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pillanata is. A Heimatland Harast Hagyományőrző Alapítvány köszönete jeléül tiszteletbeli tagjává fogadta
azokat, akik a tájházat és rendezvényeit rendszeresen és kiemelkedő
mértékben segítették, támogatták.
Munkánk legfőbb elismerése ugyanis az a tudat, hogy céljainkkal rengetegen azonosulnak, rengetegen
sajátjuknak érzik a tájházat, és időt,
energiát nem sajnálva munkálkodnak
jobbá tételén, fejlesztésén, hozzájárulnak programjaink sikeréhez.
Rokonszenvüket tettekkel is megerősítő támogatók hadából nem
könnyű kiemelni néhány nevet. Úgy
gondoltuk, valahol mégis el kell kezdeni a sort, így most Bauer Mónika;

Böcskei Lászlóné, Kaltenecker Rozália; Gerber Antal; Id. Karl József; Özv.
Karl Lajosné, Óberfrank Mária; Özv.
Kaltenecker Józsefné, Kaltenecker
Ferenc és Wágnerné, Szabó Andrea
vehette át a tiszteletbeli tagságról tanúskodó díszoklevelet, melyet Ambrus Jakab az alapítvány alapítója és
Wágner László az alapítvány kuratóriumának elnöke nyújtott át a megtiszteltetésben részesülteknek. Éljen,
megszolgálták!
Mit der Übergabe einer Urkunde
wurden diejenigen zu Ehrenmitgliedern der Stiftung Heimatland Harast
gewählt, die regelmäßig besonders
viel für das Heimatmatmuseum und
für den Erfolg unserer Veranstaltungen geleistet hatten. Ein Dankeschön und Vivat!

A Német Nemzetiségi
Tá j h á z s z ü l e t é s n a p i
ünnepségének programja
Délelőtt 11 órától folyamatosan délután 17 óráig.
A színpadon:
- ünnepélyes megnyitó
- tiszteletbeli alapítványi tagok oklevelének átadása
- óvodások, iskolások műsora
- szavalatok
- gyermek és felnőtt tánccsoportok bemutatója
- vendég tánccsoportok Taksonyból
- szólóénekes és énekkarok fellépése
- fúvószenekarok műsora
- vendég fúvószenekar Biatorbágyról
A tájház udvarán:
régi mesterségek bemutatója vályogvető, kosárfonó, asztalos-, cipész-,
kőműves-, pék- és kovácsmester közreműködésével.
Extra program: patkolás, patakörmözés és lószerszámozás.
Gyerekprogram: állatsimogató, perecsütés, kézműves foglalkozás.
Továbbá kézműves kirakodóvásár és sörsátor várja kedves vendégeinket!

Este 18 órától születésnapi bál a tájház udvarán!
Báli belépõ: 500.- Ft

Zenél a Mayer- és a Kaltenecker Zenekar.
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KÖSZÖNTÕ

A gondolat tollából:
„…mert mi látjuk a célt…”
Köszöntöm az olvasókat jubileumi
számunk hasábjain!
Igen, szinte alig hihető, mégis születésnapot ülünk: a Tájház egy éves.
Az idő gyorsan telik, ha tele van
munkával, erőfeszítéssel, akkor halad
igazán. Mi pedig a munkát nem csak
bírjuk, hanem szeretjük is, hiszen értelme van. Miben mérhetjük az elmúlt
egy év munkájának értelmét?
Talán pénzben? Hát erre csak mosolyogni tudok…
Ismertségben? Nem, ez nem a mi
kenyerünk.
Önmagunk
megvalósításában?
Nem, ezt tesszük már évek óta a saját vállalkozásainkban.
A válasz roppant egyszerű: az Öröm!
Mást vártak volna? Mélyebben
szántó gondolatokat? Pedig a dolog
ilyen egyszerű, örülni és örömet okozni. Miközben a ház és az azt majdan
működtető alapítvány gondolata kipattant, ahogy terveztünk, ahogy építettük a kapcsolatainkat mindenkivel,
de legfőképpen az idősekkel, ahogy
padlásokat jártunk, ahogy hétvégente együtt dolgoztunk, ahogy büszkén
mutogattuk a már elérteket, ahogy
begyűjtöttük a tárgyakat és az elismeréseket, ahogy büszkék voltunk magunkra és a körülöttünk állókra, ahogy
bíztattunk és ahogy bíztattak minket,
és ahogy a szívünkhöz nőtt ugyanúgy,
ahogy az Önök szívéhez is, hacsak
egyszer is átlépik a küszöbét.

Öröm.
Mi ezt láttuk és látjuk mindenki arcán, aki egy hajszálnyit is tett a múzeumért. Mert a hajszál roppant gyenge,
egy apró rántásra elszakad, de milyen
erős copfot lehet fonni belőle….
Akik velünk tartottak és tarnak ma
is, egy erős kötelékbe kerültek, ahol
a hajszálként erősítjük egymást egy
közös cél érdekében, ami nem más,
mint a Dunaharasztin élő sváb emberek kultúrájának ápolása és megőrzése az utókor számára, úgy, hogy
közben mosoly ül az arcunkra.
Öröm.
Ugye nem felejtik el, ez a mi üzenetünk.
Több mint ezren voltunk boldogok
a megnyitón és éreztük jól magunkat
a ház egyéb programjain.
Ez az év dolgos volt, ahogy már
említettem, a Tájház egy mérföldkő,
egy kiindulópont volt, azonban az
alapítvány a kulturális rendezvényeken kívül az itthoni németség egyértelműbb és folyamatosabb párbeszédének zászlaját tűzte ki. Megalakítottuk a Sváb Keresztény Kerekasztalt,
mely a német nyelvvel és kultúrával
kapcsolatos szervezetek kommunikációs színtere. Kérvényeztük a kétnyelvű helységtáblák kihelyezését,
amit a testület jóváhagyott, már csak
a kihelyezés napját kell megvárnunk.
Prominens dunaharaszti és külsős
muzeológus szakemberekből álló Ke-

Polka-Party

minden második szombaton
Pontosan ilyen lehetett valaha egy
kellemes, szombat este valamelyik
vendéglõ kertjében. Árnyas fák alatt
iddogáló, beszélgetõ asztaltársaságok, hangulatos élõzene, táncoló
párok, szaladgáló gyermekek üde
színfoltja. Öreg, fiatal együtt mulat,

gyeleti Emlékpark Munkacsoportot
hoztunk létre, mely a polgármester úr
támogatásával a megszűntetett régi temetőhöz méltó sírpark helyreállításán
dolgozik. Elindítottunk egy színvonalas
kulturális újságot, a Szülőföld-Heimatland Magazint, mely harmadszorra jelenik már meg. És nem utolsó sorban
dolgozunk keményen, gondolkodunk,
szervezünk, ötletelünk, ajánlunk és
megegyezünk, de nem vagyunk megalkuvóak, mert mi látjuk a célt.
Talán a legfontosabb: tanulunk a hibáinkból és a párbeszédet keressük.
Várjuk a beszélgetésre hajlandókat!
Végül, de nem utolsó sorban, Nagy
Szeretettel meghívom Önöket a magam és a Heimatland Harast Alapítvány nevében a május 31.-i egész napos Tájház Születésnapi programra!
További nagybetűs Örömöket kívánva,
Wágner László

együtt táncol. A vendégek nagy száma arra enged következtetni, hogy
igenis valós igény van közös szórakozásra. A „boldog békeidõk” atmoszférájából villant fel valami május 3.-án este a tájház udvarán, hogy
majd egész nyáron át újra meg újra
megismétlõdjön minden második
szombat este. Legközelebb tehát
május 17.-én lehet része a kedves olvasónak ebben az élményben.
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HAGYOMÁNYOK

Pünkösd
néhány szó az ünnepről
Születésnap… Talán nem is annyira
köztudott, de valójában Pünkösd az
Egyház születésnapja, hiszen ekkor
érkezett el apostolaihoz a Krisztustól
ígért Vigasztaló (Szentlélek), aki velük
– és így velünk – marad mindvégig.
Maga a szó görög eredetű, a pen-

tekosztész (azaz ötvenedik) szóból
származik, hiszen a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük. Amikor
még az ószövetségi Pünkösdöt ünnepelték, (vagyis a két kőtábla Istentől átadását), akkor kapják meg az
apostolok is heves szélzúgás közben

lángnyelvek formájában az érkező
Szentlelket, aki gondoskodik Isten
művéről; nehogy eltűnjön a történelem süllyesztőjében.
Hogy ez mit jelent mind a keresztényeknek, és a nem keresztény vagy
más meggyőződésű embereknek?
Azt, hogy – minden, sokszor szánalmas erőlködés ellenére - Krisztust már
nem lehet „kiradírozni” és eltüntetni
az emberiség történelméből, mivel
a két létsík - az isteni és az emberi végérvényesen összefonódott általa.
Márpedig ha ez így van, mindnyájunk
jövője szempontjából ez egy nagy lehetőség arra, hogy életünk ne a sírig
tartson, s akár még értékes értelmet
is kapjon az „élet utáni életben”!
Egyszer egy angol professzortól
megkérdezték hosszú gondolkodás
és eredménytelen találgatások után,
hogy: miért szeret a tetőtérben épült
szobájában tartózkodni? A tudós ezt
válaszolta: „mert ez az egyetlen hely
a házban, ahol csak Isten van fölöttem.” Napjaink különböző szektáival
bezárólag szinte szomjazza a világ az
Istent. Csak az nem mindegy, hogy
ez a keresés milyen módon történik,
vagyis milyen jellegű kapcsolatra törekszik az ember, illetve mennyire
szeretne közel kerülni Istenhez.
Nemcsak szavakkal imádkozhat
az ember, hanem lehet egész élete,

minden másodperce egy imádság,
anélkül, hogy akár egyetlen egy szót
is kiejtene. Mahatma Gandi erről az
életállapotról a következőket mondta, talán saját tapasztalataiból is kiindulva: „inkább szívünket helyezzük
imánkba anélkül, hogy szavakat keresnénk, minthogy kellő szavakat keresünk és szív nélkül imádkozunk.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk
minden kedves olvasónak békés, áldott pünkösdi ünnepet!
Zalán atya

EGYHÁZI HÍREK

Dél-Dunamente 2008
Dunaharaszti egy nem mindennapi
tábornak fog otthont adni ez év július
24-27. között. Első alkalommal lesz
otthona a Váci Egyházmegye Déldunamenti régiós sátortábornak a
Plébánia kertje, melynek célja a helyi,
illetve a régióbeli keresztény fiatalok
számára egy magas szintű, megfelelő értékrendet közvetítő és elsajátító
összejövetel. Körülbelül 25 plébánia
fiataljait hívjuk és várjuk.
Terveink szerint egészen komoly
szinten szeretnénk ebbe belevonni
a helyi családokat is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy jó szándékú, és
segítőkész embereknél szeretnénk
megoldani a vacsora-, illetve a tisztálkodás kérdését a táborozók szá

mára. Gyakorlatban ez 3 estét jelent,
esténként másfél, maximum 2 órás
időkeretben, hiszen a szállás a táborban történik sátrakban.
Mindamellett, hogy ez egy hihetetlenül nagy segítség, nagyon sok helyi lakos lesz ezáltal bevonva a tábor
szellemiségébe is.
Az emlékezetes tavalyi Egyházmegyei Találkozón több száz embert
szállásoltunk el helybeli családoknál, és nyugodtan mondhatjuk: akkor
senki sem bánta meg a nagylelkűségét, hiszen a vendégeken keresztül
sok esetben azóta is tartó kapcsolatok, barátságok forrásává vált az itt
eltöltött idő. Talán most sem fog ez
másképp történni!

Természetesen, ha valaki még segíteni szeretne, pár fiatalt vállalna, illetve nem akar kimaradni egy minden
bizonnyal sikeres csapatból, akkor
kérjük, jelentkezzen a Plébánián vagy
a templomban a szentmisék után! S
utolsó gondolatként: tavaly már ös�szefogtunk egy jó ügy érdekében…
Sikerüljön idén is!
Elsõáldozások
ami valóban az elsõ lépés a
kereszténnyé válás útján.
Május 25. Úrnapja: 930 – Kistemplom, Rákócziliget; jó idő esetén
SZABADTÉRI mise keretében!
Június 1.: 1030 – Nagytemplom,
ünnepi szentmise.
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RIPORT

„fiatal koromban átugrottam
a világot, ha kellett!”
Interjú Láng András esperessel
András Atyát a faluban, és nemcsak
Dunaharasztin, hanem Taksonyban
is, egy új szemléletmódú, tettrekész
és elképzeléseiért bátran hadba szálló tisztelendőnek tartják. Az elmúlt
évek során nemcsak szellemiségével, hanem az általa irányított szépítő
és megújító munkákkal vívta ki magának a hívek tiszteletét.
Egyszerre 3 plébániát a Dunaharasztit, a Dunaharaszti Ligetet és a
Taksonyit vezeti.
Az atyával Wágner László készített
interjút.

mint boltvezető. ’68-ban ment nyugdíjba, a létező összes elérhető kitűntetéssel. Édesanyánk, Bíró Gabriella
– aki most is velem él – az Angol Kisasszonyoknál járt gimnáziumba, rövidesen férjhez ment. Művelt lélek, aki
sokat olvasott egész életében, sok
verset gyűjtött össze és küldözgette
mindenkinek, aki örült neki. Perfekt
beszél németül, hiszen a szülei otthon
csak ezt a nyelvet használták a kommunikációra. Anyuka a családért élt,
idősebb éveiben gyakran ment édesapámmal leltárt írni az említett boltokba. Amikor pedig Taksonyba költözWágner: Tisztelendő Úr! Merről szár- tem, ő főzött és mosott rám, segített a
mazik, mit kell tudnunk a családjáról?
taksonyi és dunaharaszti anyakönyvi
Láng: Veresegyházon születtem regiszterek készítésében. Adminiszt1946. május 15-én. Öten vagyunk rált, készítette az éves elszámolásotestvérek, két bátyám, egy nővérem kat. Az utóbbi években egészségi álés egy húgom van. Jellemző a család- lapota és látása megromlott.
ra a tanulás és önképzés szeretete, hiW: Ha az ember nem tudná, hogy
szen lelkipásztoron kívül van köztünk honnan származik, a nevéből ítélve még
matematikus, műszaki mérnök, mély- azt is gondolhatnák, német eredetű.
építő-tervező és kirakatrendező is.
L: Az igaz, hogy a szülőföldem Veresegyháza, de
ne lepődjön meg,
a felmenőim mégis német származásúak. Az ősök
az 1700-as évek
elején Ausztriából
jöttek
Magyarországra, pontosabban Környére
(Kirne). Akkor a
vezetéknevüket
Láng József kereskedése ( a kapuban Láng József és Láng Géza)
Long-ként, azután
Lang-ként írták és
Édesapánk, Láng József kereske- a jelenlegi Láng név a magyarosított
dő ember volt, saját üzlettel rendelke- forma, a XIX. század elején került rá
zett otthon, aztán ’44-ben – miközben az ékezet az a- ra.
katona volt – kifosztották az üzletet.
W: Beszélne a tanulmányairól, ilA háború után, ’46-ban újrakezdte letve arról, hogy egy fiatal diák mikor
és ismét beindította kereskedését, érez igazán közeledést Istenhez?
L: Az általános iskolát otthon, Veamit ’52-ben államosítottak, mindenét elvették. Ettől függetlenül, mint resegyházon végeztem el. Családunk
alkalmazott dolgozhatott tovább álla- mélyen vallásos volt, egyházi szolgámi üzletében, mely akkor már a Váci latban is működött közel álló családNépbolthoz tartozott. Eleinte mint be- tagom, hiszen nagyapám, Láng Géza
osztott, majd nyugdíjba meneteléig 1901-től Veresegyházon volt kántorta-

nító. (ő 1899-től 1901-ig Dunaharasztin volt tanító! és) testvérének, Láng
Máriának férje, Freesz János(Frész
bácsi) volt 1896-1915-ig kántortanító
Dunaharasztin) Voltak olyan jezsuita
atyák, akik gyermekoromban nálunk
szolgáltak, s akik nagy hatással voltak rám. Ahogy visszaemlékszem,
már 9 évesen gondoltam arra, hogy
lelkipásztor szeretnék lenni, volt egy
belső hívás, aminek engedelmeskedtem. 11 évesen viszont már véglegesen tudtam, mi lesz az utam.
Szerettem részt venni a templomban
minden szertartáson: hajnali misék,
litániák, betlehemezés… Szóval, az
általános iskola elvégzése után Esztergomba kerültem a Ferencesekhez,
amely egy egyházi középiskola volt.
Annak idején az országban 8 ilyen
típusú iskola volt, ebből 2 lányiskola.
Emlékszem, 14 évesen a téli szünetben volt a felvételim, sem a tanáraim,
de még az iskolatársaim sem tudták,
hogy mire készülök. Akkoriban nem
volt jó ómen katolikus iskolába járni.
Ez a középiskola ugyanolyan volt, mint
a többi, csak itt más volt a nevelés, a
légkör. Nem papképző volt, de én már
bejelentettem Vácott a Püspökségen
is és az iskolában is, hogy pap szeretnék lenni. Így az általános tanrend
mellett a Ferencesek hittantanára havonta beszélgetést, lelki képzést tartott azoknak, akiknek az volt a szándéka, hogy pap szeretne lenni. Ahogy
ez lenni szokott, 18 évesen érettségiztem, majd Vácott jelentkeztem a Püspökségen tanulmányaim folytatására, miután 1964-ben sikeres felvételt
nyertem a konkurzuson huszad magammal. Így kerültem Egerbe, a papi
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RIPORT

szemináriumba, ami világi nyelven a
Hittudományi Főiskolát jelenti. Azért
Egerbe, mert a váci szemináriumot elvették az egyháztól és gimnáziumot
indítottak benne. Pappá 1969. június
22-én szenteltek fel Vácott.
W: Az ember ilyenkor, fiatal tiszteletesként gondolom, ugyanúgy meg szeretné váltani a világot, mint minden fiatal
pályakezdő. Hogy volt ez Önnél, lehetett választani, hogy hová menne legszívesebben, hol próbálná ki magát?
L: A papi feladatok, a hivatás iránti
lelkesedés, a jól végzendő papi tettrekészség utáni vágy engem is feszített. Viszont nem magunk választunk szolgálati helyet. Ezt a Püspök
Úr dönti el, és nem is váratott soká,
a szentelés utáni ebéden megkaptuk
nagyon szép levélben az első állomásunkat. Így elkezdődött lelkipásztori
pályafutásom, melynek állomásai:
1. Nézsa(Nógrád) 1969-1971
Hagyományos, erős katolikus vallásos falu volt. Egy példa: amikor elkezdtem tevékenységemet, a hittant
tanulók aránya 55%-os volt, amit két
év alatt 77%-os iskolai hittanra növeltem. Az iskola igazgatója „kapott”
is az akkori felsőbb vezetéstől, miért
hagyja ezt. Nehéz helyzetben volt az
igazgató, mert a szomszéd faluban
az édesapja egyházgondnok volt,
édesanyja előimádkozó a templomban és a bátyja pedig kántor.
2. Mindszent(Viharsarok) 19711975
Ez a település merőben eltért az
előzőtől, hiszen itt alig merték gyakorolni a vallást akkoriban. Az iskolában szinte senki sem mert hittanra
jelentkezni, a ’70-es évek elején itt
még templomba is alig mertek men

ni az emberek, a fiatalok egyáltalán
nem jöttek, mert a többiek kicsúfolták
őket. Gyakorlat volt, hogy első áldozásra 70 gyermeket is sikerült összegyűjteni, vagy bérmálkozásra 250300 jelentkezőt is, akik a következő
vasárnapon szinte mind eltűntek. Itt
a kis eredmény is nagynak számított,
örültünk, hogy legalább néhány hónapig foglalkozhattunk velük.
3. Budapest, Rákosszentmihály
1975-1979
Itt csak templomi hittan volt, az iskolai hittant teljesen kiirtották. Ez azt jelentette, hogy a templom sekrestyéjében tartottam a hittanórákat. Nagyjából
20.000 Szentmihályiból 100 gyermek
járt 6-14 éves korig a teljes korosztályból. Hittanórán nem szabadott felmutatni képet, bibliát, ami engem igazán
nem érdekelt, bevittem én mindent,
ami szükséges volt az oktatáshoz…
4. Kerekegyháza (Kecskemét
környéke) 1979-1983
Csodálatos hely volt az, erős vallásos, falu volt. Kevert jász, tót és sváb
nemzetiségiekkel és persze kunokkal.
Itt nagyon szép eredményeket értem

el, kialakítottam a családközösség intézményét, ifjúsági hittant, Volt felnőtt
és gyermek énekkarom. Hittanra az
iskolai keretben több mint 300 gyermek járt, én tanítottam egyedül hittant
abban az időben, még világiak nem
hitoktathattak. Ezek egy jó része rendszeresen járt templomba. Emellett
működött a templomi hittan is, azok
számára, akik féltek a rendszertől.
5. Cserhátsurány (Nógrád)
1983-1985
14 éves kápláni pályafutásom után
ezen a településen lettem plébános,
azaz önálló lelkipásztor. Mindössze
két évet működhettem itt, sajnos,
szerettem a palócok között lenni.
6. Nézsa 1985-1994
14 év után kerültem vissza Nézsára
mint plébános. Munkásságom során
a hittan 100%-os volt a gyermekek

körében! Nézsa, Keszeg és Alsópetény tartozott hozzám, és Laci, képzelje el, hogy minden óvodás, minden iskolás hittanos volt az általános
iskola 8. osztályának végéig!!
7. Dunaharaszti 1994-től már
14. éve augusztus 1-vel
Ez a küldetés úgy kezdődött, hogy a
püspök úr ’94 tavaszán felszólított, hogy
augusztustól vegyem át Dunaharaszti
lelkipásztori teendőit! Első lépésben
meglátogattam a falut, a parókiát és
elég elszomorító volt a helyzet. Láttam,
hogy itt nagyon sokat kell tenni. Az idős
Lajtos atya sajnos már nem tudta ellátni minden feladatát. Elfogadtam a püspök úr felkérését, és rögtön munkához
láttam. Dunaharasztin első és legfontosabb feladatként a parókia rendbetételét, belső kialakítását tűztem ki célul. Az
épület jelenlegi formája 10 év alatt vált
olyanná, ahogy most kinéz. Úgy akartam kialakítani, hogy méltó lelki otthona
legyen az egyházközségnek. A templom felújítását ’96-ban kezdtük el a színes ablakok kialakításával, ez a munka
4 évig tartott. ’96-ban a villanyhálózat
lett felújítva, majd ’97-ben az orgonát
szenteltük fel. Majd készülve a templom 100. jubileumára nekikezdtünk a
templom teljes felújításának. A templom külsejének a felújítását a toron�nyal kezdtük alpinistákat is belevonva
a munkába, hiszen az épület vakolata,
le-le hulló klinker téglái életveszélyesek
voltak a hívek részére. Ez 99-ben történt, melynek összköltsége 4,5 millió
forintra rúgott. 2000-ben a templom
teljes külső felújítása megtörtént a hátsó traktusokkal, mely 8,5 millió forintot
emésztett fel. 2001-ben a lábazat alsó
klinker tégláinak cseréjét végeztük el,
teljes egészében a hívek adakozásából fedeztük a 2,5 millió forintot. 2002ben a belső festés következett és az új
világítótestek felszerelése, összesen
10,5 millió forintért. Ezt az összeget az
Önkormányzat (5 millió) és a Kulturális Örökség Minisztériuma (5,5 millió)
biztosította. Majd a következő évben a
faberendezés átfestése volt, az oltár a
szószék, a keresztelő kút stb.
2004-ben megünnepeltük a templom 100. évfordulóját. Erre az ünnepségre egy teljes évet készültünk. És
kiadtuk egy könyvben ez alkalommal
a templom 100 éves történetét.
(a cikk folytatása a következõ számban)
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FÓRUM
A temetõ szanálásának reggelén - látva a nem éppen „kegyeleti” rombolást - Wágner László azonnal felvette
a kapcsolatot az akkori NKÖ vezetõjével, (akkor még nem volt alapítványi kezdeményezés és tájház sem...),
hogy a külsõ szemlélõ számára is
borzasztó pusztítás milyen módon
van kontrollálva, van-e egyáltalán
bármilyen terv a sírkövek megmentésére, azok késõbbi felállítására. Semmilyen érdemi választ nem kapott...
A Heimatland Harast Hagyományõrzõ Alapítvány 2007 tavasza, azaz több,
mint egy éve folyamatos egyeztetést
folytat az önkormányzattal, személy
szerint a polgármester úrral, akinek kérésére személyesen, levélben, e-mailben, a megfelelõ bizottságok megkeresésén keresztül, többször vázolták a
kérdés fontosságát, kértek segítséget.
A nemrég megalakult Kegyeleti
Emlékpark Munkacsoport nevű civil
szerveződés, a kegyeleti emlékparkban elhelyezett sírkövek tömeges
pusztulásának, pusztításának megakadályozása érdekében jött létre.
Vizsgálódásunk során kiderült hogy
jó néhány, jó állapotban lévő sírkő
nem került felállításra, akadtak családok akik hazavitték és otthon őrzik
a kiváló állapotú síremlékeket. A kegyeleti hely hiányosságaként merült
fel az is, hogy semmiféle emléktábla
vagy tájékoztató felirat nem jelzi, hogy
mit is látunk, illetve a sírok kiválasztása és elhelyezése sem szerencsés és
átgondolt. A kivitelezők, biztos nem
érzelmi alapon közelítették meg a
feladatot, ellentétben azzal, aki már
gyújtott gyertyát abban a temetőben.
Ilyen előzmények után alakult meg a
csoport, melynek tagjai: Dr. Vass Erika, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum néprajzosa, Hugyecsek Balázs, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum restaurátora, Láng András
atya, Molnár Ildikó, a Granárium és a
régi temetõ kutatója, Mikó F. László,
festõ- és grafikusmûvész, Zwick Márton, építész, Ambrus Jakab, a Heimatland Harast Alapítvány alapítója,
Zwick András az NKÖ képviselõje, Lehel Endre, grafikus és festõmûvész és
a Heimatland Harast Alapítvány kuratóriumának képviselõi.
Első lépésként tiszteletben tartva a tér
kettős funkcióját (kegyeleti park és köztér) kidolgoztunk egy elvi álláspontot.

Kegyeleti Emlékpark

E szerint az emlékhely emléket állítana a város őslakosainak és történelmi személyiségeinek (pl.Laffert báró),
akiket annak idején itt helyeztek örök
nyugalomra. Ezt néhány soros emléktáblával ismertetnénk. Az emlékhely
kisebb területen helyezkedne el, mint
a most szétszórt sírkövek, a domb tetején, rendezettebb alakzatban. A restaurált sírkövek nem murvás közegben, hanem természetes gyeptéglás
vagy füves környezetben állnának,
emléktáblával, kereszttel, gyertyagyújtó hellyel és sok növénnyel, a hely
emlékének megfelelően lehetőleg orgonabokrokkal.
Április 7-én meghívást kaptunk
a katolikus Plébániahivatal épületében rendezett Sváb Kerekasztal
megbeszélésére, ahol szóban vázoltuk elképzeléseinket és egy alkotó jellegű beszélgetés alakult ki,
ahol a polgármester úr ismertette,
hogy tervünk megvalósításához
milyen jogi és hivatali procedúrák
szükségesek, és támogatásáról biztosította a munkacsoportot. Kiderült
az is, hogy a Dunaharaszti Svábok
Egyesülete is szándékozik egy na-

gyobb kereszt formájú sírt állítani a
közeli jövőben.
Ennek
ismeretében
találkozott
ugyanez a társaság április 17.-én a Tájházban, ahol a plébánián már szóban
vázolt koncepciónkat látványtervekkel,
vázlatrajzokkal illusztráltuk és felajánlottuk a Sváb Kisebbségi Önkormányzat jelenlevő képviselőinek, hogy az
álltaluk felállításra szánt, kereszt alakú,
nagyméretű sír legyen a miáltalunk tervezett emlékhely közepén felállítva a
középpontban, a dombtetőn. Erre akár
tavasszal is sor kerülhetne, a többi sírkõ pedig restaurálás után követné.
A megbeszélést követően meglepve
és csodálkozva hallottuk, hogy a kereszt felállításával kapcsolatos, és így
az emlékhely közös kialakítására törekvő elképzelés sajnos nem valósulhat meg, mert a Dunaharaszti Svábok
Egyesületének vezetői úgy döntöttek,
hogy az Ő keresztjük a tér közepén
lesz felállítva és nem a dombon.
A Kegyeleti Emlékpark Munkacsoport az eredeti, fentiekben vázolt elképzeléseit kívánja továbbra is megvalósítani.
Lehel Endre
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RIPORT

Die Selbstverwaltung der Deutschen

IV. Zyklus 2006-2010: Lénárd Mannheim, Vertreter, Anna Mannheim, Vorsitzende, Andreas Zwick,
Vertreter, Elisabeth Rabenspeck, Stellv. Vorsitzende, Dr. Stephan Schäffer, Vertreter

Anhand des im Jahre 1993 verabschiedeten Gesetzes über die Rechte
der nationalen und ethnischen Minderheiten (Gesetz Nr.LXXVII.1993)
haben Ungarns Minderheiten das
Recht, eigene Vertretungen, Minderheitenselbstverwaltungen zu gründen.
Diese Körperschaften sind am Ort die
offiziellen Representanten der gegebenen Minderheit in den Gemeinden.
Ohne die Zustimmung einer Minderheitenselbstverwaltung kann die
örtliche Selbstverwaltung der Stadt
oder der Gemeinde keinen Beschluss
fassen, der auf die Kultur, Unterricht,
Traditionspflege der einzelnen Minderheit bezieht. So sollte die kulturelle Autonomie der Minderheiten gesichert
werden. Mindestens so sollte es theoretisch sein. Die Gründung einer MSV
soll von 5 Minderheitenangehörigen
gefordert werden. Zur Wahl kommt es
immer gleichzeitig mit den Kommunalwahlen.Kandidieren konnte sich
ein jeder bis 2006, der sich zu einer
Minderheit bekannte. Seit 2006 können nur die Vereine der gegebenen
Minderheiten Kandidaten stellen.
In Harast kam die erste deutsche
MSV bei der 1. Möglichkeit, 1994 zur
Welt. Die 5 gewählte waren: Anna Versánszki, Georg Bauer (stellvertretender
Vorsitzender), Michael Helfrich, Franz
Kaltenecker, Andreas Zwick (Vorsitzender). Die neue Körperschaft sollte
in erster Linie für das eigene Egsistenz
sorgen. Die Grundlagen für die Tätigkeit mussten geschaffen werden, aber


der Platz in der Gemeinde sollte auch
erkämpft werden. Nach vielen Verhandlungen gelang es uns auf einem
Teil des ehemals Kussbach’schen Anwesens das Nutzungsrecht bekommen. Das Haus wurde dann teils aus
den Mitteln der deutschen MSV und
aus Einsatzarbeit von Innen renoviert.
Die Statuten mussten erarbeitet werden, das System der Geschäftsordnung geschaffen werden.
Zu der kulturellen Tätigkeit sollten
als allerwichtigsten die finanziellen Mitteln gesichert werden. Heute ist es schon selbstverständlich,
dass für unsere Kulturgruppen die
Funtionskosten gesichert werden,
aber es war ein langer Prozess bis
es dazu kam. Es war eine harte Arbeit, Überzeugung, Lobby usw. Und
dass es heute so ist, kann der Deutschen Selbstverwaltung von Harast
gedankt werden. Es muss auch gesagt werden, dass die Vertreter der
deutschen MSV weder Diäten noch
Kostenerstattung für ihre Arbeit bekommen, oft wird ihnen nicht einmal
danke schön gesagt. An dieser Stelle soll bei allen bisherigen Mitglidern
der SDM Harast für ihre Leistungen
bedankt werden. 1995 startete die
MSV eine neue Veranstaltung anlässlich des 300 jährigen Jubileums
der Ansiedlung der Deutschen in
Harast, die Schwäbische Tage in
Harast. Die grosszügige Veranstaltung lief anfangs aus Finanzgründen
zweijährig, später alle Jahre. Weitere

wichtige Veranstaltungen sind das
seit 1992 laufende Fest des Hl. Johannes von Nepomuk, das Weinlesefest seit 1999, das Chortreffen am
Pfingstmontag seit 1998.
Der Chor des Deutschen Freundeskreises im Jahre 1996, die Kindertanzgruppen, die Vorläufer der
Zipfelmütz und Rosinen Tanzgruppen
1998, die Tanzgruppe Haraster Lustige Schwaben 2004 wurden auch von
der deutschen MSV initiert.
Seit 1997 nimmt die deutsche MSV
an der Städtepartnerschaft mit Altdorf regelmässig teil. Seither waren
ungarndeutsche Gruppen in Altdorf
zu Gast, und sind die Freunde aus
Altdorf an den Veranstaltungen herzlich willkommen.
Diese Eriegnisse sind mit der Auge
wohl zu bemerken. Viel schwieriger
und weniger schaubar ist die Arbeit auf
dem Gebiet der Interessenvertretung.
Es dauerte einige Jahre bis geschriebene Gesetzartikeln wahrgenommen
wurden . Anfangs betrachtete man die
Minderheitenselbstverwaltungen in Ungarn als Trachtenvereine, obwohl ohne
die Zusage einer MSV manche Entscheidungen ein Stadt- oder Gemeinderat nicht fällen kann. Deshalb stand
auch die Haraster deutsche MSV in
reger Korrespondenz mit dem Amt des
Minderheitenbeauftragten des Parlaments, mit Herrn Eugen Kaltenbach.
Der Minderheitenselbstverwaltung
gelang es doch zu erreichen, dass die
Stundenzahl der deutschen Sprache
nicht von 5 auf 3 gemindert wurde, und
die Hunyadi Grundschule eine Direktor/in bekommt, die entweder über eine
Sprachlehrerausbildung in Deutsch,
oder über eine deutsche Sprachprüfung verfügt.
Die SDM Harast wirkt bei zwei regionalen Vereinigungen, im Verband
der Deutschen Selbstverwaltungen in
Nordungarn seit 1996 und in der Zusammenarbeit der deutschen Selbstverwaltungen von Pestelisabeth,
Schorokschar, Taks, Dunavarsány,
Hartian, Tschepele und Harast seit
2001. In beiden Fällen war die Haraster deutsche Selbstverwaltung Initiator und Gründungsmitglied.
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Tudósítás a tudósítókról
A KiSDuNa Televízió

Mitglieder der Selbstverwaltung der
Deutschen Minderheit in Harast:
I.Zyklus: 1994-1998
Andreas Zwick, Vorsitzender
Georg Bauer, Stellvertretender Vorsitzender
Anna Versánszki, Michael Helfrich und Franz
Kaltenecker, Vertreter
II:Zyklus 1998-2002
Andreas Zwick, Vorsitzender
Michael Helfrich,Stellvertretender Vorsitzender

Furcsa a cím? Hát persze! A tévések is azon szolgáltatók körébe tartoznak, akiknek jelenlétét, munkáját
természetesnek vesszük. Csak akkor
kapjuk fel a fejünket, amikor valami
nincs rendben, amikor valamiért, valahol nincsenek ott. Sokkal inkább a
hiányuk tűnik fel, az, ha például kimaradna egy adás.
De nem marad ki! Heti váltásban
napi négy órányi műsort sugároz
délelőtt és délután a KiSDuNa TV,
mely az Ipartestület alapításában ön-

A hírek településenként más-más
összeállításban, testreszabottan szerkesztettek, a sporthíreket és a magazint azonban a kistérségben minden
településen ugyanúgy nézhetik.
És nézik is! Általában mindenki
bele-belekukkant az adásba, sokszor
egymást figyelmeztetik az emberek
azokra a műsorokra, ahol személyesen érdekeltek vagy amit különösen
jónak tartanak. A képújságban is rengeteg hasznos információt található,
a menetrendektől kezdve az orvosok

Anna Versánszki, Lénárd Mannheim und
Franz Kaltenecker, Vertreter (letzterer leider
2001 unerwartet verstorben)
Lénárd Fajta, Vertreter 2001-2002
III.Zyklus 2002-2006
Lénárd Mannheim, Vorsitzender
Andreas Zwick, Stellv. Vorsitzender
Anna Mannheim, Stephan Kroh, Thomas
Schubert, Vertreter

A Német Kisebbségi
Önkormányzat
Már az első, törvény által lehetővé
tett időpontban megalakult Dunaharasztin a Német Nemzetiségi Önkormányzat (NKÖ), s nagy erőfeszítések
árán biztosította létezésének feltételeit, kompetenciájának elismertetését, miközben képviselői semmiféle
díjazásban vagy költségtérítésben
nem részesülnek. Gyakran még egy
köszönömöt sem kapnak munkájukért, mely a kultúra, az oktatás és a
hagyományápolás terén a legszembetűnőbb. Gondoljunk csak a Sváb
Napok rendezvényeire, a gyertyaúsztatásra, a szüreti felvonulásra
vagy a pünkösdi kórustalálkozóra.
Kezdeményezésükre énekkarok és
tánccsoportok alakultak, és rendszeresen részt vállalnak az Altdorf-val
kiépített partnerkapcsolat ápolásában. Érdekvédelmi tevékenységüknek köszönhetően nem csökkent
az iskolákban a németórák száma
és sikerült megakadályozniuk, hogy
a Hunyadi iskolában németül nem
tudó pedagógus üljön az igazgatói
székbe. A dunaharaszti NKÖ két regionális szervezetnek alapítótagja.

A KisDuNa TV: Fülöp László, Kurucz Katalin, Varsányi Zsolt, Stetina Teréz és Fazekas Roland

kormányzati segítséggel 2003. májusában kezdte meg működését, akkor
még csak Dunaharasztin. Azóta a Fülöp László úr által szervezett és irányítása alatt dolgozó, közműsort sugárzó
televízióhoz csatlakozott Taksony, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Dunavarsány is. Ez a kistérségi média a helyi
élet gazdasági, kulturális és sporteseményeiről ad tájékoztatást célzottan
a helyi lakosságnak, helyi vállalkozásokat, egyesületeket, iskolákat mutat
be, helyiek által elért eredményeket
tesz közhírré, helyi művészeket, helyi
rendezvényeket népszerűsít, és lehetőséget ad a történelmi egyházak helyi képviselőinek is a megszólalásra.
Mindezt deklaráltan politikamentesen
– már amennyire ez egyáltalán lehetséges ma Magyarországon.

rendelési idején, híreken át egészen
az elveszett kutyák kereséséig.
És a további tervek? Ahhoz a mindössze ötfős csapat, ahol az operatőrre vár a vágás is, ahol a riporternő szerkeszt, tehát senki sem csak
a tulajdonképpeni feladatát látja el,
hanem minden egyebet is, bizony kevés. A fejlesztéshez nagyobb stúdió,
több munkatárs és hosszú távú anyagi biztonság kellene.
Mi mindenesetre ezzel a rövid bemutatással mondunk köszönetet a
KiSDuNa TV-nek a tájházról és rendezvényeiről szóló rendszereses riportjaikért, megtisztelő figyelmükért,
remélve, hogy kapcsolatunk a jövőben is gyümölcsöző marad.
Schwarz Ildikó
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Nemzetiségeink képekben – 2008
albumban megjelent képeket, sokkal
többet árulnak el, mint azt a másodpercet, amit a fotós jó szemmel, biztos témaválasztással megörökített.
Egy-egy építmény magában foglal
akár több évszázadot, „látjuk” az ott
élő emberek hétköznapjait és ünnepeit. Egy-egy mozdulat kifejezi, kifejezheti a közösségek múltját, történetét, s természetesen a jelen örömeit
és bánatait.” Majd később:

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ezzel a címmel hirdette meg országos fotópályázatát, melynek válogatott, zsűrizett
anyagából március 28.-án nyílt kiállítás a szervezet fotógalériájában Budapesten a Corvin tér 8.-ban. A pályázatra 55 szerző 608 alkotása érkezett
be, ebből a zsűri 40 szerző 160 képét
ítélte kiállításra érdemesnek. Külön
öröm számunkra, hogy Kettererné,
Bauer Mónika két fényképe is szerepel a kiválogatott munkák között, s az
egyiken a dunaharaszti sváb tájház
előtti sokaságot látjuk, amint érdeklődve figyeli a fiatalok táncát.
A kiállítás anyagából csodálatos, reprezentatív album készült. Álljon itt néhány
gondolat a könyv előszavából: „…A fotó
lehetőséget biztosít számunkra, hogy
megörökítsük kultúránk emlékeit, mindazt, ami napjainkra a történelmünkből
fennmaradt, mind pedig azokat az
életképeket, amelyek mindennapjaink
meghatározó eseményei, a szokások, a
közösségek továbbélése, újjászületése,
vagyis üzenet a jövőnek.
Sokszor mondják, hogy a fotó a pillanat művészete. Mégis, ha nézzük az

Bauer Mónika a kiállítás megnyitóján a válogatásban szereplõ egyik képe mellett.
Bal oldalon a könyveben szereplõ másik fotója.

„Jóleső érzéssel látjuk, hogy a települések, az ott élő emberek hogyan
ismernek magukra, hogyan lesznek
büszkék saját környezetükre, a környezetükben élőkre. Csak ezzel az azonosulással és helyi értékekre való büszkeséggel vagyunk képesek a más, a
velünk együtt élő értékek befogadására és tiszteletére)” (Borbáth Erika)
Remélem e néhány szóval sikerült
felkeltenem az érdeklődést e remek
kiadvány iránt, mely az esztétikai élmény mellett a sokszínű magyarországi nemzetiségi kultúra keresztmetszetét adja. (Az album megrendelhető
a Magyar Művelődési Intézetben Lukács Máriánál, tel: 225 6043 e-mail:
lukacsm@mmi.hu). De kölcsönözhető
az egész kiállítás is, mely ily módon
rengeteg helyre eljut és megtekinthető
lesz szerte az országban. Jó lenne, ha
Dunaharasztin is láthatnánk!
Schwarz Ildikó

Unsere Nationalitäten in
Bildern – 2008
Am 28. März wurde eine Ausstellung aus den ausgewählten Bildern
des gleichnamigen Fotowettbewerbs eröffnet, wie auch das wunderschöne Fotoalbum präsentiert.
Durch die Künstlerin Mónika Bauer-Ketterer ist die ungarndeutsche
Minderheit von Harast und sogar
unser Heimatmuseum in dieser
Auswahl vertreten. Erika Borbáth
schrieb in ihrer Vorwort zum Album.
„Es ist uns eine Freude zu sehen,
wie die Menschen der einzelnen
Siedlungen sich selbst erkennen,
wie sie stolz auf ihre Umgebung
werden. Zur Aufnahme und Schätzung von anderen Werten ist man
nur durch diese Identifikation und
durch diesen gesunden Stolz auf
die örtlichen Werte fähig.”

Hirdessen a Szülőföld Magazinban!
Színes hirdetési tarifák tervezéssel együtt:
1 oldal 50.000 Ft+áfa, ½ oldal 28.000 Ft+áfa, 1/3 oldal 17.000 Ft+áfa,
1/6 oldal 9.000 Ft+áfa, 1/12 oldal 5.000 Ft+áfa
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Das Heimatmuseum in Dunaharaszti
als Ansatz für fächerübergreifenden Projektunterricht
Wenn nicht ein kleines Schild an dem
ortstypischen Haus in der Zöldfa
Strasse in Harast darauf hinweisen
würde, könnte man glatt daran vorbeigehen, so „original“ fügt sich das Heimatmuseum der Donauschwaben in
die Häuserreihe ein. Hier kann man in
einem überschaubaren Rahmen auf
einfache und unspektakuläre Weise
die Geschichte der Donauschwaben
von Harast kennen lernen.
Am Gründonnerstag war dieses kleine Museum das Ziel eines Ausflugs des
Kollegiums des Deutschen Nationalitätengymnasiums in Budapest. Es ging
aber weniger darum, einen normalen
„Betriebsausflug” zu veranstalten, sondern das Museum unter der Fragestellung kennen zu lernen, wie man es den
Schülerinnen und Schülern unserer
Schule als Baukasten für fächerübergreifende Projekte näher bringen kann.
Nach dem Betreten des kleinen
Hofes fällt zunächst der schmale Gartenstreifen auf, in dem kurz vor Ostern
schon die ersten einheimischen Pflanzen wie Schneeglöckchen, Krokusse
und Osterglocken zu entdecken sind.
Der Weg führt weiter in eine halboffene Scheune, in der nicht nur der alte
Leiterwagen mit seiner einfachen,
aber zweckmäßig durchdachten Bauweise steht, sondern alle Arten von
landwirtschaftlichen Geräten säuberlich an den Wänden aufgehängt und
auf Schwabendeutsch und Ungarisch
beschriftet sind.
Hier kann man vom Dreschflegel
über „antike” Sicheln in allen Formen
und Größen bis hin zu originalem
Schuhwerk all das finden, was früher
an Handwerkszeug in der Landwirtschaft gebraucht wurde.
Március 20.-án, nagycsütörtökön
a Német Nemzetiségi Gimnázium
tantestülete ellátogatott a dunaharaszti sváb tájházba, azzal a célzattal, hogy megvizsgálja, miként
lehetne beépíteni a Német Nemzetiségi Tájház adta lehetőségeket
az iskola több tantárgyat érintő projektmunkájába.

Gleich nebenan befindet sich der
kleine ehemalige Stall. In diesem
Raum zeigen Vergrößerungen alter
Fotografien das gesellschaftliche
Zusammenleben der donauschwäbischen Bevölkerung. An zahlreichen
Beispielen lässt sich auch nachvollziehen, wie man sich zu den unterschiedlichsten Anlässen kleidete.
Alte Haushalts- und Lohnbücher,
Besitzurkunden und andere Dokumente geben über die damaligen Lebensumstände Auskunft.
Ein kleiner Weinkeller mit einer alten
Weinpresse, mit der die Verarbeitung
des Traubensaftes nachvollziehbar wird,
darf in diesem ehemaligen Bauernhaus
natürlich ebenso wenig fehlen.

Dietrich Bender úr, az iskola német
vendégtanára először személyes benyomásai nyomán írja le a látottakat.
Véleménye szerint a tájház elsősorban
a honimeret oktatásában játszik fontos szerepet a dunai svábok életének
bemutatásával. Értékes, kiaknázandó
forrás a helyi, roppant szolgálatkész
idős emberek adatközlése az akkori

Drei Wohnräume sind in diesem Heimatmuseum zu besichtigen. Sie verdeutlichen auf anschauliche Art das
alltägliche Leben der donauschwäbischen Bauernfamilien vor vielen Jahren.
Da ist zunächst die originalgetreu eingerichtete Küche mit heutzutage weniger
bekannten Küchengeräten wie dem
Nudelholz, dem Fleischwolf oder einem
großen Weidling. Die Wände zieren in
aufwändiger Handarbeit gestickte Tücher, die den Haussegen verkünden.
Nebenan folgt ein Schlafzimmer
mit gefülltem Kleiderschrank und anderen Utensilien und als letztes Zimmer folgt die „gute Stube” mit Sofa,
Tisch und Schrank und natürlich einer alten Ausgabe der Bibel auf dem
Wohnzimmertisch.
Offensichtlich ist dieses Heimatmuseum eine Fundgrube für fächerübergreifende Projekte im Unterricht. Gerade für das Fach Volkskunde bieten sich
mannigfache Möglichkeiten, das frühere Leben der Donauschwaben zu untersuchen. Gespräche mit Zeitzeugen
(die auch bereitwillig mit einer kleinen
Führung Auskunft gaben), geschichtliche Fragestellungen, Traditionen, die
damalige Lebensweise, Bauformen,
kurz: Ein Quellenangebot, das direkt
vor der Haustüre liegt und darauf wartet, ausgeschöpft zu werden.
Im Bereich Biologie könnte man sich
mit einheimischen Pflanzen beschäftigen, im Kunstunterricht die textilen
„Kunstwerke” oder das Mobiliar untersuchen und somit in fächerübergreifenden Projekten ein Bild vom Leben
der Donauschwaben zusammenstellen, wie es sich in diesem Heimatmuseum in allen Facetten präsentiert.
Dietrich Bender
életformát, szokásokat illetően. A biológia területe az őshonos növényekkel
való foglalkozás, a textiliák és bútorok
vizsgálata pedig a művészeti oktatás
feladata lehet. A több tantárgyat érintő projektmunka révén a tanulók képet alkothatnak a dunai svábok egykori életmódjáról, melyet a tájház igen
részletgazdagon jelenít meg.
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Húsvét, Zene, Tánc
Húsvét vasárnap, amikor véget ért
a nagyböjt, megrendeztük idei első
táncmulatságunkat a Szántóban.
Különleges bál volt. Eszembe jutott
megint Laci mondata, ami a megnyitón hangzott el először és azóta már
többször is: Valamit adni…
Én magam is úgy éreztem, ajándék a pillanat, amikor a négy zenészt
egyszerre láttam, hallottam zenélni. A
harmonika, ami a hagyományos sváb
zenekaroknak elengedhetetlen hangszere, egyszerre szólalt meg négy
muzsikus kezében. Laci ötlete volt a
harmonika-kvartett: egyforma hangszeren négy generáció. Köszönöm.
A köszönet azonban nem csak neki
szól, mert a megvalósítás már több
személy műve. Köszönöm a résztvevőknek: Schmeleck Misi Bácsinak,
Mayer Péter Bácsinak, Gerber Antinak és Kaltenecker Petinek a szép
előadást, ami mögött sok munka,
gyakorlás van. És köszönöm Gerber
Toncsi bácsinak, aki a próbáknak helyet adott, és a próbák idején közönsége és bíztatója volt a csapatnak.
Ezúttal a zenében találkozott a múlt
és a jövő. Zene volt ez, ami nem csak
fülünknek, de szívünknek, lelkünknek
is szólt.
Szép sváb táncokat láthattunk ismét
az NIHD tánccsoportjának előadásában, akik már hagyományszerűen
minden rendezvényünkön fellépnek,
emelve ezzel táncmulatságaink színvonalát. Tudom, hogy egy ilyen elő12

adás is rengeteg munka eredménye,
köszönet illeti ezért a táncosokat és a
tánccsoport vezetőjét, Gulyás Lászlót, akinek személyisége a csoport
lelke. Csoda, amit véghezvisz, ahogyan megszeretteti a gyerekekkel
népünk táncait. Olyan módon, hogy
biztos vagyok benne, aki ebben a
csoportban kezdett táncolni, mindig
táncolni fog. Köszönjük.
Ezen a bálon mutatkozott be a
nagyközönségnek új múzeumvezető
munkatársunk, Schwarz Ildikó , aki
perfekt németnyelv tudását a kétnyelvű konferálásban rögtön kamatoztatni is tudta.
A tánccsoportból sokan a bálra is
vendégeink maradtak. Öröm volt látni, hogy az ifjúság is jól érzi magát nálunk, nem a diszkót választja hétvégi
programként, hanem a mi rendezvényünket. Reméljük ez a jövőben is így
lesz, szeretnénk, ha egyre több fiatal
vendégünk lenne.
Mert az ünnepi műsorok után bizony kezdetét vette a táncmulatság.
Hangszerre kapott az ifjú Kaltenecker
zenekar, akik büszkeségünkre egyre
több számot tudnak és nagyon jól játszanak. Mindannyian reméljük, hogy
ők lesznek a jövő tánczenekara Harasztin. És zenélt a Mayer-zenekar,
akik a kezdetektől fogva vidám mulatsággá varázsolják rendezvényeinket.
Ismét nagyon sokan voltunk a bálon,
harasztiak, és vendégek is. Sokan
eljöttek hozzánk Soroksárról, Erzsé-

betről, de még Biatorbágyról is voltak
vendégeink. A tánc hajnalig tartott,
csak a tombolahúzás idejére maradt
abba.
Sok szép, értékes nyereményt
tudtunk kisorsolni, mert sok tombola felajánlást kaptunk. Álljon itt azok
névsora, akik ezzel alapítványunkat
támogatták:
id. Gerber Antal
Kecskeméti Zoltán, Fazon bútor
Eros fehérneműbolt
Kisduna Étterem
Bella virágbolt
Dunaharaszti Foltvarrók
Zöldkorona 2000 Kft.
Hruda Nusi néni
id.Karl József
Rosetti Bizsu Nagykereskedés
Geyerhoszné Mayer Kati, Taksonyi
Kati Kreatív Kuckó
Toscana Kávézó
Wolf Rita, Rita Kozmetika
Weinber István,Weinber Gumi
Szappanos Zoltán
Karl Zsolt, Marcella Cukrászda
Lehel Endre
Köszönjük nekik. És köszönjük
kedves vendégeinknek is, hogy ismét
eljöttek és a belépőjegy megvásárlásával alapítványunkat támogatták.
Köszönjük, és reméljük a színvonalas
műsor, a finom vacsora és a kiváló
zene jó szórakozást biztosított mindenkinek és legközelebb is számíthatunk kedves társaságukra.
Wágnerné, Szabó Andrea
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Sok jó, kis helyen
A Húsvét minden keresztény nép életében nagy ünnep. A vallási szokások mellett régtől kapcsolódnak az
időponthoz népi hagyományok is.
Ezeket a hagyományokat szem előtt
tartva rendeztük meg első húsvéti
programunkat.
Bár az időjárás ez alkalommal nem
kedvezett nekünk, tavasziasnak nem
mondható eső, sőt hó is esett, ezért
minden programunk a tájházba szorult. Ennek ellenére sokan összegyűltünk és bizonyítottuk a régi mondás
igazát, miszerint sok jó ember, kis
helyen is elfér. Már a kapu is hívogató volt, mert ismét Uzsák Sándor
és felesége Luttenberger Erika díszítették fel különlegesen szép tavaszi
virágkompozícióval. A gyermekek
sokféle elfoglaltság közül válogathattak, érdeklődésüknek megfelelően.
Ebben ismét helyi pedagógusok és
alkotók voltak segítségünkre, akikre,
mint mindig, most is számíthattunk.
Hagyományos és új kézműves technikákat hoztak el, és tanítottak meg a
gyerekeknek, akik az elkészített műremekeket haza is vihették.
Nagy érdeklődés övezte például
Geyerhoszné, Mayer Katit, aki a kosárfonás mesterségéből adott ízelítőt
kicsiknek és nagyoknak. Kettererné,
Bauer Mónika rongyból és gyöngyökből készített dekoratív tulipánokat. Schwarz Ildikó, tájházunk vezetője segítségével a gyerekek vidám
tavaszi papírvirágokat kötöttek. Neue
Jelena tanárnő kavicsdekupázst tanított nekünk, Bácsi Imréné, Böbe
néni pedig egy kis kirakodóvásárt
tartott, ahol a foltvarrók és a jelenlévő alkotók színes, tavaszi tárgyait kínálta. Fenyvesiné, Sipeki Ági húsvéti
gipszfigurákat öntött, ezeket festették
ki a gyerekekkel. Somogyi Zoltánné,
Manyikával hagyományos, hagymahéjjal festett, apró levelekkel díszített
húsvéti tojást készíthettünk.

Hruda Nusi Néni régi recept szerint,
gyönyörűséges és nagyon finom húsvéti kalácsot sütött a tájházban. Elleshettük tőle a kalácsdagasztás-kelesztés fortélyait, izgalommal vártuk
az illatozva sülő süteményt. Közben
minden gyermek süthetett magának
saját fonott kalácsot. Elmeséltük nekik, hogy régen a háziasszonyok ezt
a kalácsot húsvét vasárnap elvitték a
templomba és ott a pap megszentelte azt. Reméljük sok gyerek követte e
szokást, és másnap elvitte az ünnepi misére a nálunk sütött kicsi kalácsot. De persze kóstolgatni is lehetett
a mazsolás, kakaós, túróskalácsot
vagy a kuglófot, finom kakaót kortyolgatva hozzá.
A fiúk örömére szerveztük a locsolóvers-mondó versenyt, ami végül
mindannyiunk gyönyörűségére szolgált, hiszen hallhattunk sok szép, és
sok vicces verset is. A vetélkedőn
mindenki nyert, volt sok első-, második-, és harmadik helyezett, hiszen
nehéz lett volna eldönteni, ki a legügyesebb.
Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek, aki eljött és segítségünkre volt ennek az élvezetes programnak a megszervezésében, lebonyolításában. Nagyszerű nap volt!
Állatsimogatónk a rossz idő miatt
az udvarról a színbe szorult, de még
így is kedves színfoltjai voltak ennek a
napnak az elmaradhatatlan nyuszik,
bárányok és kiskecskék. Köszönjük
Szadari Andrásnak, hogy éppúgy,
mint karácsonykor, most is elhozta
bárányait, Oberfrank András bácsinak, hogy nyuszikat kölcsönzött nekünk és Ambrus Gyurkának, aki most
kiskecskékkel érkezett. Mindhárman
nagy örömet okoztak ezzel a gyerekeknek, de még a felnőtteknek is, hiszen manapság már mi sem gyakran
látunk ilyen kedves kölyökállatokat.
Délben még egy kis tavaszi napsü-

tésben, sőt szivárványban is részünk
volt, így igazán jól végződött a tájházban töltött húsvétolás.
Együtt ünnepeltünk. Igyekeztünk
megmutatni, régen hogyan, mivel töltötték el együtt az időt otthon a családok, hogyan készültek az ünnepre,
hogyan, mivel díszítették fel az otthont, milyen süteményt készítettek
anyák és lányaik. Remélem, amikor
ezek a kislányok édesanyák, a fiúk
édesapák lesznek, emlékeznek majd
erre a kellemes délelőttre és elhozzák
saját lányaikat, fiaikat. Vagy, ami még
szebb lenne, otthon fog majd sülni az
illatozó kalács a nagyi, vagy Nusi néni
receptje alapján és otthon is festenek
majd hímes tojást, amit a locsolkodni
járó fiúk kosárba gyűjtenek.
Wágnerné Szabó Andrea

Ein Bericht über den Bastelvormittag am Ostersamstag im Heimatmuseum. Trotz des schlechten
Wetters kamen zahreiche Kinder
mit ihren Eltern um Hefezopf zu
backen, Körbchen zu flechten,

Blumen zu basteln, Eier zu malen,
usw. Im Heimatmuseum war es
zwar recht eng, dafür gab es aber
eine richtig fröhliche Stimmung.
Im Streichelzoo konnte man Häschen, Lämmchen und kleine Zicken

beobachten, füttern und streicheln.
Nach dem Schneetreiben am Morgen hätte keiner daran geglaubt,
aber am Ende kam sogar die Sonne
raus. Ein richtig schönes, fröhliches
Osterfest.
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Gyerekszemmel

Már a megnyitó napján (2007. júniusában) elhatároztam, hogy minden
tanítványomat elviszem a tájházba,
mert ezt nem lehet kihagyni. Hosszú
évek óta foglalkozom a város és az
itt élő emberek történetével, gyűjtögetem az információkat, de más dolog olvasni valamiről, és más dolog
látni. Voltam már néhány tájházban,
múzeumban, de azt gondolom, ez a
kezdeményezés kiválóan sikerült. A
nagyszerű ötletet igazán lelkiismeretes munka követte, az eredmény
pedig bámulatos. Számomra külön
öröm, hogy ezt nemcsak én gondolom így, hanem a gyerekek is. Azt hiszem, sikerült „megérinteni” őket is
ezzel a témával, ezt igazolják a következő gondolatok:
„Kedd délután voltunk a tájházban.
Amint beléptünk az egykor Weinber
család házába, máris eszembe jutottak a helyiségek nevei, amiket tanultunk, és most, mint egy csoda: ott volt
az egész eredeti állapotban a szemem előtt.” Glávits Levente, 8.b
„Szerintem a tájház nagyon jó dolog, mert betekinthetünk abba, hogy
hogyan éltek régen az emberek . Pl.
a tiszta szoba – ilyen már nincs. Megnézhetjük a bútorokat, az eszközöket,
amivel dolgoztak.” Takács Etelka, 8.b
„Minket Schwarz Ildikó néni vezetett körbe. Tényleg úgy érezhettük,
hogy visszautaztunk a múltba. …
Összességében nagyon életszerűen
14

és megragadóan van berendezve.”
Mikó Fruzsina, 8.b
„Nekem nagyon tetszett az az egész
hangulat. …Amikor beléptünk a házba pozitívan kellett csalódnom, mert
nagyon szépen be volt rendezve.
…Különösen az istálló tetszett nekem.
Az az istálló, ahol az állatokat tartották,
nagyon szépen be volt múzeumnak
rendezve. A nyitott részben jól néztek ki
a gereblyék és a különféle szerszámok,
amik fel voltak lógatva a falra és szerintem még egy pár olyan dolog is volt ott,
ami nekünk vagy a mamáméknak is
van.” Rónai Dávid, 8.b
„Szerintem nagyon jó dolog volt,
hogy ellátogattunk a tájházba, mert
ez így most segítette a svábokkal
kapcsolatos tanulmányainkat… Én
jól éreztem magam, érdekes volt.”
Bódi Renáta, 8.b
„Nagyon jól szórakoztunk és jó sokat körmöltünk. Nagyon tetszett, remélem máskor is megyünk.” Jankovics Eszter, 6.b

„Szerintem jó ötlet volt meglátogatni
a tájházat, hiszen német nemzetiségi osztályba járunk, meg amúgy is.
Nagyrészt azt láttuk, amiről órán beszéltünk, filmet néztünk, vagy azt, amit
dédszüleinknél is láthatunk. Nekem
az is tetszett, hogy ahogy akkoriban
is írták a dolgokat, úgy is ki voltak írva
egy táblára a kifejezések.
…Bár nem lett volna rossz, ha az
akkori régi kert egy részét is bemutatják, nem muszáj élőben, képeken is jó
lett volna, mert erről nem volt semmi.”
Surányi Vivien, 8.b
„Nekem tetszett, főleg, hogy már
tanultuk a látogatás előtt, így tudtunk
1-2 dolgot, és ez jól esett. Sok dolgot
megtudtunk ezen felül is, és én úgy
gondolom, hogy az, hogy ismerjük
a városunk múltját, az hozzátartozik
az alapműveltséghez. Én már jártam ilyesmi tájházban, de azok nem
kötöttek le ennyire, ez kiemelkedően
érdekes volt. Ahogy magyarázta az
idegenvezető néni a tudnivalókat, úgy
éreztem át a nagymamámék helyzetét. Az ő házuk nem ilyen volt, de az
életük, szokásaik hasonlóak. Azt is
átéreztem, hogy milyen rossz lehetett
annak a családnak, akiket kitelepítettek a saját házukból az istállóba, majd
elkergették őket onnan. Az szerintem
ebben a házban különösen dicsérendő, hogy ezek az emberek a saját
pénzüket, saját szabadidejüket, és
saját erejüket áldozták fel, hogy létrejöhessen. És ehhez az itt lakó emberek szívvel-lélekkel hozzájárultak.”
Kovács Anita, 8.b
A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola 9 osztályának tanulói tekintik
meg áprilisban a tájházat, mindenki
nagy megelégedésére.
Köszönjük a lehetőséget, valamint
Schwarz Ildikónak a magával ragadó,
érdekes tárlatvezetést!
Komaromi Katalin
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OKTATÁS

M e g m é ret tet te k….

Április 2-án a Hunyadi János Általános Iskolában körzeti német versenyt rendeztünk. Ezt az eseményt
iskolánk több éve hagyományosan,

minden tavasszal megrendezi. Erre a
megmérettetésre a dunaharaszti általános iskolák mellett Taksonyból és
Tökölről is érkeztek diákok.

A versenyt a hetedik, nyolcadik évfolyamosoknak hirdettük meg. Nyelvtani és szövegértési feladatok mellett
szóban is bizonyítaniuk kellett a tanulóknak. A diákok szóbeli teljesítményét Mannheim Lénárdné a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnök as�szonya, Wágner László a Heimatland
Harast Alapítvány elnöke, Szekeres
András a tököli általános iskola német tanára, Versánszki Anna a Hunyadi János Általános Iskola német
tanára értékelte. Szoros küzdelemben a „Hunyadis” diákok csapata
megnyerte a versenyt, így a vándorkupánk egy évig biztosan iskolánk
büszkesége maradhat.
Iskolánk csapata négy főből (Feith
Szilvia, Wagner Flóra, Vallner Adrienn
Tímea, Kaltenecker Péter) állt.
Második helyen a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola diákjai végeztek, a harmadik helyet a Taksony
Vezér Általános Iskola szerezte meg.
Gratulálunk a sikeres versenyzéshez.

Inteview im Heimatmuseum
Wir haben in unserer Schule im Rahmen der Deutschstunde an einem
Projekt gearbeitet. Damit wollten
wir die Sehenswürdigkeiten unserer
Stadt vorführen. Unser Ziel war, unsere Vergangenheit, Gegenwart,
unsere Traditionen kennenzulernen.
Unsere Gruppe hat im Heimatmuseum mit Ildikó Schwarz ein Interview
gemacht
Wann wurde das Gebäude erbaut?
Es wurde in mehreren Schritten gebaut. Im Jahre 1924 hat man mit den
Arbeiten angefangen.
Warum wurde eben in dieser Gegend das Heimatmuseum errichtet?
Weil hier, im sog. Unterdorf, die
meisten Ungarndeutschen wohnen.
Es leben auch anderswo Ungarndeutsche, aber die meisten wohnen
in dieser Umgebung.
Hat das Heimatmuseum ein Ziel?
Ja, noch dazu mehrere. Zuerst
wollten wir diejenige Gegenstände
sammeln, die noch zu finden sind,
und die wir für die Zukunft irgendwie
aufbewahren können. Diese Gegen-

stände wollten wir in solcher Form vorlegen, wie sie Anfang der 40-er Jahre
gebraucht wurden. Also deswegen
wurde das Heimatmuseum zustande
gebracht. Das Museum stellt den Zustand der 40-er Jahre dar. Außerdem
gibt es mehrere Programme, womit wir
Bräuche und Feste zeigen möchten.
Sind die Gegenstände genauso alt?
Ja, aber es gibt auch ältere Gegenstände. Ganz genau der damaligen
Zeit ( 40-er Jahre) entsprechend konnten wir sie nicht besorgen. Am Anfang
der 40-er Jahre war aber ein Bauernhaus mit solchen Gegenständen eingerichtet.
Kann man wissen, welches der älteste Gegenstand ist?
In der sog. sauberen Küche gibt es
einen Schrank, vielleicht der älteste
Gegenstand, und unter den Büchern
kann man sicher sehr alte finden.
Wie sind Sie zu diesen Gegenständen gekommen?
Diese Dinge haben uns die Einwohner von Harast gespendet, aber
etliche Gegenstände kamen auch

von weiter entfernt zu uns. Die meisten Leute haben uns hauptsächlich
dann gespendet, als sie sahen, dass
die Gegenstände hier hie gut aufgehoben sind
Woher kam die Idee, hier ein solches Heimatmuseum zu errichten?
Hier, in Harast leben fünf Bürger,
die das für ihre Herzensangelegenheit hielten und auch finanzielle Opfer
dafür brachten. Sie haben eine Stiftung gegründet, deren Hauptziel die
Bewahrung und Pflege der Kultur der
deutschen Nationalität ist. Sie heissen: Laszló Wagner, Antal Kreisz, Attila Gyarmati, Ferenc Gerber, József
Kaltenecker. Sie haben dieses Haus
gekauft und erneuert.
Vielen Dank fürs Interview, und wir
wünschen Ihnen weiterhin erfolgreiche Arbeit.
Alexandra Gyüge, Melinda Nagy,
Zsanett Színai,
(Schüler der Klasse 8.b
in der Hunyadi János Grundschule)
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KERTÉSZET

Fû, fa, virág
Jótanácsok kertészkedõknek
Az előző számunkban említettük a
palántázási munkák elvégzését a
konyhakertünkben. Ha a magvetésünket fóliával takartuk, akkor eltávolíthatjuk a védőfóliát. Az ágyások
talaját tartsuk gyommentesen. A talaj
kapálásával valamint mulcs terítésével megakadályozhatjuk a gyomosodást. A mulcs egyben védi a talajt a
kiszáradástól.

A szamócáink tövét érdemes szalmával vagy kaszálékkal takarni, hogy
megóvjuk a gyümölcsszemeket. A
talajt ne hagyjuk kiszáradni, szükség
szerint öntözzük.
Május elején kiültethetjük a muskátlikat valamint az egynyári növényeket.

Ügyeljünk arra, hogy a növények igényei szerint válasszuk meg az ültetés
helyét.
Árnyékos helyre: Vizike (Pistike), gumós begónia, Coleus, Fuxia ültethető.
Napos helyre: büdöske, Lobelia,
paprika virág, petúnia, kúpvirág, porcsinrózsa, Celosia, Gazánia, Cineraria.
Mindkét helyre: Begónia, Cataranthus.
Ültetés előtt végezzünk tápanyag
utánpótlást. Szórjuk meg a talajt
komposzttal vagy szerves trágyával,
és forgassuk bele. A nyár folyamán
rendszeresen öntözzük, az elnyílt virágokat távolítsuk el, ezzel elősegítjük
az új virágok fejlődését.
Az orgona bokrokat elvirágzás után
metsszük meg úgy, hogy az elnyílott
virágokat vágjuk le a vesszőről. Az
orgona hajlamos a gyapjastetű kártételre ezért permetezzünk ellene.
Május közepén a szobanövényeket
kivihetjük a szabadba, ügyelve arra,
hogy tűző nap soha ne érje őket. A

mai időjárási viszontagságok között
érdemes az előrejelzést figyelni, mert
bármikor jeges eső, vagy jégeső kárt
okozhat növényeinkben.
Gyepünk fenntartása a fűnyírásból
áll. Ne vágjuk túl mélyre (5 cm alá),
mert könnyebben kiszáradhat a fű,
valamint mohásodás indulhat meg. A
mohásodás megelőzése érdekében
a levegőztetést érdemes elvégezni.
Júniusban a rózsák virágzásakor
szintén az elnyílott virágokat kell a
tövekről folyamatosan eltávolítani. A
töveket száraz időben folyamatosan
öntözzük.
A cseresznye és meggy termését
megóvhatjuk a madarak csipegetéseitől, ha hálóval borítjuk. Figyeljük,
hogy ne zöld színű hálót használjunk,
mert a madarak belegabalyodnak.
Az uborkát ne öntözzük hőségben
hideg vízzel, vagy nagy szárazságban bőségesen, mert keserű lesz.
Nyári napokon kora reggel és este locsoljuk növényeinket.
Július elején a málna, szeder, ribiszke szüret után a bokrokat mets�szük meg.
A szamócaültetvényünkben szüret
után a felesleges indákat vágjuk le.
Augusztus elején ültessük helyükre a kétnyári növényeinket. Újra vethetünk petrezselymet, melynek friss
zöldjét élvezhetjük tavasszal.
Jó munkát mindenkinek!

KULTÚRA

Max und Moritz
Für die deutsche Selbstverwaltung
ist es besonders wichtig, dass die donauschwäbischen Bräuche auch unter
den Jugendlichen gepflegt werden.
Daneben muss auch das Erlernen der
deutschen Sprache und Vermittlung
der deutschen Kultur betont werden.
Aus diesem Anlass wollte die SDM
Harast die Teilnahme Haraster Schülern und Schülerinnen an einer Theatervorführung für Kinder in Deutsch
unterstützen. Es sollte in Budaörs sein,
aber leider besetzten die Schulen aus
Budaörs alle Plätze. So wurde von der
deutschen Selbstverwaltung beschlossen das Stück nach Harast zu holen. Es
ging um die Bühnenbearbeitung des
16

Werkes von Wilhelm Busch: Max und
Moritz. Es sind lustige Geschichten
von zwei „Lausbuben” die viel Unheil
anstiften und am Ende ihre Strafe bekommen.
Die deutsche Selbstverwaltung Harast übernahm die Kosten der Vorstellung und der Ausschuss für Bildung,
Kultur, Sport und Jugend unterstützte
das Projekt mit dem Verzicht auf die
Raummiete im Kulturhaus.
Max und Moritz wurde von den
Künstlern der Deutsche Bühne Ungarn

aus Seksard präsentiert. Die Szenen
waren mit viel Humor, Bewegung und
Attraktionen gewürzt. Es war ein tolles
Erlebniss für die etwa 400 jungen Zuschauer aus den 3 Grundschulen und
dem Gymnasium. Es ermutigte die
Minderheitenselbstverwaltung weitere
ähnliche Projekte zu verwirklichen
Wir bedanken uns bei den Künstlern der Deutsche Bühne Ungarn aus
Seksard für die Zusammenarbeit und
für die niveauvolle Vorstellung, bei den
Mitarbeitern des Kulturhauses und bei
den Schulen für die Mitwirkung, bei
dem Ausschuss für Jugend , Sport und
Bildung für die Unterstützung.
Wenn jemand auf die lustigen Geschichten von Max und Moritz neugierig ist, sollte sie selber ansehen
oder lesen.
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KÉPZÕMÛVÉSZET

Számtalan arc – egy jelenség
Bauer Mónika bemutatása
Megvallom sokat hezitáltam, minek is nevezzem Bauer Mónikát.
Vegyem alapul kenyérkereső foglalkozását,
szakmáját és hivatását,
s tituláljam ennek okán
óvónőnek? Vagy énekesnőnek nevezzem?
Festőművésznek vagy
fotográfusnak, netán
iparművésznek?
Mindegyik igaz, de
önmagában egyik sem
fedi a valóságot, mert a többi kirekesztésével, csak az adott műfajra szűkítené le tevékenységi körét. Az ő esetében ez azonban megengedhetetlen,
hiszen e számtalan arcból – és még
ki tudja, mi mindenből – áll össze az a
sokszínű, energiától, tettvágytól vibráló jelenség, amit csak egyféleképpen
nevezhetünk: ő a Bauer Móni.
Zeneszeretete, muzikalitása vélhetően „családi örökség”. Édesapja szaxofonon és harmonikán játszott, saját zenekara volt. Mónika tehát gyakorlatilag
beleszületett a zene világába. Fényesen
csengő, iskolázott hangjával sokakat
megörvendeztetett fellépésein, önálló
népdalestjein (pl. Kisnánai Várjátékok,
Szegedi Móra Ferenc Múzeum).
A képzőművészettel való találkozásban, harmincévesen, azonban a
„véletlen” vezette el őt a Csili Képző-

művész körébe, ahol
ihletett mesterre lelt
Kocsis Előd szobrászművész személyében.
Majd tagja lett a Tököli
Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének, akikkel rendszeresen kiállított szerte
az országban, így a
legendássá vált Kerítés Tárlaton is. Eljutott
Hőgyészre, az Apponyi kastélyban rendezett meghívásos művésztelepre, itt
öt munkája látható.
2003-tól a fotó került érdeklődése
homlokterébe. Engem nem lep meg,
hogy az „Én városom” pályázaton második helyezett lett vagy, hogy munkáit
beválogatták a „Nemzetiségeink képekben” című országos fotópályázatra.
Az alkotás folyamata a művész fejében
megy végbe, szemén és intellektusán
keresztül jön létre, bármely médiumot
válassza is ennek kifejezésére. Tehát
Önök se lepődjenek meg azon, hogy
Mónika újabban megint valami mással,
a gyöngy-ékszerek készítésével kacérkodik. Csak tudnám, honnan veszi
mindemellett az erőt kiállítások vagy jótékonysági árverés szervezésére vagy
éppen a családjára.
Befejezésül álljon itt egyik kritikusa,
Kocsis Nagy Noémi művészettörté-

nész néhány sora: „Van ezeken a
festményeken valami finoman kivitelezett, lírai fenség. A női lélek és természet ösztönös szépérzékének kifejeződése.”
Misch Ildikó
Die Kindergärtnerin Monika Bauer
ist zugleich eine vielseitige Künstlerin. Der Artikel gibt eine kleine
Kostprobe von ihren Aktivitäten als
Sängerin, Malerin, Fotografin und
Schmuck-Designerin.
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GASZTRONÓMIA

Sváb est
Április 25.-én remek hangulatú sváb
estet tartott a Kisduna Étterem kóstolót nyújtva a helyi sváb specialitásokból. A Dunaharasztira jellemző,
legkedveltebb ételek receptjét a Heimatland Harast Alapítvány gyűjtötte
össze és bocsátotta az étterem rendelkezésére, illetve gondoskodott elkészíttetésükről. A tájház ezen az estén rendkívüli nyitva tartással várta a
kultúrára is éhes vendégeket.
Az étteremben a roskadásig rakott
svédasztalról Wágnerné, Schuszter

Nusi néni és Bácsiné, Kaltenecker
Böbe néni segédletével ki-ki szabadon válogathatott a finomságokból,
akár végigkóstolva az egész kínála-

tot. Az este folyamán a Szigeti Fiúk zenekar játéka pezsdítette a hangulatot,
a NIHD és az Örökifjak néptánccsoportjának bemutatója gyönyörködtette a szemet. A vacsoravendégek közül
jó néhányan, nem tudva türtőztetni a
lábukat, maguk is táncra perdültek.
Reméljük, az est sikerén felbuzdulva nem marad el a folytatás sem!
M. I.

RECEPTEK
Kréneflájs (grünes Fleisch) Zöld hús
A disznóvágáskor füstölésre bepácolt húsfélékből vettek ki egyet és ezt
megfőzve vagy megsütve, krumplival, tojással ették.
Sauerkraut - Savanyú-káposzta
főzelék
Zsíron hagymát dinsztelünk, majd
rádobjuk a kinyomkodott, apróra vágott savanyú-káposztát. Bestauboljuk (megszórjuk liszttel) és felengedjük vízzel. Esetleg paradicsomot, pici
csípős paprikát is lehet apróra vágva
hozzátenni. Készre főzzük és utánafűszerezzük.
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Szemasnédli (Semmelnudel)
- Zsemlébõl készült tészta
A zsemléket kb. 1-1,5 cm vastag karikákra szeleteljük. A szeleteket meglocsoljuk vaníliás tejjel, palacsintatésztába forgatjuk és forró zsírban
aranybarnára sütjük. Lecsöpögtetjük,
majd fahéjas vagy kakós porcukorral
megszórjuk. Melegen tálaljuk.
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FelhÍVás

Legyen „Platz”- tulajdonos!
A Heimatland Harast Alapít vány felhívása!
Ha Ön a Német Nemzetiségi Tájházban örökös, eszmei „Platz”-tulajdonossá szeretne válni, most megteheti ezt, amennyiben hozzájárul az udvar burkolásának költségeihez.
A tájház udvarát Dunaharasztin szokásos módon sárga keramit-kockákkal fogjuk burkolni, melynek lerakása négyzetméterenként 5.000.- Ft-ba
kerül. Aki néhány négyzetméternyi terület burkolásának költségátvállalásával támogatja az alapítványt, az annak a területnek eszmei tulajdonosává
válik. Ezt a bizonyos területet Ön a mellékelt alaprajzon ki is választhatja! A
munkák befejeztével az alaprajzot a „Platz”-tulajdonosok megjelölésével
kihelyezzük a tájházban, hogy mindenki megtudja, kiknek köszönhető a
szép, esztétikus, rendezvények megtartására is alkalmas udvar létrejötte.

Segítsen Ön is, tájházunk szépítésében!
gYereKsarOK

Rätsel
lest die behauptungen über das heimatmuseum und entscheidet, ob sie
richtig oder falsch sind?
1. Das haus des heimatmuseums
wurde 19 gebaut.
. in der „saubere stube” musste
man jeden tag saubermachen.
. Das heimatmuseum zeigt, wie
man um 1910 gelebt hat.
. Der Knecht hat im stall bei den tieren geschlafen.
5. Damals musste man alle Kleider
mit der hand nähen.
6. Damals gab es kein badezimmer,
man hat sich im lavoir gewaschen.

7. auf dem schubladenschrank liegen einige zweige geweihte palmkätzchen.
8. Die „saubere Küche” diente in dieser zeit schon als Wohnzimmer.
9. in die teuren bücher (bibel, gebetbuch) durfte man nichts hineinschreiben.
10. Das heimatmuseum wurde am 9.
Juni 007 eröffnet.
schreibe auf ein blatt papier hinter
den nummern deine antwort – richtig
oder falsch. Vergiss nicht name und
adresse anzugeben! lege das blatt
in einen umschlag und werfe ihn bis
zum 0. mai in den briefkasten des
heimatmuseums. am 1. mai während des Jubiläumsfestes werden aus

den richtigen lösungen die glücklichen gewinner ausgelost. Wenn du
ein schönes bild über das heimatmuseum malst und das mit einschickst
hast du ein bonusgeschenk sicher.
a fenti feladványt helyesen megoldók között ajándékokat sorsolunk ki, aki pedig szép képet fest a
tájházról külön jutalomban részesül! Beküldési határidő: május 30.
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A tájház egy éve képekben
Tájház avatõ ünnepség 2007. június 9.-én

Az öt alapító • Die Gründer des Heimatmuseums

• Das Einweihungsfest

Sajtótájékoztató • Pressepräsentation

A Harmonika Quartett próbája
Sírkövek mentése • Rettung alter Grabsteine

Bor-ünnep és szüreti mulatság • Weinlese und Weinfest

Húsvét • Ostern
Disznóvágás • Schlachtfest

Ádventi betlehemes • Krippenspiel

Polka-Party

