
Was  diese  partnerschaft  mir  bedeutet?
Was diese Partnerschaft mir bedeutet? Das ist eine Frage, die man schwer beantworten kann. Bei

dem Anfang der Verbindung nahm ich schon Teil als Mitwirkende an den gemeinsamen
Veranstaltungen der zwei Gemeinden. Damals noch deutete es für mich nur die Pflicht des Auftrittes.

Dann einmal, vor 4-5 Jahren nahm ich ein bisschen mehr teil an der Organisation bei einer der
Veranstaltungen, und in demselben Jahr brachte ich die Kinder für den Austauschurlaub als Begleiterin.
Irgendwann, damals riss mich  die Geistigkeit von diesem ganzen Ding hin. 

In dem Verein "Freunde von Feldafing" war Ildiko Szabone Horvath die Sekretärin. Nach ihrem
Rücktritt wurde das Vertrauen durch Stimmenmehrheit mir angenommen, und ich übernahm die
Position. Ich versuchte für den Auftrag würdig sein, und mit meiner Persönlichkeit neue Farbe ins Leben
des Vereines bringen. 

Ich lernte viele nette Leute kennen die mich ermunterten. Hiermit möchte ich ihnen für ihre
Unterstützung vornehmlich danken.   

Die Verbindung zwischen den zwei Gemeinden, die gemeinsame Veranstaltungen, die Bayerische
Kultur hatten eine Einwirkung für mein Leben, meine Weltanschauung und meine Denkweise änderten
sich. Ich wurde viel offener für die Welt, und ich denke, das ist sehr wichtig.

Durch diese Partnerschaft entstand eine freundschaftliche Verbindung nicht nur mit den Bürgern
von Feladfing, aber mein Kontakt mit den Einwohnern von Toalmas wurde auch enger und besser. 

Ich hoffe, dass diese Partnerschaft noch sehr lang dauert, und ich wünsche, dass wir noch sehr viele
Freude in einander und in unseren Veranstaltungen haben, und dass wir schöne Erlebnisse mit einander
erleben. 

TÜNDE MAJOR

Seitdem Magdi Kovacs mit ihrer kleinen Gruppe
nach Feldafing fuhr - es ist schon 15 Jahre her - suchten
sie ununterbrochen die Möglichkeit für Toalmas eine
Bayerische Partnergemeinde zu finden. Dank den vielen
Bemühungen der Bayerischen und Ungarischen Leute,
Magdi Kovacs, die derzeitige Bürgermeisterin und ihre
Gruppe - und auch ihr Nachfolger, Jozsef Töröcsik - fan-
den den Weg, dass die zwei Völker den, auf der Tradition
beruhenden Kontakt aufnehmen.

Es ist lange Zeit her, aus der gegenseitigen
Bekanntschaft entwuchs eine enge Freundschaft, und
diese Verbindung blüht - Dank der Mitwirkung der zwei

Gemeinden. Ich beweise es als Augenzeuge, dass die Krawatten und die Jacken schon bei dem
ersten offiziellen Treffen ausgezogen wurden, und obwohl die Teilnehmer die Sprachen von einan-
der kaum konnten, wurde eine lebhafte Unterhaltung auf der Sprache des Herzens  angefangen.
Wir hatten ein begeistertes, kleines Team in Toalmas, die trotz den Schwierigkeiten der
Fremdsprachen, erlernten die magische Wissenschaft: "sich verständigen und einander verstehen". 22

Aus  Gästen  werden  Freunden

Tóalmási  Kolping  Család  Egyesület
Ettõl kezdve érlelõdött a gondolat: Tóalmáson is hozzunk létre Kolping Családot! A mozgalom megismerésében, megis-
mertetésében el nem múló érdemei vannak Dr. Szmodits Tibor bácsinak.

1994. január 30-án hivatalosan megalakult a Tóalmási Kolping Család Egyesület. Mivel a mozgalom nemzetközi,
így nemcsak a Magyar Kolping Szövetségnek, hanem a Nemzetközi Kolping Szövetségnek is tagjai vagyunk.

Elsõ prézesünk (egyházi vezetõnk) 1994-tõl 1997-ig Varga István atya volt. Õt követte 1997-1998-ban
Virág József atya, majd 1998-tól 2003-ig Mészáros Csaba atya. Az egyesület világi elnöke 2002-ig Erdõdi István
volt. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kolping Szövetség Északi Körzetének elnöki tisztét hat éven keresztül
Tóalmás polgármestere, a Kolping Család alapító tagja, Törõcsik József töltötte be.

A tagság létszáma és összetétele azóta sokat változott, de lelkesedésünk töretlen. Igyekszünk a
kolpingi törekvéseknek megfelelni.  Célunk, hogy tagjaink
· legyenek igaz istenhívõk;
· legyenek jó családapák, családanyák, mert a család a társadalom lelki megújulásának az alapja;
· váljanak szakmájuk igazi mestereivé, szeressék, és becsülettel végezzék munkájukat;
· váljanak a kereszténység talaján álló igazi polgárokká, szerezzenek polgári erényeket, amelyek
a hazához, a néphez és az egyházhoz kötik õket.
Életünk rendkívül színes. Azontúl, hogy havi összejöveteleinken megéljük a közös együttlét minden örömét, sok min-
den mást is csinálunk, mint például:
· elzarándokolunk kegyhelyekre (Máriapócs, Szentkút, Csíksomlyó, stb);
· lelkigyakorlatokon veszünk részt;
· a Magyar Kolping Szövetség anyagi támogatásával gyermekes családoknak nyári üdülést
szervezünk az ország legkülönbözõbb pontjaira;
· vendégül látunk más kolpingosokat és mi is ellátogatunk testvér-családokhoz;
· sport és szabadidõs eseményeket rendezünk (foci, csocsó, családi nap, stb);
· az egyházi ünnepeket közösen is megünnepeljük;
· bekapcsolódunk az egyházközösség életébe (szentségimádás, keresztúti ájtatosság, stb);
· élõ rózsafüzér imádságot mondtunk a Magyar Katolikus Rádióban;
· megvendégeltünk 50 moldvai csángó-magyar gyermeket, akik életükben elõször voltak nyaralni;
· gyûjtést rendeztünk a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére.

És még sorolhatnánk…
Természetesen nagyon fontosnak tartjuk a Feldafingi Kolping Családdal való kapcsolatunk ápolását.

A két község közös rendezvényei alakalmával a kolpingosok mindig egymás vendégei. Nemzetközi
fórumokon is mindig együtt veszünk részt. 2000.-ben Alsópáhokon, 2005.-ben Ohlstatt-ban rendezett a
két nemzet szövetsége partneri találkozót. Õk, Feldafingbõl és mi, Tóalmásról is ott voltunk.

Hálás köszönettel tartozunk feldafingi bará-
tainknak elsõsorban a Kolping-mozgalom megis-
meréséért, de a 13. éve nyújtott erkölcsi és egyéb
támogatásért is. 

Isten áldását kérjük további életükre, munká-
jukra, minden cselekedetükre! 

Isten áldja a tisztes ipart! 
Hûség Kolpinghoz!

SZABÓNÉ HORVÁTH ILDIKÓ
A Tóalmási Kolping Család elnöke

31

22-31.qxd  2006.08.17.  9:23  Page 1


