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Leéb József
Lehel Endre
Uzsák Sándor és Luttenberger Erika
Winkler Jakab
Ezúton is köszönjük munkájukat!

Közlemény
Ezúton értesítjük kedves olvasóinkat,
hogy várhatóan szeptember elején
megjelenik Anton Wirth szerkesztésében a Dunaharaszti-Taksony
Ortsfamilienbuch, mely részletes
információkkal szolgál a haraszti és
taksonyi illetõségû, sváb családokról a betelepülés kezdete óta.
Ha pontosabb képet szeretnének alkotni arról, milyen részletes és
mélyreható gyûjtõmunkát végzett
Anton Wirth úr, javasoljuk, hogy tekintsék meg a Városi Könyvtárban a
hasonló karakterû Vecsési Ortsfamilienbuch-ot.
A kétkötetes könyv elõreláthatóan
szeptember közepétõl lesz kapható a
tájházban (Dunaharaszti, Zöldfa utca
39.) és a Városi Könytárban (Dunaharaszti, Dózsa György u. 12/B.)

Programelõzetes:
Szeptember 20. – Polka parti
Október 4. – Bor ünnep (Weinfest) a tájházban
November 15. – Disznóvágás és bál (Schlachtfest) a tájházban és a Szántóban
December 20. – Betlehemes és karácsonyi vásár a tájházban

A Weinber Pál
Fúvóstalálkozó
és bál programja
József Attila Mûvelõdési Ház (Szántó)
Szeptember 6-án szombaton 15–24. óráig.

15.00 - Ünnepélyes megnyitó,
édesapja emlékére Weinber Tibor játszik szaxofonon
30
15. - Újhartyáni Fúvószenekar
16.00 - Taksonyi Sváb Hagyományõrzõ Egyesület Fúvószenekara
16.30 - Pilis Big Band (Pilisvörösvári Zeneiskola Gyerekzenekara)
17.30 - Heimatklang (Taksony)
18.30 - Haraster Dorfmusik
19.30 - Dicke Schwäne (Tök)
20.30 - Kaltenecker Zenekar (Dh)

24 óráig bál, melynek során meleg vacsorát szolgálunk fel.
Báli támogatás: 2000 Ft.
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KÖSZÖNTÕ

Most még
mindig nem
késő...
Bevezető-Köszöntő
Kedves Olvasók!
Immáron negyedízben köszöntöm
Önöket újságunk hasábjain. Jó ezt leírni. Ezt azt jelenti, hogy a munka folyik, bennünk van kedv és akarat arra,
amiért létrejöttünk, Önökben pedig
érdeklődés a folyamatosságra, a hírek befogadására, az újdonságokra,
a régi dolgok felelevenítésére.
Nemrég volt egy éves a Tájház és
a hozzá kapcsolódó alapítványi munka. Egy ilyen jubileum, bármennyire
is fiatal, mégis számvetésre ad okot.
Elgondolkodni azon, hogy a célt jól
határoztuk-e meg, mit és hogyan értünk el ezidő alatt. Egyben okulva a
minket méltató, avagy elmarasztaló
reakciókból, megtenni az új lépéseket, a minél sikeresebb tevékenység
érdekében.
Programtervünk szerkezete kialakult.
Igyekszünk nem keresztben dolgozni településünk más német kisebbségi szervezeteivel, szorgalmazzuk a párbeszédet függetlenül attól,
hogy sikerül-e, avagy néha nem. Ettől
függetlenül saját rendezvényeinket
az év elején, a Sváb Keresztény Kerekasztal ülésén nyíltan és egyértelműen meghírdetettek szerint tartjuk
meg. Ezen ritkán változtatunk, hiszen
egy-egy programra már hónapokkal
azelőtt elkezdjük a felkélszülést, hiszen ez a záloga a minőségi munkának! Érthető, hogy nem akarjuk
magunkat nehéz hekyzetbe hozni
egy esetleges változtatás kényszere
miatt. Mi is arra kérjük a testvérszervezeteket (remélem lehet így nevezni
az egy célért munkálkodókat), hogy
éves programjaikat meggondoltan és
egyeztetve vezessék fel. Ez az alapja
a párbeszédnek.
Nagyobb rendezvényeink, báljaink
ismertek, hiszen azt idei első újságunkban előre vetítettük, folyamato-

san szerepelünk a Kisduna televízióban, plakátozunk, sms-információkat
küldünk, email leveleket írunk, honlapunk a www.svabtajhaz.hu alatt
szintén informálja az odalátogatókat.
Érezzük, a Tájház léte meghatározó!
A Polka partik vonzzák a látogatókat és amikor extra programokkal
spékeljük meg a táncos rendezvényt,
nem ritka a 200–300 szórakozó vendég sem.
Ahogy Önök is tapasztalják, ezek
a szombatok nem csak a dínomdánomról szólnak, hiszen a folklórt
mindig belekeverjük. Általában este
8 órakor táncosok lépnek fel, akik a
szemet gyönyörködtető mozgáson
kívül népviseletükkel is színesítik a
programot. Nem hiába! Nagyon sok
kisgyerek érkezik szüleikkel, nekik
fontos az, hogy a zene meghallásán
és aranyos kis kezdő lépéseiken kívül
folyamatosan találkozzanak a külsőségek egyéb jeleivel is, mint a népviselettel, egy-egy elcsípett sváb kifejezéssel, a tátlisok izgalmával. Ezért
kifejezetten kérek minden eddigi és
leendő vendéget, hogy ne szégyeljék hordani népviseleteüket, a nők a
dindli ruhákat, blúzt a szoknyával, a
férfiak inget, mellényt, esetleg csizmanadrágot fényesre pucolt csizmával, kalappal!
Az utóbbi időben egyre erősebb a
kötelék Taksonnyal, a taksonyiakkal,
táncosaikkal, és a Tájházba egyszerűen csak szórakozni járókkal. Nemcsak magukat hozzák, hanem hozzájuk érkező vendégeiket is ajánlják nekünk, mint történt ez pár héttel ezelőtt
a Langenhornból érkezett menetzenekarral. Ez nagy érték, remélem a
kapcsolat tovább fejlődik, érlelődik.
És az újság fejlődik, szinesedik. Érzékelhető a minőségi váltás mind az
alapanyagban, mind a kreatív munkában. Az első pár lapos példány óta
folyamatosan 20 oldalas magazint
szerkesztünk, ami bőven fejlődhetne az oldalszámot illetően, de hát az
anyagiak…Nem szívesen vonjuk bele
a hírdetőket, hiszen egy kultúrmagazin a kúltúráról szóljon, de ez a gazdasági lépés az újság finanszírozását
könnyíti. Köszönet a hírdetőknek és
megértést kérünk az olvasóktól!
Remélem Önök is észrevették,
hogy hasábjainkon nem csak a Tájházról és a Heimatland Harast Ala-

pítványról írunk, tudósítunk. Nem
használjuk ki a lehetőséget, nem
csak a magunk malmára hatjuk a
vizet, a tájházasok (ahogy minket
sokan hívnak) nem csak tájházaznak, az önzés nem jellemző ránk. Mi
egyszerűen csak óvjuk a kultúránkat
(mások ezt svábozásnak hívják…)
a svábság életéről cikkezünk, ahol
helye van a Dunaharaszti Német
Kisebbségi Önkormányzatnak, a
haraszti egyesületeknek, mint a Német Ifjúsági Hagyományörző Egyesületnek, a Haraszti Svábok Egyesületének, a Haraszti Fiatal Svábok
Egyesületének, a Haraszti Sváb Dalkörnek, a tánccsoportoknak, a Katolikus Egyháznak és egyéb civil megnyilvánulásoknak, gondolatoknak.
Bárha néha nem ez tükröződik, de
az amit mi ars poeticánknak, alapelvünknek tartunk, az az egység.
És közben múlik az idő, ha egy
éve azt mondtuk, hogy a 24. órában kezdtük összegyűjteni a múlt
emlékeit, érzéseit, pillanatait, örömeit, szenvedéseit, szokásait, érdemeit, hát akkor már az a pillanat is
elmúlt.
El kell búcsúznunk szeretett és ismert időseinktől, Mannheim Jani bácsitól, Réder Jani bácsitól, Weinber
Pali bácsitól és a sor nem áll meg!
Ne lanyhuljon bennünk a múlt
megismerésének igénye, ragadjunk meg minden alkalmat rá, most
még mindig nem késő, most még
nem…
Wágner László
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RIPORT

„fiatal koromban átugrottam
a világot, ha kellett!”
Láng András esperessel készített interjú folytatása



W: Hallgatva a hit emberének mondatait, megtapasztalva ezt a színes
munkásságot, munkabírást és töretlen
akarást, óhatatlanul megfogalmazódik
bennem, hogy egy lelkipásztor milyen
életet él, hogy telik egy napja?
L: Akik hétköznap templomjárók azok
bizonyára tudják, hogy hétköznapokon
7-kor már misézem Dunaharasztin.
Visszafelé bevásárolok, ½ 9-kor reggelizünk káplánommal és édesanyámmal. Ha óvodás hittan van aznap, ami
8-1/2 9-ig tart, akkor csak 9-körül. Délelőtt általában a hivatalos dolgokat intézem, vagy készülök valamilyen foglalkozásra. Némelykor délelőtt vannak
temetések, 10, vagy 11-órakor. Délben kezdődnek a hittan órák. Sajnos
Dunaharasztin az iskola létszámához
képest. Az alsóban osztályonként van
a hittanóra, a felsőben nagyon kicsi a

anyám főzött ránk, de most már kb.
20 éve étteremből hozatom az ételt. 3
órakor sokszor van temetés. Esti foglalkozás, majdnem minden nap van.
Jegyesoktatás, felnőtt keresztelési,
szentségek felvételére előkészítő oktatás, bibliaórák, családi közösségek
összejövetelei. Keresztelési oktatás
stb. Taksonyban általában este vannak a szentmisék, hét elején és a hét
második felében. Minden szerdán Dunaharasztin 16-tól 18 óráig fogadóórát
tartok, ahol az aktuális temetések és
keresztelések megbeszélései folynak
le. Sok feladatban segítségemre van
a munkatársam, Zalán atya. A vacsora az mindig programtól függő, néha
csak este 10-kor.
W: A hivatását végző plébánosnak
van-e világi szórakozása, azaz kedvtelése, netán hobbija?

létszám, a Hunyadiban az egész felsőből ha 15 gyermek jár. A Kőrösiből kb.
10, míg a Rákócziból is mindössze 10
gyermek aki hittant tanul. Taksonyban
jobb a helyzet, de már ott sem olyan,
mint volt még néhány esztendeje. Ha
csak ¾ 1 órakor kezdem a hittant akkor 12-kor megebédelek, de adódik
hogy csak 3-kor, vagy 4-kor sikerül
asztalhoz ülnöm. Két éve még édes-

L: Hát igen, jó a kérdés. Nekem is van
szabadnapom, ez pedig a kedd. Ha
egy mód van rá kihasználom az időt
és vagy testvéreimet látogatom meg,
vagy pap barátaimat keresem fel Nógrád megyében, vagy Budapesten. Muszáj egy héten egyszer kikapcsolódni
a mindennapi munkából, hogy jobban
bírjam az iramot. Azt szoktam mondani: Minél több munka van, annál inkább

kell a szabadnap. Kedden szokott lenni
időnkint továbbképzés is ahová ha egy
mód van rá elmegyek. De előfordul,
hogy összesűrűsödnek a feladatok,
és nem megyek sehová, hanem azokat pótolom, a Krisztus Fénye újság
cikkeit is ilyenkor írom, mert ahhoz kell
egy fél nap legalább. Abban nyugodtan el kell mélyedni és erre a hétköznapokon nincs idő. Nagyon szeretem
a zenét, főleg a klasszikust, az operát
és a hangversenyeket, de a modern
dallamos zenét is szívesen hallgatom,
főleg ha a szövege is értelmes, netán
építő jellegű. Az egyházi gitáros zenét
a ’70-es évek elejétől ismerem, énekelem, egy kicsit magam is zenélek, a
’70-es évek közepétől már szerveztem
minden működési helyemen beatmiséket. Nagyon szeretek nótázni, szeretem hallgatni a sváb zenét is, mert tele
van temperamentummal Szeretem a
népdalokat, magyar nótákat, mindenféle éneket, zenét ami értékes.
W: Mennyire lehet egyedül eredményeket elérni, vagy kire támaszkodik?
L: Nagy szerencsém van, hogy erre a
kérdésre egyszerűen tudok válaszolni,
van egy nagyszerű káplánom: Dóbiás
Zalán, aki 2005 augusztusa óta van
Dunaharasztin, Taksonyban. Szenzációs ember, olyan, mint amilyennek
lenni kéne minden káplánnak. Minden lelkipásztori munkámban készséges és talpraesett, bármely feladatra
szolgálatkész, első szóra magáénak
vallja a feladatot, rengeteg önálló ötlete és kezdeményezése van, minden
korosztályhoz egyaránt ért. Ő nemcsak munkatárs, pláne nem „beosztott”, hanem jóbarát, akivel minden
lelkipásztori témát meg lehet beszélni, minden lelkipásztori problémát és

Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap • Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt

RIPORT
örömet meg lehet osztani. Összefoglalva, olyan Zalán atya, mint én voltam
fiatal koromban, átugrottam a világot
ha kellett!!
W: Az eddigi eredmények már magukért beszélnek. Lehet-e hátra dőlni,
vagy folyamatosan célok lebegnek Ön
előtt?
L: Sajnos sorvad a gyermek hitoktatás, a szülők sem kaptak, lassan már
a nagyszülők vallsos nevelést. Igy
nem támogatják a családi otthonban
a lelkipásztorok, hitoktatók munkáját.
Ezért fektetünk magy hangsúlyt a felnőttek képzésére, ha vállalkoznak rá.
Az Egyház jövője a felnőttekkel való
foglakozáson múlik! A szülőkben a
jövő!! Ezért fontos a házasközösségek
intézménye, bibliaórák tartása, jegyesoktatás, felnőtt keresztelés és elsőáldozási képzés. 2005. szeptember
21-én kezdtem el a folyamatos felnőtt
képzést. Minden második hét szerdáján este 7 órakor tartom ezeket a felkészítő beszélgetésenekt. Ezeken a foglalkozásokon kitűnik, hogy az emberek
igen is meg akarnak ismerkedni a vallással és keresztényként akarnak élni.
A jegyesoktatáson a jövendő gyerekek
szüleit a kereszténység értékeire kell
megtanítani, mert sokan semmit sem
tudnak a keresztény értékrendről, vagy
csak hamis képük van róla. ezért őket
tájékoztatni kell arról, hogy érdemes a
vallás tanítása szerint élni és a vallás
igazságait a gyermekeiknek átadni.
W: Beszélhetünk-e egy plébános életében is nyugdíjról, hogyan működik ez
Önöknél, tisztelendőknél?

L: Elméletileg 75 évesen be kell adni
minden papnak a Püspök Úrnak a
nyugdíjazási kérelmet, gyakorlatilag
pedig addig maradhat a plébános a
munkahelyén, amíg szellemileg és fizikálisan is el tudja végezni a feladatát.
Itt Harasztin és Taksonyban nagyon
jól érzem magam, Zalánnal jó munkatársi egységet alkotunk, káplán nélkül
nem bírnám egyedül a három plébániát vezetni és ellátni. A Dunaharasztit
nagy plébániát, a Dunaharaszti Ligetet és a Taksonyit. Ha egyedül lennék,
biztosan le kellene adnom legalább
az egyik területemet, de ezt nem szívesen tenném, nem tudnám kiválasztani, hogy melyiket felejtsem el! Így jó,
ahogy most van…
W: Pályafutása során sokféle nemzetiséggel, területtel, szokásvilággal találkozott. Hogyan ismerte meg a sváb
embert ebben a nagy masszában?
L: Higgye el Laci – de gondolom ezt
nem kell Önnek elmagyaráznom…–,

a sváb ember merőben más! Jellemző
rájuk a zártság, nehezen nyílnak meg,
konzervatívabbak és nehezebben fogadják be az újat. Megszokott dolgokhoz nagyon ragaszkodnak, mely egyrészt pozitív, de némelykor nehezítik
az előrelépést. Az viszont biztos, hogy
egyenes emberek!
Sok őszinte jóbarátra találtam itt, akikkel akár a lelkipásztori problémákról,
örömökről, akár személyes dolgokról
is el tudok beszélgetni. Ilyen sok igaz,
őszinte barátom még sehol sem volt,
akikre bármikor számíthatok, És ez
egy nagy biztonságot ad nekem. (Talán a kápláni időmből Kerekegyházát
tudnám ehhez hasonlítani bár ott csak
négy esztendőt töltöttem.) Ezért tudom
jól elvégezni lelkipásztori munkámat!
W: Nagyon szépen köszönöm az idejét! Sok sikert és egészséget kívánok a
további munkához! Dícsértessék!
L: Nagyon szívesen máskor is. Mindörökké, Amen!

Eine Reportage mit András Láng,
Dechant und Pfarrer von Dunaharaszti und Taksony, geboren am 15.
Mai 1946 in Veresegyháza. Er erzählt
von seinen Vorfahren, die am Anfang
des 18. Jahrhunderts von Österreich
nach Ungarn siedelten. Sein Grossvater war Kantor und Lehrer, unter
anderem auch in Dunaharaszti. Sein
Vater, József Láng hatte eine Mischwarenhandlung, die nach dem Krieg
verstaatlicht wurde, doch er arbeitete weiterhin im Handel. András Láng
fasste bereits sehr jung, mit elf Jahren, den Entschluss, Priester werden
zu wollen und führte zielgerichtet
seine Studien. Er wurde am 22. Juli
1969 zum Priester geweiht.

Dann erwähnt er die verschiedenen Stationen seiner Laufbahn
und berichtet über die Arbeit, die er
dort geleistet hatte. Seit 1994 dient
er in der Gemeinde von Dunaharaszti und Taksony. In dieser Zeit wurde
die Kirche von Dunaharaszti von innen und aussen, ebenso die Orgel,
saniert und modernisiert. 2004 wurde ein Buch über die hundertjährige
Geschichte der Kirche herausgegeben. Auch eine christliche Zeitung
erscheint alle zwei Monate.
Im weiteren schildert er seinen
Alltag und lobt seinen Mitarbeiter
und mittlerweile Freund, den Kaplan
Zalán Dóbiás, der seit 2005 in Dunaharaszti arbeitet (leider ab August

2008 woanderst im Dienst). Er bedauert, dass immer weniger Kinder eine
christliche Erziehung bekommen. Er
meint, dass die Zukunft der Kirche
in einer intensiveren Betreuung der
Eltern steckt, die ihren Kindern den
Glauben weitergeben. Auf eine Frage
hin beschreibt er zuletzt, wie er die
Ungarndeutschen in Dunaharaszti
kennen gelernt hat: reservierte, konservative, Neuerungen gegenüber
äußerst misstrauische Menschen,
was einerseits positiv, andererseits
hindernd ist, doch auf jeden Fall geradeheraus und ehrlich. Er habe noch
nirgends so viele gute Freunde gehabt wie hier. Das gebe ihm Sicherheit
und Kraft für seine Arbeit.
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TÖRTÉNELEM

Az utolsó ’ordinari’ (menetrendszerinti járat) indulása Ulmból 1897. április 27.-én

Ulmi hajósok és hajóépítők
A németek 1700-as évek elején megindult, nagyszámú betelepülése a török
háborúban elnéptelenedett magyar
területekre elképzelhetetlen lett volna
az ulmi hajósok nélkül, de legalábbis
nem ilyen mértékben és nem ilyen viszonylag rövid idő alatt zajlott volna.
Ulm egyik külön negyedében a Fischerviertel-ben laktak a halászok, a hajóépítők és a hajósok, akiket egy szóval
„Räsen”-nek neveztek, aminek jelentése durva, keserű. Ez ezen emberek
meglehetősen faragatlan viselkedési
formájára utalt, bár közvetlenségük,
bárdolatlan, de egyenes modoruk nem
számított feltétlenül ellenszenvesnek.
Valószínűleg már ősidőktől fogva létezett a tutajokon, és kisebb-nagyobb
hajókon történt árú- és személyszállítás, de dokumentáltan 1570-től indult
virágzásnak a dunai hajózás. Az Illeren leeresztett fából ácsolták a Zillenek nevezett hajókat, melyeket „Ulmer
Schachtel”-nek „ulmi doboz”-nak csúfoltak. Időközben a gúnynév azonban
valóságos márkanévvé vált.
Az ulmi hajóscéh nemcsak a hajózást tartotta ellenőrzése alatt, hanem
a hajóépítést is igen szigorú, mindenre
kiterjedő rendszabályokkal irányította.
Meghatározta a hajók (típustól függő)
méretét és árát. A hajókat kétcolos
fenyődeszkákból ácsolták, általában
15-22 méter hosszúak, 3-4 méter szélesek és egy méter mélyek voltak, s
ezeken vízállástól függően 1500-3000
kg árut tudtak szállítani. A 19. század
közepe felé, a hajózás virágkorában


Zille az ulmi Dunaparton

építettek azonban 30 méter hosszú,
7,5 méter széles hajókat is, amelynek
terhelhetősége elérte a hihetetlenül
hangzó hét tonnát. Az út végén nemcsak az árut, de magát a hajót is eladták faanyagként, és szekéren tértek
vissza, tehát amolyan „egyszer használatos” szállítóeszközökről volt szó.
Ein Bericht über die Ulmer Schiffer,
die eine große Rolle bei der Einsiedlung der Deutschen mit den
regelmäßig fahrenden „Ordinaris”
gespielt hatten, über die besonderen Ereignisse, die Höhepunkte
und den Niedergang der Donauschifffahrt, sowie über die damit
verbundenen Sitten und Feste.

Erhard Hailbronner és Eugen Käßbohrer,
két neves ulmi hajóscsalád képviselõi

A hajóscéh határozta meg azt a
sorrendet is, ami szerint a hajóácsok
(Schopper) a menetrendszerinti távolsági közlekedésben használt zilléket megépítették. Ezen a sorsoláson minden ácsmester részt vehetett
függetlenül attól, hogy volt e saját
telephelye (Schopperplatz) vagy
csak résztulajdonos volt. A hajóács
özvegye megtarthatta ugyan a telephelyet, ám a sorsoláson nem vehetett
részt, így itt csak a helyi igények kielégítésére vagy külön rendelt járatok
járműveit készíthették.
Legkésőbb 1712-től ugyanis „ordinari”-nak nevezett menetrendszerinti járatok indultak hetente egyszer
Bécsbe ill. Budapestre. A hajósok
fő profilja ugyan az áruszállítás volt,
a személyszállítás csak amolyan kiegészítő jövedelemnek számított, de
az érdeklődés és történetírás középpontjába mindig a különleges fuvarok
révén kerültek. A török háborúk idején,
illetve később a hétéves háborúban
például katonák ezreit transzportálták
Bécsbe ill. Magyarországra. 1732-ben
Szavolyai Jenő herceg, 1745-ben pedig Mária Terézia és kísérete vitette
magát „Ulmer Schachtel”-en Bécsbe.
Mária Terézia utazásához 32 hajóra
volt szükség, melyek közül a császárnő hajója 28 méter hosszú volt négy,
bársonnyal vagy damaszttal borított,
aranyszalagokkal és bojtokkal gazdagon díszített szobával. Ezek elkészítéséhez mindössze három hét állt az
ulmi hajóácsok rendelkezésére.
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HAGYOMÁNYOK

Búcsú
Karl Józsefné, Leéb Mária
visszaemlékezése

Fischerstechen a Dunán

Már a cikk elején is említettük, hogy
az ulmi hajósok igen nagy szerepet
játszottak a Dél-Németországból Magyarországra települők szállításában
is, és bár az utazás nem olyan luxus
körülmények között történt, mint Mária Teréziáé, mégis kényelmesebbnek
bizonyult, mint a hepehupás vagy
rossz idő esetén járhatatlanná váló
utakon, szekéren megtett út. 1841-től
a heti „ordinari”-n kívül indítottak egy
további, csak személyszállításra specializált járatot is, mellyel négy nap
alatt lehetett Bécsbe eljutni.
Az 1850-es években elért csúcspont
után azonban rohamosan csökkent az
ulmi hajósok jelentősége, akik maguk
is hozzájárultak a hanyatláshoz, hisz a
legfőbb konkurens, a vasút számára
„zillé”-ken szállították a síneket. Végül
1897. április 27.-én indult el az utolsó
„ordinari” Bécsbe, és ezzel megszűnt
a menetrendszerinti közlekedés.
A Hailbronner-ek, Käßbohrer-ek és
társaik ideje tehát végérvényesen lejárt, de számos szokás őrzi a legendás ulmi hajósok emlékét. Ezek közül
a legkiemelkedőbb, mind a mai napig
megrendezett, népszerű esemény a
„Nabada”, egyfajta vízi karnevál, amikor a kidekorált, néha fúvószenekarokat is szállító hajók mellett, minden
elképzelhető, a vízen hellyel-közzel
úszó eszközön ereszkednek le a Dunán. Vagy a „Fischerstechen”, melyet
négyévente rendeznek meg, és leginkább vízen játszott lovagi tornára emlékeztet, mert két, egymással szemben haladó hajó orrából próbálják
meg egymást a vízbe lökni a résztvevők, és persze az nyer, aki a legvégén
állva marad.
Schwarz Ildikó

A nyári ünnepek közül talán legjelentősebb a kirhváj (Kirchweih), a búcsú, ami a templom védőszentjének
napjáról emlékezik meg. Mivel Dunaharaszti templomát Szent Istvánról
nevezték el, a búcsú napja augusztus 20.-ára esik, vagyis röviddel az
aratóbál után volt. De nem mindig! A
régebbi templomot Nepomuki Szent
Jánosnak szentelték, csak később lett
Szent István a templom védőszentje.
Mária néni szerint eleinte sokan sérelmezték azt, hogy megkérdezésük
nélkül keresztelték át a templomot és
ezért máshová jártak misére.
Természetesen a délelőtti misével
kezdődött a kétnapos ünnep, amire
összegyűlt az egész család, eljöttek
a rokonok, barátok. A mise után ünnepi ebéd következett, melyen első
fogásként tyúklevest szolgáltak fel, a
főtt húst pedig paradicsommártással
kínálták. Ezután következett a sült kacsa párolt vöröskáposztával, de volt
persze rántott hús is. Nem hiányozhattak a különféle sütemények sem,
Mária néniéknél mindig volt diós- és
dobostorta, preckedli, zserbó, és
„Mág Vávi sütemény”, amit arról a
személyről neveztek el, akitől a recept származott.
Este bálozni mentek. Mindenkinek
megvolt a maga törzshelye, külön
vendéglőben mulattak a parasztok,
az iparosok vagy a gyári munkások.
Mária néni kedvence a Stumpf kocsma volt, ahová főként a horgászok
jártak és ez a vendéglő belső berendezésén, dekorációján is meglátszott. Körülbelül nyolc óráig a gyere-

kek is részt vehettek a bálon, hiszen
ott tanulták meg a táncokat. A lányok
és a fiúk egy-egy kört alkotva beszélgettek, mulattak, nem szakadozott
szét a társaság párokra, hanem a bál
végéig együtt voltak és a fiúk a tánc
után szépen visszakísérték a lányokat a helyükre.
A búcsú második napján is elmentek a templomba. Aznap hagyományosan csirkepaprikás került az asztalra, melyhez kuglófot fogyasztottak.
Este ismét volt bál, de akkor már csak
éjfélig, hiszen másnap már dolgozniuk kellett.
A búcsúkor szokásos sütemények
közül a preckedli, a „Mág Vávi sütemény és a kuglóf receptjét megtalálják az újság gasztronómia rovatában.
Sch. I.

Der Kirchweih, das Fest des Schutzheiligen der Kirche, fand in Dunaharaszti am 20. August statt, weil die
neue Kirche anstatt dem Heiligen
Johannes von Nepomuk, dem Heiligen Stephan geweiht worden war.
Zum zweitägigen Fest traf die ganze Familie, aber auch die Freunde
der Familie zusammen. Nach dem
Gottesdienst gab es ein Festessen

mit Hühnersuppe, Entenbraten und
Kraut und natürlich mit Torte und
Kuchen. Am Abend tanzte Alt und
Jung auf einem Ball, jeder in seiner
Stammkneipe. Am nächsten Tag
kam traditionsgemäß ein Hühnerpaprikasch auf den Tisch, zu dem
Gugelhupf serviert wurde. Am zweiten Tag endete der Ball aber bereits
um Mitternacht.
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In Memoriam Weinber Pali bácsi,
avagy egy nagyszerű zenészre emlékezünk
balra:
Weinber Pál
tizenévesen
jobbra:
a katonazenekarban
lent:
édesapja, Weinber
János zenekarával

Nehezen viseljük el szeretteink elvesztését.
Ugyanilyen borzasztó egy szomszéd, jóbarát, de még az a távoli ismerős halálhíre is, akiről néhány halovány emlékünk van csupán.
Azok hiányoznak igazán, akikben
sok értéket fedeztünk fel és ezekből
az értékekből nekünk is ajándékoztak néhány morzsát, akik figyeltek
ránk, akiknek mindig volt egy szabad
pillanatuk, jó szavuk hozzánk, akiket
szívből megszerettünk, akikre mindig
jó visszaemlékezni.
De még jobban fáj egy olyan ember
elvesztése aki jó tulajdonságain kívül
a zenén keresztül dobogtatta meg a
szívünket sok-sok éven keresztül.
Tizenévesen a Herrmann zenekarban láttam először játszani, utoljára nemrég a Tájházban, egy Polka
partin.
Az örökmosolygó, folyton vicces,
de alázatosan visszafogott Pali bácsiról bátyjával, Janival beszélgettem, aki szintén remek trombitás volt.
Wágner László(WL): Jani bácsi, mit
kell tudni a családotok zenei életéről, miért volt fontos nálatok ennyire a
zene szeretete?
Weinber János(WJ): Tudod Laci,
a mi családunkban generációk óta
művelték a zenélést, pontosabban
nem csak játszották, hanem tanították is. Édesapánk Weinber János szintén híres és köztiszteletnek
örvendő klarinétos volt, nagyapánk
Weinber István pedig karmester és
zenészoktató, akinek kezei közül
többek között a Réder Gazsi, Kölbl
Gazsi, Fajta Marci, Matheisz…, mint


később híres zenészek kerültek ki.
Ugye hallottál már a híres taksonyi
Gabler Jani bácsiról? Na, az ő apjánál tanult a mi apánk zenélni. Jaj, de
régen volt az már…!
WL: Ilyen zenei felmenők hallatán
méltán gondolhatja az ember, hogy
a gyerekek is zenészek lesznek. Pali
bácsi is otthon tanult? Milyen korán
kezdte a zenélést?
WJ: A Palit nem az apánk tanította,
Taksonyban kezdett el a híres trombitás, Kreisz „Varga” Mócnál zenélni.
Tudod ki az a „Varga” Móc, a Rácz
Ernő nagyapja, aki most a Szigeti
Fiúkban trombitál. Na, tudod már?
Tehát ott kezdett 10 évesen klarinétozni. Az egy nagyon jó hangszer, a
szaxofon alapja. Azután 2-3 évre rá
Soroksárra ment tovább, egy híres
klarinétos katonazenészhez Kiss tanár úrhoz. Képzeld el, ez egy olyan
talentum volt, hogy amikor egy alattomos betegség után eltiltották a fúvós zenétől, megtanult dobolni, de a
fújást tovább tanította! Hát a Pali ott
lett igazán kifinomult zenész.
WL: Azt mondd meg nekem Jani bácsi, hogy mikor lesz valakiből zenész,
mikor állhat ki bátran a pódiumra?
WJ: Annak idején nagyon sok jó zenész volt, korán kezdték, sokat gyakoroltak, meg hát más zene, más idő-

töltés nem foglalta le a tanítványokat.
A Pali 14 évesen már esküvőket játszott a „Varga” Móc együttesében, ő
már akkor perfekt zenész volt.
WL: És a Pali bácsi tanulmányait illetően mire emlékszel?
WJ: Nagyon jó fejű srác volt, nem is
volt kérdés, hogy gimnáziumba megy.
Sajnos a második év után otthagyta a
sulit, jobban érdekelte őt a zene és a
hangszer. 16 évesen elkerült inasnak
Budapestre Kuzsel Lőrinc hangszerkészítőhöz. Ez volt neki az élvezet, nemcsak zenélhetett, hanem a beteg hangszereket is javíthatta, simogathatta.
WL: Az köztudott, hogy Pali bácsi klarinéton is virtuóz, mégis a köztudatban
a „szaxis Pali” az ismertebb. Jobban
szerette ezt a hangszert?
WJ: Igen, valahogy a szaxofon jobban a szívéhez nőtt. Ennek a hangszernek a klarinét az alapja, de már
tizenévesen párhuzamosan játszotta. Emlékszem, volt egy Sz-alto-ja,
tudod, ez a kisebbik méretű. Aztán
amikor bent dolgozott Pesten, az
egyik kuncsaft behozott egy B-tenor
hangszert, egy nagyon híres amerika
Butsell márkát. Az öcsém addig furfangoskodott, míg az ipsével elcserélte a sajátját a tenorra.
WL: Melyik volt az első zenekara, ahol
igazi tagként kezelték?
WJ: Pontosítok, az első zenekarunk,
hiszen nagyon sokáig együtt játszhattam vele. Nos, a Bogenfürst zenekar
volt az első komoly állomása Harasztin, 18 évesen. Ahogy emlékszem, a
70-es évekig játszottunk ott. Tipikus
kisparti volt az itteni szokások szerint:
2 trombitás, 1 pozános, 2 szaxofonos,
egyben klarinétos, és a dobos. Érde-
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kes, hogy tubás, vagy ahogy svábul
mondják pompatós nem igazán volt,
pedig sokszor hiányoltuk ezt a stabil
kíséretet. Azután jött a mindenki által
ismert Herrmann zenekar, ahol ismét
együtt játszottunk és persze Wágner
Matyival, Oberfrank Tonyával, Gayerhosz „Lidi” Tonyával, Kolozsvári Tibivel és a Kaltenecker „Dobos” Péterrel. Nagyszerű zenekar volt, én előbb
kiszálltam, Pali a 80-as évekig ott
maradt, aztán az együttes feloszlott.
Köztudott, hogy a zenekar vezetője,
Herrmann Antal meglehetősen fiatalon meghalt.
WL: Aztán jött a Hruda zenekar, ha jól
tudom.
WJ: Igen. A Mayer testvérek és Hruda Guszti már régóta együtt zenéltek,
hozzájuk érkezett meg az öcsém.
Igazából ez a csapat volt számára
a meghatározó, innen ismerték meg
még többen. A Lidi-Bütyök (mert hát
sokan így nevezték őt) szaxis kettős
csodákat művelt. Persze nem csak a
bálok, esküvők, vagy rendezvények
hivatalos részében, hanem a szünetekben, a partik befejeztével, a hajnali
csendben. Előkerültek az improvizációk, a vendégek speciális kéréseire
az azonnali válaszok, persze a muzsika nyelvén.

A Mayer zenekarban

A Hruda zenekarban, mellette bátyja, Jani

WL: Közben hogyan alakult a magánélete? Követte valaki a zenei pályán?
WJ: ’68. novemberében nősült, született két fia: Zsolt és Tibor. Tibor
követte a pályán, ugyanazon a hangszeren, ugyan abban a sorrendben.
Klarinéton tanult, de őt is szaxisként
ismerik jobban. Mi a Magyar utcában születtünk, aztán Paliék a Szilágyi utcában építkeztek. Megmaradt
Alsófalusinak, egyszerűnek, közvetlennek. Később abbahagyta a hangszerkészítői munkát és már felnőtt
fejjel megszerezte a hegesztői vizsgát. Azután a Tsz-ben dolgozott.

WL: Ahogy hallomásból tudom, az
átlagosnál sokkal képzettebb zenész
volt. Nem volt lehetősége feljebb
menni a ranglétrán?
WJ: Mostanában sokat gondolkodom
rajta. Ahhoz képest, hogy milyen kifinomult zenész volt, sokkal többre vihette
volna ezen a pályán, annyiszor hívták
komoly helyekre. Nem egyszer ismert
zenészek gratuláltak neki egy-egy falusi rendezvény során. Többször hívták a
Rendőr zenekarba, a Cirkuszba. De ő
nem ment. A tudása meg volt hozzá,
hiszen a katonaság alatt a BM zenekarban is játszott. Ja, onnan kirúgták,
mert megtudta a hadvezetés, hogy járőrözés közben svábul beszélgetett az
osztrák határőrökkel. Majdnem hadbíróság lett belőle. Ranglétrán feljebb? Ő
így érezte jól magát. Az otthoniak között zenélni az otthoniaknak. Ő így volt
igazán Weinber Pali.
Sajnos csak volt….
A Heimatland Harast Alapítvány
2008. szeptember 6-án Fúvós Találkozót szervez a Kultúrházban, a
Szántóban. A rendezvényt Weinber
Pál Fúvós Találkozónak neveztük el,
emléket állítva a zenésznek. A programot minden évben megtartjuk,
egyben hagyományt teremtve.
RÖVID HÍREK

A Tájház marketingjéhez, ismertebbé
tételéhez, új kapcsolatok kialakításához szükségesnek véltük felvenni a
kapcsolatot a Német Nagykövetséggel. Pár héttel ezelőtt Matthias Gruber
kultúrreferens látogatta meg múzeumunkat és biztosított arról, hogy mind
céljaink, mind pedig az eddig elért
eredményeink dicséretesek. Egyben
személyesen ígérte meg, hogy kapcsolatain keresztül segíti a Tájház kulturális, hagyományőrző munkáját, közvetít német szervezetek felé esetleges
pénzügyi támogatás érdekében.

A taksonyi búcsú hangulata nemrég átszállt a dunaharaszti Tájházra is.
Szomszédos településünk régóta
ápol mély kapcsolatot a dán határ
menti Langenhorn város menetzenekarával. Fantasztikus volt látni idõs és
fiatal érdeklődését, szórakozását, miközben a zenészek az utcán, majd a
Tájház udvarán bemutatták produkciójukat. Köszönet Karika Ági néninek,
aki mindamellett, hogy némettanárnő,
a taksonyi sváb kultúra és a hagyományok ápolója, egyben remek szervező
is. Bővebben következő számunkban.

Szeretettel köszöntjük Horváth Bertalan atyát, aki Zalán atyát felváltva
érkezett közénk. Bertalan atya 1980.
október 9.-én született Tatabányán
egy ötgyerekes családban. Elõször
a szakács szakmát tanulta ki, de azután úgy gondolta, nem ez az igazi
feladata, valami többet szeretne tenni
az emberekért, így teológiai tanulmányokat kezdett az Egri Érseki Szemináriumban és pap lett. Papi jelmondata: „Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja
barátaiért!” (Jn 15,13)
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Május – az ünnepek hónapja
Dunaharasztiban 2008 májusa szép
példa volt arra, hogy életünkben milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz hit, hagyományőrzés, identitás és
a polgári élet.
Megtiszteltetésnek éreztem, mikor
a Heimatland Harast Alapítványtól felkértek e cikk megírására, de mire utánajártam, milyen események történtek
májusban, rájöttem, szinte képtelenség
mindezekről részletesen írni, így csak
néhányat ragadhattam ki a felsorolt
események közül.
A Dunaharaszti Sváb Dalkör fellépése a MüPá-ban

Májusfaállítás, a fa hossza 28 méter volt

Május Szűz Mária, égi édesanyánk
hónapja, mindennap litániával.
Május elseje a világi életben a munka, az egyházban pedig Szt. József,
a munkás ünnepe, a néphagyomány
szerint ekkor van a májusfa-állítás, amit
zenés ébresztő vezet be.
Május első vasárnapja anyák napja.
Pünkösd vasárnap (idén május 11.)
a Szentlélek kiáradásának ünnepe,
pünkösd hétfőn – immár hagyományosan – a DNKÖ Sváb Dalkörének
kórustalálkozójára kerül sor.
Május 16.-a Nepomuki Szent János
ünnepe. Az ő legendája és a hozzá
szervesen kapcsolódó gyertyaúsztatás, melyet immár 18 éve a rákövetkező

első szombaton tartunk, volt rám a helyi hagyományőrzésből a legnagyobb
hatással. Talán azért, mert e népszokáshoz kapcsolódó kutatási eredmények felhasználásában a kezdetek óta
részt veszek. Nem arról írnék, amit már
sokan ismernek vagy mindenki számára hozzáférhető, hanem arról, hogy mi
– a német kisebbséghez tartozók – hogyan éltük meg az elmúlt két évtizedet.
A rendszerváltás után lehetőséget
kaptunk arra, hogy a templom kelléktárában, ill. a toronypadláson kutassunk,
és sikerült is csaknem elfeledett hagyományainkhoz kapcsolódó dokumentumokat és tárgyakat lelnünk. Ezek megindítottak bennünket, és arra ösztökéltek, hogy ne hagyjuk elenyészni, próbáljuk megmenteni, derítsük ki használatuk módját és tisztességgel hagyjuk
az utókorra. Kaltenecker Ferenc tanár
urat emelném ki az aktivisták közül, aki
ezeket a dokumentumokat szakdolgozatában is felhasználta és a szokások
gyakorlatba való átvitelénél, ujjá élesztésénél is óriási lelkesedéssel segített.
Mellette Zwick András vette ki részét a

Menet a Nepomuki Szent János szoborral és
a gyertaúsztatás
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Mária zászló Mûvészetek Palotájában

levéltári és plébániahivatali búvárkodásban, s ő talált rá a toronypadláson
két nagyon régi lobogóra. Szegény
zászlók piszkosan, rongyosan, molyrágtán, siralmas állapotban vészelték
át számkivetettségük negyven évét.
Engem kértek, kezdjek velük valamit.
Órákat ültem felettük a fejemet törve. Ez
egyik menthetetlennek tűnt, de a másikat teljesen szétszedve felújítottam. Azóta is legnagyobb büszkeségem „ő”, a
míves kiképzésű, gótbetűs Mária zászlónk, mely azóta újraszentelve megjárta
már a Művészetek Palotáját is.
A templom régi, Nepomuki Szent Jánost ábrázoló, csodálatos oltárképe
újra helyet kapott felújított nagytemplomunkban. Tiszteletére minden évben a
május 16.-át követő szombaton német
nyelvű misét mondunk, majd zenés
körmenettel vonulunk le a Dunához,
vértanú szentünk halálának jelképes
színhelyére. Mivel ő a hidak és hajósok
védőszentje, a Dunamenti svábok különösen nagy tisztelettel vannak iránta,
hisz háromszáz évvel ezelőtt megvédte
őket az új hazába vezető úton. A letelepedés után, aki csak tehette, a tutaj
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vagy dereglye faanyagát beledolgozta
első épülő házába. Mint a hálás utókor
egyik tagja, büszkeséggel tölt el, hogy
ezt a népszokást színpadra alakítva a
Haraszti Sváb Dalkörrel 2007.04.04.én a Művészetek Palotájában adhattuk
elő.
Május 24.-én a régi temető helyén
emlékkeresztet állítottunk, majd a zenével-tánccal kísért májusfa-bontásra
került sor.
Május 25.-e Úrnapja, a katolikus
egyház sátoros ünnepe, amikor az
utcára kivonulva valljuk meg Urunk
iránti tiszteletünket és szeretetünket.
Tudtommal régebben négy egyforma
sátorváz volt. Szeretném megkérni
azokat, akik tudnak valamit ezekről
a vázakról, jelezzék a német önkormányzatnál. Szívesen felvállalnánk az
egységes arculat kialakításával járó
feladatokat. Mondom ezt azért, mert
a haraszti svábság zömével vallását
gyakorló keresztény emberből áll, s
ahol csak lehet, megtaláljuk az összekötő hidat vallás és identitás között.
Május 31.-én a tájház egyéves születésnapi rendezvénye zárta a májusi ünnepek sorát.
Rábenspeck Lajosné,
a DNKÖ alelnöke, kórustag

Keresztállítás

Mai – der Monat der Heiligen
Jungfrau ist immer sehr reich an
Programmen. Neben den großen
kirchlichen Festen (Pfingsten, Fronleichnam) ist am 16. der Tag des Hl.
Johannes von Nepomuk mit deutscher Messe, Umzug und Lichterserenade. Maibaumstellen und
-Abbauen, Chortreffen, Gedenkkreuz-Setzen und das Jubiläumsfest des Heimatmuseums – alles
Feste der ungarndeutschen Minderheit mit Musik und Tanz, aber
auch mit Andacht.

Kórustalálkozó
Évek óta pünkösd hétfőn, a József Attila Művelődési Házban rendezi meg
a Dunaharaszti Német Kisebbségi
Önkormányzat a német nemzetiségi
napot, mely egyben kórustalálkozó
is. Ez idén is így történt.
Hosszú szervezési munka előzte meg
a hangulatos találkozót, melyben a Dunaharaszti Sváb Dalkör tagjai is részt
vettek. Mannheim Lénárdné (DNKÖ
elnök) és az énekkar együtt alakította
ki a nemzetiségi délután fellépőinek
névsorát, melyben helyet kapott a Soroksári Hagyományőrző Vegyes Dalkör, Soroksári Férfi Népdalkör, Liptódi
Hagyományőrző Egyesület Énekkara,
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus, Szigetcsépi Német Nemzetiségi
Kórus, Tököli Hagyományőrző Énekegyüttes és a rendező kórus mellet
még a dunaharaszti Zipfelmütz Trio.
Énekkarunk mindig törekszik a baráti kapcsolatok ápolására valamint új
kapcsolatok kialakítására. Így ismerhette meg a haraszti közönség Liptód (Baranya megye) és Szigetcsép
énekkarát. Mindkét kórus meghívása
egy új színt jelentett a német nemzetiségi kultúra megismerésében, mert
Szigetcsép tekintetében az éneklés
mellett egy színpadi játékot is láthattunk (kukoricafosztás témakörben), a
liptódiaktól viszont olyan dalokat hallhattunk, amelyeket környékünkön már
nem énekelnek vagy egyáltalán nem
is ismernek. Már az első fellépő kórus
(Szigetcsép) megalapozta a baráti,
jó hangulatot, s ez a műsor végéig

csak fokozódott. Meglepetést keltett
a Zipfelmütz Trio bemutatkozása (kórustalálkozón most jelentek meg első
alkalommal), mivel ritkán láthatunk az egész magyarországi németséget
beleértve - három ifjú legényt együtt
énekelni. Természetesen a siker nem
maradhatott el!
Ez a siker azonban annak is köszönhető volt, hogy közönségünk
kitüntető figyelemmel kísérte végig
az egész találkozót! Szinte öröm volt
nekik énekelni! Egy idő után minden
találkozón kialakul, hogy az ismert
dalokat a közönség soraiban ülők is
éneklik. Így válik közös baráti dalolássá
már a műsor is. Ezt a kellemes hangulatot támasztotta alá Karlné Purczeld
Erika konferálása, aki átvezetett bennünket a program elkövetkező pontjaira. Az énekkarok produkciói után
vacsorát tálalták fel számunkra a Lustige Schwaben tánccsoport tagjai, majd
Kassai Zoltán Heimatklang zenekara
szórakoztatta az egybegyűlteket.
Köszönet mindenkinek, aki segített
a kórustalálkozó létrehozásában, hiszen felejthetetlen emlékekkel térhettünk haza!
Kárpáti Pálné
kórusvezető
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A Zipfelmütz Mönchhofban ropja a táncot

Szo ms zé d o l ás
A dunaharaszti Zipfelmütz és Rosinen
tánccsoportok valamint a Haraster
Dorfmusik fúvószenekar július 26-27én Ausztriában vendégszerepeltek.
26-án korán reggel indultunk Dunaharasztiról, első úticélunk Alsó-Ausztriában a Weinviertel (borfertály) tájegységben található Niedersulz volt.
Szombati fellépésünk helyszíne a faluban található skanzen legnagyobb parasztházának udvara volt, ami kitűnő
kulisszaként szolgált a műsorunkhoz.
A múzeumfalu épületeit és azok berendezését Josef Geisser kezdte el
gyűjteni, de végül is akkorára nőtt a
gyűjtemány, hogy Alsó Ausztria átvette
a skanzent, ami jelenleg gazdasági társaságként üzemel, tulajdonosai Alsó
Ausztria szövetségi állam, Niedersulz
község és a Niedersulzi Múzeumfalu
Barátainak Egyesülete.
Gerhard Fuhrmann múzeumigazgató és Dr. Edgar Niemeczek a Volkskultur Niederösterreich (ez a szervezet
fogja össze Alsó-Ausztria valamennyi
hagyományőrző csoportját és nem állami néprajzi gyűjteményét) ügyvezetőjének köszöntője után Zwick András
mutatta be csoportjainkat a közönségnek. A Rosinen tánccoport blokkjában
4 tánc (Glückliches Wiederseh’n Polka,
Annalina-Polka, Fuhrmannsmarsch)
került bemutatásra, majd a Haraster Dorfmusik játszott néhány számot
Fenyvesi Antal vezényletével. Ezután
a Zipfelmütz előadása következett,
melyben szintén 4 koreográfia (Südböhmische-Polka, Haraster Weisen,
12

Zepperl-Polka, Jetzt geh’n wir nicht)
szerepelt. Az előadásunkat a közönség nagy tapssal jutalmazta. Számos

Csoportkép Mönchhofban

A Haraster Dorfmusik Niedersulzban játszik

Bécsben és a környékén élő Magyarországról, Jugoszláviából, Romániából elűzött vagy kivándorolt sváb jött el
megnézni a programot, az ő lelkesedésük határtalan volt a látottakért.
Az előadás után a múzeum vendégei voltunk egy vacsorára, majd megtekintettük a skanzent. Bátran ajánljuk
mindenkinek egy Bécs környéki kirándulásra. Az épületek számos hasonló
vonást mutatnak a magyarországi német népi építészettel. Nagyon tetszett,
hogy az iparosok műhelyei úgy vannak
berendezve, mintha a mester csak átment volna a vendélőbe egy fröccsöt
inni, és utána folytatja a munkát.
Este indultunk vissza Magyarországra, Sopronba a szállásunkra, majd
vasárnap ismét Ausztriában, Burgenlandban folytattuk utunkat. Délelőtt
az Eszterházyak ősi fészkét, Fraknó
(Forchtenstein) várát kerestük fel, majd
indultunk következő fellépésünk színhelyére Mönchhofba (Barátudvar). A
településen található falumúzeum Josef Haubenwallner gyűjtőszenvedélyének köszönheti létrejöttét. Amikor
elkezdték lebontani a faluban a régi
vályogházakat, ő elkérte az épületeket,
és egyik szőlőjében a falu szélén újra
felépítette őket. A mai falumúzeumban,
amit jelenleg is Haubenwallnerék üzemeltetnek, számos parasztház, présház, kézműves műhely, üzlet és még
egy régi berendezéssel működő kocsma is található. Műsorunkat a múzeumfalu főterén adtuk elő a nagyszámú és
nagyon lelkes közönség előtt. Aznap
kézműves nap volt a skanzenban, látni lehetett, hogyan patkolják a lovakat,
dolgoztak a régi asztalos műhelyben,
a borbélynál stb. Az előadásunk után
bőséges vendéglátásban volt részünk,
majd a pamhageni (Pomogy) zenekar
műsorát hallgattuk meg, és ismerkedtünk a múzeummal.
A kiadós hétvégi programok után jó
hangulatban vasárnap késő este értünk haza.
Itt szeretnénk köszönetet mondani az
ausztriai programunk támogatásáért a
Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzatnak és Dr. Szalay László
polgármester úrnak, valamint a szervezésért Zwick Andrásnak.
Szeidl Klaudia, Fürcht Fanni
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Europeade
2008. július 22-én este szokatlan
nagy mozgás látszott a piactéren. A
busz körül nagy volt a nyüzsgés, mindenki ruhazsákokkal, és bőröndökkel
állt sorba. A Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti
(NIHD) tagjai készültek Svájcba. a
45. Europeade nemzetközi néptáncfesztiválra.
Az összeurópai folklórfesztivál, az
Europeade ötlete a flamand népművészetet mozgalommá szervező
Mon De Clopper fejében született
meg, és a hagyományőrző együttesek első találkozójának is a belga
Antwerpen adott otthont 1964-ben.
Azóta rendeztek már Europeadét a
kontinens számos országában Dániától Portugáliáig, Franciaországtól
Litvániáig. Az idén a svájci Martigny

városa adott otthont a ma már igen
magas rangú néptáncfesztiválnak.
Az Europeade nem verseny, díjakat
nem osztanak, viszont minden résztvevő bőséges fellépési lehetőséghez
jut a rendezvény fő helyszínein és a
rendező város utcáin, terein. A fesztivál csúcspontja a résztvevők zenés,
táncos felvonulása.
Az egyesület tagjai szorgalmasan
készültek erre a hétre, rengeteg próba
és munka előzte meg az utazást. Az
idén is velünk tartott Dr. Szalay László
polgármester úr is, aki aktív táncosként segítette a fellépéseink sikerét.
A hosszú út után szerda délután sikerült elfoglalnunk a szállásunkat és
megcsodálni a körülöttünk lévő hatalmas hegyeket. Az Alpok természeti
szépségei egész héten át lenyűgöz-

Die Artikel der Doppelseite berichten
über die Gastauftritte der Haraster
Musik- und Tanzgruppen im Ausland.
Die Tänzer von Zipfelmütz und Rosinen, sowie die Blaskapelle Haraster
Dorfmusik waren am 26-27. Juli in Niedersulz und in Mönchhof (Weinviertel,
Niederösterreich) zu Gast. Die alten
Bauernhäuser im Dorfmuseum in Niedersulz, hauptsächlich das Ergebnis
der Sammelarbeit von Josef Geisser, boten eine erstklassige Kulisse
zur Tanzvorführung. Zuerst begrüßte
Gerhard Fuhrmann, Museumsdirektor
und Dr. Edgar Niemeczek, Geschäftsführer von der Volkskultur Niederösterreich die Gäste. Anschließend stellte
András Zwick die ungarischen Gruppen vor. Die Gruppe Rosinen präsentierte vier Tänze, dann spielte die
Haraster Dorfmusik unter der Leitung
des Dirigenten Antal Fenyvesi. Zuletzt

trug die Gruppe Zipfelmütz ebenfalls
vier Tänze vor und erntete damit viel
Beifall.
Am nächsten Tag stand unter anderem ein Besuch im Dorfmuseum
von Mönchhof auf dem Programm.
Josef Haubenwallner ließ in seinem
Weingarten alte, abgerissene Bauernhäuser, Presshäuser, Werkstätten
und eine Schenke wiederaufbauen
und einrichten. So entstand das Dorfmuseum, wo an diesem Tag eine
Handwerkspräsentation stattfand. Die
ungarndeutsche Gruppen zeigten ihre
Choreografien auf dem Hauptplatz
des Dorfmuseums vor einem zahlreich erschienenen und sehr begeisterten Publikum.
Die Tänzer von NIHD (Ungarndeutsches Jugendverein für Traditionspflege in Dunaharaszti) nahmen an der
45. Europeade, an einem internationa-

tek minket. Csütörtökön, a rendezvény nyitó gáláján léptünk először
színpadra, ahol sikerült a szári csoporttal együtt elkápráztatni az Anfitheatrum teltházas közönségét. A hét
további napján, az utcai fellépések alkalmával sikerült a város lakóinak és
a többi csoportnak is bemutatni néptáncainkat. Büszkén mondhatom,
hogy felemelő élmény volt ebben a
nagyszerű csapatban táncolni és begyűjteni a tapsokat. Természetesen
a szórakozás sem maradhatott el,
így minden este a város főterén lévő
nagysátorban táncoltunk együtt a
mindig más-más nemzetiségű zenekar nyújtotta zenére. Vasárnap aztán
sajnos végett ért ez a nagyszerű hét
és hazafelé indultunk azzal a tudattal,
hogy jövőre Litvániában újra részt vehetünk a fesztiválon.
Az egyesület vezetőjeként köszönettel tartozom mindenkinek, fiatalnak és idősnek egyaránt, hogy Dunaharasztit képviselték a nagyvilágban
és öregbítették városunk hírnevét.
Külön köszönöm az egyesület tánctanárainak, hogy a csoportokat felkészítették a fellépésekre. Természetesen a külön megemlítetteken túl
mindenki másnak is köszönettel tartozunk, akik a háttérben segítik egész
évben a munkánkat.
Találkozunk jövőre Litvániában.
len Volkstanzfestival teil. Initiator dieses
gesamteuropäischen Folklorefestivals
war Mon de Clopper, der die flämische
Volkskunst zu einer breiten Bewegung
entwickelt hatte. Das erste Treffen der
traditionspflegende Ensambles fand
1964 in Antwerpen, Belgium statt. Nach
zahlreichen europäischen Ländern von
Dänemark bis Portugal, von Frankreich
bis Litauen war dieses Jahr die Stadt
Martigny in der Schweiz Gastgeber. Der
Höhepunkt des einwöchigen Festivals,
wo übrigens keine Preise verliehen,
dafür aber zahlreiche Auftrittsgelegenheiten angeboten werden, war ein Umzug mit Musik und Tanz.
Noch voll von den einmaligen Eindrücken des Landes und begeistert
von der unvergleichbaren Atmosphäre
des Festivals denken die Teilnehmer
an die Zukunft: an das Wiedersehen
in Litauen nächstes Jahr.
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Már egy éve
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Május 31.-én ünnepelte a Sváb Tájház első születésnapját.
Készültünk rá becsületesen. Terveztünk, szerveztünk, baráti eszmecseréket folytattunk. A háznál legyen-e a
teljes program, avagy a bált vigyük-e
a kultúrházba? Csak délutánra hozzuk össze a programot, vagy már
délelőtt is éljen a ház? Egyáltalán milyen legyen a program, hogy szolgálja minden generáció érdeklődését?
Hogy és hol hirdessünk…?
Aztán, ahogy tőlünk megszokhatták, minden a helyére került. Az aktuális újságnak időre el kellett készülnie
és el is készült. Ismét informáltunk a
televízión keresztül és egy óriás molinót is kifeszítettünk a Fő út felett, hogy
a nagy ünnepről mindenki értesüljön.
A földes udvar egy részét leköveztük,
méltóbb körülményeket teremtve ezáltal. Azt nem vártuk, hogy népesebb
lesz ez az ünnepség, mint volt a megnyitó, hiszen AZ az alkalom akkor
egyedi volt, mindenkit megmozgatott.
Ettől függetlenül az elvártaknak megfelelően zsongott az utca, az udvar.
A Zöldfa utcán felállított pódiumon
elhangzottak az ünnepélyes világi és
egyházi megnyitóbeszédek, köszöntötte tájházunkat többek között Dr.
Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató
helyettese, szakfelügyelő és Hetényi
Árpád, a Neue Zeitung munkatársa,
felcsendült a magyarországi németek himnusza, imádkoztunk magyarul és németül, újrakoszorúztuk az
emléktáblát, mely a haraszti svábság előtt tiszteleg és még egy tortát
is kaptunk. A Tájházért folyamatosan

sokat tevőknek oklevelet adtunk át, s
egyben tiszteletbeli alapítványi tagok
lettek. Jó tudni, hogy minden rendezvényünkön újra és újra felhívhatunk
a színpadra a múzeumért önzetlenül
és becsületesen dolgozó embereket. Azután a folklórműsor magáért
beszélt, a színes forgatag, az egymás után érkező táncosok, énekesek
programja, legyen az óvodás, iskolás avagy felnőtt. A szülők szemében csillogó szeretet és büszkeség
tükröződött. Minden részlet, minden
hang, minden táncmozdulat értékes
és kedves volt, mégis engedjék meg,
hogy kiemeljem a Hunyadi Általános
Iskolát a Magyarországi Németek
Himnuszának elénekléséért, Bauer
Móni és Rabenspeck Erzsi dunaharaszti gyűjtésű énekcsokrát és a rettenetesen jó kedvvel, erővel fellépő
Zipfelmütz énektrió produkcióját, valamint a Német Nemzetiségi Gimnázium kvartettjét.
Közben fogytak a finom sütemények, több asszony értékes munkája, Schiwampli Erzsi néni pedig csak
szeletelt és szeletelt, készítette a sütis
kosarakat…
A múzeum nyitva állt közben, kitárta kapuit és megelevenedett az udvar is. Régi mesterségek bemutatóit
szemlélhette meg a közönség. Rötzer
Viki csipkét vert, Weinber Matyi bácsi
kőművesként falazott a maga készítette vályogtéglákból, Wagner Bandi
bácsi cipőt foltozott, bemutatta teljes
cipészeszköz arzenálját, s még unokái is eljöttek. Miért ne tették volna,
külön fehér kötényt varrt nekik Kaltenecker Böbe néni. Taksonyból Witzing Misi bácsi kosarat font és magával hozott néhány készterméket is. A
fazekasmesterséget Avar Éva mutatta be, Kreisz Józsi bácsi, aki fa-fém

mintakészítő, az ipar szobrásza, most
a gyalupad mögött állt és az asztalos mesterséget hirdette. Ruff István
pékmester vezetésével a gyerekek
gyúrták-fonták a péksüteményeket,
de persze finom készítményeit meg
is lehetett kóstolni. A nagy szenzáció
mégis a kovácsmester, Ambrus Kóbi
bácsi és fia Gyurka munkája volt,
akik lovat körmöztek, azután patkoltak. Izzott a vas, a fogók keményen
tartották az alakuló patkót, nehéz kötények védték a mestereket a pattogó
vas szikráitól. Nemhogy a kicsik, de
még a felnőttek sem tágítottak, sokan
életükben most láttak ilyet először. A
mesterek mellett ismét itt voltak az
árusok, Semlerék a mozgó cukrászdájukkal, Mayer Kati a kreatív standjával, a Dunaharaszti Alkotók Egyesülete Neue Jelena vezetésével ismét fejlesztette a gyerekek kézügyességét.
Persze sor került állatsimogatásra is,
póni, kecske és bárány nézett farkasszemet a nebulókkal. Este pedig elkezdődött a bál, kezdve a nagyszerű
Biatorbágyi Sváb Kispartival, befejezve az egyre jobban belelendülő és
fejlődő, fiatal Kaltenecker zenekarral. Fantasztikus volt a hangulat. Éjfél felé, mikor a zene elhalkult a régi
idők hangulatát idéző nótázás indult
meg. A fiatalokat Ernst Gazsi bácsi
és Gerber Toncsi bácsi oktatta a régi
dallamokra. A finom hangok lassan
szálltak a csendes éjszakában, mindenki örömére és megnyugtatására,
hogy van értelme mindennek, van
értelme őrizni a régit, a szépet, hogy
jövőre ismét ugyanitt és ugyanígy ünnepeljük.
A másodikat.
Köszönöm mindenkinek!

Köszönetnyilvánítás
A Heimatland Harast Alapítvány vezetősége tisztelettel megköszöni a
városvezetés újbóli támogatását, a
nemrég megszavazott 300.000 Ft-ot.
Így ebben az évben már összesen
1.100.000 Ft juttatásban részesültünk. Az összeget ismételten a sváb
kultúra megőrzésére fordítjuk.
Dilemma
A Tájház programjait gusztusosan és
színvonalasan megtervezett, színes

plakátjain keresztül adja a nagyközönség tudtára. Nem ragasztjuk végig a falu villanyoszlopait, elektromos
szekrényeit, házfalait, kerítéseit. Általában a velünk rokonszenvező emberek üzleteinek kirakatában helyezzük
el őket. Dilemma számunkra, hogy
ezeket a plakátokat hol helyezzük
még el, hogy minél nagyobb nyilvánosságot nyerjünk. Az annak idején
Városházának, később Tanácsházának, ma Polgármesteri Hivatalnak

nevezett épület mindig is központja
volt a híreknek. Annak idején állt ott
egy hirdető oszlop, mely „mindenkié”
volt. Most csak egy vitrin áll az épület előtt, szinte üresen. Állítólag csak
és kizárólag az Önkormányzat hírei,
programjai számára, mindenesetre
a Tájház kulturális rendezvényeit ott
nem reklámozhatjuk. Támogatást kapunk a kultúrára, viszont a múzeum
rendezvényeit ott nem hirdethetjük.
Valahogy nem értem…

Wágner László
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KÉPZÕMÛVÉSZET

A Lehel B andi
Talán néhányan még zavarba is jönnének, hogy most Endre vagy András,
mert mindenki csak Bandinak ismeri.
Ez a „mindenki” egyébként az ő esetében Dunaharaszti lakosságának tetemes részét magában foglalja. Vele
nem igazán lehet nyugodtan beszélgetni az utcán, mert minduntalan ráköszön valaki. Ismerik, mint tősgyökeres
harasztit, van, aki még a „tanár úr”-ra
emlékszik, mások biztos stílusérzékű
reklámgrafikusként kerültek kapcsolatba vele.
Hanem ha a festőművész Lehel Bandit firtatnánk, vélhetően többen zavarba jönnének. Rendszeresen részt vett
ugyan a Dunaharaszti Művészeti Egye-

sület kiállításain, de az iránt városunkban elég gyér az érdeklődés. Ő meg
nem tukmálja senkire a képeit, ha valaki észreveszi, hát jó, ha nem, hát nem.
Kár pedig, mert e néhány kiragadott
munkájából is kitűnik, milyen mesteri
érzékkel komponál, mennyire érzékeny a színhasználata, hogyan fedezi fel biztos szemmel az érdekesnek
ígérkező témát, miközben nem viszolyog néhány vizuális fricskától sem.
Úgy vélem megérett az idő arra,
hogy ne csak kicsinyke műtermében,
hanem önálló kiállításon láthassuk alkotásait.
Ja, amúgy meg Endre. Lehel Endre.
Misch Ildikó
Endre Lehel ist wohlbekannt in unserer Stadt, als ehemaliger Kunstlehrer und Werbegrafiker. Wenige kennen aber seine meisterhaft komponierten Bilder mit sensibler Koloration
und ab und zu mit feinem visuellem
Humor. Daran hat das spärliche Interesse für die zeitgenössische Kunst
nur eine Teilschuld. Der bescheidene
Künstler drängt keinem seine Arbeiten auf. Nur wenige Kollegen werden
in sein kleines Atelier geführt.
Es ist aber höchste Zeit, dass wir
seine Arbeiten bei einer Einzelausstellung kennen lernen können.
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KERTÉSZET

Szőlőtől a borig Dunaharasztin

Virtuális utazásomon Kaltenecker Antal, nyugdíjas dunaharaszti szőlősgazda volt kísérőm. Megtudtam, honnan,
milyen céllal indult városunkban a szőlőművelés, hogyan jutunk el a szőlőtől
a borig.
Dunaharaszti a táj domborzatából
adódóan nem bortermelő vidék. Az
itt lakók 1880 körül az akkori Földváry családtól vásároltak földeket (10-20
holdakat). Azokon a területeken, melyek nem voltak mezőgazdaságra alkalmasak (homokos, magas fekvésű)
kezdődött meg Dunaharasztin a szőlőtermesztés (leginkább saját használatra). A talaj minősége miatt a bor se volt
jó minőségű, ezért a gazdák nem fáradoztak nemes szőlőfajták telepítésével.
A legjellemzőbbek az otelló, a kadarka
(Kadharka), a sárfehér (weiße Langstengel), a mézes fehér (siesn weizen
Weiperstok) fajták voltak, később megjelent az un. „noha” szőlő.
1902-től a szomszédos vidékekről
jobb minőségű szőlő – a piros lanka
(rote Langstengel), a saszla, az ezerjó
és a nemes kadarka (Hauptkadharka)
– került ide. 1945 után egy új generáció
kezdett szőlőtermesztéssel foglalkozni városunkban. A cukorfokot sikerült
a korábbi 17 fokról akár 18-19 fokra is
növelniük.
Nemcsak a szőlőből létezik többfajta, de a művelés sem egyféleképpen
zajlik. 1945-ig leginkább a „gyalogos
szőlő” (kleine Stock) volt a legjellemzőbb művelési mód, ahol a sorok 70
cm távolságra vannak egymástól. 1947
után ezt a művelést legtöbb helyen a
„magasművelés” vagy másképpen „lugas” (Häckestock) váltotta fel.
A „gyalogos” művelésnél, ha a tőke
megengedi, 2-3 csapot rajta hagynak,
ezzel növelhető a termés mennyisége.
16

A „lugas” művelésre a szálvessző és a
fekvőkordon jellemző. Természetesen
a metszésen kívül a szőlő szinte egész
évben, tavasztól őszig, ellátja munkával a gazdát. Március környékén kell
a földet „kitakarni” (aufdecken), a betakarás vagy kapaekézés (Haumpflug)
még késő ősszel történik. Ezzel védik a
szőlőt a fagytól.
A kitakarást követi a metszés (Weingart’n schneid’n), mely lehet „gyalogos” vagy „lugas”. Tavasz végén, nyár

elején kell a szőlőt kötözni (Eringart’n
bänd’n), ekkor a szőlőt kacsolják és
a szárakat rövidebbre visszavágják.
(Abstutz’n, dass der Graft nicht en
heh lauft – Vissza kell vágni, hogy ne
szaladjon el az erő!) Hogy a szőlőt a
károktól megóvjuk, május 8. után, a
harmadik levél érkezésével lehet a permetezést (spritz’n) megkezdeni. Szeptemberig öt-hatszor kell permetezni.
Szeptember vége, október eleje jelenti
a szüret (Weinbeer lesen) időszakát. A
család, a barátok összefognak, hogy
a termés mihamarabb haza kerüljön.
Otthon már csak a gazdára hárulnak feladatok. Első lépésként le kell a
szőlőt darálnia (mahlen mit der Miele),
majd megméri a mustfokot (Mostgrad
– Zuckerstoff werd’n gwog’n). Két nap
múlva kezdődik a préselés (presse mit
Pressstock). Ha ezután két napig állni
hagyjuk, a bornak szebb színe lesz. A
préselt must a pincébe, a már előkészített hordókba kerül. A hordókat már korábban ki kell tisztítani, ki kell forrázni, ki
kell szárítani, majd egy lap égetett kén-

nel lezárva tartják, amíg a must bele
nem kerül. Miután a mustot a hordóba
öntik, még nem szabad azokat lezárni. A nyílásra un. kotyogót helyeznek,
mely vízen keresztül engedi a gázokat
a hordóból eltávozni. Amíg buborékok
távoznak (kb. hat nap), addig a hordó
nem zárható le. A bor még egy ideig
zavaros (trieb), borkénnel tisztítható. A
letisztulás (rein werd’n) után a bor kész,
a kén eltávozik, ha levegő éri.
A fogyasztás előtti utolsó munka a
bor fejtése (abzieg’n). A bort egy másik edénybe fejtik át, így megtisztul az
alulra tapadt üledéktől. Ajánlatos a fogyasztásra szánt bort a hordóra szerelt
csapon át kiengedni.
Remélem sikerült néhány új vagy
hasznos információval bővíteni a bortermelők vagy éppen csak borkedvelők tudását. Soraimat egy régi közmondással zárnám, melyben talán többen
egyetértenek velem: „Rossz bort, jó
vizet én még nem ittam!”
Kaltenecker Anita

Dieser Bericht versucht die Geschichte des Weinanbaus in Dunaharaszti nachzuverfolgen, zählt
die ortsüblichen Traubensorten
auf, gibt Ratschläge, wie man das
ganze Jahr lang die Reben pflegen muss und beschreibt detailliert
die verschiedenen Arbeitsphasen,
während deren aus den Trauben
Wein wird. Der Artikel endet mit
dem Spruch: „Einen schlechten
Wein und ein gutes Wasser habe
ich noch nie getrunken!“
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Búcsús sütemények
Preckedli
1 kg lisztet, 50 dkg porcukrot, 40 dkg
vajat vagy margarint összegyúrunk
3 tojás sárgájával és egy egész tojással, és egy citrom levével és lereszelt
héjával. ha kemény lenne a tészta
esetleg egy kis tejfölt adhatunk hozzá.
Kinyújtjuk és különböző formára
szaggatjuk a tésztát, tetejét megkenjük
tojásfehérjével és cukros dióba mártjuk, majd tepsibe téve megsütjük.

„Mág Vávi” sütemény
15 dkg vajat, 30 dkg cukrot és hat tojás
sárgáját habosra keverünk, majd hozzáadjuk a tojásfehérjékből keményre
vert habot és apránként 20 dkg lisztet,
amibe egy fél sütőport kevertünk. Végül még egy citrom leve és reszelt héja
jön hozzá. A tésztát kizsírozott, lisztezett tepsibe öntjük, megszórjuk vagdalt
dióval és megsütjük. Sütés után szaggatjuk félhold alakúra.

Kuglóf
Fél kiló liszthez négy tojás sárgáját és két tojás keményre vert habját vesszük, valamint hozzáadunk
2 dkg élesztőt, amit előzőleg 10 dkg
cukorral és 1 dl tejjel megfuttattunk.
Egy pici sót és reszelt citromhéjat
keverünk még a tésztához és jól kidolgozzuk, majd kuglófformában
sütjük. Csirkepaprikáshoz is kínálták.
gYereKsarOK

Hallo Kinder!
Hier sind ein paar Witze zum
Lachen und zum Übersetzen
Der Lehrer fragt den Erstklässler
Georg: „Woher kommt der Strom?“
Darauf Georg: „Aus dem Urwald.“
– „Wieso glaubst du, der Strom
käme aus dem Urwald?“ Georg
ganz selbstbewusst: „Das weiß ich
von meinem Vater. Der sagte gestern Abend: Jetzt haben diese Affen
schon wieder den Strom abgestellt.“
•

Handwerker bringen in der Schule
neue Kleiderhaken an. Über den
Haken hängt ein Schild, auf dem
steht: „Nur für Lehrer.“ Einige Tage
später hängt ein zettel neben dem
Schild: „Es können auch Mäntel hingehängt werden.“
•
Der Religionslehrer fragt in der Schule: „Was müssen wir tun, damit uns
der liebe Gott unsere Sünden vergeben kann?“ Meldet sich Helena:
„Sündigen.“
•

Felix und Johannes sind gerade mal
fünf Jahre alt. Sie stehen vor einer
Kirche, aus der gerade ein Brautpaar kommt. Felix: „Soll ich die Braut
mal so richtig erschrecken?“ - „Wie
denn?“, will Johannes wissen. „Na,
so!“, antwortet Felix, rennt auf den
Bräutigam los und schreit: „Hallo,
Papi, was machst du denn da?“
•••
Ne szószerinti fordítást írjatok! Legyen csattanós, vicces a magyar változat is! Küldjétek el a Tájház címére
vagy dobjátok be a levelesládánkba!

Platz tulajdonosok
Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy immár közel 100 m elkelt a tájház udvarából, vagyis ennyit „vásároltak
meg”, ekkora terület kövezésének költségeit váltották meg adományozóink, akiknek névsorát itt közöljük.
Bácsi Zsolt
Erdõsi istván
Frankovits András
Frankovits Andrásné
Frankovits Ferenc
Gayerhosz Máté
gécziné, Kreisz eszter
ifj. Glázer Márton
Gráf Ádám
Gregus Márton
Grimm Zoltán
Hruda Gusztáv
Kaltenecker istván
Kaltenecker Józsefné
Kaltenecker Márton
Karl József

id. Karl József
Kecskeméti Zoltán
Knapp Tibor
Kreisz János
Kreisz József
Kreisz Mihályné, Réder Rozália
Kreisz péter
Kreisz Sebõ
Dr. Kun József
Ladjánszky László
id. Leéb József
Leéb Ferenc nevében fiai, Ferenc
és istván
Matheisz Miklós
mayer péter
maysa istvánné, göndör teréz

NIHD Örökifjak
Oláh tímea
Palyaga Zoltán
réder antalné
rötzer andrás
Dr. Szalay László
Szép Zoltán
Tóth Kálmán
Újszászi Ferenc
Várhelyi Ferenc
Vincze Jenõ
Wágner Gyula
Winkler Jakab
valamint „Nagymamám emlékére”
néven egy anonym adományozó.

Segítségüket hálásan köszönjük és kívánjuk használják egészséggel a területet a polka partik alkalmával.
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Adótanácsadó és könyvelő cégünk
20 éve két fővel alakult, és akkoriban
nyolc ügyfél bízta ránk ügyei intézését. Azóta nagy utat tettünk meg, ma
már 200 ügyfelünk érdekeit képviseljük és 22 alkalmazottal működik a
vállalkozás.

Két évtized hosszú idő, ezért
nem titkoltan hagyományt teremtő
szándékkal ismét megnyitjuk a két
éve átadott új irodaházunk kapuit
szeptember 26-án, ahol szeretettel
várjuk ügyfeleinket és minden érdeklődőt, a huszadik évforduló alkalmából egy kis ünneplésre. Látogatóink
betekintést nyerhetnek mindennapi
munkánkba, nyomon követhetik a vállalkozás fejlődését, a cég életét megörökítő fotókiállításon. E napon nyitjuk
meg mini galériánkat is, ahol állandó
kiállításon három helyi képzőművész
(Lehel Endre, Volker Schwarz, Mikó
László) művei láthatóak.
Sándorné, Marika
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A tájház születésnapi
ünnepsége képekben

