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Csobánka,  
 
A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést 2001-ben vehette át 
 
Hermann Jánost, mint német nemzetiségű magyar állampolgárt, 1314 csobánkai svábbal 
együtt 1946. március 15-én telepítették ki Németországba, Közülük sokan Baden-
Württembergben, Wertheim városban találtak új hazára.  

Hermann János tiszteletbeli tagja a Wertheimi Nemzetközi Partnerségi Egyesületnek. E 
megtiszteltetést Wertheim testvérvárosai közötti kulturális és személyes kapcsolatok 
fenntartásáért végzett önzetlen és kivételes elkötelezettségéért kapta. Lucy Weber, az 
Egyesület elnöke dícsérő szavaival Hermann Jánost „kiváló nyelvtudás, magas fokú 
vendégszeretet, segítőkészség és nagylelkűség” jellemzi.  

Hermann Jánosnak köszönhetően Szentendre is beléphettett abba a szoros testvérvárosi 
körbe, melynek tagja Salon-de-Provence mellett Huntigdon-Godmanchester és Gubbio is, 
s bár utóbbi olasz várossal még nincs szerződésünk, az együttműködés sok éve 
folyamatos. 

1964-ben írták alá Wertheim és Salon-de-Provence testvérvárosi szerződését. A 
dokumentum aláírása – bátran mondhatjuk – a korabeli Európa egyik történelmi 
pillanata volt, hiszen 19 évvel a II. világháború után még mindkét nemzetben igen 
élénken éltek a világégés okozta fájdalmak. Az európai gondolat atyja, Robert Schumann 
– német származású luxemburgi, ebben az időben francia külügyminiszter – 
erőfeszítései eredményeként 1963-ban Charles de Gaulle francia köztársasági elnök és 
Konrad Adenauer német kancellár aláírták a francia-német megbékélést megalapozó 
Elysée-szerződést. Egy évvel később Wertheim és Salon-de-Provence már csatlakoztak is 
az ugyanezt a célt, s általában az európai nemzetek közti békét szolgáló testvérvárosi 
mozgalomhoz. Az önkormányzati és civil kapcsolatok kialakítását és bővítését egyaránt 
célul tűző szerződés tető alá hozásában elévülhetetlen szerepe volt a Csobánkáról 
kitelepített, Wertheimben új otthont találó Hermann Jánosnak. Hermann úr javaslatára a 
Szentendre - Wertheim testvérvárosi kapcsolathoz 1992-ben Csobánka község is 
csatlakozott. Így alakulhatott ki biztató kapcsolatrendszer a közép-angliai Huntingdon-
Godmanchester és a dél-franciaországi Salon-de-Provance valamint Csobánka között.  

A testvérvárosi kulturális és sportfesztiválokon született ismeretségek, a családok és 
fiatalok közötti barátságok, a mindig tapasztalható jókedv azt mutatja, hogy a 
testvérvárosi kapcsolatoknak változatlanul nagy jövője van, mert megismerik a fiatalok 
egymás kultúráját, életét, és egy olyan határokon átívelő híd alakul ki a résztvevők 
között, mely alapja lehet egy igazi egységes Európának is. 


