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Tisztelettel köszöntöm Önt Almáskamarás 

lakosai és a magam nevében.  

Almáskamarás Békés megye délkeleti részén 

helyezkedik el. Kiváló termőtalajjal és éghajlati 

adottságokkal rendelkezik. Az itt élők többsége elsősorban a 

mezőgazdaságra alapozza életét, megélhetését. Almáskamarás 

német nemzetiségű település. Községünk életének évente, 

kétévente ismétlődő jelentős eseménye az 1946-ban kitelepített 

egykori, szívükben a mai napig almáskamarási lakosok 

hazalátogatása a testvér- és környező német településekről 

(Leimen, Walldorf, Heidelberg). 

Feladatunknak tekintjük hagyományaink ápolását, megteremtett 

értékeink megőrzését, védelmét és azt, hogy hittel, meggyőződéssel 

dolgozzunk Almáskamarás további fejlődéséért. 

Mazán Attila 

Polgármester 
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Ich begrüße Sie im Namen von den Almáskamaráser Bewohnern 

und in meinem eigenen Namen. Almáskamarás befindet sich im 

Südosten, im Komitat Békés. Es verfügt über ausgezeichnete 

Boden und Klima. Die hier lebenden Menschen beschäftigen sich 

mit Landwirtschaft. Das ist ein Dorf mit deutscher Nationalität. 

In unserem Leben gilt der Besuch der im Jahr 1946 ausgesiedelten 

Almáskamaráser Bewohner als ein wichtiges Ereignis. Sie 

kommen aus Leimen, Walldorf und Heidelberg. Unsere Aufgabe 

ist die Pflegung unserer Traditionen, die Bewahrung und 

Schützung unserer Werte. Es ist sehr wichtig, mit Glaube und 

Überzeugung für die weitere Entwicklung von 

Almáskamarás zu arbeiten.    
      Attila Mazán 
                Bürgermeister 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

Az úgynevezett „svábok vonulása” 

„Ulmi skatulyáknak” azokat a lapos fahajókat nevezik, 

amelyekkel személyeket és árukat szállítottak a Dunán. Ezekkel 

érkeztek a svábok Magyarországra. A dunai utazás 

megszakításokkal 5-6 hétig tartott. Azután a telepesek 

Dunaföldvártól a magukkal hozott járművekkel vonultak a 

magyar Alföldön keresztül keletre. Szentes közelében keltek át a 

Tiszán és érték el Gyulát és Eleket.  

Almáskamarás közösségének krónikája-Alapítás 

Az egykor tisztán német falu, Almáskamarás délkeleten fekszik, 

kb. 14 km-re délnyugatra a nagy német eleki közösségtől. A falut 

1840-1844 alapították, amikor 80 család költözött el Elekről, 

hogy új egzisztenciát építsen fel. Az idősebbek az almásiakat 

dohánytermelőként említik, akik kötelesek voltak a kincstárnak 

dohányt termelni. Tehát Almáskamarás Elek testvértelepülése. 

Almáskamarás első lakosai 

Az 1847-es népszámlálás a település alapítóit foglalja magába. A 

számozás a kapott parcella számát jelzi. Ebből adódik, hogy 

léteznek parcellák, melyeken nem csak egy család lakott. A 

nevekből arra is lehet következtetni, hogy egy házban fiatalabb 

rokonok vagy szülők is laktak. 

 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

Die sogenannten „ Schwabenzüge” 

Mit „Ulmer Schachteln” bezeichnete man flache Holzschiffe, mit denen 

früher Personen und Waren auf der Donau hinabtransportiert wurden. 

Mit diesen Schiffen kamen die Schwaben in Ungarn an. Die Fahrt auf 

der Donau hinab dauerte mit Unterbrechungen zirka 5 bis 6 Wochen.  

Danach  zogen die Siedler ab Dunaföldvár mit den mitgebrachten 

Fuhrwerken durch die ungarische Tiefebene ostwärts. In der Nähe von 

Szentes setzten sie über die Theiß und erreichten dann über Szentes die 

Orte Gyula und Elek. 

Kronik der Gemeinde Almáskamarás-Gründung 

Das ehemals rein deutsche Dorf Almáskamarás liegt in Südostungarn, 

etwa 14 Km südwestlich von der größten deutschen Gemeinde Elek. 

Das Dorf wurde in den Jahren 1840-1844 gegründet, als 80 Familien 

von Elek weggezogen sind, um eine neue Existenz aufzubauen. Die 

alten Menschen erwähnen die Almaser als Halbtabakpflanzer, die 

verpflichtet sind, für die Schatzkammer Tabak zu bauen. 

Almáskamarás ist also eine Tochtersiedlung von Elek. 

Die ersten Bewohner in Almáskamarás 

Die Volkszählung im Jahre 1847 erfasste die Gründer der Gemeinde. 

Die Nummerierung bezeichnet die Nummer der bekommenen Parzelle. 

Daraus geht hervor, dass es Parzellen gibt, die nicht nur von einer 

Familie bewohnt waren. Aus den Namen ist darauf zu schließen, dass 

in einem Haus auch jüngere Verwandte oder die Eltern wohnten.  

 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

Lakosságszám alakulása 

 

Év Lakosság (fő) 

1910 2108 

1940 2465 

1948 2925 

1983 1980 

1990 1157 

2001 1013 

2010 865 

 2013 943 
 

Almáskamarás régen… 

Az 1946-os német lakosok elszállítása után magyar, sokgyermekes 

családok érkeztek a faluba. A falukép teljesen megváltozott.  

Néhány német származású család él még itt. Az 50-es években 

magyarokkal házasodtak, vagy a nevüket magyarosították 

Az ő gyerekeik már magyar telepesekkel házasodtak, és az egész 

család csak magyarul beszélt. 

A lakosok többsége mezőgazdasággal foglalkozik. 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

 

Die Bevölkerungszahl 

Jahr Bevölkerung 
(Person) 

1910 2108 

1940 2465 

1948 2925 

1983 1980 

1990 1157 

2001 1013 

2010 865 

2013 943 

 

Almáskamarás längst… 

Nach der Lieferung der deutschen Bewohner im Jahre 1946 

kamen ungarische, kinderreiche Familien im Dorf an. Das 

Dorfbild veränderte sich total. Ein paar echte deutsche Familien 

wohnen noch hier. In den 50-er Jahren heirateten sie Ungare, 

oder ungarisierten ihre Namen. 

Ihre Kinder schlossen ihr Leben mit ungarischen Siedlern 

zusammen und dia ganze Familie sprach nur auf ungarisch. 

Die Mehrheit der hier Lebenden beschäftigt sich mit 

Landwirtschaft.  

. . . . . . . . . . . . . .  



 

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német  

Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

 

Az iskolát 1846-ban alapították a svábok. A II. világháború után 

az idegen nyelvet visszaszorították, most már kimondhatjuk, bűnnek 

számított, ha valaki tudott németül. De az iskolavezetés a politikai 

álláspont ellenére 1952-ben elkezdte a németet a tanórákon kívül 

tanítani. 2013 óta újra létezik iskolánk önálló német nemzetiségi 

iskolaként. Heti 5 órában oktatjuk a német nyelvet, emellett 

diákjaink német hon-és népismeretet tanulnak. A német 

hagyományok ápolását fontosnak tartjuk. (Márton-nap, Adventi 

ünnepek, Húsvét) Fő célunk az alapfokú nyelvvizsga megszerzése. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Falunkban a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1992 óta 

tevékenykedik. Az önkormányzattal, az általános iskolával, a helyi 

civil szervezetekkel jó kapcsolatot ápol. Sok támogatást nyújt a 

társadalmi tevékenységekhez és rendezvényekhez. 
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Bernát Károlyi Deutsche  

Nationalitätengrundschule 

 

Die Schule wurde 1846 von den deutschsprachigen (schwäbischen) 

Einwohnern des Dorfes gegründet. Nach dem zweiten Weltkrieg 

wurde der Fremdsprachunterricht zurückgedrängt, jetzt dürfen wir 

schon aussprechen, dass es auch als Schuld galt, wenn jemand 

Deutsch konnte. Die Schulleitung aber, trotz dem politischen 

Standpunkt, fing 1952 an, Deutsch außer dem Unterricht zu 

unterrichten. Seit 2013 existiert unsere Schule als deutsche 

Nationalitätengrundschule selbständig. Wir unterrichten in 5 

Stunden pro Woche in jeder Klasse die deutsche Sprache. Daneben 

lernen unsere Schüler deutsche Volkskunde. Wir halten die 

Bewahrung der deutschen Traditionen für wichtig (Martinstag, 

Advent, Ostern). Das wichtigste Ziel ist der Erwerb der 

Sprachprüfung unserer Schüler. 

Deutsche Minderheitsselbstverwaltung 

Im Dorf betätigt sich seit 1992 eine deutsche 

Minderheitsselbstverwaltung. Sie leistet viel Unterstützung zu den 

gesellschaftlichen Tätigkeiten und Veranstaltungen. Sie pflegt mit 

dem Bürgermeisteramt und der Grundschule eine gute Beziehung. 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

… és most 

Településünk jelenlegi lakosságszáma 978 fő. 0-18 év között 202 fő, 60 év 

felett 240 fő.  

Almáskamarás az ország egyik leghátrányosabb helyzetű községe a dél-

békési régióban. Jellemző a munkanélküliség, az egy főre eső jövedelem 

nagyon kevés. A település pályázati lehetőségeit nagyban befolyásolja az 

önkormányzat költségvetése. 

A munkanélküliség enyhítésére START kistérségi programokon veszünk 

részt, melyekben folyamatosan 100 ember dolgozik. Kezük munkájának 

köszönhetően megtermelik a zöldségféléket a napközi konyhára, szépülnek 

településünk utcái is a virágládákkal, a szemétgyűjtőkkel és az utca 

névtábláival. Járdalapot és parkburkoló gyeprácsot készítenek. A 

varrodában a közfoglalkoztatottaknak munkaruhát varrnak.  

A revitalizációs programban az önkormányzati tulajdonba került romos 

ingatlanokat helyreállítják, és újabb művelhető területeket, parkokat 

létesítenek.  

Falunkban különös gondot fordítunk az idős, egyedülálló emberekre.  

Felnőtt képző tanfolyamokat is sikerült indítani, melyek az elhelyezkedni 

nem tudó fiataloknak jelentenek segítséget.  

Az idei évben több sikeres pályázatunk is elkezdődött: az óvoda felújítása 

és a szeméttelep rekultivációja is megtörtént. Hosszú évtizedes áldatlan 

állapottól szabadult meg a falu. Folyamatban van a térfigyelő kamerák 

kihelyezése és a temető kerítésének a felújítása. 

 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

… und jetzt 

Die Bevölkerungszahl unseres Dorfes ist jetzt 978.  

0-18 ist 202 Personen, über 60 ist 240. 

Almáskamarás gilt als ein der ärmsten Dörfer in der Süd-Békés Region. 

Charakteristisch ist die Arbeitslosigkeit, die durchschnittliche Einnahme ist 

sehr niedrig. Die Finanz des Bürgermeisteramtes beeinflusst die 

Bewerbungsmöglichkeiten unserer Siedlung. 

Für die Milderung der Arbeitlosigkeit nehmen wir an Start- Programmen 

teil, in denen 100 Leute ständig arbeiten. Dank ihrer Handarbeit bauen sie 

das Gemüse für die Kantine an, unsere Straßen werden immer schöner und 

schöner (mit Blumenkisten, Mülltonnen und Namenschilder der Straßen). 

Sie machen Bürgersteige und Grasgitter. In der Näherei nähen die Frauen 

für bei dem Bürgermeisteramt arbeitende Angestellten Arbeitskleidung.  

In einem Programm werden die ruinösen Immobilien renoviert, daneben 

werden neue anbaufähige Gebiete und schöne Parken gegründet. 

In unserem Dorf kümmern wir uns um die alten, alleinstehenden 

Menschen.  

Es gelang uns Kurse für Erwachsenen zu starten, die den Jugendlichen 

helfen, die keine Arbeitstelle finden. 

In diesem Jahr haben wir mehrere Bewerbungen gewonnen: die 

Renovierung unseres Kindergartens, die Rekultivation der Mülldeponie. 

Die Sanierung des Friedhofes und Auslage der Kameras sind im Prozess. 

 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

Mi itt, Almáskamaráson szeretetben, békességben, nyugalomban 
élünk. Mindannyian azt valljuk, összefogással, hittel, szeretettel 
komoly célokat tudunk megvalósítani. 
 
Elérhetőségeink: 

• Községi Önkormányzat 
Cím: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54. 
E-mail cím: almas@almaskamaras.t-online.hu 
Telefonszám: +36 68/439-000 
Polgármeter: Mazán Attila 
Képviselő Testület tagjai: -Pintér Edit 
    -Moncz Pál Vilmos 
    -Simondán Csaba 
    -Peták Ferenc 

 
• Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Cím: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54.  
Telefonszám: +36 30/252-6994 
Elnök: Hack Ferencné 
Helyettes elnök: Pintér Edit 

 
• Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 
Cím: 5747 Almáskamarás, Szent István király u. 13. 
E-mail cím: altisk.almas@gmail.com 
Telefonszám: +36 68/633-192 
Intézményvezető: Pintér Edit 
Intézményvezető helyettes: Balogh Éva 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

 
• Egészségügyi Alapellátás 
Cím: 5747 Almáskamarás, Szent István király u. 8. 
Telefonszám: +36 68/439-260 
Háziorvos: Dr.Simondán György 

 
• Kunágotai Óvoda Almáskamarási Telephely 
Cím: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 43. 
E-mail cím: almas@almaskamaras@t-online.hu 
Telefonszám: +36 68/632-759 
Óvoda vezető: Méhesi Józsefné 
 

 
• Alapítvány Almáskamarásért Közalapítvány 
Cím: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54. 
E-mail cím: alapitvanyalmaskamarasert@gmail.com 
Telefonszám: +36 68/439-000 
Elnök: Kelemenné Hudák Ágnes 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

Wir leben hier in Almáskamarás in Liebe, Ruhe und im Friede. Wir 
sagen, dass wir mit Zusammenschluss und Glaube ernste Ziele 
verwirklichen können. 
 

Unsere Erreichbarkeiten: 

• Bürgermeisteramt 
Adresse: 5747 Almáskamarás, Dózsa György Str. 54. 
E-mail Adresse: almas@almaskamaras.t-online.hu 
Telefonnummer: +36 68/439-000 
Bürgermeister: Attila Mazán 
Mitglieder des Kollegiums der Abgeordneten: -Edit Pintér 
      -Pál Vilmos Moncz 
      -Csaba Simondán 
      - Ferenc Peták  

 
• Deutsche Minderheitsselbstverwaltung Almáskamarás 
Adresse: 5747 Almáskamarás, Dózsa György Str. 54. 
Telefonnummer: +36 30/252-6994 
Präsident: Frau Hack 
Stellvertreter: -Edit Pintér 

 
• Bernát Károlyi Deutsche Nationalitätengrundschule 
Adresse: 5747 Almáskamarás, Szent István király Str. 13. 
E-mail Adresse: altisk.almas@gmail.com 
Telefonnummer: +36 68/633-192 
Direktorin: Edit Pintér 
Stellvertreter: Éva Balogh 
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• Gesundheitszentrum 
Adresse: 5747 Almáskamarás, Szent István király Str. 8. 
Telefonnummer: +36 68/439-260 
Hausarzt: Dr.György Simondán 

 
• Kindergarten 
Adresse: 5747 Almáskamarás, Dózsa György Str. 43. 
E-mail Adresse: almas@almaskamaras@t-online.hu 
Telefonnummer: +36 68/632-759 
Kindergarten Leiter: Frau Méhesi 

 
• Stiftung für Almáskamarás 
Adresse: 5747 Almáskamarás, Dózsa György Str. 54. 
E-mail Adresse: alapitvanyalmaskamarasert@gmail.com 
Telefonnummer: +36 68/439-000 
Präsident: Frau Kelemen Ágnes Hudák 
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Intézmények és látnivalók - Unsere Sehenswürdigkeiten 
und Institutionen 
 

 
Polgármesteri Hivatal 
Bürgermeisteramt 
 

 
Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Bernát Károlyi Deutsche Nationalitätengrundschule 
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Óvoda 
Kindergarten 
 

 
Katolikus templom 
Katolische Kirche 
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Egészségház 
Gesundheitszentrum 
 

 
Könyvtár 
Bibliothek 
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Emlékpark 
Gedächtnispark 
 

 
Az ország kemencéje 
Der Ofen des Landes 
 

. . . . . . . . . . . . . .  



 

 
Díszkút 
Prachtbrunnen 
 

 
Jelkép 
Symbol 
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Német Nemzetiségi Emlékmű 
Denkmal der Deutschen Nationalitäten 
 

 
Német Nemzetiségi Emlékfal 
Denkwand der Deutschen Nationalitäten 
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Forrás: 

 
Almáskamaráson fellelhető dokumentumok alapján 
 
ALMÁSKAMARÁS települési környezetvédelmi programja (2012. 
április) 
Készítette: Dr. Halmágyi Tiborné, Szelekovszky László 
 
 
Quelle: 

 
Nach den Dokumenten von Almáskamarás 
 
Umweltschützliches Program von Almáskamarás (April, 2012) 
Geschafft von Dr. Halmágyi Tiborné, Szelekovszky László 
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Almáskamarás térképe 
Die Landkarte von Almáskamarás 
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