
          
 

Beszámoló az "Adventi gyertyagyújtás Csömörön" pályázathoz 

 

 
A 4 adventi vasárnapon, délután 16 órától vártuk a Sinka István Községi Könyvtár előtt 

vendégeinket. Csömörön több mint 10 éves múltra tekint vissza az adventi gyertyagyújtás, 

szerencsére idén nem kellett online közvetíteni, hanem élőben együtt ünnepelhettünk az 

érdeklődőkkel.November 28-án, vasárnap Kendech K.Péter evangélikus lelkész úr osztotta meg 

adventi gondolatait az ünneplőkkel. Ráduly Ildikónak, a Csömöri Krammer Teréz Zeneiskola 

igazgatónőjének és Takács László  karnagynak a vezetésével a Vox Animi énekkar, Remenár 

Krisztina karvezető  irányításával pedig  a Csömöri Evangélikus Gyülekezet kórusa adott műsort. 

A könyvtár dolgozói minden adventi vasárnapon a hangosításban segítik a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatot, hálás köszönet nekik az önzetlen segítségükért.A jelenlévőket a műsor végén 

kaláccsal, forró teával és forralt borral vártuk.A 2. Adventi gyertyagyújtás mottója a "Cselekedj jót" 

volt, ahol Esztergály Előd Gábor református lelkész úr mesélt az adventi ünnepkörről és megáldotta 

a jelen lévőket. A műsorban Solymàri Tímea gitárművésznő, Németh Krisztián tanuló, a református 

gyülekezet tagjai, valamint Kántor Katalin nemzetiségi tanárnő vezetésével a Csömöri Mátyás Király 

Általános Iskola 4.d, 5.d, 6.d és 7.d osztályos nemzetiségi tanulói adtak műsort. 

Advent 3. vasárnapján, Huszár Attila diakónus köszöntötte az egybegyűlteket. A katolikus közösség 

kórusa Deák Csaba kántor-karnagy vezetésével illetve a Báló Lipót Népdalkör Liska Gyuláné 

Nickmann Valéria karnagy vezetésével adott műsort.Advent 4. vasárnapján Eszes Zoltán és 

Jaroszlav Szemancsik baptista lelkész urak köszöntötték a megjelenteket. A műsorban felléptek a 

baptista gyülekezet tagjai, Cser Laura 8. d osztályos német nemzetiségi tanuló és a Freundeskreis 

kórus Nyikos Edit kórusvezető és Pap Gyula zongoratanár közreműködésével. A programsorozat 

zárónapján Fábri István polgármester úr is köszöntötte az ünneplőket. 

MInd a 4 alkalmon emelkedett hangulatban, nagyon kellemesen telt az idő. Az adventi 

gyertyagyújtások nagyszerű alkalmat adnak beszélgetésekre, nosztalgiázásokra. Idén sem volt ez 

másként. Remekül sikerült a programsorozat, minden résztvevő jól érezte magát.  

Szerencsére idén is több lelkes önkéntes segítő is részt vett a programok lebonyolításában illetve 

segítettek a vendéglátásnál is, köszönjük az ő munkájukat. 

A programsorozat főszervezője dr. Fogd Mihályné, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola 

nyugalmazott igazgatónője. Külön köszönjük az áldozatos munkáját. 
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