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Nemzetiségi Támogatások

Az ifjúsággal a sváb
hagyományokért
Kaltenecker Antalné a Csepeli Svábok Szabad Kultu-
rális Egyesülete elnökeként régóta dolgozik a sváb 
hagyományok megőrzéséért, ápolásáért a kerületben. 
Az Egyesület 2014-ben a nemzetiségi civil szervezetek tá-
mogatására és a nemzetiségi kulturális kezdeményezé-
sek elősegítésére kiírt pályázati felhívásokon is sikerrel 
pályázott. A sokoldalú szervezet kulturális csoportokat 
működtet, rendszeresen rendezvényeket szervez, így bő-
ven akad tennivaló. Az elnök asszonyt ezekről kérdeztük.

R.: Meséljen kicsit az egyesületről!

K.A.: Az egyesület 1991-ben alakult, tehát nagyon régen 
működünk. Célunk a német nyelv terjesztése, a német 
népzene, néptánc, népdal kincsének megőrzése, ha-
gyományaink ápolása, az itt élő németek összefogása. 
Többféle kultúrcsoportot is fenntartunk. Egyesületünk 
égisze alatt alakult 1993-ban a Lustige Musikanten ifjúsá-
gi zenekar, valamint 1994-ben a Csepeli Német Nemzeti-
ségi Gyermek Tánccsoport, amely az eltelt idő alatt ifjú-
sági tánccsoporttal is bővült. Ezen csoportjaink számos 
hazai és külföldi vendégszereplésen vettek részt, nagy 
sikert aratva. Székhelyünk a Csepeli Munkásotthonban 
van, itt rendezzük egyesületi összejöveteleinket, ren-
dezvényeinket. Jelenlegi taglétszámunk hatvan fő.

R.: Mit tesznek a sváb hagyományok továbbadásáért?                           

K.A.: A német nyelv ápolása az egyik legfontosabb 
célkitűzésünk. Nagyon jó kapcsolatban állunk a helyi 
német nemzetiségi önkormányzattal, velük összefog-
va célul tűztük ki, hogy a német nemzetiségi kultúrát, 
néprajzot is minél fiatalabb korban megismerhessék a 
gyerekek. Ennek érdekében együttműködünk a Csepeli 
Kézműves és Német Nemzetiségi Óvodával, ahol a 
kicsik már hároméves koruktól tanulják a nyelvet és 

az Eötvös József Általános Iskolával, ahol van német 
nemzetiségi oktatás. Ezekben az intézményekben 
tánccsoportok és kórusok is működnek. Minden évben  
szervezünk vers-és prózamondó, kisjelenetet előadó 
versenyt német nyelven. A gyerekek ilyenkor sváb nép-
viseletben lépnek fel, melyhez a ruhákat mi készítjük.  

R.: Mit jelent a támogatás a szervezetnek? 

K.A.: Támogatások nélkül nem tudtunk volna ilyen 
hosszú időn keresztül  működni. Nagyon örülünk a  
lehetőségnek, hogy nemzetiségi egyesületként is lehet 
pályázni. A működési támogatást elsősorban a szék-
házunk terembérletének finanszírozására használjuk, 
valamint ebből fedezzük a mindennapi működésünk 
költségeit, hisz sok levelet írunk, népdalokat gyűjtünk, 
kottákat másolunk és persze adminisztrációs költségek 
is vannak. A kulturális kezdeményezésekre kiírt pá-
lyázat keretében pedig a jubileumi estekre fordítjuk a  
kapott támogatást. Ősszel húszéves jubileumi gálaestet 
szervezünk a zenekarunknak és a tánckarunknak is. 

További sikeres működést kívánunk az egyesületnek! 
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