
 

 

 

 

Néhány szó a Hagyományőrző Egyesületről 

 

A Szigetszentmártoni Sváb Hagyományőrző Egyesületet nyolc kórustag, valamint egy a 

közösségért tenni akaró házaspár alapította meg 2008-ban.  

 

Alapító tagok:         Békési Lászlóné 

  Fábián Károlyné 

  Gábler Jánosné 

  Hortobágyi Miklósné 

  Menyhárt Kornélné 

  Pásztor Jenőné 

  Somogyi Lajosné 

  Tarsoly Ferenc 

  Sziklai János  

  Sziklai Jánosné 

 

Hivatalos egyesületként 2009 óta működünk. Célunk volt a pályázatokon való részvétel 

lehetőségének megteremtése, a kórus munkájának támogatása, a közösségért önzetlenül tenni 

akarók összefogása, a sváb nemzetiségi kultúra megőrzése.  

 

Az egyesület munkájának köszönhetően minden hónap utolsó keddjén 18 órakor előadást 

tartunk különböző közérdekű témákból. Volt előadás többek között községünk múltjáról, a 

svábok betelepítéséről, a kitelepítésről, malenykíj robotról, sváb ételekről, hagyományokról, 

de népszerűek a tudománnyal foglalkozó előadásaink is. Ilyenek voltak: régi mesterségek, 

környezetvédelem, régészet, a Volksbund, az üveg művészete és mások. A látogatók száma 

előadásonként eléri az 50-60 főt. Támogatóink létszáma megközelíti a 80 főt. Az ő anyagi 

támogatásaik és Varsányi Gergelyné által írt pályázatokon nyert összeg teszi lehetővé, hogy 

kórusunk ma már meglehetősen jó körülmények között tud működni.  

 

Egyesületünknek és a kórusnak köszönhetően minden évben megtartjuk a megemlékezést a 

kitelepítésről és a malenykíj robotról, éves szinten 6 kórust tudunk fogadni falunkban, és a 

kórus is legalább 5 meghívásnak tud eleget tenni. Az államtól kapott támogatás mellé többet 

teszünk, mint amennyit kapunk. Ez tette lehetővé, hogy tavaly 12 saját rendezvényünk volt a 

faluban, az idősek karácsonyához is hozzájárultunk anyagilag valamint munkával és egy kis 

műsorral, 6 alkalommal pedig más településeken öregbítettük községünk jó hírnevét. A 

félreértések elkerülése végett szeretnénk tisztázni, hogy ezek a rendezvények igaz, hogy a 

művelődési házban kerülnek megrendezésre, de anyagilag sem a kultúrotthon, sem a község 

nem járul hozzá a lebonyolításukhoz.  

 

Az idei évben terveink szerint mintegy 13-14 saját rendezvényünk lesz a faluban, amelyek 

anyagi és emberi erőforrásait mi biztosítjuk. Köszönettel tartozunk az előadások 

megtartóinak, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. Az előadások 

technikai részének megoldásában Kiszely György van segítségünkre. Idei programunkban 

már beszéltünk az egészségről dr. Gaál Ferenc előadásában, Jakabné Pintér Erzsébet 

februárban tartott előadást a fürdőkről, márciusban vendégünk lesz Lakatos Enikő református 

lelkész, aki vallási témájú előadást fog tartani, valamint ismét vendégeink lesznek Kelényi 



(Kreisz) István és Kiss Irén költők. Ezen kívül még számtalan jó témával várjuk a kedves 

érdeklődőket.  

 

A Sváb Hagyományőrző Egyesület vezetősége ezúton szeretne köszönetet mondani a kapott 

támogatásokért, a bizalomért, amit az egyesület munkája után érdeklődőktől kapunk. 

Remélhetőleg az idei évben is sok embernek tudunk értelmes,  szép programot nyújtani és sok 

örömet szerezni.  

 

     Sváb Hagyományőrző Egyesület vezetősége:  

     

    Békésiné Ray Mária 

    Sziklainé Joós Teréz 

        Tarsoly Ferenc 

 


