváb szüreti mulatság, az esti bál
koronázza meg.
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November 11. az a nap, amikor a németajkú lakosság
világszerte megemlékezik Szent Mártonról. A gyerekek saját
készítésű lámpásokkal vonulnak fel, s közben dalokat éne-
kelnek. A Márton-napi felvonulás (Martinszug) keretében

elevenítik fel Márton püspök életét, akinek személyét számos
legenda övezi, s aki jószívűségéről, felebaráti szeretetéről volt
ismert. Szent Márton védőszentje a katonáknak, koldusoknak
és sok mesterségnek, valamint Magyarország patrónusa is. A
felvonulás után a résztvevők kalácsot kapnak, melynek elfo-
gyasztása a hagyományok szerint úgy történik, hogy a kalácsot
félbe törik és megkínálják a körülöttük állókat.

Márton-napi lámpás felvonulás

Adventi készülôdés

Az elmúlt években a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Csömör az adventi vasárnapokon összejöveteleket szervez
közös gyertyagyújtásokra. A hagyományt azzal a céllal
teremtették meg 2010-ben, hogy a csömörieknek alkalmuk
legyen a Szentestére történő közös lelki felkészülésre, ráhan-
golódásra.
Advent idején minden vasárnap meggyújtanak egy-egy
gyertyát az adventi koszorún, melyet minden évben Nyilas
Imréné ajánl fel, amit ezúton szeretnénk megköszönni! Ezen
összejövetelekkor a résztvevők gyönyörködhetnek többek
között a csömöri egyházi és világi kórusok előadásaiban,
mindig vannak fellépők is, így például a Freundeskreis Chor,
a német nemzetiségi osztályok tanulói, a Hartyáni Sváb
Fiatalok. Baptista, evangélikus, katolikus és református lel-
készek felemelő mondatokkal segítik hozzá a jelenlévőket a
megbékélésre, tudatuk, lelkük szeretetbe öltöztetésére. 2019-
ben már tizedik alkalommal veszi majd kezdetét az ünnep-
ségsorozat.

Összeállította: Szikora Judit – Babinecz Zsuzsanna

Szeptemberben Schultüte
Idén is nagy örömmel tartotta meg a sváb közösség a
hagyományos iskolakezdő Schultüte rendezvényét, melyre
nagy lelkesedéssel érkeztek a leendő első osztályosok és
szüleik!

Együtt töltöttek egy nagyon vidám délutánt a gyerekeket
iskolába engedő Nagy Réka óvónéni, az első osztályos Pilis
Mónika osztályfőnök, Pilis Cecília napközis tanító néni,
Tomka Orsolya német tanító néni, illetve Drahos Dalma Réka
német nemzetiségi tanárnő és Bretz Ágnes német nemzetiségi
képviselő asszony, mint állandó szervezők.

Bretz Ágnes

Idén településünkön tartották a Regionális Német Énekver-
senyt a Kunterbunte Welt egyesület szervezésében, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör támogatásával. Az
eseményen „németes” óvodásaink és iskolásaink évek óta
részt vesznek az élvonalban szerepelve. Idén iskolánkat 22
német nemzetiségi tanuló képviselte a rangos megméretteté-
sen, neves szakmai zsűri előtt, méltó, szép eredménnyel. 1-2.
osztályos kategóriában Bretz Beáta, Gácsi Gréta, Gombár
Csenge, Tölgyvári Balázs, Rádi Ágnes Panka, Szigeti Laura,
Weckermann Boglárka alkotta csapat harmadik helyezést ért
el, a harmadik osztályosok csapata; BaloghAnita, Braun Flóra,
Csillag Salamon, Gombár Petra, Lackner Barnabás, Madarász
Anna, Toman Zsófi, Wittmann Léna második helyezett lett. A
2.d osztályból Földi Dominik, Hoffmann Szófia, Jamli Sára,
Molnár Hunor, Stefán Blanka, Süveges Emese a zsűri dicsé-
retében részesült. A gyermekek maximális felkészültséggel,
koncentráltsággal, hangszeres játékkal és ritmus kísérettel,
felszabadult lelkesedéssel és beleéléssel bizonyították
rátermettségüket. Egyéni, szóló kategóriában Cser Laura 5.
osztályos tanuló első helyezett lett, szép fuvolajátékával
színesítette előadását. Felkészítőjük Nagy Réka nemzetiségi
óvónő és Kurdi Krisztina nemzetiségi tanító volt. Köszönet
illeti a résztvevőket a nap sikeréért, mellyel emelték a rendez-
vény színvonalát; Bretz Ágnes nemzetiségi képviselőt házi-
gazdaként, Boross Jenőt, önzetlen felajánlásáért, a technikai
személyzetet és a konferanszié, Kántor Kata nemzetiségi
tanárt munkájáért. Példaértékű és mindenképp említésre méltó
a szülői összefogás, mellyel támogattak minket.
Nagy élmény és fejlődési lehetőség volt ez a gyermekek
számára, nem csupán a verseny maga, hanem az azt megelőző
több hetes felkészülési időszak is, mely még inkább össze-
kovácsolta őket és a tágabb, regionális német nemzetiségi
közösséget is.

Nagy Réka

Sikeresek volt a csömöri diákok
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Szikora Judit: szívügyem német örökségünk megôrzése
Örömmel tölt el, hogy a Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2010-es
megalakulásának részese lehettem. A
2014-es választások óta pedig német
nemzetiségi képviselőként tevékeny-
kedek. Az elmúlt öt évben részt vettem
az önkormányzat költségvetésének
kidolgozásában, rendezvények lebonyo-
lításában.
Sok mindent sikerült megvalósítanunk.
Ez annak is köszönhető, hogy egyre
többen vannak azok, akik nagy
lelkesedéssel segítenek minket, amit
ezúton is köszönök mindannyiuknak!
Napjainkra olyan programokat sikerült
megvalósítanunk, melyek közkedveltté
váltak a csömöriek körében. Egy-két
rendezvényt említve: a Farsang-farka
felvonulás, a sváb locsolóbál, a Maifest,
a Csömöri Sváb Sörfeszt, az adventi
gyertyagyújtások. Szerveztünk kiállítást
sváb fotókból és eszközökből, német
nyelvű könyvekből. Közreműködtem az
Így főzünk mi csömöri svábok című
receptgyűjtemény megjelentetésében és
a régi fotókból készült naptár kiadásá-
ban. Sikerült felkutatnunk és hűen
rekonstruálnunk a sváb viseletet, melyet
az énekkar is megkapott.
A málenkij robotra idén is méltósággal
emlékeztünk nagyszabású emléknap és
rendezvény keretében.
Ehhez kapcsolódott az az adomány-
gyűjtés, melyből befolyt összeget a né-
met nemzetiségi nevelésben részesülő

óvodásaink és iskolásaink kaptak meg.
Jómagam születésem óta Csömörön
élek, már az anyai nagymamám is itt nőtt
fel, dédnagyapám a csömöri szőlőhe-
gyen vincellérként dolgozott. Kötődé-
sem a német nemzetiséghez főként apai
ágon, a Kaldenekker dédszülőkhöz
kapcsolható. Az általános iskolát is itt
végeztem, később fodrásznak tanultam,
mely szakmából mestervizsgát tettem.
Szeretném, ha a jövőben is megmarad-
nának a svábság által meghonosított
hagyományokhoz kapcsolódó rendezvé-

nyek. Azon szeretnék dolgozni, hogy a
német identitást ápolja a fiatal nemze-
dék is.
Fontos számomra, hogy a Csömörön
élők örömmel jöjjenek rendezvénye-
inkre, s együtt fedezzük fel, őrizzük meg
hagyományainkat, mert szívügyem
német örökségünk megőrzése.

Szikora Judit

Nagy örömömre szolgált, hogy az elmúlt
kilenc évben dolgozhattam a csömöri
sváb közösség építésében, megmutatva
ezzel a falu közösségének sváb felmenő-
ink életét, eredményeit, elfeledett
szokásait. A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökeként képviselőtársaim-
mal kialakítottuk a nemzetiségi önkor-
mányzati munka törvényes alapjait,
nevet és elismertséget szereztünk a
Magyarországon élő német származású
közösség körében.
Méltán büszkék lehetünk azokra a sváb
programokra, melyek az elmúlt években
színesítették Csömör kulturális életét. A
sváb majálisra, az októberi sörfeszti-
válra, a locsoló bálra, melyek igen
népszerűek a településen élők körében.
Sváb őseink felé régi tartozásunk volt a
málenkij robotra elhurcoltak emlék-
művének felállítása a Hősök terén, és az
emléknap ünnepélyes keretek között
történő megtartása.
Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy
kiadhattuk a sváb szakácskönyvet, a
Függetlenség újságot, a képes naptárun-

kat, valamint arra, hogy a közeljövőben a
csömöri svábok története is benne lesz
egy magyarországi svábok történetét
feldolgozó kiadványban.

Az elmúlt évek legnagyobb eredményé-
nek tekintem, hogy az iskolában és az
óvodában bevezetésre került a német
nemzetiségi oktatás és nevelés, amivel
hatalmas lehetőségek nyíltak meg gyer-
mekeink számára a német nyelv elsaját-
ítására és hagyományaink megisme-
résére. Nem feledve régi vágyunkat, meg
szeretnénk valósítani egy testvérvárosi
programot, és egy sváb tájházat
kialakítani.
Az eredmények önmagukért beszélnek,
melyekért nagyon hálás vagyok mind-
azoknak, akik részt vettek az események
szervezésében és a munkában, időt,
energiát nem sajnálva. A jövőben is fő
célomnak tekintem a már jól működő
programjaink megszilárdítását, valamint
jó kapcsolat kialakítását a képviselő-
testülettel, a német nemzetiségi önkor-
mányzatokkal, valamint a szlovák
közösséggel egyaránt. Meggyőződésem,
hogy az együttműködés minden
Csömörön élőnek színesebbé, gazda-
gabbá teszi az életét.

Dunavölgyi Illésné Piroska

Dunavölgyi Illésné Piroska: nincs jövô múltunk tisztelete nélkül

Érdekesség

A 2019-es Málenkij Robot
Emléknapon megnyitott kiállítás

része volt a Születések
jegyzőkönyve, amely Radocsányi

Jánosné Gyurkó Judit okleves
szülésznő hagyatéka. A

csömöriek Radocsányi nénije
1885-ben született és 1972-ben

hunyt el. Több mint 50 éves
pályafutása alatt mintegy 3500
szülésnél segédkezett, a ma élő
60-70 felettiek többsége az ő

segítségével látta meg a
napvilágot.
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Bretz Ágnes vagyok, 2011-ben kapcso-
lódtam be a csömöri sváb kulturális
életbe, amikor első gyermekem beisko-
lázásakor sikerült aktív részvételemmel
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Csömör és a polgármesteri hivatal
együttműködésével a német nemzetiségi
nyelvoktatást és nevelést bevezetni az
iskolában és az óvodában. Azóta szerves
tagjaként, és 2015-től német nemzetiségi
képviselőként is igyekszem minél
színesebbé és hatékonyabbá tenni a
német oktatást, és hagyományaink
ápolása által szélesíteni a csömöri sváb
közösség aktív körét.
Az elmúlt nyolc év tapasztalataival és a
német nyelvoktatás sikereinek lendüle-
tével szeretném továbbra is képviselni a

csömöri sváb közösséget, és folytatni a
szoros, eredményes munkát az iskolai és

óvodai pedagógusokkal. Büszkeséggel
töltenek el az eddigi eredmények, a 7.d.
osztály nyelvvizsga szint eredményei, az
évenkénti dobogós helyezések a német
nyelvű országos vers és prózamondó,
országos levelező és regionális énekver-
senyeken. Továbbá közreműködésem-
mel elkészültek a hagyományőrző német
nemzetiségi ruházatok, melyben egysé-
gesen jelenhetünk meg a rendezvénye-
ken, és ez összetartozásunkat erősíti.
Terveim között szerepel a német
tánccsoport is.
Célom, hogy minél aktívabb és össze-
tartóbb közösséget teremtsünk, és
erősítsük gyökereinket mindannyiunk
örömére és büszkeségére!

Bretz Ágnes

Drahos Réka Dalmának hívnak, 1974-
ben születtem. 4 gyermekem van,
mindegyikük nemzetiségi nevelésben-
oktatásban részesül(t). A legnagyobb
lányom szintén nyelvtanár lett.
Édesanyám családja szepességi szász
származású, Máramaros környékéről.
Ezért is tanultam gyerekkorom óta
németül. Mivel a felmenőim között
szinte mindenki pedagógus volt, én is
mindig tanár szerettem volna lenni.
1997 óta tanítok német nemzetiségi
nyelvet, irodalmat és honismeretet.
Véleményem szerint a nyelvtanulást
érdemes korán, játékos formában elkez-
deni, hiszen így ösztönösen, szorongás
nélkül tudnak a gyerekek új információ-
kat elsajátítani, illetve fejlődik a
problémamegoldó képességük is.
A Csömöri Mátyás Király Általános
Iskolában tanítok már 6 éve. 2014 óta

igyekszem a nemzetiségi önkormány-
zati üléseken is aktívan részt venni, az
iskola nemzetiségi tanulóit és szüleiket a

nemzetiségi programokról tájékoztatni.
Elsődleges célom a német nyelv és
irodalom megszerettetése a gyerekek-
kel, emellett fontos feladatomnak
tekintem a hagyományőrzést.
Egyik fő területem a pályázatírás, az
elmúlt években Lencsés Szilvia kollé-
ganőmmel több sikeres pályázatot
nyertünk meg. A gyerekekkel több hazai
sváb településen jártunk, illetve Burgen-
landban és Karintiában is táboroztunk
már.
A megvalósult táboroknak, programok-
nak, országos dobogós versenyeredmé-
nyeknek köszönhetően kétszer is az Év
nemzetiségi tanítója lettem.
Bízom benne, hogy az eredményes
munkánkat a következő 5 évben is
ugyanilyen lendülettel folytathatjuk
tovább.

Drahos Réka Dalma

Lencsés Szilvia vagyok, három gyermek
büszke édesanyja. Közel húsz éve élek
és tanítok Csömörön. Pedagógusként, a

kezdetektől fogva támogatom és segítem
a nemzetiségi osztályok munkáját.
Fontosnak tartom, hogy megőrizzük a
gyermekek kíváncsiságát, és sok dicsé-
rettel, pozitív megerősítéssel terelgessük
őket az útjukon. Hiszem, hogy pedagó-
gusok, gyerekek és szülők csak közösen
érhetjük el céljainkat.
Kollégámmal, Drahos Rékával hatodik
éve dolgozunk együtt. Hagyományőrző
és német nyelvi táborokat szervezünk.
Az elmúlt öt évben sikeres pályázatokat
valósítottunk meg nemzetiségi diákjaink
számára. Célunk, hogy tanítványaink
megismerkedjenek a sváb hagyomá-
nyokkal, megszeressék a német nyelvet
és aktív tagjai legyenek tágabb kör-

nyezetüknek. Idén a nemzetiségi tanu-
lóinkkal Ausztriában, Obervellachban
voltunk, hogy anyanyelvi környezetben
csiszolhassák német tudásukat.
A hagyományos sváb rendezvényeken
aktívan veszek részt. Több nemzetiségi
iskolával és önkormányzattal építettünk
és ápolunk jó kapcsolatot. Pedagógiai
munkámat és elhivatottságomat a Német
Nemzetiségi Önkormányzat az Év
Német Nemzetiségi Pedagógusa díjjal
jutalmazta. Amennyiben, megtisztelnek
a bizalmukkal és képviselővé válasz-
tanak, minden erőmmel és tudásommal
azon leszek, hogy tovább erősítsük a
helyi sváb közösséget.

Lencsés Szilvia

Bretz Ágnes: erôsítsük gyökereinket mindannyiunk örömére!

Drahos Réka Dalma: fontos feladatomnak tekintem a hagyományôrzést

Lencsés Szilvia: pedagógusok, gyerekek és
szülôk csak közösen érhetjük el a céljainkat!
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Jó Csömörön fiatalnak lenni! Jó, mert
abban a szerencsében volt részem, hogy
tevékenyen részt vehetek a csömöri sváb
közösség életében!
Napjainkra sok tapasztalatot szereztem.
Évek óta részt veszek a sváb nemzetiségi
programok szervezésében. Német
gyökerű fiatalokkal megalakítottuk a
Jungendlicher Freundeskreist, a Csömö-
ri Sváb Fiatalok Baráti Körét azzal a
céllal, hogy ápoljuk sváb gyökereinket,
megőrizzük örökségünket. Az elmúlt
évek során olyan fiatalokból álló baráti
társaság formálódott, akik szívvel-
lélekkel részt vettek-vesznek a német
nemzetiségi önkormányzat hagyomány-
őrző eseményeinek megvalósításában.
Az idősek tisztelete, támogatása nélkül
ez nem jöhetett volna létre! Hálásak
vagyunk, hogy megmutatták azokat az
értékeket számunkra, melyik igazán
fontosak: múltunk ápolása, a szeretet, a
közösség és a Csömörön élők tisztelete!
Sokat építkeztünk! Ennek eredménye-
ként egyfajta hidat képezünk, összekötő
kapocs vagyunk a kisgyermekek, a fia-
tal, felnövekvő nemzedék és a Csö-

mörön élő idősebb korosztály között.
Magamról: 1991-ben születtem, tősgyö-
keres csömöri vagyok, a Szent István
Egyetemen végeztem. Szakmai gyakor-
latomat Németországban szereztem
meg, s ez a tudás és tapasztalat is
hozzájárul az Önök felelősségteljes
képviseletéhez!
Kiskoromtól fogva sok szép családi
történetet hallottam családunk sváb
őseiről, s engem még ringattak a sváb
dédszüleim! Édesanyám közel 10 évvel
ezelőtt, több ismerősünkkel karöltve lét-
rehozta a csömöri német önkormányza-
tot, akik megválasztották vezetőjüknek.
Szándékom az, hogy mindazokat képvi-
selni tudjam, akik ismerik a munkámat,
akik hisznek bennem, és mindazokat,
akik Csömörön élnek! Csömör a mi
településünk, az a hely, ahol élünk, s
mindenből, ami előremutató kezdemé-
nyezés mindannyian hasznosulunk –
függetlenül gyökereinktől.
Szeretném ezt a munkát folytatni, s
ehhez kérem megtisztelő támogatásukat
Önökért és mindannyiunkért!

Dunavölgyi István Sándor

7. oldal

Dunavölgyi István: fontos számomra a fiatalok képviselete,
az idôsebbek tisztelete

Mindig sokat jelentett számomra
Csömör és az itt élő emberek élete.
Amikor csak tehetem, kiveszem a
részem a közösségi munkából. Úgy
vélem, mindannyiunk számára fontos
kérdés az, hogy milyen az otthona, a
szűkebb és tágabb lakókörnyezete.
Milyen környezetben nőnek fel gyerme-
kei, hol élnek szülei, hova megy haza,
illetve hol érzi magát igazán otthon.
Mindig is büszke voltam arra, hogy
csömöri vagyok, örömmel segítettem a
német nemzetiségi önkormányzat prog-
ramjait, és más közösségi kezdeménye-
zéseket, amilyen módon és eszközzel
tudtam. Talán azért, mert nemcsak
szeretetet, hanem felelősséget is érzek
szűkebb hazám sorsáért.
Sváb családban születtem 1958-ban,
azóta élek Csömörön. A német nemzeti-
séghez anyai ágon kötődöm. Oda jártam
iskolába, ahol édesapám is tanított.
Szakmámat a Gurmann vendéglátóipari
iskolában végeztem. 1975 óta dolgozom
a vendéglátásban, minden szakmai
lépcsőt végigjártam, talán nem szerény-

telenség azt mondanom, hogy sikeresen,
hiszen ma egy 200 főt befogadó étterem
tulajdonosa vagyok.
Nagyon sok embert ismerek, életüket,
gondjaikat, örömeiket. Megtisztelő az a
szeretet és bizalom, amit tőlük kapok.
Ez a bizalom és biztatás megerősített
abban, hogy sok ember számít rám,
számít a munkámra, ezért is indulok a
választásokon képviselőjelöltként.
Fontosnak tartom, hogy legyen a német
nemzetiségűeknek érdekképviselete,
amiben én is tevékenyen részt szeretnék
venni.
A felnövekvő ifjúság számára meg kell
mutatni régi értékeinket, velük együtt
kell ápolnunk sváb hagyományainkat.
Létrehoztunk egy alapítványt is, mellyel
ugyancsak a csömöri sváb közösséget
szeretném segíteni, hogy gyermeke-
inknek még több lehetősége nyíljon
örökségünk ápolására és nyelvünk
elsajátítására.
Hiszek a közösségben, az összefogás
erejében!

Boross Jenő

Boross Jenô: hiszek a közösségben, az összefogás erejében!

Német Nemzetisé i Önkormán zat Csömörg y

www.csomorinemetek.oldalunk.hu Facebook: Sváb Baráti Kör Csömör•
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Nagy Réka vagyok, 21 éve élek
Csömörön a családommal: férjemmel,
négy gyermekünkkel. Anyai ágon sváb
felmenőkkel, ausztriai kötődéssel,
kapcsolatokkal rendelkezem. A Csömöri
Nefelejcs Művészeti Óvodában német
nemzetiségi óvodapedagógusként dol-
gozom. Szívügyem a gyermekek korai
nyelvi és zenei, illetve komplex neve-
lése, nemzetiségi kincseink és értékeink
továbbörökítése, megélése a minden-
napokban, ünnepek kapcsán egyaránt.
A munkám egyben a hivatásom is:
szívesen veszek részt nemzetiségi

rendezvényeken, eseményeken, progra-
mokon, azok szervezésében, lebonyolí-
tásában.
Továbbra is a csömöri gyermekekért,
családokért kívánok tevékenykedni,
mellyel színesebbé, tartalmasabbá
tehetjük mindannyiunk hétköznapjait,
ünnepnapjait, nemzetiségi kultúránk,
hagyományaink, gyökereink újra- és
továbbélését lehetővé téve.
Meggyőződésem, hogy szeretettel, tuda-
tos neveléssel, törődéssel megalapoz-
hatjuk gyermekeink jövőjét.

Nagy Réka

Skoda Nikoletta vagyok, 1995 óta élek
Csömörön.AXIV. kerületből költöztünk
ide családommal, akkor még édes-
anyámmal, édesapámmal és testvérem-
mel. Mikor először itt jártam, rögtön
megfogott a falu hangulata, a közösség
összetartó ereje.
Két gyermek édesanyja vagyok, kisfiam
a helyi óvoda német nemzetiségi cso-
portjába jár, kislányom pedig a Mátyás
Király Általános Iskola német nemzeti-
ségi osztályába.
Az elmúlt években aktívan részt vettem a
német nemzetiségi közösség életében.
Minden rendezvényen ott vagyok,
melyek szervezésében és lebonyolítá-
sában nagy szerepet vállalok.
Szülőként nagy rálátásom volt eddig is a
svábok eseményeire, az üléseken ötle-
teimmel is támogatom a német nem-
zetiségi pedagógusok és önkormányzat
munkáját.
Kiemelkedő szervezőkészségemnek és
kapcsolatteremtő képességemnek kö-

segíthettem eddig is. Ezenkívül, amikor
a művelődési házban dolgoztam, a sváb
rendezvényeket intézményi keretek

között is támogathattam sok esetben. A
csömöri szüreti fesztiválon idén har-
madszor főzünk a német óvodás csapat
nevében.
2017. év végén kampányoltam a nem-
zetiségi regisztrációért az óvodában,
aláírásokat gyűjtöttem. Ennek köszön-
hetően idén októbertől már 5 fő
képviselőt választhat meg Csömör.
Az idei választáson azért szeretnék
indulni, hogy még többet tehessek a
gyerekekért, a hagyományok megőrzé-
séért, a kapcsolatok fenntartásáért,
többet ötletelgessek, meghallgassanak.
Szeretném, ha újabb, modernebb eszkö-
zök lennének a német nyelvoktatásban.
Célom egy összetartó, jó hangulatú
közösség megalapozása. Bízom benne,
hogy érdemesnek tartanak arra, hogy a
csömöri sváb közösséget képvisel-
hessem, és erősíthessem az elmúlt évek
vonulatát követve. Kész vagyok segíteni
másoknak, képviselni azokat, akiknek a
szava nem jut el a megfelelő helyre.

szönhetően sok embert megismertem, Skoda Nikoletta

8. oldal

Skoda Nikoletta: kész vagyok segíteni másoknak!

Szeretettel üdvözölök mindenkit! Halápi
Szilvia vagyok, 43 éves, három gyermek
édesanyja! Csömöri származású tős-
gyökeres nagyszülőktől származok.
Édesapám Halápi Zoltán, édesanyám
Vafler Hajnalka! Itt nevelkedtem, itt jár-
tam iskolába, a további tanulmányaimat
pedig ruhaipari iskolában végeztem.
Gyermekeim is ide jártak/járnak
iskolába.
Amióta elindult Csömörön a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, és a

legkisebbik gyermekem már igénybe
tudta venni az oktatásban a német
nyelvet, azóta egyre közelebb kerültem
ehhez a csoporthoz.
Szeretném a jövőben több odaadással
támogatni a mi kis önkormányzatunkat,
és képviselni az embereket és a gyer-
mekeket!
Szeretném, hogy a programok mindig
kicsivel többet hozzáadva fejlődni
tudjanak!

Halápi Szilvia

Halápi Szilvia: szeretném odaadással
támogatni önkormányzatunkat!

Nagy Réka: célom nemzetiségi kincseink
és értékeink továbbörökítése
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Lenkovics Petra vagyok, 18 éves, a
szavazójogomat nemrégen szereztem
meg. Csömöri őslakosok vagyunk, ezért
nem olyan régen felkeltette az érdek-
lődésemet: miért is vagyok én csömöri.
Kutakodtam, keresgéltem, kiderült,
hogy még az ükszüleim is a településen
éltek. Én, mint az eddigi legutolsó
generáció, Csömörön nőttem fel. A
Rózsakerti Evangélikus Óvodából men-
tem tovább a Mátyás Király Általános
Iskolába, majd későbbi tanulmányai-
mat Budapesten folytattam, jelenleg is
tanulok.

Nagyon sokszor részt vettem a sváb
programokon, legyen az falunap, szüreti
mulatság, Oktoberfest. Ezeken a nyilvá-
nos rendezvényeken mindig jól éreztem
magam, szeretem a közösséget, és
fontosnak tartom az egymás iránti szere-
tetet. Mind vendégként, mind szervező-
ként, mind segítőként élményteliek ezek
a programok. Nagyon örülök, hogy az
elmúlt egy évben komolyabb tagjai
lehettünk családommal a közösségnek,
és továbbra is várom azokat az ese-
ményeket, melyekben segíteni tudok.

Lenkovics Petra

Vaffler Dániel tősgyökeres sváb csömöri
családban született. Többek között az
Origo internetes hírportál Techbázis
rovatánál szerkesztő újságíró.
Számos hagyományőrző rendezvény
szervezésében és lebonyolításában vesz
részt. Oszlopos tagja a Jungendlicher
Freundeskreis, a Csömöri Sváb Fiatalok
Baráti Körének.
Elkötelezett híve a sváb gyökerek ápo-
lásának, a német hagyományok meg-
őrzésének. Ebben fontos szerepet szán a

fiatal sváb identitással rendelkező
fiataloknak, meggyőződése, hogy a
német nemzetiségi nevelés és oktatás
sarokköve a német örökség megőr-
zésének. Munkájával nemcsak a sváb
közösséget, hanem egész Csömört
szeretné szolgálni.
Vaffler Dániel szerteágazó kapcsola-
tokkal bír, aktív közösségi életet él.
Tájékozottságát, tapasztalatát is fel
tudná használni a sváb közösség
életében.

Pál Krisztina vagyok, végzettségemet
tekintve tanítónő, közgazdász. Angol
szakmai középfokú és spanyol felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkezem. A német
nyelvet a felsőfokú tanulmányaim során
vettem fel harmadik nyelvként.
2008-ban költöztünk Csömörre csalá-
dommal, ahol nagyon szeretünk lakni.
Főállású anyaként a családi vállalkozá-
sunkat vezetem, a férjem orvos. Három
gyermekünk közül kettő német nemzeti-
ségi osztályba jár.
Acsömöri sváb közösséget hét éve isme-
rem, hiszen mindhárom gyermekem a
helyi óvoda német nemzetiségi cso-
portjába járt. Négy éve vagyunk aktív
tagjai az iskolai közösségnek. Szülői
munkaközösségi tagként az első pilla-
nattól kezdve segíthettem a gyerekeket,
képviselhettem az érdekeiket és támo-
gathattam a pedagógusok munkáját. Így
még nagyobb rálátásom lett a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör
munkájára.Anémetes rendezvényeken a
sok elfoglaltságunk ellenére is igyek-
szünk ott lenni. Személyes érintettségem

miatt az utóbbi időben a testületi
üléseken is részt vettem. A folyamatos
kapcsolattartás mellett törekszem arra,
hogy a német nemzetiségi oktatásban
résztvevők, a közössége ereje fejlődjön.

amelynek eredményeképpen megnöve-
kedett a regisztrált német nemzetiségi
létszám a faluban. Ennek köszönhetően
idén októbertől már 5 képviselő alkothat
egy csapatot. A 2019. januári Malenkij
Robot megemlékezés keretében támoga-
tói jegyeket árultam az önkormányzat
felkérésére, melyből több mint kétszáz-
ezer forint folyt be.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy néhány
hónapja felkértek, hogy az idei
választáson én is induljak. Teszem ezt
azért, hogy a jelenlegi vezetéssel
karöltve továbbhaladhassunk ezen az
úton, megismertessük a német nemzeti-
ség hagyományait, ezeket fenntartsuk és
továbbadjuk, valamint a német nem-
zetiségi identitástudatot ébren tartsuk.
Fontosnak tartom a helyiek és a német
kisebbség békés együttélését és a
kapcsolatok szorosan tartását, ebben azt
gondolom, hogy már most összekötő
kapocs vagyok.

2017. év végén kampányt folytattam a
nemzetiségi regisztrációért az iskolában,

Pál Krisztina

9. oldal

Pál Krisztina: fontosnak tartom a helyiek és a német kisebbség
békés együttélését és a kapcsolatok szorosan tartását

Vaffler Dániel: fontosnak tartom
a német nemzetiségi oktatást

Lenkovics Petra: szeretem a közösséget!
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Sokat dolgoztunk azon, hogy felku-
tassuk sváb őseink hagyományait,
szokásait. A célunk mindig is az volt,

hogy minél hűbben rekonstruáljuk a
múltat. A kutatómunka során számos
írásos emléket fedeztünk fel, régi
leveleket, képeslapokat, fotókat. Mindig
érdekes volt azokat olvasgatni, néze-
getni, s elgondolkozni azon, hogyan
éltek azok az emberek, milyen örömük,
bánatuk volt, hogyan teltek minden-
napjaik. Azoknak is, akik már generá-

ciókkal azelőtt meghaltak, mielőtt mi
megszülettünk volna.
Innen is jött az ötlet, hogy megnézzük a
síremlékeket a temetőben. Bár a fotókon
nem minden látszik tisztán, olyan fejfát
is találtunk, melyen német nyelvű a
szöveg. Érdekes és furcsa érzés volt,
megható és felemelő is egyben nézni a
sírokat.

A mi csömöri temetőnkben nyugszik a
német származású dr. Staub Móricz, aki
királyi tanácsos volt, fitopaleontológus,

a Magyar Tudományos Akadémia tagja,
és 1904-ben távozott az élők sorából.
Vagy ki lehetett Maria Kaszman, akinek

már a nevét is igen nehéz leolvasni a
fejfáról. Vagy Anna Staub, akinek a
síremlékén német nyelvű szöveg talál-
ható.
Örök mementó ez, a múltunk egy részét
képezi, azt, hogy Csömörön a svábok-
németek több száz éven keresztül
születtek, éltek, haltak.

Szikora Judit
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Árulkodó síremlékek

Programajánló
2019-re

A rozmaring a keresztény hit szerint az
élet-halál körforgása, az összetartozás és
a hűség jelképe, a kék pedig a svábok
színe. Nemcsak a sváb majálisokon,
hanem más alkalmakkal is feltűnik a
rozmaring mint szimbólum. Így például

annak idején a jegyespár rozmaring-
ággal a kezében járt vasárnaponként a
templomba, így hozták az emberek
tudtára, hogy jegyben járnak. A
gyermekágyas anyát és gyermekét
szentelt vízbe mártott rozmaringággal
permetezték meg. Az adventi ünnepkör
névnapjait piros almába szúrt rozma-
ringgal köszöntötték. Betlehemezéskor
rozmaring került a pásztorok kalapjára,
a lányok rozmaringcsokorral díszített
botot vittek, az egyes szereplők fején
rozmaring korona volt, az angyal
almába tűzött, masnikkal díszített
rozmaringágat visz. Ha valaki elhunyt,
akkor a ravatalt, a koporsót rozmaring-
gal díszítették, és a sírra is ültettek
bokrot.

A rozmaring jelentôsége
a német-sváb kultúrában

November 12. (hétfő)

Márton-napi lámpás felvonulás

December 1. 16.00 órától (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

December 8. 16.00 órától (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

December 15. 16.00 órától (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

December 22. 16.00 órától (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás a könyvtár előtt

2019. október
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Málenkij Robot Emléknap
az Emberi Erôforrások Minisztériuma támogatásával

Karácsony János James mellé állt jótékonysági kezdeményezésünknek

Nagyszabású rendezvény keretében valósította meg a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör a Málenkij Robot
Emléknapot 2019. január 27-én. A megemlékezés német
nyelvű szentmisével kezdődött a római katolikus templomban.
Ezt koszorúzás követte a Málenkij Robot emléktáblánál, majd
a művelődési házban folytatódott a rendezvény. Többek között
beszédet mondott Dunavölgyi Illés Sándorné, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör elnöke és Surman-
Majeczki Martin, a Pest Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője.

A célunk nemcsak a megemlékezés volt, hanem az is, hogy a
fiatalabb korosztály is megismerje a régmúlt eseményeit.
Ezért is volt az, hogy a Málenkij Robot Emléknap fókuszában
mind a műsor, mind a jótékonyság tekintetében ők álltak a
központban.
Fellépett a Freundeskreis Chor, a német nemzetiségi isko-
lások, akiket Drahos Réka Dalma készített fel. A vendégek
megtekinthették Dávid Ádám, Rabtársak a Gulágon című
képregényét. Az est egyik fénypontja Karácsony János James
előadóművész fellépése volt, aki megtisztelte előadásával a

rendezvényt, valamint mellé állt a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Csömör jótékonysági kezdeményezésének.Az
adományokból összegyűlt összeg a csömöri német
nemzetiségi óvodásoknak és iskolásoknak lett felajánlva
tanulmányaik, fejlődésük elősegítésére.
A kiállított rollupok egyikén dr. Máthé Zsigmondné született
Rack Ilona történetét olvashatták az érdeklődők. Ili néni
hazatért a kényszermunkából, és a mai napig körünkben
üdvözölhetjük. A másik kettőn dr. Paulovits Mihálynak
köszönhetően betekintést lehetett nyerni a málenkij robot
történetéről, körülményeiről. A műsort Dávid Attila kiállítás
megnyitója, majd állófogadás zárta.

A könyvek egy XVI. kerületi magánszemélynek voltak
köszönhetők, aki rendelkezésre bocsátotta a saját
tulajdonában lévő, megközelítőleg 200 német nyelvű
szépirodalmi könyvet, melyek az 1800-as évek végén,
illetve az 1900-as évek elején lettek kiadva. A
könyvekről azt érdemes tudni, hogy feltehetően egy sváb
származású XVI. kerületi orvos hagyatékából kerültek
ki, és némelyik még gót betűkkel van írva. A képeslapok
és más írásos anyagok a csömöri svábok emlékei voltak.

Ezúton is köszönjük Karácsony János James-nek
előadását, valamint azt, hogy mellé állt annak a
jótékonysági adományozásnak, melynek célja a német
nemzetiségi iskolások és óvodások támogatása volt.
Mindenkinek nagyon köszönjük az adományát a gyere-
kek nevében is!
Ismételten köszönjük a munkáját azoknak a lelkes
szülőknek, akik segítettek a rendezvény lebonyolítá-
sában és az adománygyűjtésben! Külön elismerés illeti

Pál Krisztinát!
A rendezvény egyik főtámogatója az Emberi Erő-
források Minisztériuma volt. Köszönjük anyagi hozzá-
járulásukat és támogatásukat!

Bihari Rékát, Jamli Tamarát és
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Mikor Önöknek ez a lap a kezükbe kerül, már javában zajlik, illetve lezajlott a II. Csömöri Sváb Sörfeszt, melynek
megvalósításában számos ember vett részt, akiknek ezúton is köszönjük a támogatásukat, segítségüket! Külön köszönet illeti
Bánhidi Balázst, aki nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre, hiszen kisegített minket a helyszín biztosításában. Máshol
nem tudtuk volna lebonyolítani, így az egész rendezvény meghiúsult volna mindazok bánatára, akik a tavalyi sikeres sörfeszt
után várták a folytatást.
Mindannyiuknak erőt, egészséget, szeretetet, békességet kívánunk! Köszönjük, hogy az elmúlt években támogatták a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Csömör munkáját!
Barátsággal,

Dunavölgyi Illés Sándorné elnök, Szikora Judit elnök-helyettes, Bretz Ágnes képviselő

Fantasztikus volt a hangulat az I. Csömöri Sváb Sörfeszten!
Nagy várakozás előzte meg az első csömöri sörünnepet.
Dédelgettük a gondolatot évek óta, míg 2018-ra nagy
összefogással és lelkesedéssel megtarthattuk az első
Oktoberfestünket.
Mint mindig, most is nagy segítsége a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a Csömöri Sváb Fiatalok Baráti Köre, de
csatlakoztak hozzánk budapesti svábok is, Séder Krisztina és
családja. Nekik köszönhetjük az italokat. Halápi Szilvia és
családja tősgyökeres csömöriként a finom falatokról
gondoskodott. Az édességeket a csömöri Kürcsi Kalács szol-
gáltatta.
Nemcsak a jó hangulatot és a táncversenyhez a talpalávalót
garantálták, hanem a jódliskedvű versenyzőket is megszólal-
tatták a mányi Die Eber Kapelle zenekar tagjai, akik már nem
is hiányozhatnak a csömöri sváb rendezvényekről.
Igaz, hogy a csömöri svábok leginkább szőlővel foglalkoztak,
de az 1950-es évektől kezdődően mára már tradicionálissá vált
Felvári Söröző méltó alapot adott arra, hogy egy új hagyo-

mányt indítsunk útjára, mégpedig a csömöri sörünnepet. Ide
tartozik, hogy az 1990-es években a településen sörfőzdét
üzemeltetett a Korda-Krizsán családi vállalkozás.
Szedő István lovaskocsiján hozta a söröshordót, melyet
jelképesen vert csapra többek között Dunavölgyi Illés
Sándorné a Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör
elnöke, Felvári Péter a Felvári Söröző tulajdonosa, Krizsán
Pálné és Korda Károly. Nagy örömünkre sokan tettek eleget
felhívásunknak, és magukra öltötték sváb, bajor, német
ruhájukat, ezzel is megtisztelve a rendezvényt.
Sörivó, tánc, jódli és egy, Klacsán Péter ötlete alapján
rögtönzött szörpivó verseny színesítette a napot – utóbbi a
gyerekek nagy örömére, ugyanis ők is eljöttek szüleikkel,
nagyszüleikkel a rendezvényre. Minden gyerek nyert, a

jutalmat egy-egy kürtöskalács formájában a Kürcsi Kalács
ajánlotta fel.
A sörivó versenyen megszületett az első csömöri csúcs, ami
Boross Jenő nevéhez fűződik, mindössze 0,09 perc alatt
hörpintette fel az 1 liter sört. Reméljük, a 2019-es sörfeszten
újabb kihívókra talál!
A rendezvényen számos képet vetítettünk le a vendégeknek,
amivel azt szerettük volna megmutatni, mennyi minden történt
velünk, csömöri svábokkal az elmúlt közel egy évtized alatt,
mennyi mindent sikerült megvalósítania a német önkormány-

zatnak.Afotókat egy kivetítő segítségével mutattuk be, melyet
Bánhidi Balázs támogatásával tudtunk megvenni, s ezt ezúton
is köszönjük neki! A rengeteg fotót Dávid Sarolta és Győri
Anett rendezte össze.
Köszönjük mindenkinek, aki kilátogatott az I. Sváb Csömöri
Sörfesztre, és a remekül elkapott pillanatokat Klacsán
Péternek és Varga Gábor Vargosznak!

Szikora Judit

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör idôszaki kiadványa
• Nyomda: Biró Family Nyomda és Könyvkiadó
• Szerkesztette: Babinecz Zsuzsanna (zsbabinecz@t-email.hu)
• Tördelés, nyomdai elôkészítés: Zsirai Anna – SurreArt Bt.

• Fotók: Bujdosó Kriszta, Dávid Sarolta, Czabán György,
Klacsán Péter, Szikora Judit, Varga Gábor Vargosz

• Megjelent 700 példányban – 2019. október
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