
Tóthné Dési Krisztina 

 
1971.07.15-én születtem Csornán, azóta Győrsövényházon élek, sőt a 

nagyszüleim is itt éltek. Győrsövényházon végeztem általános iskolai 

tanulmányaimat is. 

A győri Rejtő Sándor Textilipari Technikumban érettségiztem. Német nyelvet 

a középiskolán kívül a Hatos és Társa Nyelviskolában is tanultam. 2000-ben 

középfokú szoftver üzemeltetői végzettséget szereztem. 

10 éven keresztül a Gardénia Csipkefüggöny gyárban, majd rövidebb ideig a 

BOS Bt-nél voltam alkalmazásban. 

Jelenleg gyógymasszőrként dolgozom, az ehhez szükséges oklevelet 2010-ben a Malawi BT-nél 

szereztem meg. 

Három gyermek édesanyja vagyok Klaudia, Kármen és Kíra. 

2010-ben már voltam tagja a Német nemzetiségi önkormányzatnak. Az akkori jelentkezésem 

meghatározó oka az volt, hogy apai ágon német gyökerekkel rendelkezem. Kíváncsi voltam, hogy 

honnan származnak, milyen hagyományaik voltak, hogyan élték a mindennapjaikat. 

Szerettem volna mélyebben megismerkedni a történelmünkkel, származásunkkal, hagyományainkkal. 

Életben tartani és megőrizni a gyerekeink, unokáink számára, a történelmünk e szeletét.  

 

Ahogy Babits Mihály is írta: 

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a 

jövőbe. 

 
 
Tóthné Dési Krisztina 

 

Ich bin am 15.07.1971 in Csorna geboren, seither lebe ich in Győrsövényház, sogar meine Großeltern 

lebten hier. Die Grundschule habe ich auch in Győrsövényház besucht. 

Abitur habe ich in der Fachmittelschule Rejtő Sándor in Győr abgelegt, hier und in der Hatos és Társa 

Sprachschule habe ich deutsch gelernt. In 2000 habe ich Softwarebetreiber Diplom erworben. 

10 Jahre lang war ich bei der Gardinenfabrik Gardenia, danach für kürzer Zeit bei BOS Bt angestellt. 

Zurzeit arbeite ich als Heilmasseur, das Diplom dazu habe ich bei der Malawi Bt erworben. 

Ich bin Mutter von drei Kindern, Klaudia, Kármen und Kira. 

In 2010 war ich schon Mitglied der deutschen Selbstverwaltung. Grund meiner damaligen Bewerbung 

war, dass ich durch meinen Vater deutsche Wurzeln habe. Ich war neugierig, woher sie stammen, welche 

Traditionen sie hatten, wie sie ihre Alltage gelebt haben. Ich wollte tiefer unsere Geschichte, 

Abstammung und Traditionen kennenlernen. Ein Stück unserer Geschichte für die Kinder und 

Enkelkinder in Leben halten. 

 
Wie es auch Babits Mihály geschrieben hat: 
 

Es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit. Je reichhaltiger deine Vergangenheit ist, an desto mehr 

Faden du dich klammern kannst. 


